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 المدير الشرفي للمجلة

  دحدوح عبد القادر،الدكتور/ األستاذ 
 أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر مدير املركز اجلامعي

 
 النشرمدير 

 ، مدير معهد العلوم القانونية واإلداريةباية عبد القادرالدكتور/ 
 

حرير
ّ
 رئيس الت

 عبد القادر عالقالدكتور/ 
 

 ون المساعدونرحرّ مال 

 مرسي مشريكتور/ الد 
 اين حممد رضااألستاذ/ سلط

 
 مراجعون باللغة األجنبيةال

 أ. قادوش زينب، املركز اجلامعي تيسمسيلت - 
 أ. سي العريب حممد مرابط، جامعة تيارت  -
 أ. ساهد بلقاسم، املركز اجلامعي تيسمسيلت  -    
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ة العلمية اللجنة  والمراجعة للقراء
 مصر  إلاسكندرية، جامعة دويدار، محمد طلعت. د.أ مصر إلاسكندرية، جامعة هندي، أحمد. د.أ

 الجلفة  جامعة براهيم، داود بن. د.أ مصر إلاسكندرية، جامعة إمام، الدين كمال محمد. د.أ

 بلعباس سيدي جامعة علي، بن بن قادة. د.أ تلمسان جامعة الجياللي، تشوار . د.أ

 تيارت جامعة علي، فتاك. د.أ تيارت جامعة بوزيان، عليان. د.أ

 تلمسان جامعة قادة، شهيدة. د.أ تيارت جامعة الشيخ، بوسماحة. د.أ

 عيدةس جامعة القادر، عبد العالي عبد. د.أ تيسمسيلت الجامعي املركز   محمد، غربي. د.أ

 1الجزائر جامعة القادر، عبد عزوز  بن. د.أ 1الجزائر جامعة القادر، عبد بوبكر . د.أ

 السعودية املجمعة، جامعة دياب، أبو  حسين السيد علي. د 2 البليدة جامعة خالد، رمول . د.أ

 تونس قرطاج، جامعة محمد، مزوغي. د د. اللـــهــــيـــبــي صالح أحمد، جامعة الشارقة، إلامارات العربية املتحدة

 الكويت الكويت، جامعة رشيد، عنزي . د املغرب الرباط، الخامس، محمد جامعة الشرقاوي، الرحمان عبد. د

 مصر إلاسكندرية، جامعة السقة، السعيد محمد. د لبنان جامعة حرب، جميل علي. د

 د. لريد محمد أحمد، جامعة سعيدة السعودية العلوم، دار  جامعة ألاحمد، شواخ. د

 د/ عواد بلعبدون، جامعة مستغانم، الجزائر د/ معن سعود أبو بكر، جامعة زايد، إلامارات العربية املتحدة

  1وهران جامعة محمد، عشاب. د تلمسان جامعة القادر، عبد ق بمرزو . د

 غليزان الجامعي املركز  عدة، عليان. د بلعباس سيدي جامعة سفيان، شبة. د

 أدرار جامعة الشربف، بحماوي . د الشلف جامعة إبراهيم، عماري .د

 مليانة خميس جامعة جميلة، جبار . د الوادي جامعة عمار، زعبي. د

 مليانة خميس جامعة جمال، رواب. د 01وهران  جامعة لى،لي جمعي. د

 وزو تيزي  جامعة نادية، تياب. د الشلف جامعة أحمد، رباحي. د

 بوعريرج برج جامعة يزيد، ميهوب. د تيبازة الجامعي املركز  ،نوال إيراين. د

 جيجل جامعة الحق، عبد قريمس. د البويرة جامعة سمير، شيهاني د،

 تيسمسيلت الجامعي املركز  خالد، روشو . د بجاية جامعة لوهاب،ا عبد شيتر . د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  القادر، عبد عالق. د تيسمسيلت الجامعي املركز  محمد، بوراس. د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  قويدر، شعشوع. د تيسمسيلت الجامعي املركز  أحمد، لعروس ي. د

 جامعة سعيدة أحمد، هيشور . د مسيلتتيس الجامعي املركز  سامي، حبيلي. د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  مصطفى، قزران. د جامعة ابن خلدون ، تيارت قادة، محمودي. د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  خيرة، جطي. د تيسمسيلت الجامعي املركز  القادر، عبد زرقين. د

 تيسمسيلت الجامعي كز املر  مشري، مرس ي. د تيسمسيلت الجامعي املركز  أحمد، مبخوتة. د

 2 وهران جامعة محمد، صافو . د تيسمسيلت الجامعي املركز  القادر، عبد باية. د

  بومرداس جامعة الوهاب، عبد عمروش. د تيسمسيلت الجامعي املركز  الصغير، محمد مسيكة. د

 الشلف جامعة ركاش جهيدة،. د 3 الجزائر  جامعة رابح، لعروس ي. د

 جيجل جامعة الرفيق، عبد كشوط. د تلمسان جامعة سمير، محمد عياد. د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  عامر ، قيرع.د تيسمسيلت الجامعي املركز  بولرباح، العارية.د

 املالك، جامعة خميس مليانة عبد حطاب. د  2 البليدة جامعة نسيم، بلهول . د

ــي. د.أ  الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة أمنة، زيـــنةبو  امحمدي. د تيارت خلدون  ابن جامعة عّمار، بن مقنــ

ـــــرم  صغير . د ــ  الجلفة عاشور  زيان جامعة عزوز، بن درماش. د املسيلة بوضياف محمد جامعة ، املجيد عبد بيـ

 مليانة خميس بونعامة الجياللي جامعة سـعـاد، طــيــبـي.  د د. زبيري بن قويدر، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط

 تيسمسيلت الجامعي املركز  عائشة، سعدي. د تيسمسيلت الجامعي املركز  ،محمد زيتوني. د

 تيسمسيلت الجامعي املركز  ،دهقاني أيوب د. د. حجاري محمد، جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر
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حرير
ّ
 هيئة الت

 عالق عبد القادرد/  :رئيس التحرير 

 

 المحررون المساعدون:

 مشري  مرس ي /د

 رضا محمد سلطاني. أ

 
 شامي رابح. أ أ. بوشماخ أسامة

 علي قوق . أ كمال دحماني .أ

 طيب بتة. أ أحمد بوغانم. أ

 حمزة نش. أ  رشيد عتو . أ

  أحمد عتو . أ زعيتر محمدأ.

 أحمد مناد. أ أ.بن شهرة العربي

 ةبخت لعطب. د محمد غانس. أ

 مالكي توفيق.د فيروز  شنوف بن.د

 امحمد ربحي.د أ. عليليش الطاهر

 عائشة عمور  بن. د أ.بوعلي حمزة 

 صليحة لكحل. أ ياسين شامي. د

 أ. بوغنجة بن عياد أ. قادوش سميرة
 أ. بوجالل فاطمة الزهراء أ. يحلى رابح

 أ. بوبكر سعيدة أ. قالع الضروس سمير
 أ. طرطاق نورية أ. معيزي خالدية
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شرشروط و

ّ
 قواعد الن

وم السياسية، تستقبل البحوث العلمية ية متخّصصة يف شعبيت احلقوق والعاجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جملة سداسية دول -
  يتولون مهمة القراءة واملراجعة. األكادميية على مدار السنة، وتضطلع بنشرها بعد إخضاعها للتحكيم واخلربة من قبل باحثني خمتصني

مسؤولية أي خرق لقواعد  ،جمللةال هيئة حترير او ة اإلدارية والعلمية اهليئتعترب اجمللة منربا أكادمييا وصرحا للبحث العلمي احلر، وال تتحمل  -
تحمل أيضا صاحب البحث يكما   الباحث لوحده. آثارها يتحمل ، بلممارسة هذه احلرية، أو املساس مبقتضيات األمانة العلمية

 مسؤولية الرأي املعرّب عنه يف حبثه املنشور هبا.
ن يّتسم بضوابط البحث حمل طلب نشر مبجلة أخرى، وأوليس  يسبق نشره من ذي قبل،  مل، جيب أن يكون البحث جديدا وأصيال -

   العلمي املعروفة شكال ومضمونا.
غتني األجنبيتني الفرنسية باللغة العربية أصال أو إحدى اللصفحة، وأن يُكتب  15صفحات وال يزيد عن  10ال يقل البحث عن أ -

 واإلجنليزية.
باللغة خص، وكلمات مفتاحية، حث العربية أو الفرنسية، جيب على الباحث أن يُرفق مقاله؛ بعنوان، وملإذا كانت لغة كتابة الب -

 اإلجنليزية وجوبا. 
)الكلية، املعهد،  ملؤسسة املستخدمةاتصرة: )اللقب واالسم، الوظيفة، الرتبة، خمُ أن ُيضّمن الباحث عنوان حبثه ويتبعه بسرية ذاتية  -

 . فقط هلا، الربيد االلكرتوين، اهلاتف( ، اهليئة التابعالقسم(
حجم  Traditional Arabicخبط  يُكتبحصرا، و  2007أو  Microsoft Word 2003يُعد ويُنجز البحث وفق برنامج  -

 Times News Romanخبط  ، أما باللغة األجنبية فُتكتب12باللغة العربية يف املنت، ويف اهلامش بنفس اخلط لكن حبجم  14
دادات التالية: الفراغ بني كما جيب أن تُعد الصفحة بداية وفق اإلع.  10املنت، ويف اهلامش بنفس اخلط لكن حبجم يف  12حجم 
 سم. 1,5سم، وباقي اجلهات  2,5سم، ميينا  1األسطر 

أن تكون  اليت جيب، و (الة، إحأن ُيكتب البحث بطريقة احرتافية من حيث الشكل، مبا فيها اهلوامش )مصدر، مرجع، تعليق، شرح -
يد مع بداية كل صفحة ومدرجة يف أسفل كل صفحة وبرتقيم جد مرقمة ومرتبة يف املنت،( Note de bas de pageبطريقة آلية )

 جديدة.
أال يدرجها يف حبثه، مثل)جنوم، مطّات، جيب أن يتفادى الباحث استخدام اجلداول األوتوماتيكية واألطر والزخرفة والرموز يف الكتابة، و  -

الضطرار إىل رفض الّنشر بسبب الصفحات ... اخل(؛ ألهنا تعيق التصحيح والتعديل واإلخراج النهائي للمجلة، حتت طائلة ا ترقيم
 ذلك. 

تصحيحات املقدمة من طرف جلنة القراءة ال تُنشر البحوث اليت ال تتقّيد بشروط النشر املذكورة أعاله، واليت ال تلتزم بالتعديالت وال -
 ، سواء تعّلقت بالشكل أو املوضوع. اء واحملّكمني(واملراجعة )اخلرب 

 Idsp.tissemsilt@gmail.com ني للمجلة: اإللكرتوني ينالربيدأحد عرب البحث رسل يُ   -
  .comradsp.cutissemsilt@gmail أو  

دارة وهيئة تحرير المجلةإ                                                                                                    
 

mailto:Idsp.tissemsilt@gmail.com
mailto:Idsp.tissemsilt@gmail.com
mailto:radsp.cutissemsilt@gmail.com
mailto:radsp.cutissemsilt@gmail.com
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 مدير النشركلمة 

 
 الرحيم الرحمن اهلل باسم

 والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 :ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين،أما بعد 

 
 معهد يصييييدرها اليت السييييياسييييية، العلومو  للحقوق اجلزائرية اجمللة من( 05) اخلامس العدد الكرمي للقارئ نقدم تعاىل، اهلل حبمد حنن ها

 .اجلزائر تيسمسيلت، الونشريسي حيي بن أمحد اجلامعي باملركز واالدارية القانونية العلوم
 معهد يأمل  اليت العلمي البحث يةحرك على حيا جتسييدا يعترب  البحثي العمل هذا  مواصيلة على اجمللة حترير هيئة إصيرار أن ريب وال

 .له احملدد وقتها يف مثارها تؤيت أن واالدارية القانونية العلوم
 مواضيعا معاجلة والسياسية لقانونيةا العلوم حقل يف املعرفة جوانب مجيع متس كوهنا  العدد، هذا ضمن املقدمة األعمال أمهية من ويزيد

 .اجملال هذا يف متنوعة
 نوعية خدمة تقدم أن إىل تطلعت حيث للمجلة، بالنسيبة نوعية إضيافة األعمال، هذه يف والباحثني األسياتذة بعض مشياركة تعترب كما

 بذلت اليت القيمة اجلهود على التحرير ةهيئ إىل الشكر جبزيل أتقدم أن إال يسعين ال املضمار هذا ويف. مشارهبم اختالف على والباحثني للقراء
 .احملدد موعده يف العدد هذا رجخي أن أجل من

 
 

 
 مدير النشر         

 القادر عبد  باية /د
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 رئيس التحريركلمة 

 
 الرحيم الرحمن اهلل باسم

 الكريم النبي محمد سيدنا على والسالم والصالة
 :بعد أما

 
صادف( 05) اخلامس العدد هذا بُصدور

ُ
 العلوم معهد عن لسياسية،ا والعلوم وقللحق اجلزائرية اجمللة من 2018 جوان لشهر امل

 .كاملني  لنيحو  اكتملت قد تكون اجلزائر، تيسمسيلت، الونشريسي حيي بن أمحد اجلامعي املركز واإلدارية، القانونية
 أعدادها راجإخ لحمرا كل  يف ُمضنيا هداجُ ( واملراجعة للقراءة العلمية اللجنة التحرير، هيئة إدارة،) عليها القائمون بذل أن بعد وذلك

 .للجميع موصول فالشكر نهائية،ال تهاحل يف
 احلقوق شعبيت ختصصات يف وطينوال الدويل الّصعيدين على والسياسية، القانونية املسائل من الكثري معاجلة العدد هذا تضمن وقد

 .العلمية رتبهم مبختلف الباحثون عنها وأجاب طرحها واليت السياسية، والعلوم
 واملوضوعي اإلجرائي باجلانب قةاملتعل ووطنيا، دوليا اإلنسان حقوق احلقوق؛ شعبة يف حصرا ال مثاال املواضيع ههذ بني من نذكر 
 يف االقتصادية احلقوق واحلرب، سلمال وقت اجملتمع يف الضعيفة الفئات محاية اإلرهاب، مكافحة نساء، أطفاال، شعوبا، واألفراد، للجماعات
 الصفقات العليا، الوظيفة يف الرتقية مومية،الع واخلدمة اإللكرتونية اإلدارة املتسارعة، وتطوراته اجلنائي القانون يف مسائل اجلزائري، الدستور
 األجنيب، بالعنصر ارتباطها حني احلضانة سرة،األ التجاري، القانون العقاري، القانون املدين، القانون اإلقليمية، اجلماعات االستثمار، العمومية،
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 المصير تقرير حق لتجسيد الدولية اإلجرائية اآلليات قصور

The inadequacy of international procedural for the realization of 

the right to self-determination 
 حماضر قسم )أ(، أستاذ ، د. قزران مصطفى

 معهد العلوم القانونية واإلدارية،
 اجلزائر. تيسمسيلت، املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي

  22/05/2018تاريخ املراجعة:  - 10/04/2018تاريخ اإليداع: 
 ملخص:

حيييييق تقريييييير  بيييييدأم ج لكيييييي يسيييييتقربلغيييييت مرحلييييية مييييين النضييييي قيييييدإذا كيييييان مييييين البيييييديهي أن نسيييييلم بيييييأن املنظومييييية القانونيييييية الدوليييييية 
، ملمارسييييية الدولييييييةاليييييى صيييييعيد عا احليييييق إال أنيييييه يف نفيييييس الوقيييييت جييييييب أن نعيييييرتف بتعثييييير هيييييذ ،عليييييى املسيييييتوى النصيييييو  القانونيييييية املصيييييري

 ابتيييييييه خمييييييياطر  يييييييددميييييييل يف جنحيوميكييييييين أن يعيييييييزى األمييييييير يف هيييييييذا العجيييييييز اإلجرائيييييييي إىل أن إجيييييييازة تطبييييييييق تقريييييييير املصيييييييري بصيييييييفة مطلقييييييية 
دويل ليييياسييييية يف القييييانون مبييييادئ أسااالسييييتقرار الييييدويل، ذلييييك أن هنيييياى تعييييارر مبييييدأي علييييى األقييييل ظاهريييييا بييييني مبييييدأ حييييق تقرييييير املصييييري و 

مه مييييييع املقصييييييد  عيييييين تصييييييادعلييييييى رأسييييييها مبييييييدأ السيييييييادة، حظيييييير اسييييييتخدام القييييييوة ، عييييييدم التييييييدخل يف  الشييييييؤون الداخلييييييية للييييييدول، فضييييييال
 .              الرئيسي للتنظيم الدويل املعاصر ممثال يف حفظ السلم و األمن الدوليني

 الكلمات المفتاحية : 
                                                   لداخلية للدول.  الشؤون ام الدويل، امليثاق األممي، عدم التدخل يفحق تقرير املصري، االستقرار الدويل، التنظي

Abstract :  

Although the international legal system has reached the stage of stabilizing the principle of the 

right of self-determination in the field of legal texts, it has not been applied in international practice, 

since allowing absolute self-determination entails risks to international stability, This principle has 

conflicted with basic principles of international law, like the principle of sovereignty, the prohibition of 

the use of force, the non-interference in the internal affairs of States , in additional , it has conflicted 

purpose of contemporary international organization represented in the maintenance of international 

peace and security. 

Keywords : 

right to self-determination, international stability, international organization, united nations 

Charter, non-interference in the internal affairs of States. 

 مقدمة
وين أن يدرج كمفهوم قان دولية مكنته إذ كان حق تقرير املصري قد نشأ كمطلب سياسي مث دخل يف مسار تطوري ليحوز مقبولية

وضع خالف بني الفقهاء، ففريق يرى أن بقي م ه مع ذلكأكدته القرارات املتالحقة ملنظمة األمم املتحدة، إال أنتضمنه ميثاق األمم املتحدة و 
م راسخ ال ميكن التنازل عنه، و بني عايكتسب من كثافة القواعد ما جيعله يرقى لدرجة مبدأ قانوين ق أسس على أرضية قانونية صلبة و هذا احل

 فريقا آخر ينكر القيمة القانونية هلذا احلق وال يرتب عليه أية التزامات قانونية.
بلغت مرحلة من النضج لكي يستقر هذا املبدأ على املستوى النصو   قدإذا كان من البديهي أن نسلم بأن املنظومة القانونية الدولية و 

نفس الوقت جيب أن نعرتف بتعثر هذا احلق على صعيد املمارسة الدولية، وميكن أن يعزى األمر يف هذا العجز اإلجرائي إىل  القانونية إال أنه يف
ني أن إجازة تطبيق تقرير املصري بصفة مطلقة حيمل يف جنابته خماطر  دد االستقرار الدويل، ذلك أن هناى تعارر مبدأي على األقل ظاهريا ب
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، عدم التدخل يف  الشؤون الداخلية مبدأ السيادة، حظر استخدام القوةصري ومبادئ أساسية يف القانون الدويل على رأسها مبدأ حق تقرير امل
 للدول، فضال عن تصادمه مع املقصد الرئيسي للتنظيم الدويل املعاصر ممثال يف حفظ السلم و األمن الدوليني.

، وما هو الدور ؟ئ العامة للقانون الدوليالمبادالترجيح بين  حق تقرير المصير و  ى إمكانيةما مدوعليه فإن اإلشكالية اليت  تتداعى منطقيا 
 .الوظيفي ألجهزة األمم المتحدة في تجسيد حق تقرير المصير على صعيد الممارسة الدولية؟

نقاط التعارر بني املبادئ القانونية  األول املبحث، يتناول  مبحثنيجابة عن هاته اإلشكالية اعتمدنا خطة ثنائية املبىن مكونة من لإل
املبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، أما  حق تقرير املصري وكيفية املوازنة بني تطبيق تقرير املصري وو  الراسخة يف صلب القانون الدويل العام

القدرة القانونية  الل الكشف عنخذا احلق من الثاين فسنحاول التعرر فيه لدور أجهزة األمم املتحدة من أجل التجسيد الواقعي هل املبحث
دة من أجل تكريس حق تقرير املصري ،كما يتوجب تسليط الضوء على أداء اجلمعية العامة لألمم املتحجمللس األمن وإسهاماته يف هذا اجملال

 ير املصري. ق تقر ومعوقات هذا األداء وأخريا إسهامات حمكمة العدل الدولية يف تفسري وتطوير املفهوم القانوين حل
 األول  المبحث

 الموازنة بين مبدأ حق تقرير المصير والمبادئ األممية 
صييييييبح حمييييييال لتييييييدخل ية للييييييدول أيعييييييين بداهيييييية أن جميييييياال ميييييين اجمليييييياالت السييييييياد لألفييييييراد والشييييييعوبإن التسييييييليم بوجييييييود حقييييييوق دولييييييية 

ن لداخلييييييية للييييييدول مييييييالشييييييئون ا دى وجييييييود حييييييق التييييييدخل يفالقييييييانون الييييييدويل العييييييام بييييييالتنظيم واحلماييييييية، ميييييين هنييييييا تثييييييور املشييييييكلة حييييييول ميييييي
مراعييييياة  نطيييياق عيييييدم التيييييدخللبالنسيييييبة  ، وكيييييذا األميييييرحيييييق تقريييييير املصييييريجانييييب اليييييدول األخيييييرى، واملنظمييييات الدوليييييية ملراقبييييية تقريييييير واحييييرتام 

لقيييييوة لتحقييييييق حيييييق ادام ة اسيييييتخويبيييييدو اإلشيييييكال أكثييييير وضيييييوحا عنيييييدما يتعليييييق األمييييير مبيييييدى مشيييييروعيلالختصيييييا  املطليييييق لليييييدول املعنيييييية، 
  . حلقوق؟بني هاته ا يتم تنظيم التوازن املطلوبأي أن هناى وضعية حلاالت تنازع احلقوق، إذن كيف  تقرير املصري:

الصييييييار  مييييييع و  نيييييياقضلتعييييييارر املتميييييين إشييييييكاالت يف مقييييييدمتها ا املمارسيييييية لعملييييييية ملبييييييدأ حييييييق تقرييييييير املصييييييريطرحييييييه توبييييييالنظر إىل مييييييا 
كية يف القواعييييييد الكالسيييييييو  املبييييييدأ هييييييذاذكر علييييييى األقييييييل ظاهريييييييا، فإنييييييه يتوجييييييب علينييييييا التعييييييرر إىل العالقيييييية بييييييني مجليييييية املبييييييادئ سييييييابقة اليييييي

 .القانون الدويل
 :مبدأ السيادة وحق تقرير المصير المطلب األول:
أسدددداس مددددم علددددى وديددددة بددددين األالعالقددددات ال إلددددى إنمدددداءتهدددددف األمددددم المتحدددددة ..: " ميييين ميثيييياق األمييييم املتحييييدة21نصييييت املييييادة

ادة " كميييا نصيييت املييي.يدددر المصددديراحتدددرام المبددددأ الددداي يقضدددي بالتسدددوية فدددي الحقدددوق بدددين الحدددعو  وبددد ن يكدددون لكدددل منهدددا حدددق تقر 
علددددى  ين األمددددم م سسددددةبددددات سددددليمة تهيئددددة دواعددددي االسددددتقرار والرفاهيددددة الضددددروريين لقيددددام عالقددددميييين امليثيييياق أيضييييا علييييى : "... 55

 .."صيرها.مالحقوق بين الحعو  وب ن يكون لكل منها تقرير  احترام المبدأ الاي يقضي بالتسوية في
يتنيييياقض مييييع مبييييادئ القييييانون الييييدويل العييييام املندرجيييية حتييييت عنييييوان  لكيييين علييييى الصييييعيد التطبيقييييي وعنييييد املمارسيييية العملييييية هييييذا األميييير

ة للييييدول الييييذي يييييرتبط ارتباطييييا وثيقييييا احييييرتام سيييييادة الييييدول واحلفييييال علييييى سييييالمتها اإلقليمييييية، وااللتييييزام بعييييدم التييييدخل يف الشييييؤون الداخلييييي
واة يف مبييييييدأ املسيييييياعليييييى مببيييييدأ حصييييييانة السييييييادة الوطنييييييية لليييييدول ، إذ أكييييييدت الفقيييييرة األوىل ميييييين امليييييادة الثانييييييية مييييين ميثيييييياق األميييييم املتحييييييدة 

سييييلم والتعيييياون بيييييني ، وكييييذلك انتهييييت جلنيييية األمييييم املتحيييييدة املعنييييية مببييييادئ القييييانون الييييدويل اخلييييا  بعالقييييات الالسيييييادة بييييني الييييدول مجيعهييييا
إىل تكييييييريس مبييييييدأ احييييييرتام السيييييييادة الوطنييييييية للييييييدول ميييييين خييييييالل تأكيييييييدها وجييييييوب احييييييرتام كييييييل دوليييييية أميييييين الييييييدول  1964الييييييدول عييييييام 

األخيييييييييرى وأن السيييييييييالمة اإلقليميييييييييية للدولييييييييية واسيييييييييتقالهلا السياسيييييييييي مصيييييييييونني ، وعليييييييييى حيييييييييق كيييييييييل دولييييييييية يف اختييييييييييار نظمهيييييييييا السياسيييييييييية 
 2625و  1514افييييييية وتطويرمهييييييا بشييييييكل حيييييير ، كمييييييا أكييييييدا قييييييرارا اجلمعييييييية العاميييييية لألمييييييم املتحييييييدة رقييييييم واالقتصييييييادية واالجتماعييييييية والثق
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 1514، فنصيييييت الفقيييييرة السادسييييية مييييين القيييييرار ليييييدول ووحيييييد ا وسيييييالمتها اإلقليميييييية، وجيييييوب احيييييرتام سييييييادة ااملتعلقيييييان مببيييييدأ تقريييييير املصيييييري
الوطنيييييية ووحيييييدة إقلييييييم اليييييبالد تتعيييييارر وأهيييييداف ميثييييياق األميييييم املتحيييييدة  عليييييى أن أي حماولييييية تسيييييتهدف التمزييييييق اجلزئيييييي أو الكليييييي للوحيييييدة

الشدددديء فددددي الفقددددرات السددددابقة يمكددددن ترجمتدددده باعتبددددار  مخددددوال أو محفددددزا علددددى نصييييا جيييياء فيييييه :" 2625وتضييييمن القييييرار  ،هيييياومبادئ
سددددديادية لدددددول مسدددددتقلة، اإلتيددددان بدددد ي فعدددددل مددددن شدددد نه أن يمدددددزق أو يصدددددع جزئيدددددا أو اليددددا وحدددددة اإلقلددددديم والوحدددددة السياسددددية وال

، وتمتلددددو حكومددددة تماددددل اافددددة الحددددعب المنتمددددي إلددددى إقليمهددددا ريددددر المصدددديرتراعددددي التزاماتهددددا بمبدددددأ الحقددددوق المتسدددداوية ومبدددددأ تق
  . 1دون تمييز لعرق أو عقيدة أو لون

تطيييييور القيييييانون اليييييدويل يف العقيييييود لقيييييد أعييييياق التطبييييييق احليييييريف للفقيييييرتني الرابعييييية واخلامسييييية مييييين امليييييادة الثانيييييية مييييين امليثييييياق األمميييييي فعلييييييا 
السيييييابقة الييييييت سيييييادت فيهيييييا احليييييرب البييييياردة بيييييني املعسيييييكرين الغيييييريب والشيييييرقي، فأصيييييبحت السييييييادة حجيييييرة عثيييييرة ألي جهيييييود تبيييييذل لضيييييبط 

 2.سلوى بعض الدول
كافيييييية يف مواجهييييية ن املفهيييييوم التقلييييييدي للسييييييادة جييييييب تعديلييييه ملعاجلييييية الفجيييييوة بيييييني التوجيييييه املؤيييييد للسييييييادة وضيييييمان اسيييييتجابة  ذلييييك أ

فقيييييد تعرضيييييت نظريييييية السييييييادة يف العصييييير احليييييديث النتقيييييادات جوهريييييية وهجرهيييييا الكثيييييري مييييين الفقهييييياء عليييييى اعتبيييييار  3.االلتزاميييييات الدوليييييية
قييييييد مها لتربييييييير االسييييييتبداد الييييييداخلي، و الواقييييييع أن نظرييييييية السيييييييادة ُأسيييييييء اسييييييتخدالظييييييروف احلالييييييية للمجتمييييييع الييييييدويل، و أهنييييييا ال تتفييييييق مييييييع ا

النظريييييية إىل إعاقييييية تطيييييور القيييييانون اليييييدويل، وإىل عرقلييييية عميييييل املنظميييييات الدوليييييية، وقيييييد اجتيييييه مفهيييييوم السييييييادة يف الوقيييييت احلاضييييير أدت هيييييذه 
حنييييييو منحييييييى جديييييييد، ذلييييييك أن حتيييييييوالت النظييييييام الييييييدويل يف امليييييييادين االقتصييييييادية والسياسيييييييية والعسييييييكرية أدت إىل احنسييييييار وت كييييييل فكيييييييرة 

 4سيادة الدولة الوطنية.
ن أن نسيييييجل بوضيييييوح أنيييييه إذا كيييييان االجتييييياه التقلييييييدي يقيييييدم تعريفيييييا قانونييييييا دقيقيييييا يعيييييد مييييين صيييييميم الوضيييييعية املعياريييييية وعموميييييا ميكييييي

positisme-Namativiste   ويسييييييييعى إىل تكييييييييريس دوليييييييية القييييييييانون، فييييييييإن االجتيييييييياه احلييييييييديث هييييييييو تعريييييييييف فلسييييييييفي ينظيييييييير إىل السيييييييييادة
 5.ب استيعابه وترويضه يف قالب معياريكمجال للتعبري عن إرادة الشعوب وهو جمال واسع ورحب يصع

 وحق تقرير المصير في العالقات الدولية : مبدأ حظر استخدام القوة المطلب الااني
مميييييا الشيييييك فييييييه أن فكيييييرة حيييييق تقريييييير املصيييييري قيييييد بيييييرزت إىل الوجيييييود القيييييانوين عليييييى خلفيييييية الر بييييية الدوليييييية يف متكيييييني شيييييعوب اليييييدول 

مييييين التحيييييرر مييييين نفيييييوذ تليييييك القيييييوى وهيمنتهيييييا  وهيييييذه اخللفيييييية متاثيييييل ميييييا يصيييييطلح عليييييى تسيييييميته يف الواقعييييية حتيييييت نيييييري االسيييييتعمار األجنييييييب 
القيييييوانني الوطنيييييية باألسيييييباب املوجبييييية الييييييت تعيييييد واحيييييدة مييييين طرائيييييق ووسيييييائل تفسيييييري النصيييييو  القانونيييييية الييييييت قيييييد يعرتيهيييييا بعيييييض الليييييبس أو 

ق تقرييييير املصييييري بصييييورة موسييييعة تتعييييارر مييييع اإلرادة الدولييييية اليييييت الغمييييور ، وانطالقييييا ميييين هييييذه الفكييييرة فانييييه ال ينبغييييي تفسييييري مفهييييوم حيييي
وقفييييت خلييييف وجييييوده ، واليييييت أرادت بييييه إهنيييياء مجيييييع أشييييكال االسييييتعمار والتبعييييية األجنبييييية اليييييت كانييييت تعيييياين منهييييا عييييدد ميييين الشييييعوب يف 

                                           
، اجمللد معة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةجملة جا، صير بين تحقيق االستقالل واالنفصالالتحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المأمحد حممد طوزان،  -1

 .480،  2013، 3، العدد 29
 .105،   1998، 1،  مركز الدراسات الدولية، القاهرة، مصر،  ط محروعية العقوبات الدولية والتدخل الدوليفتح الرمحن عبد اهلل الشيخ،   - 2

3 -  Kathryn L. Nash , Responsibility to protect: evolution and Liability,  Thesis submitted to the Faculty of the Graduate 

School of Sciences, Georgetown University,  May /10/ 2010, p44. 
 . 10،   2013كتوبر ، أ02، اجلزء  24، العدد حوليات جامعة اجلزائر،  نحو سيادة مس ولة اهلامشي محادو، -4
 . 55،   1998اجلزائر،  1، رقم36، جامعة اجلزائر، اجلزءاجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، العولمة والسيادةأمحد خروع،  -5
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حييييق تقرييييير املصييييري مرتكيييييزا  أن يعييييدحييييوال نييييه ال ميكيييين حبييييال مييييين األإ، وبنيييياء عليييييه فكييييربى املهيمنيييية علييييى املشييييهد اليييييدويلمواجهيييية القييييوى ال
ف حتقييييييق انفصييييياهلا يف دولييييية قانونييييييا يعطيييييي احليييييق لفئيييييات شيييييعبية عرقيييييية أو دينيييييية أو قبليييييية بييييياخلروج عليييييى سيييييلطان حكوميييييات بليييييداهنم هبيييييد

تقيييير حبييييق  ، وخييييروج علييييى قواعييييد القييييانون الييييدويل العييييام اليييييت لييييى قواعييييد القييييانون الييييداخلي ميييين جهيييية، ملييييا حيملييييه ذلييييك ميييين خييييروج عمسييييتقلة
كييييييل دوليييييية مسييييييتقلة مبمارسيييييية سييييييياد ا الوطنييييييية علييييييى تراهبييييييا الييييييوطين ومواطنيهييييييا مبييييييا يكفييييييل هلييييييا صيييييييانة وحييييييدة إقليمهييييييا الييييييوطين وسييييييالمتها 
وفيييييرر سيييييياد ا الكاملييييية عليهيييييا وذليييييك بالوسيييييائل القانونيييييية املتاحييييية هليييييا كلهيييييا الييييييت قيييييد تصيييييل حليييييد اسيييييتخدام القيييييوة العسيييييكرية مييييين جهييييية 

 1أخرى.
ناقشييييييات اليييييييت دارت يف اللجنيييييية اخلاصيييييية بإعييييييداد إعييييييالن "مبييييييادئ القييييييانون الييييييدويل بشييييييأن العالقييييييات الودييييييية" تقييييييدمت تشيييييييكو يف أثنيييييياء امل

، وقيييييييد السيييييييتعمارية يف سيييييييبيل حتقييييييييق املصيييييييريسيييييييلوفاكيا بييييييياقرتاح يقضيييييييى بالسيييييييماح باسيييييييتخدام القيييييييوة لليييييييدول اخلاضيييييييعة حتيييييييت السييييييييطرة ا
سيييييوريا واجلمهوريييييية  -نيجرييييييا -مد شيييييقر -كنييييييا  -اهلنيييييد - انيييييا -الكيييييامريون -رشييييياركت تشييييييكو سيييييلوفاكيا عشييييير دول أخيييييرى هيييييي )اجلزائييييي

العربيييييية املتحيييييدة( وأشيييييارت يف اقيييييرتاح آخييييير إىل حيييييق الشيييييعوب يف اليييييدفاع عييييين الييييينفس ضيييييد السييييييطرة االسيييييتعمارية يف حالييييية ممارسييييية حقهيييييا 
يف العالقييييييات الدولييييييية ، ولشييييييروط اسييييييتخدام القييييييوة واعتييييييرب هييييييذا االقييييييرتاح األخييييييري خمالفييييييا ملبييييييدأ حظيييييير اسييييييتخدام القييييييوة  2يف تقرييييييير املصييييييري.

، جييييييوز لدولييييية ميييييا أن تسيييييتخدم القيييييوة ضيييييد دولييييية أخيييييرى حبجييييية تأيييييييد األقلييييييات أو حركيييييات عييييين الييييينفس . إذ ليييييو أخيييييذ هبيييييذا اليييييرأيدفاعيييييا 
 التمرد داخل الدولة.

، إال أن إعييييالن مبيييييادئ ق قبييييوالا حلييييق تقرييييير املصيييييري مل ييييير إذ كييييان االقيييييرتاح اخلييييا  جبييييواز اسييييتخدام القيييييوة دعمييييومييييع ذلييييك فإنييييه 
القييييانون اليييييدويل بشيييييأن العالقيييييات الوديييييية قييييد جييييياء مييييين ناحيييييية أخيييييرى بييييالتزام سيييييليب عليييييى اليييييدول حيييييني حظيييير عليهيييييا اسيييييتخدام القيييييوة ضيييييد 

 3الشعوب اليت متارس حق تقرير املصري.
اق األمييييييم املتحيييييدة تعييييييارر يف يثيييييمييييين م 4فقييييييرة  2إن القواعيييييد التقليديييييية يف القييييييانون اليييييدويل وعلييييييى وجيييييه التحدييييييد نييييييص امليييييادة 

 الظييييييروف النافييييييية كييييييز علييييييى بعييييييضيرت الضيييييييقانيف مفهومييييييه  حييييييق تقرييييييير  املصييييييرياحلقيقيييييية ظاهريييييييا أي اسييييييتعمال للقييييييوة، فهييييييل ميكيييييين ملبييييييدأ 
 ه.لتحرمي اللجوء إىل القوة املمارس لتحقيق

نظييييار مييييا اسييييتقر عليييييه الفقييييه القييييانوين دالليييية سييييهلة إذا مييييا نظرنييييا إليييييه مب املصييييري يبييييديمفهييييوم حييييق تقرييييير  بداهيييية ميكيييين القييييول أن
، إال أن انتقييييال فكييييرة تطبيييييق هييييذا احلييييق ميييين نطاقييييه قضييييايا االسييييتعمار األجنيييييب للشييييعوب الييييدويل التقليييييدي ميييين حيييييث كونييييه آلييييية لتصييييفية

طيييييابع اليييييدويل اليييييدويل امليييييرتبط بقضيييييايا حتيييييرر الشيييييعوب الواقعييييية حتيييييت نيييييري االسيييييتعمار األجنييييييب إىل سييييياحات النزاعيييييات الداخليييييية  يييييري ذات ال
اليييييت تنشيييييب هنييييا أو هنييييياى بيييييني بعييييض األقلييييييات وحكومييييات بليييييداهنا ، جعلتيييييه حمييييل أخيييييذ وجييييذب كبيييييريين عليييييى السيييياحة الدوليييييية وجعليييييت 

 4من داللتها القانونية حمل نزاع وحتول مستمرين.
ملقتضيييياها وحكمهييييا،  ميييين ميثيييياق األمييييم املتحييييدة أحييييد املبييييادئ اليييييت يتوجييييب علييييى األمييييم املتحييييدة العمييييل وفقييييا 2/4تقييييرر املييييادة 

إال أن هييييييذا املبييييييدأ ليييييييس جامييييييدا فهييييييو مبييييييدأ ذو مضييييييمون نشييييييط ومتطييييييور، فامليثيييييياق يتصييييييف بأنييييييه صييييييك اتفيييييياقي دويل " دينيييييياميكي " وذو 

                                           
 .476أمحد حممد طوزان، املرجع السابق ،   -1
 .446،  1،1985لنهضة العربية ، القاهرة ، مصر، ط، دار ا األمن القومي الجماعي الدوليممدوح شوقي كامل،  -2
 .477املرجع نفسه ،    -3
 .466أمحد حممد طوزان ، املرجع السابق ،   -4
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دالالت متطييييورة ال تقيييييف عنيييييد حييييد معيييييني، مميييييا يعييييين أنيييييه جييييييب أن يفسيييير تفسيييييريا  ائييييييا ال يقييييف عنيييييد حيييييدود املعييييىن احليييييريف للييييينص وعنيييييد 
 1جيب أن ينظر ملبدأ حترمي استخدام القوة يف العالقات الدولية نظرة متطورة و ائية إرادة واضعيه، بل 
 2/4تضييييييى املييييييادة م القييييييوة مبقيؤكييييييد الييييييداعون إىل جييييييواز التييييييدخل العسييييييكري املنفييييييرد أل ييييييرار إنسييييييانية أن حتييييييرمي اسييييييتخداكمييييييا 

قرييييييير ملثييييييال احلييييييق يف تاعلييييييى سييييييبيل مييييييم املتحييييييدة فميييييين امليثيييييياق ليييييييس مطلقييييييا، لكنييييييه مقيييييييد يف ضييييييوء املمارسيييييية الفعلييييييية للييييييدول وألجهييييييزة األ
وهييييو  ق الكفيييياح املسييييلحتتمتييييع حبيييي املصييييري اتسييييم بتطييييوير دائييييم، خاصيييية يف جمييييال تصييييفية االسييييتعمار، و ييييدت الشييييعوب املنتفعيييية هبييييذا احلييييق

 .من امليثاق مل يرد النص عليه البتة يف أحكام امليثاق 2/4استثناء على املادة 
 التدخل وحق تقرير المصير : : مبدأ حظر المطلب الاالث

ن إن ارتقاء مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها إىل مرتبة املبادئ القانونية الدويل واعتباره دعامة أساسية من دعائم السلم واألم     
لك فإذا مل تبادر أو مل تستطع األمم والتعاون الدوليني ، يفرر واجب محايته من أي انتهاى ويوجب اختاذ التدابري الالزمة والفعالة يف سبيل ذ

، فمن حق الشعب الذي حرم من حقه يف تقرير مصريه وحقوق الشعوب وضمان تلك احلماية املتحدة وهي املعين واملسؤولة عن سالمة اإلنسانية
ملبدأ يعطي لتلك الشعوب احلق يف ن هذا اإ. وعليه فهذا احلق ومحايتهأن يبادر باستخدام كل الوسائل لضمان ممارسة حقه املشروع يف الدفاع 

، نص على أن نضال الشعوب الواقعة حتت السيطرة للجمعية العامة لألمم املتحدة 1973لعام  3103استخدام القوة . ويف القرار رقم 
. مبادئ القانون الدويل وع يتفق معاالستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية يف سبيل حتقيق حقها يف تقرير املصري واالستقالل هو نضال مشر 

اعدة ويثور هبذا الصدد التساؤل التايل : هل حيق للشعوب املستعمرة أو احملتلة أو اخلاضعة لنظام الفصل العنصري أو املضطهدة احلصول على مس
 2اجملتمع الدويل.

الستخدامه حلماية سيادة الدولة أو توسعته من امليثاق األممي جند أن الباب ترى مفتوحا لتقدير مطبق النص إما  2/7عند استقراء املادة 
، فغمور عبارات النص ومرونتها فضال عن تطور العالقات  the international concernعن طريق التوسع يف فكرة االهتمام الدويل 

 3.إليه هذه املنظمة الدولية وزيادة االهتمام حبقوق اإلنسان قد يؤدي إىل احلرية يف تفسري النص حتقيقا للغرر األمسى الذي  دف
 عموما إذا أردنا رسم اخلطوط العريضة هلذا املبدأ جند أنفسنا أمام زاويتني:

ميكن أن نتبني فيها اجتاهني متعارضني: األول وحيكمه الرأي الذي مييل إىل محاية اجملال الداخلي وصون   من الزاوية السياسية: -أ(
حقوقها األولية اليت جرى عليها العرف. أما االجتاه الثاين فمؤداه جعل األجهزة الدولية هي األجهزة السيادة من أية وسيلة ترمي إىل االنتقا  من 

 4ذات الصالحية لتقرير اجملال احملجوز، والصالحية املذكورة تتحقق عند اخلالف على طبيعة اجملال احملجوز للدول.

                                           
 .33 ، 2004، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرحممد خليل موسى، -1

 . 124،   ، 2013، منشورات زين احلقوقية ، بريوت ، لبنان ،  في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها األمنية لمجلس الوسائل القانونفرست سويف،  -2
، 1997. دار النهضة العربية . القاهرة. مصر مبدأ االختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصرعلي رضا عبد الرمحان،  -3

  129. 
 .458  ، 1978، بريوت، لبنان، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصرعدنان نعمة،   -4
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، إال أن 1فول " قد دخلت يف صلب امليثاق باعتبارها أحد أحكامه العامةأن فكرة " اجملال احمل من الواضح من الزاوية القانونية: - (
متواز حتديد مضمون هذا اجملال ال خيضع لقاعدة ثابتة وال يقوم على معيار دقيق، وسبب هذا االهتزاز وعدم استقرار الفكرة أهنا تتطور وفق خط 

 . مع تطور العالقات الدولية وتطور اجملتمع الدويل
احلدود اليت  ول مل تعد مطلقة وقد أصبح القانون الدويل حيددها ، وهكذا ال حيق ألي دولة انتهاى القانون الدويل إال يفإن حقوق الد
، وإذا كانت الدول قد التزمت باحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها فإهنا والبد أن تستبعد كل إمكانية بأن تثري جماهلا احملفول يرمسها هذا القانون

 2مسألة تتعلق بتفسري وتطبيق هذا االلتزام. بالنسبة لكل
 الااني المبحث

 دور أجهزة األمم المتحدة في تفعيل مبدأ حق تقرير المصير
نيييييدما تناوليييييت ، عملبيييييدأ حييييق الشيييييعوب يف تقريييييير مصيييييريهالقييييد كيييييان لألميييييم املتحيييييدة دورا رئيسييييييا يف إعطيييياء القيييييوة القانونيييييية امللزمييييية   

لرئيسييييييية ن قبييييييل األجهيييييزة اميييييلييييييت صييييييدرت ا واالتفاقييييييات املعقييييييودة حتيييييت إشييييييرافها . وتشيييييكل القييييييرارات ا، ويف قرارا ييييييهيييييذا احلييييييق يف ميثاقهيييييا
رارات القييييين أن بعيييييض هيييييذه ى الييييير م ميييييلألميييييم املتحيييييدة بشيييييأن حيييييق تقريييييير املصيييييري أمهيييييية خاصييييية إلعطييييياء القيييييوة القانونيييييية هليييييذا املبيييييدأ ، علييييي

جلمعييييية . ولقييييد صييييدر عيييين ايل العييييريفطريقيييية حامسيييية يف تطييييور القييييانون الييييدو ، لكيييين مييييداها السياسييييي البييييارز سيييياهم بجمييييردة ميييين صييييفة إلزامييييية
. املصيييييري ى مبيييييدأ حيييييق تقريييييير تؤكيييييد عليييييالعامييييية لألميييييم املتحيييييدة وجمليييييس األمييييين وحمكمييييية العيييييدل الدوليييييية جمموعييييية مييييين القيييييرارات و ا راء الييييييت

 وهلذه القرارات وا راء أمهية خاصة يف ترسيخ هذا املبدأ.
 ن الدولي في فرض حق تقرير المصيرلس األم: دور مجالمطلب األول

مميييييا يأسيييييف علييييييه أن دور اجملليييييس يف ضيييييمان هيييييذا احليييييق كيييييان خاضيييييعا يف حييييياالت كثيييييرية للمصيييييا  السياسيييييية لليييييدول الكيييييربى ،     
صيييييري . لقيييييد أييييييد جمليييييس األمييييين حيييييق تقريييييير املاملصيييييري بييييياختالف القضيييييايا والبليييييدانإزاء حيييييق تقريييييير  نوبالنتيجييييية تباينيييييت مواقيييييف جمليييييس األمييييي

بشييييييأن مشييييييكلة   1948لسيييييينة  47للشييييييعوب اليييييييت ختضييييييع لالسييييييتعمار الربتغييييييايل يف تقرييييييير مصييييييريها . كمييييييا أصييييييدر جملييييييس األميييييين القييييييرار 
. حييييييث يعيييييد هيييييذا ية والييييييت مازاليييييت مسيييييتمرة حليييييد ا نكشيييييمري وهيييييو يعيييييد حبيييييق مييييين وجهييييية نظييييير اليييييبعض مرجعيييييا حليييييل املشيييييكلة الكشيييييمري 

نيييييه اعيييييرتف بيييييأن انضيييييمام كشيييييمري إىل اهلنيييييد أو باكسيييييتان جييييييب أن تقيييييرر مييييين خيييييالل وسيييييائل ، ألار دعامييييية لتنفييييييذ حيييييق تقريييييير املصيييييريالقييييير 
، رفيييييض جمليييييس األمييييين االعيييييرتاف بييييياإلعالن املنفيييييرد الصيييييادر ة حيييييرة وإجيييييراء اسيييييتفتاء عيييييادل ومنصيييييف. ويف حالييييية روديسييييييا اجلنوبييييييةدميقراطيييييي

سيييييومة يف اجملليييييس ميييييع الوضيييييع مبقتضيييييى صيييييالحياته املر  عييييين نظيييييام مسييييييث باالسيييييتقالل واعتيييييربه الحقيييييا منطوييييييا عليييييى  دييييييد للسيييييلم وتعاميييييل
قرييييييير . وأصييييييدر جملييييييس األميييييين قييييييرارات متعييييييددة تييييييدعو اململكيييييية املتحييييييدة إىل احييييييرتام حقييييييوق اإلنسييييييان وحييييييق تالفصييييييل السييييييابع ميييييين امليثيييييياق
لنسييييييبة حلييييييق . وأيضييييييا باالعنصييييييري الييييييذي كييييييان موجييييييودا حينييييييذاى ، وفييييييرر عييييييدد ميييييين اجلييييييزاءات علييييييى النظيييييياماملصييييييري يف روديسيييييييا اجلنوبييييييية

الشييييعب الفلسييييطيين لتقريييييير مصييييريه أكيييييد جملييييس األمييييين مييييرارا وتكيييييرارا يف عييييدة قيييييرارات علييييى ذليييييك . وميييين جانيييييب آخيييير قيييييام جملييييس األمييييين 

                                           
اجملال الذي ال تكون فيه أوجه نشاط الدولة واختصاصا ا مقيدة  ، أن املقصود باالختصا  الداخلي للدولة1945لقد أوضحت جلنة القانون الدويل يف أفريل  - 1

احملفول يؤدي إىل حرمان أطرافها من الدفع مببدأ اجملال احملفول يف كل ما يتعلق  ام معاهدة دولية يف مسألة من املسائل املتعلقة باجملالبالقانون الدويل العام، وأن إبر 
 .336   2006 . منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،جريمة العدوان ومدى المس ولية القانونية عنهابتطبيق أو تغيري التعهد أنظر:إبراهيم الدراجي 

 .90،   1995، أطروحة دكتوراه يف القانون الدويل العام، كلية احلقوق، بن عكنون،  الضغوط االقتصادية الفردية في العالقات بين الدولبوكرا إدريس،  - 2
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االسيييييتفتاءات اإلقليميييييية بغيييييية ضيييييمان متتيييييع عيييييدد مييييين الشيييييعوب بييييياحلق يف تقريييييير مصيييييريها ومتكينهيييييا مييييين ممارسييييية حقهيييييا  مييييين  بيييييإقرار عيييييدد
 1االت حالة تيمور الشرقية وجنوب السودان.بفعالية ، ومن أهم هذه احل

ان سييييلبية ، بعييييض األحييييي قييييف جملييييس األميييين جتيييياه حييييق تقرييييير مصييييري لييييبعض الشييييعوب  ييييري واضييييح ويفاولكيييين يف الوقييييت ذاتييييه مو 
واسيييييع ليييييى احلكيييييم اليييييذايت العديسيييييمرب وأكيييييد فييييييه عليييييى أحقيييييية األلبيييييان يف كوسيييييوفا يف احلصيييييول  23يف  1119ميييييثال عنيييييدما صيييييدر قيييييرار 

بشيييييييأن  1998لييييييييو سييييييينة يو  30الصيييييييادر يف  1187. كيييييييذلك حسيييييييب القيييييييرار يييييييير املصيييييييريهيييييييويتهم وثقيييييييافتهم دون تأيييييييييد حيييييييق تقر حييييييييرتم 
. وبالنسييييييبة رييييييير املصييييييريميييييين اجيابيييييييا بصييييييدد حييييييق تق( مل يكيييييين موقييييييف جملييييييس األABKHUZIAالنييييييزاع بييييييني جورجيييييييا وإقليييييييم أخبازيييييييا )

 ل.( يف االنفصاUNITAجبهة يونيتا )أعلن جملس األمن عن أسفه حملاوالت  1998ألجنوال يف سنة 
، أكيييييييد  1998أبرييييييييل سييييييينة  17الصيييييييادر يف  1163وبصيييييييدد حيييييييق تقريييييييير املصيييييييري لشيييييييعب الصيييييييحراء الغربيييييييية مبوجيييييييب القيييييييرار 

اجملليييييس عليييييى أن حيييييق تقريييييير املصيييييري للصيييييحراء الغربيييييية ال ييييييتم إال مييييين خيييييالل اتفييييياق الطيييييرفني وهيييييي جبهييييية البوليسييييياريو واحلكومييييية املغربيييييية . 
 2لنسبة النفصال إقليم بيافرا مع نيجرييا كان موقفه سلبيا.وأيضا با

 ظيييييل النظيييييام إال أنيييييه يف وعليييييى الييييير م مييييين كيييييل هيييييذا التبييييياين يف مواقيييييف جمليييييس األمييييين بصيييييدد حيييييق الشيييييعوب يف تقريييييير مصيييييريها
أ حييييق و محاييييية مبييييددول هييييداخلييييية للييييالييييدويل اجلديييييد تغييييري مفهييييوم حييييق تقرييييير املصييييري ، حبيييييث أصييييبح أحييييد املييييربرات للتييييدخل يف الشييييؤون ال

 تقرير املصري للشعوب.
 صير :: دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في تفعيل مبدأ حق تقرير المالمطلب الااني

 حيييييظ حيييييق تقرييييير املصيييييري باهتميييييام اجملتمييييع اليييييدويل بصيييييورة فعلييييية إال حيييييني تضييييمنت نصيييييو  امليثييييياق اإلشييييارة صيييييراحة إىل هيييييذا مل
. ومل تكيييييين النظييييييرة إىل هييييييذا احلييييييق قبييييييل اليييييينص عليييييييه تتعييييييدى 55، ومقدميييييية املييييييادة ة ميييييين املييييييادة األوىلالفقييييييرة الثانييييييياحلييييييق بييييييالنص عليييييييه يف 

صيييييري ، الكافيييييية مبوضيييييوع حيييييق تقريييييير امل العنايييييية. وإذا كانيييييت األميييييم املتحيييييدة مل تعييييين عنيييييد قيامهيييييا بييييياره أحيييييد املبيييييادئ األخالقيييييية فحسيييييباعت
ديييييد املقصييييود بييييه ونطاقييييه وذلييييك ميييين خييييالل بعييييض القييييرارات واإلعالنييييات ، وبييييذلت حميييياوالت متواصييييلة لتحفإهنييييا مييييا لبثييييت أن شييييغلت بييييه
 :3الصادرة عنها ، ومن أبرزها 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أوال:
. عييييييييية والثقافيييييييييةة واالجتماالقتصيييييييياديالييييييييذي كييييييييان نييييييييواة التفيييييييياقيتني دوليتييييييييني بشييييييييأن حقييييييييوق اإلنسييييييييان األوىل بشييييييييأن احلقييييييييوق ا 

أهيييييم ميييييا تضيييييمنته هاتيييييان االتفاقيتيييييان ، و 1967االتفاقيتيييييان حييييييز النفييييياذ عيييييام . ودخليييييت هاتيييييان ة والسياسييييييةة بشيييييأن احلقيييييوق املدنييييييوالثانيييييي
رف يف ثروا يييييييا حريييييييية التصييييييي ذليييييييك حيييييييق الشيييييييعوب يف ، مبيييييييا يفه اإلعيييييييالن العييييييياملي حلقيييييييوق اإلنسيييييييان، هيييييييو حيييييييق تقريييييييير املصيييييييريومل يتضيييييييمن

اسييييتنادا إىل  " وهلييييار مصدددديرهاق فددددي تقريددددلكافددددة الحددددعو  الحددددني علييييى أنييييه ". إذ نصييييت املييييادة األوىل يف كييييال االتفيييياقيتومواردهييييا الطبيعييييية
 ثقايف.. وأن تواصل حبرية منوها االقتصادي واالجتماعي والق أن تقرر حبرية كياهنا السياسيهذا احل

 وضمان استقالل الدول المستعمرة  قرار تصفية االستعمار :ثانيا
سيييييتقلة الييييييت عانيييييت مييييين االسيييييتعمار ، والييييييت كانيييييت تيييييرى يف حيييييق تقريييييير املصيييييري ارتيييييبط حيييييق تقريييييير املصيييييري بزييييييادة عيييييدد اليييييدول امل

السييييييالح الفعييييييال ملواجهيييييية الييييييدول املسييييييتعمرة وقييييييد كللييييييت جهييييييود هييييييذه الييييييدول بالنجيييييياح إذ أصييييييدرت األمييييييم املتحييييييدة يف الرابييييييع عشيييييير ميييييين 

                                           
 .110فرست سويف، املرجع السابق،    -1
 .126،   املرجع نفسه- 2
 .175 - 174   دوح شوقي كامل، املرجع السابق،مم -3
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الييييييييييدول  ضييييييييييمان اسيييييييييتقالل( يف دور يييييييييا اخلامسييييييييية عشيييييييييير واملعيييييييييرف بقييييييييييرار تصيييييييييفية االسيييييييييتعمار و 1514رقييييييييييم ) 1960ديسيييييييييمرب عيييييييييام 
، مبييييييا يف ذلييييييك احلييييييق يف أن تقييييييرر حبرييييييية أن للشييييييعوب مجيعييييييا حييييييق تقرييييييير املصييييييري. وقييييييد تضييييييمنت مقدميييييية هييييييذا القييييييرار صييييييراحة املسييييييتعمرة

 أسلوب حيا ا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 ةق األمم المتحدمياافقا لو إعالن مبادئ القانون الدولي بحان العالقات الودية والتعاون بين األمم  :ثالاا

عييييين  املتحيييييدة الصيييييادر يثييييياق األميييييمأشيييييار إعيييييالن مبيييييادئ القيييييانون اليييييدويل بشيييييأن العالقيييييات الوديييييية والتعييييياون بيييييني األميييييم وفقيييييا مل
ح املبيييييييدأ األول مييييييين اإلعيييييييالن إىل حيييييييق تقريييييييير املصيييييييري صيييييييراحة ، إذ أوضييييييي 1970مجعيييييييية العامييييييية يف الرابيييييييع والعشيييييييرين مييييييين أكتيييييييوبر عيييييييام 

و ري ، أو حريتهييييييا أاملصييييييقرييييييير ة يرتتييييييب عليهييييييا حرمييييييان الشييييييعوب ميييييين حقهييييييا يف تييييييينيييييياع عيييييين القيييييييام بأييييييية أعمييييييال جرب واجييييييب الييييييدول باالمت
ييييية القييييات الوداء العييييية هبييييدف إمنييييالعمييييل علييييى تعزيييييز ا احلييييق حبسيييين ن واجييييباإلعييييالن . ميييين ناحييييية أخييييرى علييييى الييييدول  وألقييييى. اسييييتقالهلا

 وحريتهيييييا يف تقريييييير املصيييييري ارسييييية حقهيييييامال القيييييوة الييييييت حتيييييول دون قييييييام الشيييييعوب مبم، وإلزامهيييييا باالمتنييييياع عييييين اسيييييتعوالتعييييياون بيييييني اليييييدول
 واستقالهلا.

 قرار تعريف العدوان :رابعا
رسيييية ع الشييييعوب ميييين ممام القييييوة ملنييييأشييييارت الفقييييرة السادسيييية ميييين ديباجيييية قييييرار تعريييييف العييييدوان إىل التييييزام الييييدول بعييييدم اسييييتخدا 

حقهييييا و  تقرييييير مصييييريها الشييييعوب يف الل ، كمييييا نصييييت املييييادة السييييابعة ميييين ذات القييييرار علييييى حييييقحقهييييا يف تقرييييير املصييييري واحلرييييية واالسييييتق
 يف الكفاح من أجل تقرير املصري.

قني مييييين يني فييييير بيييييعا للخيييييالف وعليييييى الييييير م مييييين صيييييدور قيييييرارات األميييييم املتحيييييدة السيييييابقة إال أنيييييا حيييييق تقريييييير املصيييييري كيييييان موضييييي
، وليييييييةااللتزاميييييات الد موعييييية مييييينجمهيييييا صيييييبح أحيييييد املبيييييادئ القانونيييييية الييييييت يرتتيييييب عليالفقهييييياء ، ييييييرى أحيييييدمها أن هيييييذا احليييييق قيييييد تطيييييور لي

ييييييه أيييييية ول وال يرتتيييييب على عليييييى اليييييدوجانيييييب آخييييير ينكييييير القيمييييية القانونيييييية هليييييذا احليييييق وييييييرى أنيييييه ال يتعيييييدى أن يكيييييون التزاميييييا أدبييييييا ملقييييي
 التزامات دولية.

 أ حق تقرير المصيرفي تفعيل مبد : دور محكمة العدل الدوليةالمطلب الاالث
ومبيييييدأ حيييييق الشيييييعوب يف لقيييييد كيييييان حملكمييييية العيييييدل الدوليييييية الفرصييييية أن أشيييييارت إىل العالقييييية بيييييني مبيييييدأ ثبيييييات احليييييدود وهنائيتهيييييا      

أن مبددددأ ثبدددات الحددددود قدددد يتعدددارض ألول وهلدددة مدددق مبددددأ آخدددر وهدددو مبددددأ حدددق الحدددعو  فدددي تقريدددر ، حييييث ذكيييرت "تقريييير مصيييريها
فيييييان احملافظييييية عليييييى الوضيييييع اإلقليميييييي القيييييائم يف إفريقييييييا ينظييييير إلييييييه يف الغاليييييب عليييييى أنيييييه هنيييييج حكييييييم حلمايييييية ميييييا "، ويف احلقيقييييية  مصددددديرها

حققتيييييييه الشيييييييعوب الييييييييت كافحيييييييت مييييييين أجيييييييل اسيييييييتقالهلا . فاملطليييييييب األساسيييييييي املتمثيييييييل يف حتقييييييييق االسيييييييتقرار مييييييين أجيييييييل البقييييييياء والتطيييييييور 
، وأن تأخيييييييذها بعيييييييني االعتبيييييييار يف أن حتييييييافظ عليييييييى احليييييييدود االسيييييييتعماريةإىل  وتوطيييييييد أركيييييييان االسيييييييتقالل تيييييييدرجييا حيييييييدا باليييييييدول اإلفريقيييييييية

االعتبييييييار عنييييييد  بعيييييينيتفسييييييريها ملبييييييدأ حييييييق الشييييييعوب يف تقرييييييير مصييييييريها ومبييييييدأ ثبييييييات احلييييييدود وهنائيتهييييييا ، وأنييييييه جيييييييب أخييييييذ املبييييييدأ األخييييييري 
ذ املفهيييييوم الواسيييييع ملبيييييدأ حيييييق تقريييييير املصيييييري ، وذليييييك مييييين أجيييييل جتنيييييب املخييييياطر النامجييييية عييييين األخيييييسيييييري وتطبييييييق مبيييييدأ حيييييق تقريييييير املصيييييريتف

. فييييياحرتام السيييييالمة اإلقليميييييية لليييييدول وعييييييدم املسييييياس باحليييييدود القائمييييية أمييييير جيييييييب دود اليييييدول واحيييييرتام سييييييالمة أراضييييييهاعليييييى اسيييييتقرار حييييي
 1االلتزام به سواء عند منح الشعوب احلق يف تقرير مصريها أو عند تطبيق مبدأ ثبات احلدود وهنائيتها.

 :خاتمة

                                           
 .132 .،   1.بريوت ،لبنان، ط ، منشورات احلليب احلقوقية،دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة األمم المتحدة، نايف أمحد الشمري -1
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سيييييتطيع ميييييين خييييييالل مييييييا تقييييييدم أن نقييييييول أن أهييييييم مالمييييييح حييييييق تقرييييييير املصييييييري كمييييييا حددتييييييه األجهييييييزة الرئيسييييييية لألمييييييم املتحييييييدة ن
 :اقيات الدولية، تتمثل يف ما يليواالتف

ليييييييت تقضييييييي بييييييأن لييييييى القاعييييييدة اميييييين األسييييييس الدميقراطييييييية يف العالقييييييات الدولييييييية، ألنييييييه يرتكييييييز ع يعييييييدحييييييق تقرييييييير املصييييييري  -(1 
 قليمها ونظامها السياسي والدستوري جيب أن تبىن على اإلرادة احلرة لشعبها.الدولة وحدود إ

عديييييييدة اثيييييييق الدولييييييية الرئيسيييييية واملو يسييييييتند حييييييق تقرييييييير املصييييييري يف شييييييرعيته إىل ميثيييييياق األمييييييم املتحييييييدة وقييييييرارات أجهز ييييييا ال -(2 
 ة.اليت تبنتها األمم املتحدة واملمارسة العلمية الفعالة من شعوب العامل املختلف

، مثليييييه ون اليييييدويلساسيييييية للقييييياناملبيييييادئ األ، يعتيييييرب حيييييق الشيييييعوب يف تقريييييير مصيييييريها أحيييييد يف الوقيييييت احليييييايل وبصيييييفة عامييييية -(3 
إحييييدى  القييييول أنييييه يشييييكل ى تييييردد يف، وقاعييييدة التسييييوية السييييليمة للخالفييييات وهييييذا يعييييين أنييييه ليييييس هنيييياالقييييوة مثييييل قاعييييدة منييييع اللجييييوء إىل
 انون الدويل.القواعد القانونية ا مرة يف الق

ة دولييييييييية ل أو اتفاقيييييييييهييييييييذا يعييييييييين أن الييييييييدول واجلماعييييييييات األخييييييييرى ال تسييييييييتطيع خييييييييرق هييييييييذه القاعييييييييدة ا مييييييييرة. وأي عمييييييييكييييييييل و 
بييييييادئ القييييييانون مساسيييييييا ميييييين أ، وبالنتيجيييييية أن مبييييييدأ حييييييق الشييييييعوب يف تقرييييييير مصييييييريها يعييييييد مبييييييدأ تعييييييد باطليييييية تتعييييييارر مييييييع هييييييذا املبييييييدأ

ملصيييييييري قيييييييد تطيييييييورت ق تقريييييييير ا، أن طبيعييييييية حيييييييتميييييييع اليييييييدويل ، دوال ومنظميييييييات دولييييييييةة للمجالدويل.وصيييييييار واضيييييييحا يف املمارسييييييية الطويلييييييي
ب علييييييى الييييييدول قوقييييييا وترتتيييييي، فهييييييو يرتييييييب للشييييييعوب حاملعاصييييييرفصييييييارت تعييييييين أحييييييد أهييييييم احلقييييييوق اليييييييت تقررهييييييا مبييييييادئ القييييييانون الييييييدويل 

 التزامات ذات طبيعة دولية وحق دويل مجاعي وعام يف آن واحد معا. 
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 اإلنسان حقوق على للرقابة اآلية التقارير نظام
 )لجنة حقوق اإلنسان العربية نموذجا(

The reporting system as a mechanism for the control of human rights 

(Arab Human Rights Commission as an example)  

 أستاذ حماضر قسم )ب(، د. برابح الّسعيد، 
 ،سياسيةكلية احلقوق والعلوم ال

 ، اجلزائر. جيجامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعرير 
   12/05/2018 تاريخ املراجعة: - 31/01/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص

قليمي، ملا فيه من إلزام للدول على تقدمي يعد نظام التقارير أحد أهم ا ليات للرقابة الفعالة على حقوق اإلنسان على املستوى الدويل واإل
تعترب جلنة حقوق اإلنسان العربية ا لية الوحيدة ير عن التدابري التشريعية والقضائية احملرزة ضمانا حلقوق اإلنسان يف االتفاقيات الدولية، و تقر 

 حلقوق اإلنسان. اليت تسهر على القيام هبذه املهمة يف جامعة الدول العربية ضمانا الحرتام أحكام امليثاق العريب

: ةالكلمات المفتاحي   

 جلنة حقوق اإلنسان العربية، التقارير، حقوق اإلنسان، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 

 Abstract 
 The reporting regime is considered to be one of the most important mechanisms for 
the effective control of human rights at the regional and international levels, since it 
obliges States parties to report on legislative and judicial measures taken to guarantee 
human rights in international conventions, and the Arab Human Rights Commission 
sees itself as the only mechanism that makes this mission within organizations of the Arab 
States to guarantee the provisions of the Arab Charter of Human Rights. 
Keywords: 
  Arab Human Rights Committee, Reports, Human Rights, Arab Charter of 
Human Rights. 
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  مقدمة

على مستوى جامعة الدول العربية، حيث نص على جمموعة من  1 يعترب امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أول اتفاقية عربية حلقوق اإلنسان
ولكفالة  وهو بذلك يكرس ضمانات إضافية حلقوق اإلنسان على مستوى جامعة الدول العربية. لواجب التمتع هبا من قبل األفراداحلقوق ا
" وأوكل هلا امليثاق بلجنة حقوق اإلنسان العربيةاليت قررها امليثاق، نص هذا األخري على أن تنشأ جلنة تدعى يف صلب امليثاق " احلقوق 

 من امليثاق. 48مهمة وحيدة تتمثل يف تلقي ونظر التقارير املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق، وذلك تطبيقا لنص املادة 

ن الدول األطراف يف االتفاقيات مبني ا ليات اليت اعتمد ا مجيع جلان معاهدات حقوق اإلنسان حيث يطلب  ويعترب نظام التقارير من
ى إعمال احلقوق املقررة يف امليثاق الدولية بصفة عامة، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان بصفة خاصة تقدمي تقارير سنوية ودورية عن مد

 احلقوق املقررة يف امليثاق. يعية والتنفيذية والقضائية املتخذة من الدولة الطرف إلعمالوتتضمن هذه التقارير التدابري التشر 

ثيق الدولية واإلقليمية، جند أن معظم اتفاقيات ونظرا ألمهية هذه التقارير وما حتتويه من إبراز التقدم احملرز إلعمال احلقوق املقررة يف املوا
تقارير املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق حبق املنظمات  ري احلكومية بتقدمي تقارير موازية عن ال حقوق اإلنسان ومنها امليثاق العريب تقر

 وذلك من أجل الرقابة الفعالة على احرتام احلقوق.

 ؟ربية للنظر في تقارير الدولما مدى فعالية الدور الاي تقوم به لجنة حقوق اإلنسان العواإلشكالية اليت سنحاول معاجلتها: 

بالرتكيز على  قوق اإلنسان العربيةحمفهوم جلنة  املبحث األول:يف ، نتناول ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنقسم هذه املقالة إىل مبحثني
ل التطرق للمبادئ التوجيهية اخلاصة ، من خالات اللجنة يف تلقي وفحص التقاريراختصاص املبحث الثاين:ويف تنظيمها وبيان سري أعماهلا، 

 م التقارير، وبيان مدى فعالية اللجنة يف دراسة التقارير وإبداء التوصيات اخلتامية.بنظا

 المبحث األول

 حقوق اإلنسان العربية للجنة اإلطار القانوني

لثاين ، ويف املطلب اتنظيم اللجنةل للتعرف على جلنة حقوق اإلنسان العربية سنقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب نتناول يف املطلب األو 
 نتطرق لدورات اللجنة. ويف املطلب الثالثسير أعمال اللجنة نتعرف على 

 

                                           
وانظر  2012للطباعة والنشر، لبنان  حول امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أنظر، حممد أمني امليداين، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان دراسات ووثائق، دار املىن - 1

،   2012، حزيران 03أيضا سامية بوروبة، إسهام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي، جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، العدد 
41-61. 
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 تنظيم اللجنة : المطلب ألول

ون اللجنة بصفا م الشخصية، وينتخبون ، تتكون من عدد من األعضاء ميثلاألخرى االتفاقيةريها من اللجان جلنة حقوق اإلنسان العربية، كغ
واالستقاللية من املضايقات والضغوطات  حلقوق اإلنسان، وتضمن امليثاق ما يضمن هلؤالء األعضاء احلياد ملدة معينة حددها امليثاق العريب

 اليت قد يتعرضون هلا أثناء تأديتهم ملهامهم.

تقارير اعدة اللجنة، أثناء فحصها للأن للجنة سكرتارية، مكلفة مبجموعة من املهام وتعمل على مس إىلكما أشار النظام الداخلي للجنة، 
 املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

 أعضاء اللجنة: الفرع األول

، تنتخبهم الدول األطراف أعضاء 07نسان العربية تتكون من من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن جلنة حقوق اإل 45نصت املادة 
ضم أكثر من شخص واحد من مواطين الدولة الطرف وجيوز إعادة انتخابه ويراعى مبدأ يف هذا امليثاق باالقرتاع السري، وال جيوز أن ت

ويشرتط حسب الفقرة الثانية من نفس املادة أن يكون األعضاء من مواطين الدول األطراف يف امليثاق، وأن يكونوا من ذوي اخلربة  .1التداول
ينتخب أعضاء اللجنة و ،2لجنة أن يعملوا بصفتهم الشخصية وبكل جترد ونزاهةوالكفاءة العالية يف جمال عملها ، كما يشرتط يف أعضاء ال

 .3من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول بعد مرور عامني، وحيددون عن طريق القرعة 03سنوات على أن تنتهي والية  04ملدة 

رئيسا هلا من بني أعضائها ملدة عامني قابلة للتجديد ملدة  ويدعو األمني العام اللجنة لعقد اجتماعها األول، وتنتخب خالل هذا االجتماع
.ويعترب الرئيس هو املمثل القانوين 5، كما تنتخب اللجنة من بني أعضائها نائبا للرئيس يتوىل مهام الرئيس يف حالة  يابه4مماثلة وملرة واحدة

والنظام الداخلي للجنة، ويقوم على وجه اخلصو  بتمثيل اللجنة للجنة، واملتحدث بامسها ويؤدي الوظائف املنوطة به مبوجب أحكام امليثاق 
 .6اجتماعات ودورات اللجنة وإدارة مناقشا ا برتؤسلدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية ولدى أي جهة أخرى، كما يقوم الرئيس 

االستقالة،  ثل أسباب حاالت الشغور يف الوفاةمن امليثاق حاالت شغور مقعد داخل اللجنة ألسباب معينة، وتتم 46/01وبينت املادة 
، وإذا مت إعالن شغور 7وانقطاع عضو يف اللجنة عن االضطالع بوظائفه بدون تقدمي عذر مقبول، وذلك بإمجاع رأي أعضاء اللجنة ا خرين

                                           
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 45/03أنظر املادة  - 1
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 45/02أنظر املادة  - 2

- Mohammed  Amin  Al Midani, Human rights Bodies in the League of Arab States, 

 .135-109،   2012، حزيران 03جملة اجلنان حلقوق اإلنسان، جامعة اجلنان تونس، عدد 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 45/04أنظر املادة  - 3
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 45/06املادة  أنظر - 4
 .24/11/2014من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية بتاريخ  04أنظر املادة  - 5
 من النظام الداخلي للجنة. 03أنظر املادة  - 6
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان . 46/01أنظر املادة  - 7
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ر الستة اليت تلي إعالن شغور مقعد ما طبقا للحاالت السالفة الذكر، وكانت والية العضو الذي جيب استبداله ال تنقضي خالل األشه
مي مقعده، يقوم األمني العام جلامعة الدول العربية بإبالغ ذلك إىل الدول األطراف يف هذا امليثاق، اليت جيوز هلا خالل مهلة شهرين، تقد

 .1من امليثاق، وذلك من أجل ملء املقاعد الشا رة 45مرشحني وفقا لنص املادة 

جيب أن متنح ألعضاء اللجنة أثناء  العريب حلقوق اإلنسان النص على الضمانات واحلصانات الضرورية اليتمن امليثاق  47وتضمنت املادة 
نات الالزمة والضرورية حلمايتهم على أن :" تتعهد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة احلصا 47تأدية مهامهم، حيث نصت املادة 

م أو تصرحيا م يف إطار قيامهم ملعنوية أو املادية أو أي تتبعات قضائية بسبب مواقفهضد أي شكل من أشكال املضايقات أو الضغوط ا
 مبهامهم كأعضاء يف اللجنة".

 سكدددددددرتارية اللجنددددة: الفرع الااني

وقد حددت املادة ، ة سكرتارية تتوىل أعماهلا الفنيةمن النظام الداخلي للجنة على أن يكون للجنة حقوق اإلنسان العربي 09نصت املادة 
 2مهام السكرتارية فيما يلي: 09

 إحاطة رئيس اللجنة دون تأخري بأي مسائل ختص اللجنة. -01
 التحضري لعقد اجتماعات. -02
 داء مهمتها.متابعة بناء قاعدة معلومات متكاملة عن حقوق اإلنسان يف البلدان العربية تساعد اللجنة يف أ -03
صادرة عن األمم املتحدة ملواثيق ومفاهيم قيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة والتفسريات المتابعة مجع تقارير الدول األطراف واالتفا -04

 حقوق اإلنسان.
 إعداد مشروع موازنة اللجنة. -05
 أعمال السجالت املختلفة للجنة. -06

                                           
ات متتالية خالل العام دون عذر مقبول الداخلي للجنة على :" يعترب مقعد عضو اللجنة شا را إذا انقطع عن حضور ثالث اجتماعمن النظام  12تنص املادة  -

 من امليثاق". 46ملادة بإمجاع رأي أعضاء اللجنة ا خرين، ويبلغ األمني العام بذلك الختاذ اإلجراءات الالزمة لشغل ذلك وفقا ألحكام ا
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 46/02أنظر املادة  - 1
من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية سكرتارية اللجنة من حيث التعيني والتكوين على خالف سكرتارية اللجنة األمريكية  09مل حتدد املادة  - 2

من النظام  11األمني التنفيذي من طرف األمني العام للمنظمة) أنظر املادة  حلقوق اإلنسان اليت تتكون من أمني تنفيذي وأمني مساعد وإداريني وتقنيني، ويعني
من امليثاق اإلفريقي  41(، وكذا سكرتارية اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب حيث تنص املادة 2013الداخلي للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 

عام لالحتاد اإلفريقي مهمة تعيني أمني اللجنة ..." كما تضمن النظام الداخلي للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان حلقوق اإلنسان والشعوب على :" يتوىل األمني ال
 من هذا النظام. 17تنظيم أمانة اللجنة وذلك يف املادة  2010والشعوب لعام 

- L'article 17 du règlement intérieur de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que :"01- 

sans porter préjudice à l'article 41 de la charte africaine, la commission propose la structure organisationnelle du 

secrétariat et la transmet à l'union africaine pour approbation. 

02- Le secrétariat de la commission est composé du/de secrétaire et du personnel professionnel, technique et administratif 

de la commission.03- le/la secrétaire est nommé(e) par le/la président(e) de la commission de l'UA en vertu de l'article 

41 de la charte après consultation du/de la président(e) de la commission africaine". 
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 االحتفال بكل وثائق اللجنة وأرشيفها. -07
ر نظام األرشفة ورقيا وإلكرتونيا ومبا وهلا بسهولة ويراعى تطويوضع نظام أرشفة متكامل مبا حيقق أ رار احلفظ للوثائق وإمكانية تدا -08

 يستحدث من طرق خمتلفة.
 أي مهام أخرى تكلف هبا من قبل الرئيس. -09

ومن مهام اللجنة أيضا، وضع مشروع جدول األعمال لكل اجتماع عادي وذلك بالتشاور مع رئيس اللجنة واألعضاء، ويكون ذلك وفقا 
يثاق والنظام الداخلي وحتيل السكرتارية مشروع جدول األعمال والوثائق األساسية املتصلة بالبنود املدرجة فيه إىل لألحكام ذات الصلة بامل

.أما جدول أعمال االجتماع االستثنائي للجنة فيقتصر على مناقشة البنود 1أعضاء اللجنة قبل أسبوع على األقل من موعد عقد االجتماع
 من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية. 11االجتماع ، وهو ما نصت عليه املادة املقرتح النظر فيها خالل هذا 

 سيدددددر أعمدددال اللجندددة: المطلب الااني

دراسة تقارير الدول األطراف يف امليثاق، و تقوم جلنة حقوق اإلنسان بأعماهلا، واملتمثلة أساسا حسب امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف تلقي 
دد الدورات أو االجتماعات اليت عمنه يف شكل دورات أو اجتماعات، ومل حيدد امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  48بناء على نص املادة 

إمكان اللجنة أن تعقد دورات أو يتبني أن ب 2014ميكن للجنة أن تعقدها خالل السنة، لكن بالرجوع إىل النظام الداخلي للجنة لعام 
يف الفرع  اللجنة أثناء الدورات سير أعماليف الفرع األول، وإىل  لدورات اللجنةواجتماعات استثنائية. لذا سنتطرق اجتماعات عادية 

 الثاين.

 دورات اللجنددددددة: الفدرع األول

ورات أو اجتماعات عادية ود تعقد جلنة حقوق اإلنسان العربية حسب نظامها الداخلي نوعني من الدورات أو االجتماعات، دورات أو
 اجتماعات استثنائية.

 أوال: الدورات أو االجتماعات العادية للجنة

، وذلك على خالف 2وحسب حاجتها لعقد الدورات  نص عليها النظام الداخلي ومل حيدد عددها وترى ذلك إىل تقدير اللجنة نفسها 
، أما عن مكان عقد االجتماعات والدورات 3ها خالل السنةاللجان اإلقليمية األخرى واليت حددت هلا لوائحها الداخلية نوع الدورات وعدد

                                           
 من النظام الداخلي للجنة. 10أنظر املادة  - 1
من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية على :" تعقد اللجنة من االجتماعات والدورات ما يلزم ألداء وظائفها وفقا للميثاق  05/01تنص املادة  - 2

 والنظام الداخلي".
(، كما تعقد اللجنة كذلك دورات 2010من النظام الداخلي للجنة لعام  26ة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب دورتني عاديتني يف السنة )املادة تعقد اللجن - 3

من  14/01السنة)املادة  من النظام الداخلي للجنة( ، وبالنسبة للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان فإهنا تعقد دورتني عاديتني على األقل يف 27 ري عادية)املادة 
 (2013النظام الداخلي للجنة األمريكية لعام 
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فيمكن للجنة عقدها يف مقرها أو مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية كما جيوز هلا أن تعقد تلك االجتماعات يف أي بلد طرف يف 
لقانوين وهو حضور أ لبية أعضائها، على أن ، ولكي يكون انعقاد اللجنة صحيحا، ال بد من توفر النصاب ا1امليثاق بناء على دعوة منه

 .2يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس

 ثانيا: الدورات االستانائية

استثنائية، ويكون ذلك بناء على  من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية أن اللجنة بإمكاهنا عقد اجتماعات 06نصت املادة 
 ى طلب أ لبية أعضاء اللجنة، وحيدد بالدعوة موضوع االجتماع.دعوة من رئيس اللجنة أو بناء عل

 سير عمل اللجنة أثناء الدورات: الفرع الااني

لعقد االجتماع يوجه رئيس اللجنة دعوة إىل أعضاء اللجنة، وتبلغ الدعوات إىل هؤالء األعضاء من طرف سكرتارية اللجنة عرب الربيد 
وسيلة تضمن العلم مبوعد االجتماع قبل انعقاده بأسبوعني على األقل إذا كان اجتماعا عاديا، ومبا ال اإللكرتوين، أو الربيد العادي أو بأي 

، وتقوم سكرتارية اللجنة بإرسال مشروع جدول األعمال قبل أسبوع على األقل من 3يقل عن أسبوع إذا تعلقت الدعوة باجتماع استثنائي
ية واإلدارية واملالية لتيسري عقد االجتماعات احملددة يف مواعيدها وفق إجراءات التنظيم املعتمدة االجتماع العادي، وتتخذ كافة الرتتيبات الفن

 .4يف اجلامعة

ضع لألحكام الواردة يف املبادئ من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية، فإن تنظيم دورات اللجنة خي 08ووفقا لنص املادة 
راف بشكل علين، ما مل تقرر اللجنة خالف التقارير وتقدميها للجنة وتعقد دورات مناقشة تقارير الدول األط التوجيهية واالسرتشادية إلعداد

هناية كل دورة أو اجتماع تصدر  ذلك، وجيوز للجنة أن تدعو أي شخص أو منظمة حلضور مناقشة تقارير الدول وفقا لضوابط اللجنة، ويف
 اللجنة بيانا عن أعماهلا.

 يالمبحث الاان

 اختصاصات اللجنة في تلقي وفحص التقارير

من  48تتمثل مهمة اللجنة وفقا ألحكام امليثاق العريب، يف تلقي ونظر التقارير املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق، تطبيقا لنص املادة 
أن اللجنة، وبعد اعتمادها لنظامها الداخلي اللجنة يتمثل يف تلقي ونظر التقارير فقط وفقا للميثاق، إال  اختصا امليثاق، وبالر م من أن 

                                           
 من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية. 05/02من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وكذا املادة  45/07أنظر املادة  - 1
 من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية. 05/03أنظر املادة  - 2
 من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية. 07/01نظر املادة أ - 3
 من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية. 07/03.02أنظر املادة  - 4
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، لتشمل تفسري امليثاق، ونشر حقوق اإلنسان على نطاق واسع، من خالل الزيارات امليدانية، اختصاصا ا، فقد وسعت من 2014سنة 
 واملشاركة يف املؤمترات الدولية، والورشات اخلاصة حبقوق اإلنسان.

لعربية، باجملتمع املدين الذي يعترب عنصرا فعاال يف عمل اللجان اإلقليمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، إضافة إىل اهتمام جلنة حقوق اإلنسان ا
اعتمدت اللجنة مبادئ اسرتشادية وتوجيهية خاصة مبشاركة اجملتمع املدين يف أعمال اللجنة، من خالل السماح للمنظمات  2014فمنذ 

الين تقدمها الدول األطراف يف امليثاق وهبذه الصورة تسعى اللجنة للرقابة الفعالة على أحكام  ، بتقدمي تقارير موازية لتلك 1 ري احلكومية 
 امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

 لجنةشكل ومحتوى التقارير طبقا للميااق والمبادئ التوجيهية واالسترشادية ل: المطلب األول

قدمة من الدول األطراف يف امليثاق، وإمنا اخلي للجنة إىل شكل وحمتوى التقارير اململ يتطرق امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وال النظام الد
 ا.جند أن شكل وحمتوى التقارير أقر ما اللجنة بناء على املبادئ التوجيهية واالسرتشادية اخلاصة هب

 شكل ومحتوى التقارير طبقا للميااق العربي لحقوق اإلنسان: الفرع األول

ذ ا إلعمال احلقوق واحلريات املنصو  من امليثاق العريب على أن الدول تلتزم بتقدمي تقارير بشان التدابري اليت اخت 48/01نصت املادة 
مل حتدد  48د اتصف بالعمومية، فاملادة يتبني أن امليثاق ق 48من خالل نص املادة و  عليها يف امليثاق، وبيان التقدم احملرز للتمتع هبا.

ى اليت من شاهنا إنفاذ ما جاء يف امليثاق، أم بري، فهل املقصود هبا التدبري التشريعية أو القضائية ، أو التدابري األخر املقصود مبصطلح التدا
 املقصود بالتدبري كلها تشريعية وقضائية وإدارية.

 شكل ومحتوى التقارير طبقا للمبادئ التوجيهية واالسترشادية للجنة: الفرع الااني

هية واإلرشادية املتعلقة بإعداد التقارير، إىل تقدمي النصح واملشورة للدول األطراف بشأن شكل وحمتوى تقاريرها املقدمة  دف املبادئ التوجي
من أجل تيسري عملية إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة، وأن تعرضها الدول األطراف بطريقة موحدة، كما سيؤدي 

. وقد وضعت 48/02تقليل احلاجة يف طلب املعلومات اإلضافية، اليت ميكن للجنة أن تطلبها بناء على نص املادة االمتثال هلذه املبادئ إىل 

                                           
حلرش اجملتمع الدويل للتفصيل أكثر حول املنظمات  ري احلكومية من حيث نشأ ا ومفهومها وتطورها، ونشاطها يف جمال حقوق اإلنسان، أنظر عبد الرمحان  - 1

. وانظر أيضا عمر سعد اهلل وأمحد بناصر، قانون اجملتمع الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2007التطور واألشخا ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 
 .2005، 03اجلزائر، ط 

- Voir aussi, Antoine Gazano, les relations internationales, Gualino éditeur, Paris, 2001, p 96. Gaëlle Breton- Le Goff, 

l'influence des organisations non gouvernementales sur la négociation de quelques instruments internationaux, édition 

Yvon Thomson ,Bruxelles,2001,p14. Jacques Fontanel, Les organisations non gouvernementales  office des publications 

universitaires, Alger 2005, p 09.   
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ير اللجنة مبادئ توجيهية متعلقة بشكل وحمتوى التقارير املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق العريب، ومبادئ متعلقة بشكل وحمتوى التقار 
 .1املدين املوازية املقدمة من اجملتمع

 أوال: المبادئ التوجيهية المتعلقة بحكل ومحتوى التقارير المقدمة من الدول:  

املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب  09/07/2009 -06وضعت اللجنة يف اجتماعها الثاين املنعقد خالل الفرتة 
، الذي عمم هذه املبادئ على الدول األطراف آنذاى بتاريخ 06قرار رقم تقدميها من الدول األطراف بامليثاق وأقر ا مبوجب ال

، علما بأن هذه املبادئ أكدت أنه ينبغي على الدول األطراف بامليثاق عند تقدمي تقاريرها أن تقدم معلومات حول مدى 08/09/2009
اختذت  2014 01/01-29ملنعقد خالل الفرتة تضمني تقريرها ملعلومات من مصادر  ري حكومية.ويف اجتماعها اخلامس والعشرين ا

 .2بشأن تطوير املبادئ التوجيهية واالسرتشادية إلعداد التقارير من الدول األطراف 143اللجنة قرارها رقم 

ير األولية هذه املبادئ تنطبق على التقار ويتعني على الدول عند إعداد التقرير مراعاة املبادئ التوجيهية واإلرشادية الصادرة عن اللجنة و 
ة واإلرشادية السالفة الذكر على التقارير والتقارير الالحقة، وهي تنقسم إىل قسمني شكل التقرير وحمتوى التقرير، وتنطبق املبادئ التوجيهي

ة بني النظر يف التقرير الالحق على الفرتة الواقع األولية والتقارير الدورية الالحقة املقدمة إىل اللجنة،  ري أنه ينبغي أن يركز التقرير الدوري
 يدة.السابق للدولة الطرف وتقدمي التقرير احلايل، وأن يقدم التقرير معلومات عن إبراز التطورات اجلد

 3ثانيا: المبادئ التوجيهية المتعلقة بحكل ومحتوى التقارير الموازية المقدمة من المجتمق المدني 

 144قرارها رقم  01/01/2014-29خلامس والعشرون املنعقد خالل الفرتة اختذت جلنة حقوق اإلنسان العربية يف اجتماعها ا 
رة األوىل بتاريخ اللجنة اليت ختصص فيها بشأن إقرار املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير منظمات اجملتمع املدين، وكانت هذه هي امل

 ات الشفهية)جلسات االستماع(.رير املوازية أو تقدمي املسامهاللجنة دليل خا  مبشاركة اجملتمع املدين سواء من حيث تقدمي التقا

املنعقد خالل الفرتة  37اختذت اللجنة يف اجتماعها  2014وعلى خلفية مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف دورات اللجنة منذ هناية عام 
السرتشادية والتوجيهية إلعداد التقارير املقدمة بشأن اعتماد النسخة املنقحة واملعدلة من اخلطوط ا 242قرارها رقم  01/2016/ 9-11

إليها فيما خيص مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال اللجنة، وكذلك فيما خيص متابعة املالحظات والتوصيات اخلتامية، وذلك هبدف تطوير 

                                           
، كاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية، على اعتماد مجلة من املبادئ التوجيهية أو اإلرشادية، االتفاقيةحرصت بعض اللجان  - 1

 256ب تقدميها من الدول األطراف يف االتفاقيات املعنية. أنظر حممد يوسف علوان وحممد خليل املوسى، مرجع سابق،   املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلو 
 2016فيفري  25و 24حممد خالد الضاحي، مداخلة جلنة حقوق اإلنسان العربية حول العالقة مع منظمات اجملتمع املدين، بريوت  - 2

  http://www.lasportal.orgالعربية على الرابط:         منشور على موقع جلنة حقوق اإلنسان

امعة الدول أنظر دليل مشاركة املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات  ري احلكومية واهليئات واجلهات ذات املصلحة، منشور على موقع ج - 3
 sportal.orghttp://www.la                                  العربية: 

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/


 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

28 
 

ية جيب أن تراعي املبادئ التوجيهية املقررة، واملتمثلة ، والتقارير املواز 1عملها واالرتقاء به وفقا للممارسات الدولية الفضلى املتبعة يف هذا الشأن
 يف الناحية الشكلية واملوضوعية للتقرير.

 تقديم  التقارير ومناقحتها من طرف اللجنة: المطلب الااني

اء جلنة حقوق مناقشتها من طرف أعضنعاجل يف هذا املطلب تقدمي التقارير من طرف الدول األطراف يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، و 
 اإلنسان العربية، وحبضور املنظمات  ري احلكومية وممثلي الدول األطراف. 

 تقديم التقرير: الفرع األول 

لدول عن التدابري املتخذة لتنفيذ من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، فإن تقارير ا 48عمال بأحكام الفقرة األوىل من املادة  
ة الدول العربية، الذي يتوىل بدوره إحالة ريات املنصو  عليها مبوجب امليثاق، ترسل إىل األمني العام جلامعالتزاما ا وإعمال احلقوق واحل

 التقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان العربية)جلنة امليثاق(.

سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز وجيب على كل دولة لكي تفي بالتزاما ا املتعلقة بتقدمي التقارير، أن تقدم تقريرا أوليا شامال ، يقدم خالل 
 .2التنفيذ بالنسبة هلا ، وجيب أن تواصل الدول بعد ذلك تقدمي التقارير بصورة دورية كل ثالثة أعوام عقب تقدمي التقرير األول

غي أن تذكر أية عوامل أو م امليثاق، كما ينبوجيب أن تورد التقارير التدابري التشريعية والقانونية واإلدارية، وأي تدابري أخرى إلنفاذ أحكا
أداء عملها، فقد أصدرت اللجنة صعوبات صودفت يف جمال إعمال احلقوق وضمانا ألن حتتوي التقارير على معلومات وافية تسمح للجنة ب

 ول.كلمنا عنها يف الفرع األاملبادئ التوجيهية واالسرتشادية بشأن التقارير اخلاصة بامليثاق العريب حلقوق اإلنسان، واليت ت

طراف إىل ولإلشارة فإن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ، وكذا النظام الداخلي للجنة مل يتعرضا لكيفية النظر يف التقارير املقدمة من الدول األ
حقوق اإلنسان  من امليثاق، بل جند أن هذه ا لية)آلية النظر يف التقارير( قد اعتمد ا جلنة 48جلنة حقوق اإلنسان العربية طبقا لنص املادة 

، وذلك هبدف مساعدة اللجنة 2014جوان  22-21يف اجتماعها السادس والعشرون ، وذلك يف  125/26العربية مبوجب قرارها رقم 

                                           
 حممد خالد الضاحي، مرجع سابق. - 1

 :2014قدم اجملتمع املدين عدة تقارير موازية منذ 
 قدم اجملتمع املدين تقريرين  2014يف الدورة السادسة للجنة بشأن مناقشة التقرير األول للعراق  -
 تقارير موازية. 07قدم اجملتمع املدين   2015ة التقرير األول للبنان يف الدورة السابعة  للجنة بشأن مناقش -
 تقارير موازية . 07قدم اجملتمع املدين  2015يف الدورة الثامنة  للجنة بشأن مناقشة التقرير األول السودان -
 يا.تقريرا مواز  11ين قدم اجملتمع املد 2016يف الدورة التاسعة للجنة بشأن مناقشة التقرير الدوري األول لألردن  -
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 48/02انظر املادة  - 2
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 ا من امليثاق وتوجيه عملها، إضافة إىل أن هذه ا لية تسهل مهمة الدول يف الوفاء بالتزاما 48يف االضطالع باملهام املنوطة هبا مبوجب املادة 
 .1مبوجب أحكام امليثاق

 مناقحة التقرير: الفرع الااني

ت املعدة من قبل األعضاء، واعتمادها جتتمع اللجنة قبل موعد مناقشة الدولة الطرف مبدة ال تقل عن يومني ملناقشة التساؤالت واملالحظا
 بشكل هنائي قبل إجراء احلوار البناء مع الدولة الطرف.

 أوال: الحوار البناء 

مع الدولة الطرف مقدمة التقرير، وذلك يف جلسات علنية، حيث تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل 2وم اللجنة بإجراء حوار بناء تق 
ت ذات إرسال وفد لتمثيلها يف احلوار، وخالل احلوار يدعو الرئيس أو ممثله الوفد إىل عرر موجز عن التقرير، مع الرتكيز على الرتكيز التطورا

دثت منذ تقدميه، ويدعو الرئيس أعضاء اللجنة إىل طرح األسئلة أو إىل التعليق على جمموعة احلقوق اليت جيب اإلفادة عنها، الصلة اليت ح
، وجترى على النحو املنصو  عليه يف املبادئ التوجيهية واالسرتشادية بشان تقدمي التقارير الصادرة عن اللجنة، ومينح الوفد الوقت الالزم للرد

على نفس النحو فيما يتعلق باجملموعة التالية من احلقوق، حىت االنتهاء من تناول املسائل املتعلقة جبميع احلقوق املنصو  عليها  املداوالت
 ورة.يف امليثاق، ويدعو الرئيس وفد اللجنة إىل اإلدالء بكلمة ختامية، كما يقوم الرئيس أو ممثله بعقد مؤمتر صحفي يتناول خالصة أعمال الد

يع اجلوانب املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان مجي أن يضم وفد الدولة مقدمة التقرير أشخاصا تتوفر لديهم املعرفة والكفاءة والسلطة لتوضيح وينبغ
 يف هذه الدولة، وللرد على أسئلة اللجنة.

بناء على طلب اللجنة، وذلك هبدف  وجيوز ألعضاء اللجنة أن يزوروا الدولة الطرف مقدمة التقرير، عندما توجه إليهم احلكومة دعوة، أو
اإلطالع على حالة حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وعقد ورشة تعريفية بامليثاق وا ليات الناظمة لعمل اللجنة للجهات واملؤسسات 

 .3الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات  ري احلكومية يف الدولة الطرف

                                           
ىل جلنة حقوق اإلنسان انظر جلنة حقوق اإلنسان العربية )األمانة العامة(، آلية النظر يف تقارير الدول األطراف يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املقدمة إ - 1

 ى موقع جامعة الدول العربية.العربية)جلنة امليثاق( منشور عل
ل األطراف ألحكام مبدأ احلوار البناء متبع يف عمل معظم جلان االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ذلك أن الغاية من نظام التقارير هي ضمان امتثال الدو  - 2

ه الدول، ولكن مبدأ احلوار البناء ال يسلب اللجان حقها يف توجيه ما تشاء اإلتفاقية وإعماهلا للحقوق الواردة فيها، وليس تقدمي اال امات وتوجيه االنتقادات هلذ
 .258من أسئلة ويف طلب خمتلف البيانات واملعلومات من ممثلي الدول. انظر حممد يوسف علوان وحممد خليل املوسى، مرجع سابق،   

لزيارة اجلمهورية اليمنية، بوصفها طرفا يف  20/07/2015رة حقوق اإلنسان بتاريخ العربية دعوة من احلكومة اليمنية بواسطة وزا اإلنسانتلقت جلنة حقوق  - 3
يف اجلمهورية  اإلنسانامليثاق من اجل اإلطالع على واقع حقوق اإلنسان يف مدينة عدن على إثر النزاع املسلح الداخلي ، يف سياق رصد وتوثيق حالة حقوق 

 13/09/2015-11أيام من  03وشكلت فريق عمل واستغرقت الزيارة  07/08/2015-05املنعقد يف الفرتة  34اليمنية، ولبت اللجنة الدعوة يف اجتماعها 
جلنة امليثاق، كما قام الفريق بعقد لقاء مع مسئويل  واختصاصاتالتقى فيها فريق العمل مع منظمات اجملتمع املدين اليمنية حيث استعرر فريق العمل دور ومهام 
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 مناقحة التقرير)الحوار البناء(ء ثانيا: دور المجتمق المدني أثنا 

، واهليئات واجلهات ذوي املصلحة اليت تر ب يف حضور 1ميكن للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، واملنظمات  ري احلكومية 
ية احلوار البناء، مناقشة اللجنة لتقارير الدول األطراف بطلب للجنة يف هذا الشأن. وال يسمح هلذه املؤسسات واهليئات أن تتدخل يف عمل

ت الذي يتم بني اللجنة والدولة الطرف، وال يسمح هلا بتقدمي مداخالت تعقيبية خالل عملية احلوار، وإن كان ميكن لتلك املؤسسات واملنظما
 أن تلفت نظر اللجنة أو أعضائها، إىل أي أمر عرب تقدمي املعلومات املكتوبة للجنة خالل أسبوع من انتهاء املناقشة.

 اا: إبداء المالحظات الختامية ومتابعة تنفياهاثال

من امليثاق العريب على أن:" تناقش اللجنة التقرير وتبدي مالحظا ا وتقدم التوصيات الواجب اختاذها طبقا  48/04نصت املادة  
دولة مقدمة التقرير، باعتماد مالحظا ا ، أن اللجنة تقوم، عقب االنتهاء من احلوار البناء مع ال04يتبني من خالل الفقرة و  ألهداف امليثاق".
، ويتضمن تقرير املالحظات والتوصيات اخلتامية البنود التالية: مقدمة، اجلوانب االجيابية، العوامل والصعوبات اليت تعيق 2وتوصيا ا اخلتامية

 تنفيذ امليثاق املواضيع الرئيسية مبعث القلق، االقرتاحات والتوصيات.

الحظات اخلتامية، تكون بذلك قد انتهت من مناقشة التقرير بصورة رمسية، وتعترب هذه املالحظات والتوصيات مبثابة وباعتماد اللجنة للم
جمال القرار الذي تتخذه اللجنة، ويفرتر أن تستلهم اللجنة يف صيا تها هلذه املالحظات مجلة من املبادئ اليت تؤكد ضرورة تعزيز التعاون يف 

 .3ومحايتهاالنهور حبقوق اإلنسان 

                                           
منشور على موقع جلنة  13/09/2015-11ينة عدن . أنظر تقرير فريق عمل جلنة حقوق اإلنسان العربية إىل اجلمهورية اليمنية )مدينة عدن( اإلدارة احمللية ملد

 حقوق اإلنسان العربية على موقع جامعة الدول العربية.
يمية والدولية، وخاصة يف عقدي الثمانينات، والتسعينات، وبدايات القرن تزايد عدد املنظمات  ري احلكومية، وتعاظم دورها على كافة األصعدة احمللية واإلقل - 1

ر واملستقبل، جملة احلادي والعشرين. للتفصيل حول دور هذه املنظمات، أنظر سعيد عبد املسيح شحاتة، دور املنظمات  ري احلكومية على الصعيد الدويل: احلاض
.وانظر أيضا، عمار جفال، قوى ومؤسسات العوملة: التجليات واالستجابة العربية، اجمللة اجلزائرية 226-220،   1995، جانفي 119السياسة الدولية، العدد 

 .2003للعلوم السياسية واإلعالمية، جامعة اجلزائر، العدد األول، 
من امليثاق،  48لنص املادة  لإلطالع على املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان العربية واملتعلقة بتقارير الدول طبقا - 2

أنظر موقع اللجنة:           
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx 

 .166، 165يوسف بالقمح، مرجع سابق،      - 3
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لقة ب لية النظر يف التقرير املقدمة من اعتمدت اللجنة يف مبادئها التوجيهية املتع ولمتابعة تنفيا المالحظات والتوصيات الختامية 
تقدم عرر تقرير مرحلي على اللجنة عن الالدول األطراف، مقرر تقرير الدولة الذي يتوىل متابعة تنفيذ التوصيات اخلتامية، ويتوىل إعداد و 

 احملرز يف تنفيذ التوصيات اخلتامية اليت اختارت اللجنة أولوية تنفيذها.

نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، على أن للجنة أن تنشر تقاريرها ومالحظا ا وتوصيا ا اخلتامية، بناء على قرار تتخذه باأل لبية و 
ريرها، ويف إعطاء الصورة احلقيقية لكل دولة طرف امليثاق العريب حلقوق املطلقة ألعضائها، األمر الذي جيعل اللجنة سيدة يف نشر تقا

أن تقارير جلنة حقوق اإلنسان العربية، وكذلك مالحظا ا اخلتامية وتوصيا ا، تعترب وثائق علنية تعمل  48/06، وأوضحت املادة 1اإلنسان
 تتبعها اللجنة يف أعماهلا، واحرتاما للرأي العام الذي سيطلع على اللجنة على نشرها على نطاق واسع، وهو ما يعد نوعا من الشفافية اليت

 هذه الوثائق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ينظر إىل هذه العالنية يف نشر التقارير كنوع من العقوبات يف حق الدول األطراف يف امليثاق،
 .2اليت ال تلتزم بأحكام امليثاق

 حص التقاريرتقييم دور اللجنة في ف: الفرع الاالث

ر املوازية)تقارير الظل( من منظمات اجملتمع ناقشت اللجنة إىل  اية الدورة العاشرة تسعة تقارير أولية وتقرير دوري واحد وتلقت عديد التقاري
دين يف أعمال اللجنة ص مشاركة اجملتمع املخياملدين، خاصة بعد اعتماد املبادئ التوجيهية واالسرتشادية إلعداد التقارير املقدمة إليها فيما 

 .2014من خالل فحص اللجنة لتقارير الدول سنة 

 أوال: التقارير األولية 

: تقرير اململكة األردنية اهلامشية، تقرير 20123تقارير أولية وذلك خالل دورا ا منذ  09إىل  اية دور ا العاشرة ناقشت اللجنة  
مملكة البحرين، تقرير دولة قطر، تقرير دولة اإلمارات العربية املتحدة، تقرير مجهورية العراق، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، تقرير 

 تقرير مجهورية لبنان، تقرير مجهورية السودان، تقرير اململكة العربية السعودية.

 ثانيا: التقارير الموازية 

                                           
 ومالحظا ا وتوصيا ا باأل لبية املطلقة" من النظام الداخلي للجنة حقوق اإلنسان العربية على :" تتخذ اللجنة قرارا ا 15تنص املادة  - 1
سان، جامعة اجلنان، حممد أمني امليداين، احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وانتهاى أحكام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان جملة اجلنان حلقوق اإلن - 2

 .29،   2013، ديسمرب 05، 04تونس، عدد مزدوج 
األولية املقدمة من الدول للجنة حقوق اإلنسان العربية، واملالحظات والتوصيات املقدمة من اللجنة أنظر موقع جلنة حقوق اإلنسان  لالطالع على التقارير - 3

العربية على موقع جامعة الدول العربية على 
 p://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspxhtt                                                                 الرابط:

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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املنعقد خالل  37 اجتماعها يفاختذت اللجنة  2014ة عام على خلفية مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف دورات اللجنة منذ هناي 
دية والتوجيهية إلعداد التقارير بشأن اعتماد النسخة املنقحة واملعدلة من اخلطوط االسرتشا 242قرارها رقم  01/2016/ 11-9الفرتة 

ت والتوصيات اخلتامية، وذلك هبدف املالحظااملقدمة إليها فيما خيص مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال اللجنة وكذلك فيما خيص متابعة 
 .تطوير عملها واالرتقاء به وفقا للممارسات الدولية الفضلى املتبعة يف هذا الشأن

لة، ويف هذا اإلطار، فقد تلقت اللجنة عديد التقارير املوازية من منظمات اجملتمع املدين وهذه التقارير ساعدت اللجنة، يف فهم تقرير الدو 
نات واملعلومات الواردة يف تقرير الدولة، فالتقارير املوازية بالنسبة للجنة، هي ذات أمهية ملا حتمله من حقائق ومعلومات قد ال وفهم البيا

 .1تدرجها الدول يف تقاريرها سواء األولية أو الدورية

سنوات،  03خالل فرتة زمنية حددها امليثاق العريب بي التقارير الدورية هي التقارير اليت تقدمها الدول إىل اللجنة، ثالاا: التقارير الدورية: 
سان، بعد تقدمي التقرير األويل، وتكمن أمهية هذه التقارير يف كوهنا بيانا واضحا ملدى التقدم احملرز من الدول األطراف يف جمال حقوق اإلن

 .2وذلك عن طريق املقارنة بني التقارير السابقة)األولية(، والتقارير الدورية

، والحظت اللجنة 18/02/2016-13قشت اللجنة تقرير دوري واحد قدمته األردن، وذلك يف دور ا التاسعة املنعقدة خالل الفرتة ونا
امية اليت أصدر ا اللجنة على التقرير األول أن التقرير الدوري األول مل يتضمن جهود الدولة يف جمال متابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات اخلت

 اد التقرير.. كما الحظت اللجنة أن الدولة الطرف مل تشرى املنظمات  ري احلكومية يف عملية إعد2012يف أفريل 

 خاتمة 

وبالر م  ضمنها امليثاق العريب حلقوق اإلنسانتيعترب نظام التقارير من بني ا ليات الفعالة يف الرقابة على احرتام احلقوق واحلريات اليت  
الل اعتماد مبادئ توجيهية إلعداد خأولت أمهية بالغة هلذا االختصا ، من  ايف نظر التقارير فقط، إال أهن املتمثلمن اختصا  اللجنة 

بادئ يف التسهيل على الدول إعداد تقاريرها التقارير اخلاصة بالدول، إضافة إىل املبادئ اخلاصة مبشاركة اجملتمع املدين، وقد سامهت هذه امل
نة، إال أن فعاليتها تربز من خالل معاجلتها املدين يف الدورات املتعلقة بنظر التقارير، وبالر م من حداثة اللجبسهولة، ويف مشاركة اجملتمع 

تاز باحلداثة، وكذا اعتمادها لنشرة إلكرتونية لعديد التقارير األولية والتقارير الدورية للدول األطراف، إضافة إىل موقعها االلكرتوين الذي مي
  أعداد. 03، 2016وهي عبارة عن جملة إلكرتونية، صدر منها لغاية تتضمن نشاطا ا، 

                                           
 لإلطالع على التقارير املقدمة من اجملتمع املدين)التقارير املوازية(، أنظر الرابط - 1
:http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.asp                        
 .255،   2007منتصر سعيد محودة، احلماية الدولية للمرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية،  - 2
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، وتقدميها للمالحظات تقارير املقدمة من الدول األطرافوقد الحظت جلنة حقوق اإلنسان العربية من خالل جتربتها ومن خالل دراستها لل
فاعلية املأمولة إال باستكمال مصادقات مجيع الدول العربية، والتوصيات اخلتامية، أن النظام اإلقليمي العريب حلقوق اإلنسان، لن يكتسب ال

 هذا من جهة ومن جهة أخرى، االلتزام مبتابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات اخلتامية.
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 اآلليات الداخلية ملكافحة اإلرهاب
Internal mechanisms for combating terrorism 

 ابحثة يف الدكتوراه، طالبة  ،غرداين خدجيةط.د. 
 عضو ابملخرب املتوسطي للدراسات القانونية، 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر.

  15/05/2018 اتريخ املراجعة: - 13/04/2018 اتريخ اإليداع:
 

 ملخص:

مال يف بب فيها هذه األعاليت تتس ة اهلائلةإذ أن التزايد املضطرد و املخيف يف عدد ضحااي األعمال اإلرهابية، و اخلسائر املادي       
يستوجب معه  األمر الذي نسانية.نسبة لإلمية ابلاألعمال اإلجراخمتلف بقاع العامل و أرجائه، ينبئ ابخلطورة االستثنائية اليت ابتت متثلها هذه 

 رهابية بكللة اليت ترتبط فيها األعمال اإلفعلى املستوى الداخلي، و هي احلا. البحث عن األساليب الكفيلة مبحاربة الظاهرة و القضاء عليها
د ضمنت قوانينها ل دولة قك أن كوع ال يثري إشكاالت، ذلعناصرها بدولة واحدة، و هو ما يصطلح عليه ابإلرهاب الداخلي، فإن املوض

 الداخلية، املوضوعية و اإلجرائية، القواعد الكفيلة بذلك، و اليت تتالءم مع طبيعة الظاهرة.

  الكلمات املفتاحية:

 اإلرهاب، اآلليات الداخلية، مكافحة اإلرهاب.

Abstract: 

         The massive and alarming increase in the number of victims of terrorist acts, as well as the 

enormous material losses caused by such acts, in various parts of the world, reflect the extraordinary 

gravity of these criminal acts for humanity. That is why it is necessary to search for methods to combat 

this phenomenon and eliminate it. At a internal level, internal terrorism, where terrorist acts are attached 

to one particular country or state, does not raise any issues, as each country has its internal laws, both 

substantive and procedural, guaranteeing its rules, which are compatible with the nature of the 

phenomenon. 

Keywords:  

terrorism, internal mechanisms, counterterrorism. 

 مقدمة: 

مل تعد ظاهرة اإلرهاب متثل مشكلة ذات حساسية لدولة بعينها وإمنا هي مشكلة نظام دويل أبكمله و جيب التعامل معها على أهنا         
انعكاس لوضع دويل يرتبط أبطراف وشبكات و مصاحل خمتلفة متثل هتديدا قائما أو حمتمال ملعظم دول العامل، فاإلحصائيات احلديثة تؤكد 
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. وهذا كله أدى إىل تنامي الوعي لكل األطراف حبيث أصبح اجملتمع 1لكثري من اجلماعات اإلرهابية تنشط يف غالبية دول العاملأن هناك ا
هود الدويل مدركا متاما خلطورة وسرعة انتشار الظاهرة اإلرهابية وهلذا عمد اجملتمع الدويل بكل آلياته ملكافحتها، فقد بذلت العديد من اجل

       اولة تقنني اإلرهاب بوضع نصوص دولية لتجرمي اإلرهاب والوقاية منه ومكافحة كل أشكاله.الدولية حمل

ن التزايد املضطرد و املخيف يف عدد ضحااي األعمال اإلرهابية، و اخلسائر املادية اهلائلة اليت تتسبب فيها هذه األعمال يف خمتلف إذ أ     
األمر الذي يستوجب معه  الستثنائية اليت ابتت متثلها هذه األعمال اإلجرامية ابلنسبة لإلنسانية.بقاع العامل و أرجائه، ينبئ ابخلطورة ا

 البحث عن األساليب الكفيلة مبحاربة الظاهرة و القضاء عليها.

وقيع اجلزاءات ولذا مهما يكن من أمر فإن اعتماد سياسات مالئمة ملكافحة اإلرهاب كان و ال يزال أمرا ملحا، و هكذا فإن  ت       
 حبق مرتكبيه، سواء كانوا أفردا عاديني أو مسؤولني رمسيني، و ذلك عرب احملاكم الدولية أو الوطنية و تعزيز آليات التعاون القضائي بني

ألعمال الدول يف تقصي هذه اجلرائم و معاقبة مرتكبيها، يكتسب أمهية ابلغة. فعلى املستوى الداخلي، و هي احلالة اليت ترتبط فيها ا
اإلرهابية بكل عناصرها بدولة واحدة، و هو ما يصطلح عليه ابإلرهاب الداخلي، فإن املوضوع ال يثري إشكاالت، ذلك أن كل دولة قد 

يات ضمنت قوانينها الداخلية، املوضوعية و اإلجرائية، القواعد الكفيلة بذلك، و اليت تتالءم مع طبيعة الظاهرة. ولكن فيما تتمثل هذه اآلل
 لداخلية ملكافحة اإلرهاب؟ا

وإن كان التطرق آلليات كل دولة على حدى أمر مستحيل لكن ميكن مجع أغلبها حتت عناوين موحدة يف الدراسة من خالل        
لعسكري اآلليات القانونية الداخلية ملكافحة اإلرهاب الداخلي، واملطلب الثاين الذي تكلم عن دور اجلهاز ااملطلب األول الذي تناول 

 األمين يف مكافحة اإلرهاب الداخلي ، أما املطلب الثالث فقد ركز على املؤسسات االجتماعية والدينية يف مكافحة اإلرهاب الداخلي.و 

 األول طلبامل

 اآلليات القانونية الداخلية ملكافحة اإلرهاب الداخلي

ة اإلرهاب ولكن تطبيق هذه اجلهود على أرض الواقع يكون عرب ال ينكر أحد وجود العديد من اجلهود الدولية واإلقليمية ملكافح    
اب األجهزة الوطنية من خالل اجلهود املبذولة حملاربة اإلرهاب. وقد اعتمدت الدول العديد من اآلليات الداخلية املتفرقة يف مكافحة اإلره

 ومن أمهها اآلليات القانونية.

هاب من خالل القواعد القانونية وذلك ابعتبار أن األعمال اإلرهابية متثل جرائم خطرية حيث تلجأ الكثري من الدول ملواجهة اإلر       
، ولقد تباينت اآلليات القانونية املتخذة من طرف احلكومات الداخلية ملكافحة اإلرهاب 1جيب مواجهتها من خالل القانون اجلنائي للدولة

 يلي:ولكن هي يف معظمها تتشابه ومن أهم تلك اآلليات ما 

                                                            
 .41ص، 1988محد حلمي، اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة، نبيل أ  - 1
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 ختصيص قواعد قانونية ملكافحة اإلرهاب:   -أوال

اعتمدت معظم الدول هذا األسلوب كآلية ملكافحة اإلرهاب من خالل ختصيص جمموعة من القواعد القانونية ملعاجلة هذه املشكلة،      
نونيا كجرمية داخلية والنص على من خالل تعديل بعض القوانني أو أنشاء قانون خاص به يعمل هذا القانون على تعريف اإلرهاب قا

 أركاهنا حىت يتم معرفة اإلرهاب.

تعمل الدول من خالل هذه اآللية على إصدار نصوص متكنها من قمع االعتداءات اإلرهابية املوجهة ضد أمن الدولة فقد تصدر     
ائية خترج على احلالة العادية يف أحكامها، ، حيث تعمل أحياان على إصدار نصوص استثن2قانون للطوارئ ال يطبق إال يف حالة اإلرهاب

 وتكون هذه النصوص تلبية  للحالة اليت تواجهها الدولة وهذا ملكافحة اإلرهاب بفاعلية أكرب.

وأتيت هذه القوانني إما يف شكل تطبيق االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب أو ملواجهة حالة حديثة الوالدة يف تلك الدولة، وتتطور     
ك القوانني حسب تطور األحداث الدولية والداخلية. عادة ما تتدرج هذه النوعية من النصوص بداية من الغموض واستعمال ألفاظ تل

جديدة على اجملتمع يف صياغتها والتكرار أحياان إىل الدقة يف ألفاظها والوضوح يف أحكامها وتركيزها على النقاط األساسية حسب 
مر للخربة اليت تكتسبها الدولة من مكافحة اإلرهاب خالل عدة سنوات حبيث تساهم هذه اخلربة يف صقل األولوايت، ويعود هذا األ

 قوانني مكافحة اإلرهاب عرب عدة تعديالت.

 :  فرض عقوابت وإجراءات خاصة على اجلرمية اإلرهابية -اثنيا

ص ابلعقاب على اجلرمية اإلرهابية. حبيث يقوم بتشديد ويكون ذلك إما بتعديل قانون العقوابت يف بعض أحكامه أو سن قانون خا    
 العقوابت على مثل هذه اجلرائم أو اختالق عقوابت وتدابري أمن جديدة يف شأهنا ختتلف عن العادة.

كما قد يفرض إجراءات جديدة يف التحقيق يف مثل هذه اجلرائم مثل توسيع سلطات قاضي التحقيق و الشرطة القضائية، ومتديد      
 رتات احلجز وجتاوز العديد من اإلجراءات املعقدة الروتينية يف التحقيق العادي اليت تعيق وأتخر الوصول إىل نتيجة يف أقرب وقت، وتغيريف

يف سنة  97أحكام التفتيش والقبض واالختصاص وتوسيع جماهلم نوعا ما. مثل تعديل قانون العقوابت املصري عن طريق القانون رقم 
 . 3مبكافحة اإلرهاب الذي حيمل الكثري من احلاالت املذكورة سابقااملتعلق  1997

جلرمية وكذا جعل الدعوى العمومية املتعلقة ابجلرائم اإلرهابية والعقوبة عليها غري قابلة للتقادم ابعتبارها من اجلرائم اخلطرية، ألن هذه ا     
نظيمات اإلرهابية وكذا يعين التسامح يف حق ضحااي اإلرهاب األبرايء متس الكيان االجتماعي ككل والتسامح يف شأهنا يعين تشجيع الت

                                                                                                                                                                                                     
، 1993، 13 تقرير جلنة الشؤون العربية واخلارجية واألمن القومي جمللس الشورى عن موضوع مواجهة اإلرهاب، جملس الشورى، دورة االنعقاد العادي رقم - 1

 .8ص 
 .313، ص 1987القاهرة، حممد مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون الدويل على املستويني الدويل والداخلي، دار الفكر العريب،  - 2
 .2005، ص 2008أمحد فتحي سرور، املواجهة القانونية لإلرهاب، دار النهضة العربية ، مصر،  - 3
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رهاب ية وخيرتق سيادة القانون لذا فاإلهذا من الناحية املنطقية، أما من الناحية القانونية فإن اإلرهاب كجرمية داخلية ينتهك حقوق دستور 
 .              1معجرمية ال تغتفر يف حق الشرعية و سيادة القانون و أمن وسالمة اجملت

كذلك إضافة العديد من العقوابت التكميلية املتعلقة عادة ابحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية وذلك لغلق ابب العودة للجرمية ومن       
ن مشاهبة وأيضا تلك العقوابت احلرمان من القبول يف أي خدمة حكومية وكذا احلرمان من العضوية يف اجملالس احمللية والوطنية وأي جلا

عدم قبول شهادهتم أمام القضاء وإقامة احلجر القانوين عليهم ومصادرة أموهلم وممتلكاهتم أحياان وقد وصل البعض لفرض مراقبة البوليس 
ا عليهم مؤقتا بعد اخلروج من السجن حلني التأكد من عدم عودته إلرهاب. وختتلف كل دولة يف تقييمها للوضع حسب الزاوية اليت طاهل

 اإلرهاب منها.

 فتح ابب التوبة أمام اإلرهابيني: -اثلثا

عملت الدول بداية على سياسة الرتهيب والقمع بتشديد العقوابت ولكن ذلك مل جيدي نفعا لذلك عمدت لفتح ابب التوبة أمام       
 اإلرهابيني كما يف اإلسالم من خالل سياسة الرتغيب يف عدة امتيازات حيصل عليها التائب كما يعفى من العقاب مثل ما فعلت اجلزائر . 

كمكافآت مالية   اإلغراءاتدول فقط على اإلعفاء من العقوابت كتشجيع على التوبة بل أيضا استعملت العديد من مل تعتمد ال    
يف برامج إعادة التأهيل  إقحامهمللتائبني وإعادهتم ملناصبهم يف العمل وغري ذلك وإعادة دجمهم يف اجملتمع كأشخاص صاحلني عن طريق 

 وغريها.

 حملاكمة اإلرهابيني:ختصيص جهات قضائية  -رابعا

خصت بعض الدول اجلرائم اإلرهابية مبحاكم خاصة هتتم فقط مبحاكمة هذه النوعية من اجلرائم دون غريها ابعتبارها جرائم على       
 مستوى عايل من اخلطورة، يف حني أن البعض اآلخر أسندها للمحاكم العسكرية. 

ملعينني بدقة، كما تسري إجراءات احملاكمة أمام هذه اهليئة بطريقة استثنائية فقد حيرم و يشرف على هذه احملاكم قضاة من النخبة وا     
اإلرهايب من بعض حقوق الدفاع وتتم احملاكمات بسرية اتمة كما قد خيفي الشهود وجوههم أثناء الشهادة وغريها من اإلجراءات. أيضا 

قديرية يف احلاالت اخلطرة للتصرف بسرعة، وعمدت بعض الدول إىل قامت الدول بتوسيع سلطات قاضي التحقيق و منحه السلطة الت
 اتباع برانمج محاية الشهود أيضا.

أما الدول اليت اسندت حماكمة اإلرهابيني للمحاكم العسكرية فقد أخضعتها للنظام العسكري يف احملاكمة وكأهنا جرائم عسكرية نظرا      
 ءات العسكرية وهذا كله لتضييق اخلناق على اإلرهابيني احملاكمني نظرا خلطورهتم.خلطورهتا، وهناك من شدد حىت يف تلك اإلجرا
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 إعادة النظر يف قانون اجلمعيات واألحزاب السياسية:  -خامسا

كون أن اعتزمت معظم الدول اليت واجهة إرهااب داخليا إعادة النظر يف قوانينها املتعلقة إبنشاء وتنظيم اجلمعيات واألحزاب السياسية       
حزب سياسي أو مجعية خريية  األصلمعظم األعمال اإلرهابية تكون على شكل مجاعي تقوم هبا جمموعات إرهابية يف الغالب قد تكون يف 

  تتحول نتيجة عدة صراعات إىل مجاعة إرهابية.

نتخاب و الرتشح والقيام ابلنشاطات إضافة هلذا فقد راجعت وعدلت العديد من الدول قوانينها املتعلقة ابجملال السياسي كحق اال    
 السياسية املختلفة. وبعض الدول قد عقدت يف بعض اإلجراءات يف اجملال السياسي ملمارسة بعض احلقوق واحلرايت العامة. 

ن أجازت بعض القوانني غلق بعض املؤسسات هنائيا أو مؤقتا على شرط أن تشكل تلك املؤسسات خطرا إرهابيا على اجملتمع م     
 نشاطاهتا وال يهم طابع تلك املؤسسة سياسي أو اقتصادي أو حىت خريي ألن العربة ابملصلحة العامة ويعترب هذا من قبيل التدابري العينية

 ملواجهة اخلطورة اإلجرامية هلذه املؤسسات. 

 و هذه هي معظم اآلليات الداخلية القانونية ملكافحة اإلرهاب، وإن كانت ال حتصى إال أن املذكورة األهم منها فقط.      

 الثاين طلبامل

 دور اجلهاز العسكري واألمين يف مكافحة اإلرهاب الداخلي

حده، بل جيب أن يصاحبها العديد من التدابري اعتماد الدولة على اآلليات القانونية يف مكافحة اإلرهاب الداخلي ال يكفي و      
العسكرية واألمنية لقمع اإلرهاب واإلرهابيني. وقد اختلفت اآلليات العسكرية واألمنية املتبعة من طرف الدول يف مكافحة اإلرهاب 

 الداخلي وميكن تلخيصها فيما يلي:

 إنشاء جهاز للمعلومات:  -أوال

جهزة متخصصة يف مجع املعلومات عن النشاط اإلرهايب. وقامت به كل الدول اليت تعرضت لقد قامت بعض الدول إبنشاء أ      
لإلرهاب الداخلي كاجلزائر ومصر مثال، ومهمة هذا اجلهاز البحث والتقصي عن املعلومات اليت ختص النشاطات اإلرهابية ومجعها مث 

 األمنية ابملعلومات الكافية ملتابعة ومالحقة اجلماعات اإلرهابية.حتليلها وأخريا توظيفها على أرض امليدان من خالل إمداد اجلهات 

. كما يعتمد جناحه 1ويتوقف مدى جناح هذا النوع من األجهزة على مدى قدرة الدولة على إجهاض النشاط اإلرهايب قبل حدوثه     
 اهلا يف شكل ووقت مناسب.على قدرة الدولة يف التنبؤ ابألحداث واتباع مراحل معينة يف مجع املعلومات الستعم
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أول خطوة للجهاز هي التوغل داخل اجلماعات اإلرهابية للحصول على معلومات صحيحة ومعرفة تكوين اجلماعات اإلرهابية. وبعد      
لعملية التحصل على تلك املعلومات جيب حتليلها يف أسرع وقت وبطريقة دقيقة وصحيحة ليتم التوصل الستنتاجات منطقية تقود للتنبؤ اب

اإلرهابية املستقبلية. ويقوم هذا اجلهاز بنشر هذه املعلومات إىل األجهزة األمنية األخرى ألخذ االحتياطات الالزمة وحفظ املعلومات 
 األخرى لالستفادة منها الحقا بشكل مرتب حىت يسهل التوصل هلا.

 نظام التأمني: -اثنيا

يت يف املقام التايل جلمع املعلومات إذ على أساس ما يتوافر من معلومات ودراسات عن يعد من أهم وسائل الوقاية من اإلرهاب، وأت      
 . 1السلوك اإلرهايب واألسلحة املستخدمة وغريها، ميكن حتديد األشخاص واملنشآت األكثر عرضة للعمليات اإلرهابية

ات اإلرهابية تبقى مسألة وقت ال أكثر. ولذا فتشديد و كلما كان نظام التأمني أقوى وأكثر فاعلية فإن عملية إجهاض النشاط       
أن املراقبة واخلدمات األمنية وأتمني هذه املواقع و حتفيظها دائما على اليقظة التامة ملواجهة أي خطر داهم ضروري حلمايتها، وأيضا جيب 

أيضا أن يتم توفري املعلومات الالزمة لتجهيز اخلطة  تتحول اليقظة واجلاهزية التامة للقوات املكلفة هبذه املهمة إىل عمل روتيين حيث جيب
 املناسبة للتأمني هذا من جهة ومن جهة أخرى جيب تسليح الفرقة املكلفة هبذه املهمة بشكل جيد مع تدريبها ابلشكل املناسب.

فعلى سبيل املثال يف مصر يرجع السبب املباشر يف فشلها يف مكافحة اإلرهاب لضعف اخلدمات األمنية على بعض املنشآت املهمة       
واملستهدفة من قبل اإلرهاب نتيجة العجز يف القوات املكلفة هبذا النوع من املهام وعدم قدرهتا على مواجهة اإلرهابيني وضمان سالمة 

 .    2املنشآت

 تشكيل قوات خاصة: -اثلثا

قوات كل دولة تتكون من عدة أصناف كقوات التدخل السريع والفرق اخلاصة يف اجليش املكلفة ابملهمات الصعبة، وهلذا ليس غريبا       
أن تشكل الدول اليت عانت اإلرهاب خاصة قوات خاصة مبكافحة األعمال اإلرهابية. تتكون هذه القوات من خرية الضباط العسكريني و 

 القنص و أفراد من قوات التدخل السريع وغريهم حيث مت مجعهم يف فرقة واحدة وحتت قيادة واحدة، وتدريبهم خرباء القنابل وحمرتيف
بشكل مكثف على كل التقنيات واألسلحة ملواجهة اإلرهاب يف كل احلاالت لكي تتماشى مع التقنيات املعتمدة من طرف اجلماعات 

 .3اإلرهابية
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طق الدولة حيث تستطيع التدخل يف الوقت املناسب، وتكون حتركاهتا جد سرية وأفرادها غري معروفني وتوزع هذه الفرق على كل منا      
لدى العامة من الشعب، كما تتمتع بسلطات خاصة وواسعة يف جمال التدخل والتحقيق ومتابعة األعمال اإلرهابية وهذا مبوجب 

 هناك وحدات خاصة ملكافحة اإلرهاب اتبعة للجيش الشعيب الوطين.االختصاصات املمنوحة هلا وقد اتبعت اجلزائر هذه الطريقة ف

وجيب اإلشارة أن هذه الوحدات ال تشكل ضمن قوات اجليش فقط بل تكون ضمن قوات أخرى كالشرطة مثال فعادة ما تشكل       
عدد أفرادها الذي يكون حمدود الدول وحدات خاصة من الشرطة ملواجهة اإلرهاب. ولكن ختتلف عن التابعة للجيش يف اختصاصاهتا و 

وصغري وذلك تبعا لدورها فهي تصلح ملواجهة العمليات اإلرهابية احملدودة مثل سرااي الشرطة القضائية يف اجلزائر. فكل نوع من هذه 
 . 1الوحدات يصلح للقيام مبهام معينة تتحدد وفقا حلجم العمليات اإلرهابية

 ب الدولية:التعاون مع أجهزة مكافحة اإلرها -رابعا

سبق والتطرق ألجهزة مكافحة اإلرهاب الدويل ويكون التعاون عن طريق املعاهدات واالتفاقيات الدولية وابلضرورة عند توقيع الدولة       
اإلرهاب  على ذلك النوع من املعاهدات فإهنا تلتزم ببنودها وهذه االتفاقيات هي ما تنظم عادة طريقة التعاون كاالتفاقية العربية ملكافحة

 اليت نصت على ذلك.

ويكون هذا التعاون عن طريق تبادل املعلومات حول مكافحة اإلرهاب و القيام بدورات تدريبية مشرتكة بينها لتبادل اخلربات و      
 االستعانة بعضهم البعض يف إحباط بعض العمليات عند عجز أحدهم عن صدها لوحده وكذا يف اجملال القضائي أيضا وغريه.

 اختاذ إجراءات أمنية وعسكرية مشددة: -مساخا

تعمد الدول اليت تعاين من اإلرهاب إىل أسلوب التمشيط واملسح لكل املناطق املشكوك فيها بشكل دوري عن طريق قوات اجليش       
كل خطر على أمن ابلطرق احلديثة للبحث عن اإلرهابيني والقضاء عليهم يف خمابئهم قبل القيام أبي نشاط ألن جمرد وجودهم يش

 املواطنني.

كما تنشر قوات اجليش واألمن الداخلي على طول الطرق الوطنية ويف املناطق احلساسة وأمام اهليئات العليا يف البالد حتسبا ألي        
اقرتاب أي نوع خطر إرهايب وتعمل على تشديد احلراسة على بعض املنشآت االقتصادية والوطنية وغريها، وتزيد حدة هذه اإلجراءات مع 

 من األحداث السياسية كاالنتخاابت أو الوطنية كاألعياد الوطنية وغريها خوفا من استغالل اإلرهابيني للحدث والقيام بعمل خطري. 

كل هذا إضافة إىل إعالن حظر التجوال يف بعض املناطق احلساسة يف وقت معني وهذا الستتباب األمن الداخلي، وقد يضل األمر      
 لة الختاذ إجراءات أكثر حدة حسب خطورة الوضع الداخلي وهذا ما فعلته اجلزائر عند إعالهنا حلالة الطوارئ.ابلدو 
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إذن هذه هي معظم التدابري العسكرية واألمنية ملكافحة اإلرهاب الداخلي اليت اختذهتا معظم الدول اليت عانت من اإلرهاب الداخلي      
رهاب أصبحت تتخذ بعض من هذه التدابري كوسيلة وقائية من اإلرهاب، ولكن هل تكفي هذه الوسائل وحىت الدول اليت مل تعاين من اإل

 . وحدها جملاهبة اإلرهاب أم جيب مسامهة كل مؤسسات اجملتمع املختلفة؟

 الثالث طلبامل

 الثقافية واالقتصادية يف مكافحة اإلرهاب الداخليدور املؤسسات االجتماعية و 

إن مكافحة اإلرهاب الداخلي ال يعتمد على اآلليات املذكورة سابقا وحدها بل هناك دعائم اجتماعية ودينية تساهم يف مكافحة      
اد اإلرهاب ومواجهته ولو بشكل غري مباشر إال أهنا يف احلقيقة هي اليت يكون هلا الدور األكرب يف الوقاية من اإلرهاب خاصة وتوعية األفر 

اد عن هذا النوع من النشاطات غري القانونية وعدم االخنراط فيها والتبليغ عن أي من تلك األعمال للسلطات املختصة، وسيتم يف االبتع
 التطرق لذلك من خالل ما يلي:

 دور املؤسسات االجتماعية يف مكافحة اإلرهاب الداخلي: -أوال

 مواجهة اإلرهاب بل جيب تضافر كل كافة اجلهود وخمتلف األجهزة املعنية ال جيب إلقاء العبء األكرب على عاتق األجهزة األمنية يف     
داخل الدولة يف منظومة عمل متكاملة للقضاء على اإلرهاب، وتلعب املؤسسات االجتماعية دورا أساسيا يف مكافحة اإلرهاب الداخلي 

 لية:وتكمن فعاليتها يف مدى مشوليتها ملعظم فئات اجملتمع من خالل اآلليات التا

 واملدرسة:   األسرة-1

الوطنية حملاربة اإلرهاب ال يفوتنا ذكر الدور األساسي الذي تلعبه األسرة يف يف هذا الصدد ألن لألسرة الدور  اإلسرتاتيجيةضمن     
اع األكرب يف التنشئة االجتماعية للفرد . وهذا نظرا للتأثري الكبري و األساسي على الفرد و قدرهتا على محايته من اإلرهاب من خالل اقتن

األحيان أبسرته و قيمها، خاصة عندما يكون اخلطاب والسلوك واألفكار اليت تتبناها األسرة جمتمعة تتسم  الفرد و أتثره يف كثري من
   .    1ابالعتدال واحلكمة والفهم الصحيح لألشياء

املعيشي  و يظهر دور الدولة يف دعم األسرة كآلية ملكافحة اإلرهاب من خالل العمل على حتسني الظروف االجتماعية و املستوى      
ورفع مستوى الدخل الفردي و احلفاظ على استقرار قانون األسرة بقيمه يف مقابل ضرورة مرونته حسب التغريات االجتماعية. و هذا لتويف 

سه املناخ املناسب والصاحل لنمو األطفال ميكنهم االعتماد على أسرهتم وتعلم االعتماد على النفس و يكون بذلك فرد مفيد جملتمعه خيدم نف

                                                            
 .215، ص 2011القرياط، اإلرهاب دراسة يف الربامج الوطنية، جامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، حممد مسعود  - 1
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ووطنه، ألن األسرة هي ما يقدم للطفل القدوة احلسنة والقيم األخالقية واإلنسانية األمر الذي ينأى به عن السقوط إىل عامل اجلرمية 
 . 1والتطرف حنو اإلرهاب

األفكار العدوانية و  ال ميكن تصور أن األسرة املتماسكة و الواعية بدورها االجتماعي املتميز ستفرز أفكار أو شخصيات إرهابية ألن      
لذي السلوكيات اإلرهابية ال تنشأ وال ترعرع يف بيئة يسودها احلنان واالطمئنان األسري وقيم التسامح ونبذ العنف وتشجيع التعاون، األمر ا

 جيعلها تشكل سدا منيعا ضد األفكار الضالة واإلرهابية.

اب وفعالة ألن عناصر اإلقناع والتأثري اليت متلكها ال متلكها أي جهة أخرى، ألهنا تعترب األسرة أداة خاصة وجد مميزة يف حماربة اإلره      
. ورغم الدور الفعال 2وحدها اليت تعرف طبيعة وخصوصية أفرادها وكيفية خماطبتهم وإقناعهم وهذا راجع خلصوصية تركيبة كل شخص

 الربامج الوطنية يف حماربة اإلرهاب هبا. لألسرة يف حماربة اإلرهاب إال أننا ال نلمس اهتماما كبريا من طرف 

حماربة اإلرهاب تستلزم القيام حبمالت التوعية االجتماعية املستمرة واملباشرة ابستخدام  إسرتاتيجيةومنه فعملية توظيف دور األسرة يف      
 . وسائل اإلعالم بقصد توعيتها بضرورة حفظ أفرادها من األفكار اإلرهابية وااللتزام ابلقانون

وعليه فاألسرة هي نواة اجملتمع وبصالحها يصلح اجملتمع وبفسادها يفسد اجملتمع ولذا حبمايتها واالهتمام هبا حنمي اجملتمع من كل      
و اجلرمية واملميز يف هذا األمر أن هذا الدور ال ميكن  االحنرافاألخطار، حيث أن لألسرة دور إجيايب يف حياة أفرادها و وقايتهم من 

 تعويضه أبي مؤسسة اجتماعية أخرى مهما كانت.

 أما املدرسة فهي حتتل املرتبة الثانية يف األمهية بعد األسرة يف بناء جمتمع سليم فسالمة اجملتمع تكمن يف تعليم سليم. فهي تعمل على    
أهداف سليمة وصناعة أفراد صاحلني وفاعلني يف اجملتمع، ولذا على السياسة الوطنية ملكافحة أن صقل قدرات األفراد وتوجيههم حنو 

وتقبل تضمن براجمها التعليمية القيم الروحية األخالقية واهلادفة والسليمة املتعلقة ابلعدل والعطف والتعاون على اخلري ودعم سياسة احلوار 
 رف.الرأي اآلخر ونبذ العنف و التعصب والتط

وكل هذا مع ضرورة ربط مشكل اإلرهاب مع املناهج التعليمية وحماولة إيضاح خطورة فكرة اإلرهاب وإثبات أن اإلرهاب فكرة خاطئة      
سياسة تعليمية معينة يف كل األطوار و ختصيص  إلتباعنتائجها غري معروفة ومضموهنا مبهم. وهذا ال يتم ببساطة كما هو متوقع بل حيتاج 

 ة ضخمة للتعليم ألنه مفتاح مستقبل األجيال.   ميزاني

 دور وسائل اإلعالم يف مكافحة اإلرهاب: -2

                                                            
 .7، ص 1988إعالن مؤمتر األمم املتحدة السادس لقمع اجلرمية ومعملة اجملرمني، فنزويال،  - 1
 .216حممد مسعود قرياط، املرجع السابق، ص  - 2
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يف عصر التطور التكنولوجي تطورت وسائل اإلعالم بشكل كبري من كل النواحي حيث أصبح اخلرب ينتشر بني أفراد اجملتمع بسرعة     
الربق عرب وسائل اإلعالم املختلفة البصرية والسمعية. وقد برز دور اإلعالم يف مكافحة اإلرهاب وذلك من خالل تنفيذ برامج احلكومة 

 يف شقها اإلعالمي.  ملكافحة اإلرهاب 

تستخدم وسائل اإلعالم يف هذا النوع من األساليب ملكافحة اإلرهاب على املستوى الوطين بشكل كبري وذلك على مستوايت عدة      
وغري و الصحف والربامج احلوارية والندوات  اإلخباريةمن خالل إبراز خطورة الظاهرة مث الدعوة لرفضها مجلة وتفصيال عن طريق النشرات 

 ذلك ملا هلا من أتثري يف صناعة الرأي العام.

حيث تعمل وسائل اإلعالم على تغطية كل التجمعات والنشاطات االجتماعية الرافضة لإلرهاب وإيصال هذه التغطية لكل املواطنني     
ا إطالق أعمال فنية وبرامج ثقافية تعاجل وتفضح اإلرهابيني وبعدهم عن القيم اليت يؤمن هبا اجملتمع وبيان أفكار اإلرهاب العدوانية، أيض

مسألة اإلرهاب من عدة نواحي وحتمل يف طياهتا رسالة مكافحة اإلرهاب. وابختصار يتمثل دور املؤسسات اإلعالمية يف أمهية تنفيذ 
من اإلرهاب وضرورة االلتزام بتدابري  برامج ترتبط بواقع اجملتمع وهتدف إىل تبصري الرأي العام ابحلقيقة ومسؤولياته حنو محاية األجيال القادمة

 . 1األمن و القوانني الداخلية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

و يف األخري جيب اإلشارة إىل أن اإلعالم سيف ذو حدين لذا على الدولة التحكم يف استعماله يف مسألة مكافحة اإلرهاب ألهنا يف      
لذا يعمل اإلعالم الداخلي حبذر على حماربة االحنراف الفكري للجماعات اإلرهابية  حالة عدم حسن استعماله قد يؤدي لنتائج عكسية،

. و تركز الدول يف حماربة اإلرهاب الداخلي على هذه اآللية 2وتوعية اجلماهري خبطر اإلرهاب من جهة ومن جهة أخرى تعزيز احلوار الوطين
   ات مدى أمهية اإلعالم كطرف فاعل يف حماربة اإلرهاب الداخلي.  إبطالق العنان هلا يف مكافحة اإلرهاب وذلك إلثبات الدراس

 دور املؤسسات الدينية واملساجد يف مكافحة اإلرهاب:       -3

ال شك أن الدين هو األساس يف توجيه األفراد للخري ومحايتهم من الشر وأخطار اجلماعات اإلرهابية. حيث لعبت وتلعب حلد اآلن      
ة واملساجد دورا أساسيا وابرزا يف حماربة اإلرهاب من خالل التصدي ألفكاره الضالة ألن طريقتها مباشرة يف توعية املؤسسات الديني

و الشعب خاصة املساجد ألهنا ليست فقط للصالة وتعزيز املعاين الروحية للفرد مع خالقه وإمنا لتعليم الفرد القيم وضوابط السلوك السوي. 
ام هذه اآللية أكثر من غريها يف البلدان اإلسالمية نتيجة استخدام اجلماعات اإلرهابية اخلطاب الديين ترجع أمهية وضرورة استخد

 والنصوص الشريفة يف تثبيت موقفها وأتويلها أتويل يناسب وضعها جلذب اجلمهور وتعزيز موقفها أمامه. 

رهاب يف العامل اإلسالمي كوهنا األكثر تعرضا له، إذ تعمل على و هلذا فاملساجد و املؤسسات الدينية هلا دور فعال يف حماربة اإل     
املوعظة احلسنة واخلطب اهلادفة وتنوير عقول الشباب ابلشرح الصحيح والتفسري السليم لنصوص الدين املتعلقة منها خاصة ابجلهاد و 

                                                            
 5إىل 3نس، من محاد، تعزيز التعاون بني األجهزة املعنية مبكافحة اإلرهاب وبني املواطنني، املؤمتر العريب الثالث للمسؤولني عن مكافحة اإلرهاب، تو  إبراهيم - 1
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. فمن وظائف املساجد يف 1يرضي هللا ورفض العنفالتكفري، وتعليمهم قيم التسامح و احلوار واالحرتام والتعايش مع كل التغريات مبا 
األصل النهي عن املنكر واألمر ابملعروف وميكن إدخال مسألة مكافحة اإلرهاب ضمن دائرة النهي عن املنكر واألمر ابملعروف حبيث ميكن 

ثرة بشكل إجيايب فيتحول لضابط أن يشكل بذلك املسجد يف العامل اإلسالمي الضمري احلي الذي يسلط على اجملتمع رقابة صارمة و مؤ 
 هام ورادع ذايت للجرمية اإلرهابية.      

 دور املؤسسات الثقافية واالقتصادية يف مكافحة اإلرهاب: -اثنيا

وألن للمؤسسات الثقافية واالقتصادية دور كبري يف مكافحة اإلرهاب الداخلي وإن كان غري مباشر ويرجع األمر ملدى فاعلية هذا       
من اآلليات يف كونه مباشر مع املواطنني وقادر على خلق جو يراتح فيه املواطن وال يفكر يف اإلرهاب وال ينصاع له أبي شكل من  النوع

األشكال حيث أنه يف احلقيقة السلطات الداخلية غري قادرة على خلق جو مثله آبلياهتا العادية يف مواجهة اإلرهاب ولذا جيب التطرق هلا  
 ا يلي:    كل على حدى كم

 دور املؤسسات الثقافية يف مكافحة اإلرهاب:-1

تلعب املؤسسات الثقافية يف اجملتمع دور كبري يف مكافحة اإلرهاب من خالل توعيته مبخاطر اإلرهاب عن طريق املؤسسات التعليمية       
 كاملدارس والرتفيهية كالنوادي الشبابية والرايضية و غري ذلك. 

فاملؤسسات التعليمية تساهم يف تعليم الفرد وتكون نفسه والتمييز بني القرارات اخلاطئة والصحيحة، حيث تلعب دور ابرز يف هتذيب      
ى النفس واحلد من االحنراف اإلجرامي. أما املؤسسات الثقافية فلها دور مميز يف رفع نسبة ثقافة الفرد ووعيه مبا يدور حوله حيث يصبح ير 

مع من عدة زوااي خمتلفة تفتح آفاق جديدة له بعيدة عن اإلرهاب وأفكاره املتطرفة. وابلنسبة للمؤسسات الرتفيهية كالنوادي الشبابية اجملت
والرايضية فهي متأل وقت فراغ األفراد بنشاط مفيد ومغذي للعقل واجلسم بعيدا عن االحنراف و اإلرهاب وبيان خطورة اإلرهاب كجرمية يف 

 اجملتمع.

هتدف املؤسسات الثقافية بكافة أنواعها للقضاء على التخلف وجتاوز املشاكل الطبقية والعنصرية يف اجملتمع، مع دعم سياسة احلوار      
 بعيدا عن العنف والتطرف والتعصب.   األفكاروالتعاون وتبادل 

 : دور املؤسسات االقتصادية يف مكافحة اإلرهاب-2

الذي حيوي آليات فعالة يف مكافحة اإلرهاب بل أيضا اجملال االقتصادي حيوي آليات على قدر عايل من ليس فقط اجملال الثقايف     
الفاعلية يف مواجهة اإلرهاب. حيث قد اختذت الدول جمموعة من التدابري واإلجراءات االقتصادية أيضا، إذ تلعب العوامل دورا كبريا يف 

 قيام اإلرهاب ونشر شرارته يف اجملتمع.
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ويرجع اهتمام الدول هبذا النوع من آليات مكافحة اإلرهاب أن العوامل االقتصادية هلا أتثري كبري يف توجيه السلوك اإلرهايب عند     
الفساد اإلداري ولذا كل هذا يولد رغبة لدى أفراد اجملتمع  إغفالاألفراد، فاحلاجات االقتصادية ال يشبعها أي بديل مهما كانت دون 

من حالة اقتصادية مزرية يف االخنراط يف اجلماعات اإلرهابية حقدا على الدولة وانتقاما منها ولذا حتاول الدول اختاذ تدابري الذين يعانون 
 اقتصادية داخلية للقضاء على اإلرهاب مثل:

 ر.معاجلة مشكلة البطالة إبطالق مشاريع خمتلفة وبشكل سريع كربانمج عقود ما قبل التشغيل الذي أطلقته اجلزائ -
 حماولة القضاء على الطبقية يف اجملتمع أو التقريب بينها من خالل مراجعة برانمج الضرائب وغريها.  -
 حماولة رفع مستوى الدخل الفردي يف رخاء اقتصادي. -
 مكافحة الفساد اإلداري والتعامل بقسوة مع اجلرائم االقتصادية املتعلقة ابملال العام. -
 املختلفة يف كل مكان وزمان لألفراد يف شروط مناسبة.توفري اخلدمات االجتماعية  -
غريها من التدابري اليت تقوم هبا الدول ملكافحة اإلرهاب الداخلي وميكن القول و  مساعدة املشاريع الداخلية على التطور والتوسع. -

 أن يف معظمها هي وقائية. 
   خامتة: 

أداة إلدارة التفاعالت السياسية داخل بيئة النظام السياسي لدولة ما و أهم الدوافع يف األخري ميكن القول أن اإلرهاب الداخلي ما هو إال 
 اليت حتمل اإلرهابيني على صنع هذا العنف هو اإلطاحة ابلنظام القائم وتويل السيطرة مكاهنا، مبعىن آخر فاإلرهاب ليس مقصودا حبد ذاته

 .يف الصراع الداخلي ولكن هو جمرد وسيلة وليس غاية

ل موضوعا غامضا ال أنه يظإقانونية يف احلقيقة إن موضوع اإلرهاب يكتسب أمهية خاصة فرغم أنه حظي ابلعديد من الدراسات ال      
ن عدة لنسبة لكل حالة ممعامله اب حتديدومشوشا وغري حمدد املعامل األمر الذي يتطلب التوقف لدراسة وحتليل هذا املوضوع يف كل مرة و 

 .نوعية الدراسة زوااي قانونية حسب

بقة، لقات اإلرهاب السامتدادا حلاس إال اإلرهاب ظاهرة موصولة احللقات ومستمرة وليست حديثة بل قدمية و ما نعاين منه اليوم لي     
فحته إال كامع الداخلي على مود  اجملتفر جهمبعىن ما نعانيه اليوم يف جمتمعنا عانته اجملتمعات السابقة ولكن يف ظروف خمتلفة. ورغم تظا

 .أنه حلد اآلن ال يوجد وسيلة فعالة للقضاء على اإلرهاب
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 حماية األطفال األسرى في النزاعات المسلحة
Protection of child prisoners in armed conflict 

 طالبة باحثة يف الدكتوراه،  ،نصيرة نهاري
 ، وهران،محدأحممد بن  2جامعة وهران ، كلية احلقوق والعلوم السياسية

 اللطيففاصلة عبد د. حتت إشراف األستاذ: 
 ،القانون، اجملتمع والسلطة خمرب
 ،، وهران، اجلزائر. محدأحممد بن  2جامعة وهران 

  09/05/2018تاريخ املراجعة:  - 19/01/2018تاريخ اإليداع: 
 ملخص:           
  أنه يف العديد من املناسبات يتمإال عدائية،لا ر م أحكام القانون الدويل اإلنساين الرامية إىل حظر اشرتاى األطفال يف األعمال          

 واعد القانون الدويل اإلنساين.انتهاى هذا احلظر ويتم الزج هبؤالء األطفال يف احلروب يف خمالفة صرحية ملبدأ اإلنسانية وق
هم يف األسر،إذ ات من املألوف وقوعبوأمام هذا الواقع املرير الذي يتم فيه مشاركة األبرياء يف األعمال العدائية بصورة شائعة   

 ها كأثر من آثارها.أصبحت مشكلة األطفال األسرى من املشاكل املزمنة اليت ال تكاد ختلو أي حرب  دون أن ختلفها وراء
على مجلة من املبادئ  ،1949حلرب لعام هلذا فقد اشتملت املادة الثالثة عشرة من االتفاقية الثالثة جلنيف املتعلقة حبماية أسرى ا  

طفال املشاركني يف األعمال العدائية يف حالة محاية لأل إرساءاليت تتعلق باحلماية املقررة ألسرى احلرب عموما واليت انطالقا منها مت العامة و 
أو إصدار أمر  ه إذ ال جيوز قتله عمداوقوعهم يف األسر،فتتصل اجملموعة األوىل من هذه املبادئ باحملافظة على شخص الطفل األسري وكرامت

أما املاسة بالشرف واال تصاب الواقعة عليه، اإلبقاء على قيد احلياة ضده وعدم القيام بتعذيبه بدنيا أو معنويا،كذلك حترمي مجيع اجلرائمعدم 
ل املرخص القيام هبا  وأعمال أخرى  ري اجملموعة الثانية فتتعلق بعدم تشغيل الطفل األسري يف اجملهود احلريب مع حتديد أنواع من األعما

 مع سن جمموعة من الشروط الشخصية والتنظيمية املنظمة لعمل األطفال األسرى. رخص القيام هبا،م
 ألطفال،األسرى،احلرب،احلماية،القانون،اتفاقية،جنيف.ا الكلمات المفتاحية:  

  Abstract: 

  Despite the provisions of international humanitarian law to prohibit the participation of 

children in hostilities, on many occasions this prohibition is violated and these children are put into 

war in flagrant violation of the principle of humanity and the rules of international humanitarian law. 

  Faced with this bitter reality in which innocent people are routinely involved in hostilities, it 

is commonplace for them to be taken into captivity. The problem of children in captivity has become 

one of the chronic problems that are almost without war, without leaving them behind. 

  Article 13 of the Third Geneva Convention relative to the Protection of Prisoners of War, 

1949, contains a number of general principles relating to the protection of prisoners of war in general, 

from which the protection of children participating in hostilities is placed in captivity. These 

principles protect the person and dignity of the child who is not to be killed intentionally or to issue 

an order not to keep alive against him and not to torture him physically or morally, as well as the 

prohibition of all crimes against honor and rape, and the second group is related to non-activation To 

the captive child in the war effort with the identification of types of licensed work carried out and 

other acts not authorized to carry out, with the enactment of a set of personal and organizational 

conditions governing the work of child prisoners. 

  Keywords:  
  children, prisoners, war, protection, law, convention, Geneva. 
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ولة القانون الدويل وذلك بالتعرر إىل مفهوم الطفل األسري ومتييزه عن املصطلحات املشاهبة )املطلب األول( وكذا التعرر اىل احلماية املكف
 له قانونا )املطلب الثاين(.

 لالمطلب األو 
 مفهوم الطفل األسير وتمييز  عن المصطلحات المحابهة

ملشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة ،إال أنه الزالت بعض الدول واجلماعات املسلحة  اإلنساينبالر م من حظر القانون الدويل 
األمامية ،بالتايل ومتاشيا مع هذا الواقع  خترج عن هذا املبدأ القانوين واألخالقي،إذ الزالت تقوم بتجنيد ا الف من األطفال يف صفوفها

 .1املرير،فإن األطفال املقاتلني الذين يقعون يف قبضة اخلصم يكون هلم موضع احرتام خا ،ويتمتعون حبماية خاصة مكفولة هلم قانونا
)الفرع األول( ومتيزه عن بعض سريلكن قبل احلديث عن احلماية املكفولة لألطفال أسرى احلرب ينبغي ابتدءا حتديد املقصود بالطفل األ

 املصطلحات املشاهبة اليت  البا ما يتم اخللط بينها وبني مفهوم هذا األخري)الفرع الثاين(.
 مفهوم الطفل األسير الفرع األول:

،فما د لتعريف دقيق ألسري احلربمفهوم للطفل أسري احلرب يعد يف  اية الصعوبة،فال تعريف الطفل متفق عليه،وال وجو  إعطاء إن
وذلك بتعرضنا لتعريف  لطفل األسريلبالك بإعطاء تعريف دقيق للطفل أسري احلرب، ري أننا حاولنا جهدنا إعطاء تعريف أكثر دقة ومشوال 

 إذاوافرها يف الطفل  أسري احلرب واليت )أوال( ،والتطرق للشروط اليت جيب ت اإلنساينالطفل األسري وذلك استنادا ألحكام القانون الدويل 
 )ثانيا(.ال يتمتع الطفل مبركز أسري حرب وبالتايل ال يستفيد من احلماية املقررة له قانونا إحداهاختلفت 

 أوال: تعريف الطفل األسير
بضة اخلصم يف نزاع مسلح أسري ب:"يعد املقاتل الذي يقع يف ق الطفل األسري اإلنساينيعرف القاموس العملي للقانون الدويل 

يتضمن هذا التعريف  رى حرب".ون الذين يقعون خالل نزاع مسلح دويل أو  ري دويل يف أيدي الطرف املعادي أسحرب"،أو"يعد املقاتل
،واليت مل تذكر 1949ثالثة جلنيف العام ألسرى احلرب،كل شخص موجود ضمن فئات األشخا  اليت عدد ا املادة الرابعة من االتفاقية ال

من هذا التعريف كل شخص كما تض هذا األخري من االستفادة من نظام محائي استثنائي.بتاتا  لفظ "طفل" أو "قاصر" لكي يتمكن 
  الطفل.وصفته املادة الثالثة واألربعون من الربتوكول األول اليت مل تذكر هي األخرى أي كلمة توحي مبعىن

أنه يعسر حتديد سن  إىلرجع ذلك ييعد أمرا يف  اية الصعوبة و  ،هنا جيب االعرتاف بأنه إعطاء تعريف دقيق للطفل أسري حرب
ة،وعرفنا الطفل األسري بأنه:"ذلك سن18و 15أن مشاركة األطفال مقصورة على أولئك األشخا  مابني  إىلالطفل يف التعريف،فلو استندنا 

عادي" وذلك استنادا يدي الطرف املأاملقاتل الشرعي الذي بلغ سن اخلامسة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة والذي وقع خالل نزاع مسلح يف 
 314تعلق  بالنزاعات الدولية و املادة من الربتوكول األول جلنيف  امل 77/2سنة حمظور مبوجب املادة  15أن اشرتاى األطفال األقل من  إىل

 سنة. 15األقل من  ألطفال أسرى احلربامن الربتوكول الثاين جلنيف واملتعلق بالنزاعات  ري الدولية،وبالتايل نكون قد قصرنا  يف محاية 
ألهنا واقع وحقيقة ال ميكن جتاهلها،وقلنا بأن الطفل أسري احلرب  ،سنة 15مشاركة األطفال ذوي العمر األقل من  إىلولو استندنا 

ة هو:"املقاتل الشرعي الذي مل يبلغ سن الثامنة عشرة والذي وقع خالل نزاع مسلح يف أيدي الطرف املعادي"،نكون بذلك قد أجزنا مسأل
 .  2اشرتاكهم يف النزاعات املسلحة ر م صغر سنهم

                                           
 .127املرجع السابق،     ،فضيل طالفحة 1
امعة احلاج خلضر بباتنة ،كلية احلقوق،قسم القانون ال أثناء النزاعات املسلحة،مذكرة ماجستري،التخصص :القانون الدويل اإلنساين،جعليوة، محاية األطف سليم  2

  .94،  2010-2009العام، 
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بالطفل أسري احلرب عند مراجعة اتفاقية  التفاتة قانونية بإدراج نص صريح  حيدد بالتدقيق املقصود إىلتبقى املشكلة مطروحة حتتاج  إذا
 .1949جنيف الثالثة لعام 

 ثانيا:شروط الطفل األسير
ا ختلفت إحداها يسقط واضح للطفل أسري احلرب،مت استخال  جمموعة من الشروط اذللحد من مشكلة عدم وجود تعريف دقيق و 

 فيما يلي:  الشروط  ذهه  وتتمثل    قانونا  له  املقررة احلماية   وصف أسري احلرب على الطفل احملتجز مما يؤدي اىل سقوط
 شرط السن:-1

جندي ضمن اجلرحى أو املرضى أو  املرتبطة    بوضعه   كمقاتل أو حيث يستفيد الطفل من مركز أسري احلرب )و ريها من املراكز   
عليه أو مت اعتقاله أو سلم نفسه أو  سنة وبالتايل سوف يستفيد من هذه احلماية تلقائيا إذا مت القبض 15الغرقى(،يف حالة استيفائه سن 

رتوكوليها اإلضافيني خاصة )املادة و  اتفاقيات جنيف وبوقع جرحيا أو  ريقا لدى الطرف املعادي،إن عامل السن الطفل األسري خيضع لنص
 (.4/3واملادة  77/2

ذا األخري ال يستفيد من أحكام سنة،فإن ه 15فهل معىن ذلك أنه ويف حالة اشرتاى الطفل يف األعمال العدائية املباشرة دون سن 
هو بال شك ما نصت عليه نفس املواد  سري الوارد يف املوضوعإن التف احلماية املقررة ألسرى احلرب و ريهم من املرضى واجلرحى والغرقى.

ال، وبالتايل فإن أساس احلماية هنا ليس  املذكورة من حيث بقاء متتع الطفل يف هذه احلاالت باحلماية الضرورية له كطفل سواء كان أسريا أم
احلماية املقررة للمدنيني أكثر من  صبح بذلك يقرتب إىلاألسر أو التجنيد أو القتال ولكن األساس هو ضعف الطفل ومركزه االستثنائي لي

 احلماية املقررة ألسرى احلرب.
 شرط المحاراة في العمليات العسكرية أو العدائية: -2

لة األعمال املساعدة بينما يف حا حبيث تكون مشاركة قتالية ومباشرة وبالتايل يستفيد الطفل من احلماية كأسري ضمن هذه األوضاع،
 ملقررة هلذا املركز و ريه املشابه.ابعية وعدم القتال فإن الطفل ال ينظر إليه على أنه أسري حرب،وبالتايل ال يستفيد من احلماية أو الت

ة بل يعمل بشكل تطوعي أو انفرادي سنة أو أكثر ومل يكن جمندا بالفعل يف القوات العسكري 15فالطفل يف هذه احلالة سواء كان دون 
 زه االستثنائي ووضعه اخلا .متتعه حبماية وفق مرك إمكانيةفإن احلماية املقررة له تبقى ضمن املدنيني وبالتايل مساعد أو مرافق،

ض واالعتقال تؤدي أحيانا إىل اعتبار  ري أن هذا االحتمال ال يكون دائما واردا بالنسبة لتصرف الدول احملاربة،ذلك ألن عملية القب
 .اإلنساينويل بيل األشخا  الذين ال يتمتعون بأية محاية قانونية طبقا للقانون الدالطفل يف مثل هذه احلاالت من ق

إن اللجنة الدولية للصليب األمحر تعمل على متكني هؤالء األطفال من االستفادة باحلماية اخلاصة واملعاملة االستثنائية بغض النظر 
 .1وقيع العقوبات عليهم بسبب السن أو العقل واإلدراىعن مشاركتهم أو جتنيدهم مادام أن هناى ظروفا خاصة تستبعد ت

 الفرع الااني:تمييز الطفل األسير عن المصطلحات المحابهة
يتميز أيضا بأنه مركز يثبت لألشخا  يتميز املركز القانوين للطفل أسري احلرب أنه يضعه ولو ملدة معينة يف حالة تقييد للحرية،و 

كثريا ما تثريان نوعا من اخللط مع مركزين   م يف القيام بأعمال عدائية أو قاموا هبا فعال،وهاتان امليزتانالذين كانوا يف وضعية تدل على نيته
 آخرين،ومها مركز املعتقل بالنسبة للميزة األوىل ومركز السجني للميزة الثانية. 

 أوال:تمييز الطفل األسير عن الطفل المعتقل

                                           
 02، 2010-02بن عكنون ،اجلزائر، العدد: الطفل أثناء النزاعات املسلحة، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،كلية احلقوق نعيمة عميمر،1

 .326، 2010جوان 
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فل أسري احلرب هو أن كالمها مقيد احلرية،لكن يف واقع األمر نظام االعتقال خيتلف يف عدة إن مرد التشابه بني الطفل املعتقل والط  
جوانب عن نظام األسر،فاالعتقال يسري على املدنيني وقد يكون قسرا ور ما عن إرادة الشخص وقد يكون بناء على طلب منه لظروف جتعل 

ل إن كانت تشابه إىل حد كبري األحكام اليت خيضع هلا أسرى احلرب كالشروط االعتقال أمرا ضروريا،ومن ناحية أخرى إن أحكام االعتقا
ام الواجب توافرها يف مكان االعتقال،وتلك اخلاصة بالغذاء وامللبس والنواحي الصحية والرعاية الطبية وما إىل ذلك مما تقتضيه ضرورات احرت 

دنيني يتميز بكونه أقل صرامة من األحكام اليت خيضع هلا أسرى احلرب،باعتبار كرامة اإلنسان حتت كافة الظروف واألحوال،فإن نظام اعتقال امل
أن األشخا  املعتقلني يتمتعون حبماية نصو  ال توجد يف نظام أسرى احلرب،منها مثال النصو  املتعلقة بإدارة املمتلكات الشخصية 

لني،الذين حيق هلم على أساسه طلب االعتقال مع أسرهم،كما أن هناى للمعتقلني ،وتلك اخلاصة بالتسهيالت املتعلقة باحلياة األسرية للمعتق
فارق هام بني نظام االعتقال ونظام أسرى احلرب،يتعلق بشروط عمل كل منهم،حيث أنه يف الوقت الذي جيرب فيه أسرى احلرب على العمل 

 .1باستثناء الضباط منهم،فان املعتقلني املدنيني ال ميكن إجبارهم على العمل
األخرية كانت أسبق من   أنه ميكن القول بأن أحكام االعتقال قد استفادت كثريا من أحكام أسرى احلرب،حيث أن هذه ري

ملعتقلني املدنيني ألول مرة ضمن اوما سبقها من اتفاقيات،بينما وضعت أحكام  1929الناحية التارخيية،فقد أتت هبا اتفاقية جنيف لعام 
 .1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 ثانيا: تمييز الطفل أسير الحر  عن الطفل السجين
فتح السني مصدر سجن لتمييز األطفال أسرى احلرب عن األطفال السجناء يستوجب بداية التعريف بالسجن لغة،فالسجن ب

اهلل عز وجل،حيث  ع يف كتاب،وقد وردت عبارة السجن يف أكثر من موقحبس،وبكسر السني مكان احلبس وهو مرادف لكلمة َحَبسَ ومعناه 
 ب السِّْجن َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا يَْدُعوَنيِن رَ  "   يظهر ترادف كلميت السجن واحلبس،منها قوله جل شأنه يف ا ية الثالثة والثالثني من سورة يوسف:

 ِإلَْيِه ...".
ناية يقرتفها الشخص،وهناى مصطلحان يدالن على عقوبة تصدرها احملاكم بسبب جنحة أو ج،أما يف القانون فالسجن واحلبس

ناية،وبلفظ من التشريعات من تفرق بيت املصطلحني،فاملشرع اجلزائري مثال يطلق مصطلح السجن ملدة تتجاوز مخس سنوات ليقابل هبا اجل
ون حدودا أخرى،وملدة أو املخالفة ملدة ترتاوح بني الشهرين كحد أدىن ومخس سنوات كحد أقصى يف اجلنح ما مل يقرر القان احلبس لعقوبة اجلنحة

،ويف القانون الكوييت يطلق لفظ احلبس للعقوبة القصرية والطويلة من 2ترتاوح بني يوم واحد على األقل إىل الشهرين على األكثر يف املخالفات
 ة.لتعيني موقع تنفيذ العقوب -بالكسر –أدىن عقوبة ينص عليها قانون اجلزاء الكوييت إىل املؤبد،ويستعمل كلمة السجن 

وا أفعاال هي جمرمة مبقتضى هو أن املصطلحني سواء السجن أو احلبس يدالن على عقوبة سالبة للحرية ألشخا  ارتكب ،ما يستخلص إذن
 ن مواصلة القتال ليس إال.مالقانون الدويل،يف حني أن أسرى احلرب سبب احتجازهم ليس ارتكاهبم ألفعال حمظورة،وإمنا منع العدو 

 المبحث الااني 
 حماية القانونية لألطفال األسرى في النزاعات المسلحةال

                                           
لألقاليم العربية(،الشركة الوطنية للنشر  اإلسرائيليمصطفى كامل شحاتة،االحتالل احلريب وقواعد القانون املعاصرة)مع دراسة عن االحتالل  1

 .212،213، 1981والتوزيع،اجلزائر،
 .444، 1996اجلزائر، ائري)القسم العام(،اجلزء الثاين،اجلزاء اجلنائي،ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،عبد اهلل سليمان،شرح قانون العقوبات اجلز 2
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ة من العامل، إذ يتم استغالهلم لقد أصبحت مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة، ظاهرة منتشرة وملفتة للنظر يف أرجاء عديد
استخدامهم يف نقل املعدات واألسلحة، ل و من قبل كيانات حكومية و ري حكومية جتربهم على املشاركة يف األعمال العدائية بتدريبهم على القت

 أو جتميع املعلومات على اخلصم مقابل تلبية حاجيا م األساسية من ملبس ومأوى و ذاء.
 اليت تتعلق مبصري أسرى احلرب واإلطار ( من االتفاقية الثالثة على مجلة من املبادئ العامة و 13لقد اشتملت املادة الثالثة عشرة )

، 1م، وانطالقا من هذه املبادئ مت إرساء محاية لألطفال املشاركني يف األعمال العدائية يف حالة وقوعهم يف األسرالقانوين اخلا  هب
لى باعتبارهم أسرى حرب ويستفيدون من نفس املبادئ العامة املقررة حلماية هذه الفئة، فتتصل اجملموعة األوىل من هذه املبادئ باحملافظة ع

 مته )املطلب األول( وتتعلق اجملموعة الثانية بتحرمي تشغيل األطفال أسرى احلرب يف اجملهود احلريب )املطلب الثاين(.شخص الطفل األسري وكرا
 المطلب األول: المحافظة على شخص الطفل األسير وارامته 

العمل على شل قدرا ا لقد ثبت من خالل قواعد القانون الدويل اإلنساين أن مغزى احلروب ليس إبادة قوات العدو بقدر ما هو 
القتالية وأسر أكرب عدد منها، وذلك بغض النظر عن كوهنم أطفاال أو بالغني، ومن هذا املنطلق خصصت االتفاقية الثالثة لضمان حسن 

حيا لقواعد معاملة األسرى ورعايتهم أثناء فرتة األسر محاية هلم ضد أية اعتداءات على حيا م أو تعريضهم للخطر بشكل يعترب انتهاكا صر 
 .2القانون الدويل اإلنساين

)الفرع الثاين(، وكذا حترمي   ريضه للتعذيبوحيتوي مبدأ احرتام احلياة بعدم االعتداء على حياة الطفل األسري )الفرع األول( وحترمي تع
 )الفرع الثالت(. مجيع اجلرائم املاسة بالشرف واال تصاب الواقعة عليه

 على حياة الطفل األسير   الفرع األول: تحريم االعتداء
قد اعتربت االتفاقية الثالثة األطفال الذين يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية مقاتلني ويتمتعون يف حالة األسر بوصف األسري 

 .3وتطبق عليهم أحكام هذه االتفاقية
ة األوىل اليت تعتمد عليها جممل قواعد محاية إذ يعترب مبدأ عدم االعتداء على حياة األطفال األسرى يف النزاعات املسلحة الركيز 

ن أسرى احلرب، فاملقاتل هدف عسكري، ولكنه إذا وقع يف قبضة العدو فإنه من الواجب احملافظة عليه لعوامل أمنية وإنسانية، فاحلياة هي أمث
يسقط يف القتال واحملافظة على من يستسلم  ما حيوزه اإلنسان فإذا مل يقر له بذلك فليس هناى معىن لقوانني احلرب اليت تقضي حبماية من

هو  من األعداء وهذا هو حجر الزاوية يف القانون الدويل اإلنساين عامة، إذ ال جيوز أن يقتل إال املقاتل القادر هو نفسه أن يقتل، فالقتل
 .4اإلبقاء على قيد احلياة الواقع عليهمالشر النهائي الذي ال ميكن إصالحه، ولذا جيب حترمي قتل األطفال األسرى وكذا حترمي أمر عدم 

 أوال: تحريم قتل الطفل األسير

                                           
 .126فضيل طالفحة، املرجع السابق،    1
للحالة يف الكويت، جملس النشر ية دراسة تطبيق عيسى محيد العنزي، ندى يوسف الدعيج، املسؤولية الدولية املرتتبة على االعتداء على حياة األسرى واملعتقلني، 2

 .21،22،   2005العلمي، الكويت، 
نا بأية معاملة متميزة ميكن أن متنح هلم بسبب من االتفاقية الثالثة : "مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق برتب األسرى وجنسهم، وره 16تنص املادة  3

يز ضار على أساس العنصر أو اجلنسية أو الدين على الدولة احلاجزة أن تعاملهم على قدم املساواة، دون أي متومؤهال م املهنية، يتعني  وأعمارهمحالتهم الصحية 
،دار األكادميية للطبع    والنشر والتوزيع،الطبعة  محاية األشخا  واألموال يف القانون الدويل اإلنساين السياسية أو أي معايري أخرى ..." أمحد سي علي، ا راءأو 
 .177  ،2010وىل،األ
 . 378،   2005لطبعة األوىل، ، ااإلسكندريةحممد محد العسبلي، املركز القانوين ألسرى احلرب يف القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف،  4 
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تشري أ لب اإلحصائيات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة إىل العدد اهلائل لألطفال احملبذين الذين يقعون يف قبضة العدو إذ 
إىل اجلرح والتعذيب والتنكيل بأجسادهم الضعيفة ( ماليني منهم 06( طفل منهم إىل القتل، وأكثر من ستة )02يتعرر حوايل مليوين )

( مليون طفل الجئ الذين يتم التكفل هبم من طرف مفوضية األمم املتحدة لشؤون 12فيما يقدر عدد األطفال الالجئني حبوايل اثين عشرة )
 .5الالجئني

ألسري بعد االستسالم، وعدم إجراء ار بالطفل هلذا أقرت قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية األسرى عدم إحلاق الضر 
 التجارب احليوية عليه، وعدم قتله عمدا.

 عدم إلحاق الضرر بالطفل األسير بعد االستسالم  -أ
منه على :  23ص يف الفقرة )ج( من م مبدأ عدم إحلاق الضرر باألسري بالن 1907لقد تبىن النظام امللحق باتفاقية الهاي الرابعة لعام  

تال"، و دف هذه الفقرة إىل حترمي ل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته يف االستسالم بعد أن ألقى السالح وأصبح عاجزا عن الق"عدم قت
 قتل األسري واجلريح البالغ منهم والطفل. 

 عدم إجراء التجار  الحيوية على الطفل األسير - 
، وخاصة األحكام 1907لرابعة لعام حكام النظام امللحق باتفاقية الهاي القد شهدت أحداث احلرب العاملية الثانية انتهاكات كثرية أل

بإجراء التجارب  1942ملان يف شهر جوان املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب خاصة فئة األطفال منهم، وذلك بعدما بدأ األ 23الواردة يف املادة 
وذلك بغمر الضحايا حىت  1942سنة  جرت "بداشو" يف أملانيا يف أوتالطبية على األسرى الروس يف إطار اإلعداد للحرب اجلرثومية اليت 

وضع األسرى بصفة عامة يف الغرف درجة مئوية حىت ميوتون مباشرة، و  °28األطفال منهم يف املاء البارد خلفض درجة حرارة اجلسم إىل 
 املضغوطة لقياس مدى قدرة اإلنسان على احلياة يف مياه متجمدة.

( من الفقرة 2ذه التجارب يف اجلملة )همن النظام امللحق باتفاقية الهاي الرابعة، فقد مت جترمي  23ذي سجل يف املادة ولتفادي النقص ال
رب للتشويه البدين أو التجارب الطبية أو من االتفاقية الثالثة، واليت نصت على أنه       "ال جيوز تعريض أي أسري ح 13األوىل من املادة 

 كان مما ال تربره املعاجلة الطبية لألسري املعين أو ال يكون يف مصلحته".  العلمية من أي نوع
 عدم القتل العمد للطفل األسير -ج

من االتفاقية الثالثة على املبدأ العام للمحافظة على الشخص األسري وكرامته بأنه "حيظر أن تقرتف الدولة  13لقد نصت املادة 
بب موت أسري يف عهد ا" وتشري إىل األسباب اليت تؤدي إىل قتل األسري للجملة الثانية من هذه احلاجزة أي فعل أو إمهال  ري مشروع يس

ة الفرتة وهي : "....ال جيوز تعريض أي أسري حرب للتشويه البدين، أو التجارب الطبية أو الصحية من أي نوع مما ال تربره املعاجلة الطبي
املشرتكة  03ذلك النزاعات املسلحة الدولية و ري الدولية، حيث حترم الفقرة األوىل من م لألسري، وال يكون يف مصلحته..." وتستوي يف 

يف حاالت النزاعات املسلحة  ري الدولية قتل األفراد الذين ال يشرتكون يف العمليات احلربية مبن  فيهم  1949بني اتفاقيات جنيف لعام 
د العاجزون عن القتال بسبب املرر أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر...." وهذا أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم واألفرا

املشرتكة على عدم االعتداء على احلياة  03من االتفاقية الثالثة، كما نصت الفقرة الفرعية )أ( من م املادة  13تأكيد ملضمون نص املادة 
 .1ه من األعمال احملرمة ضد هؤالء األفرادوالسالمة البدنية وخباصة القتل جبميع أشكاله "باعتبار 

                                           
5  UNICEF, Childern in Armed Conflict, Evaluation, Policy, planning, Série number EPP-99001, New York, May 1999. 

P03.    
 .381، 380حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    1
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 ري أنه وبالر م من هذه النصو  فقد سجلت حاالت لقتل األطفال األسرى يف العديد من مناطق العامل إذ يشري التقرير الصادر 
جوزين يف عدة نقاط من بينها ، إىل قتل العديد من األطفال اجملندين احمل2عن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح

شخص من بينهم ا الف من األطفال، وكذا يف أفغانستان والصومال  400000إذ قتل فيها حوايل  2015اجلمهورية العربية السورية عام 
 .3وأطفال جنوب السودان وكذا يف العراق واليمن

 ثانيا: تحريم أمر عدم إبقاء الطفل األسير على قيد الحياة
بشأن الوسائل  1907الرابعة لعام  دأ حترمي أمر اإلبقاء على قيد احلياة ألول مرة يف النظام امللحق باتفاقية الهاينص على مب

مر عدم اإلبقاء على قيد احلياة، وهذا ما اليت حتظر اإلعالن عن أ 23من املادة  2احملظور استعماهلا إلحلاق الضرر بالعدو وذلك يف الفقرة 
 ء على قيد احلياة.تعريف مبفهوم اإلبقاء على قيد احلياة، مت التعرر إىل حترمي أمر عدم اإلبقايستدعي منا ضرورة ال

 مفهوم عدم اإلبقاء على قيد الحياة -1
قبضته ومعاملته بشكل مرر،  تعين عبارة اإلبقاء على قيد احلياة حمافظة  املنتصر يف احلرب على حياة العدو الذي وقع يف

 قامة واألمان لضمان احلياة.أيضا بقصد إيواء أو ختييم اجلنود وبالتايل فإن منح اإليواء يعين توفري اإلوتستخدم هذه العبارة 
( على عدم جواز حرمان األشخا  من احلرية واحلياة، 06ولقد أكد العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية يف مادته السادسة )

عقوبة اإلعدام يف ظروف خاصة، إال أنه مل يسمح هبذا اإلجراء يف حق األطفال بل امتد االستثناء  وإن كان العهد الدويل قد مسح بتطبيق
 .1حىت يف حق األم احلامل إذا حكم عليها باإلعدام

 تحريم أمر عدم اإلبقاء على قيد الحياة في النزاعات المسلحة -2
على أنه: "حيظر  1977جنيف لعام  ول الثاين امللحق باتفاقياتمن الربتوك 04( من املادة 1تناولت اجلملة األخرية من الفقرة )

 رفض إنقاذ حيا م إذا ما استسلموا أو األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة"، وذلك حلماية املقاتلني عند وقوعهم يف قبضة اخلصم بتحرمي
قبل اللجنة الدولية إىل املؤمتر الدبلوماسي  ول الثاين املقدم منقبض عليهم أو صدر قرار بقتلهم، وقد مت تأكيد هذا النص أيضا مبسودة الربتوك

ك ووجوب سلوى العمليات احلربية بالنص على "أن يكون حمرما األمر بعدم اإلبقاء على قيد احلياة من أجل إرهاب اخلصم بذل 1974عام 
الذي فيها تعترب ضمانا هاما للمعاملة  الر م من اإلجيازاملذكورة أعاله على  04على هذا األساس"، ومع ذلك فالعبارة الواردة يف املادة 

 اإلنسانية اليت جيب أن متنح للجرحى واملرضى واملقاتلني األطفال عند وقوعهم يف قبضة العدو.
اليت ال  ة عامة واألطفال بصفة خاصة،وخالصة القول ميثل حترمي قتل الطفل أسري احلرب واحدا من املبادئ العامة حلماية أسرى احلرب بصف

عند مراجعة اتفاقية جنيف الثالثة  جيوز خمالفتها ومع ذلك توجد بعض األفعال اليت قد تؤدي إىل قتل األطفال األسرى وتتطلب املعاجلة
 وهي:  1977واألحكام ذات صلة بالربوتوكولني اإلضافيني لعام 

هم كأعمال ختفيض حصص التغذية ال األسرى وتؤدي إىل قتلجترمي األعمال السلبية والالمباالة من قبل السلطات احلاجزة ضد األطف -
 وعدم معاجلة األمرار املعدية بينهم.

                                           
توصلت إىل هذا  2006نزاع املسلح، مت يف سنة عني األمني العام السيدة "أوالراأوتونو" كممثلة خاصة معينة باألطفال وال 1997جتدر اإلشارة إىل أنه يف سنة  2

 ثناء النزاع املسلح. عينت اجلزائرية "ليلى زروقي" ممثلة خاصة  تم باألطفال أ 2012املنصب السرالنكية "راديكاكوماراسومي"،ويف سنة 
 .2016جوان  25الصادر يف  A/205/71تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح رقم  3
امعة حممد األول، وجدة، املغرب، لنيل دبلوم الدراسات العليا، ججالل أعبوش، أثر االتفاقيات الدولية على حقوق الطفل يف مدونة األسرة، رسالة  1

2007،2008   ،10 . 
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 .2احلاجة إىل وضع تعريف عام ملصطلح عدم اإلبقاء على قيد احلياة يف صوره املختلفة سواء يف النزاعات الدولية أو  ري الدولية -
 الفرع الااني: تحريم تعايب الطفل األسير

أو بشكل فردي، فتعذيب   منتظمةيب عدوانا على كرامة اإلنسان ومازال ميارس يف بلدان عديدة سواء  بصورة  يعترب التعذ
 األطفال األسرى يعترب من أشد أمثلة العنف والرعب ضد األطفال فظاعة اليت وثقتها منظمة العفو الدولية، فعلى مدى سنوات احلرب األهلية

سرى خصوصا على حنو  ري مسبوق، فقد تعرر ا الف منهم للقتل والتشويه والتعذيب خالل احلمالت التسع بسرياليون عاىن األطفال األ
 .3املنظمة من الفظائع على أيدي قوات اجلبهة املتحدة الثورية واجمللس الثوري للقوات املسلحة

ستخال  املعلومات أو االعرتاف كذلك يستهدف التعذيب إحداث أمل أو عذاب شديد جسميا كان أو عقليا يلحق عمدا بالشخص ال
 .1بالتخويف واإلذالل وإنزال عقاب  ري مشروع عن فعل ارتكبه الشخص أو يشتبه فيه أنه ارتكبه

 وتتنوع أساليب التعذيب بني التعذيب البدين واملعنوي.
 أوال: أسلو  التعايب البدني على الطفل األسير

، وذلك بتعرضه ملمارسات مقصودة متس جسده 2سة بشخص الطفل األسريميثل التعذيب البدين أحد األساليب املعاملة املا
ألسباب تتصل باحلصول منه على معلومات أو استخدام جسده الصغري كميدان لالختبارات الطبية، لذلك ينبغي البحث يف أحكام احملافظة 

 على السالمة اجلسدية لألطفال األسرى وكذا محايتهم أثناء االستجواب.
 لى السالمة الجسدية للطفل األسيرالحفاظ ع -1

تقضي كل الشرائع حبماية احلياة يف خمتلف الظروف حىت يف تلك احلاالت اليت تكون فيها عوامل العداوة والغلبة للقوة، وبقي عامل 
وهذا ما جاءت به املادة  الرمحة بني املتحاربني يظهر بني احلني وا خر اجتاه الضحايا يف النزاعات املسلحة خصوصا النساء منهم واألطفال،

من االتفاقية الثالثة واليت تضمنت حترمي  ديد صحة األسرى وهو التزام جوهري يستمد من حق األسرى يف املعاملة اإلنسانية ويعترب  13
ر اخلطرية بالسالمة من هذه االتفاقية باعتباره نوعا من األضرا 13انتهاكها من ضمن قائمة االنتهاكات اجلسيمة املنصو  عليها يف املادة 

 .3البدنية أو بالصحة 
 حماية الطفل األسير أثناء االستجوا   -2

                                           
 . 385، 384حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    2
،   2001 لثالثة،ا الطبعة املغرب، أمنسييت ،أمنسييت املغرب، منظمة العفو الدولية، تعذيب األطفال وإساءة معاملتهم، فضائح يف اخلفاء، عار يف طي الكتمان 3

31 . 
، دخلت 15/12/1984سانية أو املهنية املوقعة يف إن نص املادة األوىل من اتفاقية منظمة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و ريه من ضورب املعاملة القاسية والال 1

 . 07/05/1989ليوم  20، ج.رقم 16/05/1989، صادقت عليها اجلزائر يف 26/26/1987حيز التنفيذ يف 
سوء معاملتهم الرتباطهم املزعوم جبماعات مسلحة و لقد أعربت املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والنزاع املسلح عن قلقها الشديد إزاء تعذيب األطفال احملتجزين  2

   إنسانية  روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالن ضأو بتهم تتعلق باألمن القومي، وتشري إىل االلتزامات الدولية احلكومية لكفالة التقنني حبظر التعذيب و ريه م
 . 2016أوت  18الصادر يف  S/AC.51/2/2016ة: تقرير املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال والنزاع املسلح، رقم نيأو امله

الرب للمقاومة هلذا حثت املمثلة اخلاصة  ة من طرف جيشتشهد مجهورية إفريقيا الوسطى عدة فضائع بشرية واقعة على األطفال األسرى الذين مت جتنيدهم بالقو  3
القيام فورا ودون شروط مسبقة  على احلثو الواقعة على هؤالء األطفال   املعنية باألطفال والنزاع املسلح للجماعات املسلحة عن الكف عن التشوهات اجلسدية

لة اخلاصة املعنية باألطفال والنزاع املسلح، رقم ملدنية املعنية حبماية الطفل : تقرير املمثعن مجيع األطفال األسرى احملتجزين وتسليمهم إىل اجلهات ا باإلفراج
3/2016/S/AC.51  2016ديسمرب  19الصادر يف . 
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، نص أن 1863دونة ليرب عام لقد لقيت مسألة محاية األسرى وخاصة األطفال منهم أثناء االستجواب االهتمام الكبري، ففي م
ر وبة أو معاقبتهم ألهنم أعطوا ل منهم على املعلومات امل"القانون احلديث للحرب ال جييز استخدام العنف ضد األسرى من أجل احلصو 

 معلومات مزيفة".
ويعرف االستجواب بأنه : "مساءلة الشخص ومناقشته عن التهمة املسندة له ومواجهته باألدلة املختلفة ومساع ما لديه من دفوع 

 .4لتلك التهمة"
من  17ب إىل وضع نص املادة ا األطفال منهم أثناء االستجواولقد أدت املعاملة القاسية اليت يتعرر هلا أسرى احلرب خصوص

، إضافة إىل جوانب 1929نيف لعام جمن اتفاقية  05االتفاقية الثالثة، ويالحظ أن نص هذه املادة قد احتوى على ما جاء يف    املادة 
 األسري. رمسية حيملهاتوضيحية للمعلومات املطلوبة من األسري عند استجوابه حبيث جيب أن توثق ببطاقة هوية 

ضرورة إجراء االستجواب بلغة يفهمها الطفل األسري وإباحة هذا االستجواب لتحقيق أحد  17وتتضمن اإلشارة األخرية يف نص املادة 
 .5اهلدفني: إما احلصول على معلومات من الطفل األسري أو احلصول على اعرتافات منه

 ألسيرثانيا: أسلو  التعايب المعنوي على الطفل ا
ر يف اجلوانب النفسية له، وقد تضمنت يعترب التعذيب املعنوي الواقع على الطفل األسري أحد األساليب لإليذاء النفسي ولكل ما يؤث

لوب لإليذاء النفسي بعد وضع فضول اجلمهور، وقد ظهر أس إهانةوجوب محاية أسرى احلرب من  1929من اتفاقية جنيف لعام  2املادة 
 م.يستخدم فيه التأثري على أسرى احلرب بالرت يب  والتهديد لتغيري عقائده 1949لعام  اتفاقيات جنيف

 فضول الجماهير إلهانةتعريض الطفل األسير  -1
وصا لفضول اجلمهور ارتكبت لقد شهدت احلرب العاملية الثانية أحداثا تتصل بعرر األسرى عموما واألطفال الصغار منهم خص

من االتفاقية الثالثة  13ذا جاءت املادة ت األملانية وكذلك يف مناطق الشرق األقصى يف كل من كوريا و اليابان، هليف أوروبا من قبل السلطا
وعلى األخص ضد مجيع أعمال العنف  لتحرمي هذا النوع من التعذيب يف فقر ا الثالثة على أنه جيب محاية أسرى احلرب يف مجيع األوقات

 اجلماهري.أو التهديد ضد السباب وفضول 
 تغيير المعتقدات السياسية للطفل األسير -2

معركة شديدة ميداهنا عقول أسرى احلرب خصوصا األطفال الصغار منهم  1953-1950لقد شهدت احلروب الكورية عام 
ممارسات التعذيب بأشكاله  نظرا لسرعة وسهولة التأثري فيهم من قبل مجيع األطراف املتنازعة مبا خيالف قواعد القانون الدويل وما صاحبها من

زا املختلفة، ومنذ ذلك احلني زاد االهتمام هبذه الظاهرة واعتربت هدفا أساسيا من أهداف احلرب الدعائية بني األطراف املتنازعة وأخذت حي

                                           
، 2012، الطبعة األوىل، لنشر والتوزيع، األردنلعامر علي مسري الدليمي، أمهية االستجواب )يف مرحلة التحقيق االبتدائي لتوجيه الدعوى اجلنائية(، دار زهران  4

 22 . 
 .402، 401حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    5
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ملستهدفة أثناء احلرب بارزا يف النزاعات املسلحة اليت نشبت بعد احلرب الكورية وقد اختذت هذه الظاهرة أساليب خمتلفة حسب األ رار ا
 ، و ريها من الربامج.2، وبرنامج استقبال األسرى1الكورية واحلرب الفيتنامية واحلرب العراقية اإليرانية كربنامج التثقيف الكوري الشمايل

 : تحريم الجرائم الماسة بالحرف واالغتصا  الواقعة على الطفل األسيرالاالثالفرع 
يبدأ االلتفات إليه إال منذ عهد قريب، فلم يكن اال تصاب من بني جرائم احلرب اليت نظر ا  إن العنف اجلنسي ضد األطفال مل

ت يف حمكمة نورمبورج ر م مدى التأثري القوي للعنف اجلنسي أثناء احلرب العاملية الثانية ، إال أنه من املالحظ أن هذه املمارسات اليت حدث
، إذ نّص على أنه "جيب أن يكون األطفال 1977يف الربوتوكول اإلضايف األول جلنيف عام  هذه احلرب ترتب عليها النظر مستقبال وخاصة

موضع احرتام خا ، وأن تكفل هلم احلماية ضد أي صورة من صور خدش احلياء، وجيب أن  يء هلم أطراف النزاع العناية والعون اللذان 
 .3حيتاجون إليه سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر

ه الفقرة قد اعرتفت بأن العنف اجلنسي ضد األطفال أمر مقبول، إال أنه مل يعرتف جبسامته، إذ أنه يف الواقع ال يدخل ور م أن هذ
 .4هذا احلكم يف إطار املخالفات اجلسيمة يف القانون الدويل اإلنساين

دف احلط من القدر، حيث ختتلط الضغينة وترتكب اجلرائم املاسة بالشرف واال تصاب يف حاالت النزاعات املسلحة كنوع من اإلهانة هب
 .1مع االستعالء واالنتقام، هلذا كان لزاما علنيا التعرر إىل الركن الشرعي للجرائم املاسة بالشرف واال تصاب وكذا الركن املادي هلا

 واالغتصا  الواقعة على الطفل األسير أوال: الران الحرعي للجرائم الماسة بالحرف
سرى من بينها اجلرائم املاسة بالشرف سلحة بعد احلرب العاملية الثانية وارتكبت فيها جرائم كثرية على األطفال األازدادت النزاعات امل

 ئم والذي مر مبرحلتني: واال تصاب وتنوعت أساليب ارتكاهبا بشكل كبري مما دفع إىل املزيد من االهتمام لتحرمي هذه اجلرا
 تحريم الجرائم الماسة بالحرف -1

اء النزاعات  ري الدولية جيب على الثوار مبادئ أساسية إنسانية تطبق أثن 1949حددت املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام لقد 
حملطة بالكرامة والشك أن هذه األفعال يف أو املتمردين احرتامها، وهي عدم االعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص املعاملة املهينة وا

 انيها وآثارها تغطي احلاالت املاسة بالشرف. مع
 على أن حتتجز النساء يف أماكن منفصلة من الربتوكول الثاين 5أ( من املادة /2وكذلك بالنسبة للفتيات األسريات فقد نصت الفقرة الفرعية )

 معا". يقيمونعن الرجال ويوكل اإلشراف عليهن إىل نساء، ويستثىن من ذلك رجال ونساء األسرة الواحدة فهم 

                                           
يت شنتها ضد الواليات املتحدة وبريطانيا، وذلك برنامج التثقيف الكوري:يتمثل يف قيام قوات كوريا الشمالية باستخدام أسرى احلرب لديها يف احلرب الدعائية ال 1

 الصغار منهم لسهولة التأثري فيهم العقيدة الشيوعية. بتلقني أسرى احلرب خصوصا األطفال
ن األسر بنوع من املودة والصداقة  ري أنه يتم استخدم هذا الربنامج من طرف الصني الشعبية وكوريا الشمالية ويتمثل يف استقبال األسري خالل الفرتة األوىل م 2

مم املتحدة خلطوط اإلمدادات األمر الذي اد يف املعيشة وذلك لإلحياء بأن السبب هو قصف األوضعه خالل الشهر املوايل لظروف وبيئة من املعاناة للنقص احل
 عاون معهم.يؤدي باألسري إىل إبداء التعاطف مع مجهور السلطات احلاجزة من أجل إطعام ومعاجلة األسرى وبالتايل يستعدون للت

جلزائر يف اصادقت عليه  ،07/02/1978والذي دخل حيز التنفيذ يف  1977-06-10 من الربوتوكول اإلضايف األول جلنيف املعتمد يف 77/1نص م  3
 . 1989-05-17ليوم  20، ج.ر رقم 1989-05-16املؤر  يف  68-89، م.ر 16-05-1989

 . 801، 179 ،  2007حممود سعيد حممود سعيد، احلماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة، دار النهضة العربية، مصر،  4
ية واقعة على األطفال األسرى يف النزاعات  ري الدولية  ال طاملا رصد الفريق العامل املعين باألطفال والنزاع املسلح التابع ملنظمة األمم املتحدة عدة انتهاكات جنس 1

د أطفال العراق من طرف قوات حفظ ضاملرتكبة  كتلك االعتداءات املرتكبة ضد أطفال العراق من طرف قوات تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وكذا شبيهتها
 ابق. ، املرجع السS/AC.2/2016/51و التقرير رقم S/AC.3/2016/51السالم التابعة ملنظمة األمم املتحدة : التقرير رقم 
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 تحريم الجرائم الماسة بالحرف واالغتصا  -2
اسية للمحاكم اجلنائية الدولية إذ أضيفت جرمية اال تصاب إىل اجلرائم املاسة بالشرف ضمن نصو  الربتوكول الثاين وقواعد النظم األس

وبوجه خا  املعاملة املهنية واحملطة من  رامة الشخصيةمن الربتوكول الثاين على "حترمي انتهاى الك 4هي( من املادة /2نصت الفقرة الفرعية )
 قدر اإلنسان واال تصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش احلياء".

املشرتكة وتضيف إليها اال تصاب باعتباره من االنتهاكات للكرامة  3جي( من املادة /1وهي بذلك تؤكد على ما جاء يف الفقرة الفرعية )
 .2نسانالشخصية لإل

 ثانيا: الران المادي للجرائم الماسة بالحرف واالغتصا 
، ولذلك ينبغي من أجل حتديد الركن يتضمن الركن املادي للجرائم املاسة بالشرف سلوكا فعليا  تك العرر وسلوكا قوليا كالقذف  والسبّ 

املساس بالشرف، وجرمية هتك العرر  حتديد أركان جرميةاملادي يف هذا النوع من اجلرائم عند ارتكاهبا على األطفال األسرى، البحث يف 
 وجرمية القذف وجرمية السب.

 عناصر الران المادي للجرائم الماسة بالحرف: -1
، عناصر الركن املادي جلرمية 3اخلاصة جبرائم احلرب يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 8أ( من املادة /2حتدد الفقرة الفرعية )

 بالشرف كما يأيت:  املساس
 رامتهم بأي صورة أخرى.أن يعامل مرتكب اجلرمية فردا أو أكثر من فرد معاملة مهينة أو حيط من كرامتهم أو يعتدي على ك -
ة ترب فيه من قبيل االعتداء على الكرامأن تصل هذه املعاملة املهينة أو احلط من الكرامة أو  ري ذلك من االعتداءات إىل احلد الذي تع -

 الشخصية عموما.
 أن يصدر التصرف يف سياق نزاع مسلح ويكون مرتبطا به. -
 أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح. -
 عناصر الران المادي جريمة هتو العرض  -2

عليا الليبية وحمكمة النقض املصرية إىل األخذ مبعيار يغطي مّس الشرف األفعال املادية كجرمية هتك العرر كما ذهبت أحكام احملكمة ال
املس يف جرائم هتك العرر وهو املساس جبزء من اجلسم باعتباره عورة ال جيوز العبث حبرمتها وال يدخر أي امرئ وسعا يف صوهنا عما قّل 

 .1وجّل من األفعال اليت متسها
 عناصر الران المادي جريمة القاف  -3

من إسناد واقعة حمددة إىل شخص فرد معني )املقذوف(، وهو يتحقق بأية وسيلة من وسائل التعبري كالقول أو الكتابة  تتكون جرمية القذف
ا أو الرسم أو اإلشارة، ويتكون الركن املادي للقذف من عنصرين: فعل عالين يقوم به فرد معني يتضمن واقعة حمددة تستند إىل فرد آخر، ومب

                                           
 . 422، 421حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    2
للمحكمة، والذي مت عرضه واعتماده يف  ن جلنة القانون الدويل إعداد مشروع النظام األساسيواصلت اللجنة التحضريية املنبثقة ع 1997إىل  1992من عام  3

جلمعية العامة بصيغته النهائية والرمسية ا، واعتمدته 17/07/1998إىل  15/06/1998مؤمتر روما الدبلوماسي الذي نظمته األمم املتحدة يف الفرتة املمتدة من 
الدويل اجلنائي، دراسة حتليلية، دار اجلامعة  ودة، احملكمة اجلنائية الدولية، النظرية العامة للجرمية الدولية، أحكام القانون، منتصر سعيد مح18/05/1999يف 

 . 292،  2006اجلديدة للنشر، مصر، 
 .425، 424حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    1
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رائم املاسة بالشرف فهي تتحقق عند ارتكاهبا ضد األطفال األسرى كاحلط من القدر الذي تناولته نصو  حترمي أن جرمية القذف إحدى اجل
والنظام األساسي  1977، والربوتوكولني امللحقني هبا لعام 1949اجلرائم املاسة بالشرف واال تصاب يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 . 1998للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 
 عناصر الران المادي جريمة السّب  -4

تقوم جرمية السب على إلصاق صفة أو عيب بالفرد يؤدي إىل املس بشرفه أو اعتباره عمدا، وتتحقق هذه اجلرمية عند ارتكاهبا ضد األطفال 
، 19492يف األربع لعام أسرى احلرب كانتهاى الكرامة الذي تناولته نصو  حترمي اجلرائم املاسة بالشرف واال تصاب يف اتفاقيات جن

 . 19984، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 19773والربوتوكول اإلضايف هلا عام 
 المطلب الااني : عدم تحغيل الطفل األسير في المجهود الحربي 

سنهم وجنسهم ورتبهم وكذلك ة من االتفاقية الثالثة على جواز تشغيل أسرى احلرب الالئقني للعمل، مع مراعا 49تنص املادة 
 العتبار سنهم وقدر م البدنية.اقدر م البدنية، هلذا فلم تستثين هذه املادة األطفال األسرى من دخول هذا الشغل مع األخذ بعني 

توفر الشروط فرع األول(، وكذا مد  ري أن حق الدولة احلاجزة يف تشغيل أسراها ال يعترب حقا مطلقا بل مقيدا بنوع العمل املخصص )ال
 الالزمة  داء العمل )الفرع الثاين( وكذا توفري محاية مناسبة هلم )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: أنواع أعمال الطفل األسير
ينبغي أن ال تتصل األعمال اليت خيصص األطفال أسرى احلرب للعمل فيها من قبل سلطات الدولة احلاجزة بالعمليات احلربية 

 .5حلاجزة، ولذلك تتوزع هذه األعمال من حيث عالقة األطفال األسرى هبا إىل أعمال مرخص هبا وأخرى  ري مرخص هباولفائدة الدولة ا
 أوال: األعمال المرخص بها

ة األعمال املذكورة يف الفقرات جيوز لسلطات الدولة احلاجزة أن تطلب من األطفال أسرى احلرب، ويف مجيع األحوال بدون قيد تأدي
 .جارة والفنون واحلرف واخلدمات املنزليةمن االتفاقية التالية وهي أعمال معسكر األسر، أعمال الزراعة، أعمال الت 50من املادة )أ.د.هي( 

 أعمال معسكر األسر -1
لثة  من االتفاقية الثا 50وىل من م تتصل األعمال داخل معسكر األسر مباشرة مبصا  األسرى الواردة يف اجلملة األوىل من الفقرة األ
ددة من األعمال اليت يقوم هبا أسرى وهي " األعمال املتعلقة بإدارة املعسكر أو تنظيمه أو صيانته" تتضمن هذه اجلملة الرتخيص لفئة حم

 احلرب تتعلق مبا ميكن تسميته بتدبري الشؤون املنزلية ملعسكر األسر.
 أعمال الزراعة  -2

                                           
تفاقية الثالثة ونص اجلملة الثانية من الفقرة من اال 13( من م 2، الفقرة )1949جنيف األربع لعام املشرتكة بني اتفاقيات  03ج( من م /1نص الفقرة الفرعية ) 2

 من االتفاقية الثالثة.  17الرابعة من م 
 من الربوتوكول الثاين. 04هي( من م /2من الربوتوكول األول، ونص الفقرة ) 75ب( من م /2نص الفقرة الفرعية ) 3
 .1998 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 08( من م 2( والفقرة الفرعية )ج/21/نص الفقرة الفرعية )ب 4
مليون طفل )من  160ة والسابعة عشرة، و مليون طفل ترتاوح أعمارهم بني اخلامس 246تقدر منظمة العمل الدولية عدد األطفال العاملني يف العامل حبوايل  5

 كوهنم أطفاال معرضني للخطر أكثر من مارهم بني اخلامسة واحلادية عشرة، يعملون يف ظروف تعترب خطرية بالنسبة لسنهم و إىلمليون( ترتاوح أع 646جمموع 
 .146،147،  2000، مشايل أند مشايل،لبنان،20الكبار:  سان خليل، حقوق الطفل، التطور التارخيي من بداية القرن 
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اعة وإنتاج الغذاء حق إذا كان ناتج أعماهلم موجها للجنود يف اجلبهة األمامية أو جيوز تشغيل األطفال أسرى احلرب يف أعمال الزر 
، وهلذا ميكن إر ام أسرى احلرب على تأدية 1من االتفاقية الثالثة 50إىل السكان املدنيني يف الدولة احلاجزة وفقا للفقرة الفرعية )أ( من م 

 هذه األعمال.
 أعمال التجارة والفنون والحرف  -3

نب الفنون واحلرف ضمن الفقرة س من الصعب تصور قيام أسري احلرب باالشتغال يف أعمال التجارة بالر م من إدراجها إىل جالي
احلرب هم أصحاب مشروعات جتارية حمتملة  من االتفاقية الثالثة، فاحلالقون وفنيو احلياكة واالسكافيون من أسرى 50الفرعية )د( من املادة 
 م داخل معسكر األسر لصا  زمالئهم األسرى كجزء من أنشطة وإدارة املعسكر. يؤدون عادة أعماهل

 
 الخدمات المنزلية -4

، من االتفاقية الثالثة اليت ميكن إر ام 50تندرج اخلدمات املنزلية كفئة من بني األعمال املذكورة يف الفقرة الفرعية )هي( من املادة 
نت هذه اخلدمات تقدم ألعضاء القوات مات أية "عالقة مباشرة بالعمليات العدائية" حىت وإن كاأسرى احلرب على تأديتها، وليس هلذه اخلد

 املسلحة للدولة احلاجزة.
 .2ويطلب من األسرى إعادة العمل يف مغاسل وخمابر هذه القوات ويستخدمون يف هبو الضباط كطباخني وجمندي مطابخ وسقاة و ري ذلك

 ثانيا: األعمال غير المرخص بها
صوفة باألعمال اخلطرة أو املهينة اليت تكون من االتفاقية الثالثة على تلك املو  52تشتمل األعمال  ري املرخص هبا املشار إليها يف املادة 

 ( أنواع:03ذات خطورة على حياة الطفل األسري أو صحته أو مهينة بكرامته وتنقسم إىل ثالثة )
 األعمال الخطرة:-1

من االتفاقية الثالثة اليت تنص على أنه: "ال جيوز تشغيل أي أسري حرب  52حمرمة وفقا للفقرتني األوىل من املادة تعترب األعمال اخلطرة 
اليت تنص على أنه: "يعترب إزالة األلغام و ريها من النبائط  52يف عمل  ري صحي أو خطر مامل يتطوع للقيام به"، والفقرة الثالثة من املادة 

اخلطرة"، وعليه فتتضمن هاتني الفقرتني إمكانية تشغيل األطفال األسرى يف أعمال خطرة بالتطوع وباعتبار األلغام من  املماثلة من األعمال
 .1األعمال اخلطرة

 األعمال غير الصحية -أ
ل أي أسري حرب من االتفاقية الثالثة بأنه    " ال جيوز تشغي 52 املادةمت النص على حترمي األعمال  ري الصحية ضمن الفقرة األوىل من 

يف عمل  ري صحي أو خطر مامل يتطوع للقيام به"، ومل يتم حتديد هذه األعمال أو وضع تعريف هلا، ونبهت اللجنة الدولية إىل بعض 

                                           
و صيانته، ال جيوز إر ام أسرى احلرب على تأدية أالثالثة على "خبالف األعمال املتعلقة بإدارة املعسكر أو تنظيمه من االتفاقية  50تنص الفقرة )أ( من م  1

 الزراعة". -أعمال أخرى خالف املبينة أدناه : أ
 . 512، 511، 510مد محد العسبلي، املرجع السابق،   حم 2
ونقل  ائب متارس يف حفر اخلنادقضبط أطفاال أسرى يعملون بشكل سري يف كت 1996رسك يف عام على سبيل املثال، يف اجلزء الشمايل من البوسنة واهل 1

نع بال أجر وكانوا معظمهم من اجلماعات اإلمدادات وإجالء احملاربني والقتلى واجلرحى والعمل كذروع بشرية وجين احملاصيل وقطع األخشاب والعمل يف املصا
ولية حلقوق الطفل،منشورات احلليب احلقوقية، االنتهاكات اجلناية الداملسلمني الكروات والغجر: بشرى سلمان حسني العبيدي، املستعبدة اجتماعيا من بني طوائف 

 . 357  ،2010لبنان،الطبعة األوىل،



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

60 
 

 ري النماذج من هذه األعمال يف مالحظا ا إىل الواليات املتحدة أثناء احلرب العاملية الثانية عندما قامت بتشغيل أسرى احلرب يف أعمال 
 أسري حرب يف مزارع السكر يف منا  استوائي حار حيث يتعرضون للشمس طيلة اليوم. 190صحية مبعسكر "ليفستون" حيث كان يعمل 

 األعمال المهينة - 
 71و املادة  1874من إعالن بروكسل لعام  25من االتفاقية الثالثة من نص املادة  52لقد استمد نص الفقرة الثانية من املادة 

 14واليت تضمنت حترمي األعمال املهينة اليت تقلل من قدر األسري ومبا يتفق مع نص الفقرة األوىل من م  1880ليل أكسفورد لعام من د
 .2االتفاقية الثالثة اليت تنص على أنه " ألسرى احلرب احلق يف احرتام أشخاصهم وشرفهم يف مجيع األحوال"

 ثانيا: شروط تحغيل الطفل األسير
عن التفكري يف اهلرب أو  ل أسرى احلرب عموما واألطفال خصوصا للمحافظة على صحتهم بدنيا ومعنويا وانشغاهلميهدف تشغي

التفاقية الثالثة تتكون من ايف إحداث القالقل واملشاكل، يضاف إىل ذلك توفري أيدي عاملة رخيصة وفق شروط عمل تضمنتها أحكام 
 الشروط الشخصية والتنظيمية.

 خصية لتحغيل الطفل األسيرالحروط الح-1
شغيل أسرى احلرب الالئقني للعمل مع من االتفاقية الثالثة على أنه " جيوز للدولة احلاجزة ت 49تتضمن الفقرة األوىل من املادة 

 مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وكذلك قدر م".
 تتضمن هذه الفقرة شروطا شخصية تتعلق ب :

ملهم مجيعا على قدم املساواة"، وألسباب تفاقية الثالثة على أنه : " يتعني على الدولة احلاجزة أن تعامن اال 16: تقتضي املادة السنّ  -أ
لة احلاجزة على الشغل خصوصا تلك تتعلق بالسن ينبغي عدم إر ام أسري احلرب الذي ال يتجاوز السن القانونية للتشغيل يف قانون الدو 

 األعمال اليت تتطلب جهدا كبريا ومتواصال.
، يف ماد ا األوىل على أن تتخذ كل دولة عضو 3بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 1999لعام  182هذا وقد نصت االتفاقية رقم 

 .4تصادق على هذه االتفاقية بسرعة وبدون إبطاء تدابري فورية وفاعلة تكفل مبوجبها حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها
من االتفاقية الثالثة اليت  14 من املادة عدة احرتام النساء والفتيات األسريات يف احلرب الواردة يف اجلملة األوىلمتاشيا مع قاالجنس:  - 

هذه االتفاقية واخلاصة بالشروط  من 49تقضي "بأن تعامل النساء األسريات بكل االعتبار الواجب جلنسهن، فالفقرة األوىل من املادة 
وحتريك احلموالت الثقيلة  شرط القدرة ولذلك جيب عدم ختصيص الفتيات األسريات ألعمال تتطلب رفعالشخصية لعمل األسرى تتضمن 

 اليت قد تكون فوق قدرا ن الطبيعية، ومن مت يفضل تشغيلهن يف األعمال املكتبية مبعسكر األسر.
ناسب والقدرة البدنية لألسرى والغرر دا بدنيا يتخيصص أسرى احلرب عادة لألعمال اليدوية وهي تستلزم جهالقدرة البدنية والمعنوية: -ج

ال جيوز تشغيل األطفال األسرى يف فمن االتفاقية الثالثة، وعليه  49من تشغيلهم هو احملافظة عليهم يف صحة جيدة، وهذا طبقا للمادة 
 األعمال اليت تفوق قدرا م البدنية الضعيفة.

 الحروط التنظيمية لتحغيل الطفل األسير-2

                                           
 . 525،  524حممد محد العسبلي، املرجع السابق،    2
 . 2000-12-03املؤرخة يف  73، ج .ر رقم 387 -200م مبوجب املرسوم الرئاسي رق 2000-11-28صادقت عليها اجلزائر يف  3
 . 371فاطمة شحاتة أمحد زيدان، املرجع السابق،    4
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ط الصف والضباط حسب رتبهم ل الشروط التنظيمية اجلوانب اإلجرائية اليت تنظم تشغيل األطفال األسرى مبا فيهم ضباتتناو 
 قع العمل.وحتديد نطاق التدابري التأديبية اليت ميكن اختاذها اجتاه املخالفني من األسرى العاملني يف موا

 الرتبة:-أ
قضي الفقرتان الثانية والثالثة من هذه لثالثة أنه من بني شروط التشغيل شرط الرتبة وتمن االتفاقية ا 49تبني الفقرة األوىل من م 

ن ال يكلفون منهم هبذا العمل أن يطلبوا املادة بأنه: "ال يكلف أسرى احلرب من رتبة ضباط صف إال بالقيام بأعمال املراقبة"، وميكن للذي
با وجب تدبريه هلم قدر اإلمكان ن إذا طلب الضباط أو من يف حكمهم عمال مناسعمال يناسبهم ويدبر هلم مثل هذا العمل بقدر اإلمكا

 وال ير مون على العمل بأي حال".
 تحغيل األسرى األطفال من الجنود وضباط الصف والضباط: - 

ذكورة يف يتم تشغيل األطفال أسرى احلرب من اجلنود وضباط الصف والضباط من قبل سلطات الدولة احلاجزة حسب الشروط امل
 .1من االتفاقية الثالثة كل فئة منهم على حدة 51 املادة

 التدابير الت ديبية: -ج
روف العمل صعوبة عن طريق اختاذ تدابري من االتفاقية الثالثة على أنه "ال جيوز بأي حال زيادة ظ 51تنص الفقرة الرابعة من املادة 

 تأديبية.
 يلي:  تتضمن هذه الفقرة ما

من االتفاقية الثالثة  51كورة يف املادة حلرب خاصة األطفال إذا رفضوا العمل، وعلى الدولة احلاجزة توفري ظروف العمل املذ يتعرر أسرى ا -
 باملعايري املتقدم ذكرها.

مل ملني على سحب بعض مزايا العتشتمل التدابري التأديبية اليت قد يتعرر هلا أسرى احلرب بصورة عامة واألطفال بصفة خاصة العا -
من  26لفقرة الثانية من املادة الذي خيضعون له، وهلذا ميكن لسلطات الدول احلاجزة سحب جرايات الطعام اإلضافية املمنوحة وفقا ل

دم من هذه االتفاقية كاخلصم من مق 89يف املادة  االتفاقية الثالثة إذا مل يقوموا بالعمل املطلوب، أو تطبيق أي من التدابري التأديبية املذكورة
 الراتب أو أجر العمل أو وقف املزايا.

ة املتعلقة بظروف العمل يف الدولة احلاجزة، من هذه االتفاقي 51ال جيوز "زيادة ظروف العمل الصعبة صعوبة" عمال باملبدأ الوارد يف املادة  -
 ىل اختاذإ  جوء الل   وعدم  وبالتايل على سلطات الدولة احلاجزة مراعاة الظروف اليت يعمل فيها أسرى احلرب

 .2تدابري تأديبية تزيد من صعوبة هذه الظروف
 خاتمة:
ألسرى يف النزاعات املسلحة إال أن هذه حلماية األطفال ا اإلنساينور م املبادئ القانونية اليت أقرها القانون الدويل  ،يف اخلتام

 ثة واملتمثلة يف اجلوانب ا تية:ام اتفاقية جنيف الثالالقواعد سجلت عدة نقاط ضعف وقصور ينبغي إعادة النظر فيها عند مراجعة أحك
تالف التعاريف اليت ميكن للدولة عدم النص الصريح على تعريف للطفل األسري مما يؤدي إىل إضعاف احلماية املقررة له وذلك الخ -أ

 له. إعطاءهااحلاجزة 

                                           
، 544، 543ملرجع السابق،   اللمزيد من التفصيل حول شروط  تشغيل األطفال األسرى من اجلنود وضباط الصف والضباط راجع: حممد محد العسبلي،  1

545. 
 . 546، 545رجع السابق،   حممد محد العسليب، امل 2
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األسرى و تؤدي إىل قتلهم كأعمال ختفيض حصص  حترمي األعمال السلبية والالمباالة من قبل السلطات احلاجزة ضد األطفال -ب
 التغذية وعدم معاجلة األمرار املعدية بني األطفال األسرى.

 عدم حتديد ضوابط لكيفية استجواب الطفل األسري عندما يقع حتت رمحة املستجوب.  -ت
 عدم حترمي تغيري العقائد السياسية والدينية لألطفال األسرى.  -ث
 مية اال تصاب حبيث تشمل الذكر واألنثى.توسيع مفهوم الضحية يف جر   -ج
 ألسرى العاملني.اختالف معايري شروط السالمة بني الدول املتحاربة اليت قد تؤدي إىل وقوع أضرار لألطفال ا  -ح
يت تصيب األطفال األسرى عدم النص على مسؤولية أطقم الرقابة يف الدولة احلاجزة وأصحاب العمل اخلا  عن األضرار ال  - 

 العاملني.
لذي كان يتقاضاه الطفل األسري عدم حتديد مسؤولية الدولة احلاجزة أو صاحب العمل اخلا  مبواصلة دفع األجر اليومي للعمل ا -د

 املصاب حبادث عمل أو مرر مهين أثناء فرتة االستشفاء.
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 ضمانات الطفل الجانح أثناء التوقيف تحت النظر
Guarantees of child delinquent during arrest under consideration 

 طالبة باحثة يف الدكتوراه، أستاذة مؤقتة،، أمينة راا ط.د. 
 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 ، اجلزائر.تلمسان، بكر بلقايد وجامعة أب
   29/04/2018 تاريخ املراجعة: - 27/03/2018تاريخ اإليداع: 

 :ملخص
ة، ومرحلة التحري األويل بصفة يف خمتلف مراحل الدعوى اجلنائية بصفة عام أساسية وهامة مكانة األحداث قضايا نظرا الحتالل 
نة لعدم تعسف ضباط الشرطة كضما شديدة، ورعاية األعمار، فقد أحاط املشرع هذه املرحلة حبماية من احلداثة خاصة، اعتبارا لسن

 لطفل.ااملتعلق حبماية  12-15قانون رقم القضائية يف استخدام سلطا م املوكلة هلم قانونا، وذلك مبوجب 
 الكلمات المفتاحية:

 التحري األويل، التوقيف للنظر، الطفل، ضابط الشرطة القضائية.
 Summary: 

In view of the fact that juvenile cases have a central and important place in the various stages 

of criminal proceedings in general and the preliminary investigation stage in particular, as of the age 

of modernity, the legislator has taken this stage with great protection and care, as a guarantee for the 

judicial police officers not exercising their powers Under Law No. 15.12 on Child Protection. 

key words: 

Initial investigation, arrest, child, judicial police officer. 

 مقدمة:

القضائية يف هذه املرحلة بعض  تعترب مرحلة التحري األويل من أخطر مراحل اخلصومة اجلنائية، كون املشرع منح لرجال الضبطية
باشره ضابط الشرطة القضائية إزاء ومن بني هذه الصالحيات إجراء التوقيف للنظر الذي يالصالحيات اليت من شأهنا تقييد حرية الطفل، 

 ستصدار أي أمر أو إذن من جهة معينة.الفرد بدون ا
وعليه، ليس من املبالغة اعتبار إجراء التوقيف للنظر من أهم الصالحيات اليت يتمتع هبا ضابط الشرطة القضائية بل وأخطرها إذ أنه 

ذلك أن التحري  ،1اءة املكرسة دستوراحيد من حرية الطفل املشتبه فيه، والذي يعترب يف نظر القانون بريئا حلني إثبات إدانته جتسيدا لقرينة الرب 
عن اجلرائم والبحث عن مرتكبيها يستلزم بالضرورة متكني أعضاء الشرطة القضائية من اإلبقاء على الشخص حمل الشبهة حتت تصرفهم ملدة 

 معينة للتحري معه .

واستقراره واقتضاء حقه يف العقاب،  ية أمنهلكن باملقابل احلرية الشخصية تقتضي عدم املساس هبا إال لضرورة مصلحة اجملتمع يف محا
 من هذه التجاوزات.  وإزاء التخوف من حتكم السلطة وجتاوزها احلدود الضرورية، فإنه من الضروري محاية احلرية الشخصية

                                           
 25، ج.ر2002أبريل  10املؤر  يف  03-02معدل بالقانون رقم  1996ديسمرب  8مؤرخة يف  76، ع.ج.ر.1996من الدستور لسنة  56املادة  - 1

املؤر  يف  01-16رقم  ، والقانون2008نوفمرب  16مؤرخة يف  63، ج.ر2008نوفمرب  15املؤر  يف  19-08، والقانون رقم 2002أبريل  14مؤرخة يف 
 .2016مارس  7مؤرخة يف  14، ج.ر2016مارس 6
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جند نصا ينظم  وبالرجوع إىل الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات اجلزائية حتت عنوان "يف القواعد اخلاصة باجملرمني األحداث" ال
هذه املرحلة بالنسبة لألحداث، وهذا ر م خطور ا على شخصية احلدث، فقد أخضع املشرع هذه الفئة إىل ماهو منصو  عليه يف القواعد 

 .1املتعلق حبماية الطفل 15/12العامة بالنسبة لألشخا  البالغني، وبقي كذلك إىل  اية صدور قانون 

تدخل لتقييد هذه السلطات بتقرير  فإنه للنظر، للقاصر املوقوف واحلقوق الضمانات من قدر أكرب بتوفري اجلزائري املشرع من وحرصا
 حريات .ضوابط قانونية يتوجب على ضابط الشرطة القضائية اخلضوع هلا أثناء ممارسة صالحياته يف مرحلة الت

 ي األويل ؟وعليه إىل أي مدى أقر املشرع محاية للطفل املشتبه فيه أثناء مرحلة التحر 
، )مطلب أول( ة حلماية املوقوف للنظرالضوابط اإلجرائياثنني؛  نا تقسيم هذا املوضوع إىل مطلبنيولإلجابة على هذا التساؤل، ارتأي

 )مطلب ثاين(. حقوق الطفل املوقوف للنظر
 المطلب األول: الضوابط اإلجرائية لحماية الموقوف للنظر

بط الشرطة القضائية بعدة املوقوف للنظر، حر  املشرع اجلزائري على تقييد سلطة ضا لضمان محاية احلرية الشخصية للقاصر
 انونا.قإجراءات جتعله ال يوقف شخص للنظر، إال إذا توافرت مربرات وحاالت التوقيف للنظر املنصو  عليها 

 الفرع األول: القاصر محل إجراء التوقيف للنظر

ملشرع اجلزائري بني ثالث مراحل يف سن د إخضاعه إلجراء التوقيف للنظر حبسب سنه، إذ مييز اتتدرج املسؤولية اجلنائية للقاصر املرا
 الطفل:

 أوال:  بالنسبة لألحداث دون سن العاشرة
أعاد املشرع صيا ة املادة  2014مل حيدد املشرع حد أدىن لسن احلدث، لكن بعد سنة  2014قبل تعديل قانون العقوبات سنة 

، إذ تضمنت سنا معينة ال جيوز فيها متابعة احلدث جزائيا وهو سن العاشرة. ونفس األمر منصو  عليه يف املادة 2وباتمن قانون العق 49
 ( سنوات ".10من قانون محاية الطفل:" ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية الطفل الذي مل يكمل العشر ) 1الفقرة 56

سنوات، إذ يعترب الطفل  10كمل بعد سن ياملسؤولية اجلنائية للقاصر يف حالة إذا مل وعليه نالحظ أنه يف هذه املرحلة العمرية تنعدم 
 إجراء كان.  يف هذه املرحلة  ري مميز، فال ميكن إخضاعه ألي

 ر .وز أن يكون حمال إلجراء التوقيف للنظوبالتايل مادام أن القاصر يف هذه املرحلة تنتفي مسؤوليته اجلنائية، فإنه تباعا لذلك ال جي
عة اجلزائية من كان سنه أقل من العاشرة، السالفيت الذكر واللتان تقضيان بعدم املتاب 56و 49لكن ما جتدر اإلشارة إليه، أن املادتني 

 ء يف مواجهته ؟هذا من شأنه أن يؤدي إىل طرح التساؤل التايل: هل يرتى احلدث يف هذه املرحلة دون اختاذ أي إجرا
 اجلزائري مل يشر إىل هذه املسألة، ومل يقرر أية تدابري ملواجهة الطفل اجلانح يف هذه املرحلة، فإننا نرى أنه منمادام أن املشرع وعليه 

 أخرى؛ جهة من رعاية أو متابعة أو إشراف تركت دون لو الفئة هذه خطر من اجملتمع ومحاية جهة من للطفل العليا املصلحة حتقيق أجل

                                           
 .2015يوليو  19، املؤرخة يف 39، يتعلق حبماية الطفل، ج.ر.ع2015يوليو  15مؤر  يف  12-15قانون رقم  - 1
 ( سنوات" . 10)من قانون العقوبات:"ال يكون حمال للمتابعة اجلزائية القاصر الذي مل يكمل عشر  1الفقرة  49املادة  - 2

عدل واملتمم بالقانون رقم ، امل1966يونيو  11مؤرخة يف  49ج.ر.ج.ج، ع.يتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو  8مؤر  يف  156-66من األمر رقم 
 .2016يونيو  22، املؤرخة يف 37، ج.ر.ع.16-02
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 يف وهو اجلرمية مرتكب احلدث حق يف اجتماعية تدابري اختاذ أن إذ العمرية لألطفال؛ الفئة هذه على الرتبية ريتداب تقرير ارتأينا لو أنه يتم
 .ومحايته احلدث ملساعدة وسيلة وإمنا جنائيا، جزاء املسؤولية ال يعد انعدام مرحلة

 ثانيا: بالنسبة لألحداث البالغين عحر سنوات ولم يتجاوزوا الاالاة عحرة سنة
من قانون  3و 2الفقرة 49هذه املرحلة ميكن أن يكون احلدث اجلانح حمال لتدابري ميكن اختاذها بشأنه مبوجب نص املادة يف 

سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب"، ونفس األمر نصت عليه  13إىل أقل من  10العقوبات: "ال توقع على القاصر الذي يرتاوح سنه من 
، حيث أن الطفل يف هذه املرحلة العمرية خبصو  مواد اجلنح واجلنايات خيضع لتدابري احلماية الواردة يف 1الطفلمن قانون محاية  57املادة 

 3الفقرة 49، أما يف حالة املخالفات فال يكون احلدث إال حمال للتوبيخ مبوجب نص املادة2من قانون محاية الطفل 1الفقرة 85نص املادة 
 اليت أضافت إمكانية وضع احلدث حتت نظام احلرية املراقبة.  3من قانون محاية الطفل 2الفقرة 87من قانون العقوبات، واملادة

راقبة، هذا ال يعين أنه جيوز إخضاعه لكن معىن إمكانية إخضاعه لتدابري احلماية والتهذيب أو توبيخه أو وضعه حتت نظام احلرية امل
ء التوقيف للنظر، طبقا ملا ورد يف نص ملرحلة العمرية ال جيوز مطلقا إخضاعه إلجراإلجراء التوقيف للنظر، إذ أن احلدث اجلانح يف هذه ا

( سنة املشتبه يف 13ث عشرة )من قانون محاية الطفل:"ال ميكن أن يكون حمل توقيف للنظر، الطفل الذي يقل سنه عن ثال 48املادة 
 ارتكابه أو حماولة ارتكابه جرمية".

 عمره من عشر الثالثة يبلغ مل الذي فلاعترب الط اجلزائري املشرع أن القول ميكن للحدث العمرية رحلةامل هذه يف تقدم، ما على وبناء
 خطورته، أو املرتكب اجلرم درجة كانت همام اجلنائية العقوبة تنعدم اجلزائية، وبالتايل املسؤولية لديه متتنع لذلك ونتيجة التمييز، منعدم
 احلماية.   لتدابريحمال السن مثل هذه يف احلدث ويبقى

 ثالاا: بالنسبة لألحداث البالغين سن الاالاة عحر ولم يتجاوزا الاامنة عحر

من قانون العقوبات:"وخيضع القاصر  4الفقرة 49يف هذه املرحلة تقوم املسؤولية اجلنائية الناقصة للطفل اجلانح مبوجب نص املادة 
من قانون  86ت عليه كذلك املادة ماية أو التهذيب أو لعقوبات خمففة"، وهو ما نصسنة إما لتدابري احل 18إىل  13الذي يبلغ سنه من 

( سنة، أن 18سنة إىل مثاين عشرة ) (13محاية الطفل:"ميكن جهة احلكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثالث عشرة )
من قانون  50لكيفيات احملددة يف املادة ، بعقوبة الغرامة أو احلبس وفقا لأعاله 85تستبدل أو تستكمل التدابري املنصو  عليها يف املادة 

 العقوبات، على أن تسبب ذلك يف احلكم ".

                                           
( سنة عند تاريخ ارتكابه اجلرمية إال حمل 13سنوات إىل أقل من ثالث عشرة )( 10من قانون محاية الطفل:"ال يكون الطفل الذي يرتاوح سنه من ) 57م  - 1

 تدابري احلماية والتهذيب ".
أدناه، ال ميكن يف مواد اجلنايات أو اجلنح أن يتخذ ضد الطفل إال تدبري واحد أو أكثر من تدابري احلماية والتهذيب  86تنص: "دون اإلخالل بأحكام املادة  - 2

 :ا يت بياهنا
 تسليمه ملمثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. -
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة. -
 وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة. -
 وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفل اجلاحنني " -
( سنة 13( سنوات إىل أقل من ثالث عشرة )10ن أن يتخذ يف حق الطفل الذي يرتاوح عمره من عشر )من قانون محاية الطفل:" ري أنه ال ميك 2ف 87م - 3

 سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه حتت نظام احلرية املراقبة وفقا ألحكام هذا القانون".
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كون احلدث حمال للوضع حتت النظر، إذ وبالتايل مادام أنه جيوز متابعة احلدث يف هذه املرحلة العمرية، فإنه تبعا لذلك، ميكن أن ي
و حاول ارتكاب جرمية، وهذا مبوجب أتوقيفه للنظر مىت بلغ سن الثالثة عشرة سنة، ويشتبه فيه أنه ارتكب جيوز لضابط الشرطة القضائية 

ئية أن يوقف للنظر الطفل الذي من قانون محاية الطفل:"إذا دعت مقتضيات التحري األويل ضابط الشرطة القضا 1الفقرة 49نص املادة 
 .( سنة على األقل..."13يبلغ سنه ثالث عشرة )

أما خبصو  وقت االعتداد بسن احلدث، باعتبار أنه قد يطول وقت التبليغ عن اجلرمية، ويكون احلدث خالل تلك الفرتة قد بلغ 
من قانون  8الفقرة 2، فإن املشرع اعترب وقت تقدير سن احلدث بوقت ارتكاب اجلرمية استنادا لنص املادة 1سنة 18سن الرشد واملقدر ب
العربة يف حتديد سن الرشد اجلزائي بسن الطفل اجلانح يوم ارتكاب اجلرمية" ويراد بلحظة ارتكاب اجلرمية حلظة الفعل،  محاية الطفل:"...تكون

 وليس حلظة حتقيق النتيجة.

 خطارالفرع الااني: التزام ضابط الحرطة القضائية باإل
 حلدث.شخص املسؤول عن اينبغي على ضابط الشرطة القضائية القيام بتبليغ وكيل اجلمهورية املختص وال

 الجمهورية وايل أوال: إخطار

مر القيام به، هو ضرورة قيام ضابط يف حالة االشتباه يف ارتكاب أو حماولة ارتكاب جرمية من قبل قاصر، فإن أول إجراء يقتضي األ
لطفل، وذلك تأسيسا على القواعد العامة اية من قانون محا 1الفقرة 49الشرطة القضائية بإخطار وكيل اجلمهورية، وفقا ملا ورد يف نص املادة 

من قانون  18ا نصت عليه املادة ماليت تشرتط على ضابط الشرطة القضائية إبالغ وكيل اجلمهورية باجلرائم اليت تصل إىل علمه، وهذا 
 اإلجراءات اجلزائية. 

ع فورا بإعالم وكيل اجلمهورية وأن ب عليه اإلسرا وعليه فإنه يف حالة ما إذا مت اكتشاف جرمية من قبل ضابط الشرطة القضائية، وج
وقيف للنظر، والذي ميكنه من اختاذ القرار حييطه علما بكل الوقائع املنسوبة إىل املشتبه فيه احلدث، من خالل تقدمي له تقرير عن دواعي الت

قدميه الحقا يف ا جال القانونية أو إطالق ر ومساعه وتاملناسب للواقعة، فإما التقدمي الفوري للمشتبه فيه أمام النيابة أو إبقائه حتت النظ
 سراحه مبجرد مساعه وإحالة امللف على جهة النيابة للتصرف فيه. 

ية اإلخطار عادة تتم شفويا عن واإلخطار جمرد اإلعالم يكفي، نظرا للدور السليب الذي يقومون به، وهلذا يالحظ عمليا أن عمل
 طريق املكاملات اهلاتفية.

التأكد من توافر مربرات الشرعية و اإلجراء هو ضمانة عن عدم تعسف ضابط الشرطة القضائية ومحاية حلقوق املشتبه فيه احلدث  فهذا
وجب اللجوء هلذا اإلجراء يف حق تللتوقيف، حبيث جيب ذكر األسباب اليت تقتضي التوقيف كاخلشية من هروبه أو  ريها من األمور اليت 

 احلدث.
 لحخص المس ول عن الحدثثانيا: إخطار ا

ه لقانون محاية الطفل، فإنه ، فإن املشرع مل يكن ينص على هذا اإلجراء، ولكن بإصدار 2015قبل صدور قانون محاية الطفل يف 
له جرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثواليت ورد فيها أنه:"جيب على ضابط الشرطة القضائية، مب 50أدرج هذا اإلجراء صراحة يف نص املادة 

كون إما وليه أو وصيه أو كافله أو من نفس القانون فإن املمثل الشرعي للطفل ي 5الفقرة 2الشرعي بكل الوسائل..."، وحبسب نص املادة 
 املقدم أو حاضنه .

                                           
 ق.محاية الطفل2ق.ع وم40م - 1
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 الفرع الاالث: أن تكون الجريمة من قبيل الجنايات أو الجنح 

حة من اجلنح املخلة بالنظام العام واجلنح ز إال إذا كانت اجلرمية جناية أو جنإن اللجوء إلجراء التوقيف للنظر يف قضايا األحداث  ري جائ
من قانون محاية  2الفقرة 49اليت تفوق عقوبتها مخس سنوات حبس، وبالتايل استبعدت املخالفات، وهذا مستفاد من صيا ة نص املادة 

( 5ى للعقوبة املقررة فيها يفوق مخس )عام وتلك اليت يكون احلد األقصالطفل:"...وال يتم إال يف اجلنح اليت تشكل إخالال ظاهرا بالنظام ال
 تقتضيه تفاهة املخالفة أو اجلنح سنوات حبسا ويف اجلنايات"، والسبب يف عدم جواز اللجوء للتوقيف للنظر هو خطورة هذا اإلجراء الذي ال

 أجلها. املعقول تقييد حرية القاصر مناليت تقضي بعقوبات احلد األقصى فيها أقل من مخس سنوات، ألنه من  ري 
 واعتقاد ضابط الشرطة القضائية ألسباب كافية أن اجلرمية جناية أو جنحة من اجلنح املشار إليها أعاله جيعل إذنه بإجراء التوقيف للنظر

قت اختاذه، وبالتايل ال يكفي جمرد صحيحا ولو قضى بعد ذلك باعتبارها خمالفة، إذ أن العربة يف صحة اإلجراء بتحقق سببه من حيث الظاهر و 
 .1وقوع اجلرمية للقول جبواز توقيف القاصر، وإمنا جيب أن تكون على درجة معينة من اجلسامة

 للنظر القاصر توقيف الفرع الرابق: آجال
 لة جتاوزها، على النحو التايل:ونا، ويف حاحتدد مدة التوقيف للنظر حبسب ما إذا مل يتجاوز توقيف القاصر للنظر املدة األصلية املقررة قان

 أوال: المدة األصلية
كن بصدور قانون محاية الطفل من قانون اإلجراءات اجلزائية، ل 51ساعة مبوجب املادة  48كانت حتدد مدة التوقيف للنظر سابقا ب

:"ال  2الفقرة 49نص املادة لبقا ساعة، ط24وفصل األحداث عن البالغني خبصو  إجراء التوقيف للنظر تقلصت فرتة التوقيف للنظر ملدة 
همة حتسب لصا  القاصر، ويف نفس ( ساعة..."، ويعد هذا التقليص يف املدة ضمانة م24ميكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين)

 الوقت قيد على ضابط الشرطة القضائية على عدم تعسفه يف استعمال سلطته.
ساعة، 24واإليطايل حدد املدة األصلية للتوقيف للنظر ب 3واملصري 2حظ أن املشرع الفرنسيوباملقارنة مع التشريعات األخرى فنال

 .5أيام 4ساعة أي  96، وخبصو  التشريع املغريب فقد حددها مبدة 4ساعات 6أما التشريع اهلولندي فقد حددها ب
ت مدة أصلية قصرية تعترب أقل تطورا يعات اليت حددوبالتايل، خنلص إىل أن مدة التوقيف للنظر يف التشريع اجلزائري مقارنة بالتشر 

ع ذلك نرى أنه حبذا لو قلصت مدة التوقيف يف هذا اجملال مثل: هولندا، أما باملقارنة مع تشريعات أخرى كالتشريع املغريب، فتعترب رائدة وم
 ساعة مثال ويبقى التمديد يف حاالت الضرورة. 24للنظر، إىل أقل من 

 د مدة التوقيف للنظرثانيا: حاالت تمدي

                                           
 وما بعدها. 449،  .2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1ط.كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية،   -1

2 - article 63 code procédure pénale: «… La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures... » 
 .من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري 36املادة  - 3

4 - En Italie, la durée maximum de la rétention s’élevant à 48 heures. Une mesure comparable à la garde à vue existe aux 

Pays-Bas mais elle ne débute effectivement qu’après une période de rétention policière autorisée par le parquet, d’au 

maximum 6 heures. 

Sophie BOT, Laure de BOUTRAY, Julia SALERY, l’interprétation des articles 5 et 6 de la convention EUROPEENNE 

des droit de l’homme, p3-4.  

Cite:www.ejtn.eu 
 من قانون املسطرة اجلنائية املغريب. 68املادة  - 5
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ة الطفل، واليت حتيلنا خبصو  من قانون محاي 3الفقرة  49أما خبصو  مسألة متديد مدة التوقيف للنظر، فقد نصت عليه املادة 
قيف فيها أنه:" ميكن متديد آجال التو  منه، واليت ورد 6و 5الفقرة  51هذا األمر لقانون اإلجراءات اجلزائية، إذ تطبق أحكام نص املادة 

 للنظر بإذن مكتوب من وكيل اجلمهورية املختص:
 مرة واحدة عندما يتعلق األمر جبرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة ا لية للمعطيات. -
 مرتني إذا تعلق األمر باالعتداء على أمن الدولة. -
بييض األموال واجلرائم املتعلقة بالتشريع وجرائم ت ثالث مرات إذا تعلق األمر جبرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية -

 اخلا  بالصرف.
 مخس مرات إذا تعلق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية -

ط الشرطة القضائية للعقوبات اليت إن انتهاى األحكام املتعلقة ب جال التوقيف للنظر كما هو مبني يف الفرتات السابقة يعرر ضاب
 من حبس شخص تعسفيا". يتعرر هلا

ملختص، ملنع التعسف من استعمال وعليه نالحظ أن املشرع قيد صالحية ضابط الشرطة القضائية يف التمديد بإذن وكيل اجلمهورية ا
 هذا اإلجراء من قبل الشرطة القضائية.

 إال أن تطبيق هذه املدة يثري عدة تساؤالت:
ئم املخدرات واجلرمية املنظمة ظر ختتلف باختالف كل جرمية، إال أنه خبصو  جراإذ نالحظ خبصو  مسألة متديد مدة التوقيف للن

شرع نفس مدة التمديد، وهنا نتساءل عما إذا  عرب احلدود الوطنية وجرائم تبييض األموال واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلا  بالصرف أقر هلا امل
فها من حيث نوعها وخطور ا حيتاجها جلزائري رأى أن هلا مدة متماثلة ر م اختالكانت هذه اجلرائم ذات اخلطورة نفسها ؟ أم أن املشرع ا

 ؟ضابط الشرطة القضائية عند توقيفه املشتبه فيه يف ارتكابه إحداها، لذا أقر هلا متديدا متشاهبا 

؟ مع العلم أهنا مدد ال حتسب من جل ويثار إشكال آخر حول مدى احلماية املقررة للفرد املوقوف للنظر اجتاه هذه املدد الطويلة األ
 قبيل احلبس املؤقت، وال مدد تنفيذ األحكام القضائية ؟ 

، يف املشتبه فيه من جديد  إذا ما طرأت حاالت على التوقيف للنظر توقف املدة مث يعاد توقوهناى مسألة أخرى تطرح خبصو 
قوم ضابط الشرطة القضائية يعلى الصعيد العملي أي عندما  ساعة تبدو سهلة إذ حتتسب بالساعات ال باأليام، لكن 24فنظريا مدة 

الت على هذه املدة، كأن يوقف الشخص بتوقيف فردا للنظر، فإنه ال جيد األمر بالسهولة ذا ا حيث تظهر بعض الصعوبة نظرا ألنه تطرأ حا
ن كيفية احلساب هلذه املدد وحتديد عوهنا نتساءل مث يطلق سراح ليوقف للنظر من جديد، أو أنه قد يوقف مث يهرب مث بعدها يتم توقيفه، 

 مىت تبدأ ومىت تنتهي. 
 . ؟ للنظر إجراء التوقيف منها يبدأ اليت بالضبط املّدة هي ما أي، أما مسألة بداية مدة التوقيف للنظر

وال حىت يف االجتهادات  ال ا،ومثي فهنا بتصفح قانون اإلجراءات اجلزائية وحىت قانون محاية الطفل ال جند نص يعاجل هذه املسألة
 . القضائية

 متلبس كان الشخص فإذا للنظر، التوقيف حاالت حبسب تتم للنظر التوقيف مدة حساب بأن يرى من وبالرجوع للفقه فهناى
 مبارحة بعدم املأمورين من للنظر املوقوف كان وإذا حالة تلبس، يف وهو ضبطه وقت من يبدأ للنظر توقيفه مدة حساب بداية فإن جبرمية
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 بداية من املدة حساب فيجب الشرطة أو الدرى مركز يف مساع حالة يف كان إذا أما هبا، األمر من حلظة حساهبا فيبدأ اجلرمية وقوع مكان
 . 1للنظر املوقوف مساع من االنتهاء بعد تبدأ أهنا يرى من هناى السماع، و عملية

 حد على القصر و لبالغنيلبالنسبة  للنظر مدة التوقيف حساب بداية حتدد قانونية نصو  وضع املشرع على نقول أنه جيب لذا
 سواء، ضمانا لعدم التعسف يف تقييد حريتهم.

اية الطفل يف الفقرتني األخريتني من قانون مح 49من قانون اإلجراءات اجلزائية و 51بالر م من أن املشرع أورد يف نص املادتني 
يف للنظر، فإنه يرتتب عليه قيام كل انتهاى وعدم احرتام من قبل ضابط الشرطة القضائية  جال توق  ضمانة لعدم التعسف، تتمثل يف أن

 مسؤوليته اجلنائية طبقا للعقوبات املقررة للحبس التعسفي.
من احلفال  لة باملقارنة مع ما يتوجبوعموما، نستنتج أن مدة التوقيف للنظر سواء يف مد ا األصلية أو يف حالة التمديد تعترب طوي
جلرمية اخلطرية، حيث أصبحت أكثر على حرية الفرد املوقوف للنظر، وإن كانت  اية املشرع من التمديدات الطويلة هو الكشف عن خيوط ا

 التايل يهضم حقه يف احلرية.تعقيدا، إال أن احلفال على حرية الفرد املوقوف للنظر هلا أمهية موازية ألنه قد يكون بريئا، وب
 الااني: حقوق الطفل الموقوف للنظرالمطلب 

 اليت من الضروري القانون، ليهاع نص اليت اإلجراءات من جمموعة اختاذ للنظر حدث توقيفه عند القضائية الشرطة ضابط على يرتتب
 .باختاذها املبادرة و هبا التقيد القضائية الشرطة ضابط على

رتف هبا قانونا، واليت سوف يتم التعرر بالقيام هبا إخطار القاصر حبقوقه املع ومن بني اإلجراءات اليت يلتزم ضابط الشرطة القضائية
نون محاية الطفل:"جيب على ضابط من قا 1الفقرة 51إليها تباعا، مع اإلشارة هلذا التبليغ يف حمضر السماع مبوجب أحكام نص املادة 

 ون ويشار إىل ذلك يف حمضر مساعه" .من هذا القان 54و 50املادتني الشرطة القضائية إخبار الطفل املوقوف للنظر باحلقوق املذكورة يف 
 يثورحة حمضر الضبطية. وعليه وما يالحظ على هذه املادة أن املشرع مل يشر حلالة عدم إبالغ القاصر املوقوف حبقوقه ومدى ص

 .؟ ال أم نهبطال إىل لكذ يؤّدي احملضر، هل صّحة على حبقوقه للنظر املوقوف تبليغ عدم تأثري مدى مفاده تساؤل
 و هلا، تعّرر الذي الفرنسي، القضائي االجتهاد خالف على العليا، للمحكمة القضائي االجتهاد هلا يتعّرر مل املسألة هذه إنّ 

 . 2حبقوقه للنظر املوقوف القضائية الشرطة ضابط يبّلغ مل إذا احملضر لبطالن يتعّرر أنّه تقّرر قد
 املعرتف هبا للقاصر املوقوف للنظر، تباعا:وسيتم التفصيل يف احلقوق 

 الفرع األول: الحق في التواصل مق عائلته
 املشرع له جعل لذلك هله،أ مع يستطيع التواصل ال مقيدا جيعله القضائية الضبطية مصا  لدى إبقائه و للنظر الشخص توقيف

من  50من الدستور واملادة  60يه املادة للنظر، وهذا ما نصت عل قيفهتو  أثناء زيار ا له حق األخرية هلذه ومنح أسرته بأفراد االتصال حق
 قانون محاية الطفل. 

 : بأمرين قانونا ملزم القضائية الشرطة ضابط أنّ من نص املادتني   نستنتج

 الذي و "بجي " لفظ اضح منو  وهذا بعائلته دون أي تأخري، فورا االّتصال من متّكنه للنظر املوقوف للشخص وسيلة توفري  1-
 .الشرطة القضائية لضابط بالنسبة إلزامي و واجب احلقّ  هذا أنّ  يفيد

                                           
 .32،  2008زائر، ، دار هومه، اجل-دراسة مقارنة–أمحد  اي، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية  - 1

2 - Crim 4 Janvier 1996-bull-crim N8 revue science criminelle crim.1996.  
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 اجلزائي املشرّع نصّ  التحريّات، سريّة ىعل تأثري حمتمل من الزيارة و لالّتصال ملا ونظرا زيارته، من للنظر املوقوف عائلة متكني  2-
 إبالغ إىل يؤّدي أن شأنه ّتصال مناال هذا كان إذا ما تقدير و لتحريّات،ا وسريّة احلال ظروف مراعاة الشرطة القضائية لضابط أنّ  على
 الشهود .  على يؤثّر اجلرمية، أو أدلّة إخفاء يسّهل أو للنظر، املوقوف شركاء

 إال أن تطبيق هذا احلق يثري عدة إشكاالت من بينها:
 االحتمال يف أّما يسري، األمر ّولاالحتمال األ ففي أجنيب، أو املدينة سّكان من للنظر املوقوف يكون أن بني خمتلف يعترب األمر

يسمح  ومىت يستعمل هاتف أي منها ت،تساؤال عّدة يثري بدوره الوسيلة هذه وبذلك فاستعمال اهلاتف، هي عادة املستعملة فالوسيلة الثاين
 القضائية الشرطة ضابط يضع أن على نصّ  ياملشرّع اجلزائ أنّ  باعتبار للنظر، التوقيف مّدة سريان بداية يف هل ؟ باستعماله للنظر للموقوف
 لتقدير مرتوى تقدير التوقيت أم التحقيق، سريّة يراعي أن عليه الوقت ذات يف ولكّنه بعائلته، فورا من االّتصال للنظر املوقوف متّكن وسيلة
  ؟  القضائية الشرطة ضابط

 ؟ به االّتصال للنظر للموقوف حيقّ  الشخص الذي عن نتساءل جيعلنا ألنّه ،الداللة ضمين " عائلة " لفظ فإنّ  ذلك إىل باإلضافة
؟. بالزيارة هلم يسمح الذين شخا األ خبصو  يطرح التساؤل ونفس ،؟ أخوه أم ،؟ ابنه أم ؟، زوجته أم ،؟ والدته هي أم ،؟ والده هو هل
 .؟ التكاليف دفعيومن  ؟،املكاملة تستغرقها يتال الزمنية املّدة هي ما لالتصال، اهلاتف استعمال عند إضافة لذلك،و 

 تنوير يتمّ  حبيث ومعقولة وّحدةم على طريقة واالتّفاق املسائل هذه حبث ضرورة يف يتمّثل التساؤالت هذه من الغرر وعليه، إنّ 
دون  احلقيقة عن يالتحرّ  جبووا للنظر، للموقوف احلقّ  ضمان ضرورة بني توازن التصّرف بطريقة على ومساندته القضائية، الشرطة ضابط

 التحريّات.  بسريّة اإلخالل
 للنظر التوقيف أثناء االستعانة بمحام في القاصر حقالفرع الااني: 

يعترب حق الدفاع مظهرا من مظاهر العدل ووسيلة من وسائل حتقيقه، كون الفرد يكون خالل االشتباه فيه بارتكابه جلرمية عرضة 
ريته الشخصية، وبذلك فإن حضور احملامي معه يعترب مبثابة ضمانة على عدم استعمال ضابط الشرطة القضائية إلجراءات استثنائية متس حب
 منه.169، ويف هذا الصدد تضمن الدستور اجلزائري حق الدفاع يف نص املادة 1ألي إجراء خارج اختصاصه

شكل صريح حبق القاصر باالستعانة ، فقد مت االعرتاف بوخبصو  هذا احلق مل يكن معرتفا به سابقا، لكن بصدور قانون محاية الطفل
وجويب و ري مقيد مبدة معينة مبوجب  مبحام يف مرحلة التحري واالستدالل. إذ جعل املشرع من حضور احملامي مع احلدث املوقوف للنظر أمر

 من قانون محاية الطفل . 54أحكام نص املادة 
ه عدم املساس حبريته الفردية للنظر يعترب ضمانة أساسية وهامة للقاصر، تضمن ل وعليه فإن حضور احملامي مع القاصر املوقوف

ابط الشرطة القضائية، ألجل منع أي إجراء ضوحبقوقه، إضافة إىل أن إقرار حق االستعانة مبحام يف هذه املرحلة يعترب مبثابة رقابة وقيد على 
 تعسفي قد يتخذ يف حق موكله القاصر.

تار بنفسه، فإنه جيب على ضابط الشرطة تعانة مبحام خيول له احلق يف اختيار احملامي الذي ميثله، أما إذا مل خيوحق القاصر يف االس
ضور خالل ساعتني من االتصال وإذا مل القضائية إعالم وكيل اجلمهورية يف احلال لكي يباشر إجراءات تعيني احملامي. وعلى هذا األخري احل

، وعند وصول احملامي ميكنه احلضور وز البدء يف عملية السماع طبعا بعد احلصول على إذن وكيل اجلمهوريةيصل يف الوقت احملدد فإنه جي
 .3و 2الفقرتني  54دون توقيف إلجراءات السماع، طبقا ملا ورد يف نص املادة 

                                           
1 - Robinson Cyril, Esser Abin, le droit du prévenu au silence et son droit a être assisté par un défenseur au cours de la 

phase pré-judiciaire en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique, Revue des sciences Criminelles, n° 3, 1976. 
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عملية تلقي أقوال القاصر دون إال أنه يف حاليت االستعجال والضرورة، أجاز املشرع لضابط الشرطة القضائية الشروع مباشرة يف 
حضور حمام، لكن هذا االستثناء مقيد بشروط، أوهلا احلصول على إذن من وكيل اجلمهورية، أن يكون املشتبه فيه احلدث يرتاوح سنه ما بني 

ملخدرات أو جبرائم سنة، وأن يكون الفعل حمل توقيف القاصر للنظر متعلق جبرمية من جرائم اإلرهاب والتخريب أو املتاجرة با 18و 16
 مرتكبة يف إطار مجاعة إجرامية منظمة، باإلضافة لضرورة توفر مربر فعلي جييز اإلخالل حبق القاصر يف االستعانة مبحام، وقد حصر املشرع

 هذه املربرات إما ألجل مجع األدلة أو احلفال عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على األشخا .
ددها املشرع ودون توفر الشروط ح باشرة عملية مساع القاصر دون حضور احملامي لسبب آخر  ري األسباب اليت وبالتايل، مىت متت م

 املذكورة يعترب هذا انتهاى حلق القاصر يف الدفاع.
عي طبعا قاصر دون حضور ممثله الشر وإذا كان ميكن إجراء عملية السماع استثناء دون حضور احملامي، فإنه ال جيوز هنائيا مساع ال

 من قانون محاية الطفل. 55إذا كان معروفا، استنادا لنص املادة 
 الفرع الاالث: الحق في إجراء الفحص الطبي

من الدستور  6الفقرة 60تني الطيب، مبوجب نص املاد الفحص إجراء أقر املشرع للحدث احلق يف سالمة اجلسد من خالل إمكانية
توقيف للنظر وعند هنايتها. حيث يتم لطفل املوقوف للنظر من املراقبة الطبية عند بداية مدة الإذ يستفيد ا قانون محاية الطفل، 2ف51و

أو حماميه، ويتم فحص الطفل من  أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي من تلقاء نفسه الفحص الطيب من وكيل اجلمهوريةإجراء 
ديه طبيب فتعينه مصا  الضبطية لائي يعينه املمثل الشرعي للطفل وإذا مل يكن قبل طبيب ميارس نشاطه يف دائرة اختصا  اجمللس القض

 القضائية.

 بناء يكون ال جعله يثحب العملي و القانوين الصعيد على أجل تفعيله من أخرى بضمانات ونالحظ أن املشرع أحاط هذا احلق
 .عائلته أفراد دأح أو حماميه طلبه ما إذا أيضا يكون بل للنظر فقط املوقوف طلب على

 مثال جلهل ذلك يريد ال قد أنّه أو فيه ّقهحبللنظر  املوقوف ينّبه ال قد رمّبا ألنّه الفحص، هذا إجراء لتأكيد فّعالة ضمانة يعدّ  ما وهو
يقع  قد الذي لنقصا يعّور للنظر، وقيفالت مّدة انتهاء بعد مباشرة الطيّب  الفحص طلب احلّق يف فمنح بالتّايل و سّنه، لصغر أو خلوف، أو
 عليه.  أكثر خوفا تكون وأسرته القانوين، باجملال دراية األشخا  أكثر يكون فمحاميه املوقوف، فيه

 التوقيف آجال من حلظة أيّة يف له خمّول احلقّ  هذا و الفحص الطيّب، طلب يف احلقّ  لوكيل اجلمهورية أيضازيادة على ذلك جيوز 
 لفحص تعيني طبيب اجلمهورية لوكي يطلب أن وميكن األخرية، األوقات يف أو التالية الساعات يف واألّول أ الوقت عند سواء للنظر،
 املوقوف أو احملامي من بطلب أو ظر،للن املوقوف الفرد أفراد عائلة أحد طلب على بناءا ذلك يكون قد أو نفسه، تلقاء من للنظر املوقوف
 طبيب تعيني فله حالة املوقوف، من رتابي قد للنظر، التوقيف ألماكن بزيارات يقوم عندما وريةاجلمه احلالة فإّن وكيل هذه يف و نفسه للنظر

وجه  هناى يكن مل لو حىّت  و ،قاسية معاملة أو تعذيب أو تعّديات، أليّة تعّرر املوقوف عدم من التأكد بغرر وذلك مباشرة، لفحصه
 لفحصه.  طبيب تعيني له للنظر املوقوف الفرد حقوق الحرتام فتأكيدا الشكّ  أو للريبة

 أيّة يف للفحص طبيب نذب اجلمهورية وكيل من طلب للنظر املوقوف احملامي أو أو العائلة ألفراد جتيز اليت الفقرة املشرّع فبإضافة
 .قاسية ملةمعا من باملوقوف للنظر حلّ  ما اكتشاف فرصة لتفويت إمكانية أي بذلك أبعد التوقيف، أوقات حلظة من

 اإلشكاالت من العديد الواقع صعيد على الطيّب تلقى الفحص تنفيذ ممارسة فإنّ  املشرّع حّددها اليت الضوابط هذه من الر م وعلى
 للقطاع تابع طبيب أو العام للقطاع تابع طبيب أي طبيب يلجأ إليه : اإلشكاالت من هذه و التدقيق و الّشرح من املزيد تتطّلب اليت
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 الطيّب، الفحص مصاريف تتحّمل اجلهة اليت هي ومن الطبيب، عيادة مبكتب أم والدرى، األمن مصا  مبكتب وأين يتم الفحص اخلا 
 ؟  ال أم الفحص الطيّب  عملية القضائية الشرطة ضابط حيضر وهل

 الشأن هذا يف همهام تنفيذ عند ةالقضائي الشرطة ضابط تعرتر اليت العملية اإلشكاالت هذه االعتبار بعني األخذ األوىل ومن مث،
. 

وأخريا تكمن أمهية الفحص الطيب يف منع أي معاملة قاسية أو مساس بالسالمة اجلسدية للموقوف للنظر قد تصدر من ضابط 
 أحد أو يّدعي املوقوف قد ألنهالشرطة القضائية وكذلك يعترب ضمانة لضابط الشرطة القضائية يف إثبات عدم انتهاكه حلقوق املشتبه فيه، 

الطيّب إثبات على عدم تعرضه ألي مساس  الفحص بذلك للعنف فيكون أو التعذيب أو للتعّدي تعّرر قد األخري هذا بأنّ  أمره هميهمّ  من
 . 1مع ضرورة إرفاق شهادة الفحص الطيب يف احملضر، وإال اعتربت اإلجراءات باطلة بسالمته اجلسدية،

 الحق في التوقيف في مكان الئقالفرع الرابق: 
اية الطفل، إذ يوجد على مستوى  من قانون مح 4الفقرة 52لتزام الذي يقع على ضابط الشرطة القضائية وارد يف نص املادة هذا اال

ماكن الئقة باملشتبه فيه سواء كل مركز شرطة أو درى وطين أماكن خمصصة الستقبال األشخا  املوقوفني للنظر، على أن تكون هذه األ
به فيه خالل مدة التوقيف للنظر، فيه، واملهم من كل هذا أال حتتوي هذه األماكن على خطر يصيب املشت لشخصه كإنسان أو بصفته مشتبه

)مساحة املكان، ضرورة احتوائها  إذ جيب أن تراعى يف هذه األماكن الشروط التالية: سالمة الشخص املوقوف للنظر وأمن حميطه، وصحته
قد يستعملها يف إيذاء نفسه أو إيذاء  جيب تفتيش الشخص املشتبه فيه وجتريده من أية أشياء على منافذ التهوية، اإلنارة والنظافة(، كما

ماكن املخصصة للبالغني، ألن يف ضابط الشرطة القضائية. باإلضافة إىل أن هذه األماكن احملددة لألحداث جيب أن تكون مستقلة عن األ
 يعتادوا اإلجرام، مما قد يؤثر على قيف أشخا  بالغني معتادي اإلجرام مع قصر ملذلك خطورة كبرية لو مت االختالط بينه ألنه قد يتم تو 

 نفسية احلدث. 
القضائية مبوجب نص  للرقابة رارباستم اإلجراء هذا تنفيذ خيضع أنوألجل ضمان تطبيق هذه احلقوق ومراقبة مدى التقيد هبا، جيب 

داث ألماكن التوقيف للنظر بشكل لى ضرورة زيارة وكيل اجلمهورية وقاضي األحمن قانون محاية الطفل اليت أكدت ع 5الفقرة 52املادة 
 دوري ومستمر.

وذلك مبوجب نص  ه املوقوف،ويقتضي إجراء التوقيف للنظر قيام ضابط الشرطة القضائية بتحرير حمضر مساع للشخص املشتبه في
ابط الشرطة القضائية التقيد هبا، كوهنا ضر بيانات حمددة، يلزم على ضمن قانون محاية الطفل، إذ جيب أن يدرج ضمن احمل 1الفقرة 52املادة 

رتات الراحة اليت تلقاها، التاريخ الذي فتعترب مبثابة ضمانات حلماية احلدث املوقوف للنظر، إذ ينبغي أن تشمل البيانات مدة مساع الطفل، 
ت توقيف احلدث، وتوقيعه وتوقيع ممثله، ما جيب ذكر املربرات اليت اقتضمت يف إطالق سراح الطفل أو اليت مت تقدميه فيه لقاضي األحداث، ك
نه يقتضي األمر التنويه يف احملضر على أمن نفس املادة. باإلضافة إىل  2ويف حالة الرفض يتم اإلشارة إىل ذلك يف احملضر استنادا للفقرة 

 من قانون محاية الطفل.  1الفقرة 51إبالغ ضابط الشرطة القضائية الطفل حبقوقه وفقا للمادة 

داث، حبيث ترقم كل وأخريا جيب مسك سجل خا  بالتوقيف للنظر يف كل مركز شرطة أو درى وطين يتم فيه استقبال األح
اصة هبوية احلدث وعملية مساعه وإجراء صفحاته وختتم ويوقع عليه وكيل اجلمهورية بصفة دورية، وأن يدرج يف هذا السجل مجيع البيانات اخل

 من قانون محاية الطفل. 3الفقرة  52ضاعه للتوقيف للنظر منذ بدايته إىل آخره، طبقا للمادة إخ

                                           
 .183،  2004، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 1ط التمهيدي واالستدالل، البحث مرحلة أثناء الشخصية احلرية ضمانات هلل، عبد ايبيةھوأ  -1
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وهذا االلتزام يسهل عملية الرقابة ومدى احرتام هذه اإلجراءات املفروضة على ضابط الشرطة القضائية، وما يزيد من أمهية هذا 
القضائية عن عدم تقدمي الدفرت اخلا  بالتوقيف للنظر، وذلك مبوجب نص املادة  اإلجراء أن املشرع أقام املسؤولية اجلنائية لضابط الشرطة

 الفقرة 52 املادة يف املنصو  عليه اخلا  السجل تقدمي عن ميتنع الذي القضائية بالشرطة ضابط مكرر من قانون العقوبات:" كل 110
 حتت هم الذين األشخا  أمساء يتضمن أن مسجل، جيب وهو ةالرقاب بإجراء املختصني األشخا  إىل اجلزائية اإلجراءات قانون من 3

  .العقوبة " بنفس ويعاقب  110املادة يف إليها املشار اجلنحة ارتكب قد يكون القضائية احلراسة
 خاتمة:

ليه ذا ا، خالف ملا كان ع نستنتج أن املشرع خصص ضوابط إلجراء التوقيف للنظر انفرد هبا القصر، وهذا يشكل ضمانة يف حد
 .على البالغني والقصر على حد سواءاألمر يف السابق أين عمم املشرع أحكامه وطبقها 

 واللجوء اإلجراء هذا على بنّصه وفه أخرى، جوانب يف يوّفق جانب ومل يف وّفق لكن ومع ذلك ميكننا القول أن املشرع اجلزائري قد
 طويلة التمديدات خالل من للنظر، ولكن ملوقوفا للفرد اإلجرائية احلماية زيادة يف ةاملستمرّ  ر بته على يؤكد به املواد اخلاّصة يف التعديل إىل

 متنح اليت البوليسية نظمال شكل اخّتذ بذلك فإنّه اإلجراء، هذا بعض موضوعات تناول يف القانونية وكذلك  مور النصو  األجل
 القضائية. الشرطة ضبّاط فئة يف هنا التنفيذية املمثّلة للسلطة الواسعة الصالحيات
 قانون نصو  من يّتضح ما هذاو  لنظر،ل املوقوف حقوق الفرد تدعيم حنو مستمرّ  تدرّج يف اجلزائري اجلزائي املشرّع أنّ  القول وخالصة

كما  أخرى، دول يف للنظر املوقوف حبقوق مقارنة كبريا تطّورا حّقق انّه القول نستطيع أنّه ال إالّ  اجلزائية وقانون محاية الطفل، اإلجراءات
 اخلاّصة اإلجراءات صّحة لضمان يات املرصودةبا ل مقرتنة تبقى ألهّنا اجملال هذا يف الكبرية القانونية باحلماية اجلزم نستطيع ال أنّنا

 .ثانية من جهة احلقوق واحرتام جهة من للنظر بالتوقيف
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 مظاهر الحماية الجنائية لألطفال الجانحين

The manifestations of criminal protection for delinquent children 

 باحثة يف الدكتوراه، أستاذة مؤقتة، ،نبيلة صدراتيط.د. 
 ،قسم القانون اخلا  "،تيجاين هداموالعلوم السياسية "كلية احلقوق 

 ، اجلزائر.قسنطينة جامعة منتوري
   29/04/2018 تاريخ املراجعة: - 29/01/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص
الة خطر معنوي، بل وحىت لفئة حيف  أوإقرار محاية جنائية شاملة لفئة األطفال،ضحايا كانوا  إىليسعى املشرع اجلزائري دوما       

 أسريةضحية عوامل شخصية  إالما هو   لباألمنه بنتائج العلوم اجلنائية اليت تقضي بان الطفل اجلانح على  إميانااألطفال اجلاحنني، وهذا 
 .اإلجراموحل  إىلاجتماعية قادته  وأ

من خالل  إليهجلاحنني وهو ما خلصنا وجتسيدا منه إلعادة احتواء هاته الفئة من اجلناة اقر مشرعنا محاية جنائية لفئة األطفال ا      
مرحلة احلكم  بتدائي وكذااالحقيق ( وهذا بدا بالتحريات األولية مرورا بالت12\15حبثنا عن مظاهر هذه احلماية يف ضوء قانون الطفل)

 . وإصالحهن خالل إعادة تربية الطفل بتقدير اجلزاء األنسب للطفل،وانتهاء بوضع هذا اجلزاء موضع التطبيق الفعلي خالل مرحلة تنفيذه م
Abstract: 

Our Algerian legislator has always sought to establish comprehensive criminal protection for 

the category of children who were victims or in a state of moral danger, and even for delinquent 

children. This is in its belief in the findings of criminal science, which states that the delinquent child 

is often a victim of family or social factors, which led him to criminal world. 

As a reflection of the reinstatement of this category of offenders, our legislator has approved criminal 

protection for delinquent children. This is what we have found through our research for the 

manifestations of this protection on the light of the Children's Law (15/12). This began with the initial 

exploration through the preliminary investigation as well as the judgment stage with the measurement 

of the most appropriate penalty for the child, ending up by putting this penalty into practice during 

its implementation phase through the child re-education and reform 

 الكلمات المفتاحية: 
 ، تدبري، عقوبة سالبة للحرية، مراكز متخصصة.األحداثالطفل، جانح، محاية جنائية، قاضي 

Keywords: 

  child, delinquent, criminal protection, juvenile’s judge, measure, custodial penalties, 

specialized centers. 
 مقدمة
بيئية  أو أسرية أووامل اجتماعية مرد جنوح األطفال هي ع أن إىل اإلجراميف علم  إليهااملتوصل  كشفت الدراسات والنتائج     

رب خمتلف مراحل الدعوى متابعة، عالذي ترتب عنه ضرورة خص هاته الفئة حبماية إجرائية وموضوعية خاصة  األمريكون الطفل ضحية هلا، 
فيه عما هو مقرر لفئة البالغني، وهذا   عقوبة سالبة للحرية، وهذا على حنو تتميز أوكان حتقيقا، وحكما، فضال عن تنفيذ اجلزاءات تدبريا  

 الطفل اجلانح. تربية وإصالحمن خالل إعادة  اإلجراميةكله بغرر القضاء على الدوافع 
تشريعا خاصا ملواجهة  ، فانه افردحقوق لألطفالوسعيا من مشرعنا اجلزائري لبلوغ ما حر  اجملتمع الدويل على تأكيده من      

.وقد معه وحماكمتهمن خالل إقرار قواعد خاصة مبالحقته والتحقيق  إالومعاجلة جنوح الطفل، هذا األخري الذي ال ميكن إعادة احتواءه 
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عمره عن يقل  املتعلق حبماية الطفل على انه:" الطفل الذي يرتكب فعال جمرما والذي ال12\15عرف الطفل اجلانح مبقتضى القانون رقم 
هذا وافرد ذات القانون بابا حتت عنوان القواعد اخلاصة باألطفال  سنة كاملة. 18عن سن الرشد اجلزائي فيكون ببلوغ سن  أماسنوات"،  10

 اجلاحنني.
رع اجلزائري لطفل اجلانح واليت اقرها املشهي خمتلف مظاهر احلماية اجلنائية ل من هنا تربز إشكالية هذا البحث واملتمثلة يف: ما     

  . ؟ باعتباره صورة مستقلة عن النظام اجلنائي العام 12-15مبوجب قانون الطفل 
قبل احملاكمة  طفل اجلانح خالل مرحلة ماخمتلف مظاهر احلماية اجلنائية املقررة لل إبرازمن خالل  اإلشكاليةستكون اإلجابة عن هاته      

 الثاين(، انتهاء مبرحلة التنفيذ )املطلب الثالث(. مرحلة احلكم )املطلب وأثناء)املطلب األول(، 
 المطلب األول

 الحماية الجنائية المقررة للطفل خالل مرحلة ما قبل المحاامة
ألولية )الفرع األول( والتحقيق سنتعرر من خالل هذا املطلب للحماية القانونية املقررة للطفل اجلانح يف مرحليت التحريات ا     

 الثاين(. االبتدائي )الفرع
 الحماية الجنائية للطفل على مستوى مرحلة البحث والتحريل: الفرع األو 

تعد هذه املرحلة سابقة على الدعوى اجلنائية، حيث تعترب مبثابة املرحلة التمهيدية التحضريية للخصومة اجلنائية، يتم فيها مجع      
العناصر  إعدادا والبحث عن مقرتفيها بشىت الطرق والوسائل القانونية، وبالتايل املعلومات والبيانات املتعلقة باجلرمية عن طريق التحري عنه

تكمن  أينفيه خالل مرحلة البحث والتحري  للطفل املشتبهمحاية جنائية  (2). وقد كفل قانون الطفل(1)الالزمة للبدء يف التحقيق االبتدائي
 يف:

حماولة ارتكاهبم جرمية. وإذا   أو سنة، والذين يشتبه يف ارتكاهبم 13هم عن حظر التوقيف للنظر بالنسبة لألطفال الذين يقل سن -(1
يوقف للنظر  أنضي بإمكانية سنة فان استثناء هاته القاعدة تق 18كان ذات احلكم يسري كأصل على بقية األطفال مىت قل سنهم عن 

توقيف الطفل املشتبه يف ارتكابه  األويلمقتضيات التحري  : إذا دعتا تيةسنة على األقل مىت اجتمعت الشروط  13الطفل الذي يبلغ سنه 
ون احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا تفوق مخس تلك اليت يك أوظاهرا بالنظام العام  إخالالحماولة ارتكابه جرمية )وحتديدا اجلنح اليت تشكل  أو

 ي التوقيف للنظر.تقدمي تقرير له عن دواعوكيل اجلمهورية فورا مع  إخطارسنوات، ويف اجلنايات(.يف هذه احلالة يتم 
من خالل حظر جتاوز مدة التوقيف (3)وقد اوجب املشرع على ضابط الشرطة القضائية ضرورة مراعاة حقوق احلدث املوقوف للنظر

 إعالم، مع اإلنسان ساعة، وان يكون مكان التوقيف للنظر بالنسبة للطفل مستقال عن البالغني، وان يكون الئقا تراعى فيه كرامة 24للنظر
هذا الفحص عند بداية وهناية مدة التوقيف للنظر، لرتفق شهادات هذا  إجراءالطفل حبقه يف طلب الفحص الطيب، بل واوجب القانون 

 الفحص مبلف اإلجراءات حتت طائلة البطالن. 
وم بسماع الطفل يف  ياب ممثله الشرعي يق أناملمثل الشرعي للطفل، حيث ال ميكن لضابط الشرطة القضائية  إخطارهذا والبد من 

مىت كان معروفا. مع السماح ألسرته وحملاميه بزيارته، ويعد حضور هذا األخري كأصل وجوبيا ملساعدة الطفل املوقوف للنظر، بل ويقع على 

                                           
 .21،  2014\2013بكر بلقايد، تلمسان،  أيب، أطروحة دكتوراه، جامعة اإلنساناقيات حقوق لد ش )سليمة(: دور القاضي اجلزائي يف تطبيق اتف(1)
 . 39يتعلق حبماية الطفل، اجلريدة الرمسية، العدد  2015يوليو 15مؤر  يف  12-15القانون رقم (2)
 من قانون محاية الطفل. 55 إىل 48انظر املواد من (3)
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سماع مدة مساع الطفل، فرتات يتضمن حمضر ال نأوجيب  .(1)مل يكن للطفل حمام تويل إجراءات تعيني حمام له إنوكيل اجلمهورية املختص 
 تقدميه للقاضي املختص، مع ذكر أسباب توقيفه للنظر. أوالراحة اليت استفاد منها خالل اليوم، ساعة إطالق سراحه 

انه ميكن بعد متحيصها من  إالحماضر الشرطة القضائية وان كانت كقاعدة عامة ال حجية هلا،  أن حترير حمضر التحريات األولية: -(2
على من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  18. وقد نص القانون مبقتضى املادة (2)دليل إىلتكون وسيلة للوصول  أناهليئة القضائية طرف 

وكيل اجلمهورية باجلنايات واجلنح اليت  إخطار إىلحيرروا حماضر بأعماهلم وان يبادروا بغري متهل  أننه "يتعني على ضباط الشرطة القضائية أ
 النيابة العامة فإهنا تتمتع بسلطة التصرف فيها.  إىل". وبوصول هذه احملاضر ... علمهم إىل تصل

األخرية اليت  ا ليةالوساطة، هاته  دور النيابة العامة وحتديدا وكيل اجلمهورية يف القيام بإجراءات إىلويف هذا الصدد نشري      
انح من خالل احلد من تسليط عد من أكرب مظاهر احلماية اجلنائية للطفل اجلواليت ت 12-15مبوجب قانون محاية الطفل  استحدثت 

 العقوبة عليه واىل توضيح ذلك: 
 أوحماميه يف كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل خمالفة  أوممثله الشرعي  أو: جيوز للطفل (3)الوساطة بدل متابعة الطفل اجلاين -(3

يقوم هذا األخري بإجرائه تلقائيا، ويف هذه احلالة  أن أووكيل اجلمهورية،  إىلالوساطة  إجراءبطلب جنحة قبل حتريك الدعوى العمومية التقدم 
ذوي  أوأحد ضباط الشرطة القضائية باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والضحية  أويكلف أحد مساعديه  أن أويقوم وكيل اجلمهورية بنفسه 

الوساطة حيرر حمضر بذلك يوقعه الوسيط، واألطراف مع تسليم نسخة منه لكل طرف،  ويف حالة قبول كل منهم.  رأيحقوقهما ويستطلع 
 .جلمهورية العتماده بالتأشري عليهوكيل ا إىليرفع حمضر الوساطة  أنوإذا كان الوسيط ضابطا للشرطة القضائية فانه يتعني عليه 

يتضمن احملضر  أنهذا وميكن  ذوي احلقوق، أوويض الضحية وجدير باإلشارة إىل أن حمضر الوساطة يعد سندا تنفيذيا مىت تضمن تع 
ويعد تنفيذ حمضر الوساطة  انون الطفل.من ق 114تعهد الطفل اجلانح بتنفيذ أحد االلتزامات اليت تفرر عليه من بني تلك احملددة باملادة 

 طفل. يف احلالة العكسية يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة ال أمامنهيا للمتابعة اجلزائية، 
 الحماية الجنائية للطفل على مستوى التحقيق االبتدائي: الفرع الااني

، وهي أمامهنه مرحلة قضائية تتمثل يف قيام احملقق بالتحقيق يف القضايا اليت أقيمت هبا الدعوى أف التحقيق االبتدائي على عرّ 
يف  أماالتحقيق مع الطفل اجلانح وجوبيا يف اجلنايات واجلنح  .ويعد(4)مرحلة وسطى تلي مرحلة التحري واالستدالل وتسبق مرحلة احملاكمة

يف اجلنايات  أماوهذا بالنسبة للجنح واملخالفات،  األحداثاملخالفات فيعد جوازيا، وقد وزع املشرع مهمة التحقيق االبتدائي بني قاضي 
 ونية للطفل اجلانح خالل هاته املرحلة فنجملها يف:وعن مالمح احلماية القان فيؤول التحقيق فيها لقاضي التحقيق املكلف باألحداث.

يف اجلنايات واجلنح املرتكبة من  وجوبيا إجراءالبحث االجتماعي يعد  آنمن قانون محاية الطفل  66البحث االجتماعي:ورد باملادة  -(1
انبني املادي واملعنوي، وحبث من اجل الطفل أسرةاألطفال، وجوازيا يف املخالفات. ويدور هذا البحث أساسا حول جتميع معلومات ختص 

 طباع الطفل وسوابقه، ومدى مواظبته يف الدراسة وسلوكه، فضال عن الظروف اليت نشا وترىب فيها. 
                                           

يف  أومن وكيل اجلمهورية ومضيييييي سييييياعتني من بداية توقيفه.  إذنل املوقوف للنظر يف  ياب احملامي وهذا يف حالة حصيييييول وان كان كاسيييييتثناء ميكن مساع الطف(1)
جبرائم مرتكبة يف إطار  أواملتاجرة باملخدرات  أوسنة ذات صلة جبرائم اإلرهاب والتخريب  18و 16حالة ما إذا كانت األفعال املنسوبة للطفل املشتبه فيه ما بني 
للوقاية من اعتداء وشييييك على األشيييخا . مع وجوب احلصيييول املسيييبق على  أواحلفال عليها  أو أدلةمجاعة إجرامية منظمة ودعت الضيييرورة لسيييماعه فورا جلمع 

 من قانون محاية الطفل. 54من وكيل اجلمهورية. انظر املادة  إذن
 .67اجلزائري، اجلزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع،  يف قانون اإلجراءات اجلزائية  األحداثدرياس)زيدومة(: محاية (2)
 .من قانون محاية الطفل 115 إىل 110انظر نصو  املواد من (3)
 .109لد ش )سليمة(: مرجع سابق،  (4)
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فساين وعقلي مىت لزمت فحص طيب ون يأمر بإجراء آن األحداثفقرة أخرية على إمكانية قاضي  68الفحص الطيب:نصت املادة  -(2
 حالة الطفل ذلك.

 إىلكانت اجلرمية اليت نسبت   بالفحص الطيب والنفسي للطفل يعود للسلطة التقديرية للقاضي مهما األمرسبق خنلص إىل كون  مما 
 جنحة، وهذا خبالف البحث االجتماعي الذي يعد وجويب كما أسلفنا. أوالطفل جناية كانت 

ك هو عدم متاشي تطبيق إجراءات األطفال اجلاحنني: ومرد ذل عدم جوازية تطبيق قواعد االستدعاء املباشر وإجراءات التلبس على -(3
من قانون محاية الطفل  2فقرة  64نصت املادة  نأيالبحث االجتماعي على األطفال املرتكبني جلنايات وجنح،  إجراءالتلبس مع وجوبية 

 على " ال تطبق إجراءات التلبس على اجلرائم اليت يرتكبها الطفل". 
استثناء املخالفات جلوازية القيام حبث شخصية الطفل كما سبق وان أوضحنا،ب إجراءق قواعد االستدعاء املباشر مع تطبي هذا وال يتفق

أعاله، تطبق على  64كام املادة بأح اإلخاللوهذا نصها:" دون  65املادة  أكدته هبذا اإلجراء من عدمه من طرف جهة التحقيق، وهو ما
 ".األحداثقسم  أمامقواعد االستدعاء املباشر  املخالفات املرتكبة من طرف الطفل

ل احملقق معه تدبريا من التدابري يتخذ اجتاه الطف أنهذا ويتمتع قاضي األحداث او قاضي التحقيق املكلف باألحداث بسلطة      
 عرضها: األيتاملؤقتة 

 عائلة جديرين بالثقة، أوشخص  إىل أوممثله الشرعي  إىلتسليم الطفل -
 مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة،وضعه يف -
 وضعه يف مركز متخصص يف محاية الطفولة اجلاحنة،-
 يذ.وضع الطفل عند االقتضاء حتت نظام احلرية املراقبة، وتكليف مصا  الوسط املفتوح مبهمة التنف-

وضع الطفل رهن احلبس املؤقت، وان كان املشرع يأمرا ب أنوإذا مل تكن التدابري املذكورة أعاله كافية فانه جيوز هلما بصفة استثنائية 
 13سنة رهن احلبس املؤقت وال الطفل الذي يفوق سنه  13قد قيد من سلطتهما محاية للطفل، حبيث ال ميكن وضع الطفل دون 

املرتاوح سنه  ذاته بالنسبة للطفل واألمرسنوات.  3يساوي  أويقل  أقصىسنة وكان متابعا من اجل جنحة يعاقب عليها القانون حبد 
 إخالالجبنح تشكل  األمرمل يتعلق  ما سنوات، 3سنة حىت وان كان احلد األقصى لعقوبة اجلنحة يتعدى  16اقل من  إىل 13من 

عندما يكون هذا احلبس ضروريا حلماية الطفل وهذا ملدة شهرين  ري قابلة للتجديد. خالفا للطفل  أوخطريا وظاهرا بالنظام العام، 
 .(1)سنة والذي ميكن جتديد مدة الشهرين مرة واحدة 18اقل من  إىلسنة  16ن الذي يبلغ س

 الحماية الجنائية المقررة للطفل خالل مرحلة الحكم: المطلب الااني
احملكمة واىل  اية  إىل إحالتهقواعد خاصة وهذا على مجيع املستويات واملراحل بدءا من  إىلختضع حماكمة األحداث اجلاحنني 

.وبالرجوع إىل األحكام املقررة مبقتضى قانون محاية الطفل يتجلى (2)برباءته فهي تعد من قواعد النظام العام أوم القاضي بإدانته صدور احلك
اجلاحنني واليت تعكسها بالدرجة األوىل اهليئة القضائية املكلفة باألحداث و ريها من الضمانات  األحداثلنا بوضوح خصوصية حماكمة 

من سلطات لتفريد جزاء احلدث اجلانح تبعا لشخصيته  األحداثسري اجللسة )الفرع األول(، عالوة على ما مينح لقاضي  ثناءأاملكفولة هلم 
 وعلى حنو يكفل إصالحه )الفرع الثاين(.

 ضمانات المحاامة الجزائية: األولالفرع 

                                           
 من قانون محاية الطفل. 76اىل 61انظر املواد من (1)
 . 110،   2011\2010تري، كلية احلقوق، جامعة منتوري "قسنطينة"،، رسالة ماجساألحداثاوفرو  )عبد احلفيظ(: السياسة اجلنائية اجتاه (2)
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  جلسة احملاكمة )ثانيا(.سري أثناءملقررة (، والضمانات اأوال) األحداثسنعرر من خالل هذا الفرع لكل من تشكيلة حمكمة 
 :األحداثتحكيلة محكمة  -أوال

حماكم الواليات  إىل، ليمتد بعدها 1899مدينة شيكا وا عام  إىل األحداثيعود النشوء األول للمحاكم املتخصصة يف قضايا        
، هولندا 1912فرنسا  1910وبلجيكا  1908سنة  داثاألحبنظام حماكم  أخذتيف أوروبا فنجد بريطانيا قد  أما. األمريكيةاألخرى 
استجالء الظروف والعوامل اليت أدت باألطفال  إىل األحداث. و دف حماكم (1)1910، سويسرا1935، ايطاليا1923، املانيا1921

 إىلوردهم  وإصالحهممايتهم اجلنوح ومساعد م على التحرر من املؤثرات السلبية على سلوكا م واختاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة حب إىل
انه أحدث على مستوى كل  إالحماكم لألحداث  إفرادوحتقيقا للغرر أعاله فان مشرعنا اجلزائري وان مل يستجب ملسالة  .(2)احلياة السوية

 الفئة، وتوجد بكل جملس قضائي  رفة لألحداث. حمكمة قسم لألحداث خيتص بالفصل يف قضايا هاته
 داثاألحتحكيلة قسم  -(1

احتياطيني بأمر  أو أصلينيرئيسا، ومن مساعدين حملفني. ويعني احمللفون سواء كانوا  األحداثمن قاضي  األحداثيتشكل قسم 
 هذا وسن املشرع شروط .سنوات مع تأديتهم اليمني قبل البدء يف ممارسة مهامهم 3من رئيس اجمللس القضائي املختص، وهذا ملدة ثالث 

سنة، وان يكونوا متمتعني باجلنسية اجلزائرية ومعروفني باهتمامهم وختصصهم يف شؤون  30ليت تتمثل يف: جتاوز سن االنتقاء احمللفني وا
 .(3)األطفال

 األحداثتحكيلة غرفة  -(2
 أمر(، ويتم تعيينهم مبوجب 2على مستوى كل جملس قضائي وتتشكل الغرفة من رئيس ومستشارين اثنني) األحداثتتواجد  رفة 

الذين مارسوا كقضاة لألحداث. وحيضر اجللسات ممثل  أو\اجمللس القضائي من بني قضاة اجمللس املعروفني باالهتمام بالطفولة و من رئيس
 .(4)ضبط وأمنيالنيابة العامة 

 سير جلسة المحاامة: أثناءالضمانات المقررة  -ثانيا
طفال متر مبراحل أوهلا مساع الطفل وممثله الشرعي والضحايا تتسم إجراءات حماكمة األطفال بالبساطة، فالفصل يف قضايا األ      

الشركاء البالغني وهذا على سبيل االستدالل. كما  أووالشهود، وبعد مرافعة النيابة العامة والشهود جيوز مساع الفاعلني األصليني يف اجلرمية 
املرافعة  أثناءيأمر بانسحاب الطفل  أنلك، كما ميكن للرئيس الطفل من حضور اجللسة وهذا مىت اقتضت مصلحته ذ إعفاءإمكانية  إىلننوه 
 مبادئ حماكمة األطفال واليت كفلها التشريع فتتمثل يف: أهمعن  أما. (5)جزء منها أوكلها 

 الطفل من حضور الجلسة إعفاء -(1

                                           
احلديثة يف السياسة  موسى )حممود سليمان(: اإلجراءات اجلنائية لألحداث اجلاحنني، دراسة مقارنة يف التشريعات العربية والقانون الفرنسي يف ضوء االجتاهات(1)

 .287،  2008قوق،اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعات أمام كلية احل
 .141يف التشريع اجلزائري، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،   األحداثقوامسية )حممد عبد القادر(: جنوح (2)
 .من قانون محاية الطفل 80انظر املادة (3)
 .من قانون محاية الطفل 91انظر املادة (4)
 .من قانون محاية الطفل 82انظر املادة (5)
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 (1)يعفيه من حضور أنأجاز للقاضي عن قاعدة وجوب حضور املتهم جلسات احملاكمة، ف األحداثخرج املشرع اجلزائري بالنسبة لفئة 
اقتضت مصلحته ذلك، ويف هذا الصدد ينوب عنه ممثله الشرعي حبضور احملامي مع اعتبار احلكم الصادر  جزئية مىت أوكلية   اجللسة بصفة

 .(2)يف حقه حضوريا
 الحق في االستعانة بمحامي الدفاع -(2

ا وهذا ملساعدة احلدث يف مجيع املراحل املتابعة والتحقيق واحملاكمة، وإذا تتسم إجراءات حماكمة الطفل حبضور حمامي الدفاع وجوب
 .(3)نقيب احملامني إىليعهد ذلك  أوخيتار له حماميا من تلقاء نفسه  أن األحداثممثله الشرعي حمام كان لقاضي  أومل يعني الطفل 

 سرية الجلسة -(3
هذا املبدأ  أن إالإلجراءات اجلزائية، امن قانون  285بقا ملا جاءت به املادة يقضي املبدأ العام بان تكون املرافعات علنية وهذا ط

قانون الطفل األشخا   من 83وقد حدد ت املادة  ال يسري على جلسات حماكمة األطفال مراعاة لشخصيتهم، نفسيتهم ومشاعرهم.
رجة الثانية، شهود القضية، الضحايا، الد إىلأقارب الطفل  الذين يسمح هلم حبضور املرافعة واملتمثلني يف كل من: املمثل الشرعي للطفل،

ن األطفال ومندويب محاية الطفولة املعنيني القضاة، أعضاء النقابة الوطنية للمحامني، وعند االقتضاء ممثلي اجلمعيات واهليئات املهتمة بشؤو 
 بالقضية.

ال حتت طائلة تسليط عقوبة ومحاية لألطف ور باقي املتهمني.يف كل قضية على حدة يف  ري حض األحداثهذا ويفصل يف قضايا       
 أو\بنشر و  كل من يقوم  بإحدى هاتني العقوبتني أود.ج  200.000 إىلد.ج  10.000سنتني وبغرامة من  2 إىلأشهر  6احلبس من 

ات الصادرة عنها سواء يف الكتب رار والق واألحكام واألوامرملخصا عن املرافعات  أويدور يف جلسات اجلهات القضائية لألحداث  بث ما
 بأية وسيلة أخرى.  أوشبكة االنرتنت  أوالسينما  أواإلذاعة  أووالصحافة 

 تفريد الجزاء الجنائي المحكوم به على الطفل الجاني : الفرع الااني
سلطة تقديرية يف انتقاء اجلزاء من  األحداثاحلكم اجلزائي فيما مينحه املشرع لقاضي  إصدارتتجلى احلماية اجلنائية لألطفال عند 

، فان املشرع جعل العربة يف حتديد سن الطفل (4)سنة كاملة هو سن الرشد اجلزائي 18وإذا كان سن  .إدانتهاألنسب حلالة كل طفل ثبتت 
دون ذلك فان الطفل  أماات سنو  10التشريع تفرقة من حيث املسؤولية اجلزائية لألطفال بدءا من سن  أقاماجلانح "بيوم اقرتاف اجلرمية". كما 

جنحة  أوفمىت تعلق األمر بطفل ثبت ارتكابه جلناية  دعوى جزائية بغض النظر عن اجلرمية اليت اقرتفها. أويكون حمل متابعة  أنال ميكن 
 بياهنا: األيت أكثر من تدابري احلماية والتهذيب أوحيكم عليه بتدبري واحد  أن سنة فاألصل 18سنوات و 10وكان سنه يرتاوح ما بني 

 عائلة جديرين بالثقة، أولشخص  أوتسليمه ملمثله الشرعي  -
 وضعه يف مؤسسة معتمدة مكلفة مبساعدة الطفولة، -
 وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األطفال يف سن الدراسة، -
 وضعه يف مركز متخصص يف محاية األطفال اجلاحنني، -

                                           
 .321: مرجع سابق،  درياس)زيدومة((1)
 .من قانون محاية الطفل 82انظر املادة (2)
 .من قانون محاية قانون محاية الطفل 67انظر املادة(3)
 .من قانون محاية قانون محاية الطفل 08انظر املادة(4)
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  الوسط املفتوح للقيام به مع يضع الطفل حتت نظام احلرية املراقبة وتكليف مصا أنضاء مع إمكانية قاضي األحداث عند االقت
سنة فانه لقضاء احلكم سلطة استكمال  18و 13واستثناء مىت تعلق األمر بطفل يرتاوح عمرة ما بني  قابلية هذا النظام لإللغاء يف أي وقت.

 ع وجوب تسبيب احلكم.ممن قانون العقوبات،  50احلبس وفقا للمادة  وأواستبدال التدابري الواردة أعاله بعقوبة الغرامة 
 هللتوبيخ، وان اقتضت مصلحته ذلك يتم وضع إالفانه ال يكون حمال  13و 10وبالنسبة للمخالفات املرتكبة من طفل سنه مابني      

 .(2)توقيع عقوبة الغرامة عليه أوسلطة االكتفاء بتوبيخه  فللقاضي 18 إىل 13الطفل الذي يرتاوح سنه من  أما، (1)حتت نظام احلرية املراقبة
 المطلب الاالث

 الحماية الجنائية المقررة للطفل خالل مرحلة التنفيا
 فرع األول(، واملفتوحة )الفرع الثاين(.نتناوهلا من خالل عرر خمتلف مظاهر احلماية القانونية للطفل يف البيئتني املغلقة )ال     

 لحماية الجنائية لألطفال في البيئة المغلقةا: األولالفرع 
اهلم سواء حكم عليهم بتدبري من املشرع اجلزائري األطفال اجلاحنني حبماية خاصة،وهذا بإفراد مراكز متخصصة تعىن باستقب خصّ       

 واىل توضيح ذلك: ريةبعقوبة سالبة للح أو من قانون محاية الطفل، 85تدابري احلماية والتهذيب املنصو  عليها باملادة 
 المرااز المتخصصة في إعادة التربية -أوال

 األحداثعلى هذا النوع من املراكز للوزارة املكلفة بالتضامن الوطين، حيث تعىن باستقبال  اإلشرافاسند املشرع اجلزائري مهمة 
من  8ز التخصصية إلعادة الرتبية" وهذا يف املادة وقد كان يطلق على هذا النوع من املراكز تسمية "املراك،(3)اجلاحنني قصد إعادة تربيتهم

يضمن هذا الصنف من املراكز محاية خاصة لفئة ، و األحداثمؤسسات داخلية خمصصة إليواء  أهناوالذي كان يعرفها على  64-75 األمر
 :(4)األطفال يف خمتلف مصاحله من خالل تويل كل مصلحة ما يلي

 دراسة شخصية الطفل -(1
 .اتخمتلف الفحوصات والتحقيق وإجراءهبا مصلحة املالحظة، وهذا مبالحظة سلوى احلدث  وتتوىل القيام

 القضاء على الال توافق االجتماعي للطفل -(2
قية والوطنية والرياضية والتكوين املدرسي تتكفل هذه املصلحة بتزويد احلدث بالرتبية األخال أينوهي مهمة منوطة مبصلحة إعادة الرتبية،  
 االجتماعي. إدماجهبقصد إعادة  واملهين
 مساعدة الحدث على دمجه االجتماعي -(3
وهذا عن طريق دمج احلدث يف اجملتمع وهو يف املركز من خالل ضمان العمل األنسب  وتتوىل القيام هبا مصلحة العالج البعدي، 

ليت تستخدمه بعد خروجه من جهة أخرى، هذا وجيوز من جهة وبني احلدث واملؤسسة ا أبويهللحدث يف اجملتمع وتنظيم اتصاالت بينه وبني 

                                           
 .من قانون محاية قانون محاية الطفل 2فقرة  87انظر املادة (1)
 من قانون العقوبات اجلزائري. 51. وكذا املادة ون محاية الطفلمن قانون محاية قان 87انظر املادة (2)
املتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية  2012ابريل  5املؤر  يف  165-12من املرسوم التنفيذي رقم  7انظر املادة (3)

 .21الطفولة واملراهقة.اجلريدة الرمسية، العدد
املؤسسات واملصا  املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة، اجلريدة الرمسية،  أحداثواملتضمن  1975-09-26املؤر  يف  64-75 األمرمن  01انظر املادة (4)

 .81العدد
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جلنة  رأييأخذ  أنوضع احلدث خارج املركز املتخصص كالسماح له بااللتحاق مبراكز التكوين املهين ومؤسسات تعليم أخرى و ريها على 
 .(1) العمل الرتبوي وان يكون ذلك قبل انتهاء مدة التدبري الصادر بشأنه

األحداث يف اإلشراف  عن باقي مظاهر احلماية اجلنائية لألطفال فتكمن يف دور قاضي أما ,ملصا  املوجودة باملركزهذا عن دور خمتلف ا     
، من خالل قيامه بزيارة املركز ومتابعة وضعية األطفال الذين قضى بوضعهم داخل املراكز املتخصصة يف محاية األطفال ، وحضوره على التدبري

هذه اللجنة اليت يرتأسها قاضي األحداث، أين تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة األطفال ،(2) العمل الرتبويوجوبا يف اجتماعات جلنة 
إعادة النظر يف التدابري  األحداثوتربيتهم، ودراسة تطور حالة كل طفل موضوع يف املركز، مع إمكانية اقرتاحها يف أي وقت على قاضي 

 .(3) املتخذة
بية واألنشطة الرياضية والرتفيهية داخل من قانون محاية الطفل قد أولت االهتمام بالتعليم والتكوين والرت  120دة ونشري إىل كون املا

خصيتهم وعلى أن يستفيدوا من املراكز املتخصصة لألطفال معتربة إياها كحقوق هلم، مؤكدة على ضرورة تناسبها مع سنهم وجنسهم وش
 الرعاية الصحية والنفسية املستمرة.

 األحداثمرااز إعادة التربية وإدماج  -ثانيا
 وإدماجمىت اختريت العقوبة السالبة للحرية كجزاء لألطفال اجلاحنني فان مكان تنفيذ هذه العقوبة يكون مبراكز إعادة تربية   

 حملبوسني البالغني.وهذا فصال هلم عن ا(4) خمصصة لألحداث باملؤسسات العقابية أجنحةيف  إيداعهم، وعند اللزوم يتم األحداث
احملبوسني بداخل هذا الصنف من املراكز حبسب اجلنس، السن الوضعية  األحداثكما أكد قانون تنظيم السجون على ترتيب وتوزيع       

 . (5) اجلزائية
جيه وقد خص مشرعنا األطفال اجلاحنني داخل هذا الصنف من املراكز حبماية خاصة من خالل ختصيص مصلحة املالحظة والتو 

 أماوأيضا التدابري الرتبوية املالئمة.  األحداثواملتضمن اقرتاحات توجيه  األحداثقاضي  إىلتقرير حيال  وإعدادتتوىل حبث شخصية احلدث 
ثاين مصلحة فهي مصلحة إعادة الرتبية من مهامها متابعة وتنسيق عمل التأطري الرتبوي واألخالقي لألحداث، ومتابعة تكوينهم املدرسي 

مصلحة الصحة فتتكفل باجلانبني الصحي والنفساين لألحداث،  أماهين، واقرتاح التدابري واحللول الكفيلة لإلدماج االجتماعي لألحداث. وامل
تعىن بالتسيري اإلداري  واألمنمصلحة فهي مصلحة اإلدارة العامة  آخرعن  أما. واألمراروالسهر على تنفيذ اإلجراءات الوقائية من األوبئة 

 .(6) كز و ريها من املهامللمر 
جلنة إعادة الرتبية  إنشاءحظرية اجملتمع نص القانون على  إىلوتأهيلهم اجتماعيا  يئة لعود م  األطفالوللعمل على إعادة تربية 

وفقا للربامج  ، واليت ختتص بإعداد برامج التعليماألحداث، هذه اللجنة اليت يرتأسها قاضي األحداث وإدماجلدى كل مركز إلعادة تربية 
تكييف وتفريد العقوبة، فضال عن  إىلوالتكوين املهين، دراسة واقرتاح كل التدابري اهلادفة  األميةالربامج السنوية حملو  إعدادالوطنية املعتمدة، 

                                           
 .261السايح )عبد املالك(: مرجع سابق،  (1)
 .من قانون محاية الطفل 2فقرة  119انظر املادة (2)
 .فلمن قانون محاية الط118انظر املادة (3)
 .من قانون محاية الطفل128وكذلك املادة  \االجتماعي للمحبوسني اإلدماجاملتعلق بتنظيم السجون وإعادة  04-05من القانون رقم  28انظر املادة (4)
للمحبوسني يف مؤسسات مستقلة من جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة احملبوسني وهذا نصها:" جيب ان تودع الطوائف املختلفة  08وهو ما نصت عليه القاعدة (5)

 .او يف أجزاء مستقلة داخل تلك املؤسسات وذلك مبراعاة جنسهم وسنهم وسوابقهم وسبب حبسهم"
 احملدد لكيفيات تنظيم املؤسسة العقابية وتسيريها. 109-06من املرسوم التنفيذي  06انظر املادة (6)
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ملدير  أو األحداث وإدماجبية . وجييز القانون ملدير مركز إعادة الرت (1) االجتماعي اإلدماجتقييمها تنفيذ تطبيق برامج إعادة الرتبية وإعادة 
بإحدى املخيمات  أو األسريمينح للحدث إجازة خالل فصل الصيف ليقضيها يف وسطه  أنجلنة إعادة الرتبية  إخطاراملؤسسة العقابية بعد 

سبة األعياد الوطنية والدينية مراكز الرتفيه.كما ميكن للمدير منح احلدث احملبوس املتمتع حبسن السرية والسلوى عطال استثنائية مبنا أوالصيفية 
 . (2)أشهر  3أيام يف كل  10يتجاوز جمموع هذه العطل  أاللقضائها مع العائلة على 
 الحماية الجنائية لألطفال في البيئة المفتوحة: الفرع الااني

 ها نذكر:مهاجلزائري بالعديد من األنظمة العالجية اليت تعتمد على البيئة املفتوحة، ومن أ اخذ مشرعنا      
 نظام الحرية النصفية –أوال

من قانون تنظيم السجون " وضع احملبوس احملكوم عليه هنائيا خارج املؤسسة العقابية  104يقصد هبذا النظام طبقا لنص املادة 
بة ويؤثر يف تنفيذها السلوى مساء كل يوم". فهو يعترب تدبري تربوي يلحق العقو  إليهارقابة اإلدارة ليعود  أوخالل النهار منفردا ودون حراسة 

التقين،  أومزاولة دروس يف التعليم العام  أوية عمل، دظام هو متكني احملكوم عليه من تأوالغرر من هذا الن .(3) احلسن لشخص احلدث
 :(4)بياهنا األيتتكوين مهين، وهذا مىت اجتمعت الشروط  أووكذا متابعة دراسات عليا 

 شهرا. 24ي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون احملكوم عليه املبتدئ الذ -أ(
ءها مدة ال تزيد عن أربعة وعشرون احملكوم عليه الذي سبق احلكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف العقوبة، وبقي على انقضا -ب(

 شهرا.
لعقوبات بعد استشارة جلنة تطبيق هذا وتكون استفادة احملبوس احملكوم عليه هبذا النظام مبوجب مقرر صادر عن قاضي تطبيق ا

عن حقوق احلدث املستفيد من نظام احلرية النصفية فانه يؤذن له حبيازة مبلغ مايل  أما املصا  املختصة بوزارة العدل. إشعارالعقوبات، وبعد 
 وإرجاعتزم احلدث بتربير مصاريفه ، ويف مقابل ذلك يلوتغذيةمن مكسبه املودع حبسابه لدى كتابة ضبط احملاسبة لتغطية احتياجاته من نقل 

كما يقع عليه من جهة أخرى ويف تعهد مكتوب باحرتام الشروط اليت يتضمنها مقرر االستفادة. فهو   ما بقي منها لدى كتابة ضبط احملاسبة.
 .(5) يعترب تدبري تربوي يلحق العقوبة ويؤثر يف تنفيذها السلوى احلسن لشخص احلدث

 حروطالم اإلفراجنظام  -ثانيا
 اإلدماجظيم السجون وإعادة من قانون تن 150 إىل 134املشروط يف نصو  املواد من  اإلفراجنص املشرع اجلزائري على نظام 

املشروط، كما لقاضي تطبيق  إلفراجاممثله القانوين مكنة تقدمي طلب االستفادة من  أواملشرع للحدث  أعطىحبيث  االجتماعي للمحبوسني.
النظام. حييل قاضي تطبيق العقوبات الطلب  هبذا إفادتهتقدمي اقرتاح  األحداثر املؤسسة العقابية وأيضا جلنة إعادة تربية العقوبات وكذا مدي

ئيس جلنة إعادة الرتبية، وكذا ر بصفته  األحداثتشكيلتها عضوية قاضي  إىليضاف  أنعلى جلنة تطبيق العقوبات هذه األخرية اليت جيب 
جون الشروط املوضوعية لالستفادة من قانون تنظيم الس 134. وقد حدد املشرع يف نص املادة األحداث وإدماجية مدير مركز إعادة الرتب

 من هذا النظام واملتمثلة يف:

                                           
 .االجتماعي للمحبوسني اإلدماجيم السجون وإعادة املتعلق بتنظ 04-05من القانون رقم  128انظر املادة (1)
 .من القانون السابق 125انظر املادة (2)
 .279،   2013السايح )عبد املالك(: املعاملة العقابية والرتبوية لألحداث يف ضوء التشريع اجلزائري والقانون املقارن، اجلزائر، موفم للنشر،(3)
 .جونمن قانون تنظيم الس 106انظر املادة (4)
 .279السايح )عبد املالك(: مرجع سابق،   (5)
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ابية وهذا خالل نصف مدة املؤسسة العق أو\يظهر احلدث ضمانات جدية الستقامته وان يكون على سرية حسنة داخل املركز أن -(1
العقوبة  2\3رتة االختبار حمددة بثلثي ففان  اإلجرامإذا كان معتاد  أماللحرية احملكوم هبا عليه مىت كان حمبوس مبتدئ.  العقوبة السالبة

 تقل مد ا يف مجيع األحوال عن سنة واحدة.   أالاحملكوم هبا عليه، على 
 ف القضائية،والغرامات احملكوم هبا والتعويضات املدنية مامل يتم تسديد املصاري املشروط ما اإلفراجيستفاد من نظام  أنهذا وال ميكن  -(2

املشروط إذا كان  اإلفراج. ومىت قرر إفادة احلدث هبذا النظام يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر (1) تنازل الطرف املدين عنها إثباتمل يتم 
 .(2) زامات خاصة وتدابري مراقبة ومساعدةاملشروط الت اإلفراجيضمن مقرر  أنشهرا. وميكن هلذا القاضي  24باقي العقوبة 

وإذا كان قانون تنظيم السجون قد حدد تدابري املساعدة واليت من بينها املكسب املايل للمحبوس واملتمثل يف املبالغ اليت ميتلكها 
. وتعززت تدابري املساعدة بشكل عنه اإلفراجختصم إدارة املؤسسة العقابية حصة احتياط تسلم له عند  أينواملنح املتحصل عليها من عمله، 

من قانون التنظيم مساعدة اجتماعية ومالية متنح للمحبوس املعوز الذي ثبت عدم تلقيه بصفة  114ا سن املشرع مبوجب املادة دمأكرب عن
 .(3)عنه اإلفراجيغطي مصاريف اللباس والنقل والعالج يوم  منتظمة مبالغ مالية يف مكسبه املايل وعدم حيازته ما

والذي يعد  02\72علنا نرجع لألمر الذي جي األمرتدابري املراقبة وكذا االلتزامات اخلاصة مل حيددها قانون تنظيم السجون،  أما
املشروط، االمتثال  اإلفراجاملكان احملدد بقرار عين بتنظيم السجون يف اجلزائر عقب االستقالل، حيث تتمثل تدابري املراقبة يف اإلقامة ب أمر أول
كل   وإعطاءهاملساعدة االجتماعية ستدعاء قاضي تطبيق العقوبات واملساعدة االجتماعية اليت عينت له عند االقتضاء، قبول زيارات اال

 املستندات اليت تسمح مبراقبة وسائل معاش املفرج عنه بشرط. أواملعلومات 
 لتزامات هي كا يت:وجممل هذه اال 187،186 وهذا مبوجب املادتني 72/02وبالنسبة لاللتزامات فقد نص عليها األمر      

 ة حمددة،* أن يكون قد أجرى عليه اختبارا ناجحا يف ورشة خارجية أو يف حرية نصفية أو يف بيئة مفتوحة ملد
 * أن يكون ملزما بالتوقيع على سجل خا  موضوع مبحافظة الشرطة أو بفرق الدرى،

 ألجنيب،* أن يكون منفيا من الرتاب الوطين بالنسبة ل
 * أن يكون مودعا مبركز لإليواء مبأوى لالستقبال أو يف مؤسسة مؤهلة لقبول املفرج عنهم،

 * أن خيضع لتدابري املراقبة أو العالجات بقصد إزالة التسمم على األخص،
 * أن يدفع املبالغ املستحقة للخزينة العمومية إثر احملاكمة،

 أو ملمثليها الشرعيني.* أن يؤذي املبالغ املستحقة لضحية اجلرم 
 * أال يقود بعض العربات احملددة بأصناف الرخص املنصو  عليها يف قانون املرور،

 ت العمومية األخرى،ال يرتدد على بعض األماكن، مثل حمالت بيع املشروبات وميادين سباق اخليل واملالهي واحملال أن* 
 اجلرم معه وشركائه يف اجلرمية،* أال خيتلط ببعض احملكوم عليهم، والسيما القائمني ب

 .* أال يستقبل أو يأوي مبسكنه بعض األشخا  والسيما املتضرر من اجلرمية إن كانت متعلقة هبتك عرر

                                           
 .االجتماعي للمحبوسني اإلدماجمن قانون تنظيم السجون وإعادة  136انظر املادة (1)
 . 145انظر املادة (2)
 .147،148 ،  2009بريك)الطاهر(: فلسفة النظام العقايب يف اجلزائر وحقوق السجني، دار اهلدى، اجلزائر،(3)
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يف هذا الصدد يقع على مدير املؤسسة العقابية عند تنفيذه ملقرر منح اإلفراج املشروط وجوب تبليغ احلدث مبحتوى هذا املقرر والشروط 
ردة فيه وهذا قبل تسليمه الرخصة، مع حترير حمضر يثبت فيه قبوله هلذه الشروط مع التوقيع على هذا التبليغ من طرف كل من اخلاصة الوا

 . (1) املستفيد ومدير املؤسسة العقابية، والذي ترسل نسخة منه إىل قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب احلالة
ذه الشروط والتدابري وجوب االمتثال هلا وهذا طوال فرتة العقوبة املتبقية بالنسبة للمحبوس ويقع على احملكوم عليه املوافق على ه

 .(2)احملكوم عليه بعقوبة مؤقتة
 : خاتمة

جلاحنني واليت جسدت تشريعيا بدا يف ختام هذا البحث املوجز والذي حاولنا من خالله تبيان مظاهر احلماية اجلنائية لألطفال ا
ل يف مقدمتها مساع اجلانح حبضور وليه سجلنا يف هذا املقام مجلة من الضمانات اقرها قانون محاية الطف أينت األولية، من مرحلة التحريا

كيل اجلمهورية بذلك مع وجوب و  إخطاريف احلالة العكسية فيلزم  أماالشرعي وكذا حمامي الدفاع، فضال عن حظر توقيفه للنظر كأصل، 
 املشرع الطفل املوقوف للنظر )كما سبق وان بينا ذلك(. مراعاة الضمانات اليت خص هبا

مع األطفال املتهمني  بالتحقيق األحداثعن مظاهر احلماية اجلنائية خالل مرحلة التحقيق فتكمن يف اختصا  قاضي  أما
باألحداث. كما ملسنا محاية ملكلف اقاضي التحقيق  إىلاجلنايات فيؤول التحقيق الوجويب  أمابارتكاب اجلنح وجوبا واملخالفات جوازا، 

ة واسعة يف انتقاء التدبري األنسب للحدث مرحلة احملاكمة واليت تتجلى فيما مينحه املشرع لقضاة احلكم من سلطة تقديري أثناءالطفل اجلانح 
البة للحرية خمففة مىت  بعقوبات س باحلكم عليه وإماعن البيئة املفسدة اليت يقطن فيها،  إبعاده أوالطفل  إصالحوالذي يكون من شانه 

 كانت مصلحته تقتضي ذلك.
بعقوبة سالبة للحرية، وهذا  أو والتهذيب بتدبري احلمايةهذا وخصص املشرع مراكز تعىن باستقبال األطفال سواء احملكوم عليهم 

 األحداث وإدماجمراكز إعادة تربية  إىلون الصنف الثاين فيودع أمااملراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية  إىل األطفالبإيداع الصنف األول من 
 من جهة أخرى. وإصالحهمفصال هلم عن فئات احملبوسني البالغني من جهة وتسهيل إعادة تربيتهم 

ل كبري على ختصص قضاة معاجلة جنوح األطفال متوقف بشك أنعلى  نؤكدالبحث فإننا  إليهاالتوصيات اليت خلص  أهموعن       
سار العملي مبا يسمح هلم حبسن تقدير امل أثناءخالل التكوين املستمر  القانونية منملكا م  إثراءوظائفهم، مع ، واستقرارهم يف األحداث

الفصل يف قضايا األطفال  دإسناالتدبري الذي من شانه تربية وإصالح الطفل اجلانح. ومن جهة أخرى فان ما يأخذ على مشرعنا هو 
 تشكيلتها قار لألحداث، لدى نرى تتضمن يف أنحمكمة اجلنايات االبتدائية من دون  إىلختريبية  أوإرهابية  أفعالالضالعني يف ارتكاب 

 ايات االبتدائية واالستئنافية.تشكيليت حمكميت اجلن إىل األحداثانه وتعزيزا لضمانات احلماية اجلنائية للطفل البد من ضم قاضي 
 

 

 

                                           
ة، شور املتعلق بكيفية البت يف ملفات اإلفراج املشروط. من كتاب محدي باشا)عمر(: قانون تنظيم السجون، الطبعة األوىل، اجلزائر، دار هومانظر املن(1)

2006. 
 االجتماعي للمحبوسني. اإلدماجمن قانون تنظيم السجون وإعادة  146انظر املادة (2)
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 الخاص الدولي القانون يف الحدث عناصر دتعدّ  عند التطبيق الواجب القانون

Applicable law when the elements of an event are in private international law 

 ،دكتوراهالطالب باحث يف  ،هحام بولسينةط.د. 
 ، اجلزائر. جامعة باجي خمتار عنابة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

  17/40/2018 تاريخ املراجعة: - 12/02/2018 تاريخ اإليداع:
 ملخص:

اعدة التنازع املقررة لذلك، ققد تعرتر القاضي صعوبات عند حتديد القانون الواجب التطبيق عند تعدد عناصر احلدث، وإعمال 
لدولة اليت وقع فيها اخلطأ أم قانون فقد يقع الفعل الضار يف دولة ويرتتب الضرر يف دولة أخرى، فبقانون أي دولة يعتد، هل هو قانون ا

 لة اليت وقع فيها الضرر.الدو 
 الكلمات المفاتيح: 

 القانون الدويل اخلا ، تنازع القوانني، االلتزامات  ري التعاقدية. 
Abstract 

A judge may have difficulties in determining the applicable law when the elements of the 

event are in place and the rule of conflict so established. A malicious act may occur in a State and the 

harm is caused in another State. Under the law of any State, is it the law of the State in which the 

fault occurred or the law of the State which signed Where the damage. 

Key words:  

international private law, conflict of laws, non-contractual obligations 

 مقدمة
انون مكان وقوعه، أي قانون الدولة أخضعت أ لب التشريعات العربية واألجنبية املسئولية التقصريية الناجتة عن الفعل الضار، لق       

ضرار ل تلزم الفاعل بدفع التعويض جبرب األباليت وقعت فيها احلادثة املنشئة لاللتزام، وذلك ألن احملكمة ال تنظر يف املسئولية التقصريية، 
لوى يف اجملتمع الذي وقعت فيه، والواقع احلاصلة ماديا وتقدر هده األضرار حبسب الظروف السائدة، فاألفعال الضارة تعترب خرقا لقواعد الس

بيق برمتها ليه يف تعني القانون الواجب التطعأن حتديد القانون احمللى ال يواجه أدين مشكلة إذا ما كانت عناصر الواقعة القانونية اليت يعول 
انون هده الدولة، وعليه فال صعوبة يف دولة واحدة، أي حدث اخلطأ وحتقق الضرر املرتتب عليه يف نفس الدولة، ففي هده احلالة سيطبق ق

القانون احلقيقية تثور بشأن كيفية حتديد  بذلك يف حتديد القانون الواجب التطبيق إذا وقع الفعل الضار وضرره يف دولة واحدة، أمنا الصعوبة
اب أو جملة يف دولة وكان يف أكثر من دولة، كأن يطبع كت " les éléments de rattachement " احمللي عندما تتوزع عناصر اإلسناد

لضار يف دولة وحتقق ضرره يف دولة ايتضمن قذفا لشخص معني مث نشر الكتاب أو اجمللة ومت توزيعه يف دولة أو عدة دول، أي وقوع الفعل 
وظهور السم  م يف اجلزائر إىل أحد املسافرين،تفرق عناصر الواقعة املنشئة لاللتزام بوقوعها يف إقليم عدة دول، كتقدمي الطعام املسمو  أخرى،أو

 عليه يف تونس، ووفاته يف ليبيا.
يها اخلطأ؟ أم قانون الدولة ليت حدث فوعلى ذلك تتمحور اإلشكالية حول القانون الواجب التطبيق يف هذه األمثلة أهو قانون الدولة ا    

األول إىل موقف التشريعات من تطبيق  وعليه نتطرق يف املبحث ،اليت حتقق فيها الضرر املرتتب عنه؟ وما هو موقف الفقه والقضاء من ذلك؟
 القانون احمللي، واملبحث الثاين إىل موقف الفقه والقضاء. 
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 المبحث األول

 المحليموقف التحريعات من تطبيق القانون 
عناصر الفعل الضار بني عدة دول،  قد يعرتر القاضي املعرور عليه النزاع صعوبات أثناء تطبيقه القانون احمللي، وذلك عند توزع      

قليد إحدى املنتجات يف دولة لعرضها تتمثل هده الصعوبات يف ارتكاب اخلطأ يف دولة وترتب الضرر يف دولة أخرى، ومثال ذلك : القيام بت
فهل  إلضرار بسمعته يف دولة أخرى.اأسواق دولة أخرى ، ومن أمثلة ذلك أيضاً : القيام بالتشهري بشخص يف دولة ما فيرتتب على ذلك  يف

 ق الضرر)املطلب الثاين(.خيضع الفعل الضار يف مثل هده احلالة، لقانون حمل وقوع الفعل الضار )املطلب األول(، أم حمل حتق
 انون محل وقوع الفعل الضارالمطلب األول: تطبيق ق

أخضع املشرع اجلزائري على  رار  ريه من املشرعني االلتزامات  ري التعاقدية لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل املنشئ لاللتزام،   
، كما أخد هبذا  1لتزام"من القانون املدين اجلزائري" قانون البلد الذي يقع فيه الفعل املنشئ لال 20عندما نص يف الفقرة األوىل من املادة 

من القانون  21من القانون املدين، نفس الشيء بالنسبة للمشرع املصري يف املادة  22الرأي أيضا املشرع األردين يف الفقرة األوىل من املادة 
ل الضار أم النافع لقانون ، حيث وضع قاعدة عامة أخضع فيها االلتزامات  ري التعاقدية بوجه عام، سواء كانت مصدرها الفع2املدين املصري

، من خالل هده املواد يتضح لنا أن أ لب التشريعات العربية ذهبت إىل وجوب تطبيق قانون حمل 3البلد الذي وقع فيه الفعل املنشئ لاللتزام
، حيث أن القانون 4هوقوع الفعل الضار، الن هدا الضرر مل يكن إال نتيجة للفعل الضار الذي جيب أن يقدر بقانون البلد الذي ارتكب في

 احمللي بالنسبة للمسئولية املدنية الناشئة عن األفعال الضارة يتدخل هنا كنص من نصو  األمن املدين ا مرة، يهدف هذا النص إىل تأمني
قا لقانون ، وذلك وف5الناس ومنعهم من ارتكاب األعمال الضارة  ري املشروعة ضدهم، فإن ارتكبت تلك األفعال ألزم مرتكبها بالتعويض
، وال أمهية ملكان حتقق  6حمل وقوع الفعل الضار الذي خولف فيه ا مر الذي يقضي باالمتناع عن ارتكاب الفعل الضار أي الغري مشروع

الضرر، أي أن قانون الدولة اليت حدث فيها الضرر أو انتشر، فليست له أي صفة يف الفصل يف التعويض الناتج عن الفعل الضار، والذي 
يف بلد  ري البلد الذي وقع فيها الضرر، وال يف حتديد املسئولية الن نصوصه اخلاصة باألمن املدين ليست هي اليت خرقت، حيث ميكن  وقع

 .7القول أن األسباب اليت أدت إىل حدوث الضرر يف إقليمها قد تكون مستقلة عن إرادة فاعل اجلرمية

                                           
املؤر  يف  07-80يتضمن القانون املدين، معدل ومتمم بالقانون رقم  1975سيتمرب سنة 26وافق امل 1395رمضان عام  20مؤر  يف  58- 75أمر رقم  1
 3املؤر  يف  14-88، القانون رقم 1987ديسمرب  8املؤر  يف  19-87، القانون رقم 1983يناير  29املؤر  يف  01-83، القانون رقم 1980 شت  9

مايو  13املؤر  يف  05-07والقانون رقم  2005يونيو  20املؤر  يف  10-05، القانون رقم 1989ير فربا 7املؤر   01-89، القانون رقم 1988مايو 
2007. 

 من القانون املدين املصري. 21من القانون املدين األردين، املادة  22/1املادة   2
 141،  1972ايل، مطبعة املوصل التعليم الع /2حسني اهلداوي و د  الب الداودي، القانون الدويل اخلا  ،ج  3
 .141،   نفسه املرجع ، القانون الدويل اخلا ،حسني اهلداوي و د الب الداودي  4
 .414، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية،   2007هشام علي صادق، تنازع القوانني   5
 .141مرجع سابق.القانون الدويل اخلا ، حسني اهلداوي و د  الب الداودي،   6
 .414املرجع السابق،    تنازع القوانني، ادق،هشام علي ص  7
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مدين( وتبناه أيضا االجتهاد القضائي الفرنسي حيث يعمل به مبثابة قاعدة من قواعد  25أخذ به أيضا املشرع اإليطايل )املادة       
ؤولية اإلسناد الكالسيكية مفادها " يف القانون الدويل اخلا  الفرنسي عدا اتفاقية دولية معارضة..." يكون القانون احمللي املختص حبكم املس

 . 1املدنية  ري التعاقدية هو قانون وقوع الضرر
كما يستند مؤيدي هذا الرأي والذي يقر بتطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار على عدة أسس هي، أنه من الطبيعي اللجوء إىل        

 تطبيق قانون املكان الذي وقع فيه الفعل الضار، ألنه يف هذا املكان مت اإلخالل باألمن والسالمة العامة وحصل السبب املنشئ لاللتزام،
، ومبا أن تشريع كل دولة يضع قواعد السلوى الواجبة اإلتباع فهو األقدر على معرفة إن كان هناى جتاوز هلده 2يه التعويضوالذي يرتتب عل

 القواعد، والتحقق من توافر العناصر املولد هلده املسئولية التقصريية.
ألخرى احملتملة، جنسية الضحية أو الفاعل كما يعترب مكان وقوع الفعل الضار ضابط اإلسناد الوحيد احليادي مقارنة بالضوابط ا

فمرتكب السلوى الضار يكون على علم بقانون الدولة اليت اقرتف فيه سلوكه ذلك أنه إذا ارتكب عمال يعتقد أنه مشروعا  .3أو مكان إقامتها
ذه احلالة القانون املطبق يعترب مفاجأة وفقا لقانون حمل وقوعه، مث يصبح  ري مشروع وفقا لقانون الدولة اليت ترتب فيها الضرر، ففي هده ه

 .4بالنسبة ملرتكب العمل ال يتفق واعتبارات العدالة
باإلضافة إىل أن تطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار حيقق العدالة بني حقوق مرتكب الفعل والضحية، فمن العدل أن حياسب 

ك فهذا القانون وحده هو الذي حيدد شروط مسئوليته ونطاقها، ومنه مرتكب الفعل حسب القانون الذي ارتكب فيه الفعل املخالف، وبذل
، كما أن اختصا  مكان وقوع الفعل الضار 5منح الضحية التعويض املناسب هلا حسب هذا القانون، وفقا للمركز القانون الذي مينحه هلا

وقوع الفعل الضار، الن القضاء املختص للفصل يف مثل يؤدي إىل حتقيق سهولة اإلثبات وفعالية وسهولة اإلجراءات املتبعة إلثبات مكان 
 .6هده النزاعات هو أيضا فضاء الدولة اليت وقع على أرضها الفعل الضار

كما يربز اختصا  القانون احمللي على اعتبار أن األفعال الضارة تكون نتيجة خرق لقواعد سلوى األفراد يف اجملتمع الذي وقع      
جمتمع قواعد سلوى خاصة به قد ختتلف عن قواعد السلوى يف جمتمع آخر، ومادام قواعد السلوى لكل جمتمع تدخل الفعل الضار، الن لكل 

ى يف نطاق قواعد ا من املدين الذي وقع فيه الفعل الضار، وعليه فتقدير مسالة خمالفة أو عدم خمالفة قواعد السلوى للمجتمع تقاس فيه عل
الضار أو الواقعة املنشأة لاللتزام، ومبوجب هذا القانون يقدر مقدار هذا الفعل الضار ومدى خمالفته هلده  أساس املكان الذي وقع فيه الفعل

 .7القواعد، وبذلك تقدير مقدار الضرر الواجب إصالحه نتيجة هذا الفعل الضار
ظرف االجتماعي الذي حصل فيه، فقد ال ينسجم إخضاع اختصا  الفعل الضار إىل قانون حمل وقوعه مع النظام القانوين لل      

فإعطاء االختصا  لقانون البلد الذي حصلت فيه الواقعة املنشأ قد ال يسعف املتضرر، وقد يكون من األفضل يف مثل هده احلاالت أن 

                                           
 .196،   2009الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلا ، دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،حممد وليد املصري  1
 . 198  املرجع نفسه،    2
 .198،   نفسه املرجع  3
 1195،   2008شارع عبد احلق ثروت القاهرة  32سالمة، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، دار النهضة العربية أمحد عبد الكرمي   4
 .198املرجع السابق،   الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلا ، حممد وليد املصري،   5
 .981   نفسه،جع ، املر حممد وليد املصري، الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلا   6
   الثقافة للنشر والتوزيع،حسني اهلداوي، القانون الدويل اخلا  تنازع القوانني، املبادئ العامة واحللول الوضعية يف القانون األردين دراسة مقارنة، مكتبة دار   7

160. 
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حتكم األفعال  كما أخذت التشريعات املقارنة هبذا االجتاه، على أساس أن القواعد اليت  .1يويل االختصا  إىل القانون الذي تنسب أليه
يق هذا الضارة ترمي إىل وقاية اجملتمع، فإذا وقع الفعل يف اإلقليم الوطين فإن القواعد السارية فيه تكون هي اليت خرقت باإلضافة إىل أن تطب

االجتاه، القانون القانون يتفق وتوقعات مرتكب الفعل حيث يكون على علم هبذا القانون، ومن بني هذه التشريعات املقارنة اليت أخذت هبذا 
 70)املادة  1999الفرع األول( والتونسي لعام  32)املادة  1979الفرع األول(، والقانون اجملري لعام  28)املادة  1979النمساوي لعام 
 .2الفرع األول(

 المطلب الااني: تطبيق قانون محل تحقق الضرر
ى أساس أن اهلدف من تطبيق قانون حمل حتقق الضرر، هو ويذهب رأي أخر إىل وجوب تطبيق قانون حمل حتقق الضرر، عل     

، فال ميكن جتاهل مكان حتقق الضرر جتاهال تاما، على أساس أن عنصر اخلطأ يشكل ركنا أساسيا من 3تعويض املتضرر عما حلقه من ضرر
السلوى الضار، أي االعتداد بعنصر الضرر  أركان املسئولية التقصريية، كما أن العربة بقانون مكان حتقق الضرر إن اختلف عن مكان ارتكاب

قات جيب أن يستجيب للواقعية يف حتديد القانون الواجب التطبيق على املسؤولية، أي االبتعاد قدر اإلمكان عن اجملاز والتصور يف تركيز العال
ز يف هده احلالة، فاألولوية تكون اليت تشتمل على عنصر أجنيب، وبذلك اللجوء إىل عناصر ذات طابع مادي، فالضرر هو العنصر املمي

لقانون ذلك املكان، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فاملسؤولية املدنية  ايتها األوىل التعويض املدين ال العقوبة على العمل أو السلوى 
حيث االعتداد بعنصر الفعل الغري ، وهذا ما يدعمه التطور احلديث يف نظام املسؤولية املدنية يؤكد افرتاقها عن املسئولية اجلنائية من 4الضار

، 5املشروع الن اهلدف األساسي ال يرمي إىل توقيع اجلزاء على املخطئ بقدر ما يهدف إىل محاية املضرور وتعويضه عن الضرر الذي أصابه
لة هو الذي يطبق بطلب "أنه إذا حدث الضرر يف دولة أخرى فإن قانون هذه الدو  2فقرة  70وهذا ما خلص إليه املشرع التونسي يف املادة 

 .6من الضحية"
والضرر هذا جيب أن يقدر بقانون مكان حتققه باعتباره قانون املكان الذي اختل فيه التوازن بني املصا  اليت يهدف القانون إىل      

عند إرسال كتاب سب وشتم  ، فمثال7محايتها، وعليه جيب إعطاء االختصا  يف هده احلالة لقانون الدولة اليت يتحقق فيها الضرر الرئيس
، من بلد إىل بلد آخر يعترب الضرر الرئيس قد وقع يف املكان الذي يتم فيه تسلم هذا الكتاب ويعترب قانون هدا املكان هو القانون املختص

الضار، فال يكون للمدعي  وعليه سوف يطبق قانون حمل حتقق الضرر، فاملسؤولية املدنية  ايتها األوىل التعويض املدين ال العقوبة على الفعل
مصلحة يف الدعوى، ما مل يكن قد أصابه ضرر، الن الضرر هو الشرط األول لقيام املسؤولية، كما أن تقادم املسؤولية يبدأ من وقت حتقق 

الفرع  52)املادة 1982، وتأخذ به العديد من التشريعات، كالقانون الرتكي لعام 8الضرر، وتقدير التعويض يكون بقدر الضرر كذلك
 الفرع الثاين(. 45)املادة  1866الفرع الثاين(، والربتغايل لعام  133)املادة  1987الثاين(، والسويسري لعام 

                                           
 .161حسني اهلداوي ، املرجع نفسه،     1
 . 104،   2000االلكرتوين، السياحي، البيئي، دار النهضة العربية، أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الدويل اخلا  النوعي،   2
 ,141سابق،   الرجع امل القانون الدويل اخلا ، حسني اهلداوي و الب الداودي،  3
 .1195أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، املرجع السابق،     4
 .415رجع سابق،   هشام علي صادق، تنازع القوانني، م 5
                            يتعلق بإصدار جملة القانون الدويل اخلا  التونسي، جاء يف نص املادة "ختضع  1978نوفمرب  27مؤر  يف  1998لسنة  97قانون عدد  70/1املادة   6

 الضرر بدولة أخرى فإن قانون هذه الدولة ينطبق إذا طلب املتضرر ذلك"املسئولية  ري التعاقدية لقانون الدولة اليت حصل هبا الفعل الضار إال أنه إذا نتج 
 .141سابق،   الرجع امل القانون الدويل اخلا ، حسني اهلداوي و الب الداودي،  7
 .106،  2007مجال حممود الكردي، تنازع القوانني بشأن املسؤولية عن سوء استخدام االنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة،   8
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وخالفا للموقف األول والثاين هناى من يرى بضرورة تطبيق القانون األصلح للمتضرر، أي أن املتضرر له احلق يف االختيار بني       
قانون مكان حتقق الضرر، وأيهما أصلح وانفع له، ويف هذه احلالة القانون الذي مت حتديده هو قانون املكان الذي قانون وقوع الفعل الضار و 

حيث أشار القانون التونسي إىل  .1اكتملت فيه عناصر املسؤولية، أي القانون األصلح للمتضرر أو أي قانون أخر يبدو مناسبا ومالئما
املنتوجات اليت قد تسبب ضررا للمستهلك بقاعدة إسناد، واليت مبوجبها أصبح من حق املتضرر  ، فخص2إعطاء للمتضرر حق االختيار

 :بني اخليار
 قانون الدولة اليت يوجد فيها مؤسسة الصانع وعند عدم وجودها فمقره. -
 فقة.قانون الدولة اليت حصل فيها اقتناء املنتوج، ما مل يثبت الصانع أنه عرر يف السوق دون موا -
اخليار يف حوادث املرور بني قانون مكان حصول احلادث وقانون مكان حصول الضرر،  ري أنه إذا كان الطرفان  3جاز أيضا للمتضرر كما أ

 مقيمني يف بلد واحد هو نفسه بلد تسجيل العربة أو العربات املعنية باحلادث يطبق قانون ذلك البلد.
 المبحث الااني

 موقف الفقه والقضاء
القرارات  ا راء الفقهية، أما فيما ما خيصٍ موقف الفقه والقضاء ، فلكل واحد رأيه اخلا  ،فموقف الفقه يتعدد نتيجة تعددأما في       

ىل موقف الفقه )املطلب األول(، موقف القضائية يف هذه املسالة مل نعثر إال على القليل، مقارنة باملواقف الفقهية، وعليه سوف نتطرق إ
 ثاين(.القضاء )املطلب ال

 المطلب األول: موقف الفقه
تعددت أراء الفقهاء فمنهم من أخد بالرأي األول، والذي يرى بتطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار، ورأي يري ضرورة تطبيق           

أخد عز الدين  ،يف ذلكتربيراته قانون حمل حتقق الضرر، وأخري الرأي الثالث الذي يقضي بتطبيق القانون األصلح للمتضرر وكل واحد له 
هو  عبد اهلل ، بالرأي الذي يقول بضرورة تطبيق قانون البلد الذي وقع فيه اخلطأ، تربيره فيد ذلك على أن قانون البلد الذي وقع فيه اخلطأ

ما الضرر إال نتيجة الذي حيكم سلوى اجملرم أو مرتكب ذلك اخلطأ، على أساس  أن اخلطأ هو العماد الرئيسي  الذي تقوم عليه املسؤولية و 
 . 4له 

، ومن إجيابيات هذا االجتاه الذي يرجح تطبيق قانون مكان حصول الضرر، أهنا تربر 5فالبعض يرجح تطبيق مكان حصول الضرر
يف هده احلالة اليت تتعدد فيها أمكنة حصول الفعل الضار ووحدة مكان حصول الضرر، أي أن قانون حصول الضرر يف هده احلالة هو 

 ن موحد على عالقة تتعدد فيها أمكنة حصول الفعل الضار.قانو 
ما ميكن استخالصه من هذا الطرح أنه ميكن تطبيق عدة قوانني عند تعدد األمكنة اليت حتصل فيها األضرار الناجتة عن عمل       

كما ذهب   .6 على توزع ضرر واحدواحد، وتطبيق هده القوانني بشكل موزع على خمتلف هده األضرار، لكن يستحيل أن تطبق عدة قوانني

                                           
 .1199أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، مرجع سابق،     1
 .1998من جملة القانون الدويل اخلا  التونسي لسنة  72الفصل   2
 .1998من جملة القانون الدويل اخلا  التونسي لسنة  73الفصل   3

 .395،  2011، 3ازع القوانني،دار هومة للطباعة والنشر اجلزائر، اجلزء األول، ط عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلا  اجلزائري، تن  4
 .487بديع سامي منصور، الوسيط يف القانون الدويل اخلا ، مرجع سابق،     5
 .487املرجع نفسه ،    6
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ذه بعض الفقه إىل أبعد من ذلك يف اعتبار مكان حتقق الضرر يتطابق كقرينة مع مركز الثقل يف العالقة، فهو األساس يف املسئولية، إال أن ه
 القرينة تستبعد عندما يثبت بأن مكان وقوع الضرر كان عرضيا.

ا  إىل ضرورة االعتداء مبحل وقوع الضرر، ففي هذا املكان يتحقق اإلخالل بالتوازن بني املصا  أكد أيضا فقه القانون الدويل اخل          
اليت يهدف القانون إىل محايتها، وعليه جيب تركيز االلتزامات الناجتة عن هذا العمل الغري مشروع والذي حتقق الضرر يف مكان آخر  ري 

لى املكان الذي حتقق فيه الضرر، على أساس أنه العنصر اجلوهري للمسئولية التقصريية وفقا املكان الذي وقع فيه الفعل املنشئ لاللتزام ع
 .1لتطورها احلديث

كما ظهر اجتاه جديد يف الواليات املتحدة األمريكية ناصره بعض الفقهاء الفرنسيني ينادي بإخضاع االختصا  للفعل الضار إىل             
بيق القانون املالئم للعمل  ري املشروع، وذلك بإسناد االختصا  إىل قانون حمل وقوع الفعل الضار مع قاعدة أكثر مرونة، تدعو إىل تط

 . 2األخذ بعني االعتبار عوامل إسناد آخري كاجلنسية واملوطن وحمل اإلقامة االعتبارية
عة على إقليم الدول اليت سنته، أي أن الدولة يرى بارتان أن القانون يتدخل قبل أي شيء أخر ليحظر وقوع األفعال  ري املشرو          

يلزم تسن القوانني ملعاقبة األفراد املقيمني على إقليمها على األفعال الغري مشروعة، بذلك فإن القانون يهدف إىل ردع الفعل الضار قبل أن 
 .3مرتكبه بالتعويض، وعليه من الطبيعي تطبيق قانون الدولة اليت وقع على أرضها الفعل الضار

ويرى الفقه احلديث إسناد االلتزامات  ري التعاقدية إىل قانون موقعها تربير بسيطا عمليا ومنطقيا، وذلك أن الواقعة ال ميكن        
ب إسنادها بالنظر إىل موضوعها ) االلتزام بالتعويض( وال بالنظر إىل أشخاصها )املتسبب يف الفعل الضار واملضرور( وإمنا جيب أن تسند حس

درها وهو الفعل الضار ذاته إعماال ملبدأ الشرعية الذي يقضي بان خيتص القانون احمللي بتحديد مشروعية األفعال اليت تقع حتت سلطانه مص
 .4ميأو عدم مشروعيتها، هذا املبدأ يشكل قاعدة من قواعد األمن املدين ويعد مظهرا لسيادة الدولة، مما يقتضي أن يطبق عليه القانون اإلقلي

" كما برره فقهاء آخرون حبجة اجتماعية أساسها العدالة واإلنصاف، الن اجلرمية املدنية تنتج يف الوسط االجتماعي الذي حدث       
فيه وما جنم عنها من أضرار يعرب عن اختالل التوازن ملصا  األطراف يف هدا الوسط املتجانس، ولكي يتحقق التوازن املطلوب الذي هو 

ه جيب تطبيق قانون حمل وقوع الفعل يف نطاق السيادة اإلقليمية، فظال عن ذلك هناى اعتبار آخر وهو أن حتقيق توقع هدف القانون ذات
 5األحكام يقضي تطبيق قانون حمل الوقوع على كافة الوقائع ونتائجها" 

القوانني اليت حتكم األفعال الضارة  أساس أنكما اخضع سافيين االلتزامات  ري التعاقدية لقانون القاضي وليس القانون احمللي على       
 مؤكدة اإللزام يطبقها القاضي وحدها دون القانون األجنيب.

وهناى رأي أخد به الفقه والقضاء األمريكي، أن تطبيق قانون احملل الذي نشأ فيه الضرر أو االفتقار ألن االلتزام ال يتم إال بنشوء     
ن أساسيان فيه، كما يستند هذا الرأي فوق ذلك إىل أن الضرر فعل مادي يسهل تركيزه يف حمل معني، وإن الضرر أو االفتقار، أي أهنما ركنا

كانت النظرية اجلديدة قد طغت عليه اليت تأخذ مبكان وقوع الفعل الضار، كما أخد هبذا الرأي بعض الفقهاء الفرنسيني وبعض األحكام 
رنسيني تأخذ بتطبيق قانون احملل الذي وقع فيه الفعل الضار،حيث يستند يف هذا الرأي على أن الفرنسية، لكن ا لب الفقهاء األوربيني والف
                                           

 ,415هشام علي صادق، تنازع القوانني، املرجع السابق،    1
 .161،   1997املبادئ العامة واحللول الوضعية يف القانون األردين دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، حسني اهلداوي، تنازع القوانني،  2
 .198املرجع السابق،    الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلا ، وليد املصري،حممد   3
، دراسة مقارنة بالقوانني 2005جوان  20. املؤر  يف 05.10يف ضوء القانون الطيب زرويت، القانون الدويل اخلا ، اجلزء األول، تنازع القوانني   4

 .224،  2008، 2والقانون الفرنسي، مطبعة الفسيلة الدويرة، ط       العربية 
  224.5املرجع نفسه ،    
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تقتضي الفعل الضار يرتب االلتزام يف احلالتني يقع دفعة واحدة بينما الضرر قد ميتد حدوثه يف الزمان واملكان، ويضيفون إىل ذلك أن العدالة 
حمل يعترب قانونه أن هدا الفعل  ري مشروع، وإال حياسب إذا كان قانون هذا احملل يعترب الفعل أن حياسب اإلنسان عن الفعل الذي أتاه يف 

 .1مشروعا
ويرى الفقه أن تطبيق قانون احملل ليس من النظام العام، عندما ال يتمسك به اخلصوم وترفع الدعوى أمام قاضي  ري قاضي      

 .2أن تطبيق قانون احملل إلزامي احملل، فا للقاضي احلق أن يطبق قانونه، يف حني
وهناى من يرتى االختيار للضحية بني قانون الواقعة وقانون البلد الذي وقع فيه الضرر، وهدا احلل أخد به املشرع التونسي كاستثناء       

الضرر أيهما أصلح له، أي أنه على نفس الشيء يف أملانيا فاملضرور له االختيار بني قانون حمل وقوع الفعل وقانون حمل نشوء  3على القاعدة،
القاضي أن يراعي مصلحة املضرور وأي من القانونني الذي يناسب املضرور للحصول على التعويض املناسب لذلك، كما هناى رأي يف 

ضرر، فإن فرنسا يري أن قانون القاضي الذي أصدر احلكم بالتعويض هو الواجب التطبيق سواء كان مكان وقوع الفعل أو مكان نشوء ال
القاضي املطروح عليه النزاع هو الذي يقرر أي قانون سوف يطبق للحكم بالتعويض، كما يفرتر يف هذا الرأي أن القانون الذي يسري 
على املسئولية هو القانون الذي كان مطبقا وقت وقوع الفعل اخلاطئ حىت ولو صدر قبل احلكم قانون آخر خيالفه، ومىت كان قانون احملل 

ي يطبق على االلتزامات  ري التعاقدية فيجب أن يرجع إليه القاضي ملعرفة أركان املسئولية، كما جيب عليه أن خيضع التكييف لقانون هو الذ
دولة  القاضي طبقا للقاعدة العامة، وجيب عليه أيضا أن حيرتم النظام العام، حبيث ال جيوز أن يطبق قانون احملل إذا اصطدم بالنظام العام يف

 .4ضي املرفوع إليه النزاعالقا
أما األستاذ الطيب زرويت، يرى أن تطبيق قانون مكان وقوع الفعل املنشأ لاللتزام هو ألصوب ، ومن األجدر العمل به ألنه        

ألوىل يشمل الفقرة ا 20الفقرة األوىل، مهما كان نوع املسؤولية  الن مضمون الفكرة املسندة طبقا للمادة  20يتناسب مع مضمون املادة
 5املسؤوليتني وكليهما يكون الفعل أو اخلطأ هو أساس املسؤولية

ويرى الدكتور امحد عبد الكرمي سالمة، أن أعمال فكرة القانون احمللي االجتماعي كفيل حبل املشكالت، فعلى القاضي املختص       
اصر املسئولية، حبيث تكون مرتبطة بتلك البيئة، ارتباطا وثيقا، كقانون الذي طرح عليه النزاع أن يبحث عن البيئة االجتماعية اليت ترتكز هبا عن

ق املوطن املشرتى أو قانون اجلنسية املشرتكة، أو قانون حمل اإلقامة املشرتكة، دون قانون حمل ارتكاب السلوى الضار، وال قانون حمل حتق
املسئولية، فيجب تطبيق القانون الذي وقع فيه اإلخالل بذلك التوازن، الضرر، أما لو أردنا احملافظة على التوازن بني مصا  األطراف يف 

 6وحيدث هدا اإلخالل يف نطاق سريان قانون حمل حتقق الضرر، الن حمل حتقق الضرر  البا ما تكتمل عناصر املسئولية فيه،
 يرى اإلستاد هشام على صادق: 

ملسؤولية التقصريية، ومع ذلك فإن املالحظ أن التطور احلديث يف نظام "حقا أن عنصر اخلطأ يشكل ركنا أساسيا من أركان ا       
ره احلديث املسؤولية املدنية يؤكد افرتاقها عن املسؤولية اجلنائية من حيث االعتداد بعنصر الفعل  ري املشروع، فنظام املسؤولية املدنية يف تطو 

سا إىل محاية املضرور وتعويضه عما حلق به من ضرر وإزاء هذه النظرة إىل ال يرمي فقط إىل توقيع اجلزاء على املخطئ بقدر ما يهدف أسا
                                           

 .90،   2003زائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية اجل2علي علي سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلا  اجلزائري، ط  1
 .90و  89املرجع نفسه،     2
 .396 عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلا  اجلزائري، املرجع السابق،    3

 . 90،   السابق املرجع مذكرات يف القانون الدويل اخلا  اجلزائري،علي علي سليمان ،   4
 .230  الطيب زرويت ، القانون الدويل اخلا ، املرجع السابق،   5

 .1200، 1199أمحد عبد الكرمي سالمة، األصول يف التنازع الدويل للقوانني، املرجع السابق،     6
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اهلدف الذي تسعى إليه قواعد املسؤولية التقصريية، فقد أكد جانب من فقه القانون الدويل اخلا  ضرورة االعتداد مبحل وقوع الضرر، ففي 
إىل محايتها، ومن مث فإنه يتعني تركيز االلتزامات الناشئة عن العمل  ري  هذا املكان يتحقق اإلخالل بالتوازن بني املصا  اليت يهدف القانون

ايد املشروع يف املكان الذي حتقق فيه الضرر بوصفه العنصر اجلوهري للمسؤولية التقصريية وفقا لتطورها احلديث، ويؤكد هذا املعىن ذلك التز 
أ وفقا للمفهوم التقليدي، مثل املسؤولية عن فعل الغري وعن األشياء، ففي املستمر لصور املسؤولية اليت قد يصعب إقامتها على فكرة اخلط

 1هذه الصور يعترب الضرر ال شك هو العنصر اجلوهري من املسؤولية"
 139، 138، 134ما يفهم من هدا الطرح أنا أساس املسؤولية هو الضرر هذا ما جاء به القانون املدين اجلزائري يف املواد     

 ما تطرق إليه، فإن عناصر الضرر قد تتوزع يف أكثر من مكان، أو قد تصيب أكثر من شخص أي أنا هده األضرار قد تظهر باإلضافة إىل
يف أماكن متعددة، كا توزيع أكل مسموم على سياح من جنسيا متعددة يف اجلزائر وظهور أعرار ذلك السم يف بلدان متعددة، فالقانون 

بالنسبة إىل كل عنصر من عناصر الضرر هو املكان الذي ظهر فيه ذلك الضرر،إال أنه عندما تكون تلك  الواجب التطبيق يف هده احلالة،
 2العناصر مرتبطة مع بعضها البعض أي هناى عالقة سببية فإنه من األنسب تطبيق قانون مكان حصول الضرر األول.

 المطلب الااني: موقف القضاء
الفقرة األوىل من القانون  20بقانون حمل ارتكاب الفعل املنشى لاللتزام، وذلك تطبيقا لنص املادة  لقد أخذت احملكمة العليا             

، واليت تقضي بتطبيق قانون حمل وقوع الفعل الضار، ومبوجبها طبقت القانون 1994أفريل  27املدين اجلزائري، يف حكمها املؤر  يف 
لنسبة للمسؤولية املدنية عن حادث مرور، تضرر منه شخص جزائري، ولكن الغريب يف الفرنسي بوصفه قانون مكان وقوع الفعل الضار با

قد هذا احلكم أن احملكمة العليا رجعت لتربير قضاء قضاة املوضوع إىل قاعدة التنازع املقررة يف القانون الفرنسي واعتدت حبكمها، وبذلك ف
ص طبقا للقانون الوطين، ر م أنه يف تاريخ صدور احلكم مل يكن املشرع اجلزائري طبقت ما تقضي به قواعد التنازع يف القانون األجنيب املخت

هذا القانون  إىلهو الواجب التطبيق وبالرجوع  1904، فقد جاء يف قرار احملكمة العليا " حيث أن قانون نابليون سنة 3يأخذ باإلحالة 
 1948ع فيه الفعل املنشئ لاللتزام، وما كان يطبق يف احملاكم الفرنسية مند نالحظ أن االلتزامات  ري التعاقدية ختضع لقانون البلد الذي وق

أخد القضاء الفرنسي بتطبيق قانون حمل حتقق الضرر، يف قضية خالصتها )) أن امرأة وضعت طفال ، 4يف قضية شهرية تسمى قضية لوتور"
الدة الطفل يف فرنسا واعترب القانون الفرنسي هو قانون حمل حتقق الضرر يف فرنسا نتيجة إ راء مت يف الربتغال، فأعترب الضرر الرئيس قد وقع بو 

، وأكدت 1983كما حكمت حمكمة النقض الفرنسية بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان وقوع الضرر يف سنة   .5الرئيس ((
رر، على أساس انه حيقق العدالة، ألنه يعطي االختيار كما أخد القضاء األملاين بتطبيق القانون األصلح للمتض  .19976ذلك القرار يف سنة 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فالراجح فقها وقضاء، هو االعتداد  7للمتضرر بني قانون وقوع الفعل الضار وقانون حمل حتقق الضرر.

                                           
 .397عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلا  اجلزائري، املرجع السابق،     1
 .397عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلا  اجلزائري، املرجع السابق،     2
 .232 ويت، القانون الدويل اخلا ، املرجع السابق،  الطيب زر   3

 .33 ،  3، العدد 1994اجمللة القضائيةاجلزائرية، سنة   4

 .163املرجع السابق،   القانون الدويل اخلا ، حسني اهلداوي و الب الداودي،   5
6 Gordon and Breach : Cass. 1re civ., 14 janv. 1997 : Dalloz 1997, p. 177, note M. Santa-Croce ; JCP 1997.II.22903 ; 

RC 1997, p. 504, note J.-M. Bischof 
 .141،   القانون الدويل اخلا ، املرجع السابقحسني اهلداوي و الب الداودي،   7
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تد مبكان حتقق أخر عنصر فيها وهو مكان وقوع مبكان حتقق الضرر على أساس أن املسؤولية ال تتحقق إال بتكامل أركاهنا وانه جيب أن يع
 .1الضرر ، لتعويض املضرور عما أصابه من ضرر

 خاتمة: 
ريعات سواء الوطنية أو األجنبية من خالل دراستنا ملسالة القانون الواجب التطبيق عند تعدد عناصر احلدث، الحظنا أن جل التش         

دنية بالدرجة األوىل هو تعويض املضرور فعل الضار لقانون مكان وقوعها، الن أساس املسئولية املأخضعت املسؤولية التقصريية النامجة عن ال
رب ذلك الضرر يلزم الفاعل بدفع عما حلقه من ضرر، حيث تعترب األفعال الضارة خرقا لقواعد السلوى يف اجملتمع الذي وقعت فيه، وجل

ة به وهي ختتلف من جمتمع إىل ، وكما هو معلوم أن لكل جمتمع قواعد سلوى خاصالتعويض، وتقدير هده األضرار حبسب الظروف السائدة
ام وقواعد اجملتمع اليت متت فيه الواقعة أخر، وعليه فإن تقدير هذه السلوكيات ومدى خمالفتها لقواعد السلوى يف اجملتمع تقاس على ضوء أحك

ضرر الواجب إصالحه، هذا من جهة ومن قدار خمالفة هده القواعد، وتقدير الاملنشئة لاللتزام وهدا القانون هو وحده القادر على تقدير م
و قانون حمل حتقق الضرر، يعترب أجهة أخرى فتطبيق القانون األصلح للمضرور سواء كان ذلك القانون هو قانون حمل وقوع الفعل الضار 

ملسألة مثله مثل ا لب التشريعات، حيث ع اجلزائري مل يفصل يف ااألنسب لتحقيق التوازن بني مصا  اخلصوم حفاظا حلق املضرور، أما املشر 
ملنشئ لاللتزام،  وبذلك فهو أخذ مبا اوضع قاعدة عامة أخضع فيه االلتزامات  ري التعاقدية بوجه عام لقانون البلد الذي يقع فيه الفعل 

لقانون الواجب التطبيق يف مثل اة الكاملة يف حتديد أحدت بيه خمتلف التشريعات، أي أعطى دور كبري للقضاة ، والذي تكون له السلط
جتاهلها، مع مراعاة عدم اصطدام القانون  هده احلاالت، مراعاة ملصلحة املضرور بالدرجة األوىل، باإلضافة إيل األخذ با راء الفقهية وعدم

 املختار بالنظام العام يف اجلزائر.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .231الطيب زرويت، القانون الدويل اخلا ، املرجع السابق،     1



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

94 
 

 ائيةالجنائية والوساطة الجز  السياسةأزمة 

Crisis of criminal politic and criminal justice 

 ،باحث يف الدكتوراه، طالب بن صالح عليط.د. 
 ، كلية احلقوق والعلوم  السياسية

 ، اجلزائر.بكر بلقايد تلمسان جامعة أبو
 29/04/2018 تاريخ املراجعة: - 29/03/2018تاريخ اإليداع: 

 :ملخص

ف أمناط السلوى اإلجرامي  أضحت ت الفصل فيها )أزمة السياسة  اجلنائية( وهبدف معاجلة خمتلأمام تزايد عدد القضايا وتعقيدا
لعدالة  اجلنائية ، تدعم  هبا سياستها يف لالسياسة اجلنائية  املعاصرة  تعتمد على آليات أخرى بديلة منها الوساطة اجلزائية  كنموذج جديد 

أدى بالتشريعات املقارنة ومنها التشريع  صة أمام األطراف  املسامهة يف حل نزاعا م وديا. ممامكافحة اإلجرام ، وتتيح يف مقابل ذلك الفر 
م اقتصار اهتمامه على فكرة ردع اجلاين اجلزائري  اعتماد هذه ا لية  ، مدعما بذلك فلسفته اجلديدة يف معاجلة اجلرمية ، ومؤكدا على عد

 يف إطار ضوابط قانونية معينة.وإعادة تأهيل اجلاين. وقمعه، بل وتعديها إىل تعويض اجملين عليه 
 : الكلمات المفتاحية

 .تأهيل اجلاين أزمة العدالة اجلنائية، الوساطة  اجلزائية كوسيلة بديلة، جرب الضرر،  
Abstract  

In the face of a growing number of cases and the difficulties processing them (criminal justice 

crisis), modern criminal policy resorts to utilizing alternative mechanisms, such as mediation as a 

new model for criminal justice, in order to treat the different types of criminal behaviour and support 

it crime fighting policy. On the other hand, this allows participating parties to contribute in resolving 

their conflicts amicably. As a result, Algerian legislation, among many others, opted for this 

procedural mechanism, which helps support its new philosophy regarding crime –fighting, and 

confirming that its interest is limited to not only the idea of deterring, and repressing, the offender 

but, above all, compensating the victim, within the frame of legal standards, as well as rehabilitating 

the offender.  

Key words:  

Criminal justice, penal mediation crisis, alternative mechanisms, compensation, reinsertion, 

rehabilitation. 
 :ةمقدمد
 لو منها أي جمتمع من اجملتمعات، فاجلرمية ال خيتصيب كافة اجملتمعات القدمي منها واحلديث اجلرمية منذ القدم ظاهرة ضارة متثل

 مادام وجودها بنشأة اجملتمعات البشرية فظاهرة اإلجرام مرتبطة يف  .تنتقل عدواه إىل  ريه من األفرادباعتبارها مرضا يصيب الفرد، ومن مث 
بنو البشر  على األرر  فال بد من وقوعها، هكذا النفس البشرية  وهكذا طبيعة السلوى االجتماعي ،وحىت لو عاش البشر مجيعا يف املدينة 

 . 1 الفاضلة اليت ختيلها الفالسفة اليونان، فهي واقعة ال حمالة

                                           
 1.  2003، مصر، القاهرة، دار الكتب القانونية، حدثةركاهنا من وجهة نظر مستتعريف اجلرمية وأ ،الشاعر املتويل حممد صا  - 1
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ناقشوا مشكلة السلوى  حنيسفة القدامى ع الفالعن حل هلا، فقد بدأت حماوالته ممل يرتى مشكلة اجلرمية دون حبث  واإلنسان
واالختيار واجلرب ومع األديان والشرائع حني جاهبت اجلرائم بعقوبات قاسية لردع الناس  اخلري والشر والفضيلة والرذيلة  ضمن قضايااإلجرامي 

 .1ومنعهم من ارتكاهبا 
اجزا عن هرة اإلجرامية  ستبقى ما بقي اإلنسان، وسيبقى عوبالر م من التقدم احلضاري  الذي وصلت إليه البشرية ، فان الظا

تسعى إىل  دراسة أفضل الوسائل طريق إتباع سياسة جنائية حكيمة  ، عنع أن حند من هذه الظاهرةنستطي القضاء عليها كليا، ولكن
 .2احلد منها  -على األقل -ورسم أكثر اخلطط فاعلية يف سبيل مكافحة  اجلرمية أو واألساليب،

ء وظيفتها، فمما ال شك فيه أن هناى واملتتبع للسياسات  اجلنائية للدول يف مواجهة  الظاهرة اإلجرامية  جيد أهنا أخفقت يف أدا  
العملية  اليت حتد ضع اخلطط اإلجرائية ينجحوا يف و  بدليل  إن واضعي تلك السياسات مل اهرة اإلجرام والسياسة اجلنائية صلة وثيقة بني ظ

ية املتبعة  يف هذه الدول هي عامل  ري اجلنائاالعتقاد بأن تكون هذه السياسة  رامية ، بل أنه ليس من املبالغة ن الظاهرة اإلجبالفعل  م
بأهنا من عوامل لسياسة اجلنائية اوصف بعضهم تلك ، يفسر إىل حد ما االرتفاع املستمر يف معدالت اإلجرام ، بل بلغ األمر حلد مباشر

وتتخذ وسائل  ري مدروسة  ال تستند  كوهنا تبىن على الظن واالحتمال  وهذا ما حدا بالبعض األخر أن يصفها باالرجتالية. جرامتفاقم اإل
ند تنظيمه لوسائل مكافحة اجلرمية  ع ياسية  واالقتصادية واالجتماعية إىل أسس علمية ملكافحة اإلجرام هبدف تقييد املشرع بالظروف الس

 بأزمة السياسة اجلنائية.  وهو ما نتج عنه ما يعرف
دة التحقيق االبتدائي تصل حنو ستة فتصاعد الظاهرة  اإلجرامية  مل يواكبه تغيري مماثل  يف وسائل مكافحتها، ففي فرنسا كانت م

كمة لحكم يف جنحة أمام حملتقريبا  أشهرويف هولندا جيب مضي ثالثة  1993لتصبح ثالثة عشر شهرا تقريبا سنة  1986يف عام  أشهر
مصر إذ صرح وزير العدل املصري يف مؤمتر   الدرجة األوىل ، كما انه ميكن مالحظة الزيادة الكبرية يف حجم الدعاوي اجلنائية. أما القضاء يف

 12م املصرية  خالل سنة قضائية بلغ ، أن عدد القضايا  اليت عرضت أمام احملاك 2003تطوير العدالة اجلنائية  الذي عقد بالقاهرة سنة 
حصائيات  أثبتت أن بعض ، حىت إن اإلطفال هناى من يرفع دعوى ضد األخرأشخا  مبا فيهم األ 5مليون قضية  أي انه من بني كل 

قضية  371قضية  مبعدل يزيد على  11123احملاكم اجلزائية  كمحكمة جنح املنتزه مبحافظة اإلسكندرية بدوائرها املختلفة تنظر  شهريا يف 
 .يوميا

نه يف كثري من أ  إذ ،فصل فيهامن حيث عدد القضايا املعروضة يوميا على احملاكم لل الوضع السائد مثال يف اجلزائرفس وهو ن
، كما  أن التحقيقات االبتدائية  ضيةق 200احملاكم يفصل القاضي يوميا يف القضايا املعروضة عليه خاصة يف احملاكم الكبري على أكثر من 

على النحو الصحيح امرأ عسريا، ر م  ةاألمر الذي جيعل إقامة العدالة اجلنائي .أشهر 6ائية تصل إىل أكثر من أمام مصا   الضبطية القض
عدم استطاعة  العدالة التقليدية   شكل كبريبوعليه فقد وضح  يوميا. زيادة عدد القضاة  مل يستطيع مواكبة العدد اهلائل من القضايا  املعروضة

ا. وهذا األمر ال يقف عند دولة حبد ، وما حتملته هذه من شكليات  تعرقل عملية الفصل يف القضايرة اإلجراميةهة الزيادة يف الظاهمواج
تدور اإلشكالية حول أزمة ة العدالة اجلنائية الة على أزمعلى تلك املؤشرات اخلطرية الد وبناء .تواجه كثري من الدول هذه املشكلةذا ا، وإمنا 

 ة. هبا رق معاجلتها. ودور الوساطة اجلزائية كأحد حلول أزمة السياسة اجلنائيالسياسة اجلنائية أسبا

                                           
 1 .   ،جامعة حلب سوريا ،حلب كلية احلقوق، جيز يف علم اإلجرام وعلم العقابالو ، السراج عبود - 1
 5.     1992-دار النهضة العربية القاهرة  ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، عبد الستار فوزية - 2
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ا فيه إىل أزمة السياسة اجلنائية )أسباهبا إجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا على حمورين أساسيني وهم على التوايل: احملور األول تطرقن
جلنائية وذلك من خالل )التعريف هبا  وطبيعتها جلزائية  كأحد حلول أزمة السياسة اوطرق عاجلها(. أما احملور الثاين فتطرقنا فيه إىل الوساطة ا

 القانونية، ونطاقها، إجراءا ا، وآثارها(.
 المبحث األول

 الجنائية   وطرق عالجها السياسة أزمة 
، هذه األخرية  اجلرميةع شيو  من العوامل املشجعة علىحمل انتقاد بل  اجلنائية أكثر  من أي وقت مضي   أصبحت السياسة 

زة عن مسايرة  هذا عاج نها أصبحتمحماربتها أو الوقاية  ومبوازاة ذلك فان آليات ،ملحوظا يف مستوى ومعدل  اقرتافهاشهدت  ارتفاعا 
بطبيعة احلال  تكثيف   بة اجلرمية  وعلى رأسها، األمر الذي فسج اجملال أمام  االستنجاد بالطرق  الكالسيكية  املعتمدة  يف حمار املد اإلجرامي

 . ة  دون اقرتافه جرمية مستقبليةوترية االعتقاالت  لردع اجملرم أو احليلول
، هذه اخليارات  وان كانت تبدو إىل األمس القريب السياسة اجلنائية  فأمام  هذا الوضع  ظهرت خيارات  جديدة  ملعاجلة  أزمة

، ومن مجلة هذه اخليارات  فتح قناة التوصل  مع أطراف ضرورة ملحة قت الراهن أضحىأمهية  طرحها يف الو  ، إال أنتصورات  نظرية جمرد
والثقة يف عدالتها اجلنائية  ة  واالطمئنان للنجاعة القضائية رسم مالمح عدالة  تفاوضي ألنو  .اخلصومة  اجلنائية  عرب توسيع العدالة التصاحلية

رة القضاء وكثتفاديا لتعقيدات ، ت  خارج اإلطار التقليدي  للمحاكمة  وإجراءا ايتطلب اعتماد  وسائل وآليات  جديدة حلل النزاعا
يقوم على فتح التوصل  التقليدي للمحاكمة   خارج اإلطاراخلصومات اجلنائية  ظهرت  آلية الوساطة  اجلنائية  ك لية  جديدة  حلل  .شكلياته

ستحدث  يهدف إىل حل اخلصومات  اجلنائية  بغري الطرق  التقليدية  ودون  احلاجة ، فهي تعترب  نظام قانوين ممة اجلنائيةبني أطراف اخلصو 
استجابة  الدعوى العمومية  حلل اخلصومات اجلنائية  وقد جاءت يف اجلنائية  العادية، فهي  احد احللول البديلة  إىل مرورها  باإلجراءات

 . 1اجملتمع جمرب الضرر  بالنسبة للضحية  وإعادة إدماج اجلاين   بني أفرادسياسة جنائية  تقوم على املصاحلة  لضرورة  تبىن
. 2اجلنائية قابلية للتطور يف املنازعات  وأكثر مرونة أكثر بوسائل - وعلى وجه السرعةلذلك تتطلب السياسة اجلنائية املعاصرة 

، كما أهنا تتميز بأهنا اقل كلفة تنظرها احملاكم اجلزائية يف عدد القضايا اليتوهي وسائل من شاهنا أن تساهم يف عالج مشكلة الزيادة اهلائلة 
لذلك استوجب يف البداية معرفة أسباب هذه األزمة مث أو نفقة ن وان كان ال جيوز أن تكون على حساب املبادئ األساسية يف القانون. 
 التطرق إىل طرق عاجلها مع اخذ الوساطة اجلزائية كأحد آليات احلد من األزمة. 

  الجنائيةالسياسة  أزمة أسبا  لب األول:المط
مما جعل الدولة عاجزة عن  زمةإن املتتبع  للعدالة اجلنائية بصفة عامة  جند  أن هناى عدة  أسباب أدت  إىل ظهور هذه األ

  وبالتايل  التصدي هلذه األزمة وتتمثل هذه األسباب فيما يلي: ،املواكبة
 الجنائيالتضخم التحريعي  ظاهرة الفرع األول:

ياة إن املتتبع  ثار األزمة العدالة اجلنائية ،جيد أن اجلرائم البسيطة يف تزايد مستمر  نظرا لكثرة  التشريعات املنظمة  لشىت نواحي احل
دخل الدولة وتؤدي إىل بطء العدالة . كما أدت اجلرائم البسيطة نتيجة ت ات جنائية تغرق احملاكم بالقضايا وترهق القضاة ، اليت تتضمن جزاء

                                           
 1 2009أكتوبر  44جملة الشريعة والقانون ع ، دراسة حتليلية  مقارنة، اطة يف إهناء  اخلصومة اجلنائيةالوسل، انور حممد صدقي وبشري سعد ز لو -

  09 
 5   2001-دار النهضة العربية القاهرة -الوساطة اجلنائية )طريقة مستحدثة يف إدارة الدعوى اجلنائية(–إبراهيم عيد نايل  - 2
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يف العصر  احلديث يف جمتمع األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  إىل تضخم حجم"التجرمي التنظيمي" أو ما يطلق عليه بعضهم " 
 التجرمي القانوين".

لغاية، أدى إىل أوجد يف الواقع وضعا صعبا ل ،تخدام اجلزاء اجلنائيإن هذا التدخل من جانب الدولة ، وما رافقه من اتساع يف اس
هذه  اتساع نطاق التجرمي ، ليشمل أفعاال ال ترتقي الن تشكل خطراً  أو  ديدا على أمن اجملتمع ، فضال  عن أن القيم واملصا  اليت تناهلا

يف  خطأ اإلسرافهذا ما أثبته التطبيق العملي الذي اظهر  ، ليها استمرار اجملتمع واستقراره األفعال  ليست بتلك األمهية اليت يتوقف ع
 .1 سياسة التجرمي ، فبدأت املطالبة باحلد من تدخل قانون العقوبات يف جماالت ال شأن له هبا

اجلنائية مع ظاهرة التضخم العقايب، واليت كانت نتاجا طبيعيا لتزايد أعداد القضايا اجلنائية، سياسة ظاهرة أزمة ال وهكذا تالزمت
ل، فأضحى  الوصول إىل  العدالة الناجزة ا منة امرأ عسريا، و دا القضاء معذورا إذا مل حيقق العدالة األمر الذي بات يهدد احملاكم بالشل

 .2ا منة  أمام األعداد اهلائلة من القضايا .فالطاقة البشرية  حمدودة بطبيعتها، وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها 
 الحبس قصيرة المدى  ظاهرة الفرع الااني:

وال تصلح لردع اجملرم  لردع العام ل رضها فال هي تكفي  ن العقوبة القصرية املدة من حيث املبدأ ال تكفي لتحقيقما ال شك فيه أ
، وحتطم مستقبله، هذا شرفه واعتباره، وفقد لأسرتهعن  أبعادهنامجة عن ه، بل ويرتتب عليها آثار سلبية بوجه خا ، فتقومه وتعلمه و ذب
اجلرمية اليت تقضي   وأساليب، إلجرامااتصاله باجملرمني اخلطرين ، حيث يتلقى عنهم ما ال يعرفه من تعاليم خبالف ما قد يتعرر له بسبب 

 يف هذا العصر.  اإلجرامعليه ، وقد يرتتب على ذلك ازدياد نسبة 
عاجزة عن  الذي جيعل هذه العقوبة األمر. واإلصالح والتأهيلللحبس ال تكفي  البا لتنفيذ برامج التهذيب،  أن املدة القصرية إىل باإلضافة
، وارتفاع معدل ارتكاب اجلرائم اجلرمية ، ولعل ما يفسر نسبة العود إىلجمرد عملية سلب للحرية  دون جدوى إىل، بل حيوهلا أهدافهاحتقيق  

3 . 
  اإلغراق في الحكليات اإلجرائية الفرع الاالث:

 املصلحة العامة واحلرية الشخصية ار  الشرعية الدستورية  هو حتقيق التوازن بني إن اهلدف العام لقانون اإلجراءات اجلزائية  يف إط
واحلرية الشخصية و ريها من حقوق  -(ب ،اجلنائية العدالة فاعلية -(أ و ريها من حقوق اإلنسان، مبا يكشف التوازن بني هدفني مها:

درته يف التوفيق بني الضمانات اليت تكفل صحة احلكم واإلجراءات ومن مث فان أي تشريع إجرائي يتوقف جناحه على مدى  ق، 4اإلنسان 
، اإلجراءاتوتتضاعف يوما بعد يوم من  تعقيد يف  قل سري العدالة اجلنائية  تتعدد فالعوامل  اليت تعر   ،اليت تضمن عدم اإلبطاء يف إصداره

يف استخدام  اإلسرافبل أن  .5 متعددة ومتنوعة  إلجرائيةايف الشكليات، ووحدة السالح اإلجرائي على الر م من أن الظاهرة  وإ راق
، بل أن هناى ا اما سابق التجهيز باملساس حبق الدفاع ينتظر قد اخل هبذا التوازن، وشل اجلهاز القضائي إجراءا االدعوى اجلنائية وطول 

ائية. نذ قرنني من الزمن  على اعتبارها ضمانات للعدالة اجلنعادة كل حماولة  لتحرير  الدعوى اجلنائية من بعض قوالبها الشكلية اليت اصطلح م

                                           
 124   1998 1منشأة املعارف اإلسكندرية ط -علي عبد القادر الشاذيل ،وفتوح عبد اهلل الشاذيل، علم اإلجرام والعقاب - 1
 1،  2005حكيم حممد حكيم حسني ، النظرية العامة للصلح وتطبيقا ا يف املواد اجلنائية ،دراسة مقارنة  دكتوراه  ندار الكتاب القانونية،   - 2
 530   1973 2مد جنيب ، علم العقاب ،القاهرة، دار النهضة العربية، طحسين حم - 3
 15   2002سرور امحد فتحي، القانون اجلنائي الدستوري ،القاهرة ، دار الشروق ،  - 4
 4  1997 1سامل عمر حممد، حنو تسري اإلجراءات اجلنائية ، القاهرة، دار النهضة العربية  ط  - 5
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رائم البسيطة . وملا كانت اجلاخل البسيط منها واخلطري...  مجيع اجلرائم على قدم املساواةملزمة بالنظر يفعالوة على ذلك فان العدالة اجلنائية 
 طرية بالشكل الذي يتناسب مع خطور ا وتعقيدا ا. يف اجلرائم اخل تثقل كاهل العدالة بالقدر الذي حال بينها وبني النظر

 ضعف أجهزة العدالة الجنائية:: الفرع الرابق
أمام وضع مشكالت دقيقة  ، والسياسي، قد أدت إىلعية  املصاحبة  للتطور االجتماعي، واالقتصاديإن التغيريات  االجتما

جلنائية هلا أهدافها، ولكن هذه األهداف مل تتحقق على النحو الواجب سباق مع  الزمن ، فالسياسة االسياسة اجلنائية  حتقيق أهداف
فاإلجرام ازداد انتشارا والسجون فشلت يف حتقيق أهدافها، وزادت عوامل اإلجرام، وتعقدت سبل الوصول للحقيقة  وتعرضت ضمانات 

نائية  فقد أصاهبا الشلل واضعف من أداء دورها يف واضحا يف أداء  أجهزة العدالة اجلوقد ظهر  هذا اخللل ، 1احلرية الشخصية  للخطر 
 مكافحة اإلجرام.

 المطلب الااني: عالج أزمة العدالة الجنائية:
أمام هذه املؤشرات اخلطرية اليت تناولنها، كان البد للسياسة اجلنائية أن تعيد النظر يف إسرتاتيجيتها املتبعة يف مكافحة اإلجرام، 

ئية منذ منتصف القرن املاضي تبحث عن وسائل حتقق أقصى فاعلية ممكنة يف مكافحة اإلجرام. وقد حاولت وبالفعل بدأت السياسة اجلنا
التشريعات املختلفة وضع آلية هلذه السياسة حمل التطبيق، وهذه ا ليات اختلف نظامها ومداها من تشريع إىل آخر، تبعا للظروف اخلاصة 

، ويتمثل يف سياسة احلد موضوعي أحدهمانائية فيها. وعليه اجتهت  السياسة اجلنائية  اجتاهني: بكل دولة، واألهداف املرسومة للسياسة اجل
من التجرمي والعقاب وهو ما يعين رفع وصف التجرمي عن بعض أنواع السلوى اإلجرامي وإدخاهلا يف دائرة  املشروعية ، فال يرتتب على 

عينة  مل تعد تتضمن اعتداءا على مصا  اجملتمع على النحو الذي يربر استمرارها حتت ، وأساس  ذلك مثة  جرائم م2ارتكاهبا عقوبة جنائية
 طائلة التجرمي أضف إىل ذلك  أن أمناطا معينة من السلوى اإلجرامي مل تعد حمل استهجان أو استنكار من اجملتمع أو الرأي العام. 

كذا تستمر صفة التجرمي قائمة بالنسبة  يرتتب عليه توقيع جزاء جنائي ، وه ويعين  احلد من العقاب  أن يظل السلوى  ري مشروع دون أن    
 للفعل على أن يوقع على مرتكبها جزاءات سواء أكانت مدنية ، إدارية ، أو أيا من بدائل العقوبة.

إجرائية  ختتلف عن يسمى  بسياسة  التحول عن اإلجراءات، ويقصد هبا أن خيضع املتهمون ملعاملة  االتجا  األخر  إجرائيأما 
ستبداهلا تلك املقررة  تقليديا للمحاكمات  اجلنائية، ويتمثل جوهر  هذه السياسة يف االستغناء عن إجراءات اخلصومة اجلنائية، كليا أو جزئيا وا

ومقرتنة بربامج  بإجراءات أخرى اقل تعقيدا  وأكثر سرعة  يف حسم املنازعات، سواء أكانت بسيطة  ال تتطلب سوى  تيسري اإلجراءات،
ة إلصالح اجلاين وتأهيله هذا  جبانب مراعاة حقوق اجملين عليه وتعويض ضرره، وهذه الوسائل تعد من أهم آليات  السياسة اجلنائية املعاصر 

بعني االعتبار  إىل  يف مواجهة األزمة  العدالة اجلنائية، فلم تقتصر  بدائل الدعوى  اجلنائية يف نطاق اإلجراءات اجلزائية، وإمنا جيب النظر
ل القوانني اجلنائية املوضوعية واإلجرائية على حد السواء، فلكل قانون من هذه القوانني دوره يف الوصول إىل األهداف املبتغاة  من بدائ

 .3الدعوى اجلنائية 
حات عميقة يف اجملال اجلزائي إذ  أنه فاجلزائر شأهنا شأن هذه الدول اليت تعاين  من أزمة السياسة  اجلنائية بدرت إىل إجراء إصال    

مت تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية،  وذلك بإدخال  عدة طرق بديلة  اهلدف منها هو  من أجل التخفيف من اإلجراءات والتعقيدات اليت 

                                           
 66 1983ملشكالت املعاصرة للسياسة اجلنائية ، جملة  القانون واالقتصاد عدد خا  ، القاهرة  كلية احلقوق جامعة القاهرة، لسنة سرور امحد فتحي ، ا - 1
 11   2005، 1عبيد أسامة حسنني، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ماهيته والنظم املرتبطة به، القاهرة دار النهضة  العربية  ط - 2
ت العليا قسم العدالة بن حممد سعيد بابصيل ، الوساطة اجلنائية يف النظم املعاصرة ، )دراسة حتليلية ( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، كلية  الدراساياسر  - 3

 32  2011اجلنائية  لسنة 
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امر اإليداع اليت كانت النيابة  تصدرها يعرفها  قانون اإلجراءات اجلزائية كإقراره إلجراءات املثول الفوري اليت تضمن العدالة السريعة ونقص أو 
 . 1من قبل، كما  أدخلت بدائل للدعوى العمومية  كاألمر اجلزائي   والوساطة اجلزائية 

 المبحث الااني
 الوساطة الجزائية احد حلول أزمة العدالة الجنائيددددة

أجل التخفيف من حدة أزمة السياسات  ها املشرعني منلعمومية اليت اقر تعترب كأحد الوسائل البديلة للدعوى اإن الوساطة اجلزائية 
 . ا أثارها على الدعوى العموميةري وأخاجلنائية املطبقة، وبالتايل يتعني علينا التطرق إىل مفهومها وطبيعتها القانونية مث نطاقها 

 زائيةالوساطة الج : مفهومالمطلب األول
إىل محاية العالقات  ل رضائي  يهدفيف الوصول إىل ح أماللنزاع مبساعدة الغري أطراف ا بني تعد الوساطة اجلنائية أسلوب توفيقي   

نه ال يوجد شخصان ال يتفامهان أها ائموترتكز على فلسفة دع ،اعد  يف تقومي العدالة التقليديةفهي صورة جديدة للعدالة  تس ،االجتماعية
 .أصال يتناقشايتحاورا و وإمنا يوجد شخصان مل 

 عريف الوساطة الجزائية وطبيعتها القانونية الفرع األول: ت
 تعريف الوساطة الجزائية وتطورها  البند األول:
 أ: تعريفها:

ف الفقه الفرنسي الوساطة اجلنائية بأهنا :اإلجراء الذي مبوجبه حياول شخص من الغري بناء على اتفاق األطراف وضع حد عرّ 
ن طريق حصول اجملين عليه  على تعويض كاف عن الضرر  الذي حدث له فضال عن إعادة وهناية حلالة االضطراب اليت أحدثتها اجلرمية  ع

فهي آلية مستحدثة يتفق مبوجبها اجلاين واجملين عليه على  استبعاد القواعد القانونية  القابلة للتطبيق  بطبيعتها، واستبداهلا   2.تأهيل اجلاين 
ل احماولة للحد من ا ثار السلبية للسلوى العدائي، وللتمزق اجملتمعي ولتوفري املال ، وحلفبقبول أطراف النزاع اجللوس سويا  واحلوار  يف 

 .3عالقات العمل أو اجلرية أو القرابة  فضال عن إنقاذ األرواح
ويعرفها البعض أهنا   (4: بأهنا ) درب من عدالة جديدة  عدالة خمتلف عدالة  ري  قسرية Pierre Truche فها السيد وعرّ 

ويقصد . 5من القانون املدين الفرنسي  2044جراء اجتماعي  حتت إشراف قضائي ،أهنا متثل إحدى  صور الصلح املدين مبفهوم املادة إ
،  البا ما تكون قليلة أو متوسطة ول إىل حل نزاع نشا عن جرميةبالوساطة اجلنائية  العمل عن طريق شخص  من الغري )الوسيط(  للوص

الذي كان من املفرتر أن يفصل فيه بواسطة احملكمة  اجلزائية  املعنية ) اجلاين واجملين عليه( ور بشأهنا بني األطرافاخلطورة، يتم التفا
، ىل حل  اخلصومات اجلنائية  بطريق  ري  تقليدينظام قانوين مستحدث يهدف إ :يب عرفت الوساطة اجلزائية  بأهناويف الفقه العر . 6املختصة 

اعية  الوطيدة ، واحلفال على العالقات االجتمغية ادخار الوقت واجلهد والنفقاتب  ،ورها  باإلجراءات اجلزائية  العاديةودون احلاجة إىل مر 
، ووضع اتفاقية  تضمن جرب مة  بقصد تقريب وجهات النظرعن طريق تدخل شخص ثالث  بني أطراف اخلصو ذلك ، بني أفراد اجملتمع

 .اين، وكل ذلك  حتت إشراف قضائيا تضمن إعادة تأهيل اجلالضرر  الذي حيق باجملين عليه، كم

                                           
 40ج.ر رقم  املتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية  23/07/2015الصادر بتاريخ  02-15القانون رقم  - 1

2 -Bonafe-schmitt(jp) la médiation pénale en France et au USA ;coll. (droit et sociétés –recherches et travaux ) ;1998 p13. 
 10   2017-دار النهضة العربية  –دراسة مقارنه  –معتز السيد الزهري ،الوساطة كبديل عن الدعوى اجلنائية  - 3
  11يل ،املرجع السابق ،  إبراهيم عيد نا -4

5 -PRADEL(J) :Procédure pénale, Cujas,12e édition ,2005,p515  
 289  ، املرجع السابق ،بشري سعد ز لولو  أنور حممد صدقي - 6
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مبوجبه حياول ها، وبناءا على اتفاق األطراف أو احلكم في العامة يف الدعوى : إجراء يتم قبل تصرف النيابةوميكن تعريفها بأهنا
البحث عن حل "ودي" تقوم على  فهي وسيلة. 1 الذي يواجهونه بشأن جرمية معينة البحث عن حل النزاع -الوسيط-شخص ثالث حمايد

 لنزاع يواجه أشخاصا يرتبطون يف العادة بعالقات دائمة  أو مستمرة.وذلك عن طريق شخص ثالث يسمى الوسيط .
ر لألطراف املتنازعة يكون نابعا حمايد شخصني أو أكثر على التوصل إىل حل مر : عملية يساعد من خالهلا طرف فها البعض على أهناوعرّ 

 . األطراف اليت تالقت على تصفية خالفا م بشكل ودي ودون اللجوء إىل القضاءمن إرادة 
 تطور الوساطة الجزائية في القانون المقارن: : 

( هلذه املعطيات ذلك أهنا تقوم على البحث على حل "ودي"  لنزاع la médiation pénaleوتستجيب الوساطة اجلزائية  )
  le médiateurعالقات دائمة أو مستمرة  وذلك عن طريق تدخل شخص ثالث يسمى )الوسيط(يواجه أشخاصا يرتبطون يف  العادة ب

كانت جتارب الوساطة  قد ظهرت  يف فرنسا يف منتصف   وهو شخص جيب أن تتوفر فيه  جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية.
ل البوليس وأعضاء النيابة ، قاضي التحقيق وحىت قضاة الثمانينات من القرن املاضي  وكانت حتدث بناءا على مبادرات من جانب رجا

احلكم ، وذلك  على الر م من عدم وجود أساس قانوين تستند إليه مثل هذه املمارسات للوساطة  اجلنائية ، بل أن مراقيب  أو مفتشي 
 2.العمل ومأموري احلسابات يف الشركات التجارية  كانوا ميارسون أحيانا هذا الدور الوسائطي 

على   ياب األساس القانوين  أو التشريعي هلذه التجارب  فقد تنوعت واختلفت  املمارسات العملية للوساطة ، وخباصة   بناء هلكن
ة  مبدأ فيما يتعلق مبعايري  اختيار  الدعاوي أو القضايا اليت تعاجل يف الوساطة  وكان من نتائج ذلك عدم احرتام  أو باألحرى  عدم مراعا

التشريعي ألجل تقنني الوضع القائم  ضرورة التدخلإىل  ا يقرب عشر سنوات زادت يف خالهلا الدعوةواستمر احلال م .بني املتقاضيني املساواة
باحلفظ. مما دعا وزارة  وخباصة عندما لوحظ تعدد احلاالت اليت تصدر فيها أوامر ،تشريعي يستند عليه إجراء الوساطة اجلنائيةو إصدار نص 

قضايا  4 من كل3 رنسية  إىل ضرورة  العمل على ختفيف  الصدمة  اليت أصابت  الرأي العام .فقد كانت أوامر باحلفظ تصدر يفالعدل الف
 41والذي أضاف املادة  04/01/1993يف  2-93تعرر على النيابة العامة ، مما أدى إىل تدخل املشرع الفرنسي فأصدر  القانون رقم 

( نصا اجز مبقتضاه للنيابة العامة  ، وقبل صدور قرار يف شأن الدعوى  اجلنائية ، وبناء 7ة الفقرة األخرية )فمن قانون اإلجراءات اجلزائي
على اتفاق األطراف  أن ترسل ملف القضية إىل الوساطة  إذا تبني أن هذا اإلجراء )الوساطة( من شأنه  حصول اجملين عليه على تعويض 

 . 3 اجلاين تأهيل، وكذلك إلعادة ثتها اجلرميةوضع حد وهناية حلالة االضطراب اليت أحد ككاف عن الضرر الذي حدث له ، وكذل
 : الطبيعة القانونية للوساطة الجزائيددددة البند الااني

لك ، فمنهم من اعتربها أهنا ذات تباين الفقه حول حتديد الطبيعة القانونية  للوساطة اجلزائية  فهناى اجتاهات  عديدة حول ذ
تة ، وهناى من يقول أهنا ذات صبغة ة عقدية، وهناى من يرى أهنا ذات طبيعة اجتماعية  ، وهناى من يرها أهنا ذات طبيعة إدارية حبطبيع

 مزدوجة  ،وهناى من يعتربها أهنا بديل عن الدعوى العمومية. 
 صورة من صور الصلح : الوساطة الجزائيةأوال

لوساطة يرتكزان على توافق إرادة أطراف الدعوى ، ويف حال انعدام هذه اإلرادة فال يرى أنصار هذا الرأي أن كال من الصلح وا
مكان للوساطة وال للصلح ، وعليه يرى جانب من الفقه أن الوساطة  اجلزائية تتماثل مع الصلح املدين الذي يربم بني املتهم  والضحية ، 

                                           
 70  2004-دار النهضة العربية –الوساطة اجلنائية ودورها يف إهناء الدعوى العمومية  -شرف رمضان عبد احلميدأ - 1

2 -Gérard BLANC ;la médiation pénale(commentaire de l’article6 de la loi 93-2du 4 janvier 1993 portant reforme de la 

procédure pénale) J.C.P ( semaine juridique)1994 n°3760 
 7   ،املرجع السابق ،إبراهيم عيد نايل - 3
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نع التسوية الناجتة عن الوساطة اجلزائية  النيابة العامة من مباشرة اال ام ، والسري لذا فالوساطة  ال تنقضي مبوجبها الدعوى العمومية  فال مت
فالوساطة اجلزائية  تعد تصرفا قانونيا تتقابل بواسطته إرادتا اجلاين واجملين عليه، من اجل تسوية   1يف اإلجراءات املعتادة  للدعوى العمومية .

رمية ، وترتدي الوساطة ثوب العقد احلقيقي  بني اجلاين واجملين عليه ، ملا تشرتطه من موافقة الطرفني النزاع القائم واألضرار اليت خلفتها اجل
وانطالقا من هذه الوجهة يرى جانب من الفقه أن الوساطة اجلزائية هي صلح مدين، فقيام  2على هذه التسوية وتوقيعهما على هذا االتفاق .

 من ق م ف. 2044رمية يعد حقيقة األمر صلحا مدنيا وهو املنصو  عليه يف املادة اجلاين بتعويض األضرار اليت لفتها اجل
  ثانيا: الوساطة الجزائية إجراء إداري

يرى أنصار هذا الرأي أن الوساطة اجلزائية  إجراء إداري  متارسه النيابة العامة   يف سبيلها ملمارسة  الدعوى العمومية آية ذلك أن 
لنزاع مبعاونة الوسيط ال يعد مبفرده منهيا للدعوى  اجلنائية  إمنا يلزم فضال عن ذلك صدور قرار  النيابة  باحلفظ، إذ أن ما انتهى إليه طرفا ا

.  وبالتايل  فإذا كان 3ما انتهى إليه األطراف خيضع ملالئمة  النيابة العامة  اليت هلا أن تباشر الدعوى العمومية  بالر م من جناح الوساطة 
تصبغ بالصبغة اإلدارية، إذ ال  -واليت تستند إىل قرار احلفظ اإلداري -فظ الصادر من النيابة العامة قرارا إداريا فان الوساطة اجلنائية قرار احل

 تعدو أن تكون شكال من أشكال احلفظ حتت شرط.
 ثالاا: الوساطة الجزائية  من وسائل التنظيم االجتماعي   

وساطة ترمي يف املقام األول إىل حتقيق األمن االجتماعي ومساعدة طريف اخلصومة  يف الوصول يذهب أنصار هذا الرأي إىل أن ال
طهم إىل حل ودي لنزاعهما فهي تتسم بالطابع االجتماعي، و السيما أن الوساطة  عادة  ما تطبق يف الوقائع اجلنائية اليت تقع بني أفراد ترب

. واحلق أن الوساطة تسمح لألطراف 4فهي توليفة اجتماعية عائلية ثقافية ، ومهنية جنائية عالقة اجتماعية سابقة ، كاألسرة أو اجلرية ،
شر بإمكانية إدارة نزاعهم، كما أهنا تسمح بالتعبري املباشر لألحاسيس واملشاعر وتبادل أسباب النزاع وهذا يتم فقط من خالل اللقاء املبا

 وبصورة أو بأخرى إعادة تالف الرابطة والعالقات االجتماعية.لألطراف، مبا يسمح بتبادل الرتضية فيما بينهم، 
وعلى الر م  من اجلدية  اليت يتبناها القاضي يف أحكامه من أجل أن جيد ال مالئما حيقق من خالله تطبيق القانون وتكريس 

تبدو أكثر إنصافا من العدالة اليت يطبقها العدل، إال أن فكرة الوساطة  تعترب اجنح، كون أن عدالة األطراف املبنية على أساس  االتفاق 
 .5القاضي بناء على نصو  قانونية جمردة 

 خامسا: الوساطة بديلة عن التقاضي 
اع  اضني الطرف عن االلتجاء للقضاء يرى أصحاب هذا االجتاه أن الوساطة  اجلنائية من بدائل التقاضي ، إذ يلجا إليها طرفا النز 

األضرار  اليت أملت به اثر  ارتكاب  ن شأهنا أن جتلب هلما نفعا فيحصل اجملين عليه سريعا على التعويض عنإذا ما شعروا أن الوساطة  م
يداه، فهي  منوذج أكثر رضائية يف إدارة  أو  اجلرمية ، ويدرأ اجلاين عن نفسه ضررا متمثال يف وصمة اإلدانة الزج به بالسجن نكاال ملا اقرتفت

 حل املنازعات.

                                           
1 -Guillaume-Hofnug(M) « Mediation,que sais-je ? p.u.f 1995 p90 
2 -Lazerges,( C ).La médiation pénale , justice pénale et politique criminelle  R.S.C 1997 P148 

 17   2017معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى اجلنائية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، - 3
 37ائية ،املرجع نفسه ،  إبراهيم عيد نايل، الوساطة اجلن - 4
 19معتز السيد الزهري ، املرجع السابق ،    - 5
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( وهي عدالة justice punitive ابت أن النموذج الذي تدخل يف نطاقه الدعوى العمومية  هو منوذج العدالة العقابية)ومن الث   
حة تسلب األفراد نزاعهم لتستأثر به الدولة ، فضال عن ذلك، فان الشغل الشا ل للقضاة هو التوقيع النموذجي للعقوبة أكثر من مراعاة املصل

 . 1الردع سواء عاما أم خاصا اخلاصة لألطراف ، بغية 
جلرمية ، فبات للتعويض دورا فعاال ابيد أن يف  ظل الوساطة اجلزائية  حيصل اجملين عليه على تعويض ملا حلق به من ضرر من جراء    

صخصة الدعوى ضية  سيؤدي إىل خيف حل النزاع، وهذا ما أثار حفيظة جانب من الفقه إذ يرى أن الوساطة  وما تتبناه من عدالة تعوي
 العمومية. 

 وبعد التطرق إىل ا راء املختلفة حول  الطبيعة القانونية للوساطة اجلزائية اتضح  أنه ال يوجد توافق حول الطبيعة القانونية للوساطة      
م  املنازعات اجلزائية  وإهنائها  اجلزائية  وخالصة للقول ميكن  أن نقول  أن الوساطة اجلزائية هي  آلية  أو وسيلة قانونية مستحدثة  يف تنظي

فهي تعمل كبديل عن الدعوى العمومية، ومن مث فإذا كانت  الوساطة اجلزائية  تتجه حنو سياسة جنائية  جديدة  إال أهنا ليست بديال عن 
ئية من أجل إحياء  االنسجام القضاء، كما أهنا ليست جمرد فن حديث إلدارة املنازعات ويرجع ذلك إىل أهنا وسيلة  أفرز ا السياسة اجلنا

 .2االجتماعي وحتمل طيا ا آلية لفض املنازعات
 الجزائيددة وأثارها  المطلب الااني: نطاق الوساطدددددة

انتشرت الوساطة اجلزائية انتشارا واسعا يف عدة دول فقد كان من الضرورة استعرار تطبيق الوساطة يف األنظمة القانونية املختلفة 
والبلجيكي  يف النظم الالتينية   3جمموعة من التشريعات  اجلنائية املقارنة  قد أخذت  نظام الوساطة اجلزائية كالتشريع الفرنسي ، فإذا كانت 

ونأخذ التشريعات األوروبية  أيضا كالتشريع الربتغايل حبسبانه من وضع قانونا مستقيال  للوساطة  اجلزائية   4والتشريع األمريكي  والكندي
لتشريع األملاين إذ أن به منطا جديدا جيعل من وكيل النيابة  وسيطا.  أما يف التشريعات العربية  فالتشريع التونسي هو أول من أدرج وكذا ا

-15وحلق هبما املشرع اجلزائري الذي أضاف  مبوجب القانون رقم  2014وتاله املشرع املغريب سنة 2002الوساطة اجلزئية يف قانونه  سنة 
فصال ثانيا مكررا إىل قانون اإلجراءات اجلزائية  ادخل مبوجبه الوساطة اجلزائية إىل النظام اإلجرائي 5 23/07/2015بتاريخ  الصادر 02

 اجلزائري.
 الجرائم الجائز الوساطة فيها الفرع األول:

اطة بشأهنا وهي خمتلفة من دولة إن التشريعات  اليت سبق التطرق إليها  مل تكون موحدة من حيث اجلرائم  اليت  جيوز  إجراء الوس
سا ا، إىل أخرى  ففي فرنسا مثال مل حيدد املشرع  اجلرائم حمل تطبيق هذا  النظام، وترى ذلك لتقدير النيابة العامة وفق ظروف اجلرمية ومالب

الضطراب الناجم عن اجلرمية  شريطة  أن يكون إجراء الوساطة  اجلزائية  من شأنه تعويض الضرر الذي حدث للمجين عليه، ووضع هناية ل
. ومن هنا جند أن املشرع الفرنسي مل حيدد النطاق املوضوعي للوساطة اجلزائية بدقة ويرجع ذلك إىل أنه مل يضع معيارا 6وإعادة تأهيل اجلاين 

                                           
 70شرف رمضان عبد احلميد ، املرجع السابق ،   أ - 1
 21عتز السيد  الزهري ، املرجع  نفسه ،  م - 2

3 --Bonafe-Schmitt(J.P)-Gérard (c),Picon(d) &Porcher (p) , la justice du quotidien , les formels et informels de règlement 

des petit litiges , Lyon II, 1986  ,p 12et ss  
 251رامي متويل ، املرجع السابق ،    - 4
 40ج ر رقم   23/07/2015الصادر بتاريخ  02-15القانون رقم  - 5

6-l’art 41/5 du c.p.p français  ( Le procureur de la république peut enfin, préalablement a sa discision sue l’action publique 

et avec l’accord des parties, décider de recourir a une médiation s’il lui apparait qu’une telle mesure est susceptible 

d’assurer la réparation du dommage cause a la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer 

au reclassement de l’auteur de l’infraction). 
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ا يؤكد أن الوساطة اجلزائية  تقتصر دقيقا لتحديد نوع اجلرائم اليت يتم معاجلتها عن طريق الوساطة بصفة عامة. إال أن الواقع العملي يف فرنس
 على اجلرائم البسيطة ، كتلك اليت ترتكب بني أفراد جتمعهم روابط خمتلفة كالعالقة األسرية أو عالقة العمل أو اجلرية، وان يكون الضرر

 .1الناجم عنها ميكن تعويضه 
س ملدة سنتني وهذا  يعىن إن النيابة العامة  العقوبة  عن احلبأما يف بلجيكا  فاملشرع اشرتط  يف تطبيق الوساطة اجلزائية إال تزيد مدة 

تبارها اثر الظروف املخففة  اليت ميكن تطبيقها يف حتديدها  جملال الوساطة اجلنائية  ال تنظر إىل العقوبة  املقررة للجرمية  وإمنا  تضع يف اع
 على الواقعة.

نطاقها إذ أجازت الوساطة يف الدعاوي   لوساطة اجلزائية حدد يف مادته الثانيةأما القانون الربتغايل  افرد املشرع قانونا خاصا با
وال واستثىن  بعض اجلرائم من نطاق اجلنائية اليت يتم حتريكها بناء على شكوى أو ادعاء خا  يف جرائم االعتداء على األشخا  أو األم

اعدة العامة اليت وضعها املشرع الربتغايل هي أال ى اجلرائم قليلة اخلطورة ، فالقالتطبيق .  ويتجلى  أن الوساطة اجلزائية  يف الربتغال  تطبق عل
ثىن من هذه القاعدة جرائم االعتداء تزيد العقوبة  املقررة للجرمية حمل الوساطة عن السجن الذي ال تزيد مدته عن مخس سنوات ، مث است

ساد واستغالل النفوذ إىل  ري ذلك من اصة  للمجين عليه وكذا االختالس والفعلى احلرية اجلنسية  واالعتبار حفاظا على حرمة احلياة اخل
 اجلرائم.

ثالثا من جملة  اإلجراءات اجلزائية  اجلرائم اليت جيوز مباشر ا  335أما يف الدول العربية  فقد حدد املشرع التونسي يف الفصل 
طلب من املشتكي به  أو من املتضرر  أو من حمامي احدمها وذلك يف مادة بالوساطة اجلزائية وذلك لوكيل اجلمهورية من تلقاء نفسها و ب

ي املخالفات ويف اجلنح املنصو  عليها على سبيل احلصر  يف مواد قانون العقوبات التونسي. وجند  أن املشرع التونسي  اتبع األسلوب احلصر 
 2دون  ريها .  يف حتديد اجلرائم اجلائز مباشر ا بالوساطة وحصرها يف بعض اجلرائم

نه جيوز الصلح  يف  اجلنح اليت يعاقب عليها  أما القانون املغريب فقد اتبع املعيارين معا القاعدة العامة  مث  املعيار احلصري أين نص على ا
نصو  عليها يف نحة  من اجلنح املبسنتني حبسا  أو اقل  وبغرامة  حدها األقصى مائة ألف درهم أو بأحد هاتني العقوبتني فقط   أو جب

عتمد يف حتديد  اجلرائم  اليت ميكن إجراء مواد حمددة يف قانون العقوبات وقانون التجارة  دون سواها  واملالحظ  هنا  أن املشرع املغريب ا
كما  حدد بعض     تجاوز املائة ألف درهمتالوساطة بشأهنا  املعيارين معا  أي كل اجلنح  اليت تكون العقوبة فيها اقل من سنتني و رامة ال 

 اجلرائم على سبيل احلصر يف القانون اليت ميكن  أن يلجا إىل الوساطة بشأهنا. 
 2015أما القانون اجلزائري  فإنه بعد  ما أدخل إليه الوساطة اجلزائية إىل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب التعديل الذي وقع  سن 

يت ميكن  أن جترى الوساطة بشأهنا دون سواها وكذلك كل املخالفات ، ومن هنا  نقول أن إىل اجلرائم  ال 2مكرر 37نص صراحة يف املادة 
اها، املشرع اجلزائري  اعتمد إىل املعيار احلصري يف حتديد اجلرائم  اليت  ميكن  لوكيل اجلمهورية أن يلجا إىل عرر الوساطة بشأهنا دون سو 

أهنا تتعلق جبرائم ترتكب بني أفراد تربطهم عالقات اجتماعية ، ويكون الضرر املباشر فيها  واملتأمل  هلذه اجلرائم اليت  حددها املشرع جند 
وباستقراء  التشريعات والتطبيقات املقارنة يتضح  .3يقع على اجملين عليه أكثر من اجملتمع  كما  تطبق الوساطة اجلزائية على كل املخالفات 

زائية على اجلرائم ذات اخلطورة اإلجرامية البسيطة اليت ال متثل خطرا على اجملتمع، واجلرائم اليت لنا أن القاعدة هي اقتصار تطبيق الوساطة اجل

                                           
 83، املرجع السابق ،  نايل إبراهيم - 1
 حممد جنيب معاوية ،املفهوم القانوين  للصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية والياته، حبث مقدم للمعهد األعلى للقضاء منشور على املوقع - 2
  justice.at.tn/ar/for_continue/solh.pdf-www.ism  27/03/2018اطلع عليه يوم وقد 
 35معتز السيد الزهري ، املرجع السابق ،   - 3

http://www.ism-justice.at.tn/ar/for_continue/solh.pdf
http://www.ism-justice.at.tn/ar/for_continue/solh.pdf
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للتفاقم ترتكب بني  األفراد  اليت تربطهم عالقات اجتماعية كالعالقة األسرية أو اجلرية  أو العمل، وان يكون الضرر تافها وبسيطا  و ري قابل 
1. 

 ة الجزائية وإجراءاتها أطراف الوساط الفرع الااني:
 البند األول:  أطراف الوساطة الجزائية 

له أو عرضه أو سالمته اجلسدية، نظام الوساطة  اجلزائية نظام خيص األطراف العادية لكل جرمية، منهم الضحية الذي ميس يف ما
عليه، تكون األطراف املشاركة يف إجراء و  جملتمع ، واملتهم )املشتكي منه( الذي يكون حمل متابعة  من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثال

حماولة تعزيز  هذا اإلجراء من قننت  الوساطة هي نفسها املعنية  باجلرمية كأصل عام، إال أنه استثناءا من ذلك، هناى من التشريعات يف
 ألمر  على وكيل اجلمهورية .ي بقصره اتدخل طرف ثالث خارج اخلصومة القضائية  وهو الوسيط ، وهو ما استغىن عنه املشرع اجلزائر 

 المتهم)المحتكي منه(  -أ(
، أو  ريمها ممن تقوم شريكا املتهم أو املشتكي منه هو الشخص املدعى انه مرتكب الفعل اجملرم والذي قد يكون فاعال أصليا أو

شتبه فيه الذي مل تقم ضده بعد دالئل كافية  يف حوهلم قرائن متماسكة يف الضلوع يف ارتكاب اجلرمية ، وهو ما يقودنا إىل القول أن امل
ضلوعه يف ارتكاب اجلرمية  ال يشمله إجراء الوساطة  ، خبالف املتهم  الذي توجد ضده دالئل قوية على ارتكابه اجلرمية ، كمن تواجد يف 

األفعال اجملرمة ( ويفرتر أن يقبل مرتكب  يستعمل عبارة  )مرتكب 1مكرر  37مكان  اجلرمية  ، وهذا ما جعل املشرع اجلزائري يف املادة 
، فالرضائية  تعد من أهم مسات هذا اإلجراء اجلنائي اجلزائية أمرا حتمياالفعل بذلك . وبالتايل تعد موافقة  املتهم عل إجراء الوساطة 

فمن حق  املتهم أن  2الدعوى العمومية .   املستحدث، باعتبار أن الوساطة اجلزائية  ركيز ا وأساسها احلوار وحرية املسامهة  من قبل أطراف
إىل الوساطة  يتمكن بإرادة حرة مستنرية قبل اللجوء حياط علما جبوانب الوساطة  اجلنائية  وإجراءا ا والتزاماته خالهلا ، وأثارها القانونية ، كما
واليت  5ف3هو ما أكد عليه املشرع الربتغايل باملادة أو رفضه وحىت يتمكن الوسيط من حتفيز طريف النزاع للتوصل إىل تسوية ودية بينهم، و 

نصت على أن الوسيط يتحقق من موافقة املتهم والضحية موافقة حرة ومستنرية للمشاركة يف الوساطة  وإطالعهم على حقوقهم والتزاما م 
 لى عملية الوساطة. عوطبيعة  و رر القواعد املطبقة 

ة ، إذ من الصعب أن نتخيل أن شخصا ساطة اجلنائية أن يكون املتهم معرتفا بارتكابه للجرميومن نافلة القول أنه يلزم إلجراء الو 
ر املتهم جبرمه أثناء إجراءات الوساطة ال يؤخذ به ما يقبل الوساطة اجلنائية ما يقبل الوساطة اجلزائية وهو ينكر ارتكابه هلا ، وننوه إىل أن إقرا

 مت السري  يف الدعوى اجلنائية وفق اإلجراءات املعتادة. مطلقا إذا أخفقت الوساطة اجلزائية و 
 الضحية - (

يشمل مصطلح  الضحية كل شخص متضرر  من اجلرمية ، ومبفهوم أوسع كل من يكون حمال للحماية القانونية اليت يقصدها 
الضحية  وزن ثقيل يف جناح الوساطة اجلزائية  وملركز املشرع ، فقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ، بل ميتد األمر ليشمل املصطلح اجملتمع، 

يف صورة  ، ذلك  فان انه املعىن  األول باجلرمية لكونه صاحب الذي مت االعتداء عليه  وبالتايل فان هذا اإلجراء مقرتن مبوافقته اليت تكون أما

                                           
 242رامي متويل، املرجع السابق    - 1

2 -Lebois-Happe ,la médiation pénale comme mode de réponse a la petite délinquance :état des lieux et perspectives 

.RSC , n°2 1994  p 532 
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ن حضوره   ري وأ مكرر من ق.إ.ج.،37و وارد يف املادة قبول لطلب النيابة  العامة أو اجلاين أو بناء على مبادرته هو إلجراء الوساطة كما ه
 .1ضروري أثناء الوساطة طاملا انه ميكن له أن يستعني مبحامي  نائبا عنه

وزاد اجمللس األورويب يف توصياته إىل أن من حق الضحية  االتصال املباشر باجلاين ، وحقه يف االحرتام وحسن االستماع، فال جيوز 
ن إجراءات  الوساطة اليت ترمي يف النهاية إىل تعزيز العالقات االجتماعية ، وحقه يف رد اعتباره وحصوله على التعويض  مشيه عما  يدور م

املادي واألديب عن اجلرمية  إذ أن حصول الضحية على تعويض مادي وحسب ال يفي بالغايات املرجوة من الوساطة اجلزائية ، إذ يلزم أن 
باالعتذار منه  وهو ما يعزز العالقات  االجتماعية  بينهما وهو أهم ما مييز الوساطة اجلزائية  عن الدعوى العمومية   يقوم اجلاين برد اعتبارها

 .2إذ  دف األوىل إىل ترضية الضحية وإقرار اجلاين بذنبه بينما تكرتث الثانية بإنزال صحيح القانون على اجلاين
 الوسيدددط  -ج(

 إمتام الوساطة اجلزائية ، ومثل جناح الوسيط يف أداء دوره الدعامة األهم لنظام الوساطة، ويقصد يعد الوسيط حجر الزاوية  يف
همة بالوسيط ذلك الشخص الذي يتوىل مهمة التوفيق بني مصلحيت اجلاين واجملين عليه ي ويتعني أن يتوافر فيه شروط معينة  متكنه من القيام مب

عليه ، وميكن تعريفه" هو اشخص الذي تتوفر فيه شروط معينة، يناط به األمر البحث عن حل بني اجلاين التوفيق بني مصلحيت اجلاين واجملين 
وتونس واملغرب  إذ  3قد يباشر عضو النيابة العامة الوساطة اجلزائية  كما احلال يف أملانيا واجلزائرواجملين عليه يعيد به ما اختل إثر اجلرمية ". و 

م املزايا هلالنيابة بنفسه االتصاالت بني األطراف ويوضح   اجلرائم البسيطة، ومن خالل هذا الدور ينشأ وكيليفيتحول إىل وسيط تلقائي 
 .منه 153/155د املوا نون اإلجراءات اجلنائية األملاينالعائدة  إليهم من جراء احلل الودي  اعتمادا إىل الدور احملدد له يف قا

 لنيابة العامة  -د(
ثيله وكذا السهر  على حسن تطبيق ة طرف أصلي أساسي  يف كل إجراء جزائي ، كوهنا ممثلة للمجتمع، أناطها أمر متالنيابة العام  

يف إجراءات الوساطة  اجلزائية بقوة القانون   القوانني ومالحقة خمالفها أمام احملاكم وتنفيذ األحكام اجلزائية، تطبيقا لذلك فهي  تعترب طرفا
بة العامة هي اليت تقرتح الوساطة على األطراف قد تكون وسيطا  كما هو احلال يف القانون اجلزائري واألملاين   فان  النيا فباإلضافة إىل كوهنا

ظر يف مدى قابلية اجلرمية إلجراء الوساطة من وتقوم بتعيني الوسيط يف األنظمة   اليت ال تكون النيابة العامة وسيطا   كما  أهنا  هي اليت تن
تصرف يف امللف يف حالة فشل الوساطة القانون املنظم  للوساطة يف كل بلد.  ضف إىل ذلك أن النيابة العامة هي اليت تقوم بال عدمه حسب

 اجلزائية ومل يتوصل األطراف إىل  اتفاق.
 الوساطة الجزائيددددة  البند الااني: إجراءات

مل حيدد ضوابط احلوار بني طريف  لتنظيم إجراءات الوساطة، فهو بداية جيب اإلشارة إىل أن املشرع عامة مل يضع نصوصا تشريعية
 النزاع، وإمنا ترى ذلك للفقه ليحددها تبعا للمبادئ اليت تسعى الوساطة إىل حتقيقها.

 المرحلة التمهيدية للوساطة الجزائية -أوال
مرحلة اقرتاح الوساطة ختتص هبا  : األول هوتعترب املرحلة للوساطة أوىل مراحل الوساطة اجلزائية، وتنقسم هذه املرحلة لقسمني

 النيابة والثاين هو مرحلة االتصال بطريف النزاع.
  إجراء اقتراح الوساطة -(1

                                           
1 -Cario,(R).les victimes  et la médiation pénal en France  ,justice réparatrice  et médiation pénale , L’harmattan ,paris,2003 

p203 
 62املرجع السابق،  معتز السيد الزهري،  - 2
 مكرر من  قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  37املادة  - 3
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تقوم النيابة العامة بدور مهم يف هذه املرحلة باعتبارها اجلهة اليت تباشر إجراءات الدعوى العمومية، يف اجلهة صاحبة الرأي يف 
، وهي بذلك تعد املتعهد بتقدمي خدمة الوساطة .ولكن جيب على النيابة  قبل إجراء الوساطة  1طة بالنظر إىل اجلرمية إحالة القضية إىل الوسا

احلصول على موافقة األطراف على قبوهلا، وان تقوم بإخطارهم بإحالة النزاع للوساطة ، مث يلي ذلك حتديد الوسيط الذي سيقوم بتنفيذ 
 عملية الوساطة. 

 االتصال بطرفي النزاعإجراء  -(2
ل لقائهما معا  وإخبارهم  أن جيب على  الوسيط عند  تلقيه ملف الوساطة اإلسراع باالتصال بأطراف النزاع كال على حدا  قب  

تحديد لى إراد م، وقد يقوم الوسيط بعنزاعهم مت إحالته من النيابة حلله عن طريق الوساطة  وان قبول الوساطة هو إجراء اختياري متوقف 
ال املختلف. أما يف حالة ما إذا كان موعد لكل طرف من أطراف النزاع ملقابلته، وتتم هذه املرحلة  من االتصاالت  عن طريق وسائل االتص

 وكيل النيابة هو الوسيط فيحدد موعد اللقاء فورا للفصل يف النزاع بعد املوافقة طبعا. 
 شرط قواعد الوساطة -(3

له األويل مع طريف النزاع أن يضع أمامهما مقومات جناح الوساطة  من خالل شرح قواعدها، وان يشرح يلتزم الوسيط  يف اتصا
قيق هلما طبيعة عمله كوسيط وانه ليس قاضيا يتوىل الفصل يف النزاع ، كما انه ال يقوم بعمل حتقيقي يف النزاع، وإمنا دوره حمدد يف إطار حت

وسيط لألطراف  الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من جناح الوساطة ، واملتعلقة بسرعة  التوصل إىل حل أهداف الوساطة اإلنسانية ،ويستعرر ال
ة النزاع واحملافظة على  سرية وإصالح العالقة االجتماعية بينهم. حبيث يتمكن الوسيط يف النهاية من حتفيز طريف النزاع للتوصل إىل تسوي

 .2ودية بينهم 
 الموافقة الكتابية  -(4

لوساطة  اجلزائية، وقد ذهب رأي ايلتزم الوسيط بضرورة احلصول على موافقة كتابية من طريف النزاع على االستمرار يف إجراءات   
ولية  عن طريق النيابة العامة. وينبغي على أيف الفقه  إىل عدم أمهية  احلصول على مثل هذه املوافقة، نظرا لسبق احلصول إىل موافقة مبدئية  

 شاءا قبال أو رفضاها.  ن يقوم بتحديد اخلطوط العامة لكيفية الوساطة مع طريف النزاع، حبيث تكون آلية واضحة إنالوسيط أ
 مرحلة جلسات الوساطة الجزائية وتنفياها -ثانيا

 خطوتني أوهلما قه قسم هذه اجللسات إىلسبق اإلشارة إىل أن املشرعني مل يضعوا قواعد تشريعية لعملية الوساطة اجلزائية إال أن الف
 التفاور وثانيهما االتفاق مث تأيت بعد ذلك مرحلة تنفيذ االتفاق. 

 األول: التفاوض اإلجراء
تعد هذه اخلطوة من أهم خطوات الوساطة، حيث متثل مرحلة فاصلة يف جهود الوساطة، فنجاح هذه األخرية يتوقف على ما   

، ودون تلك تكون هناية الوساطة بالفشل . ويهدف الوسيط من خالل هذه 3لنزاع وديايبديه أطراف النزاع من تفاهم وتعاون من اجل حل ا
تم املقابالت إىل تأكيد موافقتهم لالستمرار يف عملية الوساطة ، وكذلك تعريفهم حبقوقهم أثناء عملية الوساطة  كما انه يعدهم بأنه سوف ي

 .  4جاح التوقف عن اإلجراءات القضائية يف حال انتهاء الوساطة بن

                                           
 224   2010، 1رامي متويل ، الوساطة يف القانون اجلنائي اإلجرائي املقارن ، القاهرة دار النهضة العربية ، ط - 1

2 -Bonafe-schmitt ; la médiation pénale en France ,op cit ,p 19 
3 -S-Porka « la médiation pénale »actualité juridique du droit pénal 2003 p58 
4-N.FRICERO ?CH.BUTRUILLE-CARDEW ,B.GORCHS-GELZER,L.BENRAIS,G.PAYAN ,Le guide des modes 

amiables de résolution  des différents(MARD)2°EDIT 2016/2017 DALLOZ  P403 
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عرفة وجهة نظرهم يف النزاع ويتم ذلك  عن طريق  اللقاءات الفردية اليت يقوم الوسيط بسماع كل طرف على حدة وذلك هبدف م  
يط إىل  اللقاءات اجلماعية، أين  يتم وحتديد طلبا م وميكن للوسيط من خالل هذه املقابالت  يئة األجواء بني األطراف. مث يتجه  الوس

 جلسات الوساطة يف قيام الوسيط راف يف اجتماع واحد ، فيقوم باالتفاق على حتديد موعد الوساطة ، وتتمثل آلية التفاور يفمجع األط
بأنه يف حالة جناح الوساطة فانه لن يتم  بالتحدث أوال عن أهداف الوساطة والغرر منها ، ويقوم بتعريف اجملين عليه  حبقوقه، ويقدم اجلاين

ريا يأيت دور اجلاين يف عرر وجهة نظره، ى العمومية.  مث يعطى الكلمة  للمجين عليه اعرر شكواه وطلباته أمام اجلاين، وأخالسري يف الدعو 
نظيم تبادل ا راء بني أطراف النزاع، فضال ومن خالل تبادل ا راء ي يتم التوصل إىل اتفاق بينهم، ويقتصر دور الوسيط يف هذه املرحلة على ت

مت االتفاق عليها أثناء جلسات الوساطة،  دة اللقاء عند احتدام املوقف بينهم. حيث يقوم الوسيط بتذكري األطراف بالنقاط اليتعن تلطيفه حل
 هبدف الوصول إىل نقاط لاللتقاط بني الطرفني واليت ميكن من خالهلا الوصول إىل اتفاق بينهما. 

 اإلجراء الااني: االتفاق 
يف انه يتم فيه  حتديد التزامات كل طرف قبل األخر، فبعد  انتهاء الوسيط من إدارة  املناقشات بني الطرفني، ويقوم تتمثل أمهية هذا اإلجراء 

بعرر توصياته عليهما ليقررا ما يرونه يف هذا الشأن، وينبغي أن يكون  اتفاق الوساطة  واضحا أي ال يوجد فيه أي لبس أو  مور.وذلك 
االلتزامات  الواجب على اجلاين القيام هبا حتديدا نافيا للجهالة ، وهو ما سوف يؤدي إىل توقي النزاع مستقبال  عن طريق قيام الوسيط بتحديد

كل طرف على الوسيط عند صيا ة التزامات   االتفاق يوقع عليه طرفا النزاع. ويتعني عند تنفيذ الوساطة. ويقوم الوسيط بتحرير حمضر هبذا
فإن متكن الوسيط من التوصل إىل حل مرضي لطريف  .1تنفيذ االتفاق  يتحاشى املشاكل اليت قد تواجه حىتالتأكد من إمكانية تنفيذها، 

اطة يف النزاع، يعلن جناح الوساطة اجلنائية، ويتم االتفاق بني مجيع األطراف على كيفية التنفيذ، وعلى الوسيط إثبات االتفاق املربم يف الوس
ليه طريف النزاع عليه أيضا ، بعدها يتسلم  كل واحد منهما صورة منه. أما يف حالة  إذا مل يتمكن  الوسيط حمضر  ،يوقع عليه بنفسه ويوقع ع

 التوصل  إىل حل مرضي للطرفني  أو اعرتر على أسلوبه احد الطرفني ففي هذه احلالة  يعلن الوسيط فشل الوساطة  اجلزائية  وهو ما يرتتب 
 تراه مناسبا. إخطار النيابة العامة  الختاذ ما

 مضمون اتفاق الوساطة:
كتوبا، وقد يتضمن االتفاق على تعويض وقد يكون مضمون االتفاق  اعتذارا من اجلاين إىل اجملين عليه وقد يكون هذا االعتذار شفويا أو م

العام كما أجاز املشرع الفرنسي لصا  مايل يؤديه اجلاين للضحية، وقد يكون االتفاق يف صورة عمل مادي يؤديه اجلاين للضحية ، ا واىل ا
ميكن أن يتخذ صورة قيام مرتكب اجلرمية    لوكيل النيابة  العامة أن يوجه اجلاين حنو مؤسسة صحية أو اجتماعية أو مهنية ن وان هذا التدبري

أو التدريب على حتمل املسؤولية  واطنة.على نفقته بدورة تدريبية  أو تأهيل يف مركز صحي أو اجتماعي  أو مهين وخباصة تلك املتعلقة بامل
م املواد املخدرة.كما نصت املادة األسرية أو التدريب  على التوعية  ملكافحة االجتار اجلنسي، أو التدريب على مواجهة  خطر استخدا

أو ملتابعة التدريب خا  صلحة العامة  من قانون اإلجراءات اجلنائية البلجيكي  على انه وجيوز أيضا دعوة اجلاين ألداء العمل للم 216/1
 ساعة  من الوقت يف الوقت احملدد. 120ألكثر  من 

أما يف تونس  خلت النصو  املنظمة للوساطة اجلزائية  من حتديد مضمون االلتزامات اليت يؤديها املتهم ، وترى ذلك ألطراف ، 
عند انتداهبما للصلح  ويضمن  ما توصال إليه من خامسا على انه جيب على وكيل اجلمهورية مراعاة حقوق الطرفني  335نصت املادة 

. أما يف اتفاقات مبحضر مرقم بينهما فيه إىل االلتزامات احملمولة عليهما مبوجب الصلح والنتائج املرتتبة عنه، كما يذكرمها  مبقتضيات القانون

                                           
 239،   لسابقرامي متويل، املرجع ا - 1
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طراف أن يتضمن إلزام املتهم بأداء  رامة تتجاوز  املغرب فقد أشار القانون أنه جيب أن يتضمن حمضر الوساطة فضال عما اتفقا عليه األ
 نصف احلد األقصى  للغرامة ملقررة قانونا للفعل بعد موافقة وكيل املالك.

أما يف القانون اجلزائري فان املشرع مل يشري إىل ما جيب أن يتضمنه  اتفاق  الوساطة  بالتفصيل  بل انه  أشار  أن حمضر الوساطة 
إىل  أنه   4كرر م37احلال إىل ما كنت عليه وذلك إما  بتعويض مايل  أو عيين  عن الضرر  كما أشارت املادة   جيب  أن يتضمن إعادة

ميكن أن يتضمن كل اتفاق  يتوصل إلية األطراف  ما مل يكون خمالف للقانون   ويفهم من ذلك  أن األطراف ميكن  أن يتوصلوا من خالل 
هم  جلرب الضرر الالحق بالضحية  وإعادة األمور إىل ما كانت عليه قيل اجلرمية شريطة أن يكون االتفاق الوساطة اجلزائية إىل أي اتفاق بين

الكه أو احلائز  ري خمالف للنظام العام .مثل  كان يلتزم الفاعل بإعادة ببناء ما أتلفه أو إعادة العقار املعتدي عليه أو املال املستوىل عليه إىل م
، 1من قانون محاية الطفل  112عيين  مبا يتناسب مع الضرر  إىل  ري ذلك. أما بالنسبة لألحداث  ووفقا للمادة  أو دفع تعويض مايل أو

من قانون محاية الطفل )إجراء  114يتعهد الطفل حتت ضمان  ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من االلتزامات احملددة طبقا للمادة 
 . 2لعالج متابعة الدراسة أو تكوين متخصص، عدم االتصال  بأي شخص قد يسهل عودة الطفل لإلجرام(مراقبة طبية ،أو اخلضوع ل

 ة يا اتفاق الوساطة الجزائيدتنف :ثالاا
فاق إال بعد املصادقة النيابة العامة عليه تعد مرحلة تنفيذ الوساطة  اجلزائية من أهم مراحل الوساطة ، وال جيوز البدء يف تنفيذ االت

ه القادر  على فهم النزاع وإبعاد حله املتفق تنفيذ وعليها مراقبة تنفيذه، ولذلك فمن املناسب أن تعهد مسألة التنفيذ هذه إىل الوسيط، ألنبال
 عليه، وخصوصا انه ال يوجد ما مينعها من ذلك.

لعامة  يفيد االنتهاء من مهمة متابعة تنفيذ اتفاق الوساطة، فإذا قام اجلاين بتنفيذ االلتزامات الواجبة عليه ، قام الوسيط بإرسال تقرير  للنيابة ا
مل  ويف احلاالت اليت يكون فيها اتفاق الوساطة ينص على خطة للسداد، فان القضية  ال تغلق إال بعد التسوية النهائية  للتقسيط، أما  إذا 

 .3نيابة العامة  لتتوىل التصرف يف القضية  مبا تراه مناسبا طبقا للقانونيقوم اجلاين بتنفيذ االلتزامات الواقعة عليه، فان الوسيط يلتزم بإخطار ال
أما إذا  كانت النيابة العامة هي الوسيط  كما هو احلال يف القانون اجلزائري   فانه حني  حيرر االتفاق متنح مهلة للجاين  قصد 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  600جاء بنص صريح يف املادة تنفيذ االتفاق  املربم  وإلضفاء القوة اإللزامية للمحضر فان املشرع  
من ق.إ.م.إ.، ويف  612أيضا أكد أن حمضر االتفاق يعترب سندا تنفيذيا  وبالتايل ميكن تنفيذه عن طريق اجلربي طبقا للمادة   4اجلزائري 

قانون من 147/1تهمة التقليل من شان األحكام القضائية طبقا للمادة حالة امتناع اجلاين تنفيذ احملضر يعرر صاحبه إىل املتابعة اجلزائية ب
 .5من ق.إ.ج.  9مكرر37العقوبات اجلزائري وذلك تنفيذا للمادة 

 أثار الوساطة الجزائيدددة الفرع الاالث:
، والعلة من هذا األثر  يرتتب على الوساطة اجلزائية أثر مهم متمثل يف وقف التقادم بالنسبة للدعوى العمومية طوال مدة الوساطة

قادم هو احلفال على حق اجملين عليه يف مالحقة املتهم إذا ما فشلت الوساطة، فقد يلجا املتهم إىل إطالة  أمد اإلجراءات حىت تنصرم مدة الت
بعة. كما أن تنفيذ اتفاق اجلزائي ، فيتعمد إفشال الوساطة  اجلنائية فتصطدم الضحية بنصو  تقادم الدعوى العمومية  اليت حتول دون املتا

من ق ا ج  اجلزائري .وجتدر اإلشارة  إىل أن موقف املشرع الفرنسي  يف شأن  6الوساطة يؤدي إىل انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 
                                           

 39اخلا  حبماية الطفل ج ر رقم  15/07/2015الصادر بتاريخ  15/12قانون رقم  - 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55.  2016جوان  20ع. جملة معارف: قسم العلوم القانونية، السنة العاشرة،   القانون اجلزائري،يفالنظام القانوين للوساطة اجلزائية   محودي ناصر، - 2

3 -Mbanzoulou(p).la médiation pénale, L’harmattan,2002 p49/50 
 21املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ج.ر رقم  25/02/2008الصادر بتاريخ  09-08القانون رقم  - 4
 56،  محودي ناصر ، املرجع نفسه - 5
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سبة للتسوية  اجلنائية األثر اإلجرائي للوساطة  على تقادم الدعوى اجلنائية  خيتلف على األثر  اإلجرائي الذي رتبه على تقادم الدعوى بالن
 . 1والذي رتب على إجراءا ا قطع التقادم وليس الوقف كما احلال  يف الوساطة 

 اثر نجاح الوساطة على الدعوى الجنائية  البند األول:
على الصلح املعمول ليه نفس ا ثار املرتتبة عأن جناح الوساطة اجلزائية  يعد مبنزلة  اإلجراء القضائي  السليم حلل  نزاع ما، مما يرتب 

مرتتب على جناح الوساطة  اجلزائية ،  به يف اإلجراءات اجلزائية ، ففي فرنسا مل ينص املشرع  صراحة على انقضاء الدعوى العمومية  كأثر
إلجراء قد يؤدي إىل لعامة أن اللجوء هلذا اوإمنا امجع الفقه على أن أثر ذلك هو إصدار النيابة  العامة قرارا  باحلفظ، إذا اتضح للنيابة ا

يل مرتكب اجلرمية فإذا مت التوصل إىل إصالح الضرر الذي حلق بالضحية  ويضع حدا إلهناء النزاع الناشئ عن اجلرمية ويساهم يف إعادة تأه
 اتفاق ومت تنفيذه، تصدر النيابة العامة قرارها  حبفظ األوراق. 

 : اثر فحل الوساطة على الدعوى العموميةالبند الااني
نسي على أن يسرتد وكيل اجلمهورية  قد تبوء الوساطة بالفشل، أو ال ينفذ املتهم ما اتفق عليه خالهلا، وحينئذ نص املشرع الفر  

 يتوصل الوسيط إىل اتفاق بني أطراف سلطته يف تقدير  مالئمة حتريك الدعوى العمومية  من عدمها  شانه شأن  القانون اجلزائري ، فان مل
  مباشرة الدعوى العمومية.طر النيابة العامة  على الفور   بذلك كما  تتخذ ما تراه مناسبا حيال  القضية  يفالنزاع فانه خي

 إخالل المتهم بتنفيا اتفاق الوساطة  البند الاالث: آثار
على املتهم وذلك طبقا  جزائي جنائيو انفرد املشرع اجلزائري يف حالة امتناع املتهم تنفيذ ما مت االتفاق عليه بفرر أثر إجرائي   

 من ق.إ.ج. 9مكرر 37للمادة 
 أوال: األثر اإلجرائي 

ية املعروفة واملنصو  عليها يف قانون يتمثل يف  حتريك  الدعوى العمومية  ضد املتهم وإحالته على احملاكمة طبقا لإلجراءات العاد  
حيح القانون على املتهم ملا اقرتفه مع تطبيق ص ن الضرر الالحق بهعلى التعويض ع ني الضحية من  احلصولمكاإلجراءات اجلزائية  وذلك لت
  من جرم يف حق اجملتمع.

 ثانيا: األثر الجزائي 
عند انقضاء ا جال احملددة لوساطة انع عمدا عن تنفيذ اتفاق على املتهم إذا ما امت بفرر عقوبة جنائية انفرد التشريع اجلزائري  

. ويعترب هذا اجلزاء القضائية حكامة املقررة على من يرتكب األفعال اليت من شأهنا التقليل من شأن األلذلك ن وفرر عليها ذات العقوب
 يه.نتيجة مرتتبة  على منح املشرع اجلزائري اتفاق الوساطة  قوة السند التنفيذي كما سبق اإلشارة إل

 خاتمة:   
اب العدالة اجلنائية، إذ باتت لى تعددها وتباينها يعد من أسبإن مباشرة  الدعوى العمومية  يف مجيع اخلصومات اجلنائية  ع

جمدية  يف كثري من اخلصومات اجلنائية  وهو  بإجراءا ا اجلامدة العقيمة  فوق أهنا  ري قادرة  على مواجهة  الظاهرة اإلجرامية وتطورها،  ري
 ما فرر إجياد بدائل للدعوى العمومية  ومنها الوساطة اجلزائية.

ر م ما توفره الوساطة اجلنائية من مزايا  واحلفال على العالقات يف اجملتمع والتخفيف من أزمة العدالة اجلنائية  مبا توفره  كما أن
ة  من الوقت واملال بالنسبة لألطراف وحىت للدولة، إال أهنا ال تعرف رواجا كبريا أخص بالذكر اجلزائر الذي ادخل هذه ا لية منذ مدة قصري 

                                           
1N.N.FRICERO ?CH.BUTRUILLECARDEW ,B.GORCHSGELZER,L.BENRAIS,G.PAYAN..., op cit p 405 et suiv  
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دام الوعي الثقايف بصفة عامة والوعي القانوين بصفة خاصة وبالتايل جيب  على  اجلهات املعنية العمل على نشر هذه ا لية  وذلك النع
 والتعريف هبا  عن طريق كل الوسائل  وكذلك مسامهة اجملتمع املدين يف التعريف هبذه ا لية وشرح مزاياها وأهدافها.

افية كوهنا  تتعلق كما سبق الذكر ببعض كلتخفيف من أزمة السياسة اجلنائية إال أهنا وحدها  ري  والربعم من  أمهية هذه ا لية  يف ا
فيف من حدة األزمة )كالعقوبات البديلة اجلرائم دون  ريها  ، وبالتايل فانه يتعني على املشرعني البحث عن آليات أخرى  للوصول إىل التخ

 ، واألوامر اجلزائية ...اخل(.
جلرمية، وتستند إىل فكرة فلسفية  اساطة اجلزائية صورة جديدة للعدالة تدعم العدالة التقليدية وتعضدها يف مكافحة وعليه، فالو 

 بسيطة، مؤداها أنه ال يوجد شخصان ال يتفامهان ولكن يوجد شخصان مل يباشرا حوارا ونقاشا. 
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 ضوء التحريق الجزائري القيود الواردة على الترقية في الوظائف العليا على
Restrictions on promotion in senior positions in Algeria 

 ، أستاذ مؤقت،دكتوراهباحث يف الطالب ، القادر ضياف عبدط.د. 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر.

  15/04/2018 - 28/03/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص: 
اهلا وصورها يف الوظائف العامة ة هلا عدة مفاهيم متشعبة خيتلف كل واحد منها، وهذا ما أدى بدوره إىل اختالف أشكإن الرتقي

قية يف الرتبة واليت قد ال تتم نتيجة بعض تأخذ صورتني ،األوىل الرتقية بالدرجة والثانية الرت  فهي ،والوظائف العليا على اخلصو بصفة عامة 
وظف سبب من األسباب مينع من سباب حتول دون متكني املوظف من الرتقية ر م توفر الشروط فيه،كأن يلتصق باملواليت هي أ، املوانع

ليها وبالتايل فإهنا ختضع ملبدأ املشروعية إمكانية ترقيته أمدا من الوقت خيتلف باختالف السبب ،وهذه املوانع ال تتقرر إال بالنص الصريح ع
 يفة العمومية.ا موانع أخرى مل يرد ذكرها يف التشريعات املتعاقبة واملتعلقة بالوظوليس لإلدارة  أن تضيف إليه

 الكلمات المفتاحية: 
 ،املوانع.العايلالرتقية ،املوظف 

Abstract: 
Promotion to senior positions can take two forms: the first is the promotion in rank, and the 

second is the promotion in position. Nevertheless, this type of promotion may prove impossible, in 

some instances, due to some impediment that prevents the employee from being promoted, despite 

fulfilling the required terms.   

 These impediments are dictated by explicit legal texts only. Therefore, they are under the 

principle of legality, and administration cannot add other impediments, that are not mentioned in the 

successive legislation related to Civil service. 
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 :مقدمة

، وتعترب الرتقية من أهم لواجباتال يرتتب عليه جمموعة من خالل احلياة املهنية للموظف يستفيد من جمموعة من احلقوق وباملقاب
مهتها يف فة العامة ذات البنية املغلقة وملساوالتصاهلا كذلك بفكرة مساره املهين الذي مييز الوظي .انات ملا هلا من أثر مادي ومعنويهذه الضم

وظف ال  يسعى فقط للحصول على ألن امل ،ء املهام واملسؤوليات املكلف هباتطوير األداء وحتفيز املوظف على بذل جمهود أكثر من أدا
ار خل املنظومة اإلدارية وتضمن له االستقر املقابل املادي وإمنا قد يطمح كذلك إىل  تقلد أعلى املناصب اليت متكنه من حتقيق مكانة أفضل دا
 تغري يف األمهية الوظيفية.و واألمن الوظيفيني  واستمرار كسب اخلربة املهنية وزيادة يف املسؤوليات واحلصول على االمتيازات 

فالرتقية تتمثل يف نقل املوظف إىل وظيفة ذات درجة أعلى داخل السلم الوظيفي ويف حالة توفر شروط معينة تكون مرتبطة بشخص 
ذلك القوانني املتعلقة باملسار  الوظيفة اليت يشغلها وهي كامتداد لعالقته القانونية مع اإلدارة حسب ما تنص علىاملوظف  أو حبسب طبيعة 

، كما أن هناى فئة أخرى من طبيعة خاصة أال وهم شا لي الوظائف العليا الذين ميارسون مسؤوليات باسم 06/03كاألمر   املهين املوظف
يتضمن  90/226ويسامهون يف إعداد وتنفيذ السياسات العامة  ،وجند أيضا املرسوم التنفيذي  90/227الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي 
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لة، شرحية املوظفني الساميني، والذين ميارسون وظيفة التنسيق والرقابة والتنشيط والتخطيط والتمثيل والدراسات على مستويات عالية يف الدو 
املوظف العايل يستفيد كغريه من املوظفني من التأهيل، إال أنه يف البعض احلاالت قد تطرأ ومهما اختلفت التسميات واملصطلحات، فإن 

 .ففيما تتمثل موانع الرتقية يف الوظائف العليا باجلزائر؟عوارر حتول دون ترقية املوظفني العاليني. 
القيود العامة على الرتقية يف ي: عة كما يلالتطرق لألفكار الرئيسية التالية املوز من خالل  اإلجابة عن هذه اإلشكالية، حناول

 الوظائف العليا )مبحث أول(، القيود اخلاصة على الرتقية يف الوظائف العليا )مبحث ثاين(.
 األول بحثالم

   الواردة على الترقية في الوظائف العليا العامة القيود
ام وحقوق وشروط وانتهاء للمهام ،وقد اهتم كذلك نظم كل ما يتعلق بالوظائف العليا من مه 90/226إن املرسوم التنفيذي 

وتغل يدها عن إجرائها مىت لصق باملوظف  متثل موانع الرتقية قيود قانونية ترد على سلطة اإلدارة يف ممارسة هذه الصالحية،بالرتقية وعوارضها. 
وظف  قد حيال أثناء مساره املهين إىل احملاكمة ينجم العايل سبب من أسباهبا ،ويظل هذا القيد مسلطا على اإلدارة إىل حني زواله ،ألن امل

 .)1( عنها توقيفه عن العمل ويتعرر لعقوبات انضباطية
 وعدم توفر شروط الترقيةاإلحالة إلى المحاامة حالتي  األول: مطلبال

توفر شروط التأهيل  الة عدمهناى حاالت تتوقف فيها الرتقية يف الوظائف العليا كتعرر املوظف العايل للمحاكمة، أو يف ح
 أصال.

 حالة الموظف العالي على المحاامةإ: الفرع األول
ة العامة بعدم جواز النظر يف ترقية املوظف إذ تقضي التشريعات املتعلقة بالوظيف ،احملاكمة كمانع من موانع الرتقيةتعترب اإلحالة إىل 

ويقصد باإلحالة إىل احملكمة االنضباطية  ء احملاكمة،إحالته وتعاجل ترقيته بعد انتها احملال إىل احملاكمة التأديبية أو احملاكمة اجلنائية خالل مدة
تشمل تقدمي املوظف إىل السلطة الرئاسية هو صدور قرار اإلحالة من اجلهة اإلدارية املختصة وتنصرف اإلحالة إىل احملاكمة مبعناها العام ف

 ( 2).  قانون املتعلق بالوظيفة العامةمن اجلهة القائمة بالتحقيق وفقا ملا حدده ال واليت تتم بصدور قرار لتوقيع جزاء انضباطي عليه ،

قا أما اإلحالة إىل احملاكمة اجلنائية تتم بصدور أمر اإلحالة من قاضي التحقيق أو بتكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة املختصة وذلك وف
ة،وما يهمنا من موضوع اإلحالة إىل احملاكمة هو أثرها على الرتقية كمانع وقيت هلا يف للقواعد املنصو  عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائي
 .(3) انتظار صدور حكم أو قرار بإدانة املوظف أو تربئته

لذي يرتتب على ترتب املنع من الرتقية،فإن األثر القانوين ا فإذا مت القضاء برباءة املوظف مما نسب إليه أو حبفظ األوراق أو مبعاقبته بعقوبة ال
ئية ،أما ذلك عند ترقيته هو حساب أقدميته يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل حيال إىل احملاكمة االنضباطية واجلزا

 .(1)بقإذا أدين املوظف بأية عقوبة من العقوبات االنضباطية اليت تعد كقيد للرتقية فإنه ميتنع إرجاع ترقيته إىل تاريخ سا
إذ يرتتب على احلكم بالرباءة  ن اإلدارة ال تسرتد سلطتها التقديرية يف الرتقية ويف اختيار وقت إجرائها يف حالة براءة املوظف مما نسب إليه،إ

يخ صدور احلكم أو زوال املانع وبأثر رجعي ،أما يف حالة إدانة املوظف بعقوبة جتيز الرتقية بعد مدة معينة لتوقيعها فإن الرتقية تكون من تار 

                                           
 .134،   2007مة ، ) د.ط( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أنس جعفر ، الوظيفة العا (1)
 130،   2017،مصر ، ،مكتبة الوفاء القانونية 2عالء الدين حممد محدان ،موانع الرتقية )الرتفيع( ،يف جمال الوظيفة العامة ،ط (2)

 . 187   ،1985 ،اجلزائر ،عيةديوان املطبوعات اجلام ،دراسة مقارنة ،الوظيفة العامة ،عبد العزيز السيد اجلوهري (3)
 133   ،عالء الدين حممد محدان، املرجع السابق (1)
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قيع تلك القرار االنضباطي بتوقيع العقوبة،إذ أن املانع من الرتقية كان مدة اإلحالة إىل احملاكمة وقد زال منذ صدور قرار السلطة املختصة بتو 
 العقوبة.

وعليه نستخلص من  (2) ،قوبةأما إذا كانت اإلدانة بعقوبة من العقوبات اليت متنع الرتقية فتؤجل الرتقية باملدة اليت نصت عليها الع
 حالة املوظف للمحاكمة كعائق حيول دون ترقيته العناصر التالية:إ
اب وسؤال عدد كبري من ستدعي استجو يبل األمر  ،يتم معه فقط يف حالة ارتكاب املوظف خمالفة إدارية أو مالية فإن التحقيق  البا ال -1

 .املوظفني
 .توقيفه عن العمل وقد ال يرتتب على هذا الوقف منع الرتقية يف حالة التحقيق مع املوظف قد يتم -2

 وظيفي هو اجتاه سليم من الناحية املنطقية،وعلى ذلك فإن القول بعدم ترقية املوظف خالل مدة إحالته على احملاكمة بتهمة هلا عالقة بعمله ال
من كفاءته وصالحيته للعمل واليت أدت  مساره املهين أو تنتقص ألن ما أثري حوله من هذه اال امات والشبهات اليت قد متس بأمانة ونزاهة

 .دة اليت فيها حماال على احملاكمةبعرضه على احملاكمة ،يتعارر مع ترقيته خالل امل
                                 عدم توفر شروط الترقية :فرع الاانيال

باختالف نوعية الرتقية ويف  ختتلف ولكن جيب توافر مجلة من الشروط واليتإن اشرتاط وجود وظيفة شا رة ال يعين أن تتم الرتقية   
 :يف ظف السامي وتتلخص هذه العوائقحالة عدم وجودها فإهنا تكون كمانع من موانع الرتقية بالنسبة للمو 

 عدم وجود درجة شاغرة:أوال
ى اختالف بني واجبات ومسؤوليات الوظيفة اليت جيب أن تكون الوظيفة اليت سريقى إليها املوظف شا رة ،وان يكون كذلك هنا

يشغلها والوظيفة اليت سريقى إليها،فالرتقية جيب أن تكون استجابة حلاجة فعلية يف حجم العمل ، ويرتتب على ما تقدم أن تتحدد مسالك 
بني أمهيتها ومستويات مسؤوليا ا الرتقية خالل تقسيمات اهليكل التنظيمي الذي يضع أمام السلطات املختصة تعريفا دقيقا للوظائف وي

 (1)،وكذلك احلد األدىن من املؤهالت العلمية واخلربات العملية املتطلبة ألدائها
 تحقق شرط المدة الالزمة للترقية :عدم ثانيا

للرتقية  يفة قبل أن يصبح صاحلاتقتضي تشريعات الوظيفة العامة كقاعدة عامة وجوب أن يقضي املوظف مدة زمنية معينة يف الوظ 
،وذلك من خالل املادة  2007سبتمرب  29يف املؤر   304-07إىل ما يعلوها من درجة ، وقد حدد هذه املدة املرسوم الرئاسي رقم 

درجة حسب مدة ترتاوح  12رة يف حدود العاشرة :"تتمثل الرتقية يف الدرجة يف االنتقال من درجة إىل درجة أعلى منها مباشرة ،بصفة مستم
 سنة "وبالتايل فهي تتم حسب ثالث وتائر وهي: 40و30مابني 

 .(2)أشهر 6سنوات و 3سنوات واملدة القصوى:  3املدة الوسطى و  أشهر 6املدة الدنيا : سنتني و 
لتحديد مال خمتلف وظائف اجلهاز اإلداري   ري أن حتديد مدد الرتقية إىل الوظائف العليا جيب أن يتم استنادا إىل دراسة حتليلية لطبيعة أع

ضاء املدة بعض االستثناءات فبعض مدة اخلربة الالزمة مبا يكفل تأهيل املوظف لشغل الوظائف ذات املستوى األعلى  ، ويرد على شرط ق
 النظم ال تقيد الرتقية

                                           
 .215   ،1977، العراق ،الضبط العام ،جامعة بغداد، الرتفيع والرتقية يف الوظيفة العامة ، رسالة ماجستري ،نوري حمسن احللفي (2)
 . 186، املرجع السابق ،   نوري حمسن احللفي (1)
  61عدد  راحملدد للشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ،ج  ،29/09/2007، املؤر  يف 07/304سوم الرئاسي رقم راجع املر  (2)
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استيفاء املدة املقررة  إىل الوظائف العليا بقيد زمين كما أن نظما أخرى تستثين املوظفني الذين يبدون كفاءة ومقدرة عالية يف أعماهلم من
 .(3)للرتقية كليا أو جزئيا

 :العقوبة االنضباطيةمطلب الاانيال
الذي يعرفها  الدكتور فؤاد العطارالتأديبية كخيتلف تعريف العقوبة اليتأديبية  من فقيه إىل آخر ،فهناى من يسميها باملخالفة 

 كم .باملخالفة التأديبية وهي كل فعل ينشأ عنه ضرر ميس أداة احل
  (4)فيعرفها باجلرمية التأديبية وهي كل فعل امتناع عن فعل يرتكب خمالف لواجب الوظيفة سليمان حممد الطماويأما العميد 

"يشكل كل ختل عن الواجبات  06/03من األمر  160لقد نص املشرع اجلزائري يف القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يف املادة 
،كما ويعرر مرتكبه لعقوبة تأديبيةنضباط وكل خطأ أو خمالفة من طرف املوظف أثناء أو مبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا املهنية أو مساس باال

 .(5)ميكن أن يعرضه ملتابعات جزائية"
ال بعد انقضاء ية املبينة فيما يلي إعلى عدم جواز النظر يف ترقية عامل وقع عليه جزاء من اجلزاءات التأديب 1978لسنة  74نص القانون 
 الفرتات التالية:

 ستة شهور يف حالة اخلصم من املرتب ملدة تزيد على األسبوع. -
 سنتان يف حالة خفض الدرجة.سنة يف حالة خفض املرتب و  -

 وعلى هذا يتضح لنا أن املنع من الرتقية نتيجة لتوقيع بعض العقوبات التأديبية هو منع مؤقت.
تأديبية املطبقة على املوظف على درجة جسامة اخلطأ ، وكذا الضرر الذي حلق باملصلحة أو باملنتفعني من لذا يتوقف حتديد العقوبة ال -

 (1).املرفق ،تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة اليت هلا صالحية التعيني
 العقوبة الت ديبية: :الفرع األول

 :كاأليتوهي   163ملادة من خالل أحكام ا 06/03صنف املشرع العقوبات التأديبية يف األمر 
 .التنبيه، اإلنذار الكتايب، التوبيخ :الدرجة األولى -
 .عن العمل من يوم إىل ثالثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل التوقيفالدرجة الاانية:  -
 .ل اإلجباري إىل خارج الواليةتحوي، التنييام، التنزيل من درجة إىل درجالتوقيف عن العمل من أربعة أيام إىل مثانية أالدرجة الاالاة:  -
  .(2)السفلى مباشرة، التسريح التنزيل إىل الرتبةالدرجة الرابعة:  -

 األخطاء المهنية: :الفرع الااني
وظف الذي يرتكبها يف الفصل قام املشرع بتصنيف بتحديد األخطاء املهنية اليت تستوجب مباشرة اإلجراءات التأديبية ضد امل

 : " واليت صنفها إىل أربع درجاتألخطاء المهنيةاالثالث حتت عنوان "
 :  األخطاء المهنية من الدرجة األولى -

                                           
 .291  .،   1983، )د .ط( ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ،القانون اإلداري ،ماجد را ب احللو (3)
 36 .،   2010، تالة للنشر ، اجلزائر ،1ط اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر ،  ،أمحد بوضياف (4)
 .46لجمهورية اجلزائرية عدد ،املتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة ،اجلريدة الرمسية ل 2006جويلية  15،املؤر  يف  06/03أنظر األمر  (5)
                                           . 94،    2014ة ،جامعة مخيس مليان ،نون الوظيفة العامة، مذكرة ماسرتنظام الرتقية يف قا ،شعييب أمينة (1)
 السابق الذكر. ،، قانون الوظيفة العمومية163أنظر املادة  (2)
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 .كن أن ميس بالسري احلسن للمصا كل إخالل باالنضباط العام مي
 األخطاء المهنية من الدرجة الاانية: -
 180ية  ري تلك املنصو  عليها املادتني انونية األساساملساس سهوا أو إمهاال بأمن املستخدمني أو أمالى الدولة، اإلخالل بالواجبات الق 
 .181و 
 األخطاء المهنية من الدرجة الاالاة: -
، رفض تنفيذ تعليمات ها خالل تأدية مهامهاواجبه تقدميالطابع املهين اليت من  ق اإلدارية، إخفاء املعلومات ذاتحتويل  ري قانوين للوثائ - 

 .دون مربر مقبولملهام املرتبطة بوظيفته السلطة السلمية يف إطار تأدية ا
 ملصلحة.األ رار خارجة عن  اإلدارة، استعمال جتهيزات أو أمالى أو حماولة إفشاء األسرار املهنيةفشاء إ -
 :خطاء المهنية من الدرجة الرابعةاأل -
ة اخلدمة يف إطار ممارسة وظيفته،ارتكاب االستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدي -

أعمال العنف على أي شخص يف مكان العمل، التسبب عمدا يف أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالى املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت 
لشهادات أو املؤهالت أو إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة للسري احلسن للمصلحة، تزوير ا من شأهنا اإلخالل بالسري احلسن للمصلحة،

 .(1)كل وثيقة مسحت له بالتوظيف أو الرتقية ،اجلمع بني الوظيفة اليت يشغلها ونشاط مربح آخر
تتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني بقرار مربر العقوبات التأديبية من الدرجة األوىل والثانية بعد حصوهلا على توضيحات و 

اليت هلا صالحيات التعيني العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مربر ،بعد أخذ الرأي امللزم من  كتابية من املعين،وتتخذ السلطة
مخسة اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة اجملتمعة كمجلس التأدييب ،واليت جيب أن تبث يف القضية املطروحة عليها يف أجل ال يتعدى 

 .(2)خطارهاإء من تاريخ وأربعني يوما ابتدا
 ،النصو  ا دانتهاء املدة اليت حدوعلى هذا فإن املنع من الرتقية نتيجة توقيع بعض العقوبات االنضباطية هو منع مؤقت مرهون ب

  .هاقتو تكون حرة بعد ذلك يف اختيار  اإلدارةتكون وجوبية بعد انقضاء هذه املدد أو أن هنا قد  والرتقية
ملوظف خالهلا هي حد أدىن ال جيوز ومنع ترقية ا فذهب رأي إىل أن املدد اليت نص عليها القانون، ،لفقهي هناا انقسم الرأيلقد 

 وظف بعدها بل يرتى هذا للجهة اإلدارية.قبل مضيها النظر يف ترقية املوظف اليت توقع عليه عقوبة انضباطية وليست حدا أقصى جتب ترقية امل
التأجيل فال إلزام على اإلدارة بالرتقية بعد انتهائها مباشرة بل ينتظر هذا املوظف حىت ختلو درجة وهذا يعين أنه إذا انقضت مدد 

وذهب رأي آخر إىل أنه إذا انقضت املدد  ،(3)تتسع لرتقيته وحىت تنشط اإلدارة إلجراء حركة الرتقيات يف الوقت الذي تراه مناسبا إلجرائها
تزم برتقية املوظف الذي كانت قد أرجأت ترقيته خالل مدة التأجيل ،فإذا مل تكن هناى درجة خالية اليت نص عليها املشرع فإن اإلدارة تل

 كانت ترقيته عند خلو الدرجة على أن تكون أقدميته فيها من تاريخ انتهاء مدد التأجيل.
من الرتقية خالهلا املوظف العايل كان حمروما تاريخ انتهاء فرتة التأجيل اليت   من واألقدمية تردفإن الرتقية تتم عند خلو الدرجة وعليه 

  .(1)خالهلا

                                           
 . 154،اجلزائر ،     2015( ،جسور للنشر ،1عمار بوضياف ،الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائري، )ط  (1)
 55،  1967وتطبيقها يف مبادئ التنظيم،)د.ط(،دار املعارف،القاهرة ، فؤاد حممد مهنا ،سياسة الوظائف العامة  (2)
 .140،    2015،دار النجاح ،اجلزائر ،  1رشيد حباين ، دليل املوظف والوظيفة العامة ،ط  (3)
 .41   ،2012/2013 ،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق جامعة اجلزائر ،القانوين لرتقية املوظف العمومي النظام ،عمر زعباط (1)
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من املرسوم  21وجتدر اإلشارة هنا أن هذه املوانع العامة يعترب بعضها كشروط للتعني يف الوظائف العليا كما جاءت بذلك املادة 
 (2) وهذا يف حالة التعرر لعقوبة تأديبية .سنوات.....(، والبعض ا خر ك لية من آليات إهناء املهام   5)...اخلربة املهنية  90/226

 الاانيبحث الم
   الواردة على الترقية في الوظائف العليا الخاصةلقيود ا

 ،يف ترقية املوظف السامي ر  عليهال شك أن كل إدارة تسعى إىل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وهذا هدف جيب احل
 ،قد املشاكل اليت تواجهها اإلدارةعت وأكثرها حساسية يف حياة املوظف وهو يف الوقت نفسه من أوإن موضوع الرتقية هو من أهم املوضوعا

لك ألن هناى موظفون حمرومون من ذإال أنه قد ترد بعض االستثناءات وختالف  حيث األصل أن فر  الرتقية تكون متاحة جلميع املوظفني،
حتول كعائق يقف يف وجه الرتقية   من الرتقيات من ترتبط بشخص املوظف نفسه واليتالرتقية بسبب طبيعة الوظائف اليت يشغلوهنا وهناى 

 كالنقل واالستيداع.
 األول: نقل الموظفمطلب ال

إن النقل يف الوظائف العليا يعترب إجباري  وذو طبيعة خاصة ومرتبط كثريا مبردود املوظف وجتسيد وتقدم املشاريع الذي ينقل من 
حاالت الرتقية  رى أو من وزارة إىل وزارة أخرى  ومل خيصص له املشرع نظام قانوين مستقل. وعلى ضوء هذا ففيمديرية  لى مديرية أخ

باألقدمية قد يستخدم النقل لصا  بعض املوظفني دون  ريهم بأن يتم نقل بعضهم من الوحدات اليت يعملون فيها نظرا ألن أقدميتهم فيها 
هذه الرتقية باملوظفني األصليني املوجودين بالوحدات املنقولني إليها نظرا لتقدم املوظفني املنقولني يف  متأخرة وبذلك تتم ترقيتهم وقد تضر

األقدمية، ويقصد بالنقل الذي يعد مانعا حيول دون ترقية املوظف خالل مدة معينة  البا ما تكون سنة وهو نقل املوظف من وحدة إىل 
وذلك وفقا ألوضاع امليزانية اليت حبسبها قد تعترب الفروع املختلفة للمصلحة الواحدة وحدات  يتها،أخرى مستقلة يف فئا ا الوظيفية وأقدم

ه قائمة بذا ا يف الرتقية ألن اإلدارة قد تلجأ العتبارات توجبها املصلحة العامة نقل موظفيها،وتأخذ بعني االعتبار ر بات املوظف ووضع
نقل املوظف بطلب منه مع مراعاة  157،وأجازت املادة 06/03من  156وهو ما نصت عليه املادة  ،(3)العائلي وأقدميته وكفاءته املهنية 

ر النقل اعتبار املصلحة العامة ،كما أجازت نقله إجباريا لذات االعتبار مع األخذ برأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ولو بعد اختاذ قرا
ما للسلطة اإلدارية مبا يعين أن قرار النقل مت اختاذه مجاعيا ،وهذه ضمانة مقررة الشك حلماية ملز  158،ويعترب رأي اللجنة طبقا للمادة 

 .(1)املوظف
على ذلك فإن النقل الداخلي يف اجلهة اإلدارية الواحدة اليت يتبعها املوظف من مكان  خر ال يعد نقال مانعا من الرتقية ذلك و 

 مركزه أو أقدميته ،إذ أن الدرجات واألقدميات واحدة يف الوحدة بأكملها فطاملا كانت الرتقية أن مثل هذا النقل ال يرتتب عليه تغيري يف
متعذرة لعدم وجود درجات خالية يف املكان الذي كان يعمل فيه فإن الرتقية ستظل أيضا متعذرة وإن نقل املوظف إىل مكان آخر،أما إذا 

من فرع مستقل بفئاته الوظيفية وأقدمياته  إىل فرع آخر فإن قاعدة حظر الرتقية خالل سنة  كان النقل داخل الوزارة أو اهليئة الواحدة ولكن

                                           
 ،31 م ، ج ر العدد لدولة وواجباا،حيدد حقوق العمال الذين ميارسون وظائف عليا يف  1990جويلية  25املؤر  يف  90/226املرسوم التنفيذي رقم  - (2)

 28/07/1990املؤرخة يف 
                                                                   153،   2016 مصر، ،1ط الوجيز يف قانون الوظيفة العامة، ، حممد عفيفي،أمين فتحي حممد (3)
 .721   ،2014 ،جامعة اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،انوين للوظائف العليا يف اجلزائرالنظام الق ،جندل عبد الغين (1)
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ويشرتط يف ذلك أن يكون الفرع يف تدرج هرمي يسمح بالرتقية من درجة إىل أخرى دون حاجة إىل االستعانة بالدرجات  ،تكون واجبة التطبيق
 .(2)األخرى الواردة يف باقي الفروع

 شرتط فيه جمموعة من الضوابط األصلية ،قبل أن يكون كمانع للرتقية وهي :وعليه فالنقل ت
 هالت الوظيفة املراد نقله إليها.ويكون مستوفيا لشروط ومؤ مبرسوم رئاسي إال بعد تثبيته يف الوظيفة  العايل جيوز نقل املوظف ال -
ايل مثال إىل وظيفة رئيس دائرة  إال إذا ألصلية فال جيوز نقل الو كما ال جيوز أيضا نقل املوظف العايل إىل وظيفة تقل عن مستوى وظيفته ا -

 تعرر إىل عقوبة تأديبية تستوجب تنزيله يف التصنيف.
ؤقت عن طريق الوزير ،أو مبرسوم بالنسبة للسلطة املختصة بنقل املوظف فهي يف األصل السلطة صاحبة التعيني مبوجب مقرر اقرتاح م -

ة والتحقيقات األمنية واإلدارية  اليت اجلمهورية وتتخذ قرارات النقل بناء على تقارير مفتشي وزارات الداخليرئاسي  هنائي من طرف رئيس 
 ترد مصا  رئاسة اجلمهورية حول طريقة التسيري ومدى تنفيذ وجتسيد املشاريع التنموية.

 وضعية اإلحالة على االستيداع الااني: مطلبال
ن العمل واالنقطاع املؤقت ال يعين عليت تضع املوظف العايل يف وضعية قانونية تتمثل يف التوقف االستيداع هي حالة من احلاالت ا

 أشهر. 06وهو حمدد مبدة  فقدانه حلقوقه املكتسبة يف رتبته األصلية عند تاريخ اإلحالة على االستيداع بل حيتفظ هبا كاملة
يف  06/03يني املرمسني نص عليها األمر األساسية اليت  م كل املوظفني العموم وضعية اإلحالة على االستيداع من الوضعيات القانونية إذن

 لوضعية إىل التنظيم.كيفيات التطبيق األحكام املتعلقة هبذه ا  153وأحالت املادة  الفصل الرابع من الباب السادس منه،
يقاف مؤقت لعالقة العمل مبعىن أن يكون موظف من األمر املذكور أعاله بأهنا إ 145تعترب هذه الوضعية طبقا ألحكام املادة و 

مرسم يف منصبه خارج سلكه األصلي ملدة حمددة قانونا ويبقى تابعا له وال تسقط عنه صفة املوظف ،تكرس هذه القاعدة مبوجب قرار إداري 
رسة أي نشاط مربح مهما كانت ومينع املوظف الذي أحيل على االستيداع من مما ،(1)فردي صادر عن السلطة اليت هلا صالحية التعيني

طبيعته،وحيال املوظف على وضعية االستيداع إما بقوة القانون أو بطلب منه أل رار شخصية وذلك من خالل إتباع اإلجراءات وإرفاق 
 طلبه بوثائق ثبوتية لكل حالة من احلاالت التالية:

 طري.م حلادث أو إلعاقة أو مرر خيف حالة تعرر أحد أصول املوظف أو زوجه او أحد األبناء املتكفل هب -
 للسماح للزوجة املوظفة برتبية طفل يقل عمره عن مخس سنوات. -
 للسماح للموظف بااللتحاق بزوجه إذا اضطر إىل تغيري إقامته حبكم مهنته. -
 لتمكني املوظف من ممارسة مهام عضو مسري حلزب سياسي. -

 رار شخصية السيما القيام جاز املشرع للموظف حق تقدمي طلب اإلحالة ألوإىل جانب هذه احلاالت املقررة بقوة القانون أ
                                                            .                                      من األمر 148ورد يف املادة  بدراسات أو أحباث ،وهو ما

لتوضيح أحكام و  .(2)فال جيوز للموظف املرتبص مثال االستفادة من هذه اإلحالة ري أهنا اشرتطت سنتني من اخلدمة الفعلية 
، وتطبيقا له صدرت رسالة منشور عن املديرية العامة للوظيفة العامة 1999يف جوان سنة  164اإلحالة على االستيداع صدر املنشور رقم 

                                           
 311،   2015 ،اجلزائر ،دار بلقيس ،)د،ط( ،لنظام القانوين للوظيفة العمومية، امولود ديدان (2)
  35،   2011 ،جامعة اجلزائر ، 3، طفة العمومية لطلبة السنة الرابعة، ملخص حماضرات يف قانون الوظيحممد الصا  فنيش (1)
 .  ،2010سنة:  ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر،اديوان  ،هنةالوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات امل ،د مقدمسعي (2)

292. 
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لة على االستيداع ليست مرفقة بالوثائق الدالة على الوضعية حيث سجلت املديرية طلبات اإلحا 2005فرباير  09بتاريخ  18حتت رقم 
 لذا ورد يف الرسالة ما يلي:

 ية.أن اإلحالة على االستيداع بسبب مرر الزوجة أو االبن ينبغي أن تكون مربرة بتقارير طبية قانون -
  اوية األعضاءطلبات اإلحالة على االستيداع أل رار شخصية ال تعرر على الرأي املسبق للجنة املتس -

وما يتبعه من عالوات اجتماعية وتتوقف تلقائيا حقوقه املتعلقة باألقدمية والدرجات والتقاعد، كما وينجم عن هذه احلالة توقيف الراتب 
 .(1)حقوقه يف الرتقية طاملا توقف عن العمل تتوقف أيضا

ت سواء من رتبة إىل رتبة أو حىت يف يق تأهيله ويقيد ترقيوعليه فإن نقل املوظف العايل  أو إحالته على االستيداع يؤدي إىل تعل
 الدرجة سواء داخل السلك أو الصنف .

 خاتمة:
زائر، جند أن املشرع  تناول موضوع من خالل ما تقدم يف هذه الدراسة واملتعلقة بالقيود الواردة على ترقية املوظف السامي باجل

 كانت طبيعة الوظيفة اليت يشغلها  هماملعمومية اليت اعتربها حق من حقوق املوظف األصلية الرتقية يف خمتلف القوانني املنظمة للوظيفة ا
ة توصلنا إىل بعض النتائج اليت و من خالل هذه الدراس،لكن طموحات املوظف هذه قد تصطدم بعوائق حتول دون متكينه من حق الرتقية ،

 ميكن حصرها كا يت :
 يف حالة تعرضه لعقوبة تأديبية . أن املوظف العايل ال ميكن ترقيته -
رتقية يف حالة عدم توفر شروط التأهيل من خالل دراستنا هلذا املوضوع  ميكن  القول أنه ال ميكن استفادة شا لي الوظائف العليا من ال -

 املتعلقة باملنصب أو بالسلك.
 كما أن املوظف العايل ال يؤهل يف حالة نقله أو إحالته على االستيداع .  -
 ظام مستقل.وما الحظناه أيضا أن النصو  القانونية  امضة وناقصة عند اإلشارة هلذا القيود ومل خيصص هلا ن -

 :ليةلتاومن خالل هذه النتائج حىت يتم تفعيل وتنفيذ قيود الرتقية بدقة  ارتأينا تقدمي التوصيات ا
 ئم مع املسؤوليات املوكلة للموظف العايل.يف اختاذ قرار الرتقية ليتال النص صراحة من قبل املشرع على  النظام الذي ميكن االعتماد عليه -
 عايل أو بالسلك األصلي.حتديد جمال موانع الرتقية أمام كل وظيفة داخل القسم الواحد ألن الرتقية قد ترتبط باملنصب ال -
 طبيعتها.فني بدقة نظرا لكما جيب شرح إجراءات الرتقية والقيود الواردة عليها يف الوظائف العليا للموظ  -
ن مدى احرتام الضوابط اليت حتول دون موك خر نقطة وأمهها جيب تفعيل الرقابة اإلدارية على عملية الرتقية يف الوظائف العليا للتأكد  -

 تطبيقها.
عة وحساسية هذه تماشى مع طبيوعليه ميكن القول بأن الرتقية يف هذه املناصب القيادية جيب أن ختضع لنظام قانوين مستقل ي

 اسة إىل إعادة النظر.ميبقى يف حاجة  90/227و  90/226مبوجب املرسومني  1990املناصب، ألن النظام الذي مت سن نصوصه يف 
 

 

                                           
 .على االستيداع ية اإلحالة، املتعلق بوضعملديرية العامة للوظيفة العمومية، الصادر عن مصا  ا01/06/1999املؤر  يف  ،164املنشور رقم  (1)
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 الجزائر في العمومية بالخدمة لالرتقاء االلكترونيدة اإلدارة نحو التحول حتميدة

The inevitability of the shift towards electronic management 

To improve the public service in Algeria   
 أستاذ حماضر قسم )أ(،ادر، بدوراس عدبدالقد. 

 ، طالب باحث يف الدكتوراهط.د. بن بوعبد اهلل فريد، 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية،

 جامعة ابن خلدون تيارت، اجلزائر.
  16/40/2018تاريخ املراجعة:  - 03/03/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
ائر واالنتقال هبا من املرحلة التقليدية  إىل اإلدارة اإللكرتونية خيار البد منه من أجل االهتمام أكثر بواقع  اخلدمة العمومية يف اجلز  

نرتنت فضييييييييييييل ما تتيحه شييييييييييييبكة االبوتدفقا ا  التطور السييييييييييييريع لتقنية املعلومات واالتصيييييييييييياالتالعصييييييييييييرنة،  وأن ذلك لن يتأتى إال مبواكبة 
ضمان و  اإلدارة أعمالحتسني مستوى و  واالكسرتانات، و ريمها من شبكات املعلومات املتاحة. مبا يؤدي إىل تطوير أسلوب التسيري اإلداري

ريعات إلدارة  يف اجلزائر لتبنيه بسيييييييين التشييييييييا، وعليه فإن  نظام اإلدارة اإللكرتونية يعترب آلية لتطوير  اخلدمة العمومية تسييييييييعى خدما اجودة 
بطاقة التعريف الوطنية واجلنسية وصحيفة  و املناسبة لذلك واعتماد أمناط عصرية  لتحسني اخلدمة العمومية  كنظام استخراج اجلواز البيومرتي 

 ضيييييى لديه، وعليه يكون من الضيييييروريالسيييييوابق القضيييييائية و ريها، الغرر منها تقريب اإلدارة من  املواطن من أجل حتقيق أكرب قدر من الر 
 العمل على  توفري املنا  املناسب من حيث التشريع والتقنيات العلمية املعاصرة    

 لكلمات المفتاحية:ا
 داري.اإلدارة، املواطن، التسيري اإل اإلدارة اإللكرتونية، اخلدمة العمومية، تكنولوجيا االتصال،

Abstract :   
 

E-management is an option for more attention to the public service in Algeria  and to transfer 

it from the traditional stage to modernity, and this can only be accompanied by the rapid development 

of information technology and communications and flows thanks to the availability of the Internet 

and extra-nets and other information networks available. This will lead to the development of 

administrative management, improving the level of management work and guaranteeing the quality 

of its services. Therefore, the electronic management system is a mechanism for the development of 

the public service which the administration in Algeria is seeking to adopt by enacting appropriate 

legislation and adopting modern patterns to improve the public service such as the system of issuing 

bio-metric passports, The case law and others, the purpose of which is to bring the administration 

closer to the citizen in order to achieve maximum satisfaction. Therefore, it is necessary to work to 

provide the appropriate environment in terms of legislation and contemporary scientific techniques. 

key words:     

   E-management, public service, communication technology, management, citizen, 

administrative management. 

 ة:دمقدم
على  أسيياسيييةالتطور السييريع لتكنولوجيا املعلومات سيياهم يف تعزيز قدرة املؤسييسييات على االبتكار بإدخال حتسييينات  ال شييك أن 
احلديثة منهج االبتكار واإلبداع، وذلك بإحداث تغيريات جذرية يف مفهوم العمل  اإلدارة، فتبنت اإلدارية واالسييييييييييرتاتيجيات عمالاألسييييييييييري 
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، وال يعترب انتهاج منط التغيري وذلك باالعتماد على التكنولوجيات املعلومات واالتصييييييييييييييياالت إدارة إىلالتقليدية  اإلدارةوالتحول من  اإلداري
اإللكرتونية املعاصرة اختيارا لسلطات الدول على اختالف أمناطها السياسية واالقتصادية وإمنا هو ضرورة ميليها التدفق السريع لوترية اإلدارة 

مد ذي يعتالتكنلوجيا والثورة املعلوماتية، وأن التكيف مع األنظمة اإلدارية الدولية املعاصييييرة يتطلب إعادة النظر يف أسييييلوب اإلدارة املنتهج ال
 على التسيري التقليدي، حىت ال تبق الكثري من الدول تغرد خارج السرب.

بنيها منهجا يف التسيري، ومع ذلك تإجيابيات اإلدارة اإللكرتونية سيتحسر على ما فات من وقت مل يتم السعي اىل إن املتأمل يف  
 يكفي جمرد التمين، على  رار بعض الدول اليت التقين واملعلومايت وال فإن اختاذ قرار تبين اإلدارة اإللكرتونية يسيييييييتوجب تطور الدولة يف اجملال

ري املتواضيييييع جدا أكثر من اجلوانب التزال متمسيييييكة بعصيييييم األسييييياليب التقليدية اليت تعتمد على األوراق الصيييييفراء القدمية، والعنصييييير البشييييي
و تردد من السييييلطة السييييياسييييية يف الدولة الت املادية والبشييييرية أالتقنية، ولعل مرد ذلك أسييييباب فكرية بدرجة كبرية ونقص يف القدرات واملؤه

 اليت خيدمها األسلوب التقليدي يف التسيري اإلداري الذي عادة ما يغذي ظاهرة الفساد. 
دمة مواطنيها بغض النظر عن االلكرتونية يف بعض دول العامل اليت جعلت من اسييييييييييتخدام التقنية شييييييييييعارا خل اإلداراتظهرت  وقد

نصييييير متيز به املؤسيييييسيييييات واهليئات عمسيييييتواهم املعيشيييييي أو أي اعتبارات أخرى، فأصيييييبح مصيييييطلح اإلدارة االلكرتونية  أوم اجلغرافية مواقعه
 ولوجيا الرقمية. تواكب العصر سوى االجتاه حنو اجملتمع االلكرتوين والتكن أندولة تريد  أيوالدول، ومل يعد أمام 

االتصيييييييييال، فسيييييييييعت احلكومة  ى جاهدة إلرسييييييييياء جمتمع يعتمد على املعلومات وتكنولوجياتعد اجلزائر من بني الدول اليت تسيييييييييعو 
نها لتطوير اإلدارة العامة هبا، وحتسييني ماجلزائرية إىل تبين تقنيات التكنولوجيا يف خمتلف اجملالت وذلك بإدخال مجلة من اإلصيييالحات سيييعيا 

سيد التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة لتج األوىلواجلودة، فبدأت بوضع النواة  اخلدمة العمومية وفقا للمعايري الدقة والسهولة والكفاءة
أنه كان مفروضا على السلطة اجلزائرية  ، ونسوق مثاال جواز السفر البيومرتي الذي حل حمل جواز السفر العادي، وأن األمر ولوااللكرتونية

مدى قابليته للتطور حنو األحسن يف تطوير ه برهن على جناعة العنصر البشري يف اجلزائر و إلرتباطها بالعامل اخلارجي الذي تطور جدا، إال أن
 أليات اخلدمة العمومية.

هو  وما ،اإلدارية مية لتسيييري املرافقكحت  االلكرتونية اإلدارة املقصييود بنظامما  التالية: اإلشييكاليةتأسيييسييا على ما سييبق ميكن طرح 
على  تكريسييها ملشييروع جزائر إلكرتونيةبالعصييرية  اإلدارةوهل اسييتطاعت اجلزائر جتسيييد  ،ة اخلدمة العمومية؟يف حتقيق جود ي تلعبهالدور الذ

 ؟.التقنيةالتشريع والوسائل املعلوماتية و  ضوء الواقع احلايل من حيث
نية ك لية إلصييييالح اللكرتو ا اإلدارةب املقصيييييود إىلقسيييييمني: حيث سييييينتطرق  إىل دراسيييييةقسيييييمنا هذه ال اإلشيييييكاليةإجابة على هذه 

 ثاين(.حث مب)االلكرتونية يف اجلزائر اإلدارةبالبحث عن واقع جتسيد  هلنستكمل أول(، مبحث)اخلدمة العمومية 

 األول المبحث

 اإلدارة االلكترونية اآلية إلصالح الخدمة العمومية
منذ هناية عقد اخلمسيييييييييينات  األعمال أنشيييييييييطةاسيييييييييتخدام نظم احلاسيييييييييوب يف  نتشيييييييييارااللكرتونية جاء نتيجة ال ظهور اإلدارةإن  

يف اجناز  اإلسيييييييراع إىليؤدي  اإلدارةاسيييييييتخدام اجلانب االلكرتوين يف  إنوالسيييييييتينات، حيث وجدت معظم املنظمات واملؤسيييييييسيييييييات العامة 
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فهومها احلديث )اإلدارة واإلدارة مب 2ومنه مت البدا باملقارنة بني اإلدارة مبفهومها التقليدي 1األعمال واختصيييييييييييييييارا للجهد والوقت واألموال.
  .االلكرتونية( يف خمتلف اجلوانب، وهكذا متت املناداة بالتحول حنو اإلدارة االلكرتونية كوسيلة إلصالح وحتسني اخلدمة العمومية

طلب ضيييييييييمن امل دارة االلكرتونيةالتحول لإل تداعيات، مث سييييييييينبني يف املطلب األولمفهوم اإلدارة االلكرتونية  إىلسييييييييينتطرق  وعليه 
 يف  املطلب الثالث. جتسيدها أليات و، الثاين

 : مفهوم اإلدارة االلكترونيةالمطلب األول

اتسيييياع اسييييتخداما ا يف خمتلف و مع ظهور االنرتنت  إداريااللكرتونية مل تكن وليدة الصييييدفة، وإمنا ظهرت كمصييييطلح  اإلدارة إن 
 يان خصائصها.اجلوانب وعلى مستوى الدويل، ومنه أوىل الفقه بتعريفها، وب

 االلكترونية اإلدارةتعريف الفرع األول: 
لقييد تعييددت مفيياهيم وتعريف اإلدارة االلكرتونييية، وذلييك بتعييدد زاوييية النظر من قبييل الفقهيياء،  حيييث عرفييت على أهنييا، اجلهود 

احلاسيييييوب  أجهزةفة منخفضييييية عرب اإلدارية اليت تتضيييييمن تبادل املعلومات، وتقدمي اخلدمات للمواطنني وقطاع األعمال بسيييييرعة عالية، وتكل
    3وشبكات االنرتنت مع ضمان سرية امن املعلومات املتناقلة.

 أعمال إىلفها آخرون أهنا تعين حتويل األعمال واخلدمات اإلدارية التقليدية واإلجراءات الطويلة املعقدة باسيييييييييييييييتخدام الورق وعرّ 
  4الكرتونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية.

 أكثر أوواملعامالت اليت تتم بني طرفني  األعمالااللكرتونية منهج جديد يعتمد على تنفيذ  اإلدارةالباحثني بان  ويضيييييييييييييف بعض
 5من األفراد أو املنضمات، باستخدام الوسائل االلكرتونية، مثل التحويالت االلكرتونية، الربيد االلكرتوين، أو الفاكس...اخل.

هي القدرة على اسييييييييييييييتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصيييييييييييييياالت والتقنيات احلديثة، لتنفيذ  بشييييييييييييييكل عام فان اإلدارة االلكرتونية
يف كل زمان ومكان، مما يؤدي للجودة وحتسيييني  ا ليةاألنشيييطة اإلدارية الكرتونية عرب اإلنرتنت وشيييبكات احلاسيييب اإللية، وتقدمي اخلدمات 

  6.اإلداريةوتوفري البيانات واملعلومات الالزمة، وذلك لتطوير العمليات  األداء وتوحيد اإلجراءات وسرعة التنفيذ، وخفض التكلفة

ومنه أصيييييييييييبحت اإلدارة االلكرتونية هي البديل اجلديد، اليت مبوجبها أعيد النظر يف طبيعة العالقة بني الدولة واملواطن، انطالقا من 
واملؤسييييسييييات احلكومية يف الشييييكل  األجهزةكمصييييطلح لتحول يف عمل التغيري احلاصييييل يف مفاهيم اإلدارة العامة، ومضييييامني اخلدمة العامة،  

                                           
، اجمللد 15اجلامعة، العدد  الداراجلديد،  :اإلدارة االلكرتونية كإحدى إفرازات عامل التكنولوجيا االنرتنت والتجارة االلكرتونية، جملة االقتصاد زروقي نسرين -1

02 ،2016   ،237. 
والتنظيم والقيادة ورقابة املوارد البشرية واملالية، لتحقيق أهداف حمددة بكفاءة وفاعلية. إدريس  اإلدارة التقليدية: هي ذلك اجلهد اإلنساين الذي يتعلق بالتخطيط -2

 .61،  2005 املنظمات املعاصرة االلكرتونية، دار اجلديدة، مصر، ثابت عبد الرمحان: نظم املعلومات اإلدارية يف
ية، ندوة علمية العاشرة، احلمادي بسام عبد العزيز وآخرون: احلكومة االلكرتونية الواقع واملعوقات وسبيل التطبيق بدون تعاون جملس التعاون للدول اخلليج العرب -3

 .03،  2014ارس م 17-16معهد اإلدارة العامة، الريار، يومي: 
 .236زروقي نسرين: املرجع السابق،    -4
 .03احلمادي بسام عبد العزيز، وآخرون: املرجع السابق،    -5
 .236زروقي نسرين، املرجع السابق،    -6
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على عمل  األفرادعلى تقنيات االنرتنت والربجميات لتلبية حاجات املواطنني يشيييييييييكل يزيد من رضيييييييييا  أسييييييييياسييييييييياشيييييييييكل يرتكز  إىلالتقليدي 
 1احلكومة.

 االلكترونية اإلدارة:خصائص الفرع الااني
 األخريةيتبني لنييا أهنييا تنفرد مبجموعيية من املميزات عن اإلدارة التقليييدييية، حيييث أن هييذه  من خالل تعريف اإلدارة االلكرتونييية، 

ى ترتكز على هرمية املعلومات، بينما اإلدارة االلكرتونية ترتكز على اإلنرتنت وشييييييييييبكة االتصييييييييييال، باإلضييييييييييافة أن اإلدارة التقليدية ترتكز عل
 2إدارة االنفتاح والشفافية والتحالفات اإلسرتاجتية.اهلرمية والسرية، بينما اإلدارة االلكرتونية هي 

 االلكرتونية مبجموعة من اخلصائص وهي على النحو التايل: اإلدارةومنه تنفرد 
 مي، متثل منعرجا حامسا يف شكل املهام واألنشطةزيادة اإلتقان: إن اإلدارة االلكرتونية ك لية عصرية يف عملية التطوير اإلداري والتغيري التنظي

  اجناز املعامالت.يفاإلدارية التقليدية، وتنطوي على مزايا، أمههما املعاجلة الفورية لطلبات والدقة والوضوح التام 
ع عملييية التحول، فييان انتهيياج منوذج ختفيض التكيياليف: إذا كييانييت اإلدارة االلكرتونييية يف البييداييية حتتيياج ملشيييييييييييييييياريع مييالييية معتربة هبييدف دف

 ت العدد الكبري.عد ذلك سيوفر ميزانيات مالية ضخمة، حبيث لن تعود حباجة لليد العاملة ذااملؤسسات االلكرتونية ب

امها االسيييتخدام األمثل ملا هلا من تبسييييط اإلجراءات: أمام احلاجة لتحديث اإلدارة بإدخال املعلومات إىل مصييياحلها، واحلر  على اسيييتخد
 املنضمات العامة. أنشطةدفها ط وسريع، خاصة يف ظل تنوع الفئات اليت يستهوقدرات يف تلبية حاجات املواطنني بشكل مبس إمكانيات

حتقيق الشييييفافية: الشييييفافية هي اجلسيييير الذي يربط بني املواطن ومؤسييييسييييات اجملتمع املدين من جهّة، والسييييلطات املسييييؤولة عن مهام اخلدمة 
منوذج  إىليف الشيييييييييييييييكل التقليدي  اإلدارةمنه فان اختالف منط و . 3 العامة من جهة أخرى، فهي نتيجة مشييييييييييييييياركة اجملتمع بأكمله يف الرؤية

 على استخدام التقنيات املعلومات واالتصاالت. أساساااللكرتونية مبين  اإلدارة
 االلكترونية اإلدارةالتحول إلى  تداعيات ودوافق: المطلب الااني

ئ اليت تقوم عليها واألهداف املرجوة مبادلل خاصييييية اداة هبا،اليت أدت إىل املن األسيييييبابااللكرتونية على العديد من  اإلدارةترتكز  
 لية.وهو ما سيتم التطرق اليه ضمن هذا املطلب املقسم اىل الفروع التا إعماهلاالوصول إليها من خالل 

 الفرع األول: أسبا  المناداة بالتحول إلى اإلدارة االلكترونية
خلدماتية على حد سييييواء، ومن االرقمي يف خمتلف اإلدارات سييييواء الرحبية أو لقد سيييياعدت العديد من األسييييباب إىل تبين التحول  

 هلم األسباب نذكر منها:
 تسارع التقدم التكنولوجي والثورة املعرفية املرتبطة به،-

 تزايد الضغط واملطالب الشعبية على الرادارات العمومية،-

 وجوب التوصل للكفاءة يف تقدمي اخلدمات العامة،-

                                           
رسالة ماجيسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  عشور عبد الكرمي: دور اإلدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية واجلزائر، -1

 .14،  2010-2009جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 
 .239زروقي نسرين: املرجع السابق،   -2
 .19عشور عبد الكرمي: املرجع السابق،    -3
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 1أ الشفافية من خالل التقليل من مظاهر الفساد والرشوة، واحملسوبية وتدعيم الثقة املواطن باإلدارة.حتقيق مبد-
 االلكترونية اإلدارةالمبادئ التي تقوم عليها الفرع الااني :

 االلكرتونية فيما يلي: اإلدارةاملبادئ اليت تقوم عليها  الفقه  املعاصر  لقد أوجز 
مل، فيها تنوع من إن االهتمام خبدمة املواطن تتطلب خلق بيئة ع اطنين:تقديم أحسدددددددددددن الخدمات للمو  -أ

كل مشييكلة يتم تشييخيصييها،   املهارات والكفاءات املهيأة مهنيا السييتخدام التكنولوجيا احلديثة بشييكل يسييمح بالتعرف على
 مع حتليل صادق للمعلومات املتوفرة.

ن ختفيف فوائد جلمهور جمسيييييييييييييييدة يف ارر الواقع، وانتائج  إىلوذلك بتحويل األفكار  الترايز عل النتائج: -ب
 مرة على مدار الساعة.متثل يف إنقا  العبء على املواطنني من حيث اجلهد، واملال، والوقت، مع توفري اخلدمة مست

 ل.إي إتاحة تقنيات لكل املواطنني من التواص سهولة االستعمال واإلتاحة للجميق: -ت
ملتنافسييييني على تقدمي ايف التكنولوجيا املعلومات واالتصييييال، وتعدد ذلك أن االسييييتمرار  تخفيض التكاليف: -ث

 اخلدمات بأسعار تنافسية، يؤدي إىل ختفيض التكاليف.
هو مبدأ أسييياسيييي يف اإلدارة االلكرتونية، حبكم أهنا تسيييعى بانتظام لتحسيييني وإثراء ما هو التغيير المسددتمر:  -ج

 2زبائن، أو بقصد التفوق يف التنافس.موجود، ورفع مستوى األداء سواء بقصد الكسب رضا ال
 المرجوة تحقيقها بالتحول لإلدارة االلكترونية الفرع  الاالث :أهداف

ة، وذلك إلصييييييالح اخلدمة العمومية املرجوة حتقيقها من التحول من اإلدارة التقليدية لإلدارة العصييييييرية النموذجي األهدافتعددت 
 :املقدمة من قبل املرافق العامة، ومن بينها

تمثل يف كسييب الوقت، وتقليل التكلفة هيكلة املؤسييسييات التقليدية احلالية، لتحسييني األداء اإلداري التقليدي امل إعادةاولة حم  -أ
 .االلكرتونية اإلدارةاملعامالت وفقا لتطور مفهوم  إلجنازالالزمتني 

 حتسني مستوى اخلدمات العمومية -ب
 خالل التقليل من مظاهر البريوقراطية. التقليل من التعقيدات اإلدارية، وذلك من -ح
 3قيام نظام اخلدمات االلكرتونية بالعمل املتواصل على مدار الساعة. -د
 .العمالء واملواطنني أمامالتوجه حنو الشفافية العمل اإلداري، وشفافية املعلومات وعرضها  -و

                                           
الداخلية واجلماعات -العدالة-فق العام يف اجلزائر "دراسة منوذجني قطاعينياملكي دراجي، راشدة موساوي: دور اإلدارة االلكرتونية يف تطوير اخلدمة العمومية واملر  -1

 .27،   2018جانفي  17"، جملة العلوم القانونية والسياسية، اجلزائر، العدد -احمللية
. نقال عن، عشور عبد 191-891،   2006عمار حبوش: نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن الواحد والعشرين، دار العرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،  -2

 .17الكرمي: املرجع السابق،   
ى الدويل الثالث حول عمار زعيب، حممد جباق: اإلدارة االلكرتونية ودورها يف حتسني األداء اإلداري على مستوى اجلماعات احمللية ، مداخلة مقدمة ضمن امللتق -3

، 2015 ديسمرب 02-01جلديدة واملنتظرة، قسم احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، اجلزائر يومي: اجلماعات احمللية يف الدول املغاربية يف ظل التشريعات ا
 122. 
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 1مة  ليات التقنية اجلديدة.التحول حنو اخلدمة العامة املعقلنة، عن طريق تطوير اإلدارة العا -ي
ات الذي يدعم عناصييير عديدة، أصيييبحت اإلدارة االلكرتونية آلية أثبتت جناعتها يف خلق منط جديد من اخلدمومما ال  شيييك فيه  

 طنني واإلدارة.النزاهة، الشفافية، العدالة، السرعة يف تقدمي اخلدمات للمواطن، مما خيلق عالقة جيدة بني املوا
 : آليات إرساء تطبيق اإلدارة االلكترونيةلثالمطلب الاا

 :يما يلي من فروعفيتم تناوهلا  يقتضي إلرساء اإلدارة االلكرتونية جمموعة من املتطلبات واليت متس عدة جوانب  
 اآلليات اإلداريةالفرع األول: 

 :فيما يلياألساس الذي تقوم عليه اإلدارة االلكرتونية وتتمثل اإلدارية  األليات تشكل
 .ددات اهليكليةنظيم اجلوانب واحملواخلدمات واملعامالت وفق حتول تدرجيي بإعادة ت اإلداريتطوير التنظيم  -أ

 .رتونية، وحتديثها وفقا للمستجداتوضع التشريعات القانونية أالزمة لتطبيق اإلدارة االلك-ب
 .شبكات االتصاللك بتطوير خمتلف التوفري البنية التحتية لإلدارة االلكرتونية، وذ  -ج
 2بعيدة املدى وخطط التأسيس. إسرتاجتيةوضع  - 

 اآلليات البحريةالفرع الااني: 
الفاعل يف حتقيق النجاح يف تطبيق اإلدارة االلكرتونية، وذلك بوجود املهارات  األثراملوارد اليت هلا  أهميعترب املورد البشيييييييييييييييري من 

يتماشيييييييى وحييط باملبادئ التقدم العلمي، ونقصيييييييد هبم يف هذا املقام اخلرباء واملختصيييييييون املتخصيييييييصييييييية ويد عاملة املؤهلة والزاد املعريف الذي 
  4.اإلدارةحيث يطلق عليهم بالقيادة البشرية اليت تتسم بالقدرة العالية على  3والعاملون يف حقل املعرفة والتكنولوجيا،

 اآلليات الفنية لث:الفرع الاا
 ن اإلدارات املعاصرة وهي:مالتقنية من أربع عناصر مرتابطة، وتعترب عصبة هذا النموذج تتكون اإلدارة االلكرتونية من ناحية 

 .يقصد هبا عتاد احلاسوب وملحقا اعتاد احلاسوب: و  -أ
 توضع على احلواسيب.أنظمة برجميات ويفصد هباة االلكرتونية اإلدار  هاحتتاجو الربجميات: -ب
موعة من فهي تتضييييييييمن جم أهم العناصيييييييير، فبدونه ال وجود إلدارة الكرتونية،شييييييييبكات االتصييييييييال: إن هذا العنصيييييييير يعترب من -د

 م،احلاسبات، تنظم معا وترتبط خبطوط اتصال، حبيث ميكن ملستخدميها نقل وتبادل املعلومات فيما بينه
 5كرتونية.االل اإلدارةوالوظيفية ملنظومة  اإلنسانيةصناع املعرفة: هم اخلرباء واملختصون الذين ميثلون البنية -ج

 األمنيةاآلليات  رابق:الفرع ال
تعد مسالة امن املعلومات من أهم معضالت العمل االلكرتوين، مبعىن أن املعلومات والوثائق اليت جيري خفضها وتطبيق إجراءات 

ة االلكرتونية على مسييييييتوى االلكرتوين والسييييييري األمناملعاجلة والنقل عليها لتنفيذ متطلبات العمل جيب احلفال على أمنها، حيث جيب توفر 
عال من احلماية مبا فيهم خدمة االنرتنت، خاصييييييية عن طريق وضيييييييع القوانني واللوائح اليت حتد من السيييييييطو االلكرتوين وانتهاى خصيييييييوصيييييييية 

                                           
 .17عشور عبد الكرمي: املرجع السابق،    -1
 .25عشور عبد الكرمي: املرجع السابق،    -2
 .28املكي دراجي، راشدة موساوي: املرجع السابق،    -3
 .32رجع السابق،   عشور عبد الكرمي: امل -4
 .28-27،   عشور عبد الكرمي: املرجع السابق -5
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ل بالنسييييييييييييييخ جتديد نظم التشيييييييييييييييغيل والتطبيقات املختلفة وحتديد آليات املراقبة، مع االحتفا اإلضيييييييييييييييافةاملعلومات واإلدارة االلكرتونية، مع 
 1االحتياطية للمعلومات اليت يتم حفظها وختزينها.

 المبحث الااني
 واقق تجسيد اإلدارة االلكترونية في الجزائر

 اإلعالممال التكنولوجيا حمور أسييييييياسيييييييي لتحسيييييييني اخلدمات العامة، وذلك بتسيييييييريع اسيييييييتع أولااللكرتونية  اإلدارةيشيييييييكل تطوير 
سييييييييتوى اإلدارة العمومية، ويرتجم هذا ل إدخال هذه التكنولوجيا اجلديدة، وتعزيز اسييييييييتعماهلا  لى مالعمومية من خال اإلدارةواالتصييييييييال يف 

ومنه سيينتطرق ، ات واإلدارات األخرىواطن واملؤسييسيياحملور إدارة سييياسييية واضييحة لتطوير العديد من اخلدمات االلكرتونية، وذلك لصييا  امل
في االلكرتونية يف اجلزائر  اإلدارةمث سيييييييييييينتعرر إىل بعض مناذج تطبيق  ،ب االولضدددددددددمن المطل 2013إىل مشييييييييييييروع اجلزائر االلكرتونية 

 .يف املطلب الثالثلكرتونية التحديات اليت تواجه اجلزائر يف سبيل إرساء اإلدارة اال أهملنستعرر يف األخري  ،المطلب الااني
 2013كترونية لمحروع الجزائر اال المطلب األول

تعميم اسييتخدام التكنولوجيات املتطورة  إىل(: هي إسييرتاجتية  دف E-ALGERIE 2013) 2013ية مشييروع اجلزائر الكرتون 
يف ا لب اإلدارات العامة، وجمالت النشييياط االقتصيييادي، كما مت التخطيط لتعميم مشيييروع التحول االلكرتوين وحماولة توسييييعه ليشيييمل كافة 

لخدمات العامة االلكرتونية والوصيييييييييول إىل جمتمع املعرفة، حيث يعكس مشيييييييييروع ، كما يرمي إىل تعميم النفاذ ل2013املواطنني مع سييييييييينة 
 أفاقوحيدد حتقيق نتائجه يف  2009اجلزائر االلكرتونية سياسة احلكومة يف إعداد اإلسرتاجتية املعلوماتية، حيث كانت انطالقة مشروع مع 

2013.2 
بروز  إىلن اجلزائر االلكرتونية، أن اإلسرتاجتية تندرج ضمن رؤية رامية وجاء يف برنامج االسرتاتيجي الذي وضعته اجلزائر حتت عنوا 

ضيييييييمن جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري، مع األخذ بعني االعتبار التحوالت العميقة والسيييييييريعة اليت يعيشيييييييها العامل، و دف اإلسيييييييرتاجتية اليت تت
لشيييييركات وبطبيعة احلال اإلدارات، كما أهنا تسيييييعى إىل حتسيييييني قدرات االقتصييييياد الوطين واملؤسيييييسيييييات وا أداءتعزيز  إىلخطة عمل متكاملة 

التعليم والبحث واالبتكار وإنشيييييياء مركبات صييييييناعية يف جمال التكنولوجيا اإلعالم واالتصييييييال، ورفع جاذبية البلد وحتسييييييني حياة املواطن من 
 3خالل تشجيع نشر واستخدام  التكنولوجيا االتصال يف خمتلف اجملاالت.

تكريس التحول االلكرتوين يف اجلزائر مت تشيييكيل اللجنة الوزارية )اللجنة االلكرتونية( اليت تعترب كأحد املؤشيييرات االجيابية  إطارويف  
امج اليت ترتجم نوع من التوجه السييياسييي واإلرادة السييياسييية، وخاصيية أن هذه اللجنة مت تدعيمها بلجنة تقنية لتوفري الدعم الفين، وحتديد برن

 2013.4-2009 اية استكمال الربنامج  إىلة خاصة بإسرتاجتية اجلزائر، وذلك وفق ملراحل تنفيذية مرتقبة يتم عرضها سنويا ميزاني
 :أمهها أساسيةخطة العمل املتبناة من قبل احلكومة اجلزائرية تتمحور على حماور  أننشري  

 .ةالعمومي اإلدارةواالتصال يف  اإلعالمتسريع استخدام تكنولوجيا   -أ
                                           

لة، اجلزائر، د ذ س:   مراكشي حممد ملني: اإلدارة االلكرتونية وأثرها على إصالح اخلدمة العمومية يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والسياسية، د ذ اجمل -1
184-185. 

 .162  عشور عبد الكرمي: املرجع السابق،  -2
 . 188مراكشي حممد ملني: املرجع السابق،    -3
 .162عشور عبد الكرمي: املرجع السابق،    -4
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 .واالتصال يف الشركات اإلعالمتسريع استخدام تكنولوجيا   -ب
 واالتصال. الماإلعتطوير آليات وحوافز تسمح باالستفادة املوظفني من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا  -ت
 .الفائقة السرعةو دفع تطوير االقتصاد الرقمي، وتعزيز البنية األساسية لالتصال ذات الدفع السريع  -ث
تنفيذ اإلدارة االلكرتونية والتطبيقات الشييييييياملة، فقد شيييييييرعت  إطاريف   1طوير واالبتكار.تدعيم البحث والت  -ج

واالتصييال يف عدة مشيياريع بالتعاون مع الوزارات األخرى املعنية، وتتمحور هذه املشيياريع فيما  اإلعالموزارة الربيد والتكنولوجيات 
 يلي:

ىل كل املعلومات اليت واطن بامتالى نفاذ مباشيييرة اتطوير ووضيييع بوابة املواطن، وذلك من اجل السيييماح للم- -ح
 .تكون مفيدة له إنمن شاهنا 

يف  إطالقهمت  تطوير ووضيييييييع موقع انرتنت خمصيييييييص لإلجراءات اإلدارية، بإنشييييييياء مؤسيييييييسييييييية جزائرية والذي- - 
 .ون مع القطاعات الوزارية املعنيةبالتعا 2015

اسييييتشييييفائية من  ، يف ربط مخسيييية مراكز2015ية نشيييير مشييييروع الطلب عن بعد، واليت مت إهناءها يف جويل- -د
 .ية للوصول للفحص عن بعداجل التمكني من الوصول إىل خدمات العالج والتداوي عن بعد، وذلك مبجرد حتويل امللفات الطب

تطبيق التصييييديق االلكرتوين لكونه ميثل أسيييياسييييا الثقة لكافة اإلدارات االلكرتونية، فان التصييييديق االلكرتوين - -ذ
 2من الوثائق الرمسية أو القيام باإلجراءات عن بعد. إخالءعملية  أييسبق  أنجيب 

 : نماذج تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائرالمطلب الااني
جمال االتصييياالت واملعلومات،  عامل التقنيات احلديثة يف إىللقد شيييهدت اجلزائر سيييلسيييلة من التطورات خاصييية بعد حتمية الولوج  

ة وجودة اخلدمات املقدمة للمواطن حول الرقمي ودفعا للمخططات التحول خلدمة وطنية الكرتونية، وبالتايل حتسييييييني نوعيوضييييييمن مبادرة الت
ال يف خمتلف اإلدارات، سيييينتناول بعض يف ظل حتسييييني وتطوير املرفق العام، فبدأت اجلزائر ختطو حنو إدارة الكرتونية بإدخال وسييييائل االتصيييي

 رتونية يف اجلزائر.االلك اإلدارةمناذج تطبيق 
 رقمنة مصلحة الحالة المدنيةالفرع األول:  

تطبيق على الويب يسييييييييمح بإدخال البيانات اخلاصيييييييية باملواطن اجلزائري من عقود ووثائق احلالة املدنية على قاعدة  إنشيييييييياءلقد مت 
هبدف احلصييول على معلومات دقيقة بواسيطة  البيانات متطورة، متواجدة على أجهزة رئيسييية خبفضييها، وذلك ليتم اسييرتجاعها الحقا، سييواء

حبث جيريه موظف البلدية، أو من اجل متكني ضيييييييييابط احلالة املدنية من عرر نسيييييييييخ الكرتونية على شيييييييييبكة اإلنرتنت لوثائق وعقود احلالة 
 3طباعتها. أواملدنية اخلاصة باملواطن، ليتمكن من حفظها 

                                           
 .188مراكشي حممد ملني: املرجع السابق،    -1
 منشور على املوقع االلكرتوين:وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، احلكومة االلكرتونية "التطبيقات الشاملة"، اجلزائر،  -2

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/الكرتونية-التطبيقات-الشاملة. 
 .11:05، على الساعة 2018-02-26شوهد يوم: 

 شورة على موقع االلكرتوين: لقرع مصطفى، عمايدية فايزة: اإلدارة االلكرتونية كمدخل لتحسني جودة اخلدمة العمومية "قطاع وزارة الداخلية منوذجا"، مداخلة من-3
www.bibliotdroit.com/201/04/blog-post_16.html?m=1.  
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 يومتري(رقمنة جواز السفر)جواز السفر البالفرع الااني: 
من اهتمام وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وذلك ملا تعرتيها من أمهية بالغة لدى  األسيييييييييييييييدلقد أخذت هذه الوثيقة حصييييييييييييييية 

خيتص يف الطلب االلكرتوين جلواز السيييييفر، حيث تتضيييييمن كل املعلومات  1املواطنني، وخصيييييصيييييت هلا جانب خاصيييييا يف موقعها االلكرتوين،
 2لب والوثائق املطلوبة، املعايري الصورية الالزمة، وكذا إمكانية متابعة مراحل احلصول على هذه الوثيقة.الالزمة من استمارة الط

 رقمنة بطاقة التعريف الوطنية )بطاقة التعريف الوطنية البيومترية(الفرع الاالث: 
وكذا التقنيات لتمكني احلصيييييييييييييييول على بطاقة لقد قامت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف اجلزائر، بإقرار مجلة من اإلجراءات  

التعريف الوطنييية البيومرتييية، وذلييك من خالل تطبيق الكرتوين موحييد، مت وضيييييييييييييييعييه من قبييل وزارة الييداخلييية واجلميياعييات احمللييية، حيييث ميكن 
معرفة  إىلبعة مراحل معاجلتها للمواطن من القيام باإلجراءات احلصييول على هذه الوثيقة، بداية من حتميل اسييتمارة لطلب هذه الوثيقة، ومتا

 3مرحلة استالمها عرب هذا التطبيق االلكرتوين.
 رقمنة الخدمات البنكية الفرع الربق:

لقد شيييييييياهد القطاع البنكي يف اجلزائر حتول حنو الصييييييييرفية االلكرتونية، اليت تقوم على تقدمي البنوى خلدمات املصييييييييرفية، وذلك من  
كارد، -لكرتونية، وهذا ما يظهر من الرسييييائل الدفع االلكرتونية، البطاقات االئتمانية، بطاقات الفيزاخالل ما يعرف بشييييبكات االتصييييال اال

 4كالرد...اخل.-بطاقات املاسرت
 القضائية: رقمنة الخدمات الخامسالفرع 

ت للمواطن حسيييين اخلدماأالعصييييرنة الذي يشييييهده قطاع العدالة لتقدمي أرقى و اإلصييييالحات و نشييييري ضييييمن هذاالسييييياق اىل واقع 
ول ثالثة مواضييييع "شيييخصييينة ح ذلكو قد متحور  بصيييفة آنية مع ضيييمان سيييرية املعلومات و تأمينها حفاظا على احلياة اخلاصييية لألشيييخا 

ة عرب النات" حيث جدد مدير عصرنة و شهادة اجلنسي 3شرحية اإلمضاء االلكرتوين" و "مركز النداء" و استخراج صحيفة السوابق العدلية 
الة اإللكرتونية" من خالل تعميم استخراج كل لوزارة التذكري بأن املشروع "جد مؤمن تقنيا" مؤكدا عزم وزارة العدل ولوج عامل "العدالعدالة با

 .الوثائق عن طريق النات
كرتونيا راج الوثيقتني املوقعتني إللإلشييييييارة بإمكان املواطنني عند انطالق العملية رمسيا التقرب من اجلهات القضييييييائية لطلب اسييييييتخ

طن( و بصييييفة سييييرية وصييييل حيتوي على حيث مينح له )املوا 2015املعفاتني من الرسييييم اجلبائي وفقا ملا تضييييمنه مشييييروع قانون املالية لسيييينة 
مليار وثيقة جنسية  10تسمح باستخراج  و حيتوي النظام التقين على قدرة، إسم املستخدم وكلمة السر للولوج إىل الشبكة الداخلية للوزارة

 ."ري معرر للتشبعوثيقة )االثنتني معا( يف الدقيقة أي نظام "  3000بقوة سحب تقدر ب فة سوابق عدلية سنويا و صحيأو 
بإمكان اإلدارات العمومية أيضيييييييييييييييا اسيييييييييييييييتعمال النظام التقين من أجل طلب وثائق أو معلومات معينة إىل جانب التأكد من أن و 
يف نفس السيييياق مت إنشييياء مركز نداء تقوم وزارة العدل بتزويدهم به. و  مزورة من خالل نظام سييي ريملقدمة من قبل املواطنني أصيييلية و الوثائق ا

                                           
 .13:20، على الساعة 2016-02-26شوهد يوم: 

1 - http://passeport.interieur.gov.dz/Ar. 

 .31املكي دراجي، راشدة موساي: املرجع السابق،    -2
 .32املرجع نفسه،    -3
بن عزة: تطور اخلدمات املصرفية االلكرتونية بني وسائل الدفع احلديثة والتقليدية " حتليل إحصائي حديث لواقع وأفاق تطور الصرفية العياطي جهيدة، حممد  -4

 .07االلكرتونية يف اجلزائر"، د ذ اسم اجمللة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، د ذ س،   
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، وعليه فإن ( حتت تصييرف املواطن و احملامي و احملضيير القضييائي لطرح انشييغاال م و من مثة توجيههم78 10و وضييع رقم أخضيير جماين )
 ية.قطاعالعدالة هواألخر نال حضه من واقع اإلدارة االلكرتون

ا يرتجم مبادرات وبرامج التحول ممما سييييييييبق، فقد حاولت العديد من القطاعات العمومية تطبيق اخلدمة العامة االلكرتونية، وهذا  
مشيييييييييييروع اجلزائر الكرتونية، ولعل أهم  الكرتونيا، إال أن هذا التغري مل يكن كليا، حيث واجهت اجلزائر الكثري من العقبات يف سيييييييييييبيل تطبق

 مناسبة إلحداث حتول ناجح. هو عدم  يئة األولية لالنتقال من مرحلة األوىل إىل املرحلة التالية، عدم خلق بيئة سبب يف ذلك
 
 

 العمومية الجزائرية اإلدارات: تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المطلب الاالث
و عازمة على دفع اجلزائريني سيييات اجلزائرية تبدر م مشيييكلة نقص التكوين، ومشيييكلة ضيييعف اإلنرتنت و ياب الثقة إال أن املؤسيييّ  

، مؤخرًا، على سيييييبيل املثال ة بريد اجلزائرحنو اإلدارة اإللكرتونية إجباريًا، عن طريق إقرار إلغاء العمل بالطرق التقليدية، حيث دعت مؤسيييييسييييي
ة تدرجيية على إهناء صالحية بطاقات ستعمل بصفزبائنها إىل تسجيل طلبا م للحصول على البطاقة الذهبية عرب موقعها اإللكرتوين، ألهنا 

لتعريف التقليدية وإجبار أصيييييحاهبا االدفع القدمية، وهو األمر نفسيييييه الذي شيييييرعت يف تطبيقه مصيييييا  احلالة املدنية، من خالل رفض بطاقة 
 على تقدمي طلبا م اإللكرتونية للحصول على بطاقة تعريف بيومرتية.

سييييية بريد اجلزائر، وإمنا ف، عن التوّجه حنو اإلدارة اإللكرتونية مل ينحصييييير يف مشيييييكلة ثقة عزوف اجلزائريني، شيييييبه التام  قط يف مؤسيييييّ
احت طلب واستخراج جمموعة من الوثائق يظهر أيًضا يف باقي اخلدمات اليت توفرها جهات أخرى، وعلى رأسها وزارة العدل اجلزائرية اليت أت

إلضافة خلدمة تصحيح األخطاء الواردة يف لصحيفة السوابق القضائية وشهادة اجلنسية اجلزائرية، با 3إلكرتونًيا، مثل استخراج القسيمة رقم 
املواطنون يقصدون املكاتب  سجاّلت احلالة املدنية وسحب نسخة طبق األصل من مرسوم التجنس و ريها من اخلدمات. ومع ذلك مازال

 اإلدارية الستخراجها يف مجيع مناطق الوطن.

وزارة فتحييت نييافييذة على موقعهييا اإللكرتوين الرمسي، من أجييل التعريف خبييدمييا ييا عن بعييد، وقييائميية بييالوثييائق اليت ميكن وكييانييت ال 
سيييييية اتصيييييياالت اجلزائر، اليت فتحت على موقعها  اسييييييتخراجها إلكرتونًيا، كوسيييييييلة للرتويج خلدما ا، وهو األمر نفسييييييه الذي قامت به مؤسييييييّ

ة بييييييييييييييييييييي"الزبو  ن" تشييييييرح هبا كافة اخلدمات اإللكرتونية واإلجراءات والعمليات اليت جيب القيام هبا لتفعيلها مثل خدمة اإللكرتوين نافدة خاصييييييّ
 .1اإلشعارات ملراقبة أي عملية حتدث على حساب الزبون

إلدارات تواجه اجلزائر مجلة من التحديات اليت جيب أن تأخذها بعني االعتبار لتحقيق مشيييييييروع اإلدارة االلكرتونية، على مجيع او 
إىل واملرافق العامة بأكثر مرونة وفاعليته، وذلك لتسهيل تطبيق وانتشار التحول الرقمي مما خيدم املوظف واملواطن على حد السواء، للوصول 

                                           
لى استخدام مواقع اإلنرتنت وحيتاجون إىل مرافقة اءات  ري كافية لكون املاليني من اجلزائريني مازالوا  ري قادرين عيف مقابل ذلك، يرى مواطنون أن هذه اإلجر  -1

عبئة اإلنرتنت، كثري من مسيييييييتخدمي من أجل هذا التحّول، ويقول أمني، صييييييياحب مقهى إنرتنت التقينا به يف مكتب اتصييييييياالت اجلزائر: "جئت لشيييييييراء بطاقات ت
عملية إدخاهلا، وهناى من يأيت ليطلب مين أن  ين يأتون لشييييييييييراء البطاقات يطلبون مين أن أقوم بإدخاهلا وتفعيلها بنفسييييييييييي، ألهنم ال يعرفون كيف تتمّ اإلنرتنت الذ

اإلنرتنت، ر م أهنم لتوّجه حنو مقاهي وهكذا، وجد مواطنون أنفسيييييييييهم جمربين على ا "أسيييييييييجل طلبه يف موقع وزارة الداخلية للحصيييييييييول على بطاقة تعريف بيومرتية
االمتحانات الرمسية، سيييييواء تعّلق األمر  ميلكون خدمة اإلنرتنت يف البيت، من أجل احلصيييييول على اخلدمات اإللكرتونية مبا يف ذلك االطالع على نتائج شيييييهادات

 باملدن الكبرية أو القرى الصغرية، ألهنم مل يتعّودوا بعد على استخدام التكنولوجيات احلديثة.
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ناها، تتب أنتقدمي أجود اخلدمات، ومنه ال بد على احلكومة اجلزائرية ختطي جمموعة من العقبات عن الطريق جمموعة من احللول اليت البد 
 ومن بني هذه العقبات نذكر منها:

 ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربنامج اإلدارة االلكرتونية. -أ
ازالت تتمسيييييييييييك مببادئ اإلدارة ماالعتماد على األسييييييييييياليب اإلدارية والتنظيمية التقليدية، حيث أن اإلدارات اجلزائرية   -ب

 التقليدية.
ا خيدم جناح التحول من مبالواضيييييحة بشيييييان اسيييييتخدام التكنولوجيا املعلومات واالتصييييياالت،  ياب الرؤية اإلسيييييرتاجتية   -ت

 الشكل التقليدي لإلدارة إىل الشكل احلديث.

يز البين التحتية لإلدارة ضيييييييييييييعف املوارد املالية املخصيييييييييييييصييييييييييييية ملشييييييييييييياريع اإلدارة االلكرتونية يف ظل ارتفاع تكاليف جته  -ث
 نية لربامج اإلدارة االلكرتونية.االلكرتونية، ومشكل الصيانة التق

 معوقات فنية تتعلق بالتكنولوجيا املعلومات على مستويات عديدة.  -ج
 1 ياب الدورات التكوينية، ورسكلة موظفي اإلدارة يف ظل التحول لإلدارة االلكرتونية.  -ح

موعة من التغريات بإجياد حلول جمحتدث إن والقيادات الفاعلة يف اجلزائر  اإلرادة السييييييياسيييييييةبان البد من  ومما سييييييبق ميكن القول 
نفيذ مشروع اجلزائر الكرتونية، وذاى خبلق بيئة تملختلف العقبات )العقبات اإلدارية، السياسيةيييييييييييييييي املالية، البشرية، الفنية واألمنية( اليت تواجه 
 لواقع.الى ارر تشريعية تنظيمية تتماشى مع خصوصية اإلدارة االلكرتونية، مع إجياد آليات فعالة لتطبقها ع

  ة:دددخاتم
فأصييييييبحت  ها التغريات العاملية،اإلدارة االلكرتونية حتمية إلصييييييالح واالرتقاء باخلدمة العمومية، حيث فرضييييييت إىلالتحول  أصييييييبح 

ط التغريات يف العمل والنشييييا تكنولوجيا املعلومات واالتصييييال حلقة جديدة ضييييمن أسيييياليب التطور اإلداري احلديث، إذ يؤدي سييييلسييييلة من
 اإلداري، وذلك من خالل زيادة مردودية اخلدمة العمومية وحتسينها.

 توصلنا جملموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: لدراسةومن خالل هذه ا 
  لعمومييية فيمييا بينهييا، وكييذلييك بني اتسيييييييييييييييمح اإلدارة االلكرتونييية برقمنيية جييل األعمييال اإلدارييية واخلييدميياتييية اليت تتم بني اإلدارات

 التصال.عمومية واملواطنني وحىت األجانب، وذلك من خالل االستعمال األوسع لتكنولوجيا ااإلدارات ال
  من متطلبات تكريس وجتسييييد  إن اإلدارة االلكرتونية تقوم على هدف حتسيييني اخلدمة العمومية وضيييمان جود ا، مع ما يتناسيييب

 آليات عصرنة اإلدارة.
   التقليدية إىل  إدارةحول من عملية الت إجناحعديدة من طرف احلكومة من اجل حماوالت  األخريةعرفت اجلزائر خالل السيييييييينوات

ح اخلدمة العمومية، بعصييييرنة املرافق حتسييييني وإصييييال إىلوذلك سييييعيا منها  اإللكرتونيةاإلدارة االلكرتونية، يف إطار مشييييروع اجلزائر 
 واملواطن. ةاإلدار العامة وإدخال املعلوماتية يف أداء مهامها، وحتسني العالقة بني 

  اليت مسييت خمتلف القطاعات،  من بني النماذج اليت متت دراسييتها من خالل هذه املداخلة، يتبني أن ر م رقمنة بعض اخلدمات
 االلكرتونية. اإلدارةمازالت تتسم يبطئ اإلجراءات، مما تتناىف مع خصائص  أهناإال 

                                           
 .40-39ر عبد الكرمي: املرجع السابق،   عشو  -1
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 العديد من العراقيل يف صييييعبت الوصييييول إليها،  أوعرفت بعض  2013 التجربة اجلزائرية اليت عرفت مبشييييروع اجلزائر الكرتونية إن
 ويعود ذلك لعدم التحضري ألرضية متينة النتقال من مرحلة ألخرى.

 خنتم هذه املداخلة مبجموعة من التوصيات اليت ال بد من مراعا ا، وهي على النحو التايل:
  روع، مع صيييا ة منظومة اسييرتاتيجي ، ضييرورة توفري الدعم السييياسييي للمشيياخلدمة العامة االلكرتونية يف اجلزائر إىليتطلب التحول

 وطنية شاملة،
  لتطبيق وتنفيذ سياسة التحول للوصول إىل مرحلة االكتمال، آلياتتكريس 
 ،توفري البنية التحتية التصاالت بتحسني شبكة اإلنرتنت 
  أجود السييييييييياسييييييييات األمنية الوطنية والشييييييييخصييييييييية، بتبين والسييييييييرية االلكرتونية على مسييييييييتوى عال حلماية املعلومات األمنتوفري  

 االلكرتونية،
  تشريعي يتماشى مع خصوصية البيئة االلكرتونية، إطاروضع 

وة تتصيييف بأهنا حتتاج للمزيد من اهتمام دارية الكرتونية، خطإتوجه اجلزائر إلجياد بيئة تشيييريعية وقانونية  إن القول: إىلومنه نصيييل 
 ملاضية.ابعني االعتبار النقائص والصعوبات املسجلة على مدار السنوات  األخذانب مع متواصل يف خمتلف اجلو 
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 11/04رقم  المس ولية اإلدارية والجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون

Administrative and criminal responsibility for real estate under law n°11/04 

 يف الدكتوراه،باحث طالب  ،وطواط محمددددددط.د. 
 أستاذة حماضرة قسم )أ(، د.ححود نسيمة، حتت إشراف:

 كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق،
 ، اجلزائر.2لونيسييييي علي، البليييييييدة جامعيييييية 

 20/11/2017تاريخ املراجعة:  - 29/10/1720تاريخ اإليداع: 
 :ملخص

ليات تعبئة املوارد العقارية وجمموعة لعم أهم نشاطات التنمية، اليت  دف إىل تطوير قطاع السكن ومتويله، تعترب الرتقية العقارية من
قواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية،  الذي احملدد لل 04 /11واملالية وكذا إدارة املشاريع العقارية، نظمها املشرع اجلزائري بالقانون رقم 

قاري و إىل ضبط مضمون العالقات الوطنية لتطوير نشاطات الرتقية العقارية إىل وضع قانون أساسي للمرقي العيهدف يف إطار السياسة 
سؤولية اإلدارية واجلزائية إىل جانب املسؤولية امل املرقي العقاريبينه و بني مقتين السكن، ففي حالة اختالل هذه العالقة التعاقدية، محل املشرع 

لى الطرف القوي يف هذه العالقة السكن محاية وضمانات قانونية، من خالل فرر عقوبات إدارية وأخرى جزائية ع املدنية، واقر ملقتين
 مبوجب هذا القانون. 

 : الكلمات المفتاحية
 املرقي العقاري، املقتين، املسؤولية اإلدارية، املسؤولية اجلزائية.

Abstract: 

Real estate development is one of the most important development branches, which aims at 

expanding the housing sector and financing it. It is a cluster of operations that encompasses the 

mobilization of real estate and financial resources, as well as the management of real estate projects. 

It is enforced by the Algerian Law, No. 11/04, which sets the rules for the promotion of real estate. 

Is law aims at advancing real estate development activities, within the mainframe of national policy, 

in order to achieve a basic law for real estate developers and to control the content of relations between 

realtor and the client. In the event of the disruption of this contractual relationship, the lawmaker 

would transfer the administrative and judicial responsibility to the civil authorities. Additionally, legal 

protection and guarantees would be provided, to the client, by imposing administrative and penal 

sanctions to the real estate developer, under this Act. 

Key words: 

Real Estate Broker, Purchaser, Administrative Liability, Penal Liability. 

 مقدمة
أولت اجلزائر اهتماما بالغا لقطاع السكن منذ االستقالل إىل يومنا هذا، باعتباره أحد الركائز األساسية للتنمية االقتصادية وأجنع          

الئق"، الوسائل لتحقيق العدالة والتوازن االجتماعي، فكرست الدولة احلق يف السكن كحق دستوري انطالقا من مبدأ '' ال كرامة بدون سكن 
 وخصته بنظام قانوين حمكم يف ظل السياسة الوطنية لتطوير نشاط الرتقية العقارية من خالل إصدار تشريعات خمتلفة ومتفاوتة اهلدف يف هذا
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 11/04م املتعلق بالنشاط العقاري، والقانون رق 2 03/ 93املرسوم التشريعي رقم و املتعلق بالرتقية العقارية،  1 86/07اجملال، كالقانون رقم 
 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ومجيع النصو  التطبيقية املنظمة هلم. 3

ستدراى نقائص القوانني السابقة وتنظيم مبثابة قفزة نوعية للمشرع اجلزائري يف جمال الرتقية العقارية ال 11/04يعترب القانون رقم 
العالقة التعاقدية  انات القانونية يف إطارشروط ممارستها، وحتديده جلملة من االلتزامات والضم ملهنة املرقي العقاري وضبطها من خالل تقنني

هذه املرقي العقاري بتنفيذ  تقصري في حالة جتاهل أوالسكن، واألطراف املتدخلة يف نشاطه، فاملستفيد من املرقي العقاري ب اليت تربط
اإلدارية يتحمل املسؤولية  يف هذه العالقة باعتباره الطرف القوي أو شركائه، اجتاه املستفيد ،االلتزامات بعضها أو كلها امللقاة على عاتقه

 هذا القانون. جزائية مبوجبيتعرر لعقوبات إدارية وأخرى و ، واجلزائية إىل جانب املسؤولية املدنية
ضمانا حلماية الطرف  القانونية التزاماتهد إخالله بمدى حيقق إقرار املسؤولية اإلدارية واجلزائية للمرقي العقاري عن إىل أي ،وعليه 

 . املستفيد من السكن؟
 املبحث األول إىل يف ناتطرقحيث  نا هذه الدراسة إىل مبحثني،مهبذا املوضوع، حاولت قسّ لإلجابة على هذه اإلشكالية واإلملام 

يف ذلك على املنهج الوصفي، يف  ، باالعتمادزائية للمرقي العقارياجل املسؤولية اإلدارية للمرقي العقاري، ويف املبحث الثاين إىل املسؤولية
لي، يف حتليل النصو  القانونية اليت وصف خمتلف مظاهر املسؤوليات اليت ميكن أن يتحملها املرقي العقاري، باإلضافة إىل املنهج التحلي

 .قانونيةلتزاماته التطرقت إىل خمتلف اجلزاءات املوقعة على املرقي العقاري يف حالة إخالله با
 المبحث األول

 المس ولية اإلدارية للمرقي العقاري
أثناء مزاولته لنشاطاته املهنية، ضمن العالقة  يتحمل املرقي العقاري املسؤولية اإلدارية، يف حالة إخالله بااللتزامات امللقاة على عاتقه

انه يضر بأطراف هذه العالقة، ترتتب شات املهنة أو تقصري أو  اون من اليت تربطه مبقتين السكن ومجيع شركائه، فكل خرق لقواعد أخالقي
ني السابقة، ولكنه أدرجها يف قانون الرتقية عليه هذه املسؤولية وينتج عنها عقوبات إدارية، اليت مل يتطرق إليها املشرع اجلزائري يف القوان

قيني العقاريني وتعسافا م اإلدارية ماد وهذا نظرا لكثرة جتاوزات املر ، يف شكل واحد وهي عقوبة سحب االعت11/04رقم العقارية اجلديد 
 من جهة أخرى.  منه ملصلحة املقتين من جهة، وكحماية

 المطلب األول: مفهوم المس ولية اإلدارية
 لى ذكر أمهها: ميكن أن يرد ملصطلح املسؤولية اإلدارية جمموعة من التعريفات املختلفة،  واليت سوف نأيت ع

 لفرع األول: تعريف المس ولية اإلداريةا
 أوال: التعريف اللغوي:

                                           
 .1986مارس  05، الصادر يف 10العدد ، املتعلق بالرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية،1986مارس  04، املؤر  يف 86/07رقم  القانون 1
  .1993مارس  03، الصادر يف 14العدد ، املتعلق بالنشاط العقاري، اجلريدة الرمسية،1993مارس  01املؤر  يف   ،93/03املرسوم التشريعي رقم  2
 .2011مارس  06، الصادر يف 14، احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية، العدد2011فرباير 17، املؤر  يف 11/04القانون رقم  3
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أي حالة مؤاخذة أو حتمل التبعة عن أمور وأفعال أتاها ، يقصد هبا قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤوال عن نتائجها
 . 1 القية وأدبيةفاملسؤولية باملعىن العام قد تكون أخ ،إخالال بقواعد وأحكام أخالقية واجتماعية وقانونية

 ثانيا: التعريف االصطالحي:
هي تلك األفعال اليت يأتيها املرقي العقاري وتنطوي على األنظمة والقوانني، وهي وسيلة تستخدمها السلطة العامة لضمان سري 

 .2 املرافق العامة بالشكل األمثل

بشكل  سلطات إدارية مستقلة أو  ري مستقلة، وهي بصدد ممارستها والعقوبة اإلدارية هي تلك اجلزاءات ذات اخلاصية العقابية اليت توقعها
استحدثها  حيث .3 عام لسلطتها العامة اجتاه األفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، وذلك كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانني واللوائح

وهذه العقوبات سوف نتطرق إليها  ين يف تنفيذ التزاما مضد املرقني املقصر  ملقتين السكناملشرع حىت تشكل رقابة قبلية وضمانة فعالة 
 الحقا.

 الفرع الااني: الجهات المختصة بتوقيق الجزاء اإلداري
، بتوقيع تنشأ لدى الوزير املكلف بالسكن والعمران، فانه ختتص جلنة إدارية 11/04 رقم من القانون 65حسب نص املادة 

شريطة دراسة امللفات قبل  ،العقاري نتيجة إخالله بالتزاماته القانونية اجتاه الطرف املستفيد من السكنالعقوبات اإلدارية املسلطة على املرقي 
وتتم معاينة املخالفات طبقا ،  4 احلق يف الطعن يف قرارات اللجنة أمام الوزير املكلف بالسكن والعمران للمرقي العقاريو توقيع هذا اجلزاء، 

، اليت حددت األشخا  الذين هلم صالحية معاينة املخالفات اليت تكون موضوع جزاء إداري، وهم ضباط من هذا القانون 66لنص املادة 
 عمران.وأعوان الشرطة القضائية، املتصرفون اإلداريون واملهندسون، املهندسون املعماريون واألسالى التقنية األخرى التابعة إلدارة السكن وال

 اللجنة وتعيينها: أوال: تحكيلة
 ّرر لتشكيلة هذه اللجنة وكذا كيفية تعيينها على النحو ا يت؛ نتع
 اللجنة: تحكيلة -(1

نة املرقي العقاري وكذا  املتضمن كيفيات منح االعتماد ملمارسة مه 12/84 رقم من املرسوم التنفيذي 14حسب نص املادة 
قني العقاريني يرأسها ممثله، تدعى يف لسكن جلنة اعتماد املر تنشأ لدى الوزير املكلف با كيفيات مسك اجلدول الوطين للمرقني العقاريني.

 صلب النص "اللجنة" وتتكون من:
 ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية واجلماعات احمللية. -

                                           
مللتقى الوطين حول ) الرتقية العقارية يف اجلزائر الواقع واألفاق (، املنظم بكلية سعداوي حممد صغري، املسؤولية اجلزائية واإلدارية للمرقي العقاري، مداخلة يف ا 1

 .217،  2012  فيفري 28 و 27يومي  ورقلة، اجلزائر،احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 
ال تدخل يف دائرة رة على حرية االختيار والتصرف و لقداني اخلري والشر و ها التمييز باملسؤولية األدبية واألخالقية تنعقد على خمالفة قواعد وواجبات أخالقية، أساس

 لقانون املدين اجلزائري(.من ا 124يرتتب عنها التعويض )نص املادة تج عن خمالفة التزام قانوين ما و القانون، أما املسؤولية القانونية تن
 .218املرجع نفسه،    2
 .341،  1996نون العقوبات اإلداري، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، أمني مصطفى حممد، النظرية العامة لقا  3
، احملدد لكيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك 2012فيفري 20، املؤر  يف 12/84من  املرسوم التنفيذي رقم  16املادة   4

، احملدد لكيفيات منح 13/96، واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم 2012فرباير  26، الصادر بتاريخ 11اجلدول الوطين للمرقني العقاريني، اجلريدة الرمسية، العدد
 .2013مارس 06، الصادر بتاريخ 13االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين للمرقني العقاريني، اجلريدة الرمسية، العدد
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 ممثل عن الوزير املكلف باملالية. -
 ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة. -
 ممثل عن الوزير املكلف بالسكن. -
 ن والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية أو ممثله. املدير العام لصندوق الضما -

ميكنه حبكم اختصاصه مساعد ا  وتتوىل مصا  الوزارة املكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة، كما ميكن أن تستعني اللجنة بأي شخص
 يف أشغاهلا.

 اللجنة: تعيين -(2
 على اقرتاح من السلطات اليت ينتمون إليها ملدة ثالث سنوات جلنة االعتماد بقرار من الوزير املكلف بالسكن، بناء يعني أعضاء

 األعضاء املعينني، يتم استخالفه حسب األشكال نفسها. أحدويف حالة انتهاء مهام . 1 ( قابلة للتجديد03)
 مهام اللجنة: ثانيا:

 لية:التااملذكور أعاله، تتوىل اللجنة املهام  12/84 رقم من املرسوم التنفيذي 16حسب نص املادة 

 دراسة طلبات االعتماد والطعون ملمارسة مهنة املرقي العقاري، وإبداء الرأي فيها. -
 دراسة أي مسالة تتعلق باملهنة، يعرر عليها الوزير املكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيها. -
 11/04 رقم من القانون 65دة ملادراسة الطعون اليت يقدمها املرقني العقارين لدى الوزير املكلف بالسكن تطبيقا ألحكام نص ا -

 .إلبداء الرأي فيها
 دراسة كل قرار سحب االعتماد يعرضه عليها الوزير املكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيه. -

 المطلب الااني: العقوبات اإلدارية
 11/04 رقم ظل القانونيف شكل عقوبات إدارية وأخرى جزائية يف  صارمةال الردعية قواعداستحدث املشرع اجلزائري جمموعة من اللقد 

احلد من جتاوزات املرقني  ، على عكس القوانني السابقة، اليت كان خيضع فيها نشاط املرقي العقاري للقواعد العامة،  وكل هذا من اجل2
ميكن  من هذا القانون، تنص فقط على عقوبة سحب االعتماد اليت 64العقاريني. فجاءت هذه العقوبات اإلدارية من خالل نص املادة 

 يف حال وجود خمالفة، فقد نظم  هذه العقوبات تطبقوباعتبار أن  أن يتعرر هلا املرقي العقاري يف احلاالت املذكورة يف نص املادة السابقة،
 القانون معاينة املخالفات من حيث القائمني هبا وطرقها.هذا 

 حاالت سحب االعتماد  الفرع األول:
 ميكن أن يتعرر املرقي العقاري إىل العقوبات التالية: 04-11 رقم قانونالمن  64حسب نص املادة 

 أشهر:  6الم قت لالعتماد لمدة ال تتجاوز  أوال: السحب
 هذا السحب يف املخالفات التالية:  ويكون

 .غري املربر اللتزاماته اجتاه املقتننياليف حالة تقصري املرقي العقاري يف التنفيذ اجلزئي و  -

                                           
 املذكور سابقا. 12/84رسوم التنفيذي رقم من امل 15انظر نص املادة   1
 
 .11/04وما يليها من القانون رقم  63انظر نص املواد   2
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واليت أوجبت على املرقي العقاري أن  47املرقي العقاري لقواعد أخالقيات املهنة وهو ما حثت عليه املادة يف حالة عدم احرتام  -
 . 1 يساهم بصفة فعالة لإلثراء الدائم ألخالقيات املهنة، واالحرتام الصارم هلا

   املتخذة لتطبيقه.نصو يف حالة تقصري املرقي العقاري يف التزاماته كما هي حمددة، مبوجب أحكام هذا القانون وال -
 ال يسمح لإلدارة  بالتعسف أشهر( يف احلاالت اليت مت ذكرها سابقا، حىت 06لقد أحسن املشرع يف حتديده ملدة سحب االعتماد )

رقي ني احلسبان مدى حسن وسوء نية امليف استعمال السلطة املمنوحة هلا يف توقيع هذه العقوبة، إال انه ما يعاب عليه انه مل يأخذ بع
 ري واإلمهال قبل تطبيق العقوبة(.العقاري يف تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه كلها أو بعضها ) النظر جبدية يف أسباب التقص

 النهائي لالعتماد: حبثانيا: السّ 
 تية: أقصى عقوبة إدارية للمرقي العقاري، وتطبق عليه يف احلاالت ا  لالعتماد يعد السحب النهائي

 . 2 عدم استيفاء املرقي العقاري للشروط اليت متكنه من احلصول على االعتماديف حالة  -
 على عاتقه وتشمل هذه االلتزاماتاة وعن قصد، وبصفة خطرية، ومتكررة لاللتزامات امللقبسوء نية يف حالة جتاهل املرقي العقاري،  -

  :ما يلي
 جيب احرتامها عند اجناز املشروع. لى املوافقة الجناز املشروع أوااللتزامات اليت جيب على املرقي العقاري احرتامها للحصول ع -
 .ي حلماية املقتينااللتزامات اليت تعترب كضمانات جيب أن يوفرها املرقي العقار  -
 إذا أهنى املرقي العقاري نشاطه دون مربر ودون إخطار مسبق، للسلطة اليت سلمته االعتماد. -
 كما مت االتفاق عليها مع الدولة واملقتنني وشركائه.  إذا قصر املرقي العقاري يف التزاماته -

جتاوزات املرقني العقاريني يف اجناز و نالحظ أن املشرع كان واقعيا وصارما يف تسليط هذه العقوبة، حىت ال يفتح اجملال أمام تالعبات 
 املشاريع العقارية املطلوبة منهم.

 السحب التلقائي لالعتماد:ثالاا: 
 يف احلاالت ا تية:  تلقائيا مرقي العقارييسحب االعتماد لل

فال الوفاة واقعة مادية  ري إرادية،  ىف، باعتباريف حالة وفاة املرقي العقاري، فإنه وبصفة تلقائية يتم سحب االعتماد من املرقي املتو  -
الة املتبادلة لنشاط الرتقية العقاري ميكن أن ينتقل نشاط املرقي املتوىف لورثته يف هذه احلالة، وهنا حيل حمله صندوق الضمان والكف

 . 3 93/01املنشأ مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
، فالعجز العقلي مثاله العته واجلنون، أما العجز إذا كان املرقي العقاري موضوع عجز جسماين أو عقلي مينعه من القيام بالتزاماته -

تعبري عن إرادته، كالعاهة املزدوجة للشخص األصم األبكم أو اجلسماين فهناى عوارر تصيب املرقي يف جسمه فيتعذر عليه ال
 .4األعمى األصم أو األعمى األبكم اليت تفقده متاما مزاولة نشاطاته 

                                           
 . 11/04من القانون رقم  47راجع نص املادة   1

   راجع نص املواد 20 و22، 23 من القانون رقم 2.04/11 
  .1993يناير  20، الصادر بتاريخ 04، اجلريدة الرمسية، العدد1993يناير  19ؤر  يف ، امل1993، املتضمن قانون املالية لسنة 93/01املرسوم التشريعي رقم   3
، مداخلة يف امللتقى الوطين حول )إشكاالت العقار احلضري وأثرها على التنمية يف اجلزائر(، 11/04بن زكري راضية، خمالفات الرتقية العقارية وفقا للقانون رقم  4

 .241،  2013فيفري  18و17، خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة املقارنة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، يومي كلية احلقوق والعلوم السياسية
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 .1الضرييب إذا كان املرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش  -
تسديد ديونه، يتم سحب اعتماده بصفة ، ففي حالة اإلفالس لعدم قدرة املرقي على إذا كان املرقي العقاري موضوع تصفية قضائية -

تلقائية ويستفيد صندوق  الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية عن طريق احللول حمل مقتين السكنات على التصاميم 
، وبعد سحب 2بامتياز الصف األول يف حدود ديون هؤالء املقتنني واألموال املدفوعة للمرقي العقاري حمل التصفية القضائية 

 . 3اعتماده يشطب من صندوق الضمان 
ومن هذه احلاالت اليت ذكرناها سابقا اخلاصة بسحب االعتماد، سوف نعطي مثاال حيا يسرد الوقائع احلقيقية اليت تكشف عن طبيعة 

 كشفت وزارة السكن والعمران  حيث 2016سنة  أواخريف الواقع املعاش، واليت شهدها ميدان الرتقية العقارية يف  عمل املرقني العقارين
حصاء املرقني العقاريني الناشطني واملتخلني عن النشاط ممن حيوزون على االعتماد و ري املسجلني يف إلبعد عملية  بعاصمة اجلزائر،واملدينة 

امها على سحب االعتماد من عن إقد ،اجلدول الوطين للمرقني العقاريني، واملتعاملني الذين ال حيوزون على االعتماد وينشطون يف الساحة
 . 4 وذلك لعدم تسجيلهم يف اجلدول الوطين للمرقني العقارينيوكالة عقارية  558ومرقيا عقاريا  65

على هذه الفئة من املرقني العقاريني  11/04 رقم وما نستشفه من هذه احلالة التطبيق الفعلي الصارم للعقوبات اإلدارية الواردة يف القانون
 وا و اونوا يف اجناز املشاريع العقارية املطلوبة منهم.الذين حتايل

 ومعاينة المخالفات طرق الطعن في العقوبةالفرع الااني: 
 لى النحو ا يت؛ نتطرق يف هذه اجلزئية لطرق الطعن العقوبات الصادرة، وكذا معاينة املخالفات املرتكبة، وذلك ع

 أوال: طرق الطعن في العقوبة:
طرق الطعن األخرى كما هي تنص على أنه:" دون املساس ب اليت، 04-11رقم قانون الاألوىل من  الفقرة 65نص امليادة حسب 

عه املرقي العقاري لدى الوزير املكلف والتنظيم املعمول هبما، ميكن أن تكون العقوبات املنطوق هبا موضوع طعن يود مبوجب التشريعحمددة 
 بالسكن والعمران".

م كان جائرا عليه لدى الوزير املكلف وز للمرقي العقاري الطعن يف العقوبة املسلطة علية، إذا رأى أن احلكجيومن هنا نستنتج انه 
جنة املنشأة لدى الوزير املكلف بالسكن بعد إيداع هذه امللفات لدى الوزير املكلف فإنه يتم دراسة امللفات من طرف الل، بالسكن والعمران

 املادة للتنظيم.هذه  ون كيفيات تطبيق القانهذا  والعمران، وقد ترى 
 معاينة المخالفات ثانيا:
ن الشرطة القضائية، أضاف القانون القانون األشخا  املتكفلة مبعاينة املخلفات، فبعد أن كان من يقوم هبا ضباط وأعواهذا حدد 
باط وأعوان الشرطة القضائية، "زيادة على ض :04-11رقم من قانون الرتقية العقارية  66نصت املادة  ، حيثذه املهمةهلأشخا  جدد 

إلدارة السكن والعمران، اليت حتدد قائمتهم  يؤهل املتصرفون اإلداريون واملهندسون، واملهندسون املعماريون واألسالى التقنية األخرى التابعة
 عن طريق التنظيم، مبعاينة خمالفات أحكام هذا القانون".

                                           
 .11/04من القانون رقم  20انظر نص املادة  1
 .07،  2012مارس  12اخلرب،  جبريدة منشور مقال العقاريني، املرقني من السكنات القتناء جديدة إجراءات زعاطشي، محيد  2
 .11/04من القانون رقم  58و57ظر نص املادتني ان  3
 .2017أكتوبر  01تاريخ االطالع،  ،http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161204/96111.htmlاملوقع،   4

 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161204/96111.html
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عون املؤهل قانونا جيب علية حترير حمضر حبيث يكون هذا احملضر احملرر موقع من طرف العون وبعد معاينة املخالفات من طرف ال
وإذا رفض هذا األخري التوقيع يعتد باحملضر إال أن يثبت عكسه، يتم إرسال احملضر إىل القضاء يف  ،1املخالفة وأيضا من طرف مرتكب 

ويف حالة رفض  من طرف العون الذي عاين املخالفة وكذا مرتكب املخالفة.على :"يوقع احملضر  68آجال حمددة قانونا، تنص املادة 
( ساعة إىل اجلهة القضائية املختصة، 72) ويرسل احملضر يف  ضون اثنني وسبعني املخالف التوقيع، يعتد باحملضر إىل حني إثبات العكس.

 يام ابتداء من تاريخ معاينة املخالفة".( أ7وترسل نسخة منه إىل الوايل املختص إقليميا يف أجل ال يتعدى سبعة )
 المبحث الااني

 المس ولية الجزائية للمرقي العقاري
داء فعل من شانه أن يعرقل نشاط الرتقية يتحمل املرقي العقاري املسؤولية اجلزائية يف حالة إخالله أو إتيانه بفعل أو امتناعه عن أ

بردع هذه التجاوزات  11/04رقم لقانون للمقتين، لذا كان تدخل املشرع قويا من خالل االعقارية أو خيالف نصا قانونيا يضر حبق أو مصلحة 
ة اجلنائية مل يتطرق إليها املشرع اجلزائري ، وهذه املسؤوليواجلرائم بفرر محاية جزائية للمقتين، من خالل تسليط عقوبات على املرقي العقاري

اردة يف قانون الرتقية العقارية، وهذا ما لعامة للمسؤولية اجلزائية، ولألحكام اخلاصة الو يف قانون العقوبات، وبالتايل هي ختضع لألحكام ا
 سوف نعاجله الحقا. 

 المس ولية الجزائية مفهوم المطلب األول:
أساس ية اجلزائية، مع اإلشارة إىل خمتلف الّتعاريف اليت ميكن أن ترد  ملصطلح املسؤولسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل 
 قيام املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري وعوامل إسقاطها.

 الفرع األول: تعريفها
 قرتني اثنتني؛ فحناول حتديد تعريفا لغويا للمسؤولية اجلزائية، مث تعريفا اصطالحيا هلا أيضا، كما يلي يف 

 للمس ولية الجزائية أوال: التعريف اللغوي
واملسؤولية  ،2قانونية يؤاخذ فيها الشخص عن عمل أتاه، وهذا العمل يفرتر إخالال بقاعدة املسؤولية بوجه عام هي احلالة اليت 

ن القانون حني ينظمها يهدف إىل محاية األشخا  وتنظيم العالقات فيما بينهم، على عكس املسؤولية هبذا املعىن هي مسؤولية قانونية، أل
 ن اإلخالل بواجب أديب حمض.األدبية اليت خترج عن نطاق القانون، لكوهنا ترتتب ع

 للمس ولية الجزائية ثانيا: التعريف االصطالحي
حتميل املرقي العقاري اجلزاء والعقاب نتيجة إتيانه فعال أو امتناعه عن فعل يشكل  القانوين املتضمناملسؤولية اجلزائية هي االلتزام 

 . 3املدنية عدم كفاية احلماية اليت حتققها املسؤولية  إىلد التدخل العقايب خمالفة لألحكام اليت قرر ا التشريعات اجلزائية والعقابية، ويعو 
ة أو وتعرف املسؤولية اجلزائية كذلك بأهنا: حتمل الشخص لتبعات أفعاله اجلزائية اجملرمة مبقتضى نص القانون كالقتل والسرقة وخيانة األمان

 . 4و ريها االختالس 

                                           
 .11/04انون رقم من الق 67انظر نص املادة   1
 .15،  1984عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي )اخلطأ والضرر(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   2
 .85  ،1995، سبتمرب3 نام حممد  نام، املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء، الكويت، جملة احلقوق، السنة التاسعة عشرة، العدد  3
 قوق والعلوم السياسية، املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري، مداخلة يف امللتقى الوطين حول )الرتقية العقارية يف اجلزائر الواقع واألفاق(، املنظم بكلية احل زرارة خلضر، 4

 .04،  2012فيفري  27،28جامعة قاصدي مرباح، يومي 
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 الجزائية للمرقي العقاري الفرع الااني: أساس قيام المس ولية
طأ املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري ليست ركنا من أركان اجلرمية وإمنا أثرها ونتيجتها القانونية، وتقوم هذه املسؤولية على ركنني اخل           

ا على اإلدراى والفهم مبعىن أن تكون لديه ، فاألهلية يقصد هبا أن القانون ال حُيمل شخصا عبء تصرفاته إال إذا كان قادر واألهلية القانونية
، وهلذا سوف نتطرق إىل ركن اخلطأ باعتباره جوهر 1مقدرة عقلية جتعله يفقه أعماله وجتعله حرا يف اختيارها مع معرفة ماهيتها ونتائجها 

وب يف املشروع الذي قام به،  ألسباب وأساس قيام املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري،  فيحاسب املرقي العقاري يف بعض احلاالت على عي
خارجة عن سيطرته، وليدفع املسؤولية اليت وقعت على عاتقه، جيب أن يثبت أن العيب الذي أصاب املشروع  كان لسبب أجنيب أو من 

 الغري خارج عن إرادته، ومن هذا املنطلق سوف نتناول  كذلك عوامل إسقاط املسؤولية اجلزائية.
 للمس ولية الجنائية للمرقي العقاريأوال: الخط  ا ساس 

واخلطأ الغري عمدي، ويقصد بالقصد اجلنائي انصراف  هو إتيان فعل جمرم قانونا ومعاقب عليه، واخلطأ نوعان، القصد اجلنائياخلطأ           
ي فيعرف بأنه  إخالل اجلاين بواجبات احليطة ، أما اخلطأ الغري عمد 2إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع العلم بأركاهنا كما يتطلبها القانون 

واحلذر اليت تتطلبها احلياة االجتماعية، فمن يقضي سلوكه إىل نتيجة إجرامية يكون مسؤوال عنها إذا ثبت أن سلوكه حيمل معىن جتاوز 
 .3واجبات احليطة واحلذر حىت ولو انه مل يتوقع  النتيجة اإلجرامية مىت كان بوسعه أو يتوقعها 

 ، اليت تعرضت ألهم صور اخلطأ واحملصورة يف احلاالت التالية:4من قانون العقوبات اجلزائري  288ب نص املادة وحس
  اإلهمال: -(1
يعترب اإلمهال جرمية  ري قصدية، وهو تصرف سليب حبيث حيدث اخلطأ نتيجة موقف سليب من طرف اجلاين نتيجة لرتى واجب أو           

نه مل يفرق تتطرق هلذه الصورة، حيث أمل  ومجيع املراسيم املنظمة له 11/04ونشري على أن القانون رقم ، 5فيذ أمر ما نتيجة االمتناع عن تن
أشهر إىل  03، حيث يعاقب كل شخص تسبب بإمهال منه يف القتل اخلطأ بالسجن من بني اخلطأ والعمد يف اجلرائم املرتكبة يف هذا اجملال

 من قانون العقوبات اجلزائري. 288حسب نص املادة  دج( 20000دج( إىل عشرون ألفا )1000ن ألف )سنوات، وبغرامة مالية م 03
 الرعونة: -(2

أو عدم توفر الكفاءة املهنية املطلوبة للقيام باملهمة  ،يقصد بالرعونة عدم القيام بااللتزامات املهنية أو القانونية على أحسن وجه  
من قانون العقوبات اجلزائري، إذا نتج عن الرعونة أو عدم االحتياط إصابة أو  289، فحسب نص املادة 6املسندة إليه أو مزاولة املهنة 

إىل  500أشهر، فيعاقب اجلاين باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة مالية من  03مرر أدى إىل العجز الكلي عن العمل ملدة تتجاوز 
ال الرتقية العقارية تكون الرعونة يف بعض األحيان يف عملية سوء اختيار التصميم دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، ويف جم 15000

 اإلنشائي للبناية من طرف املهندس املعماري .

                                           
 .239،  2014 اجلزائر،  ئي العام، دار هومة،الوجيز يف القانون اجلزاأحسن بوسقيعة،   1

 .143،  املرجع نفسه 2
 .269،  1995اجلزائر،  ، اجلرمية، ديوان املطبوعات اجلامعية، األولعبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء  3
 ،2006ديسمرب  20املؤر  يف  06/23ت، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم، يتضمن قانون العقوبا08/07/1966، املؤر  يف 66/156األمر رقم   4

 .2006ديسمرب 24 بتاريخ، الصادر 84اجلريدة الرمسية، العدد
 .631،162والتوزيع، اجلزائر،   عبد الرمحان خلفي، حماضرات يف القانون اجلنائي العام، دراسة مقارنة، طبعة جديدة منقحة، دار هدى للطباعة والنشر 5
 .197،  2001-2000عمراوي فاطمة، املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء، رسالة ماجستري يف القانون اجلنائي، جامعة اجلزائر،   6
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  عدم االحتياط: -(3
وأفعاهلم  هلمالنتائج اخلطرية املرتقبة عن أعماونعين به يف جمال الرتقية العقارية، هو إدراى كل من املهندسني املعماريني أو املقاولني ب

 دون أن يتخذوا  احتياطات الزمة لتفادي وقوعها أو التخفيف من حد ا.
 ة:عدم مراعاة األنظمة واللوائح المهني -(4

وبالتايل فكل خمالفة ر اخلطأ، لكل مهنة أو وظيفة قوانني ولوائح تنظمها، وان خمالفة هذه القواعد عن  ري قصد يعد جوهر صو 
يرتتب عنها   11/04وجب القانون مبا  املتدخلة يف جمال الرتقية العقارية لاللتزامات امللقاة على عاتقهم للمرقي العقاري أو األشخ

سنوات وبغرامة مالية  03شهر إىل أ 06من قانون العقوبات باحلبس من   288املسؤولية. وقد نص املشرع على هذه الصورة يف نص املادة 
 دج(. 20000دج( إىل عشرين ألفا ) 1000من ألف )

 عوامل إسقاط المس ولية الجزائية عن المرقي العقاريثانيا: 
تيجة ألسباب خارجة عن سيطرته نقد يلجأ املرقي العقاري إىل تربير بعض احلاالت اليت تتسبب يف عيوب يف مشاريعه العقارية، 

 واملتمثلة يف القوة القاهرة وتدخل الغري.
 القوة القاهرة: -(1

، كحدوث هزة أرضية أو تنفيذال استحالةد للشخص فيه  ري متوقع و  ري ممكن دفعه يؤدي إىل بحادث الل القوة القاهرة  هي ك
زائري اليت تنص على" ال عقوبة من قانون العقوبات اجل 48فيضان يسبب  دما أو عيبا يف املشروع للمرقي العقاري، وحسب نص املادة 

ملسؤرلية العشرية بإثبات القوة القاهرة، له بدفعها "، وبالتايل يعفى املرقي العقاري من ا على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل
 ولتتحقق القوة القاهرة جيب توفر عناصرها:

 :عدم توقق الحادث الفجائي -أ(
ته من االحتياط عماري من مسؤوليكالزالزل، وبعض الظواهر الطبيعية الغري معتادة يف منطقة البناء، وهذا ال يعفي املهندس امل

 ملواجهة التغريات الطبيعية. بوضع تصاميم ومعايري مقاومة للزلزال، وال املقاول من االحتياط كذلك باستعمال املواد  املناسبة
 :  استحالة دفق الحادث المفاجئ - (

يم البناء مقاومة للزلزال، حبيث صامتمبعىن انه يقع على املرقي العقاري إثبات عدم قدرته على تفادي  دم البناء، حىت ولو كانت 
 أن قوة الزلزال كانت لتؤدي إىل هذه النتيجة، حىت ولو مت اختاذ مجيع االحتياطات لتفاديها.

 : تدخل الغير -(2
 إلعفاء املرقي العقاري من املسؤولية: وهنا نشهد حالتني

 : تدخل الغير األجنبي عن عملية التحييدحالة  -أ(
آالت ضخمة بقرب من أساسات  الة، ومثاهلا كأن يقوم الغري بعملية حفر على أعماق كبرية باستخدامونادرا ما حتدث هذه احل

 املبىن املشيد تتسبب يف حدوث تصدعات يف األرر.
 :خط  الغير المتصل بعملية التحييدحالة  - (

مع مهندس عقاري  ، بعد عنها لسبب ماأُ وحيدث هذا اخلطأ يف حاالت استالم املهام بني مهندس عقاري ترى عملية التشييد أو   
اليت وضعها املهندس األول، مسؤول عنها املهندس العقاري الثاين ألنه يفرتر فكل عيب يف التصاميم   آخر ليواصل مهام تصاميم التشييد،
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خطاء فانه ال يكون مسئوال منه انه راجعها وصححها، إال إذا وصلت العملية إىل مرحلة  ال ميكن هلذا املهندس أن يكتشف أو يتدارى األ
 .1عنها 

ائية، تتمحور ا لبها يف الظواهر الطبيعية  ومن هنا نستنتج  أن مسؤولية املرقي العقاري  ال ميكن التحلل منها إال يف احلاالت االستثن
بعملية التشييد، مامل يثبت أن  و املتصلكالزالزل والفيضانات اليت تتسبب يف  دم البناء، وجزء منها يعود إىل خطأ الغري سواء األجنيب أ

 للمرقي العقاري أو األشخا  املتدخلة يف عمله، دخل ويد فيها .

 العقوبات الجزائيةالمطلب الااني: 

 لعقاريني وزيادة يف نصبهم واحتياهلم على الطرفشهد جمال الرتقية العقارية يف ظل القوانني السابقة انتشارا كبريا لتجاوزات املرقني ا         
انون العقوبات أو يف قانون التهيئة قاملستفيد من السكن، ر م وجود تنصيص قانوين جيرم ذلك، سواء ما تعلق باجلرائم املنصو  عليها يف 

ة للمرقني العقاريني املخالفني لنشاطهم جمموعة من العقوبات اجلزائية الردعي 11/04رقم والتعمري، إىل حني استحدث املشرع يف ظل القانون 
جعلها املشرع ثابتة يف  رامات مالية دف القضاء على  خمالفات الرتقية العقارية ومحاية ملقتين السكن، فجاءت هذه العقوبات يف شكل  هب

باحلبس ترتاوح ة للحرية ويف شكل عقوبات سالب دج 2.000.000دج إىل مليونني  200.000كل األحوال ترتاوح ما بني مائيت ألف 
لعقاري إىل درجة التحايل على املقتنني ا، ومنها ما حيال إىل قانون العقوبات إذا تواصلت احنرافات املرقي س سنواتما بني شهر وأقصاها مخ

، من املادة 11/04رقم حكام القانونأاملشرع يف الفرع الثالث من  عليها نصهذه العقوبات ، وكل يف ظل ارتكابه جلرمية النصب واالحتيال
 من هذا القانون. 78ة العود تضاعف العقوبة طبقا لنص املادة ويف حال .78إىل املادة  69

 رقم املشرع مبوجب القانون اقرهااليت  لتزاماتهباحالة إخالل املرقي العقاري حالتني، أوال يف يف وعموما ميكن تطبيق هذه العقوبات 
 . أو يف حالة حتايله أو تدليسه يف العقود اليت يربمها أو يكون طرفا فيها 11/04

 العقوبات المقررة على إخالل المرقي بالتزاماتهالفرع األول: 
مات املقررة على املرقي العقاري، ال جمموعة من االلتزا ، املنظم لنشاط الرتقية العقارية 11/04 رقم قانونالحدد املشرع يف لقد 
وجب هذا القانون وكذا العقوبات اجلزائية عاقب عليها مبجزائية صارمة، وفيما يلي نستعرر األفعال امل وإال تعرر إىل عقوبات جيوز خمالفتها،

 املرتتبة عن هذه األفعال:
 أوال: في حالة عدم الحصول على ترخيص إداري مسبق: 

من هذا 06كل شروع يف أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو جتديد عمراين أو إعادة هيكلة أو تدعيم خيالف أحكام املادة 
 2 (2.000.000( إىل مليوين دينار) 200.000من مائيت ألف دينار ) مالية لغرامة العقاري املرقيالقانون يعرر 

. 
 القانون: من هاا 29، 28، 27المواد  ألحكامعرض لبيق أمالك عقارية منجزة مخالفة  ثانيا: في حالة

وع عقاري أجنز ملخالفة أحكام طار مشر :" كل عرر لبيع أمالى عقارية، يف إ 70يعرر الفاعل للعقوبة وهو ما نصت عليه املادة   
 200.000من مائيت ألف دينار ) ( و رامة2( إىل سنتني) 2من هذا القانون يعرر الفاعل لعقوبة احلبس من شهرين ) 29إىل  27املواد 

 دج(." 2.000.000دج( إىل مليوين دينار) 

                                           
بعة، دار الفكر ي، دون طحممد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاويل البناء، واملنش ت الثابتة، دراسة مقارنة يف القانون املدين املصري والقانون املدين الفرنس 1

 ."بتصرف"، 352،  1980العريب، القاهرة، 
 .11/04من القانون  69انظر نص املادة  2
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عقد البيق على قبل توقيق  تجاري أو سند تتا إيداع أو ااتسبيق أو ثالاا: في حالة مطالبة أو قبول ال مرقي عقاري 
 التصاميم أو عقد حفظ الحق:

دج( إىل مليوين دينار  200000) ( و  رامة من مائيت ألف دينار2(إىل سنتني)2عقوبة احلبس من شهرين )ل فإنه يتعرر  
 .1 دج( 2000000)

من هاا  2 61منصوص عليها في أحكام المادة رابعا: في حالة عدم تبليغ المرقي العقاري لنظام الملكية المحتراة ال
 القانون للمقتني:

يف حالة عدم  ،دج ( 2000000دج( إىل مليوين دينار ) 200000) من مائيت ألف ديناريتعرر املرقي العقاري لغرامة مالية 
 .3 ع على التصاميمنظام امللكية املشرتكة قبل تسليم البناية يف ا جال املنصو  عليها يف عقد البيتبليغه للمقتين 

 ن:من هاا القانو  33خامسا: في حالة عدم احترام أجال تحويل الملكية طبقا ألحكام المادة 
 200000من مائيت ألف دينار) اليةلغرامة م هجيب على املرقي العقاري االلتزام ب جال حتويل امللكية، وخمالفة هذه ا جال يعرض

   . من هذا القانون 73 املادة عليهانصت  دج( 2000000) دج( إىل مليوين دينار
-11 رقم قانونالليها في الضمانات المنصوص عفي الت مينات و  مكتتبالمرقي العقاري غير  سادسا: في حالة إذا اان

 :المنظم لنحاط الترقية العقارية 04
نصو  عليها يف أحكام املادة :" يعاقب كل مرقي عقاري  ري مكتتب يف التأمينات و الضمانات املفإنه  74بنص املادة  عمال

 2000000دج( إىل مليوين دينار ) 200000 رامة من مائيت ألف دينار )و  (2) إىل سنتني (2) من هذا القانون، باحلبس من شهرين 55
 .4 " ( دج

 في العقود المبرمة العقاري العقوبات المقررة على تدليس المرقي الفرع الااني:

 ام عقوده، نوجزها فيما يلي؛ جزاءات نظري اقرتاف املرقي العقاري لسلوى التدليس أثناء إبر لقد أقر املشرع اجلزائري عدة 
 :والصفقات العقودالوثائق و إدالء المرقي العقاري بمعلومات خاطئة أو غير ااملة في  أوال: في حالة

( سنوات و  رامة من مائيت ألف 5س )إىل مخ (1احلبس من شهر) يف إطار أو مبناسبة  عملية ترقية عقارية يتعرر لعقوبةوذلك 
 .  5 دج (" 2000000 دج( إىل مليوين دينار ) 200000 دينار )

                                           
   انظر نص املادة 71 من القانون رقم 1.04/11 

عليه أيضا توضيح األعباء فتتضمن هذه املادة التزام كل مرقي عقاري بإعداد نظام امللكية املشرتكة حيث يوضح فيه كل البيانات القانونية اخلاصة به، وجيب  2
 والواجبات اليت يلتزم هبا املقتنون عند االكتتاب يف عقد بيع عقار ما.

 .11/04 رقم من القانون 72انظر نص املادة  3
دة على :" جيب أن ينتسب وجوب انتساب املرقيني العقاريني إىل صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية حيث تنص املا 55تتضمن املادة   4

قية العقارية املنشأ مبوجب كل املرقيني العقاريني املعتمدين و املسجلني يف اجلدول الوطين للمرقيني العقاريني، لصندوق الضمان و الكفالة املتبادلة يف نشاط الرت 
الذي يدعي فيه صلب النص "صندوق الضمان".  1993الية لسنة و املتضمن قانون امل 1993يناير سنة  19املؤر  يف   01-93أحكام املرسوم التشريعي رقم 

 توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتأمينات اليت يلتزم هبا املرقون العقارين عند االكتتاب." 

  انظر نص املادة 75 من القانون رقم 5.04/11 
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من هاا  30ليها في المادة ثانيا: في حالة عدم إعالم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات المنصوص ع
 القانون:

قد البيع على التصاميم و تقع مسؤولية إعالم املقتين هبذه البيانات حدد القانون شروط جيب أن يتضمنها عقد حفظ احلق و علقد 
 76و املعلومات على عاتق املرقي العقاري، و بالتايل كل مرقي عقاري ال يعلم املقتين هبذه البيانات و املعلومات يتعرر مبوجب نص املادة 

التصاميم أو عقد حفظ احلق ،يتعرر كل مرقي عقاري ال يعلم "يف إطار عقد البيع على  إىل  رامة مالية، حيث تنص هذه املادة على:
 200000 ) من هذا القانون ، لغرامة من مائيت ألف 30املقتين أو صاحب حفظ احلق بالبيانات و املعلومات املنصو  عليها يف املادة 

 .1 " دج( 2000000 ) إىل مليوين دينار ( دج
 بدون رخصة اعتماد: ثالاا: في حالة ممارسة مهنة المرقي العقاري

الفقرة األوىل و اليت تنص على:"يعاقب كل شخص ميارس مهنة املرقي العقاري بدون اعتماد  77نه يعاقب مبوجب املادة حيث أ  
:"كل من استعمل لقبا متصال مبهنة منظمة قانونا أو شهادة  أن علىاليت تنص  ، 2 66/156من األمر رقم  243دة اطبقا ألحكام امل

أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغري أن يستويف الشروط املفروضة حلملها يعاقب  الرمسية
 دج أو بإحدى هاتني العقوبتني". 5000إىل  500باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني و بغرامة من 

على :"عندما تؤدي املمارسة  نصتاليت  77/02ليه يف املادة وإذا أدت هذه املمارسة  ري القانونية إىل النصب كما هو منصو  ع
ادة تتضمن األحكام امل ، وهذه66/156من األمر رقم  372املادة   ري القانونية، كما هو منصو  عليها أعاله، إىل النصب، تطبق أحكام

و وعود أو خمالصات أو إبراء من أوراق مالية كل من توصل إىل استالم أو تلقى أموال أو مقوالت أو سندات أو تصرفات أو أ  " :التالية
لشروع فيها إما باستعمال أمساء أو التزامات أو إىل حصول على أي منها أو شرع يف ذلك وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغري، أو ا
ادث أو أية واقعة أخرى ومهية أو حصفات كاذبة أو سلطة حالية أو اعتماد مايل خيايل أو بإحداث األمل يف الفوز بأي شيء أو يف وقوع 

وإذا . دج 20000إىل  500 كثر وبغرامة مناخلشية من وقوع شيء منها يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخسة سنوات على األ
الية سواء لشركات أو موقعت اجلنحة من شخص جلأ إىل اجلمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات 

احلاالت جيوز أن حيكم  ويف مجيع دج. 20000سنوات و رامة إىل  10مشروعات جتارية أو صناعية فيجوز  أن تصل مدة احلبس إىل 
ن اإلقامة وذلك ملدة سنة على األقل أو من بعضها أو باملنع م 14عالوة على ذلك على جانب احلرمان من مجيع احلقوق الواردة يف املادة 

 كثر".ومخسة سنوات على األ
شددا وصارما يف تسليط هذه كان متأن املشرع  من خالل استقراء نصو  هذه املواد اليت نصت على العقوبات اجلزائية، نالحظ 
 .تطهريه من كل التجاوزات واالحتياالتالعقوبات على املرقني العقاريني املخالفني لنشاطهم هبدف رد االعتبار جملال الرتقية العقارية و 

 :خاتمة
 ل هذه الدراسة نستخلص النتائج التالية:من خال

                                           
أعاله، أصل  28و 27حفظ احلق و عقد البيع على التصاميم املذكوران على التوايل يف املادة  على:" جيب أن يتضمن عقد 11/04من قانون  30تنص املادة  1

 لبناء."ملكية األرضية و رقم السند العقاري، عند االقتضاء، و مرجعيات رخصة التجزئة ، و شهادة التهيئة و الشبكات، و كذا تاريخ و رقم رخصة ا
 . املعدل و املتمم ،1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 49اجلريدة الرمسية، العدد  املتضمن قانون العقوبات، ،1966يونيو  8املؤر  يف  ،66/156األمر رقم  2
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، محاية قانونية ملقتين السكن  احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية 11/04أقر املشرع اجلزائري يف ظل أحكام القانون رقم 
مثل هذه احلماية يف العقوبات اإلدارية من تعسفات املرقي العقاري ونصبه واحتياله، باعتباره الطرق القوي يف العالقة العقدية بينهما، وتت

 واجلزائية املخولة مبوجب هذا القانون.
ابقة، واملتمثلة يف عقوبة سحب كان تدخل املشرع صائبا يف سنه للعقوبات اإلدارية وحتديدها، اليت مل تدرج يف القوانني الس

، محاية منه ملقتين السكن، وحىت ال 11/04مبوجب القانون رقم االعتماد بصوره املختلفة، من املرقي العقاري يف احلاالت املنصو  عليها 
ليه انه مل يأخذ بعني احلسبان يف عقوبة  عيسمح لإلدارة بالتعسف يف استعمال السلطة املمنوحة هلا يف توقيع هذه العقوبة، إال انه ما يعاب 

لتزامات امللقاة على عاتقه كلها أو العقاري يف تنفيذ اال أشهر، مدى حسن وسوء نية املرقي 06السحب املؤقت لالعتماد ملدة ال تتجاوز 
 بعضها، أي النظر جبدية يف أسباب التقصري واإلمهال قبل تطبيق العقوبة .

 حالة حتايله أو تدليسه يف العقود أو يف 11/04 رقم املشرع مبوجب القانون اقرهالتزاماته اليت باحالة إخالل املرقي العقاري يف 
ات مالية يف احلاالت املنصو  عليها يتعرر لعقوبات جزائية ردعية، يف شكل عقوبات سالبة للحرية و رام و يكون طرفا فيهااليت يربمها أ

درجة التحايل على املقتنني يف ظل ارتكابه  مبوجب هذا القانون، ومنها ما حيال إىل قانون العقوبات إذا تواصلت احنرافات املرقي العقاري إىل
 االحتيال. جلرمية النصب و 

 الظواهر الطبيعية كالزالزل والفيضانات يفمسؤولية املرقي العقاري ال ميكن التحلل منها إال يف احلاالت االستثنائية، تتمحور ا لبها 
ري أو ييد، مامل يثبت أن للمرقي العقااليت تتسبب يف  دم البناء، وجزء منها يعود إىل خطأ الغري سواء األجنيب أو املتصل بعملية التش

 األشخا  املتدخلة يف عمله، دخل ويد فيها .
 11/04رقم بالقانون اخلاصة ملتبقيةاوالتطبيقية  التنظيميةاملراسيم  إصدار يفوعلى ضوء ما تقدم فإننا ندعو املشرع إىل اإلسراع 

لمرقني العقاريني يف ظل ممارستهم لة لتنظيم وإحكام مجيع مسائل ومشاكل الرتقية العقارية،  مع تقدمي حتفيزات جبائية وتسهيالت إداري
اجئ لنشطات املرقي العقاري، حىت ال لنشاطات الرتقية العقارية، ويف نفس الوقت تفعيل وتشديد الرقابة امليدانية بشكل دوري ودائم ومف

 .مات القانونية امللقاة على عاتقهخيل بااللتزا
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 15/247فقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ة عن تنفيا الصتجالتسوية الودية للنزاعات النا
Amicable settlement of disputes arising from the execution of the procurements contracts 

under Presidential Decree 15/247 

  ،الدكتوراه باحثة يف طالبة، برباوي رقيةط.د. 
 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق

 اجلزائر.  ،بشار ،ة الطاهري حممدجامع
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، ،  بودالي محمد أ.د.

 ، اجلزائر.سيدي بلعباس، جامعة اجلياليل اليابس
   01/05/2018 تاريخ املراجعة: - 24/02/2018 تاريخ اإليداع:

 ملخص: 

سواء فيما تعلق مبنازعات تنفيذ  اد آليات خمتلفةعلى التسوية الودية للنزاعات من خالل اعتم 15/247نص املرسوم الرئاسي 
 قدين أجانب.أو تلك املربمة مع متعاملني متعاالصفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين جزائريني 

يف حالة ية والتنظيمية املعمول هبا، و يتفق األطراف على حلها بشكل ودي مع مراعاة األحكام التشريعفالصفقات العمومية الداخلية  
العمومية املربمة مع متعامل متعاقد أجنيب  لصفقاتلعدم اتفاقهم يعرضون النزاع على جلنة التسوية الودية للنزاعات املختصة، أما بالنسبة 

ت كن عرر النزاع على سلطة ضبط الصفقاوميفيتم االتفاق على التحكيم الدويل بشأهنا باقرتاح من الوزير املعين  مث موافقة احلكومة، 
ات العمومية يأيت بغية حبثه عن حل للنزاع بأقل واهتمام املشرع اجلزائري بالتسوية الودية ملنازعات الصفقالعمومية وتفويضات املرفق العام، 

 باملالامة للتنمية الوطنية من جهة وارتباطها التكاليف ويف أسرع وقت بغية ضمان اجناز موضوع الصفقة يف املدة احملددة هلا لكوهنا وسيلة ه
 العام من جهة أخرى.

 التحكيم الصفقة العمومية، التسوية الودية للنزاع، جلنة التسوية الودية، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Presidential Decree n° 15-247 dictates the terms of amicable settlement of disputes regarding 

procurement contracts, by putting in place various mechanisms, in relation to the disputes of the 

execution of procurement contracts, both local and international. 

In case of a local procurement contract issue, parties agree to an amicable resolution, by taking into 

account the applicable legislative and regulatory provisions. If they do not agree, they shall submit 

the dispute to the Committee for Amicable Settlement of Disputes. In case of an international 

procurement contract, international arbitration must be agreed upon, based on the proposal 

of the Minister in question, and the approval of the government. The conflict can be 

presented to the authorities in charge of regulating public transactions and mandates of 

the General Annex. The interest in amicable settlement of disputes, regarding procurement 

contracts, is explained by the Algerian lawmaker’s will to find the quickest, most cost-effective 

solution possible to the conflict. An amicable agreement would then ensure the completion of the 

deal, within the allocated timeframe, as procurement contract are an important means of national 

development, on the one hand, and are relevant to public funds, on the other hand. 
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 مقدمة:

، وهي ترتب حقوقاً 1تعترب الصييييييييييييييفقات العمومية وسيييييييييييييييلة لتلبية احلاجات العامة للمواطنني كما أهنا متثل أداة لتنمية االقتصيييييييييييييياد الوطين
 والتزامات ألطرافها مما جيعلها تثري العديد من النزاعات عند اصيييييييطدام مصيييييييلحة اإلدارة مع مصيييييييلحة املتعامل املتعاقد معها، مما يتوجب معه

 .2ع نظام قانوين متكامل لفض هذه النزاعاتوض

ية وتتجلى أمهية منازعات الصفقات العمومية يف ارتباطها املباشر باملال العام على اعتبار العقد املتنازع حول تنفيذه ممول من طرف ميزان
 . 3املال العام من جهة أخرى الدولة لذا وجب البحث عن ا ليات القانونية اليت تؤدي إىل حل النزاع من جهة مع احملافظة على

املتعلقة بتنفيذ  اإلشكاالتحر  املشرع اجلزائري من خالل تنظيم الصفقات العمومية على آلية التسوية الودية للنزاعات يف سعيه حلل 
ة اخلاصييييييية يف جمال ، حماوالً التوفيق بني املصيييييييلحة العامة واملصيييييييلح4الصيييييييفقات العمومية فكرس مبدأ احلل الودي للنزاع وتسيييييييويته بالرتاضيييييييي

والفائدة العملية للتسييييييييوية الودية للنزاع تكمن يف النفع الذي يعود على أطراف الصييييييييفقة العمومية من تطبيقها، هذا  .5الصييييييييفقات العمومية
 النفع يتمثل يف امليزات الناجتة عن تطبيقها حملاولة تسوية النزاع كالسرعة وقلة التكاليف وجتنب اخلصومة القضائية.

عن  ةالتسييييوية الودية للنزاعات الناجت ا ليات القانونية اليت أقرها املشييييرع اجلزائري من خالل تنظيم الصييييفقات العمومية لضييييمان فما هي
 . ؟ تنفيذ الصفقة العمومية

صيييييييفقات بناها املشيييييييرع بالنسيييييييبة للتالودية اليت  لطرقا إىلبالتطرق  إشيييييييكاليةعلى هذه  اإلجابةسييييييينحاول من خالل هذه الورقة البحثية 
لنسبة للصفقات العمومية املربمة مع متعاملني األول(، وتلك حللول اليت تبناها با بحثالعمومية املربمة مع متعاملني اقتصاديني جزائريني ) امل

ء تنفيذ ي تلك النزاعات الناشيييييييئة أثناإىل أن النزاعات اليت سييييييينحاول التطرق إليها ه اإلشيييييييارةالثاين(، وجتدر  بحثاقتصييييييياديني أجانب ) امل
مومية، العتبار مرحلة التنفيذ هي املرحلة الصيييييييييييفقة العمومية أي اليت تكون بني املصيييييييييييلحة املتعاقدة واملتعامل املتعاقد بعد إبرام الصيييييييييييفقة الع

ان أحسيييين وتسييييعى املصييييلحة املتعاقدة لضييييم األكثر إثارة للنزاعات عن مرحلة اإلبرام ففي هذه املرحلة يسييييعى املتعامل املتعاقد لتحقيق الربح
 تنفيذ ملوضوع الصفقة مبا يشمل التنفيذ املادي للصفقة وكذا احرتام آجال تنفيذها.

                                           
، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، العدد الرابع جملة املفكرمعمر، قراءة يف التنظيم املتعلق بالصفقات العمومية اجلزائري عن ماهية الصفقة العمومية، ماليت   1
 .524  ، 2017شر، جانفي ع

 . 310،   2011عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، أكتوبر   2

 .1،   2005-2004بسكرة،  ،رسالة ماجستري، جامعة حممد خيضر خضري محزة، منازعات الصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري،  3

 . 311،   2009-2008الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر بن يوسف، سنة  ،إمساعيلحبري   4

 .93ومنازعات الصفقات العمومية،    اإلداريحممد القصري، القاضي   5
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 األول مبحثال

 يين جزائريينالتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية المبرمة مق متعاملين اقتصاد

املادة مبدأ احلل الودي للنزاعات وذلك من خالل  1لعموميةاصفقات تبىن املشرع اجلزائري من خالل املرسوم الرئاسي املتضمن تنظيم ال
اليت تعترب األساس القانوين ملبدأ احلل الودي الذي يبىن على اتفاق األطراف وبينت ضوابطه )املطلب األول(، كما أشارت إىل أنه يف  153

 زاعات )املطلب الثاين(.حالة عدم اتفاقهم ميكنهم عرر النزاع على جلنة خمتصة بالتسوية الودية للن

 الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية المطلب األول:  الحل الودي للنزاعات

ملربمة مع متعاملني متعاقدين جيب على املصيييييييييييييييلحة املتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات الناجتة عن تنفيذ صيييييييييييييييفقا ا العمومية ا
 ع الثاين ( .ضوابطه ) الفر فيما تتمثل ) الفرع األول ( و  هو األساس القانوين هلذا احلل الودي فما ،جزائريني

 الودي للنزاعات حل الفرع األول: األساس القانوني لل

 القسم احلادي عشر من الفصل يفالتسوية الودية للنزاعات املرتبطة بالصفقات العمومية وذلك  247 -15نضم املرسوم الرئاسي رقم 
 :نصها كما يليواليت جاء  153الرابع وذلك باملادة 

 ا ." تسوى النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هب

اليت تطرأ عند تنفيذ صييييييفقا ا    ري أنه جيب على املصييييييلحة املتعاقدة دون املسيييييياس بتطبيق هذه األحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات
 كلما مسح هذا احلل مبا يأيت:

 إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة على كل طرف من الطرفني. -

 التوصل إىل أسرع إجناز ملوضوع الصفقة. -

 احلصول على تسوية هنائية أسرع وبأقل تكلفة. -

ه لدراسيييته، أدنا 154وجب أحكام املادة مبويف حالة عدم اتفاق الطرفني، يعرر النزاع أمام جلنة التسيييوية الودية للنزاعات املختصييية املنشيييأة 
 أدناه. 155حسب الشروط املنصو  عليها يف املادة 

ت هذا قبل كل مقاضيييياة أمام العدالة. جيب على املصييييلحة املتعاقدة أن تدرج يف دفرت الشييييروط، اللجوء إلجراء التسييييوية الودية للنزاعا -
 "........... 

ملرتبطة بتنفيذ الصيييفقات العمومية كان حريصيييا على التسيييوية الودية باسيييتقراء نص هذه املادة يالحظ بأن املشيييرع اجلزائري يف املنازعات ا
، خاصيية إذا ما 2وما قد يرتتب عليه من عرقلة يف تنفيذ الصييفقة العمومية يف ا جال احملددة هلا ئيللقضييا النزاع صييفقةوذلك ليجنب طريف ال

 وارتباطها حباجات املواطنني من جانب آخر.نب من جانظرنا لتعقد وطول اإلجراءات السابقة ملرحلة إبرام الصفقة العمومية 

                                           
ضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق ، يت2015سبتمرب  16املوافق ل  1436ذي احلجة عام  2املؤر  يف  247-15مرسوم رئاسي رقم   1
 العام.

 .99،   2016-2015حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،   2
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عن حل ودي للنزاعات اليت ميكن أن تثور يف مرحلة تنفيذ الصييييفقة  أوالً  لذا ألزم املشييييرع اجلزائري جهة اإلدارة الطرف يف العقد بالبحث
إذا مت ة والتنظيمية املعمول هبا، العمومية، وحر  على اتفاق الطرفني على احلل املناسيييييييب بشيييييييرط عدم املسييييييياس بتطبيق األحكام التشيييييييريعي

ر مقرر االتفاق على حل النزاع ودياً يتوىل الوزير املعين أو مسييييييؤول اهليئة الوطنية املسييييييتقلة أو الوايل أو رئيس اجمللس الشييييييعيب البلدي بإصييييييدا
ذايت للمصيييييييييييييييلحة املتعاقدة مع املتعامل ، ويعترب احلل الودي يف هذه احلالة جمهود 1يثبت فيه هذا االتفاق وبني طبيعة االلتزامات اجلديدة

 .2التعاقد معها دون تدخل ألي جهة أخرى ويف حالة عدم اتفاق الطرفني تتدخل بعد ذلك جلنة التسوية الودية للنزاعات املختصة

 : ضوابط الحل الوديالفرع الااني 

 كن إمجاهلا فيما يلي: الودي واليت مي عن الشروط الواجب مراعا ا يف احلل 247-15من املرسوم الرئاسي  153نصت املادة 

 المصلحة المتعاقدة لألحكام التحريعية والتنظيمية المعمول بها: احترام  -أوالا 

 .3مبا يعين عدم جواز اتفاق الطرفني على حل ودي يتعارر مع التشريع أو التنظيم ويف حالة حدوثه يكون باطال وال يرتب أي أثر

 يف المترتبة على ال طرف من الطرفين: إيجاد التوازن للتكال -ثانياا 

فتزيد ، 4يف بعض األحيان أثناء تنفيذ الصيييييفق العمومية قد حتدث أو تسيييييتجد بعض الظروف اليت جتعل من تنفيذ االلتزامات أمراً صيييييعباً 
ن يتم اللجوء إلبرامها بغية إعادة ، اليت ميكن أ5فمكن املشرع اجلزائري املصلحة املتعاقدة من إبرام مالحق للصفقةالتكاليف املالية للصفقة ، 

، 6التوازن للتكاليف املالية املرتتبة على كل طرف يف الصيييييفقة كما يف حالة وجود أسيييييباب اسيييييتثنائية و ري متوقعة وخارجة عن إرادة األطراف
 وبالتايل يف هذه احلالة يعترب امللحق آلية للتسوية الودية للنزاع. 

 وضوع الصفقة:التوصل إلى أسرع إنجاز لم -ثالااا 

أمهية كربى لعامل الزمن يف الصييييييفقة العمومية، حبيث ميكن اعتماده يف دفرت الشييييييروط كأحد املعايري اليت يسييييييتند  أعطىاملشييييييرع اجلزائري 
، وذلك نظرا لألمهية الكربى اليت يتمتع هبا عنصييييييييييير الزمن يف جمال الصيييييييييييفقات العمومية، وذلك الرتباط 7إليها يف اختيار أحسييييييييييين العرور

على تلبيتها بأسييييييييييييرع ما ميكن، ونظرا ألن النزاعات اليت تطرأ عند التنفيذ قد  اإلدارةلصييييييييييييفقة حباجيات املواطنني ومصيييييييييييياحلهم واليت حتر  ا
جعل املشييييرع ، ف8مبا يؤثر سييييلبا على مبدأ اسييييتمرارية سييييري املرفق العام مما يعطل تنفيذ املخططات التنموية ،تتسييييبب يف تعطيل إجناز الصييييفقة

 ن حل ودي بني الطرفني وسيلة لضمان أسرع إجناز ملوضوع الصفقة بعيدا عن القضاء وتبعاته.  البحث ع

 الحصول على تسوية نهائية أسرع وب قل تكلفة: -رابعاا 

                                           
 .314عمار بوضياف، املرجع السابق،     1
 .384،   2018اهلدى، اجلزائر، خرشي النوي، الصفقات العمومية، دار   2
 .315نفس المرجع، ص   3
 .112،   2009-2008، الضمانات يف جمال الصفقات العمومية يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر بن يوسف، سنة إمساعيلحبري   4
 املرجع نفسه. 247-15من املرسوم الرئاسي  135املادة   5
 سوم.من نفس املر  137-136املادة   6
 من نفس املرسوم الرئاسي. 78املادة   7
 .310عمار بوضياف، املرجع السابق،     8
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بالتايل سييييرعة اجناز موضييييوع و يسييييتهدف املشييييرع من خالل تقريره للحل الودي احلصييييول على نتيجتني مهمتني أوهلما سييييرعة حل النزاع 
كلفة ممكنة فالصييفقات العمومية مرتبطة إليه سييابقاً، وثانيهما االقتصيياد يف املصيياريف من خالل حل النزاع بأقل ت اإلشييارةكما متت الصييفقة  

لنفقات اليت تصييييييييييرف بغية تسييييييييييوية النزاع  ا يف زيادةالطرف يف الصييييييييييفقة ال اإلدارةاملتعامل املتعاقد وال جهة ال وليس يف صييييييييييا   ،باملال العام
خلربة القضييائية ورسييوم الدعوى اليت  البا ومصيياريف ا اإلداريةامي الوجويب للمتعامل املتعاقد إذا رفع النزاع أمام جهة القضيياء كمصيياريف احمل

سيييييييب للمتعامل املتعاقد خسيييييييارة ما يتحملها الطرف الذي جاء القرار القضيييييييائي ضيييييييده، كما أن الوقت الضيييييييائع أثناء البحث عن النزاع حي
 مادية. 

  : اللجنة المختصة بالتسوية الودية للنزاعاتنيالمطلب الاا

اعات املستحدثة مبوجب تنظيم الصفقات ويف حالة فشل الطرفان يف التوصل التفاق يعرر النزاع على اللجنة املختصة بالتسوية الودية للنز  
 إىل أنه: 153ة يف املاد أشار املشرع اجلزائري، حيث 247-15العمومية رقم 

أدناه  154ة املنشييأة مبوجب أحكام املادة ة عدم اتفاق الطرفني، يعرر النزاع أمام جلنة التسييوية الودية للنزاعات املختصييويف حال" ........
 ".......أدناه 155لدراسته، حسب الشروط املنصو  عليها يف املادة 

 :  حيث جاء فيها إليهاتنظيم نفس المن  154كما أشارت املادة   

فيذ الصيييييييفقات العمومية املربمة مع ول هيئة عمومية وكل وال جلنة التسيييييييوية الودية للنزاعات النامجة عن تن" تنشيييييييأ لدى كل وزير ومسيييييييؤ 
 املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني...... "

صفقات لني اقتصاديني جزائريني دون الوبالتايل فهذه اللجنة خمتصة بنظر نزاعات الصفقات العمومية الداخلية فقط أي املربمة مع متعام
دم اتفاق الطرفني على إجياد حل ودي العمومية الدولية املربمة مع متعاملني اقتصييييييييييييييياديني أجانب، ويتم اللجوء إىل هذه اللجنة يف حالة ع

وء إليه جراء يف دفرت الشييييروط كإجراء يتم اللجللنزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصييييفقة املربمة بينهم كما ألزم املصييييلحة املتعاقدة بإدراج هذا اإل
 قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

 تحكيل اللجان المختصة بالتسوية الودية للنزاعات  الفرع األول:

جلان مركزية وجلان  اإلقليميةمن تنظيم الصييييفقات العمومية نوعني من اللجان  1املشييييرع اجلزائري مبوجب املادة السييييالفة الذكر ثاسييييتحد
 والئية.

 اللجنة المرازية: أوالا:

املركزية ومصاحلها اخلارجية أو اهليئة العمومية  للتسوية الودية للنزاعات يف الوزارة أو اهليئة العمومية ختتص بدراسة نزاعات االدارة هي جلنة
مية ملعين مبوجب مقرر من مسيييؤول اهليئة العمو واملؤسيييسيييات العمومية الوطنية التابعة هلا، يعني أعضييياءها املختارون نظراً لكفاء م يف امليدان ا

 أو الوزير وهي تتشكل كما يأيت:  

 ممثل عن الوزير أو مسؤول اهليئة العمومية رئيساً. -
                                           

 السالف الذكر. 247-15من املرسوم الرئاسي  154املادة    1
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 ممثل عن املصلحة املتعاقدة. -
 ممثل عن الوزارة املعنية مبوضوع النزاع. -
 ممثل عن املديرية العامة للمحاسبة. -

 اللجنة الوالئية ثانياا:

ابعة هلا واملصييييا   ري املمركزة للدولة،  يعني ة والبلديات واملؤسييييسييييات العمومية احمللية التهي جلنة خمتصيييية بالتسييييوية الودية للنزاعات يف الوالي
 :  أعضاءها املختارون نظراً لكفاء م يف امليدان املعين مبوجب مقرر من الوايل وهي تتشكل كما يأيت

 ممثل عن الوايل رئيسا. -
 ممثل عن املصلحة املتعاقدة. -
 لوالية املعنية مبوضوع النزاعممثل عن املديرية التقنية ل -
 ممثال عن احملاسب العمومي املكلف -

ني مقررا من بني أعضيياء اللجنة وميكن لرئيس اللجنة أن يسييتعني بصييفة اسييتشييارية بكل كفاءة من شييأهنا توضيييح أشييغال اللجنة، كما يع
 وتوضع لديه أمانتها.

 لنزاعاتلالمتبعة أمام لجان التسوية الودية  اإلجراءاتالفرع الااني: 

حيث ميكن أن يعرر النزاع أمام اللجنة من طرف املصلحة املتعاقدة أو من  247-15من املرسوم الرئاسي  155أشارت إليها املادة 
:" ميكن املتعامل املتعاقد واملصيييييييييييييييلحة املتعاقدة عرر النزاع على بعبارة  155، وقد بدأت املادة اإلدارةطرف املتعامل اجلزائري املتعاقد مع 

التسيييييييييييييييوية الودية  إجراء إدراج إجباريةينص املشيييييييييييييييرع على  153مما يفيد بأن اإلجراء  ري إجباري لكن بالرجوع للمادة ، لجنة........"ال
اؤل كشرط يف دفرت الشروط مبعىن املتعامل املتعاقد جمرب على اللجوء للجنة التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء، وأمام هذا التناقض يطرح تس

 . 1اختياريعة إلزامية اللجوء إىل التسوية الودية فهل هو إجراء وجويب أم حول طبي

 أما اللجنة وهي تتمثل يف: إتباعهاوأشارت املادة إىل اإلجراءات الواجب 

جه إىل أمانة اللجنة مقابل وصييييل يوجه الشيييياكي )املصييييلحة املتعاقدة أو املتعامل املتعاقد( رسييييالة موصييييى عليها مع وصييييل اسييييتالم تو  -
 استالم تتضمن تقريراً مفصاًل مرفقاً بكل الوثائق الثبوتية الالزمة املرتبطة بالنزاع.

 ررا للنزاع من طرف رئيس اللجنة.قيعني م -

رأيها يف  إلعطاءل اسيييتالم، تدعى اجلهة األخرى ) الطرف اخلصيييم ( يف النزاع من طرف رئيس اللجنة برسيييالة موصيييى عليها مع وصييي -
 النزاع.

                                           
 .182،   0162-2015حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة فاصدي مرباح، ورقلة،   1
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 م من تاريخ مراسلتها.أيا 10اخلصم لرئيس اللجنة رأيه برسالة موصى عليها مع وصل استالم يف أجل أقصاه  يبلغ الطرف -

 ضيح مهامها.ميكن للجنة أن تستمع لطريف النزاع أو تطلب منهما إبال ها بكل معلومة أو وثيقة من شأهنا تو  -

وميكن هلا أن تسيييييييتقبل رأياً موجها من سيييييييلطة ضيييييييبط الصيييييييفقات يدرس النزاع يف أجل أقصييييييياه ثالثون يوماً من رد الطرف اخلصيييييييم،  -
 .1العمومية وتفويضات املرفق العام

 مرجحاً. تصدر اللجنة رأي مربر يؤخذ بأ لبية أصوات أعضائها ويف حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس -

ىل سيييييلطة ضيييييبط الصيييييفقات من هذا الرأي إيبلغ رأي اللجنة لطريف النزاع بإرسيييييال موصيييييى عليه مع وصيييييل اسيييييتالم، وترسيييييل نسيييييخة  -
 العمومية وتفويضات املرفق العام.      

عليها مع وصييييل اسييييتالم، وتعلم اللجنة  أيام ابتداء من تاريخ تبليغها برسييييالة موصييييى 08تبلغ اللجنة رأيها للمتعامل املتعاقد يف أجل  -
 بذلك.

 قضاء. _ الطرف الذي مل يقتنع برأي اللجنة ميكنه رفع طعن أمام ال

 المبحث الااني

 ديين أجانبرمة مق متعاملين اقتصاالتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيا الصفقات العمومية المب

القتصيياد الوطين و كذا جذب رؤوس اأن تقوم بإبرام صييفقات عمومية مع متعاملني اقتصيياديني أجانب بغية تنمية  اإلدارةقد حتتاج جهة 
ع مصيييا  املتعامل األجنيب املتعاقد معها بية، وأثناء تنفيذ هذه الصيييفقات العمومية قد تتصيييادم مصيييا  جهة اإلدارة ماألموال واخلربات األجن

شيييرع اجلزائري على وضيييع لذا حر  امل فتثور بينهما نزاعات قد تؤدي إىل عرقلة تنفيذ الصيييفقة العمومية وما ميكن أن ينجر عنه من تبعات،
 ا عن القضاء الرمسي للدولة وذلك باللجوء إىل التحكيم. آلية حلل هذه النزاعات بعيد

 الصفقات العموميةمنازعات تنفيا لتحكيم في اول: المطلب األ

يعترب التحكيم نظام قانوين حلل النزاعات يف جمال الصيييييييييييفقات العمومية يف التشيييييييييييريع اجلزائري أقره املشيييييييييييرع اجلزائري ألول مرة يف قانون 
، واجلزائر وجدت 247-15املرسيييييييييوم الرئاسيييييييييي آخرها وأكده يف تنظيم الصيييييييييفقات العمومية  092 -08رية رقم املدنية واإلدا اإلجراءات

على اعتبار أن املتعامل املتعاقد األجنيب ال يثق إالّ يف  نفسييييها جمربة على إدراج التحكيم كنظام لتسييييوية منازعات الصييييفقات العمومية وذلك
قة املربمة مع الدولة اليت خياف من احنياز قضييييائها الرمسي هلا يف حالة نظره يف النزاع املثار بينهما، التحكيم الدويل ويشييييرتط إدراجه يف الصييييف

  إضافة إىل جهله يف الغالب بقواعد القانون الداخلي هلا.

 على أنه: اليت تنص 153من خالل املادة  اإلجراءهذا  3املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15ويتضمن املرسوم الرئاسي رقم 

                                           
 السالف الذكر. 247-15من املرسوم الرئاسي  213املادة   1
 .واإلداريةاملتضمن قانون اإلجراءات املدنية  09-08القانون رقم   2

 .السالف الذكر تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العامامل 247-15مرسوم رئاسي رقم   3
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خيضيع جلوء املصيلحة املتعاقدة يف  ... اهب" تسيوى النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصيفقة يف إطار األحكام التشيريعية والتنظيمية املعمول 
لى اقرتاح ب إىل هيئة حتكيم دولية بناء عإطار تسييييييوية النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصييييييفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين أجان

 من الوزير املعين، للموافقة املسبقة أثناء اجتماع احلكومة". 

ما يالحظ بأن املشييييييرع اجلزائري يف املنازعات املرتبطة بالصييييييفقات العمومية الدولية ور بة منه يف جتنب ما قد خيلفه اللجوء للقضيييييياء من 
عن حل ودي للنزاعات اليت ميكن أن تثور أثناء تنفيذ الصييييييييفقة كما هو  عرقلة يف تنفيذ الصييييييييفقة يف ا جال احملددة هلا ألزم اإلدارة بالبحث

لصييفقة عمومية مع متعاملني متعاقدين أجانب، لكنه  إبرامها، ومسح هلا باللجوء للتحكيم عند 1احلال بالنسييبة للصييفقات العمومية الداخلية
 الوزير املعين . وضع ضابطاً متثل يف املوافقة املسبقة أثناء اجتماع احلكومة باقرتاح من

موعة من الشيروط تتمثل يف أن تكون ليعترب االتفاق على التحكيم يف الصيفقات العمومية صيحيحا ومنتجا  ثاره القانونية جيب توفر جم
 املنازعة قابلة للتحكيم واشرتاط احلصول على موافقة احلكومة

، فهل جيوز االتفاق على 2كامل ومنازعات قضيييييييييياء اإللغاءاملنازعات يف جمال الصييييييييييفقات العمومية تصيييييييييينف إىل منازعات القضيييييييييياء الو 
 التحكيم بالنسبة جلميع أنواع املنازعات اليت ميكن أن تثريها الصفقة العمومية؟   

 التي ال يجوز التحكيم بح نهامنازعات الصفقات العمومية  الفرع األول:

لق بالصييييييفقة العمومية ، وهذا القرار ال يكون له وجود بذاته بل له أثناء تنفيذ الصييييييفقة العمومية قد تصييييييدر جهة اإلدارة قرار إداري يتع
قه عالقة بالعملية التعاقدية، وهي قرارات تتخذها اإلدارية أثناء مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه أو إهنائه بوصيييييفها سيييييلطة عامة، واصيييييطلح الف

رات املتضييمنة تعديالت يف الصييفقة أو تلك املتضييمنة تعليمات للقائم على تسييمية هذه القرارات بالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصييال، كالقرا
 .3بالتنفيذ و ريها من القرارات اليت أجاز الفقه الطعن فيها استقالاًل باإللغاء أمام قاضي املشروعية على اعتبار أهنا قرارات منفصلة

يف قضييييية  1907ديسييييمرب  16ك يف حكمه الشييييهري يف واسييييتند جملس قضيييياء الدولة الفرنسييييي يف تفرقة هذه القرارات إىل حالتني وذل
« Grandes Compagnies »  حيث فرق املفورTradieu  بني حالة صدور قرار إداري من جهة اإلدارة استنادا إىل الشروط الواردة

ة إصدار اإلدارة للقرار املطعون يف دفاتر الشروط وحينئذ تعترب املنازعة منازعة قضاء كامل ويتعني رفعها أمام قاضي العقد املختص، وبني حال
لنظر فيه استنادا إىل القوانني واللوائح فيمكن للطرف املتعاقد اللجوء لقضاء اإللغاء للحكم على مشروعية قرار اإلدارة يف حد ذاته، وبغض ا

 .4عن العقد وأحكامه

أنه:" ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم  اليت تنص على 09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  1006وبالرجوع للمادة 
يف احلقوق اليت له مطلق التصييرف فيها"، يتبني أن هيئة التحكيم ال تسييتطيع أن تنظر مشييروعية هذه القرارات من عدمها، لعدم توافر معيار 

والتصييييييرف فيه، والذي يكون حمله قضيييييياء  املنازعة اإلدارية القابلة للتحكيم يف هذا النوع من املنازعات، لعدم تعلقها حبق مايل يقبل الصييييييلح

                                           
 .99،   2016-2015ومية وضمانات حفظ املال العام يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، حليمي منال، تنظيم الصفقات العم  1
 .322عمار بوضياف، املرجع السابق،     2
 نفس املرجع، نفس الصفحة.  3
 .219،   1991اخلامسة، سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية) دراسة مقارنة(، دار الفكر العريب، الطبعة  4
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احلقوق، وبالتايل فإن السيييييييييبيل الوحيد لفحص مشيييييييييروعية هذه القرارات اإلدارية القابلة لالنفصيييييييييال، هو عن طريق دعوى اإللغاء، وال جيوز 
 .1التحكيم بشأهنا، الندراجها يف نطاق قضاء املشروعية وليس يف نطاق قضاء احلقوق

" ال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخا  وأهليتهم"، ودعوى اإللغاء تعترب من  كما تنص املادة على أنه:
 .2النظام العام فال ميكن التنازل عنها من قبل صاحب املصلحة ويبحث قاضي اإللغاء يف صحة تطبيق القانون فهو قاضي املشروعية

ي املنفصيييييييييل عن الصيييييييييفقة العمومية تتعلق بالنظام العام يف حني أن التحكيم باعتباره أسيييييييييلوباً من وبالتايل فإن دعوى إلغاء القرار اإلدار 
أسيياليب حسييم املنازعات أسيياسييه تراضييي أطراف املنازعة يف عرضييها على التحكيم، وهذه الطبيعة االتفاقية للتحكيم جتعله يتناىف مع منازعة 

 . 3إىل محاية املشروعية ذا ا وال تتعلق بإرادة األفراد مشروعية القرارات اإلدارية املنفصلة ألهنا  دف

 التي يجوز التحكيم بح نهاالصفقات العمومية منازعات  الفرع الااني :

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جندها تنص على أنه:"  1006/3بالرجوع إىل املادة 

  إطار الصفقات العمومية".يفعدا يف عالقا ا االقتصادية الدولية أو وال جيوز لألشخا  املعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما

ة وبالتايل فاملادة جتيز التحكيم يف املنازعات اليت ترتبط بالصيييييييييييفقات العمومية صيييييييييييراحًة، وتسيييييييييييتثين املنازعات املرتبطة باحلقوق الغري قابل
قة بالنظام العام اليت ال جيوز التحكيم بشييييأهنا، مما يعين أن املنازعات للتصييييرف فيها وتلك املتعلقة حبالة األشييييخا  وأهليتهم واملسييييائل املتعل

 .4اليت  تثريها الصفقات العمومية واليت تشتمل على اجلانب املايل جيوز التحكيم بشأهنا إال إذا كانت تتعارر مع النظام العام

تلك املرتبطة ببطالن العقود والدعاوى املتعلقة  وهي منازعات الصييييييييييييفقات العمومية املنضييييييييييييوية حتت منازعات القضيييييييييييياء الكامل ومنها 
راجعة باحلصول على مبالغ مالية معينة، واملنازعات الناجتة عن األشغال اإلضافية، وتلك املتعلقة بالتعويض عن األضرار، والدعاوى املتعلقة مب

والدعاوى املتعلقة بتوقيف األشييييييييييغال حبجة عدم وجود  األسييييييييييعار، والدعاوى املتعلقة بالفوائد التأخريية،  ودعاوى املتعلقة مببالغ الضييييييييييمان،
 .5اعتمادات مالية

 ضوابط التسوية الودية للنزاعات بالنسبة للصفقات العمومية الدوليةالمطلب الااني: 

                                           
 08/09يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  اإلداريةجبايلي صربينة، بوعبد اهلل خمتار، التحكيم واختصا  القاضي اإلداري يف تسوية منازعات العقود   1

 .225، 233، 223 .، جملد أ،  2015، جوان 43،جامعة قسنطينة، عدد جملة العلوم اإلنسانية

 .126رف حممد خليل محاد، املرجع السابق،   أش  2
، 2017، جوان 18، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، عدد واإلنسانيةاألكادميية للدراسات االجتماعية عمامرة حسان، املنازعة اإلدارية القابلة للتحكيم،   3

 . 195-205 ،204. 
 
 .28،   2001زائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدويل يف اجل  4
 .323عمار بوضياف، املرجع السابق،     5
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مثل يف  شييرط موعة من الضييوابط واليت تتمن أجل التسييوية الودية للنزاعات املرتبطة بالصييفقات العمومية الدولية أورد املشييرع اجلزائري جم
لصيفقات العمومية وتفويضيات املرفق ااحلصيول على املوافقة املسيبقة بالنسيبة للتحكيم ) الفرع األول (، وكذا عرر النزاع على سيلطة ضيبط 

 العام ) الفرع الثاين(.   

 بالنسبة للتحكيم شرط الحصول على الموافقة المسبقةالفرع األول :

شيييييييرطا متثل يف إدراج التحكيم يف الصيييييييفقة العمومية الدولية بناء على اقرتاح من طرف الوزير  153أورد املشيييييييرع اجلزائري مبوجب املادة 
املشرع اجلزائري بإيراده هلذا القيد يكون قد واكب العديد من الدول، كاملشرع املصري اليت اشرتط ضرورة توفر  املعين وموافقة احلكومة عليه،

، واملشيييرع السيييعودي حيث تنص املادة 1اف ضيييابط آخر متثل يف عدم جواز التفويض يف ذلكموافقة مسيييبقة من طرف الوزير املختص وأضييي
على أنه :" ال جيوز للجهات احلكومية اللجوء إىل التحكيم لفض منازعا ا مع ا خرين  1983لسييييييينة  46الثالثة من املرسيييييييوم امللكي رقم 

، والغاية 2اسييييتلزم موافقة جملس الوزراء وعرر األمر على الربملان ليصييييادق عليهإال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء"، واملشييييرع اإليراين كذلك 
من هذا الضييييييابط هي احلفال على الصييييييا  العام وصييييييون املال العام بعدم اللجوء إىل التحكيم إالّ عندما يقتضييييييي احلال ويتضييييييح للسييييييلطة 

 .3املختصة إمكانية احلفال على املال العام

مصري الصفقة اليت اتفق على شرط التحكيم بشأن نزاعا ا دون احلصول على املوافقة اليت يتطلبها القانون؟  مما يطرح معه التساؤل حول
 . 4لتوضيح االختالف يف األحكام اليت صاحبت هذا النوع من احلاالت سنحاول التطرق لبعض آراء القضاء الذي تعرر هلذه املسألة

 :ماألحكامن القضايا، وأدىل بدلوه فيها ومن بني هذه  تعرر القضاء املصري هلذه املسألة يف العديد

كم عن اجلهاز الذي قضييييييييييييت فيه برفض طلب الطرف املدعي بتعيني حم 2000مارس سيييييييييييينة  12حكم حمكمة القضيييييييييييياء اإلداري يف 
الدعوى  أوراقخللو  اريةاإلدت العقود التنفيذي الشييرتاط موافقة الوزير أو من يتوىل سييلطاته على شييرط التحكيم، للجوء للتحكيم يف منازعا

 ختلو من هذه املوافقة.

على خمالفته بطالن شييييييرط  اليت اعتربت موافقة الوزير شييييييرط جوهري يرتتب 2011 وماي 7حكم حمكمة القضيييييياء اإلداري الصييييييادر يف 
 عاقد.لطريف الت جاء بتخلفها، وأن عبء التأكد من توفرها موجه إجراءالتحكيم،واعترب ا من النظام العام يبطل كل 

، ومن اجلانب االفتائي 5وسيييييييارت احملكمة اإلدارية العليا على نفس هنج حمكمة القضييييييياء اإلداري يف العديد من األحكام الصيييييييادرة عنها
فإن اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتربت شرط التحكيم اتفاق مستقل جيب ان تتوافر فيه كل شروط العقد ومنها الرضا الذي 

 .6كون صحيحاً وإذا ختلف احد أركانه كان العقد بطال أو قابال لإلبطال حسب األحوالجيب ان ي

                                           
 ، السابق الذكر.1997لسنة  9واملعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27الفقرة الثانية ن املادة األوىل من القانون   1
 .303عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد، املرجع السابق،     2
، املركز اجلامعي لتامنغست، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةموساوي مليكة، التحكيم كطريق بديل حلل النزاع يف جمال الصفقات العمومية،   3

 . 2015سبتمرب 

 اجلزائر طرفاً فيها. اليت كانت تحكيمالكام مل نتطرق لرأي القضاء اجلزائري من هذه املسألة لعدم متكننا من احلصول عليها لشح املراجع اليت تتضمن أح  4
 ق.ع. 46لسنة 6268يف الطعن رقم  2005 وماي 21منها حكم احملكمة اإلدارية العليا    5
 .596علي سليمان الطماوي، املرجع السابق،     6
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للتحكيم فقيد تبياينيت مواقفيه فحكم برفض شيييييييييييييييرط التحكيم تارة وذلك يف التحكيم الداخلي، وقبوله تارة  اإلقليميأما مركز القياهرة 
ي ال ميكن التخلص هبا من شرط حتكيم ، كما أن املشرع مل خيلف أخرى وذلك يف التحكيم الدويل على أساس كوهنا قاعدة يف قانون داخل

االتفاقيات الدولية اليت صييييادقت عليها مصيييير توجب عليها قبول التحكيم ولو خالف التشييييريع الداخلي على  أنالبطالن لعدم توفرها، كما 
 .     1أساس ان املعاهدة أمسى من القانون، وباعتبارها نص خا  يقيد العام

للطاقة الذرية ببطالن شيييرط التحكيم  اإليرانيةرفضيييت حمكمة التحكيم دفع اهليئة  اإليرانيةضيييد هيئة الطاقة  framatomeة ويف قضيييي
من الدسييييتور اإليراين،  وأسييييسييييت حكمها على أن االسييييتناد على القانون الوطين إلبطال شييييرط التحكيم خمالفاً ملبدأ  139اسييييتنادا للمادة 

 .2أرادوا خضوع شرط التحكيم كشرط جوهري إىل شرط إرادي يتوقف على الدولة األطرافال ميكن قبول أن الفاعلية واألثر النافع، ف

السييييييابقة يالحظ وجود تعارر بني أحكام كل من القضيييييياء الداخلي وأحكام قضيييييياء التحكيم الدويل، وإلزالة هذا  األحكاممن خالل 
لعمومية املربمة مع متعامل متعاقد وطين ويف هذه احلالة ال يعذر املتعامل اخلالف ذهب بعض الفقه إىل ضيييييييييييييييرورة التفرقة بني الصيييييييييييييييفقات ا

مية املتعاقد جبهله للقانون املنشور الذي يفرتر علمه به، وبالتايل يكون شرط املوافقة واجب التطبيق يف مواجهته، بينما يف الصفقات العمو 
على أسييياس فكرة النظام العام الدويل اليت تقتضيييي عدم جواز  رب الدولة أو فيتعطل إعمال هذه القاعدة   أجنيباملربمة مع متعامل متعاقد 

 .3ملخالفة ذلك لشرط وارد يف قانوهنا الداخلي أبرمتهاأحد األشخا  املعنوية العامة من اتفاق التحكيم الوارد يف صفقة عمومية 

فذهب جانب إىل ان ختلف املوافقة يعد خطأ مرفقي  ولقد حدث انقسييييام بشييييأن هذه املسييييألة بالنسييييبة للقضيييياء وبالنسييييبة للفقه أيضيييياً،
ويرتب مسيييييييؤولية ويعد مبوجب ذلك اتفاق التحكيم عدمي األثر، أما اجلانب ا خر فاعترب اسيييييييتناد الشيييييييخص املعنوي العام لقانونه الداخلي 

اهتزاز ثقة الطرف األجنيب الرا ب يف  للتنصيييييييييل من اللجوء للتحكيم خمالف من الناحية القانونية ملبدأ حسييييييييين النية، كما أنه عملياً يسيييييييييبب
 .4 التعاقد مع الدولة و ما قد ينجم على ذلك من أضرار لالقتصاد الوطين

املوافقة املطلوبة لالتفاق على  ويف تنظيم الصييييييييييييفقات العمومية األخري املشييييييييييييرع اجلزائري مل يقرر أي جزاء يف حالة عدم احلصييييييييييييول على
لوبة يف مشييارطة التحكيم، بالرجوع وافقة جملس الوزراء مطلوبة فيما تعلق بشييرط التحكيم و ري مطالتحكيم، مبعىن هل قصييد املشييرع جعل م

لك خطورة اللجوء التحكيم يف هذا النوع هذا الشييرط هو ارتباط هذه العقود باملال العام، وزد على ذ إدراجللحكمة اليت ابتغاها املشييرع من 
ن القضيييييييياء، واتصييييييييال هذا النوع من عتطبيق القانون الوطين وااللتجاء هليئة حتكيم عوضييييييييا  من العقود وما ميكن أن ينجر عنه من اسييييييييتبعاد

رط التحكيم أو مشيييارطة التحكيم، لذا العقود مبصيييا  العليا للدولة، وهذه اخلطورة قائمة سيييواء مت االتفاق على اللجوء للتحكيم مبوجب شييي
    بط مبشارطة التحكيم دون شرط التحكيم.   فمن املستبعد أن يكون قصد املشرع بإدراج هذا الشرط مرت

، وإذا انتظرنا 5كما أن املشييرع يف جمال الصييفقات العمومية حير  على التسييوية الودية بغرر الوصييول إىل أسييرع إجناز ملوضييوع الصييفقة
ذلك عبء زمين إضييييييييايف  حىت حيدث النزاع مث يعرر الوزير اقرتاحه على جملس الوزراء إلصييييييييدار موافقته على اللجوء للتحكيم سيييييييييشييييييييكل

حيتسييييييييييب من الوقت املخصييييييييييص إلجناز الصييييييييييفقة العمومية الدولية اليت  البا ما تكون مرتبطة مبشيييييييييياريع تنموية ذات أمهية كربى يف الدول، 

                                           
 .618نفس املرجع،     1
 .306عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد، املرجع السابق،     2
 .249سيد أمحد، املرجع السابق،   حممد طه   3
 .307،308نفس املرجع،  ،  4
 السالف الذكر. 247-15من تنظيم الصفقات العمومية  153 ةاملاد  5
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زاع عن طريق فاملشيييييييرع اجلزائري بإيراده هلذا اإلجراء قصيييييييد مواكبة ر بة املتعامل املتعاقد األجنيب إضيييييييافة إىل ر بته يف التوصيييييييل حلل ودي للن
 .   التحكيم اختصارا للوقت والتكاليف

إما بشيييييكل مباشييييير عن  إىل أن الطرف الذي مل يكن حكم التحكيم لصييييياحله مكنه املشيييييرع من طرق خمتلفة للطعن فيه اإلشيييييارةوجتدر 
ف أو برفض التنفيذ حلكم طريق دعوى البطالن، أو بشييييييييكل  ري مباشيييييييير بالطعن يف األمر القاضييييييييي باالعرتاف أو التنفيذ أو برفض االعرتا

 .1واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتأشارت إليها النصو  املنظمة للتحكيم يف قانون  التحكيم الدويل وقد

 ااني: عرض النزاع على سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالفرع ال

تسييوية الودية بالاعات املختصيية جلنة التسييوية الودية للنز  باإلضييافة إىل 247-15اسييتحدث املشييرع من خالل أحكام املرسييوم الرئاسييي 
ة وطنية لتسييوية النزاعات تدعى سييلطة ضييبط هيئ للنزاعات النامجة عن تنفيذ الصييفقات العمومية املربمة مع املتعاملني االقتصيياديني اجلزائريني

 نص على أنه:منه واليت ت 213الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، وذلك مبوجب املادة 

باسييتقاللية التسيييري وتشييمل مرصييدا  " تنشييأ لدى الوزير املكلف باملالية سييلطة ضييبط الصييفقات العمومية وتفويضييات املرفق العام، تتمتع
 للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.

املني املتعاقدين ية املربمة مع املتعت العمومالبث يف النزاعات الناجتة عن تنفيذ الصييييييفقا - ... تتوىل هذه السييييييلطة الصييييييالحيات ا تية:
 رسوم تنفيذي."حيدد تنظيم وكيفيات سري سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام مبوجب ماألجانب ... 

لصييييييييالحيات ومن ضييييييييمنها ايتضييييييييح من خالل نص هذه املادة بأن املشييييييييرع اجلزائري أعطى هلذه السييييييييلطة اليت اسييييييييتحدثها العديد من 
 حيدد مىت يتم اللجوء إىل هذه اهليئة صيالحيات تسيوية النزاعات بالنسيبة للصيفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب، لكنه مل
إليها قبل عرر النزاع على أي جهة  الوطنية مبعىن اختصييياصيييها هل يشيييمل كل املنازعات املربمة مع متعاملني متعاقدين أجانب فيتم اللجوء

 أم أهنا ختتص فقط تلك املنازعات اليت مل يتم االتفاق على إخضاعها للتحكيم الدويل. أخرى ،

رفق العام ما زال مل يصدر بعد ر م ومبا أن املرسوم التنفيذي احملدد لتنظيم وكيفيات سري سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات امل
 تفاق عليه. الصفقات العمومية هو التحكيم عند اال مرور أكثر من ثالث سنوات يبقى الطريق الوحيد حلل منازعات

 خاتمة:

القضييياء دهاليز لتسيييوية الودية بعيدا عن لاهتم املشيييرع اجلزائري بالنزاعات اليت تثور أثناء تنفيذ الصيييفقات العمومية حيث رسيييم هلا طريقا 
ملربمة مع متعامل متعاقد وطين فجعل ااقد أجنيب وتلك ومشلت هذه التسييييييييييوية النزاعات املرتبطة بالصييييييييييفقات العمومية املربمة مع متعامل متع

ف بغية احلفال على الصييييييييفقة ا مسييييييييلكا خاصييييييييا به ر م أن اهلدف واحد وهو حماولة حل النزاع بأسييييييييرع وقت وبأقل التكاليملكل نوع منه
 وضمان إجناز موضوعها يف الوقت احملدد.

تسيييوية جنة الاللجوء لل اءإجر نه مل حيدد موقفا واضيييحا من طبيعة أ 247-15وما ميكن مالحظته من خالل نصيييو  املرسيييوم الرئاسيييي 
 .155و 153املادتني نص الودية للنزاعات من حيث كونه وجويب أو اختياري وذلك للتعارر املوجود بني 

                                           
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  السالف الذكر. 1061 -1055واد من امل  1
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ء املرتتب عن مل يبني اجلزاحبيث  حالة عدم حصيييييول املصيييييلحة املتعاقدة على موافقة احلكومة من اللجوء للتحكيم، ح موقفه منضيييييو مل ي
 ختلفها وكيف ميكن معاجلة هذا الوضع يف حالة حدوثه.

على عرر النزاع على جلنة التسيييييوية  جعل التسيييييوية الودية لنزاعات الصيييييفقات العمومية املربمة مع متعاملني متعاقدين جزائريني مقتصيييييرة
يف حل النزاعات املرتبطة هبذا  سييييييراعاإلمزايا تسيييييياعد يف  اللجوء للتحكيم ر م ما يوفره من إمكانيةالودية للنزاعات املختصيييييية، وحرمهم من 

يف التحكيم ذوو خربة يف جمييال  ومرافقتييه بتكوين خمتصيييييييييييييييني وتطويره النوع من العقود، لييدى جيييب التفكري يف النهور بييالتحكيم الييداخلي
 .  الصفقات العمومية
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 2016لتعديل الدستوري الجزائري الضمانات الدستورية للحقوق االقتصادية في ا

Constitutional guarantees of economic rights in the Algerian constitutional amendment 2016 

 أستاذ حماضر قسم )أ(،، شعحوع قويدرد. 
 واإلدارية،معهد العلوم القانونية 

 ، اجلزائر. تسمسيلت أمحد بن حيي الونشريسي املركز اجلامعي
  25/05/2018 تاريخ املراجعة: - 13/04/2018 يداع:تاريخ اإل

 ملخص
ارستها والتمتع هبا بصورة طبيعية من مم، وتضع هلا الضمانات اليت تكفل ساسية اليت تقر احلقوق واحلرياتيعترب الدستور الوثيقة األ    

 طرف األفراد.
د تدخل الدولة، وظهور نظريات تنادي حلياة االجتماعية، وامتداوقد كانت احلقوق املدنية والسياسية حمل أولوية دستورية. وبعقد ا    

هتمام جبميع احلقوق وترسيخها، ومنها بضرورة عدم فصل احلقوق، نظرا للتداخل والتكامل الواقع بينها، وهو ماحدى باملشرع اجلزائري باال
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية.

جلوانب االقتصادية، بنصو  عززت ا 2016وخاصة تعديله األخري يف 1996وقد جاءت الدساتري اجلزائرية، ومنها دستور 
ض املؤسسات االستشارية اليت تشرى وحرصت الدولة على االعرتاف هبذه احلقوق وتدعيمها، والعمل على متكني املواطنني منها، وإنشاء بع

نصو  الدستورية اليت تعاجل اجلوانب جاءت الكثري من ال ومنهالشباب يف يف احلياة االقتصادية لتفعيل العملية ووضعها على أرر الواقع.
 االقتصادية لتحدد الضمانات وااللتزامات من أجل التمتع باحلقوق االقتصادية.

 الكلمات المفتاحية:
 ة. لعمل، الدخل، احلقوق االجتماعيالضمانات الدستورية، احلقوق االقتصادية، مبدأ املساواة، ا 

 Abstract 

 The Constitution is the fundamental document that recognizes rights and freedoms and 

establishes guarantees for their normal exercise and enjoyment by individuals. 

 The Algerian constitutions, including the 1996 Constitution and especially its recent 

amendment in 2016, have been strengthened by economic provisions. The state has endeavored to 

recognize and strengthen these rights, to empower citizens and to establish some consultative 

institutions that involve young people in economic life to activate the process and put it on the ground. 

 Many of the constitutional provisions dealing with the economic aspects of the determination 

of guarantees and obligations for the enjoyment of economic rights have been included.  

 Keywords: 

 constitutional guarantees, economic rights, the principle of equality, employment, income, 

social rights. 

 مقدمة: 
انات الكفيلة بتكريسها يف الواقع تُعترب كل الدساتري املعاصرة القوانني األساسية للدول فهي اليت تقر احلقوق وتضع هلا الضم 

عرتاف باحلقوق من السلطة، حيث هذا اال افتكاىوممارستها، ولقد مر تطور االعرتاف باحلقوق بعدة مراحل ناضلت فيها الشعوب من أجل 
جتماعية واالقتصادية والثقافية ووصوال إىل لنضال بداية من التمتع باحلقوق املدنية والسياسية ومرورا باالعرتاف هلا باحلقوق االمكنها هذا ا

 احلقوق التضامنية العاملية.
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د ا ة بعد التغريات اليت شهولقد أصبح موضوع حقوق األفراد وحريا م يف الوقت احلاضر من املطالب األساسية للشعوب، خاص 
احلكومات أن الدول و كان لزاماً على   األنظمة السياسية، لذلك كان هلذه التطورات دور يف ترسيخ مفهوم احلقوق واحلريات الفردية ومن مث

 . ها وأن يرتجم هذا اإلميان إىل الواقعا جاء يف دساتري واحرتامها ملوأن تثبت لشعوهبا مدى إمياهنا  ،على ترسيخ هذا املفهوم جاهدة تعمل

ارستها، إن هذا الرتابط الوثيق يف لتنميتها ومم األساس األخرى واملرتكزويعترب تطور احلقوق االقتصادية انعكاس لتطور احلقوق      
صو   واملواثيق الدولية، واملتتبع ملسار احلقوق جعل احلقوق االقتصادية متالزمة مع احلقوق االجتماعية سواء يف التشريع الوطين أو يف الن

 1996هي عليه اليوم يف دستور  ى مالدساتري اجلزائرية يلحظ هذا االهتمام املتدرج هبذه احلقوق واألشواط اليت قطعتها حىت أصبحت علا
منها الدستور باإلضافة إىل احلقوق أين جند الكثري من األحكام واملبادئ االقتصادية اليت تض 2016مارس  06وخباصة يف تعديله األخري 

 اليت أقرها هذا األخري.االقتصادية 
اسية وحمورية لن تستقيم دوهنا ممارسة لقد بدأ االنشغال يتحول إىل االهتمام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية باعتبارها حقوقا أس
على ممارسة احلقوق تأثريا بالغا  عية يؤثراحلقوق السياسية واملدنية يف اجملتمعات. إذ أن ضعف أو قصور منظومة احلقوق االقتصادية واالجتما

دي إىل حتصني وزيادة فعالية احلقوق السياسية توافر احلد األدىن من احلقوق االقتصادية واالجتماعية ِيؤ فكامل وفعال، السياسية واملدنية بشكل  
 واملدنية يف أي جمتمع من اجملتمعات.

 هذه اإلشكالية عن ولإلجابةصادية؟، للحقوق االقت ما طبيعة الضمانات الدستورية ما يلي:واإلشكالية اليت ميكن طرحها تتمثل في
 .االلتزامات يتضمن الضمانات و الثاينو يتناول املبادئ واألحكام اليت تنظم اجلوانب االقتصادية  األول مبحثني هذا البحث إىل سمقُ 

 المبحث األول
 المبادئ واألحكام التي تنظم الجوانب االقتصادية

 كثري من املواضع إىل اجلوانب يفجند أنه أشار  2016مارس سنة  06املعدل يف  دستور اجلزائري لوالبحث يف ا من خالل القراءة 
باالقتصاد ، ومن خالل حتليلنا هلذه املواد  كما أنه تناول اجلوانب ذات الصلة،ري مباشرة تارة أخرى  ادية بصورة مباشرة تارة، وبصورة االقتص

حكام العامة وكذا تلك املتعلقة باجلوانب وتوجهاته يف هذا اجملال، ممثلة قي جمموعة املبادئ واأل وقبلها الديباجة تتضح لنا فلسفة املؤسس
 ثاين للمبادئ اخلاصة.بتخصيص ) املطلب األول( للمبادئ العامة، واملطلب الأهم هذه املبادئ  ه نتناول االقتصادية، ومن

 المطلب األول: المبادئ العامة
مبدأ ، نتناول املبادئ  هن أهم هذتكزات أساسية تقوم عليها وتعطيها مكانتها وحتدد طبيعتها، ولعل متستند مجيع احلقوق إىل مر 

 يف )الفرع الثاين(. شاركةومبدأ امليف القرع األول( مث  املساواة
 مبدأ المساواة:الفرع األول: 

ة اليت تقوم عليها الدول وهبا يتحقق العدل الذي من املبادئ األساسية اليت تقرها مجيع الدساتري ويف مجيع اجملاالت فهي الدعام
: "تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني 34هو أساس احلكم، ولقد أشار الدستور إىل املساواة يف كثري من املواد منها. املادة 

ال والنساء يف سوق التشغيل". وهذه :"تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرج36املادة  .ونصت1واملواطنات يف احلقوق والواجبات"
 إشارة بصورة عامة إىل ضرورة حتمل الواجبات من طرف كل املواطنني على قدم املساواة مقابل التمتع باحلقوق.

                                           
الصادرة  14، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 2016مارس  06بتاريخ  01-16املعدل بالقانون رقم  1996من الدستور اجلزائري  34املادة  -1

 .2016مارس. 07بتاريخ 
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 ريبية اليت تسنها القوانني ومنها ما نصتويف جمال الواجبات االقتصادية ألزم الدستور اجلميع بتحمل التكاليف واألعباء املالية والض
 : "كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة ".78/01عليه املادة 

املساواة يف دفع الضريبة و اعتربه ذا خطورة على املصلحة الوطنية وسلوكا جمرما يستحق  اإلخالل مببدأويف نفس الوقت شدد على 
مل يهدف إىل التحايل يف املساواة بني : "كل عمل يع78/05ص املادة صجاء النص صرحيا يف هذا الشأن إذ تن العقاب. وقدفاعله 

: "يعاقب القانون 78/06املادة  .1املواطنني واألشخا  املعنويني يف أداء الضريبة يعترب مساسا مبصا  اجملموعة الوطنية ويقمعه القانون"
 نزيهة": " مينع القانون االحتكار واملنافسة  ري ال43املادة  على التهرب اجلبائي و ريب رؤوس األموال".

 والتحاور مبدأ المحاراةالفرع الااني: 
القتصادية وحمركها األساس لذا جيب أن من املبادئ اليت أصبحت تعتمدها األنظمة الدميقراطية احلديثة، فاملواطن هو حمور العملية ا

: " 17ضاء ملمارستها مثلما نصت عليه املادة فلدميقراطية التمثيلية والتشاركية تعترب البلدية ا القرارات وتكريسيكون فاعال مباشرا يف اختاذ 
 ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية".

 اهليئاتية تكريسا للعمل التشاوري فأنشأ فباإلضافة إىل اجملالس املنتخبة اهتم التعديل األخري للدستور اجلزائري باجملالس االستشار 
 الس ذات الصلة بتطوير االقتصاد.واجمل

من التعديل الدستوري: "اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي يدعى يف صلب النص "اجمللس"  204املادة  مبوجب فقد تأسس
س املتمثلة : مهام اجملل205وحددت املادة  .2إطار للحوار والتشاور واالقرتاح يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، وهو مستشار احلكومة "

 يف:
 ماعية.توفري إطار ملشاركة اجملتمع املدين يف التشاور الوطين حول سياسات التنمية االقتصادية واالجت -
 ضمان دميومة احلوار والتشاور بني الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني الوطنيني. -
 عليم العايل ودراستها.والرتبوي والتكويين والتيم املسائل ذات املصلحة الوطنية يف اجملال االقتصادي واالجتماعي تقي -

إنشاء اجمللس يف  ينصب. وأعيدتشكيلة ومهام اجمللس الذي مل  70و 69نص يف املادتني  1963وجتدر اإلشارة هنا أن دستور 
بوضياف: مار يقول ع عضوا. وعنه 180، وهو يتشكل من 1995أكتوبر  05املؤر  يف  93/225الفرتة االنتقالية مبرسوم رئاسي رقم

تقديرنا اخلا  يعترب اجمللس االقتصادي واالجتماعي من أكثر اجملالس االستشارية نشاطا وفعالية . وقد عاجل عرب جلساته الكثري من  ويف»
سة الصناعية امللفات ذات األمهية الوطنية كملف الفقر والبطالة والسكن وتنظيم املدن وجزائر الغد والعقار الفالحي والديون اخلارجية والسا

 3والصحة واحلماية االجتماعية واجلالية اجلزائرية باخلارج والتنمية البشرية واقتصاد املعرفة والتشغيل واالستثمار..."
 المبادئ الخاصة الااني: المطلب

عي ومنه التكفل و اقتصادي كمي ونو باإلضافة إىل املبادئ العامة اليت تقوم عليه احلقوق، وضع املؤسس الدستوري أطرا لتحقيق من
امليادين،  اليت حمورها اإلنسان ومن أجل  باحلقوق االقتصادية متاشيا مع التوجه العاملي الراهن حنو االستدامة، والتنمية الشاملة يف مجيع

 تضامن بني األجيال.يتحقق فيها الاإلنسان، وحق استغالل الثروات بطريقة عقالنية 
 مبدأ االقتصاد المستدامالفرع األول: 

                                           
 من الدستور اجلزائري ، املرجع نفسه. 78املادة  - 1
 من الدستور اجلزائري، ، املرجع نفسه. 205املادة  -2
 122.3،   2012، اجلزائر، 01طبيق، جسور للنشر والتوزيع ، ط عمار بوضياف، التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والت - 
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صيبها من الثروات واجب أخالقي حيث أن مبدأ التضامن واحلفال على حق األجيال القادمة يف ن ويستشف من املواد األيت ذ كرها
من الدولة االستعمال الرشيد للموارد : " تض19وتضامين، وهو ماحدى بالدول إىل العمل على إقامة العدالة بني األجيال كما نصت  املادة 

 عليها لصا  األجيال القادمة. الطبيعية واحلفال
رة إىل محاية مصادر الثروة حيث تعترب ويف هذا إشا حتمي الدولة األراضي الفالحية. كما حتمي الدولة األمالى املائية العمومية"."

 األرر مصدر أساسي دائم باإلضافة إىل املاء الذي هو أساس احلياة.
 لس خمتص كما جاء يفية حديثة شجعت الدولة البحث العلمي بإنشاء جمولغرر ضمان استدامة حقيقية مبنية على أسس علم

:"...تثمني نتائج 207ادة ومن مهام اجمللس حسبما نصت عليه امل. : "حيدث جملس وطين للبحث العلمي والتكنولوجيات"206املادة 
 البحث لفائدة االقتصاد الوطين يف إطار التنمية املستدامة ".

 ) مبدأ االهتمام بالحبا (تغالل الموارد البحريةمبدأ اس الااني: الفرع
ورد املتحكم يف مجيع العناصر تتطلب العملية االقتصادية استغالل مجيع الطاقات واإلمكانات البشرية فالعنصر البشري هو امل

: " الشباب قوة حية يف 37أكدته املادة  ما اط وهواالقتصادية واملنظم هلا  لذا مت الرتكيز على الشباب باعتباره القوة احليوية احملركة هلذا النش
 بناء الوطن".

ث جملس أعلى للشباب".  : "حيد200ونظرا للدور الذي يلعبه الشباب مت إ نشاء اجمللس األعلى للشباب حيث نصت املادة 
 كهيئة مشاركة يف اختاذ القرار   من أجل املسامهة يف تطوير االقتصاد وتدعيمه 

سائل املتعلقة حباجات الشباب م اليت يقوم هبا: "يقدم اجمللس األعلى للشباب آراء وتوصيات حول املاملها 201املادة  وحددت
 وازدهاره يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف والرياضي".

 مبدأ االقتصاد المنتجالفرع الاالث: 
وحتسني املعيشة ألي دولة. وحُتدد اإلنتاجية  االجتماعي، تعترب اإلنتاجية متغريا رئيسيا وحاكما للنمو االقتصادي احلقيقي والتقدم

إنتاجية دولة ما بالنسبة إلنتاجية  إىل حد بعيد مبدى تتمتع منتجات الدولة بالقدرة التنافسية سواء على املستوى احمللي أو الدويل، فاخنفار
بتكاليف عالية، ومع استمرار االرتفاع يف تكلفة اإلنتاج جند   ريها من الدول اليت تنتج السلعة ذا ا يعين أن هذه الدولة تنتج تلك السلعة

تتمكن من حتقيق مستوى مرر  أن تلك الدولة تفقد مبيعا ا حبيث يتحول العمالء إىل البائعني ألقل تكلفة، وحتاول بعض الدول اليت ال
الدخل احلقيقي هلذه الدول ويؤدي إىل ارتفاع تكلفة السلع  من اإلنتاجية بالنسبة ملنافستها ختفيض قيمة عمال ا إال أن هذا اإلجراء يقلل من

 .1طالة بتلك الدولباملستوردة ويزيد من مستوى التضخم واخللل يف موازين املدفوعات باإلضافة إىل تدهور معدالت النمو وارتفاع مستويات ال
 المبحث الااني

 االلتزاماتو  الضمانات
هلا  سييجها بالضمانات املناسبةحات وتوسيع احلقوق األساسية لإلنسان واملواطن وتإن مضي احلكومة اجلزائرية قدما يف اإلصال

عاتقها  الدولية اليت ترتبت علي لتزاماتاال تقيدها بتنفيذمن جهة أخرى و  ،يعكس وعي الدولة بضرورة القيام بواجبا ا جتاه مواطنيها من جهة
 .يق الدوليةعاهدات واملواثملللمؤسسات وا بانضمامها

                                           
 .281، العدد السابع،    إفريقيابارى نعيمة ، تنمية املوارد البشرية ، وأمهيتها يف تنحسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية،  جملة اقتصاديا ت مشال  -1
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إذ نالحظ أن اجلزائر من الدول اليت التزمت بتقدمي تقاريرها الدورية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنشأة سنة 
مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واليت تتلخص مهامها   1976وأيضا إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة سنة  1987
 .1سة التقارير الدورية للدول األطراف وتلقي الشكاوييف : درا

من العهد الدويل "تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني  2/1وعمال مبا نصت علية املادة 
ت لضمان التمتع الفعلي التدرجيي يلزم من خطوا تسمح به مواردها املتاحة ما والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقين وبأقصى ما

 .2باحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية"
قوق االقتصادية بصفة خاصة لصا  تطوير وتنمية احلقوق بصفة عامة، واحل تضمن الدستور اجلزائري جمموعة من الضمانات فقد

ة ختص مجيع احلقوق وأخرى متعلقة عامنت هناى مبادئ متنوعة وخمتلفة قامت عليها هذه احلقوق، وميكن تصنيف هذه املبادئ إىل وعليه كا
 باحلقوق االقتصادية.

 الضمانات العامة:المطلب األول: 
واحلريات الفردية  حلقوقاجاء يف ديباجة الدستور اجلزائري: "إن الدستور فوق اجلميع وهو القانون األساسي الذي يضمن 

تربها تشريعا بدرجة مواد الدستور أو بنود احلديث من منظور الفقه والتشريع يساوي بني القيمة القانونية للديباجة ويع واجلماعية". فالتوجه
 امة.املعاهدات، لذا ميكن القول أن ما تضمنته من ضمانات يعترب تدعيما وتأكيدا حلقوق اإلنسان بصفة ع

 ضمان الحقوق والحريات ت األساسيةالفرع األول: 
احلقوق وتصوهنا ومتنع االعتداء  جاء التعديل الدستور اجلزائري األخري على  رار الدساتري السابقة حافال بالنصو  اليت تضمن

سية وحقوق اإلنسان : "احلريات األسا38املادة  :ماية احلقوق واحلريات عموما جندومن أهم الضمانات اليت أقر ا مواد الدستور حل، عليها
إلنسان واملواطن". فقد اعتربت : " ال ميكن أي تعديل دستوري أن ميس احلريات األساسية وحقوق ا212/05املادة  واملواطن مضمونة".

رجوع عن غريها أي االنتقا  منها أو التهذه املادة احلقوق واحلريات املكتسبة واملنصو  عليها يف هذا الدستور من الثوابت اليت ال ميكن 
 االعرتاف هبا.

 الفرع الااني: ضمان حقوق المواطنين بالخارج
ينصب فقط على الرعايا  الدولة ال جيد هذا املبدأ مشروعيته يف مبدأي املساواة ، وسيادة الدولة الشخصية واإلقليمية، فاهتمام

 إىل يتجزأ من الشعب اجلزائري باإلضافة الالوطن فهم جزء  املقيمني على اإلقليم الذي هو حتت واليتها بل ميتد إىل الرعايا املوجودين خارج
 للمواطن احقوقحقوق لإلنسان قبل أن تكون أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية هي 

مل يقتصر اهتمام املؤسس باحلقوق على املواطنني الذين خيضعون لوالية الدولة بل امتد إىل رعايا الدولة املوجودين باخلارج  وهو لذا 
:" تعمل الدولة على محاية حقوق املواطنني يف اخلارج ومصاحلهم يف ظل احرتام القانون الدويل واالتفاقيات املربمة 27نصت عليه املادة ما

                                           
، جامعة 2015جوان  11 التشريع اجلزائري واملواثيق الدولية، جملة العلوم القانونية و السياسية، العدد عبد الباسط حمدة، آليات محاية احلريات األساسية ، بني -

 108.1محة خلضر الوادي  
 2200ملتحدة لألمم االعهد الدويل اخلا  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرر للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  -2

 .27وفقا  حكام املادة  1976يناير  3تاريخ بدا النفاذ  1966ديسمرب  16( املؤر  يف 21-ألف )د
 . 11،   2014االقتصادية واالجتماعية والثقافية، األمم املتحدة حقوق اإلنسان، مكتب املفور السامي، تيويورى وجنيف العدالة االنتقالية للحقوق -2
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 وتلعب السفارات والتمثيليات القنصلية دورا مهما يف هذا اجملال لكوهنا مؤسسات مع البلدان املضيفة والتشريع الوطين وتشريع بلدان اإلقامة".
 أنشئت هلذا الغرر.

 الفرع الاالث: تحريم االعتداء على الحقوق
ر م االعرتاف باحلقوق إال أهنا كثريا ما تكون عرضة لالنتهاكات باالعتداء عليها، وملنع التجاوزات اليت قد تطال احلقوق، اهتمت 

واملادة  173/01املادتان  نصتفقد  ،حلقوقأكدت على اجلانب القمعي والردعي فيما خيص املساس هبذه االنصو  الدستورية بذلك، و 
ومحايتها ومراقبة أوضاعها يف  من مشروع تعديل الدستور عل إنشاء جملس وطين حلقوق اإلنسان من أجل حتقيق حقوق اإلنسان 173/02

. وسوف 2001ائمة منذ البالد وسوف حيل اجمللس اجلديد حمل اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها، وهي جلنة ق
سان يتوىل اجمللس اجلديد شأنه شأن اللجنة القائمة مهام مراقبة وضع حقوق اإلنسان ورفع الوعي العام هبا، والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلن

ئيس اجلمهورية حيث ت جلنة هلا اتصال مباشر بر ئأنشو  .1اليت يبلغ هبا باإلضافة إىل إبداء آراء وتوصيات ومقرتحات وإصدار تقارير سنوية
 ترفع أمامه تقاريرها وخمولة بكامل الصالحيات، واحلصانات.

ية للوقاية من الفساد : "تؤسس هيئة وطنتنصص على أنه  202دة اامل، ف203واملادة  202كما أشارت إىل ذلك املادتان 
 ومكافحته".

كرس مبادئ دولة احلق والقانون تلوقاية من الفساد ، : تتوىل اهليئة على اخلصو  مهمة اقرتاح سياسة شاملة ل203وتنص املادة 
 ا.وتعكس النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات واملوال العمومية واملسامهة يف تطبيقه

 ومقوماتها الخاصةالضمانات المطلب الااني: 
ى وخاصة احلقوق االجتماعية سواء ة احلقوق األخر إن احلقيقة اليت ال ميكن إ فاهلا هي استحالة فصل احلقوق االقتصادية عن بقي  

القتصادي ر م ما تتضمنه من مواصفات من الوجهة العملية أو حىت من الوجهة النظرية، لذا نتناول بعض احلقوق اليت يغلب عليها الطابع ا
 :"لكل مواطن احلق يف العمل".69ملادة اذلك اجتماعية، ولعل أبرزها احلق يف العمل واحلق يف ألجر واحلق يف العيش الكرمي... كما اعرتفت ب

ن أجل التحرر االقتصادي من مإن للحقوق االقتصادية مكانة خاصة عند املؤسس اجلزائري حيث اعتربت اجلزائر العمل والنضال 
:" اجلزائر متضامنة مع مجيع 30كدته املادة أاملبادئ اليت تقوم عليها دبلوماسيتها اخلارجية ومواقفها من القضايا السياسية الدولية، وهو ما 

 ".عنصريالشعوب اليت تكافح من أجل التحرر السياسي واالقتصادي واحلق يف تقرير املصري وضد كل متييز 
 الفرع األول: الضمانات الخاصة: 

 وحق العيش الكرمي نتناول الضمانات املقررة لنوعية من احلقوق اليت هلا ارتباط وثيق فيما بيمها وهي حق العمل
 حق العملأوال: ضمان 

عي مزدوج. ألن العمل املنتج احلق يف العمل والتوظف من أهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية فهو حق اقتصادي اجتما يعترب
مي اإلنسان من حالة ليس جمرد حق اقتصادي يساعد على توليد الدخل فحسب، بل هو يف نفس الوقت حق اجتماعي أساسي ألنه حي

 ؤثر على وضعيته االجتماعية وتؤثر سلبا على معنوياته.التعطل اليت ت
وتكاد جتمع الدساتري واملواثيق الدولية على تقدم حق العمل على رأس احلقوق االقتصادية فمثال احلماية اليت يكفلها العهد الدويل      

 تلقي مكافأة مساوية ملا يتلقاه  ريه من العمال مثال تنص على حق كل عامل يف 07للحقوق االقتصادية واسعة النطاق لكنها عامة، فاملادة 

                                           
 2016.1مارس  06من الدستور اجلزائري املعدل يف  173/02واملادة  173/01املادتان  -



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

163 
 

عند تساوي قيمة العمل ويقر العهد أيضا بطائفة من احلقوق مثل حق العمل قي ظروف تكفل السالمة والصحة، واحلق يف التحديد املعقول 
 .1لساعات العمل، وحق تكوين النقابات وحرية االنضمام إليها وحق اإلضراب

 الكريم حق العيشثانيا: ضمان 
 يف احلياة. يضمن هذا احلق جمموعة من احلقوق املتعلقة به واليت تضمن كرامة اإلنسان ومنه حق االستمرار

بكرامة، وإن هذه النظرة  يقتصر على فعل القتل احملظور وإمنا يتعداه ليشمل احلرمان من احلق يف العيش إن احلرمان التعسفي من احلياة ال
يف احلياة يتمثل يف أنه ينتمي يف الوقت نفسه إىل جمال احلقوق املدنية والسياسية فضال عن احلقوق االقتصادية تضفي مفهوما إضافيا للحق 

رنيداد، رئيس حمكمة الدول  واالجتماعية، والثقافية األمر الذي يبني الرتابط بني مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة "أنطونيو كنسادو
 .2اناإلنسحلقوق  األمريكية

 الفرع الااني: مقومات حق العمل والعيش الكريم
أي الدول األطراف  موعة الدوليةهذه املقومات عبارة عن التزامات وطنية تقع على عاتق الدولة وأخري دولية نقع على عاتق اجمل

 يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 وطنية : أوال: التزامات

ائز عل جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية  املقصود حبق العيش احل  Amartya Senاالقتصادي الكبري" أمارتيا سن" قد طرحل    
 وتتمثل هذه املقومات فيما يلي: .3الكرمي وحيدد مقومات ثالثة إلعمال هذا املفهوم

 حق احلصول على عمل دائم ومنتج)احلق يف التوظيف( -
يرتبط بتشريعات احلد األدىن يسمح بتحقيق مقومات العيش الكرمي أي أجر ال يقوم على االستغالل، و حق احلصول على أجر أو دخل  -

 لألجور.
هرباء واملياه( متناسبة مع مستويات أن تكون منظومة األمثان السائدة للسلع واخلدمات األساسية ) مبا يف ذلك إجيارات املساكن والك -

 احملدودة والشرائح الدنيا من الدخل يف اجملتمع. األجور النقدية السائدة لذوي الدخول
لعمل  ري املقنن )العمل املوازي الذي يفتقد إال أن واقع احلقوق االقتصادية يف اجلزائر تعرتضها جمموعة من املعوقات منها الفقر، البطالة، ا

د الظروف املواتية لإلبداع وتفجري طاقا ا صصة اليت مل جتإىل شروط ومبادئ احرتام العامل(، باإلضافة إىل هجرة األدمغة واليد العاملة املتخ
ملستدامة لضمان استمرار هذه احلقوق التنمية ا إسرتاتيجيةجيب اعتماد  أجنبية. لذايف اجلزائر وفضلت العمل خارج الوطن أو لدى مؤسسات 

 وتطويرها.

                                           
 2200لألمم املتحدة العهد الدويل اخلا  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرر للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  -1

 .27املادة  ألحكاموفقا  1976يناير  3نفاذ تاريخ بدا ال 1966ديسمرب  16( املؤر  يف 21-ألف )د
، وثيقة متهيدية بشان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، اإلنسانمن أجل كرامة  اإلنسانمنظمة العفو الدولية، حقوق  -2

 .07،   2005الطبعة األوىل ، 
الدويل للحقوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، احلقوق االقتصادية واالجتماعية  أعمال الندوة العربية حول تفعيل العهد -3

 .50، 49،  ، 2003والثقافية يف العامل العريب، الدار البيضاء، حترير ممدوح سامل، الطبعة األوىل 
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االقتصادية، ومحاية االقتصاد الوطين،  تخطيط السليم للحياةالدولة املطَالَبة بال إسرتاتيجيةإن إحقاق هذه احلقوق تبدأ أساسا من 
ت الرأمسالية الضخمة، والعدوان على منو والتقليل من حجم التأثريات اخلارجية املنتهكة له، ضمن مفاهيم العوملة واالستالب واإلمرباطوريا

 االقتصاد.
لتحكم بسوق العمل، مع دراسة دقيقة للقوى العاملة، والوضع وا ومن ناحية ثانية حماربة الظواهر املرضية املتجلية يف االحتكار

الزراعي والصناعي واإلمكانات املتاحة وعدم مساعدة التفاوت الضخم ضمن نظام ضرييب  ري سليم، كما ال ميكن إ فال التعليم والتخطيط 
 .1املدروس القتصاد يتوفر فيه العمل الكرمي والظروف املثلى

لية التنفيذ والتطبيق عندما يرتى للحكومة الدخول يف التفاصيل اليت تتعلق برتمجة هذه املبادئ العامة من وهناى إشكالية تتعلق بعم
واسعا لعدم التطبيق األمني والواضح ملفهوم املبادئ  خالل األنظمة واللوائح، حيث حييلها عادة إىل السلطات التنفيذية، اليت جتد لديها جماال

سية، أو يف القوانني اخلاصة، لذلك فعلى املشرع أن يدخل يف مفهوم هذه احلقوق باعتبارها حقوقا أساسية، وتنظيم الواردة يف القوانني األسا
إجراءات تطبيقها،ومن مث جيب الرتكيز على اجملاالت احملدودة اليت ميكن السماح باخلروج فيها عن هذه احلقوق كما جيب أن يكون النص 

 .2ون العقوبات على من خيرق هذه احلقوق أيضا واضحة وصرحيةعلى القيود واضحا وصرحيا وأن تك
 ثانيا االلتزامات الدولية

ناع تقع على الدول األطراف التزامات باحرتام احلقوق الواردة يف العهد الدويل ومحايتها والوفاء هبا. وااللتزام األول يلزم الدول باالمت
الدول مبنع ا خرين من التدخل يف التمتع باحلق، أما االلتزام الثالث، فيلزم الدول باختاذ عن التدخل يف التمتع باحلقوق، بينما يلزم الثاين 
 .3التدابري املالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق

 :اإلنسانومثة ثالثة أنواع لواجبات الدولة بإحقاق مجيع حقوق 
 االحرتام: عدم إعاقة ممارسة احلق

 .رقلة إحقاق احلق، وذلك من خالل وضع األنظمة واحللول الفعالةاحلماية: ضمان عدم قيام ا خرين بع
 .الوفاء: ويشمل تعزيز احلقوق وتيسري احلصول عليها وتلبية حاجات  ري القادرين على تلبية حاجا م

تيسري )زيادة إمكانية وعلى عاتق الدول يقع واجب الوفاء حبقوق اإلنسان وذلك باختاذ خطوات تشريعية وإدارية ومالية، وهو يشمل واجيب ال
احلصول على املوارد ووسائل اكتساب احلقوق( والتوفري )التأكد من أن مجيع السكان ميكن أن حيققوا حقوقهم عندما يكونون  ري قادرين 

 .4عل القيام بذلك بأنفسهم(
تمتع باحلقوق االقتصادية إال أن التعديل لاإال أنه ر م اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية مبضيها قدما حنو متكني األفراد من 

الدولية اليت اعتادت تقدمي مثل  تعرر النتقادات من بعض اجلهات وخاصة املنظمات  ري احلكومية ومنها منظمة العفو الدستوري األخري
 .إلنسانهذه االنتقادات للحكومة اجلزائرية وترى بأن الدستور اجلزائري يف حاجة إىل ضمانات أقوى حلقوق ا

وتزايد  تضمن التعديل الدستوري إشارات متكررة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية، اليت تتنامى أمهيتها بالنظر إىل ارتفاع األسعار
 املشرع على إنشاء عدة هيأت عامة لدعم إعمال بعض وينصصيف البالد،  االستخراجيةأشكال التفاوت والتلوث البيئي املرتبط بالصناعات 

                                           
 .64للحقوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مرجع ساق،    أعمال الندوة العربية حول تفعيل العهد الدويل - 1
 .67املرجع نفسه،   -2
 . 11،   2014االقتصادية واالجتماعية والثقافية، األمم املتحدة حقوق اإلنسان، مكتب املفور السامي، تيويورى وجنيف العدالة االنتقالية للحقوق -3
 .21، 20 ،  ،2005امة اإلنسان، مرجع سابق ،نسان من أجل كر . منظمة العفو الدولية، حقوق اإل-4
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هذه احلقوق إال أن الصيا ات يف هذا الصدد كثريا ما تتسم باإلهبام والقصور عن تقدمي ضمانات دستورية تعكس على حنو كاف التزامات 
الق اجلزائر الدولية والسيما التزاما ا مبوجب العهد الدويل اخلا  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وال يرد أي ذكر على اإلط

يرد إقرار كاف ببعض احلقوق مثل احلق يف  احلقوق األساسية مثل احلق يف الغذاء، واحلق يف خدمات الصرف، ويف حاالت أخرى اللبعض 
 .1الصحة واحلق يف التعليم واحلق يف السكن وهي حقوق هلا ارتباط وثيق باحلقوق االقتصادية

 خاتمة: 
كن التواصل إىل النتائج اليت ميكن ميقتصادية يف التعديل الدستوري األخري من خالل حبثنا يف موضوع الضمانات املقررة للحقوق اال

 تلخيصها يف األيت:
تشاور وبعض املبادئ اخلاصة املتعلقة إن حقوق اإلنسان  عموما ترتكز إىل جمموعة من املبادئ األساسية منها املساواة  واملشاركة وال -

 اد املنتج واملستدام.باحلقوق االقتصادية واملتمثلة يف مبدأ االقتص
 السلع،  واحلق يف التنمية...أهم احلقوق االقتصادية احلق يف العمل و احلق يف العيش الكرمي، واحلق يف احلصول على املواد و  -

 تدرجييا .  أنه ميكن تطويرها وتفعيلهاكما أن الضمانات اليت كفلها الدستور اجلزائري للحقوق االقتصادية ر م الثغرات املوجودة فيها إال
 وصيا ا ومقرتحا ا وتقاريرها.تاملؤسسات االستشارية املهتمة باحلقوق االقتصادية واملؤسسات ذات الصلة ميكن تفعيلها باعتماد  -
 ميكن فصلها عن بعضها البعض. مجيعها مرتابطة وال حقوق اإلنسان -
عاون من أجل حتقيقها عندا عدم كفاية  لى التضامن والت حتتاجحقوق تنمية احلقوق االقتصادية واالجتماعية مسؤولية وكنية ودولية فهي  -

 املوارد.
 حقوق االقتصادية لإلنسان واملواطن.يعترب واجب الدولة على املستوى الوطين والدويل والوفاء بااللتزامات من الضمانات األساسية لل -
 ادية واالجتماعية.مل يتضح موقف املؤسس الدستوري من الفصل يف طبيعة احلقوق االقتص-
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .14،   2016، مطبوعات منظمة العفو الدولية، الطبعة األوىل اإلنسانمنظمة العفو الدولية، اجلزائر، الدستور يف حاجة لضمانات أقوى حلقوق   -1
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 بالجزائر التحريعي التطور ظل في باالستامار المتعلقة الحوافز فعالية مدى

The effectiveness of investment incentives in light of the legislative development in Algeria 

 ، أستاذ حماضر قسم )أ(، د. ولد اعمر الطيب
 ، اجلزائر.تيارت بن خلدوناجامعة ، سيةكلية احلقوق والعلوم السيا

 ، أستاذ حماضر قسم )أ(،حي الحبيبيبلقند. 
 ، اجلزائر. تيارت جامعة ابن خلدون ،وقرملحقة السّ 

  28/05/2018 تاريخ املراجعة: - 11/04/2018 تاريخ اإليداع:
 ملخص:

ة االسيييييييييييييييييتثمار بالعدييييييييييييييييييد املتعليييييييييييييييييق برتقيييييييييييييييييي 03/08/2016امليييييييييييييييييؤر  يف  09-16جييييييييييييييييياء قيييييييييييييييييانون االسيييييييييييييييييتثمار رقيييييييييييييييييم:     
  وقيييييييييييات، ولقيييييييييييد حييييييييييير طييييييييييياع احملر قاملباشيييييييييييرة خيييييييييييارج  األجنبييييييييييييةمييييييييييين احليييييييييييوافز اجلبائيييييييييييية والضيييييييييييريبية قصيييييييييييد تشيييييييييييجيع االسيييييييييييتثمارات 

 ىلإولقيييييييييييييد قسيييييييييييييمها  املشيييييييييييييرع اجلزائيييييييييييييري عليييييييييييييى وضيييييييييييييع حتفييييييييييييييزات جبائيييييييييييييية وضيييييييييييييريبية خبصيييييييييييييو  االسيييييييييييييتثمارات بصيييييييييييييفة عامييييييييييييية،
دة االسيييييييييييتثمارات سيييييييييييتثنائية بفائيييييييييييزاييييييييييييا االلييييييييييية لالسيييييييييييتفادة والقسيييييييييييم الثييييييييييياين املقسيييييييييييمني، املزاييييييييييييا املشيييييييييييرتكة لكيييييييييييل االسيييييييييييتثمارات القاب

قصيييييييييييد  طنني واألجانيييييييييييباديني اليييييييييييو اخلاصييييييييييية لالقتصييييييييييياد اليييييييييييوطين، وتسيييييييييييري هيييييييييييذا املزاييييييييييييا عليييييييييييى املتعييييييييييياملني االقتصييييييييييي األمهييييييييييييةذات 
غييييييييييييييري أو أن ت مسيييييييييييييتثمريندعيييييييييييييم االسيييييييييييييتثمار، وأهيييييييييييييم مييييييييييييييزة جييييييييييييياء هبيييييييييييييا القيييييييييييييانون امليييييييييييييذكور خبصيييييييييييييو  الضيييييييييييييمانات املمنوحييييييييييييية لل

احة ليييييييييييب املسيييييييييييتثمر صييييييييييير طإذ  إال تعيييييييييييديل قيييييييييييانون االسيييييييييييتثمار ال ييييييييييييؤثر عليييييييييييى االسيييييييييييتثمارات املنجيييييييييييزة خبصيييييييييييو  احلقيييييييييييوق واملزاييييييييييييا
 ذلك، مما يكرس الثقة لدى املستثمر سواء كان وطين أو أجنيب.

  12-93سييييييييييييما املرسيييييييييييوم ني قيييييييييييوانني االسيييييييييييتثمار السيييييييييييابقة والمقارنييييييييييية ميييييييييييا بييييييييييي إجيييييييييييراءولكييييييييييين هيييييييييييذه الدراسييييييييييية تتطليييييييييييب     
يف  ر والييييييييييييذي ميييييييييييييز بييييييييييييني مييييييييييييرحلتنياملتعلييييييييييييق باالسييييييييييييتثما 03-01واالمتيييييييييييييازات اليييييييييييييت تضييييييييييييمنها )اجلبائييييييييييييية والضييييييييييييريبية( واألميييييييييييير 

عيييييييييييدل امل 08-06ألميييييييييير اتطيييييييييييرق إىل مرحلييييييييييية اجنيييييييييياز االسيييييييييييتثمار وفييييييييييرتة االسيييييييييييتغالل، ولييييييييييذلك نة؛ جمييييييييييال تطبيييييييييييق احليييييييييييوافز اجلبائييييييييييي
خييييييييييييري األالسييييييييييييتثمار ا  االسييييييييييييتثمارات وصييييييييييييوال إىل قييييييييييييانون ومييييييييييييا جيييييييييييياء بييييييييييييه ميييييييييييين حتفيييييييييييييزات جبائييييييييييييية خبصييييييييييييو  03-01لألميييييييييييير 

عرفيييييييييية العالقيييييييييية ا مبييييييييييدى مومييييييييييا جيييييييييياء بييييييييييه ميييييييييين حتفيييييييييييزات علييييييييييى  ييييييييييرار القييييييييييوانني السييييييييييابقة، وهييييييييييذه الدراسيييييييييية تسييييييييييمح لنيييييييييي 16-09
 ائر.يف اجلز  املباشر األجنيباملوجودة ما بني احلوافز اجلبائية املختلفة واستقطاب االستثمار 

 الكلمات المفتاحية:   
، االسييييييييييييتثمار ال االسييييييييييييتثمارجمييييييييييييلصييييييييييييناعي، السييييييييييييتثمار، احلييييييييييييوافز القانونييييييييييييية، احلييييييييييييوافز الضييييييييييييريبية، احلييييييييييييوافز العقارييييييييييييية، العقييييييييييييار اا 

 األجنيب.
            Summary:  

Investment Law No. 16-09 of 03/08/2016 on the promotion of investment comes from 

numerous tax and tax incentives to encourage foreign direct investment outside the hydrocarbon 

sector. The Algerian legislator was eager to develop tax and tax incentives for investment in general 

and divided them into two parts: the common benefits of all exploitable investments and the second 

part, the special benefits of the interest on investments of importance. particular to the national 

economy. This advantage applies to domestic and foreign economic agents to support investment. 

Guarantees to investors that the amendment or amendment of the Investment Law does not affect 

investments made in respect of rights and benefits without the investor's express request, which 

creates confidence in the investor, be it national or foreign. 
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However, this study requires a comparison between the previous investment laws, including 

Decree 93-12, the privileges they contain (taxes and duties) and the Investment Ordinance 01-03, 

which is distinguished between two phase application of tax incentives; The period of completion of 

the investment and the period of operation. Therefore, we refer to order 06-08 modified to order 01-

03 and tax incentives in terms of investments up to the law on recent investments 16-09 and the 

incentives that follow previous laws, and this study allows us to know the amount of knowledge The 

relationship between the various tax incentives and the attraction of foreign direct investment in 

Algeria. 

Keywords: 

, industrial property ,estate incentives , realtax incentives ,legal incentives investment,

.foreign investment investment, 

 مقدمة:
إن التحيييييييييييييوالت االقتصيييييييييييييادية الراهنييييييييييييية يف العيييييييييييييامل وخصوصيييييييييييييا التوجيييييييييييييه االقتصيييييييييييييادي للجزائييييييييييييير حنيييييييييييييو اقتصييييييييييييياد السيييييييييييييوق،     

قتصييييييييييادية خييييييييييارج مييييييييييوارد ا حييييييييييتم ضييييييييييرورة أن تتماشييييييييييى السياسيييييييييية االقتصييييييييييادية للدوليييييييييية وهييييييييييذه التحييييييييييوالت وضييييييييييرورة البحييييييييييث عيييييييييين
 ات يف األسييييييييييواقاحملروقيييييييييي عكسييييييييييت سييييييييييلبا علييييييييييى سييييييييييعرقطيييييييييياع احملروقييييييييييات الييييييييييذي عييييييييييرف يف ا ونيييييييييية األخييييييييييرية تذبييييييييييذبات مذهليييييييييية ان

 هيييييييييي ضيييييييييرورة جليييييييييب رتاتيجيةإسيييييييييالعامليييييييييية، مميييييييييا أثييييييييير عليييييييييى تراجيييييييييع ميييييييييداخيل الدولييييييييية مييييييييين هيييييييييذا القطييييييييياع احلسييييييييياس، وكانيييييييييت أول 
يتيييييييييييأتى  القتصيييييييييييادي، والسيييييييييييتقرار التعزييييييييييييز ميييييييييييداخيل الدولييييييييييية مييييييييييين العملييييييييييية الصيييييييييييعبة واحملافظييييييييييية عليييييييييييى اال األجنبييييييييييييةاالسيييييييييييتثمارات 

 يفطيييييييييييور التشيييييييييييريعي الحيييييييييييظ للتوانني مشيييييييييييجعة عليييييييييييى االسيييييييييييتثمار االجنييييييييييييب وتيييييييييييوفري منيييييييييييا  مناسيييييييييييب ليييييييييييه، واملذليييييييييييك إال بتبيييييييييييين قييييييييييي
مييييييييييا   تلييييييييييف متامييييييييييا عيييييييييينختة للدوليييييييييية وان كانييييييييييت السياسيييييييييية االقتصييييييييييادي األجنبيييييييييييةاجلزائيييييييييير أن هنيييييييييياى اهتمييييييييييام جبلييييييييييب االسييييييييييتثمارات 

نيييييييييييية حتفييييييييييييز صيييييييييييو  قانو صييييييييييييدرت نكيييييييييييان سيييييييييييائدا يف سييييييييييينوات السييييييييييييبعينيات والثمانينييييييييييييات، فميييييييييييع بداييييييييييييية سييييييييييينوات التسيييييييييييعينات 
لييييييييييييييى قييييييييييييييوانني علتعييييييييييييييديالت بإدخييييييييييييييال العديييييييييييييييد ميييييييييييييين ا علييييييييييييييى االسييييييييييييييتثمار يف اجلزائيييييييييييييير أكثيييييييييييييير، وتطييييييييييييييورت املنظوميييييييييييييية التشييييييييييييييريعية

 االستثمار بغية جلب املستثمرين.
لكيييييييييين التسيييييييييياؤل املطييييييييييروح ميييييييييياهي الطبيعيييييييييية القانونييييييييييية للحييييييييييوافز اليييييييييييت تضييييييييييمنتها هييييييييييذه النصييييييييييو ؟ ومييييييييييا هييييييييييي العراقيييييييييييل     

 املستثمر؟.اليت تواجه 
ارتأينيييييييييييا وضيييييييييييع اخلطييييييييييية التاليييييييييييية: مضيييييييييييمون وطبيعييييييييييية احليييييييييييوافز املتضيييييييييييمنة يف قيييييييييييوانني  اإلشيييييييييييكاليةلإلجابييييييييييية عييييييييييين هيييييييييييذه و     

 ثاين(.ملبحث اليف )ا االستثمار يف )املبحث األول(، العراقيل اليت تواجه تطبيق حوافز االستثمار
 المبحث األول

 تامارمضمون وطبيعة الحوافز المتضمنة في قوانين االس
 البد من التطرق إىل أهم قوانني االستثمار يف اجلزائر.  
  :زفأوال: مفهوم الحوا  

بصييييييييييفة عامييييييييييية ال يوجييييييييييد تعرييييييييييييف موحيييييييييييد ملفهييييييييييوم احليييييييييييوافز، وبصيييييييييييفة عاميييييييييية ميكييييييييييين القيييييييييييول أن احلييييييييييوافز هيييييييييييي جمموعييييييييييية 
نمييييييييييية احلييييييييييافز بأنييييييييييه  ميييييييييين التسييييييييييهيالت اليييييييييييت متنحهييييييييييا الدوليييييييييية للمسييييييييييتثمرين، حيييييييييييث تعييييييييييرف هيئيييييييييية األمييييييييييم املتحييييييييييدة للتجييييييييييارة والت

 .1كل ميزة اقتصادية قابلة للتقدير نقدا تقدمها الدولة املطبقة لالستثمار
                                           

، 2014، سبتمرب 2املباشرة يف اجلزائر، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد  جنبيةاألبابا عبد القادر، االعتبارات اجلبائية ودورها يف جذب االستثمارات  -1
 : 15. 



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

168 
 

وهييييييييييذه احلييييييييييوافز متنحهييييييييييا الدوليييييييييية للمسييييييييييتثمرين سييييييييييواء كييييييييييانوا وطنييييييييييني أو أجانييييييييييب، وهييييييييييي عوامييييييييييل جييييييييييذب االسييييييييييتثمار، ولقييييييييييد    
 .1ثماراتباملزايا املمنوحة لالست األخريمساها املشرع اجلزائري يف قانون االستثمار 

 ثانيا الحوافز االقتصادية:  
 ميكن تلخيص احلوافز االقتصادية فيما يلي وتتلخص يف ستة حوافز: 

 درجة االنفتاح االقتصادي العالية. -1
 سياسات اليت تعزز االقتصاد الكلي. -2
 االستقرار يف النظم القانونية واالقتصادية. -3
 استقرار أسعار الصرف نسبيا. -4
 العجز. إىليل االستثمار وال يقود هيكل ضرييب يشجع على متو  -5
ىن أساسييييييييييييية وتشيييييييييييييجيع القطيييييييييييياع اخليييييييييييييا  يف دخييييييييييييول هيييييييييييييذا اجملييييييييييييال، خاصييييييييييييية جمييييييييييييال الصيييييييييييييحة والتعلييييييييييييييم وجييييييييييييود بُييييييييييييي -6

 .2بصورة قابلة لالستمرار اإلنتاجيةباعتبارمها يساعدان يف حتسني 
 الحوافز القانونية والتحريعية: :ثالاا

درت يف اجلزائييييييييييييييير والييييييييييييييييت توضيييييييييييييييع حيييييييييييييييوافز خمتلفييييييييييييييية جلليييييييييييييييب ونقصيييييييييييييييد هبيييييييييييييييا سلسيييييييييييييييلة التشيييييييييييييييريعات القانونيييييييييييييييية الييييييييييييييييت صييييييييييييييي
 .3االستثمارات وما مدى قدرة تطبيقها على املستثمرين ويف خمتلف القطاعات

عيييييييييييدة تطيييييييييييورات  ار يف اجلزائيييييييييييراالسيييييييييييتثم رابعيييييييييييا قيييييييييييراءة يف التشيييييييييييريعات اجلزائريييييييييييية املتعلقييييييييييية باالسيييييييييييتثمارات: لقيييييييييييد كيييييييييييان لقيييييييييييانون   
لتسيييييييييييعينيات ا سييييييييييينوات ئيييييييييييري، وحسيييييييييييب الظيييييييييييروف الييييييييييييت تشيييييييييييهدها كيييييييييييل مرحلييييييييييية، يفوتغيييييييييييريات تتماشيييييييييييى وواقيييييييييييع االقتصييييييييييياد اجلزا

فيييييييييييتح األبيييييييييييواب سيييييييييييتثمرين و اقتصيييييييييييادية وماليييييييييييية هامييييييييييية وذليييييييييييك بإصيييييييييييدار قيييييييييييوانني لتشيييييييييييجيع امل إصيييييييييييالحاتقاميييييييييييت الدولييييييييييية بعيييييييييييدة 
 هيئات مكلفة يف دعم وترقية االستثمارات. وإنشاءاملوصدة أمامهم 

ا كيييييييييين اسييييييييييتخال  مييييييييييحلييييييييييوافز ميائيييييييييير قبييييييييييل وبعييييييييييد سيييييييييينوات التسييييييييييعينيات خبصييييييييييو  ويف قييييييييييراءة ألهييييييييييم القييييييييييوانني الصييييييييييادرة يف اجلزا
 يلي:

  :1963قانون االستامار لسنة  -1
اليييييييييييييت كانييييييييييييت  اإلسييييييييييييرتاتيجيةيف قطاعييييييييييييات ثانوييييييييييييية  ييييييييييييري القطاعييييييييييييات  األجنبيييييييييييييةركييييييييييييز هييييييييييييذا القييييييييييييانون علييييييييييييى االسييييييييييييتثمارات 

أمييييييييام القييييييييانون خاصيييييييية يف اجملييييييييال  حمتكييييييييرة ميييييييين طييييييييرف الدوليييييييية، ولقييييييييد نييييييييص هييييييييذا القييييييييانون علييييييييى حرييييييييية االسييييييييتثمار واملسيييييييياواة
، كيييييييييييييون هيييييييييييييذه املرحلييييييييييييية عرفيييييييييييييت تأمينيييييييييييييات يف 4كميييييييييييييا أن هيييييييييييييذا القيييييييييييييانون مل يعيييييييييييييرف تطبيقيييييييييييييا فعييييييييييييياال يف الواقيييييييييييييع  اجلبيييييييييييييائي،
 االقتصاد.

  :1966قانون االستامار لسنة  -2

                                           
 .2016، لسنة 46، املتعلق برتقية االستثمار، ج ر، العدد 03/08/2016، املؤر  يف 09-16من القانون رقم: 7-6ينظر املواد  -1
،  : 2006، 6، العدد إفريقيااملباشر يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال  األجنيبيف جذب االستثمار  طاليب حممد، آثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها -2

317. 
 .344،  : 10محدي فلة، جملة املفكر، كلية العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد  -3
 .1963، لسنة 63الستثمارات، ج ر، العدد: ، املتضمن قانون ا26/07/1963، الصادر بتاريخ: 277-63القانون رقم:  -4
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 ساسيني:أهم ما مييز هذا القانون اختالفه التام عن القانون السابق وركز على مبدأين أ
  :المبدأ األول   

زات أخيييييييييييرى بعيييييييييييد تيييييييييييرخيص (، وللمسيييييييييييتثمرين حيييييييييييق احلصيييييييييييول عليييييييييييى امتييييييييييييا82احتكيييييييييييار الدولييييييييييية للمجييييييييييياالت احليويييييييييييية )امليييييييييييادة 
 (.50االستثمار املختلط )املادة إمكانية(، كما نص على 4مسبق )املادة  إداري

  المبدأ الااني:   
سيييييييييييييما املسيييييييييييياواة أمييييييييييييام القييييييييييييانون وال ات يف املسيييييييييييياواة أميييييييييييياممتثييييييييييييل يف ميييييييييييينح الضييييييييييييمانات واالمتيييييييييييييازات، حيييييييييييييث تكميييييييييييين الضييييييييييييمان

(، وتتمثيييييييييييل االمتييييييييييييازات هيييييييييييي األخيييييييييييرى 11(، حيييييييييييق حتوييييييييييييل األميييييييييييوال واألربييييييييييياح الصيييييييييييافية )امليييييييييييادة 10)امليييييييييييادةاجلبيييييييييييائي القيييييييييييانون 
 10يف أهنييييييييييا جبائييييييييييية تتعلييييييييييق باإلعفيييييييييياء التييييييييييام أو اجلزئييييييييييي أو التناقصييييييييييي ميييييييييين رسييييييييييم االنتقييييييييييال بعييييييييييور ورسييييييييييم العقييييييييييارات )مييييييييييدة 

  األجنبييييييييييييية، ولقييييييييييييد فشييييييييييييل هييييييييييييذا القييييييييييييانون يف جلييييييييييييب االسييييييييييييتثمارات 1ربيييييييييييياح الصييييييييييييناعية والتجاريييييييييييييةسيييييييييييينوات( والرسييييييييييييم علييييييييييييى األ
 كونه كان ينص على التأميم وفض النزاعات أمام احملاكم اجلزائرية.

  :1982قانون االستامار لسنة   -3
 دخليييييييييييييت اجلزائييييييييييييير ميييييييييييييع بدايييييييييييييية الثمانينيييييييييييييات مرحلييييييييييييية جدييييييييييييييدة، اعتميييييييييييييدت عليييييييييييييى المركزيييييييييييييية االسيييييييييييييتثمار وتأسييييييييييييييس الشيييييييييييييركات

، حييييييييييييييييييث متثليييييييييييييييييت املشييييييييييييييييياركة 21/08/19822امليييييييييييييييييؤر  يف  11-82املختلطييييييييييييييييية االقتصيييييييييييييييييادية حسيييييييييييييييييب ميييييييييييييييييا أقيييييييييييييييييره قيييييييييييييييييانون 
، ولقييييييييييييد %49مييييييييييين رأس امليييييييييييال هيييييييييييذا النيييييييييييوع ميييييييييييين الشيييييييييييركات، بينميييييييييييا ال تتجييييييييييياوز حصييييييييييية األجانيييييييييييب  %51اجلزائريييييييييييية بنسيييييييييييبة 
 واليت تتلخص فيما يلي: األجانبعدة حوافز للمستثمرين  قدم هذا القانون

كة يف اختيييييييييياذ قييييييييييرارات تسيييييييييييري الشييييييييييركة وفييييييييييق قواعييييييييييد القييييييييييانون التجيييييييييياري وضييييييييييمان حييييييييييق حتويييييييييييل األربيييييييييياح حييييييييييق املشييييييييييار  -أ
 .3 ري املعاد استثمارها

 من الضريبة العقارية ملدة مخسة سنوات. اإلعفاء -ب
 الصناعية والتجارية ملدة مخسة سنوات. اإلرباحمن الضريبة على  اإلعفاء -ت

 إلدارةا بريوقراطييييييييييييية يفملتمثليييييييييييية انظييييييييييييرا لعييييييييييييدة أسييييييييييييباب ميييييييييييين بينهييييييييييييا العراقيييييييييييييل  أال أن هييييييييييييذا القييييييييييييانون مل يشييييييييييييهد تطبيييييييييييييق فعييييييييييييال   
 .األجنبيةاألولوية لالستثمارات  إعطاءوعدم 
  :1986قانون االستامار لسنة   -4
 إىلالبيييييييييييييرتول، وهيييييييييييييذا ميييييييييييييا أدى  أسيييييييييييييعاراقتصيييييييييييييادية خانقييييييييييييية نظييييييييييييير االخنفيييييييييييييار  أزميييييييييييييةاجلزائييييييييييييير يف هيييييييييييييذه املرحلييييييييييييية شيييييييييييييهدت  إن

، 82/114املييييييييييييتمم لقييييييييييييانون  86/13قتصيييييييييييياد الييييييييييييوطين وعلييييييييييييى إثيييييييييييير ذلييييييييييييك صييييييييييييدر القييييييييييييانون حييييييييييييدوث اخييييييييييييتالالت كلييييييييييييية يف اال
 اجلديد العديد من احلقوق نذكر منها: األخريولقد تضمن هذا القانون 

 سهماألزل عن حق املشركة يف التسيري حتويل أرباح املنتوج احملصل عليه من عمليات التنا (1
 .ضمان التعويض يف حالة التأميم أو نزع امللكية (2

                                           
 ، املتضمن قانون االستثمارات.15/06/1966، املؤر  يف: 277-66األمر  -1
 .1982، سنة 34، املتعلق باالستثمار االقتصادي اخلا  الوطين، ج ر، العدد: 21/08/1982، املؤر  يف: 11-82القانون رقم:  -2
 .7ستثمار يف اجلزائر، كلية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة،  :كاسحي موسى، احلوافز اجلبائية لال  -3
 .19/08/1986املتضمن قانون االستثمار املؤر  يف  86/13قانون  -4



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

170 
 

 .األجنبيةحتويل جزئي ألجور العمالة  (3
 رفع أو ختفيض رأس مال الشركة املختلطة. (4
 : مرحلة التسعينات -3

، واملرسيييييييييييييوم 90/101صيييييييييييييدرت يف عيييييييييييييدة املرحلييييييييييييية العدييييييييييييييد مييييييييييييين القيييييييييييييوانني املتعلقييييييييييييية باالسيييييييييييييتثمار وعليييييييييييييى رأسيييييييييييييها قيييييييييييييانون 
 تصاد الوطين.االق نعاشإلالفرصة  األجنبيةوهذا إلعطاء االستثمارات  93/122التشريعي 

عليييييييييييييى  األجنبييييييييييييييةيعيييييييييييييد مبثابييييييييييييية تنظييييييييييييييم جدييييييييييييييد ملعاجلييييييييييييية امللفيييييييييييييات  االسيييييييييييييتثمارات  1990إن قيييييييييييييانون النقيييييييييييييد والقيييييييييييييرر لسييييييييييييينة 
 حكيييييييييييياماأللغييييييييييييى هييييييييييييذا القييييييييييييانون أُ ولقييييييييييييد ، 3األمييييييييييييوالمسييييييييييييتوى بنييييييييييييك اجلزائيييييييييييير وذلييييييييييييك لتنظيييييييييييييم سييييييييييييوق الصييييييييييييرف وحركيييييييييييية رؤوس 

 واألشييييييييييخا املقيمييييييييييني  األشييييييييييخا طيييييييييية وادخييييييييييل متييييييييييييزا مييييييييييا بييييييييييني املتعلقيييييييييية بأ لبييييييييييية رأس املييييييييييال احمللييييييييييي بالنسييييييييييبة لشييييييييييركات املختل
اجلزائيييييييييير لتمويييييييييييل املشيييييييييياريع  ييييييييييري املخصصيييييييييية صييييييييييراحة  إىلالغييييييييييري املقيمييييييييييني وحبيييييييييييث يييييييييييرخص لغييييييييييري املقيمييييييييييني بتحويييييييييييل رأس املييييييييييال 

 لدولة أو مؤسسات املتفرعة عنها.
وجييييييييييه االقتصيييييييييياد امل ن سياسييييييييييةل مييييييييييإن هييييييييييذا القييييييييييانون يعتييييييييييرب حتييييييييييول جييييييييييوهري لالقتصيييييييييياد اجلزائييييييييييري حنييييييييييو اقتصيييييييييياد سييييييييييوق واالنتقييييييييييا

 االقتصاد احلر. إىل
حيييييييييييث حييييييييييدد  األجنيييييييييييبالييييييييييذي هيييييييييييئ احمليييييييييييط العييييييييييام لالسييييييييييتثمار  93/12وهييييييييييذا مييييييييييا جيسييييييييييد صييييييييييدور املرسييييييييييوم التشييييييييييريعي رقييييييييييم 

 ، وإعطاء احلرية للمستثمرين واهم ما تضمنه هذ املرسوم التشريعي:4والوطين األجنيبجماالت االستثمار 
 بعملية االستثمار. اخلاصة اإلجراءاتتسهيل  -
 على مستوى اجلبائي واجلمركي. األجانبتقدمي تسهيالت  للمستثمرين  -
 تقدمي التسجيالت املختلفة. إىل APSIتأسيس وكالة دعم ومتابعة االستثمار  -

 01/03ولكن هذا املرسوم مت إلغاءه بقانون االستثمار رقم 
  :01/03قانون االستامار رقم  -1

 ن امتييييييييييييازات جبائييييييييييية جديييييييييييدة مناسيييييييييييبة متيييييييييينح هليييييييييييم منييييييييييافع جبائييييييييييية وماليييييييييييية ومجركييييييييييية كافييييييييييييةلقييييييييييد قييييييييييدم القيييييييييييانون للمسييييييييييتمري
علييييييييييييه، عيييييييييييدم االلتجييييييييييياء اىل  اإلدارييييييييييييةحريييييييييييية االسيييييييييييتثمار ورفيييييييييييع القييييييييييييود  األساسييييييييييييةزييييييييييييادة عليييييييييييى تبيييييييييييين مبيييييييييييادئ االسيييييييييييتثمار 

 5التأميم وحرية حتويل رأس املال والعوائد الناجتة عنه والتحكيم الدويل
: لقيييييييييييييد مت إدخيييييييييييييال تعيييييييييييييديالت وامتاميييييييييييييات عليييييييييييييى األمييييييييييييير السيييييييييييييابق 20/08/2001امليييييييييييييؤر   01/03ة ألمييييييييييييير القيييييييييييييوانني املتممييييييييييييي

إىل التعيييييييييييييييديل اليييييييييييييييوارد بقيييييييييييييييانون  إضيييييييييييييييافةاملتعليييييييييييييييق بتطيييييييييييييييوير االسيييييييييييييييتثمار،  05/07/2006امليييييييييييييييؤر  يف  06/08 األميييييييييييييييروعنهيييييييييييييييا 

                                           
 14/04/1990املتعلق بالنقد والقرر، املؤر  يف:  90/10قانون  -1
 .05/10/1993ارات، املؤر  يف: املتعلق برتقية االستثم 93/12املرسوم التشريعي رقم:  -2
، 1998املباشر يف الدول النامية، حالة اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  األجنيبدمحاين سامية، االستثمار  -3

 : 174. 
 .93/12من املرسوم التشريعي، رقم:  2ينظر املادة  -4
، جملة واألجنبية، املتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع على االستثمارات الوطنية 01/03أحكام القانون، رقم:  حممد يوسفي، مضمون -5

 .22،  : 2001، سنة 23، العدد اإلدارة



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

171 
 

منهييييييييييييا  األجانيييييييييييبن حتفييييييييييييزات هامييييييييييية للمسييييييييييييتثمري األخييييييييييييرية، ولقيييييييييييد منحيييييييييييت هييييييييييييذه القيييييييييييوانني 20091ماليييييييييييية التكميليييييييييييي لسيييييييييييينة 
 من الرسوم العقارية. واإلعفاءاجلبائية واجلمركية  اإلعفاءات

  :16/09قانون االستامار الجديد  -2
جنييييييييييياز أو يف مرحلييييييييييية اال ئيييييييييييية سييييييييييواءأهييييييييييم ميييييييييييا مييييييييييييز هيييييييييييذا القييييييييييانون أنيييييييييييه جيييييييييياء بالعدييييييييييييد مييييييييييين االمتيييييييييييازات اجلبائيييييييييييية والشييييييييييبه اجلبا

 لقيميييييييييية املضييييييييييافةالرسييييييييييم علييييييييييى ميييييييييين ا واإلعفيييييييييياءلسييييييييييلع املسييييييييييتوردة فيمييييييييييا خيييييييييييص ا االسييييييييييتغالل كاإلعفيييييييييياء ميييييييييين احلقييييييييييوق اجلمركييييييييييية
 10عفيييييييييياء ملييييييييييدة ارييييييييييية واإلجياإل اإلتيييييييييياوةميييييييييين دفييييييييييع حييييييييييق نقييييييييييل امللكييييييييييية واإلعفيييييييييياء ميييييييييين حقييييييييييوق التسييييييييييجيل وختفيييييييييييض  واإلعفيييييييييياء

 سنوات من الرسم العقاري.
لييييييييييييييى أربيييييييييييييياح سيييييييييييييينوات كاإلعفيييييييييييييياء ميييييييييييييين الضييييييييييييييريبة ع 03يف مرحليييييييييييييية االسييييييييييييييتغالل وملييييييييييييييدة  األخييييييييييييييرىزييييييييييييييادة علييييييييييييييى اإلعفيييييييييييييياءات 

 إدارةجياريييييييييييية مييييييييييين طيييييييييييرف اإل اإلتييييييييييياوةمييييييييييين  %50الشيييييييييييركات واإلعفييييييييييياء مييييييييييين الرسيييييييييييم عليييييييييييى النشييييييييييياط املهيييييييييييين وختفييييييييييييض نسيييييييييييبة 
 .2أمالى الدولة

 المبحث الااني
 بالجزائر األجنبيالقيود الواردة على االستامار 

.خيصص 2016-08-03ر  يف املؤ  09-16ر م وجود العديد من املزايا اليت نص عليها قانون االستثمار اجلديد رقم 
 نذكر منها. أسبابإال أهنا تبقى  ري كافية لعدة  3خاصة أمهيةاملشرع اجلزائري  أوهلااجلبائية ليت الضريبية و  لإلعفاءات

 أوال: القيود القانونية
 اإلجراءاتالعديد من  إتباعمه منها يلز  األجنيبر م ورود العديد من التحفيزات بقانون االستثمار املذكور، إال أهنا استفادة املستثمر  

إىل خمتلف القيود الضريبية املفروضة على املستثمر وإن كانت مزايا تضمنها قانون االستثمار، إال أن  إضافةاملعقدة، وهذا يعين ملفات كثرية 
 .4سواء يف مرحلة اإلجناز أو االستغالل األجنيبتعددها وتعقدها يزيد من أعباء املستثمر 

علييييييييييييى مجليييييييييييية ميييييييييييين  09-16 ميييييييييييين القييييييييييييانون 12مرحليييييييييييية االجنيييييييييييياز: لقييييييييييييد نييييييييييييص املشييييييييييييرع اجلزائييييييييييييري يف املييييييييييييادة  القيييييييييييييود يف  -1
 واليت تضمنت ما يلي: 12التحفيزات اجلبائية يف املادة 

 يف احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة. اإلعفاء -1
 من الرسم على القيمة املضافة. اإلعفاء -2
 من دفع حق امللكية. اإلعفاء -3
 العقاري. اإلشهارمن حقوق التسجيل و الرسم على  ءاإلعفا -4
 جيارية.اإل األتاوىمن مبلغ  90ختفيض نسبة  -5
 .5سنوات من الرسم العقاري 10ملدة  اإلعفاء -6

                                           
 املتضمن قانون املالية. 22/07/2009، املؤر  يف: 09/01األمر  -1
 .2016، سنة 46املتعلق برتقية االستثمار، ج ر، العدد  13/08/2016املؤر  يف  16/09من قانون  12ينظر املادة  -2
 .2016، سنة 46املتعلق باالستثمارات، ج ر، العدد:  03/08/2016املؤر  يف ، 09-16من قانون  13-12ينظر املواد  -3
 .131،  : 6سية، جامعة خنشلة، العدد:باجلزائر، جملة كلية احلقوق والعلوم السيا األجنيبعبديل حبيبة القيود القانونية لالستثمار  -4
 املتعلق باالستثمارات. 09-16من قانون  12ينظر املادة  -5



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

172 
 

ال حتفييييييييييييز جمييييييييييياليييييييييييية يف زييييييييييييادة عليييييييييييى ميييييييييييا سيييييييييييبق، أن هنييييييييييياى العدييييييييييييد مييييييييييين النصيييييييييييو  القانونيييييييييييية الييييييييييييت توضيييييييييييع تسيييييييييييهيالت م   
 االستثمار ونذكر منها:

شييييييييييهاري العقيييييييييياري ر ميييييييييين دفييييييييييع حقييييييييييوق التسييييييييييجيل والرسييييييييييم اإل: والييييييييييذي يعفييييييييييى املسييييييييييتثم2013ييييييييييية لسيييييييييينة قييييييييييانون املال -1
، 1العقاريييييييييييية التابعييييييييييية ألميييييييييييالى اخلاصييييييييييية للدولييييييييييية األميييييييييييالىعقيييييييييييود االمتيييييييييييياز عليييييييييييى  إطيييييييييييارالوطنيييييييييييية يف  األميييييييييييالىومبيييييييييييالغ 

اليييييييييييت  اريييييييييييةاإلدالعقييييييييييود  إعفيييييييييياءمنييييييييييه علييييييييييى  60الييييييييييذي نييييييييييص يف املييييييييييادة  2015هييييييييييو مييييييييييا أكييييييييييده قييييييييييانون املالييييييييييية لسيييييييييينة 
 إطييييييييييارتعييييييييييدها مصييييييييييا  أمييييييييييالى الدوليييييييييية واملتضييييييييييمنة ميييييييييينح االمتييييييييييياز علييييييييييى األمييييييييييالى العقارييييييييييية املبنييييييييييية والغييييييييييري املبنييييييييييية يف 

الييييييييييييييييذي حيييييييييييييييييدد شييييييييييييييييروط وكيفيييييييييييييييييات ميييييييييييييييينح االمتييييييييييييييييياز علييييييييييييييييى  01/09/2008املييييييييييييييييؤر  يف  04-08األميييييييييييييييير رقييييييييييييييييم 
، ويشييييييييييمل هييييييييييذا اإلعفيييييييييياء حقييييييييييوق األراضييييييييييي التابعيييييييييية ألمييييييييييالى اخلاصيييييييييية للدوليييييييييية واملوجهيييييييييية إلجنيييييييييياز مشيييييييييياريع اسييييييييييتثمارية

التسيييييييييييجيل ورسيييييييييييم الشيييييييييييهر العقييييييييييياري ومبيييييييييييالغ األميييييييييييالى الوطنيييييييييييية ميييييييييييع مراعييييييييييياة التصيييييييييييريح باالسيييييييييييتثمار ليييييييييييدى الوكالييييييييييية 
 .2الوطنية لتطوير االستثمار

مبييييييييييينح ختفيضيييييييييييات عليييييييييييى حيييييييييييق االمتيييييييييييياز املمنيييييييييييوح للمسيييييييييييتثمرين بالرتاضيييييييييييي مليييييييييييدة  2017كميييييييييييا جييييييييييياء قيييييييييييانون املاليييييييييييية لسييييييييييينة     
فييييييييييييرتة اجنيييييييييييياز املشييييييييييييروع واليييييييييييييت تصييييييييييييل إىل نسييييييييييييبة  صيييييييييييية للدوليييييييييييية وهييييييييييييذة التخفيضييييييييييييات متيييييييييييينح يفى اخلاسيييييييييييينة علييييييييييييى األمييييييييييييال 33
متتييييييييييييييد إىل  اييييييييييييييية انقضيييييييييييييياء مييييييييييييييدة االمتييييييييييييييياز، وهييييييييييييييذه التخفيضييييييييييييييات  %75سيييييييييييييينوات ويف فييييييييييييييرتة االسييييييييييييييتغالل  5خييييييييييييييالل  95%

النسييييييييييبة سيييييييييينة ب 15وملييييييييييدة  %95تتفيييييييييياوت مييييييييييا بييييييييييني واليييييييييييات الشييييييييييمال وواليييييييييييات اهلضيييييييييياب العليييييييييييا واجلنييييييييييوب وتصييييييييييل إىل حييييييييييد 
لوالييييييييييات اجلنييييييييييوب الكبييييييييييري ومبليييييييييغ اإلتيييييييييياوة يقييييييييييدر بالييييييييييدينار الرميييييييييزي يف واليييييييييييات اجلنييييييييييوب وهييييييييييذا بغيييييييييية حتفيييييييييييز االسييييييييييتثمار هبييييييييييذه 

 .  3املنطقة
ملخصصيييييييييييييية واملييييييييييييييدة ا أن املشييييييييييييييرع اجلزائييييييييييييييري مل حيييييييييييييييدد بدقيييييييييييييية مييييييييييييييىت يييييييييييييييتم العمييييييييييييييل هبييييييييييييييا اإلعفيييييييييييييياءاتاملالحييييييييييييييظ علييييييييييييييى هييييييييييييييذه 

قيييييييييييط تليييييييييييك فثمارات أو معممييييييييييية عليييييييييييى كيييييييييييل االسيييييييييييت اإلعفييييييييييياءاتل هيييييييييييذه مييييييييييين الرسيييييييييييم العقييييييييييياري وهييييييييييي اإلعفييييييييييياءلذلك،باسيييييييييييتثناء 
ثال و مييييييييييييي %60مييييييييييييين  أكثييييييييييييير اإلدمييييييييييييياججناعتهيييييييييييييا؟ و كيييييييييييييذلك ضيييييييييييييمان نسيييييييييييييبة  أثبتيييييييييييييتذات النجاعييييييييييييية أو االسيييييييييييييتثمارات الييييييييييييييت 

 قات.انعكاسها بالفائدة على االقتصاد الوطين يف جلب العملة الصعبة خارج قطاع احملرو 
االسييييييييييتفادة منهييييييييييا تكييييييييييون حكييييييييييرا علييييييييييى  أنيف جمييييييييييال ميييييييييينح احلييييييييييوافز الضييييييييييريبية أيضييييييييييا  وكييييييييييذلك ميييييييييين بييييييييييني العوائييييييييييق القانونييييييييييية   

الييييييييييييييييوطين حسييييييييييييييييب قييييييييييييييييانون املالييييييييييييييييية التكميلييييييييييييييييي لسيييييييييييييييينة  اإلنتيييييييييييييييياجاالقتنيييييييييييييييياءات ذات املصييييييييييييييييدر اجلزائييييييييييييييييري يف إطييييييييييييييييار تشييييييييييييييييجيع 
20094. 

نييييييييييييزع امللكييييييييييييية يف اجلزائييييييييييير قيييييييييييييود  األجنيييييييييييييبالقييييييييييييود يف مرحليييييييييييية االسييييييييييييتغالل: مييييييييييين أهييييييييييييم املخيييييييييييياطر اليييييييييييييت تواجيييييييييييه املسييييييييييييتثمر   -2
للمنفعييييييييية العاميييييييييية، وكيييييييييان علييييييييييى املشيييييييييرع اجلزائييييييييييري ان يضيييييييييع ضييييييييييمانات خبصيييييييييو  عييييييييييدم نيييييييييزع امللكييييييييييية، و كيييييييييذلك ممارسيييييييييية حييييييييييق 

، زييييييييييادة عليييييييييى ضيييييييييرورة الشيييييييييفافية يف حيييييييييل النزاعيييييييييات ميييييييييع األجنييييييييييبالشيييييييييفعة بقييييييييييود معنيييييييييية لكيييييييييي نضيييييييييمن الطمأنينييييييييية للمسيييييييييتثمر 

                                           
 .2012، سنة 72، ج ر، العدد: 2013، املتضمن قانون املالية لسنة 26/12/2012:  املؤر  يف 12-12ينظر قانون  رقم  -1
 .2014، سنة 78، ج ر، العدد 2015قانون املالية لسنة  املتضمن 30/12/2014، املؤر  يف:  10-14ينظر القانون رقم:  -2
 .2016، سنة 77، ج ر، العدد 2017، املتضمن قانون املالية لسنة 28/12/2016، املؤر  يف: 14-16ينظر القانون رقم:  -3
 .2009، سنة 44، ج ر، العدد: 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  35ينظر املادة  -4
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ة يف شيييييييييأن ممارسييييييييية حيييييييييق الشيييييييييفعة وحيييييييييل النزاعيييييييييات الييييييييييت تطيييييييييرح ، البيييييييييد مييييييييين وجيييييييييود ضيييييييييمانات قانونيييييييييية فعالييييييييياألجنييييييييييباملسيييييييييتثمر 
 .األجنبيةبشأن االستثمارات 

 ثانيا: عدم االستقرار التحريعي و االقتصادي
نقصييييييييييد بعييييييييييدم االسييييييييييتقرار التشييييييييييريعي وجييييييييييود قييييييييييوانني كثييييييييييرية و ييييييييييري مسييييييييييتقرة ويطاهلييييييييييا التعييييييييييديل يف العديييييييييييد ميييييييييين املييييييييييرات 

 ، وهذا ما يرتتب عنه ما يلي:1األجنيبى املستثمر يف جمال االستثمار وذلك خبلق نوع من القلق لد
 األجنيييييييييييبسييييييييييتثمار شييييييييييجيع االحييييييييييق الدوليييييييييية يف إلغيييييييييياء القييييييييييوانني أو تعييييييييييديلها: ميييييييييين أهييييييييييم العوائييييييييييق اليييييييييييت حتييييييييييول دون ت -1

تثمر تفاد منييييييييييه املسييييييييييدأ أو اسييييييييييعليييييييييى تييييييييييدخل الدوليييييييييية يف تعيييييييييديل قييييييييييوانني االسييييييييييتثمار وإلغيييييييييياء القيييييييييانون الييييييييييذي اقيييييييييير املبييييييييي
 .األجنيب

 .2 من أهم العوائق اليت حتول دون قدوم املستثمر األجنيبوهذا يعترب  
ول عوائييييييييييق اليييييييييييت حتيييييييييين أهييييييييييم المييييييييييعييييييييييدم االسييييييييييتقرار االقتصييييييييييادي: إن التغييييييييييري يف السياسيييييييييية االقتصييييييييييادية للدوليييييييييية يعتييييييييييرب  -2

 واليت تتلخص فيما يلي: األجنيبدون قدوم املستثمر 
ت النقديييييييييييييية ري جمييييييييييييياالر أثييييييييييييير عليييييييييييييى تغييييييييييييي ميييييييييييييور السياسييييييييييييية االقتصيييييييييييييادية لليييييييييييييبالد: إن تغيييييييييييييري احلكوميييييييييييييات يف اجلزائييييييييييييي -أ

ة اسييييييييييتثماري اتيجيةإسييييييييييرت نيييييييييياء واملالييييييييييية ممييييييييييا جيعييييييييييل املسييييييييييتثمر يف وضييييييييييعية  ييييييييييري مسييييييييييتقرة خاصيييييييييية هييييييييييذا األخييييييييييري حييييييييييياول ب
 بناءا على النظام القانوين الذي حيكم البلد املضيف.

النصييييييييييييييو   يف تطبيييييييييييييييق اإلدارةلالسييييييييييييييتثمار: إن هييييييييييييييذه القيييييييييييييييود كانييييييييييييييت ناجتيييييييييييييية عيييييييييييييين مسييييييييييييييؤولية  اإلجرائيييييييييييييييةالقيييييييييييييييود  -ب
ة ود ذات الطبيعييييييييييييييييييية عييييييييين القييييييييييوهيييييييييذه القييييييييييود ال تقيييييييييل أمه األجنييييييييييباملسيييييييييتثمر  إرضييييييييياءالقانونيييييييييية بيييييييييدون كفييييييييياءة قصيييييييييد 

جلانيييييييييييييب األول ار، كيييييييييييييون اوسيييييييييييييوء تطبييييييييييييييق القيييييييييييييانون املتعليييييييييييييق باالسيييييييييييييتثم اإلداريالتشيييييييييييييريعية مييييييييييييين جيييييييييييييانبني الفسييييييييييييياد 
يشيييييييييييكل عائقيييييييييييا حملليييييييييييي و ادويل أو املتعليييييييييييق بالفسييييييييييياد أصيييييييييييبح مييييييييييين أهيييييييييييم القضيييييييييييايا الراهنييييييييييية سيييييييييييواء عليييييييييييى املسيييييييييييتوى الييييييييييي

امالت، أمييييييييييا يف املعيييييييييي أساسيييييييييييا ملييييييييييا لييييييييييه ميييييييييين تييييييييييأثري علييييييييييى جلييييييييييب االسييييييييييتثمارات زيييييييييييد علييييييييييى ذلييييييييييك انعييييييييييدام الشييييييييييفافية
 القانون. فيتلخص يف سوء تطبيق اإلجرائيةاجلانب الثاين والذي يعترب من أهم العوائق 

هييييييييييي خميييييييييياطر نييييييييييز امللكييييييييييية للمنفعيييييييييية العاميييييييييية باعتبييييييييييار وكييييييييييذلك ميييييييييين املخيييييييييياطر اليييييييييييت تواجييييييييييه االسييييييييييتثمار يف مرحليييييييييية االسييييييييييتغالل    
، ممييييييييا يييييييييدفع بييييييييه 3واليييييييييت تعتييييييييرب بالنسييييييييبة لييييييييه أمييييييييرا ذو أولوييييييييية األجنيييييييييبأن ملكييييييييية االسييييييييتثمار تعتييييييييرب أمييييييييرا مقدسييييييييا لييييييييدى املسييييييييتثمر 

القيييييييييييييانون اجلزائيييييييييييييري جنيييييييييييييده أعطيييييييييييييى ضيييييييييييييمانات للمسيييييييييييييتثمر  إىلالعيييييييييييييزوف عييييييييييييين االسيييييييييييييتثمار يف البليييييييييييييد املضييييييييييييييف، وبيييييييييييييالرجوع  إىل
وكيييييييييذلك نيييييييييزع امللكيييييييييية وذليييييييييك يف حيييييييييدود قانونيييييييييية وباحملصيييييييييلة أن أي نظيييييييييام قيييييييييانوين ييييييييييتم فييييييييييه  اإلدارييييييييييةضيييييييييد املصيييييييييادرة  األجنييييييييييب

 .4األجنيبنزع امللكية للمنفعة العامة يعد عائقا وقيدا قانونيا يف وجه االستثمار 
 خاتمة:

                                           
 كما سبق توضيح ذلك.  2016إىل    اية  1963العديد من التعديالت القانونية يف جمال االستثمار منذ سنة  اجلزائر شهدت -1
 املتعلق برتقية وتطوير االستثمار. 09-16ينظر القانون رقم:  -2
 .133باجلزائر، املرجع السابق،  :  األجنيبعبديل حبيبة، العوائق القانونية لالستثمار  -3
 .133،  : املرجع نفسه -4
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ص بييييييييييييييأن هنيييييييييييييياى تطييييييييييييييور ميييييييييييييين خييييييييييييييالل اسييييييييييييييتقراء النصييييييييييييييو  القانونييييييييييييييية املتعلقيييييييييييييية باالسييييييييييييييتثمار يف اجلزائيييييييييييييير، نسييييييييييييييتخل    
 إىلليييييييييية التنمييييييييييية لييييييييييدفع بعجا، وبالتييييييييييايل األجانييييييييييبتشييييييييييريعي هائييييييييييل يف جمييييييييييال خلييييييييييق حتفيييييييييييزات خمتلفيييييييييية قصييييييييييد جلييييييييييب املسييييييييييتثمرين 

ل هييييييييييذا إال ظ بييييييييييالر م ميييييييييين كيييييييييين املالحيييييييييياألميييييييييام واخلييييييييييروج ميييييييييين التبعييييييييييية البرتولييييييييييية، وخلييييييييييق الثييييييييييروة خيييييييييارج قطيييييييييياع احملروقييييييييييات، إال أ
السيييييييييييتثمار يف االثقييييييييييية يف  يبقيييييييييييى ضيييييييييييئيال، لعيييييييييييدة أسيييييييييييباب مييييييييييين أمههيييييييييييا، عيييييييييييدم وجيييييييييييودبييييييييييياجلزائر  األجنبييييييييييييةحجيييييييييييم االسيييييييييييتثمارات 

ليييييييييييييى حجيييييييييييييم عثيييييييييييييرت سيييييييييييييلبا عيييييييييييييدم االسيييييييييييييتقرار التشيييييييييييييريعي وضيييييييييييييعف املنظومييييييييييييية البنكيييييييييييييية كلهيييييييييييييا عواميييييييييييييل آ إىلاجلزائييييييييييييير زييييييييييييييادة 
 ا يفسييييييييييييمت حيويييييييييييية وال قطاعيييييييييييالالسيييييييييييتثمار يف االسيييييييييييتثمارات بييييييييييياجلزائر، وهليييييييييييذا فالدولييييييييييية مطالبييييييييييية بضيييييييييييرورة خليييييييييييق منيييييييييييا  مالئيييييييييييم

يييييييييييييية  حتقييييييييييييييق التنمملسييييييييييييياعدة يفالغيييييييييييييذائي، بإعطييييييييييييياء ديناميكيييييييييييييية جدييييييييييييييدة لالقتصييييييييييييياد اليييييييييييييوطين، وا واإلنتييييييييييييياجاجلانيييييييييييييب الفالحيييييييييييييي 
ماليزييييييييييييييا  اأسييييييييييييييشيييييييييييييرق  االقتصيييييييييييييادية وتعزييييييييييييييز الشيييييييييييييراكة ميييييييييييييع اليييييييييييييدول ذات التجربييييييييييييية يف جميييييييييييييال جيييييييييييييذب االسيييييييييييييتثمارات كيييييييييييييدول

 يف اإلسيييييييييييراعرورة لييييييييييى ذلييييييييييك ضييييييييييعختلفيييييييييية، زيييييييييييادة سيييييييييينغافورة كييييييييييون هييييييييييذه الييييييييييدول هلييييييييييا جتربيييييييييية رائييييييييييدة يف جمييييييييييال االسييييييييييتثمارات امل
 إىل اجلزائييييييييييير، لاألميييييييييييواييييييييييييل مييييييييييين حريييييييييييية حتو  األجنييييييييييييباملنظومييييييييييية البنكيييييييييييية وتنظييييييييييييم سيييييييييييوق الصيييييييييييرف ومتكيييييييييييني املتعاميييييييييييل  إصيييييييييييالح

 هذه كلها عوامل تلعب دور هام يف تطوير االستثمار وتفعيل قوانينه.
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 تامار في الجزائرمبدأ الابات التحريعي اضمانة من ضمانات االس
The principle of stability as guarantee of  investment guarantees in Algeria 

 ، طالبة باحثة يف الدكتوراه، دعاس حميدةط.د. 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، اجلزائر.

 ، طالبة باحثة يف الدكتوراه، بوقطوشة وردةط.د. 
 ، اجلزائر.2لسياسية، جامعة سطيف كلية احلقوق والعلوم ا

   13/05/2018 تاريخ املراجعة: - 14/04/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
وذلك  محاية املشاريع االستثمارية،مبدأ الثبات التشريعي هو من أهم الضمانات القانونية ،مت تكريسه من أجل تشجيع االستثمار و 

طلب املستثمر ذلك صراحة  حالةقدمي ،إال يف أجنزت يف ظل القانون الاليت  جلديدة على املشاريعالدولة بعدم تطبيق القوانني االتزام  من خالل
 ومبا خيدم مصاحله.

 الكلمات المفتاحية:
 االستثمار، ضمانات االستثمار، مبدأ الثبات التشريعي.

Abstract 

Legislative stability is one the most important legal guarantees provided by the government 

to encourage and protect foreign investment.  The government does not apply new investment laws 

on the already realized projects only if requested by the investor when these laws seem to serve his/her 

own interests. 

 Key words꞉ 
investment‚ investment guarantees‚ principle of stability legislative. 

 مقدمة:
مانات واحلوافز اليت تكفل فهي متنح املستثمرين العديد من الض لذلك تسعى الدولة جاهدة جلذب االستثمارات األجنبية، و

و شرط الثبات التشريعي، أو ما يسمى أالضمانات مبدأ  احلماية الكافية للمستثمر يف عقود االستثمار داخل الدولة املضيفة، ومن أهم هذه
، ونظرا ملا متتلكه الدولة من سلطة بشرط االستقرار التشريعي يف االستثمار، وهذا ما حيقق للمستثمر اطمئنانا على مشروعه االستثماري

عل املستثمر متخوفا من استثمار أمواله وهذا ما جيوسيادة متنحها حق تعديل أو إلغاء قوانينها مبا يتماشى وظروفها السياسية واالقتصادية، 
لتشريعي مبوجب نصو  قانونية واتفاقات يف الدولة املضيفة ، وعليه ومن أجل استقرار املستثمرين واستثمارا م، مت تكريس  مبدأ الثبات ا

القانون الذي كان ساريا وقت إبرام  ي بتطبيق، وذلك بإدراج شرط أو بند يف العقد يقضجتميد القانون دولية، ومقتضاه أنه لألطراف سلطة 
ألجنيب ضمانا كافيا حلمايته داخل الدولة العقد، واستبعاد كل التعديالت أو التغيريات اليت قد تطرأ عليه الحقا، وهذا ما مينح للمستثمر ا

 املضيفة.
 .الستثمار يف اجلزائر؟اشريعي يف عقود ما مدى التزام الدولة بشرط الثبات التالتالية:  اإلشكاليةمن خالل ما تقدم تطرح 
لواردة االستثناءات ا)أوال(،  االستثمار مفهوم مبدأ الثبات التشريعي يف دراسة املوضوع وفقا للخطة التالية: ارتأيناويناء على ذلك 
 ا(.)ثانيا(، املسؤولية الناجتة عن اإلخالل مببدأ الثبات التشريعي )ثالث على مبدأ الثبات التشريعي

 .وال: مفهوم شرط الابات التحريعي في االستامارأ
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لشرط وحتديد أنواعه ومن مث بيان ملعرفة مضمون شرط الثبات التشريعي يف االستثمار كان البد علينا التطرق إىل حتديد معىن هذا ا
 موقف املشرع اجلزائري منه.

 .تعريف شرط الابات التحريعي في االستامار -1
تتعهد الدولة مبقتضاه بعدم  شريعي هو جتميد دور الدولة كسلطة تشريعية وكطرف يف العقد، حيثإن اهلدف من شرط الثبات الت

 تعديل أو تغيري القانون الواجب التطبيق على العقد، جتنبا إلحلاق الضرر باملستثمر األجنيب.
 يلي: ماوقد تعددت التعريفات لشرط الثبات التشريعي، نذكر منها 

ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة مبقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو الئحة جديدة على  ʺعي بأنه:رف شرط الثبات التشرييعّ 
 1.ʺالعقد الذي تربمه مع الشركة األجنبية

تلك الشروط اليت  دف إىل جتميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف يف العقد، ويف الوقت نفسه  ʺبأنه: 2كما يعرفه البعض
لقواعد القانونية النافذة وقت إبرامها، إذ تتعهد الدولة مبقتضاه بعدم إصدار تشريعات جديدة تسري على العقد املربم مبنعها من تغيري ا

 .ʺبينها وبني الطرف األجنيب املتعاقد معها على حنو خيل بالتوازن االقتصادي للعقد ويرتتب عليه اإلضرار بالطرف األجنيب املتعاقد معها
أداة قانونية تتم من خالهلا محاية املستثمر من خماطر التشريع، من ناحية تعديل العقد بسن تشريع جديد  ʺبأنه:  3ويعرف كذلك

 . ʺعرب جتميد دور الدولة يف التشريع والذي حيد من سلطا ا التشريعية، ولكن ال جيردها منها
الدولية، هبدف التقليص من صالحيات الدولة يف ومن مث فإن هذا املبدأ قد استمد من جتربة املؤسسات العمومية يف جمال العقود 

الت حمال التشريع املتعلق باالستثمارات، حبيث ال يسري على العقد إال القانون حبالته اليت كان عليها وقت إبرام العقد مع استبعاد التعدي
 4الالحقة له.

اف يف تثبيت القانون الواجب التطبيق على ،ويستمد حق األطر 5إذن يهدف مبدأ الثبات إىل تطبيق القانون األصلح للمستثمر
العقد من حيث الزمان من قاعدة القانون الدويل اخلا ، حيث منحت هذه األخرية  لألطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق 

 6م االستقرار التشريعي.على العقد املربم بينهم، واختيار األفراد للقانون بأنفسهم حيقق هلم األمن واحلماية القانونية، وجينبهم عد
 .أنواع شرط الابات التحريعي -2
ر األجنيب، والذي ميكن لألطراف كما تقدم فإن شرط الثبات التشريعي يف االستثمار يعترب من أهم الضمانات املمنوحة للمستثم     

 تثمر األجنيب. تضمينه كبند يف العقد هبدف جتميد القانون الواجب التطبيق على العقد املربم بني الدولة واملس
 وميكن تقسيم هذا الشرط إىل نوعني: شرط اتفاقي أو تعاقدي، وشرط تشريعي.

 االتفاقي.شرط الابات التعاقدي أو  -أ
                                           

 .172،  2009،  2، جملة رسالة احلقوق، عدد شرط الثبات التشريعي ودوره يف التحكيم يف عقود البرتول سان عبيد حممد املعموري،   1
 .293،  2005بشار حممد األسعد، عقود االستثمار يف العالقات الدولية اخلاصة، دار النهضة العربية ،   2
والنظام القانوين احلاكم هلا(، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ألشخا  األجنبية) حتديد ماهيتها املربمة بني الدول واحفيظة السيد حداد، العقود   3

2003 ،322. 
،   2002ر، زائإدريس مهنان، تطور نظام االستثمارات األجنبية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجل  4

101. 
 .602،  2006عجة اجلياليل، الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار )األنشطة العادية وقطاع احملروقات(، دار اخللدونية، اجلزائر،   5
 .323-322حفيظة السيد حداد، املرجع السابق،    6
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شرط الثبات االتفاقي أو التعاقدي هو ذلك الشرط الذي يتفق عليه كل من الدولة واملستثمر األجنيب املتعاقد معها عند إبرام عقد 
القانون الواجب التطبيق عند إثارة النزاع هو القانون املتفق عليه وقت إبرام العقد حمل النزاع، واستبعاد أي  االستثمار، ومقتضاه أن

 1تعديل أو تغيري يف هذا العقد.
وعليه مبوجب هذا الشرط ال ميكن للدولة التهرب منه، إال بعد هناية مدة العقد، إذا مل تويف بالتزاما ا ترتب على ذلك قيام 

 2تها، كما أن هذا الشرط يلزم املستثمر األجنيب حىت ولو كان القانون اجلديد األصلح له، ومن مث فهذا الشرط ملزم لكال الطرفني.مسؤولي
 .شرط الابات التحريعي  - 

عبارة عن نصو  تشريعية ترد يف صلب قانون الدولة الوطين، اليت ستدخل طرفا يف عقد أو اتفاق دويل شرط الثبات التشريعي 
 ،شخص خا  أجنيب، مبقتضاه تتعهد الدولة بعدم تعديل أو تغيري قانوهنا أو إلغاء قانوهنا املنظم للعالقة التعاقدية بينها وبني املستثمرمع 

اتفاق دويل مع شخص أجنيب مبقتضاه تتعهد  أو وهذه الشروط تضعها الدولة اليت ستستضيف املشروع االستثماري كطرف يف العقد
بعدم تعديل القانون الواجب التطبيق على العقد أو االتفاق املربم بينها وبني املستثمر األجنيب.  -املستثمر -هذا األخريالدولة يف مواجهة 

 3واستبعاد  تطبيق القانون اجلديد.
ل بالتوازن ومادام أن الدولة متلك سلطة إصدار التشريعات املتعلقة باالستثمار أو تعديلها أو إلغائها، مبا قد يؤدي إىل اإلخال  

العقدي، ومادام للدولة مزايا سيادية تستطيع مبوجبها تعديل العقد أو إلغائها بإراد ا املنفردة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ الشركات 
ثمار املستثمرة إىل محاية استثمارها عن طريق وضع شرط على الدولة املضيفة ينص على الثبات التشريعي بالنسبة للقوانني املتعلقة باالست

  4للحد من سلطة الدولة التشريعية يف تعديل العقد أو إلغائه وعدم املساس به باإلرادة املنفردة.
الشرط محاية كبرية للطرف األجنيب ضد أي تعديل أو إلغاء للقانون الذي حيكم االستثمار، ومادام أن للدولة سلطة ا عطي هذيو 

املتعلق بتطوير االستثمار اليت نصت  01/035من االمر 29قد تدارى ذلك يف املادة  فإن القانون ،االنفراد بتعديل القانون يف أي وقت
حيتفظ باحلقوق اليت يكتسبها املستثمرون فيما خيص املزايا اليت يستفيدون منها مبوجب التشريعات اليت تؤسس تدابري لتشجيع ʺعلى أنه: 

 .ʺة وبالشروط اليت منحت على أساسهااالستثمارات وتبقى هذه املزايا سارية إىل  اية انتهاء املد
طبقا هلذه املادة فإنه إذا مت تعديل أو إلغاء القانون تبقى االستثمارات اليت أجنزت قبل ذلك خاضعة للقانون القدمي، وإذا كانت 

 16/609قانون من ال 22للمستثمر مصلحة يف تطبيق القانون اجلديد فيطبق بذلك القانون األصلح له، وهذا ما ورد يف نص املادة 
ال تسري ا ثار النامجة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، اليت قد تطرأ مستقبال على االستثمار  ʺاملتعلق باالستثمار بنصها على ما يلي:

 .ʺاملنجز يف إطار هذا القانون إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة

 .موقف المحرع الجزائري من شرط الابات التحريعي -3

                                           
ة لبعض عقود االستثمار اجلزائرية(، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، فرع حتوالت الدولة، شنتويف عبد احلميد، شروط االستقرار يف عقود االستثمار ) دراسة تطبيقي  1

 .94، 2009كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو،
 ، 2008شوشو عاشور، احلماية االتفاقية لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، ختصص قانون خا ، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،   2
 .127.  سان عبيد حممد املعموري، املرجع السابق،   38عاشور، املرجع السابق،   شوشو   3
، جملة احملقق احمللي للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية تأثري الصفة األجنبية يف قانون االستثمار العراقي عبد الرسول عبد الرضا وخري الدين كاظم عبيد،  4

 .135،  2009األوىل، العدد األول،  القانون، جامعة بابل، السنة
 معدل ومتمم.  2001أوت  22، صادر يف  47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج. ر عدد  2001أوت  20مؤر  يف  01/03أمر رقم   5
 .46، يتعلق برتقية االستثمار، ج. ر عدد 2016 شت  3مؤر  يف  16/09القانون   6
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من األمر  15جلزائري طبقا للمادة ثبات التشريعي من أهم الضمانات املمنوحة للمستثمر األجنيب، وقد أورده املشرع ايعد شرط ال
يف املستقبل على االستثمارات  ال تطبق املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ ʺالسابق ذكره واليت جاء يف نصها ما يلي: 03/01

 .ʺا طلب املستثمر ذلك صراحةاملنجزة يف إطار هذا األمر إال إذ
ال تسري ʺليت نصت على ما يلي:ا 22املتعلق برتقية االستثمار يف مادته   16/09وقد أكد املشرع على هذا الشرط يف القانون 

طلب املستثمر  إطار هذا القانون، إال إذا مستقبال على االستثمار املنجز يف تطرأ ا ثار النامجة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون ، اليت
 .ʺذلك صراحة

لى الدولة احرتام هذا املبدأ وعدم طبقا هلذه املادة فإن املبدأ هو تكريس شرط االستقرار أو الثبات التشريعي ، وبذلك ينبغي ع
ملبدأ ر نفسه، وبذلك يعترب هذا اإدخال أي تغيريات أو تعديالت على االستثمارات املنجزة سابقا، إال إذا مت طلب ذلك من املستثم

 ذب االستثمارات.جلمبثابة بند يدرج يف العقد يكفل محاية للمستثمر األجنيب، تلتزم به الدولة، ومن مث يعد عامال 
 يعيالواردة على شرط الابات التحر ثانيا: االستاناءات 
نون، اليت قد تطرأ مستقبال ذا القاهال تسري ا ثار النامجة عن مراجعة أو إلغاء  ʺفإنه: 16/09من القانون  22طبقا لنص املادة 

 .ʺعلى االستثمار املنجز يف إطار هذا القانون إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة
لقانون القدمي، وتطبيق القانون ايفهم من هذه املادة انه ال ميكن إدخال أي تعديل أو تغيري على االستثمارات املنجزة يف ظل 

ثمار،فقد يرى املستثمر أن القانون ذلك بناء على طلب يقدم للوكالة الوطنية لدعم االستاجلديد إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة، و 
 .اجلديد هو القانون األصلح واألنسب له، إذا كان يقدم امتيازات أفضل من القانون القدمي

دولة املضيفة باعتباره حافز ومن مث يبدو أن هناى نوع من االستقرار التشريعي يف االستثمار، وهذا ما يعطي نفعا للمستثمر يف ال
لكن ما قد يعاب على مبدأ استقرار القانون أنه يعد تدخل أو  ضمان مينحه احلماية الكافية من التغريات اليت قد تطرأ على التشريع.

يادة الدولة، تقليص يف سيادة الدولة، وحيد من سلطتها التشريعية، وحسب بعض فقهاء القانون فإن هذا املبدأ ال يطرح إشكاال بشأن س
ها ألن هذه األخرية تبقى حمتفظة بكامل صالحيا ا التشريعية يف إصدار القوانني وتعديلها وإلغائها، باستثناء االستثمارات اليت مت إنشاؤ 

ثمارات، يف ظل قانون ما، حيث يبقى هذا القانون ساري املفعول عليها كاستثناء على مبدأ التطبيق الفوري للقوانني يف حدود هذه االست
تتمحور هذه االستثناءات يف حق الشفعة و الرسم , و 1وهذا يعد تنازال من الدولة عن جزء من سياد ا هبدف جذب املستثمر األجنيب.

 على األرباح االستثنائية.
 .حق الحفعة -1

مية االقتصادية حبق سات العمو ، حيث تتمتع الدولة وكل املؤس2009مت تكريس حق الشفعة طبقا لقانون املالية التكميلي لسنة 
لشفعة طبقا ألحكام قانون الشفعة عن كل التنازالت عن حصص املسامهني األجانب أو لفائدة املسامهني األجانب، وميارس حق ا

نازل اليت تضمنها قانون وهذا األخري أصبح حيد من حرية الت املتعلق بالتسجيل، 01-09من األمر  62التسجيل، حسب املادة 
ميكن أن تكون  ʺه:على ان املتعلق بتطوير االستثمار 01-03من األمر رقم  30، حيث تنص املادة  2001االستثمار لسنة

لتزم املالك اجلديد لدى الوكالة بالوفاء ياالستثمارات اليت تستفيد من مزايا املنصو  عليها يف هذا األمر موضوع نقل للملكية أو تنازل، 
 .ʺملزاياار األول واليت مسحت مبنح تلك املزايا، وإال ألغيت تلك بكل االلتزامات اليت تعهد هبا املستثم

                                           
-2010، 1نونية لالستثمار األجنيب يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري، ختصص قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر لعماري وليد، احلوافز واحلواجز القا   1

2011  ،19. 
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بعد التصرف الذي قامت به شركة أوراسكوم تيليكوم، حيث  2009وقد مت تكريس حق الشفعة وتقنينه يف قانون املالية التكميلي 
وراسكوم تيليكوم احلاصلة على أزائرية وشركة مة بني السلطات اجلمل تكن اجلزائر تنص على أي شرط هلذا التنازل، مما أدى إىل إثارة أز 

رخصة تسويق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر باسم شركة جيزي، عندما أرادت هذه الشركة التنازل عن أسهمها لفائدة متعامل أجنيب 
أفاد بيان وزير املالية أن التشريع واالنسحاب من السوق اجلزائرية، إذ قررت احلكومة منع الشركة من بيع أسهمها إىل شركاء أجنبية، وهنا 

ئر، الساري مينح للدولة اجلزائرية حق الشفعة واألولوية يف شراء كل األسهم والتنازالت اليت تقوم هبا الشركات األجنبية العاملة يف اجلزا
 .1ف مفاوضات البيع مع أي طرف أجنيب ألهنا يف نظرها  تعد خطوة  ري قانونيةومن مث وقّ 

وراسكوم تيليكوم موقف اجلزائر تعسفيا و ري قانوين لتمسكها حبق الشفعة، باعتباره حق ميس مببدأ أاعتربت شركة  ويف املقابل 
ر استقرار التشريع وهذا يعترب تناقضا مع ما تعهدت به يف قوانينها السابقة واتفاقيا ا الدولية، على أساس أن العقد املربم بينهما يوف

 2ستقرار القانوين على احلالة اليت كان عليها وقت إبرام العقد.للشركة الطرف يف النزاع اال
أس مال شركة أوراسكوم تيليكوم باملئة من ر  51ويف األخري وقع الصندوق الوطين لالستثمار بباريس على عقد شراء أسهم بنسبة 

حيث  46مبوجب املادة  2010نة كميلي لسمبوجب قانون املالية الت 62وقد مت تعديل نص املادة  مليار دوالر. 2.66اجلزائر بقيمة 
ألجانب أو لفائدة املسامهني اتتمتع الدولة واملؤسسات العمومية االقتصادية حبق الشفعة على كل التنازالت عن حصص املسامهني 

ا  املختصة سلمة من طرف املصوخيضع كل تنازل حتت طائلة البطالن إىل تقدمي شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة امل األجانب.
 التابعة للوزير املكلف باالستثمار بعد استشارة جملس مسامهات الدولة.

منه على انه تتمتع الدولة وكذا املؤسسات العمومية االقتصادية حبق  573، فقد نصت املادة 2014وطبقا لقانون املالية لسنة 
ل أقصاه ثالث سنوات بعدما كانت يف اجل أقصاه شهر الشفعة وتسلم شهادة التخلي للموثق املكلف بتحرير عقد التنازل يف اج

 ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وعليه زاد املشرع يف املدة.
يف بالنسبة للقانون اجلديد املتعلق برتقية االستثمار، فقد أكدت وزارة الصناعة واملناجم بان قانون الشفعة مت اإلبقاء عليه ومت تعزيزه 

زارة على أن حق الشفعة يف القانون اجلديد مل خيضع ألي تغيري بينما مت تكييفه مع ما يتم يف مجيع بلدان هذا القانون، كما أكدت الو 
العامل، وأشارت إىل أن حق الشفعة خضع إلدماج جزئي يف قانون اإلجراءات اجلبائية من اجل معاجلة التقييم املنخفض لقيمة األسهم 

 4ن من األحكام اليت تعاجل هذه الظاهرة.واحلصص االجتماعية اليت هي  ائبة حىت ا 
 .الرسم على األرباح االستانائية  -2

، عندما أقرت الدولة اجلزائرية رسم 2006أبرز مثال على هذا االستثناء النزاع الذي قام بني الدولة اجلزائرية واناداركو ومريسك يف سنة 
،حيث نصت 1 2006ميل يسري بأثر رجعي مبوجب قانون احملروقات سنة دوالر للرب  30على األرباح االستثنائية عندما يفوق سعر النفط  

يطبق رسم  ري قابل للحسم على األرباح االستثنائية اليت حيققها الشركاء األجانب على حصة النتاج اخلاصة ʺمكرر منه على انه: 101املادة 
                                           

لوم القانونية معهد العالعلوم السياسية، ة للحقوق و ، اجمللة اجلزائرياالستثناءات الواردة على مبدأ الثبات التشريعي يف االستثمار األجنيبعبد الالوي خدجية،   1
 .88. ،  2016ديسمرب ، 2. عواإلدارية، املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر، 

وم املتضمن املوافقة على اتفاقية االستثمار املوقعة بني وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسك 416 /01من املرسوم التنفيذي رقم  6/1تنص املادة   2
، أن تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب خا  قد يعيد النظر بصفة مباشرة  يف عد التوقيع على هذه االتفاقيةمتنع الدولة اجلزائرية على نفسها بʺتيليكوم اجلزائر  على انه:

 .ʺاحلقوق واالمتيازات املخولة مبوجب هذه االتفاقية
 .2013ديسمرب  31، الصادرة يف 68، ج.ر عدد  2014ملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة ا 2013ديسمرب  30مؤر  يف  08-13من القانون  57املادة 3
 .91-90عبد الالوي خدجية، املرجع السابق،    4
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ر للربميل الواحد، وذلك فيما خيص عقود الشراكة املربمة دوال 30الوسط العددي الشهري ألسعار برتول الربنت يتجاوز يكون هبم عندما 
 . 1986 شت  19املؤر  يف  14 /86يف سونطراى شريك أجنيب أو أكثر يف إطار القانون رقم 

 5الذي يعود إىل الشركاء األجانب  اإلنتاج، وتبلغ نسبة هذا الرسم املطبق على  20061يطبق هذا الرسم بداية من أول  شت سنة 
 باملائة كحد أقصى. 50ة كحد ادين ووباملائ

وتقوم سونطراى من اجل سداد هذا الرسم لدى اخلزينة العامة، خبصم كمية احملروقات املوافقة ملبلغ هذا الرسم من حصة اإلنتاج الذي 
إلنتاج وكذا منهجية حتدد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم، مع األخذ بعني االعتبار مستوى ا يعود إىل الشركاء املعنيني األجانب.

عرفت األسعار ارتفاعا كبريا  2005ومنذ سنة . ʺوتعترب كل اتفاقية خمالفة لألحكام املذكورة أعاله ال ية حساهبا عن طريق التنظيم.
وقعة خالل وتنامت بصفة دائمة ونتج عن هذا االرتفاع يف األسعار حتقيق الشركات األجنبية العاملة باجلزائر ألرباح استثنائية مل تكن مت
 2توقيع تلك العقود، ومبا أن الدولة صاحبة سيادة فإن هلا احلق يف حتديد هذه اإلرباح االستثنائية وهو ما قامت به اجلزائر.

وهنا شددت الشركات البرتولية وعلى رأسها أناداركو األمريكية على عدم قانونية اإلجراء بالنظر إىل تطبيقه بأثر رجعي. وجلأت 
ماليري دوالر على  3ية وخاصة أناداركو ومريسك  إىل القضاء الدويل، وطالبت بتعويض األضرار اليت تصل قيمتها إىل الشركات الدول

جويلية  29األقل، ومت إيداع طلب ملباشرة إجراءات التحكيم على مستوى مركز تسوية املنازعات املتصلة باالستثمار بواشنطن بتاريخ 
2009 .3 
ان اجلزائر كانت بصدد التحضري سنتني، ونظرا لتعقد اإلجراءات ارتأى الطرفان وضع حد للنزاع خاصة و واستمرت القضية خالل   

الشركات مصا  كبرية  هلذهن وفقا ملعطيات جديدة ميكن أن تدعم موقف الشركات، كما أ 2011لتعديل قانون احملروقات مع هناية 
كات األجنبية، وبعد التخلي عن التسوية ن إىل خيار الرتاضي مع أفضلية لصا  الشر ال ميكن التفريط فيها، ويف هناية السنة اجته الطرفا

اداركو يقضي بتعويض هذه الشركة تعويضا القضائية والتوجه حنو إجياد حلول ودية حلل النزاع مت التوصل إىل اتفاق بني اجلزائر وشركة أن
 يان أصدرته الشركة.شهرا حسب ب 12مليار دوالر يف فرتة  1.8من البرتول بقيمة  إضافيةعينيا يتمثل بتزيدها بكميات 

 25كما اتفق الطرفان على تعديل عقد تقاسم اإلنتاج، مع متديد عقد الشراكة الذي جيمع هذه الشركة مع شركة سوناطراى إىل 
على األرباح االستثنائية، مع مقابل التزام شركة أناداكو مبواصلة دفع الرسم  1989أكتوبر  23سنة حتسب من تاريخ إبرام العقد يف 

   4ميتد إىل كل الشركات املتمثلة يف شركة مايرسك وشركة ايت أوتيل 2012مارس  9اإلشارة إىل أن هذا االتفاق الذي مت إبرامه بتاريخ 
الرجعي هلذه الرسوم يعد ن إقرارها لألثر وما جتب اإلشارة إليه أنه إذا كان من حق اجلزائر فرر الرسوم اجلبائية اليت تراها مناسبة، فإ

 لك يعد جتاوزا من الدولة. ذن إمت تضمني هذا الشرط يف العقد، ف إجراء  ري مقبول ملساسه مببدأ استقرار التشريع، خاصة وانه
  .بة عن اإلخالل بمبدأ الابات التحريعيتالمس ولية المتر ثالاا:  

يمها، وهذه السلطة تعترب من مظاهر السيادة، وهذا ما يعطي للدولة متتلك الدولة سلطة على املشروع االستثماري املنجز على إقل
وجتب اإلشارة إىل أن إخالل الدولة بالتزاما ا التعاقدية واملساس حبقوق  احلق يف تعديل العقد أو القانون أو إلغائه أو أي إجراء آخر.

                                           
 48 ، املتعلق باحملروقات، ج.ر عدد 2005أفريل  28، املؤر  يف  05/07، يعدل ويتمم القانون رقم  2006جويلية  29املؤر  يف  06/10األمر رقم    1

 .2006جويلية  30صادرة بتاريخ 
 .92عبد الالوي خدجية، املرجع السابق،  2
 .92املرجع نفسه،    3
 1أكتوبر  23بالعقد املؤر  يف  4، يتمن املوافقة على امللحق رقم 2012مارس  22مؤر  يف  12/147املرسوم الرئاسي   4

 .2012مارس  25لصادرة بتاريخ ا 17للبحث عن احملروقات السائلة واستغالهلا، ج.ر عدد  989
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ومن مث فالتساؤل   ا التعاقدية واحرتام مبادئ القانون الدويل.الطرف األجنيب يعد تصرفا  ري مشروع، ألن الدولة ملزمة باحرتام التزاما
يف هذا اإلطار اختلف الفقه حول اعتبار ، املطروح هل أن خالل الدولة مببدأ الثبات التشريعي يؤدي إىل قيام مسؤوليتها الدولية أم ال؟

 الدولة مسؤولة دوليا عن إخالهلا هبذا املبدأ أم ال :
لناجتة عن العقود املربمة يف إطار القانون تكون مسؤولة مسؤولية دولية يف حالة إخالهلا بالتزاما ا التعاقدية ايرى اجتاه أن الدولة 

 الداخلي.
انتقد هذا الرأي على أساس أن احلصانة املعرتف هبا للعقود  ري معرتف هبا يف القانون الدويل، كما أن القضاء الدويل مل يبني فكرة 

كل العالقات التعاقدية الناشئة بني الدول واألشخا    يف مبدأ العقد شريعة املتعاقدين ال ميكن إعماله وأن قود، احلصانة املطلقة للع
 1اخلاصة نظرا خلصوصية هذه العقود.

 الصادرة خمالفة العقدال إذا كانت إيف حني يرى اجتاه آخر أن انتهاى الدولة للعقد ال يشكل سببا النعقاد مسؤوليتها، وال تسأل 
لقانون الداخلي  وهذا األخري هو لعنها  تشكل فعال دوليا  ري مشروع. ومن مث فإن العقد املربم بني الدولة والشخص األجنيب خيضع 
م العام أم ال، وان أي تعديل على الذي حيدد ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة يف مواجهة الطرف اخلا  املتعاقد معها خمالفا للنظا

 جهة الدولية.بالعقد املربم بينها وبني املستثمر األجنيب، وال يشكل عمال  ري مشروع من الو قانوهنا ال ميس 
ولية الدولية تتحقق بتحقق التعسف يف حني يرى اجتاه آخر أن جمرد املساس بالعقد ال يشكل عمال  ري مشروع دوليا، إال أن املسؤ 

ق بتنفيذ العقود املربمة بني الدول نون الدويل يتضمن قواعد قانونية تتعلعلى أساس أن القا ،يف اإلجراء الصادر عن الدولة املعنية
 إىل قواعد القانون الدويل. عودي واألشخا  األجنبية، وعليه فإن تكييف ما إذا كان تصرف الدولة يؤدي إىل قيام مسؤوليتها أم ال

دولية، يفرر على الدولة احرتامها وإال انعقدت  انتقد هذا الرأي على أساس أن القول بأن العقد الذي مت تدويله يضع قواعد
مسؤوليتها الدولية، يعد قوال خمالفا لقواعد القانون الوضعي اليت تنص على انه ال ميكن ألي دولة حتريك مسؤولية دولة أخرى استنادا 

  2.هلإىل العقد الذي مت تدوي
 فإن أي خمالفة من الدولة اللتزاما ا مثالعقد بصورة املطلقة، ومن وعليه ميكن القول أن القانون الدويل العام ال يكرس مبدأ قدسية 

 التعاقدية ال يشكل يف حد ذاته عمال  ري مشروع دوليا.
وراسكوم تيليكوم هو موقف قانوين طبقا لقوانينها الداخلية، وان التعديالت اليت قامت هبا أوعليه فإن موقف اجلزائر يف قضية 

  3ا الوطين.جاءت مربرة حبماية اقتصاده
 خاتمة: 

و شرط الثبات التشريعي أو من خالل دراستنا للموضوع تبني لنا أن من أهم الضمانات املمنوحة للمستثمر األجنيب، مبدأ أ
 لقانوهنا، وبذلك يضمن تطبيق القانون االستقرار التشريعي، والذي يكفل للمستثمر  محاية داخل الدولة املضيفة إزاء أي تعديل أو تغيري

لب صريح من املستثمر إذا رأى أن لذي كان ساريا وقت إبرام العقد، إال أنه يرد على املبدأ استثناءات ميكن تطبيقها بناء على طا
االطمئنان  لالستثمار األجنيب بزرع  القانون اجلديد هو األصلح واألنسب، ومن مث فإن مبدآ الثبات التشريعي يعد من العوامل املشجعة

 ، وعليه ميكن لنا تقدمي االقرتاحات التالية:جنيبلدى املستثمر األ

                                           
 .566حفيظة السيد حداد، املرجع السابق،    1
 .580-577حفيظة السيد حداد، املرجع نفسه،    2
 .95عبد الالوي خدجية، املرجع السابق،    3
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ثبات التشريع من أهم الضمانات اليت جيب أن تعطى هلا األولوية خاصة أن الثبات ال جيب أن ميس قانون االستثمار فقط، ضرورة  -
 بل ميس القوانني اليت هلا عالقة بالنشاط االستثماري.

هلدف منها هو التهرب من القانون اشريعي لالستثمار يف العقود املربمة، مىت كان يستحسن على الدولة عدم إدراج شرط الثبات الت -
 الوطين للدولة املضيفة.

قابل للتغيري يف أي وقت، إضافة إىل ينبغي على الدولة وضع مدة قانونية تثبيت القانون على العقد، الن قانون الدولة  ري ثابت و  -
 لدولة بتعهدها.يض عن اخلسائر اليت تواجه املستثمر جراء إخالل اضرورة قيام الدولة بوضع قيمة حمددة للتعو 

نا  استثمار يقل فيه تقلب مواملستثمر يسعى لوجود  توجههاسيادة الدولة تتمثل يف تعديل قوانينها وإلغائها حسب حاجتها  -
 القوانني، لذا وجب التوفيق بني هذين األمرين.
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 للبلدية اوحدة إقليمية االقتصادير الخدمة العمومية وتفعيل الدور تسيياآلليات المستحدثة في 
Mechanisms developed in the management of the public service 

and activating the economic rôle of the municipality as a regional unit 

 ،اهدكتور باحث يف اللب طا ،محمدلعمري ط.د.                                          
 ،ق والعلوم السياسية، قسم احلقوقكلية احلقو                                          
 ، اجلزائر.تلمسان بكر بلقايد، أبو جامعة                                          
 اجلزائر. ،نعامةالاملركز اجلامعي ب ؤقتأستاذ م                                         

 23/05/2018 تاريخ املراجعة: - 26/03/2018 تاريخ اإليداع:

 ملخص:    

 عمومية علي جتسيده يف كل األطرإن تنظيم وتسيري هيئات الدولة الذي كرسه الدستور يف مراجعاته املتعاقبة وعملت السلطات ال     
 مية وتنظيمهاق العمو ييييييييييييييييييييييييها  إعادة تأهيل املرافت عليه مجلة اإلجراءات املستحدثة أمهالتشريعية والتنظيمية أخرها قانوين البلدية والوالية وعرب 

لية مبا يتماشي و حميل تنمية إلدولة الرامية ختفيف الوثائق  وتبسيط اإلجراءات اإلدارية  اليت تعزز عالقة اإلدارة  باملواطن  كرس مساعي ا و
 لراهنة .التطورات التكنولوجية ا

ات احمللية ييييمويل ميزانية الدولة واجلماعكما أن األزمة املالية الراهنة جعلت من الدولة اجلزائرية تبحث عن بدائل مالية أخرى  لت      
اجلبائية وخلق  الالمركزية إصالحاهلامة يف  عرب جمموعة من الضرائب والرسوم من خالل اعطاء امهية كربى للجباية احمللية اليت تعد من العناصر

 املواطن .بذات صلة مباشرة  اكوهن   خاصة البلدية توازن بني تقدمي خدمة راقية تقوم علي موارد حملية مستقلة
       :  الكلمات المفتاحية         

    اجلباية احملليييية. ،خدمة عمومية ،عصرنةاجلماعات احمللية،  ، املرفق العمومي،تأهيل
  

 Abstract :    

             The Most important of winch is the rehabilitation and organization of public facilities, the 

simplification of documents and the simplification of administrative procedures That enhance the 

Relationship Between the administration and the Citizen. Aimed at local development in line with current 

technological developments. 

The current financial crisis has made the Algerian state look for other financial alternatives to finance the 

state budget and local communities through a range of taxes and fees by giving great importance to the 

local collection, which is an important element in the reform of fiscal decentralization and creating a 

balance between  providing high quality service based on resources An independent local private 

municipality being directly related to the citizen 

      keywords :  

                   Rehabilitation, public utilities, local communities ;modernization, the public service , fiscal 

decentralization .  
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 ة:مقدمددد

السنوات  اجلماعات احمللية خاللمركزة و السلطيات العمومية من خالل اإلدارة الالمركزية املرفقية املمثلة يف املصا   ري امل عكفت     
العام من  لعمومية من خالل تأهيل املرفقاالقليلييية املاضييية على سن و إصدار عدة نصو  قانونية وتنظيمية من شأهنا الرقي بواقع اخلدمة 

تكوين بشري للتسريع يف التكفل و  رقمنة يف التنظيم والتسيريال إدخال حيث ظروف استقبال املواطن بتوفري كل املستلزمات املادية من
تعزز نشاطها نها من بناء استقاللية مالية لنفسها اجلباية احمللية للجماعات احمللية بالبحث عن موارد مالية هلا متك إصالح  مبوازاة بانشغاالته و

مركزي  يا وتساعد علي خلق تعاون الاالقتصادي و تساعدها على تسيري و ترقية خدمة عمومية نوعية حتسن من عالقة اإلدارة باملواطن حمل
 وعامل لي  رار ما ميارس يف معظم دول الوفق سياسية جبائية حملية فعالة عاجملاالت يف العديد من  اتفاقيات التوأمة إطارأجنيب يف حملي و 

 .الوطين ام اجلبائيذلك مع جتنب أي معارضة ملبدأ وحدة و تناسق النظ
، الشباى الوحيد، العمل التكنولوجيات اإلعالم واالتص استعمالولتجسيد ذلك قامت السلطات الوصية بعدة مبادرات كتعميم 

، اجناز مشاريع استثمارية واملؤسسات العمومية سمية املبايندة ت، تسمية وإعاتأهيل املرافق العمومية احمللية ،قانون للجباية احمللية إصدارعلي 
ملعرفة مدى فعالية هذه و . اإللكرتونية دارةإنظام يف ظل حملية لتقريب اإلدارة من املواطن...اخل هلدف واحد و وحيد هو تقدمي خدمة نوعية 

رفق العام ممثال يف البلدية كوحدة إقليمية  : هل من الضروري علي املعلى نوعية اخلدمة املقدمة نطرح اإلشكاليييية التالية ا ليات املستحدثة
اجلديدة اليت  ا لياتوهل استطاعت ، احمللية ؟ هملوارداألمثل  ون باالستغاللتقدمي اخلدمة العمومية تستجيب لتطلعات املواطن يبقي مره

يف بناء استقاللية  تسهمأالعمومية و  للبلديات من عصرنة اخلدمة االقتصاديةو  االجتماعيةهبا السلطات العمومية ملرافقة التنمية  جاءت
  . مالية حملية؟

تنظيمية ذات الصلة باملوضوع بصورة مباشرة النصو  التشريعية وال باستقراءلإلجابة علي هذا التساؤالت ارتأينا توظيف املنهج التحليلي      
درة عن السلطات املركزية والتوجيهات الصا مسرتشدين يف الغالب بالتعليمات واملناشري يف الدراسة منتهجني يف ذلك الطرق القانونية والعلمية

ماعات احمللية بوصفها املسئولة علي تقدمي بداية بالتعريج علي مفهوم اجلاخلطة ا تية  يندتممعاملتبعة يف ذلك  ا ليات تنفيذها و إجراءاتو 
جلديدة يف حتسني العالقة بني اإلدارة اأمناط العمل دمة العمومية وإجراءات تبسيطها مث اخلدمة العمومية وترقيتها مع حتديد القصد من اخل

 رقية اخلدمة العمومية. تتشخيص دور املوارد احمللية يف  احمللي و أخرياإعادة تأهيل املرفق العمومي اإلداري  واملواطن و
 المبحث األول

 .لعموميةالخدمة او تحديد مفهوم ال من الجماعات اإلقليمية 

مظهر حموري ملظاهر  للدولة كوهنا متثل نة اهلامة واحلساسة اليت حتتلها اجلماعات اإلقليمية علي مستوي اهليكل التنظيميانظرا للمك
وكل إليها العديد من االختصاصات يجعل من املشرع اجلزائري  مرفق البلديةونقطة التقاء املواطن باإلدارة خاصة  التسيري الالمركزي

لبية حاجياته اليومية يف إطار خدمة تالحيات تستطيع من خالهلا التكفل بانشغاالت املواطن ومنحها االستقاللية املالية لتتمكن من الصو 
 عمومية نوعية تعكس مدنية الدولة و اإلدارة .
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 .بوصفها القائم بالخدمة العمومية إلقليميةالجماعات ا المطلب األول:
ما تعتربان ة كأخري تنفيذي ل من هيئات تداولية وتتشك فهي تتجسد من خالهلا الالمركزية اإلدارية يتالإلقليمية الوحدة ا الوالية والبلديةمتثل       

عمومية اليت تعترب موضوع هذه الورقة البحثية  لذا سنتطرق إيل حتديد مفهوم الوالية مث البلدية ودورها يف تسيري اخلدمة ال من أشخا  القانون العام
     كوهنا سلطة الوصاية.      ن حصر اجلماعات اإلقليمية يف البلدية والوالية حيتم علينا التطرق كذلك التطرق ملفهوم الواليةإال أ

  .ةالوالية و البلدية اوحدة إقليمي  فرع األول:ال
تتمتع بالشخصية ة اإلقليمية للدولة اجلماع هي تلك 1ملتعلق بالوالية ا 21/02/2012املؤر  يف  12/07القانون الوالية يف مفهوم       

 لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية فضاءهي أيضا الدائرة اإلدارية  ري املمركزة للدولة وتشكل  و املعنوية والذمة املالية املستقلة
 .جمللس الشعيب الوالئي والوايلتتشكل من هيئتان مها او  بني اجلماعات اإلقليمية للدولة

طار احملدد لتوزيع الصالحيات ووسائل الدولة وتساهم يف تنفيذ السياسات العامة ضمن إلتساهم الوالية مع الدولة يف إدارة و يئة اإلقليم     
 ترقية و حتسني اإلطار املعيشي للمواطنني.بني مستويات املركزية واإلقليمية كما تساهم يف 

القاعدية  يف مادته األويل علي أهنا اجلماعة اإلقليمية 2املتعلق بالبلدية 22/06/2011ملؤر  يف ا 11/10م :قر  القانونعرفها البلدية أما     
التنمية االقتصادية و االجتماعية تساهم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة و يئة اإلقليم و تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة للدولة 

بلدي منتخب يرأسه رئيس جمللس الشعيب التتشكل من هيئتان مها او  .اإلطار املعيشي للمواطن وحتسينه ل عليوكذا احلفاوالثقافية و األمن 
 البلدية الذي ميثل اهليئة التنفيذية بوصفه ممثال للدولة.

       دور الجماعات اإلقليمية في تسيير الخدمة العمومية. :الاانيالفرع 
يتضح لنا تلك العالقة اليت تربطها بتسيري وترقية اخلدمة  نستخلص أن دور اجلماعات اإلقليمية فنيهذين التعري استقراء من خالل      

مجيع املستويات بالتكفل باحلفال علي  ىعلو  العامة للدولة مبختلف قطاعا ا مرافقة الدولة يف جتسيد السياسةيف يف مشاركتها العمومية و 
و لقد جاء القانون املتعلق بالبلدية يا ا املادية واملالية والبشرية أو بالتعاون مع السلطات املركزية اإلطار املعيشي للمواطن وحتسينه وفق إمكان

 ي:2تسيري اخلدمة العمومية بناءا علي املبادئ التالية خاصة ليحدد دورها يف
 حتديد املستفيد من اخلدمة. -
 تصميم اخلدمة بشكل يليب ر بة املستهلك. -
 اقة واإلمكانية.توفري اخلدمات حبسب الط -
 منح السلطة والتفويض للمسؤول ملباشر  -

 اآلليات العملية في تبسيطها. مفهوم الخدمة العمومية و :المطلب الااني

                                           
  القانون رقم 07/12 املؤر  يف 2007/02/21 املتعلق بالوالية اجلريدة الرمسية العدد 37 بتاريخ 1.2012/02/29 

  القانون رقم 10/11 املؤر  يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية اجلريدة الرمسية العدد 12 بتاريخ : 2011/07/03 .2 
  2 جملة الداخلية – جملة دورية تصدر عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية العدد 0- فيفري 2018   55 .
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سيدها وجعلها تتجاوب ومقتضيات تعد اخلدمة العمومية من بني املشاريع  اإلصالح املهمة اليت تركز  السلطات العمومية  علي جت
توفري مجيع املتطلبات اليت حتسن ب اإلدارة اطن والتنظيمية هلدف إعادة الثقة الغائبة بني املو  آلياتلكل الطرق و  اختاذها من خالل الواقع احمللي

 .حللول يف تسيري املرفق العاما إجياداحمللي يف  نتخباحلد من الصعوبات والعراقيل اليت يواجهها امل و املستوي املعيشي املواطن

 .خدمة العموميةمفهوم الاألول:  فرعال

واطن ومعاجلتها يف حدود الطوعية للمرفق العام ألجل التكفل بطلبات وانشغاالت امل االستجابةاخلدمة العمومية هي تلك 
 نظم هلذه العالقة.داخل اإلطار التنظيمي امل قاملرتفالذي يضمن حسن العالقة بني املرفق و  قالالئاختصاصاته وبالوجه 

ا حيقق مبدأ املساواة والشفافية واحلياد والعدالة لكن من مميفيات تقدميها ككلة للمرفق العام هي من حتدد نوع اخلدمة و كما أن املهام املو       
لعناصر القائم باخلدمة واملستفيد منها ن لذلك جند اجلماعات احمللية تسهر علي حتقيق اجلانب األهم من تقدمي اخلدمات العمومية املتمثلة يف ا

 :3التالية 
 .إقليمهاي مستوي سني األداء علي مستوي الشبابيك واملصا  التابعة هلا وكذا الشبابيك واملصا  اخلارجية علحت -
 ن استقبال وتوجيه املواطنني هبذه املصا  والشبابيك.سالسهر علي ح -
  التوجيه.اإلعالم و  االتصالالوسائل املتبعة يف مراعاة  -
 03/07/2011بتاريخ  12ريدة الرمسية العدد املتعلق بالبلدية اجل 22/06/2011املؤر  يف  11/10لقانون رقم ا .هيل املرفق العمومي  التابعة هلاتأ -

 تخفيف الوثائق وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.:آليات  الفرع الااني

مللفات ذات الطلب املستمر تلف امن بني اإلجراءات اليت سامهت يف عصرنة اخلدمة العمومية وحتسينها تلك التدابري اليت مست خم      
 وهي:بلدية فقني علي مصا  المن املرت

  :ملف استصدار جواز السفر و بطاقدددددة التعريف البيومتريينأوال:   
باإلضافة إيل إلغاء بعض الوثائق  حيث مت ختفيف االستمارة املخصصة لطلب احلصول على جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية

 و هي:1ا من ملف استخراجهم
 بطاقة احلالة املدنية.-شهادة ميالد األب أو األم. -
 ترخيص من عند األب إىل األحداث. -
 الشهادة العائلية للحالة املدنية. -
هادة ميالد األب أو األم و إن تعذر شهادة اجلنسية ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر املنتهية صالحيتهما مرفقني بش استبدال -

 أحدمها.           ذلك شهادة وفاة
 إلغاء التحقيقات اإلدارية فيما يتعلق بامللفات اخلاصة باحلصول على جوازات السفر. -

                                           
  3 التعليمة الوزارية رقم 87/15 املؤرخة يف 2013/10/23 عن وزارة الداخلية املتعلقة باإلجراءات املتبعة خبصو  استقبال املواطن والتكفل بانشغاالته

  التعليمة الوزارية 1152 املؤرخة يف 2010/05/18 عن وزير الداخلية واجلماعات احمللي تتضمن ختفيف استصدار بطاقة اهلوية وجواز السفر.1 
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امللحق اخلا  بتدوين املعلومات املتعلقة بالزواج و األوالد و استبداهلا خبانة يدون فيها اسم الزوج و لقبه بالنسبة للطلبات  فحذ -
ميكن للمواطنني الرا بني يف االستفادة من جواز السفر بيومرتي إلكرتوين مع  كما   رامل.املقدمة من قبل النساء املتزوجات أو األ

االحتفال جبواز السفر القدمي و الذي حيمل تأشرية أجنبية جارية الصالحية شريطة تعهد املعنيني كتابيا بإرجاع جواز السفر احملتفظ به 
 .1فور انقضاء صالحية ذات التأشرية 

 ة:داستصدار رخصددددة السياق ملف طلبثانيا: 
لقد مكن استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال التنسيق بني املصا  عرب تراب الوطن من إرسال النسخة األصلية من شهادة      
سئول املؤهل إىل مرفقة برسالة ممضية من قبل املرية الوالئية للمواصالت الوطنية عن طريق مصا  املديكفاءة بواسطة الربيد اإللكرتوين ال

  .شهادة الكفاءة يف حالة جتديد رخصة السياقة أو تغري مقر اإلقامة مع إلغاء 2املصلحة املعنية اليت أودع لديها ملف التجديد

 :لتعريف الوطنيةمن أجل استصدار جواز السفر و بطاقة اS 12شهادة الميالد األصلية  استخراجملف ثالاا: 

للحالة املدنية سهل  ا يلالسجل  راج شهادة امليالد من الشبك بتقدمي الدفرت العائلي إال أن استحداثكان يتم استخيف السابق      
تصريح شريف قصد استصدار  وبعد تقدمي طلب خطي من طرف املعين  S12من هذا الطلب علي املواطن وباألخص شهادة امليالد املؤمنة 

  عند جتديد مها إذا كنا املنقضيني الصالحية. ة أوجواز سفر أو بطاقة التعريف البيومرتيني ألول مر 
عند ذه امللفات،واحللول حمل املواطن ه وجعلها مقتصرة فقط على الوثائق الضرورية لدراسة ةاإلداريتقليص عدد الوثائق املكونة للملفات    

            .من املصلحة أو اهليئة املعنية مباشرة ب املعلومات الضرورية هلذا الغرراإلمكان ،لطل

 اانيال مبحثال                                                        

 لعموميددة اإلداريددددة.تحسين العالقددددة بين اإلدارة والمواطن وإعادة ت هيل المرافق ا                          

عن السلطات املركزية  اليت جاءت لتخفيف العبء على املواطن و مجليية النصو  والتعليمات والقرارات الصادرة  إىل إن املتتبع     
تضمن السري احلسن للمصا  املكلفة بتقدمي اخلدمة العمومية وتسريها وباألخص علي املستوى الالمركزي جندها تطرقت يف مضموهنا إىل 

العمومية  عالقة اإلدارة احمللية باملؤسسات واإلدارات ، املدينا فيها فعاليات اجملتمع باملواطن مباإلدارة احمللية عالقة حماور متعددة يف جمال 
 يئة و توفري هياكل  من حيثالعام تأهيل املرفق ،كما رافقت ذلك مبادرات جريئة ل3االقتصادينيعالقة اإلدارة احمللية باملتعاملني و  األخرى

 الضرورية لتسيري وتنظيم املصا  ذات العالقة املباشرة باجلمهور.توفري الوسائل ترقي إيل تطلعات املرتفق وكذا  عصريةفضاءات مالئمة و و 

 ق المتعاملين معها.ماإلدارة المحلية ة دعالقددالمعايير التي تكفل الخصوصية الحلية في :  المطلددب األول

                                           
  التعليمة رقم 2592 املؤرخة يف 2015/10/19 لوزارة الداخلية حول االحتفال جبواز السفر حيمل تأشريات أجنبية ذى صالحية جارية.1 

  التعليمة الوزارية رقم  1599 املؤرخة يف 2011/05/25 لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية حول بتخفيف امللفات وتبسيط اإلجراءات وحتسني اخلدمات.2 
  مداخلة السيد وزير الداخلية واجلماعات احمللية حول الالمركزية خالل اجتماع جملس احلكومة يف 2017/12/13 حمور التنظيم اإلداري احمللي   3.12 
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يدان اإلدارة احمللية اليت تكفل يف م لتجسيد هييذا املسعى اعتمدت السلطات العمومية بعض األسس و املعايري العاملية املعمول هبا    
 العمومية األخرى اإلداراتلية باملؤسسات و اخلصوصيات احمللية يف عالقا ا باملواطن مبا فيها فعاليات اجملتمع املدين و عالقة اإلدارة احمل

  المواطنبعالقددددة اإلدارة الفرع األول: 

 أالجتماعيةحلالة املدنية ، الشؤون ا وثائق استخراجيف والسيما مرفق البلدية  تتمثل يف الغالب عالقة املواطن باإلدارة احمللية       
ق بريوقراطية إدارية وتؤثر علي سري املرفق األخرى ذات الشأن العام و اليت يف الغالب تعترب خدمات روتينية اليت كانت ختل اخلدمات اإلدارية
داخل  إدارية إجراءاتالقيام بعدة يت اختزلت الزمان واملكان مسحت للمواطن باستحدثت مجلة من اخلدمات اإللكرتونية ال وللحد من ذلك

 وخارج الوطن منها:

  اإللكتروني الحباكأوال:      

قاعدة معطيات مركزية مربوطة  يف وآنية آليةلوثائق البيومرتية وتسجيلها بصفة اهو حل تقين يعمل علي استقبال طلبات خمتلف 
ويف نفس السياق   عطيات لرخص السياقةية، قاعدة ممع قواعد معطيات مركزية مثل قاعدة معطيات الوثائق البيومرت باستغالل الربط املباشر 

 ة اإللكرتونية.معلوماتية للبلديات مثل امليزاني أنظمةكذلك و بالتنسيق مع خمتلف القطاعات من خالل وضع وتصميم 

  00 .11 الخلية العملياتية لمراز النداء استحداثثانيا:      
 ابعتها وذلك اختزاال للزمان واملكان بالنسبةمبتابعة انشغاالت املواطنني و توصيلها إىل اجلهات املعنية لتسويتها و مت هذه اخللية تقوم  

 للمواطن واإلدارة علي السواء.
  إحداث السجل الوطني اآللي للحالة المدنيةثالاا:      
ميكن حيث 1من تقدمي وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين ا يل للحالة املدنية من إعفاء املواطن  هذه ا لية كنمت  

مع إسناد مهمة مجع طلبات 2لإلدارات العمومية و السلطات اإلدارية و اجلماعات احمللية اإلطالع عليها مباشرة على مستوى ذات السجل
لى مستوى كل والية من مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالنسبة للمواطنني املولودين استخراج وثائق احلالة املدنية إىل موظفني مؤهلني ع

باخلارج  والرا بني يف ذلك على مستوى بلديات إقامتهم قصد استخراجها على مستوى املديرية الفرعية للحالة املدنية و القنصلية بوزارة 
دار وثائق احلالة املدنية املوجهة لالستعمال يف اخلارج باللغة الفرنسية مع وجوب وضع الشؤون اخلارجية نيابة عن املواطنني املعنيني وكذا إص

 . 3ختم حيمل عبارة )صاحلة لالستعمال يف اخلارج فقط و إلغاء املصادقة على الوثائق الرمسية 

                                           
  القانون رقم 08/14 املؤر  يف 2014/08/09 املعدل لألمر 20/70 املؤر  يف 1970/02/19 املتعلق باحلالة املدنية.1 

  املرسوم التنفيذي رقم 204/15 املؤر  يف:2015/07/27 املتعلق باستحداث السجل ا يل للحالة املدنية.2 
  املرسوم التنفيذى رقم: 363/14 املؤر  يف 2014/12/15 التعلق بإلغاء األحكام التنظيمية املتعلقة بالتصديق علي الوثائق املسلمة من اإلدارات العمومية.3 
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 .عالقة اإلدارة المحلية بالم سسات واإلدارات العمومية األخرى :الفرع الااني

اليت تسمح خلدمة العمومية االيت تدخل يف إطار الرقمنة وتسرع االستفادة من ت العمومية جبملة من اخلدمات بادرت السلطا   
حة اخلاصة جبواز السفر و بطاقة للمواطن داخل الوطن وخارجه بالقيام بكثري من اإلجراءات اإلدارية من مكان تواجده وكذا فتح املصل

 لية التدفق قادرة على نقل البيانات ات مع ما تتطلبه من إمكانيات مادية أمهها شبكة إنرتنيت عاالتعريف البيومرتيني على مستوى البلدي
م بشكل متبادل بني املصا  اإلدارية و املواطن الشباى اإللكرتوين الذي يعمل به حاليا علي مستوي اجلزائر العاصمة كمرحلة جتريبية لتعم

 ولتعزيز هذه اخلدمات  1سيساهم و بشكل كبري يف دعم  وتوسيع صالحيات أعوان اإلدارة فيما بعد علي باقي بلديات الوطن ، كل هذا

لدية من شأهنا املسامهة يف حتسني تجسيدها علي أرر الواقع وضع املشرع اجلزائري هياكل إدارية حملية يف شكل مندوبيات وملحقات بلو 
 شروط معيشة املواطن تساعد يف تطوير التنمية احمللية.

  .عالقة اإلدارة بالمتعاملين االقتصاديينع الاالث: الفر 
، جلب املستثمرين ومرافقتهم وذلك بإشراى مجعيات  االستثماريةتتمثل هذه العالقة يف جماالت الصفقات العمومية ، املؤهالت 

ي لضمان استمرارية التحاور و فتح جمال املسامهة اجملتمع املدين عند اقرتاح املشاريع احمللية و بالتايل تعزز التواصل بني املنتخب واجملتمع احملل
 الفعلية للمواطنني السيما علي مستوي األحياء والقرى لتنفيذ مهام ذات منفعة عامة و بعد حملي من خالل خدمات خاصة كالنقل، الفندقة،

 . 2اإلطعام و اخلدمات القانونية 
    دة.يددق العمومل المرافيددادة ت هدي: إعالمطلب الااندد

لعام ناجعا وفق نظام تقييمي موحد مع التجسيد دور الدولة املنوط بدينامكية املرفق العام   دف السلطات احمللية إيل جعل املرفق 
 ذي جودة. وترقى به إيل مرفق عام عصري  ارتباط جناعته وفعاليته بقدر ما يقدمه من خدمات وما حيققه من أهداف

 .اآلليات الحدياة لديمومتهو  لمرفق العامالفرع األول: قيم ا
مصلحة عامة أو كل نشاط تديره الدولة أو يديره األفراد حتت  إشباعكما هو معلوم أن املرفق العام هو كل نشاط شرع هبدف        

ية هي تلبية وبالتايل فإن القاعدة اجلوهر  3إشراف الدولة ويستهدف حتقيق مصلحة عامة فميزة املصلحة العامة هي من حترى املرفق العام 
حاجات املواطن وخدمة الصا  العام و بذلك أصبحت املبادئ الكالسيكية اليت يقوم عليها املرفق ذات أسس قانونية فقط ال تليب ذات 
الغرر مما توجب علي السلطات العمومية النظر يف إعداد آليات تتماشى ومقتضيات التنمية املستدامة وفق أسس و قواعد املنامجنت العام 

 4بنية علي اجلودة والنجاعة والتقييم والتقومي والتجديد والفعالية.م

                                           
 املنشور الوزاري رقم 2102 مؤر  يف 2012/11/14 للسيد وزير الداخلية املتعلق بتحسني العالقة بني اإلدارة و املواطن .    1 

  املادة 24 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام اجلريدة الرمسية رقم:50 يف 2.2016/09/16 
 . 429.  1996ديوان املطبوعات اجلامعية سبتمرب  - عرب صاصيال ترمجة حممد –حماضرات يف املؤسسات اإلدارية .محد حميو أ 3

  جملة الداخلية *جملة دورية تصدر عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية العدد : 0 فيفرى 2018 4 
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رتباط وثيق باملواطن و ميارس أنشطة هذه املبادئ احلديثة  متكن للمرفق العام خاصة البلدية يرقي إيل مرفق يراعي احمليط و ذو ا        
وأعوان  إطاراتلبشري خاصة توظيف بالعنصر ا ري مصا  البلدياتوتأطمن خالل دعم املتبعة يف الواقع  تشفافة وهي قيم جسد ا اإلجراءا

و  االتصال  األساس علي كيفياتيف مؤهلني باعتبار عالقتها مباشرة باملواطن وحتسني مستواهم عن طريق فتح دورات تكوينية هلم تتمحور
ا لتمكني املواطنني من هب االستقبالكاتب جهة أخرى احلر  التام علي مسك سجل للشكاوي مب من وجبديات اإلدارة من جهة أتطبيق 

 بالتايل متابعتها من قبل املعنيني و الرد عليها. و واقرتاحا م حول تسيري املرفق طرح مشاكلهم 
   المستقبلة للجمهور.هياال  تهيئةو  ستقبالتحسين ظروف ا: الفرع الااني

يف اقرتاح الربامج  االستقالليةتتبع منفعة مالية و هو ما منحها دون أن  إشباعهان متطلبات املصلحة احمللية تفرر علي اإلدارة إ
 والعمليات ضمن خمططات التنمية البلدية) مع مراعاة األولوية ( من أجل القيام بوظيفتها بشكل فعال خاصة املصا  اإلدارية ذات العالقة

دنية و التنظيم العام وبعض املصا  العمومية احمللية وما تقدمه من املباشرة باجلمهور السيما تلك اليت تعرف إقباال كثيفا كشبابيك احلالة امل
كأجهزة 1خدمات دائمة اليت تفرر علي اجلماعات احمللية تأهيلها جبميع التجهيزات و العمل على تزويد الفضاءات املخصصة للجمهور

تيب الدور يف املرور( ، وفرر إجناز الشارات التعريفية لتنظيم ترتيب املرور أمام الشبابيك )نظام وريقات مرقمة مع شاشة مضيئة تشري لرت 
       .قني من االستعانة هبم و توجيههملألعوان العموميني على مستوى هذه املصا  لتمكني املرتف

من خالل التكفل بانشغاالته اليومية  الزمة اليت توفر املواطن ظروف الراحة عندلخر مت  يئة هذه اهلياكل بالتجهيزات ايف جانب آ
رقابة صارمة  فررقبال احلسن للمرتفقني مع لضمان االستربطها بقواعد املعطيات واملعاجلة اإللكرتونية خاصة امللحقات البلدية للحالة املدنية 

 املخصص هلم. االستقبالعلى سلوى األعوان وعلى نوعية 

 لثالاا المبحث                                                    

 .لمحلياو تحجيق االستامار  الموارد المحلية في ترقية الخدمة العمومية دور                     

يفرر علي السلطات  إلقليميةماعات االيت حتوزها اجل الىاألمالناجتة عن مردودية تسيري الرشيد للموارد ال إضفاء إىلن الوصول إ  
لق الثروة لتثمني ممتلكا ا العقارية واملنقولة خللرفع املداخيل و لي رأسها قانون اجلباية احمللية العمومية سن جمموعة من التشريعات والتنظيمية ع

 .الدولة إعاناتدون االعتماد علي 

  مظاهر تفعيل الدور االقتصادي للمرافق المحلية للبلدية دمطلب األول: لا        

                                           
  التعليمة رقم 82 املؤرخة يف 2013/11/11 الصادرة عن السيد الوزير لدى الوزير األول املكلف بإصالح اخلدمة العمومية.1 
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العتبارات طرف السلطات العمومية  سب مع ما تصبو إليه السياسة املنتهجة منيعترب الدور االقتصادي للجماعات احمللية  ري متنا      
العقارية أو املنقولة   سواءيف جمال أمالكها املنتجة للمداخيل  1ولتنشيط هذا البد من السماح هلا باالستثمار اقتصاديةو  اجتماعيةسياسية و 

لية وذلك من خالل منحها احلرية يف تقييم ممتلكا ا باللجوء إيل ذوي اخلربة ذات القيمة املضافة اليت تعود بالفائدة علي ميزانيتها احمل
كذا تثمني أقاليمها وضبطها للنشاطات االقتصادية املمارسة عليها وتثمني احلقوق واألتاوى اليت تعود و  واالختصا  هبدف حتسني مردوديتها

 .لفائد ا

 .الجباية المحليةالمحلية و إصالح تامين الممتلكات   :الفرع األول  
كما تعترب من ند بناء ميزانتيها األولية  ع ا اليت تعتمد عليه دمن أهم املوار  إلقليميةتعترب املمتلكات العقارية واملنقولة للجماعات ا       

 فرادهاإ ىجلزائري علحر   املشرع ا ة  لذلكالوسائل الضرورية اليت تعكس نوعية اخلدمة العمومية اليت تقدمها للمواطن بوصفها سلطة عام
ري الشباى الوحيد عند دراسة بعض امللفات بقانون للجباية احمللية يف املستقبل جيعلها قادرة علي تثمني هذه املمتلكات وكذا إشرافها علي س

  .ةاحلساسة : كاالستثمار ، اإلشراف واملتابعة مللف تسمية وإعادة تسمية املباين واملؤسسات العمومي

، املطاعم، النقل تسيريبعض االرتباى عند لبعض املرافق احمللية بلدية ري الالتجربة امليدانية يف جمال تسي ظهرتفس السياق أويف ن        
من بينها عدم فسح تقدمي اخلدمة العمومية ع وترية نقائص وصعوبات كانت عائقا يف تسريفية ، املرافق االجتماعية ...اخل  نتج ملرافق الثقا

القيام بالدور اخلدمايت والتنموي املنوط علي  وجتعلها قادرةلديها  إضافيةمن خلق ثروة  املباشر ملشاريع التنموية حملية متكنها اللستغال اجملال
يف تدهور كذلك بالتايل تفشي ظاهرة االعتماد املطلق لتمويل الدولة للجماعات احمللية دون خلق أي مبادرات حملية كان سببا رئيسيا   و هلا

امتالى السلطة املركزية سلطة تأسيس الضرائب والرسوم وحتديد القاعدة اخلاضعة  دون أن ننسى العمومية ذات العالقة باجلمهور ملرافقوضع ا
إجياد  إىل لتفادي هذه اإلشكاالت سعت السلطاتو  يعترب العنصر الرئيس يف ضعف عملية التحصيل اجلباية احملليةالذي للضريبة احمللية 

املرافق العمومية للخوا  أو ض هذه باللجوء إيل الشراكة وتفوي األخريةضمن قانون الصفقات العمومية مؤخرا تسمح هلذه فعالة  آلية
متكنها من متويل ميزانيتها  اإليراداتاملؤسسات العمومية األخرى من خالل عقد برامج واتفاقيات تفويض يف تسيريها تعود عليها ببعض 

 :التالية 2 حسب أشكال التفويض األربعة

 هو استغالل قامة املرفق العامإلممتلكات  اقتناءأو  منش تحسب هذا الشكل يعهد للمفور له إما متويل إجناز  :ازاالمتيأوال: 
 املرتتبة علي مستخدمي املرفق. األتاوىمن  االستفادةفقط و على مسؤوليته ومينحه  استغاللهأو 

                                           
و  03/08/2016بتاريخ: 46 ددالعاملتعلق باالستثمار اجلريدة الرمسية  03/08/2016املؤر  يف: 16/09 رقممن القانون  05و  04-03نظر املواد ا 1

مبنح حق االمتياز  التنفيذ األحكام املتعلقة الصادرة عن مصا  الوزير األول املتضمنة اإلجراءات اجلديدة لوضع حيز 06/08/2015املؤرخة يف: 01التعليمة رقم 
 االستثمارية.علي العقارات التابعة لألمالى اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز املشاريع 

  2 املادة 2 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15 املتضمن حتديد الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام مرجع سابق.
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يدفع إتاوة سنوية عن تسيريه ويتحصل  ري املرفق وصيانته وميول علي حسابه إقامة املرفق كماحسب هذا الشكل يعهد للمفور له تسي اإلجيار
 علي أجرة منها.

ب املفور حبيث يتحصل علي أجرة حسب هذا الشكل يعهد للمفور له تسيري واستغالل املرفق حلساالواالددددة المحفزة:ثانيا:  
كما أن حتديد   صة من األرباحح االقتضاءاألعمال يضاف إليها منحة إنتاجية وعند مباشرة من خالل منحة حتدد بنسبة مئوية من رقم 

 بني املفور واملفور له.  باالشرتاىتعريفة استخدام املرفق تتم 
فق عن طريق الوكالة احملفزة مع تفويض املر  حسب هذا الشكل بعهد للمفور له نفس املهام املمنوحة يف إطاردر:ددالتسييثالاا: 

 ملفور للمفور له يف حال عجزة عن تسيري املرفق بأجر جزايف.تعويض ا
لية و إعادة النظر يف تنظيم وسري املؤسسات ى للسلطة املفوضة سلطة حتديد التعريفات اليت يدفعها مستعملو املرافق العامة احملتبق لإلشارة   

 ماعة احمللية. عالقا ا مع اجل  وضبطاحلديثة اليت حتكم تسري االقتصاديةالعمومية احمللية مبا يتوافق والنظرة 
 المقومات األساسية إلصالح الجباية المحلية: الفرع الااني

رسم التطهري والرسم علي  تقوم اجلباية احمللية علي ضرائب ورسوم متنوعة منها ما هو خمصص كلية للبلديات  كالرسم العقاري و        
منها مع الوالية والصندوق الضمان والتضامن  ا خركما تشرتى يف البعض القيمة املضافة   يمشرتكة مع الدولة مثل الرسم عل أخرىالذبح و 

جع ايل حمدودية للجماعات احمللية لكن  البية الضرائب والرسوم اليت تعود للجماعات احمللية هي عبارة عن جباية ذات مردود ضعيف را
 األخريةو بالتايل ال ميكن هذه  1اليت تعود لفائدة الدولة اذ جندها ذات مردود مرتفععلي عكس الضرائب و لقلة املكلفني هبا أالوعاء الضرييب 

 .2كنها من تقدمي خدمة عمومية عصريةمت أموالمن حتقيق تنمية حملية متوازنة بني حتصيل 
قانون خيص اجلباية  إعداد يفمية لعمو السلطات ا تشرعية واملالية احملليتني عرف موضوع اجلباوألجل استغالل أمثل للموارد احمللية      

عيد تأطري العالقات املالية بينها و بني الدولة ميكن من إدماج كل الضرائب والرسوم  هبدف حتسني املوارد املالية للجماعات اإلقليمية وياحمللية 
و منحها  هات املفروضة عليزن بني االلتزاماواإلجياد الت ة كيفيات تنفيذ املالية احملليةإعادة تكييف النصو  اإلجرائية املتضمنبالتزامن مع 

 .االستقاللية يف خلق الثروة 
من خالل منحها سلطات  إلقليميةلتشريع املتعلق باجلماعات اراء اإث د السلطات العمومية عكفت عليجنجتسيدا هلذا املسعى     

كذا إعادة النظر يف تحصيل وتوزيع املوارد اجلبائية و ركزية بوصالحيات اكرب متكنها من تأسيس وخلق أوعية جبائية حىت ال تنفرد السلطة امل
من خالل قوانني املالية  بلديةميزانية ال إىل كربأجبزء  أوملباشرة اليت تعود كلية النصو  اجلباية السيما تلك املتعلقة بالضرائب والرسوم  ري ا

حتصيلها  خاصة حتيني  آلياتمع تكييف اعات احمللية ثمينها لفائدة اجلمت أو إضافيةبفرر رسوم  2016/2017/2018للسنوات 

                                           
  1 زيرمي نعيمة و سنوسي بن عومر اجلباية احمللية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول اجمللة املصرية للدراسات القانونية و االقتصادية ج 8 سنة 2016   215.

  2 التعليمة الوزارية رقم 82 املؤرخة يف 2013/11/11 الصادرة عن مصا  الوزير األول املكلفة باخلدمة العمو مية. 



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

193 
 

الزال العمل املتعلقة بالعمليات املالية للبلديات واملالحق احملاسباتية اخلاصة بتنفيذ امليزانية اليت  –C  01 حمتوى املدونة التعليمة الوزارييييييييييية
 .01/06/1968.3هبا منذ 

 ي.دالعمومي المحل دداني: المرازية االستامدارمطلب الادددال
دمات ن معظم اخلييز مشاريع هامة حتضاجنتسعي وال تزال اجلزائر إيل حتقيق قفزة نوعية يف جمال تسيري اخلدمات العمومية من خالل إ    

تستجيب حملية ع استثمارية ريييييييييييييييييييييييو ريها و ذلك خبلق مشا.، التطهري ، النقل احلضري ، الصحة العمومية العامة كتوفري املاء الشروب
 األجنبية.احمللية و ر التوأمة مع نظري ا عقد اتفاقات شراكة يف اطامن خالل فسح اجملال للبلديات بلتطلعات املواطن و اإلدارة علي السواء 

 : إستراتجية إنجاح االستامار المحلي الفرع األول
لسلطات احمللية وحصنها بنصو  تنظيمية  قصد ممارسة هذه لصالحيات ل ةت عديدايف هذا الصدد أوكل املشرع اجلزائري صالحي        

مومية ، إلجناز خمططات ترقي باخلدمة العنظافة احمليط ،االستثمار، التعمري، تدابيييييييير تشجيع القضائية يف جمال تنظيم الطرقات السيما الضبطية
لف املصا  اخلدماتية العمومية لتسهيل تنقل املواطنني واألجانب وكذا تدخل خمتس  يئة حضرية مبنية علي أسيييييييييييس علمية حديثة تكر و 
عملية تسمية وإعادة إيل و ريها باإلضافة  ية واملساعدة والربيد واالتصاالتاحلماية املدنية وخدمة الطوارئ الطبو الوطنييييييييييييييي  نكاألماخلاصة  و 

األنظمة  إدراجعكس علي احلياة العامة وتؤثر مباشرة علي االحتياجات اليومية للمواطن ومتكن من اليت تن1تسمية املباين واألماكن العمومية 
وضع سجل مع  األماكن و املباين والتجهيزات العمومية تسميةدة بيانات وطنية خبصو  وترقيمها ووضع قاع املعلوماتية يف تسيري املدن 

الفضاءات األهلة يف تسيري املدن و  االتصالاستعمال تكنولوجيات اإلعالم و ، .un fichier national d adresseوطين للعنوان 
 GPS.2.باستعمال نظام شامل لتحديد املوقع 

 المحلي واألجنبي الالمرازي. نالتعاو  مظاهر الفرع الااني:

ات احمللية نة اجلماعياملالية لألفراد وخلزيوالعوائد  االستثمارترفع من معدل  احمللية  االستثماريةملشاريع ا كما هو  ين عن البيان أن       
من حيث  االستثماراستحداث مركز الرتقية اإلقليمية ألجل ترقية نشاط ب ولتأهيلها جاءت بعض النصو  القانونية لتشجع االستثمار احمللي

سجم مع اإلمكانيات املتاحة حمليا للمستثمرين ين وخلق منا  مالئمبصفة عقالنية  الستعمالهحمللي ابط الوعاء العقاري علي املستوى ض
احمللية أو يف إطار الشراكة والتوأمة األجنبية من خالل التعاون الالمركزي 3االستثمارية علي احتضان املشاريع ويتطابق مع واقع اإلقليم وقدرته 

صداقة أو برامييييييييييييج  اتفاقيات توأمة أو إطارنبية يف الذي منييييييييييح للجماعات اإلقليمية إقامة عالقات تعاون مركزي مع اجلماعات اإلقليمية األج

                                           
اتية اخلاصة بتنفيذ امليزانية الصادر عن وزارة الداخلية تعلقة بالعمليات املالية للبلديات واملالحق احملاسبو امل C 01التعليمة رقم : مشروع حتيني وتعديل التعليمة  3

 اجلزائر.        -مديرية امليزانيات احمللية –واجلماعات احمللية 

  1  املرسوم الرئاسى رقم 01/14 املؤر  يف 2014/01/05 املتعلق بتسمية وإعادة تسمية األماكن واملؤ سسات العمو مية ج ر 01 يف 2014/01/08
  2 التعليمة الوزارية رقم 016 بتاريخ 2015/01/27 عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية احملددة لوضع العملية حيز التنفيذ.

  3بالل فؤاد.التعاون الالمركزي بني اجلماعات احمللية الوطنية واألجنبية يف اجلزائر. جملة االجتهاد القضائي جامعة بسكرة العدد 16.مارس 2018  .317 . 



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

194 
 

ييات اجلزائرية حيث إن كانت هذه الشراكة فتية وحتتاج إيل اهتمام أكثر من طرف السلطييييييييييي و4ومشاريع تنموية هبيييييييييييدف حتقيق مصلحة متبادلة
يف بناء بعض املرافق املوجهة أساسا لبعييييييييييييض الفئات كييييييياملرضى واملسنني و  يف جماالت  دف إيل بناء أو املسامهة تفاقيةا 66مل تتعدى 

 .5املعوقني أو ذات طابع تكويين للموارد البشرية يف التخصصات ذات العالقة باإلدارة احمللية

متابعة اجناز يف للجماعات احمللية  الضمان من طرف صندوق التضامن وكما ال ننسى الدور الذي تلعبه إعانات الدولة املقدمة     
 :6العديد من ملشاريع بالربامج التالية همتويلمن خالل وتسيري املشاريع االستثمارية احمللية ذات العالقة باخلدمات العمومية 

 .برامج  يئة مناطق النشاط علي مستوى البلديات -
 حلية.عل مستوي الواليات والبلديات السا االصطيافبرنامج حتضري موسم  -
 .احلدوديبرنامج تنمية مناطق الشريط  -
 برنامج تدعيم املقاطعات اإلدارية املنشئة يف واليات اجلنوب. -
 برنامج صيانة الطرق البلدية وفتح املسالك. -
باإلضافة إيل املخططات البلدية للتنمية وهي خمططات مخاسية تشكل مظهرا أساسيا لالمركزية حيث رصدت السلطات اجلزائرية   
دج  مليار 1352.4عتمادات إلمجايل لالبلغ جمموع ا 2019إيل  اية  2000مادات مالية هامة لتمويلها وتطويرها خالل الفرتة من اعت

 :1موزعة حسب اجلدول التايل

 عتمادات املخصصةاال                املخططات اخلماسية                  
 مليار دج 175                  2004 -2000اخلماسي :           
 مليار دج 437 2009 -2005اخلماسي :           
 مليار دج 434 2014 -2010اخلماسي :           

 
 

 2015/2019اخلماسي 
 

 مليار دج 100 2015سنة     
 مليار دج   36 2015سنة     
 مليار دج   70 2015سنة     
 مليار دج 100 2015سنة     

                                           
  4 املادة 3 من املرسوم التنفيذي 329/17 املؤر  يف 2017/11/15 حيدد كيفيات إقامة التعاون الالمركزي  اجلر يدة الرمسية العدد 68 يف 2017/11/28 

  5صباحبي ربيعة.اسرتاجتية االستثمار يف ظل التشكيلة املستحدثة للشباى الوحيد االمركزي اجمللة النقدية جامعة تيزى وزو العدد 19 يف 2014/04/20
  6 املواد 07/و 13 من املرسوم التنفيذى رقم 116/14 املتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية العدد 19 يف 20114/04/02 

 .79   2018فيفرى  0 - جملة تصدر عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية العدد –جملة الداخلية   1 
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 مليار دج 1352.4 2018-2000      يل للفرتةاجملموع اإلمجا
 :دداتمةخدد        

من  ء املرفق العام بصفة مستمرةاملستحدثة لرتقية أدا ا لياتلقد عملت السلطات العمومية  عل اختاذ العديد من اإلجراءات و      
يف جماالت التنظيم والتسيري باستغالل  رتونيةلك املعاجلة اإلالعالقة بني اإلدارة باملواطن اليت جتسدت واقعيا يفو  االستقبالخالل حتسني ظروف 

على املواطن كما أن التشخيص احلايل  قواعد معطيات حديثة للوصول إيل إدارة إلكرتونية تسهل تسيري البلديات وختفف اإلجراءات اإلدارية
ية و املداخيل النامجة عن األمالى ميكن القول وضعف املوارد البشر لنظام اجلباية احمللية املتمثل يف ضعف الضرائب والرسوم اليت تعود للبلديات 

املعمول هبا اليت كانت حتول دون توفري  أنه بفضل هذه اجملهودات متكنت السلطات العمومية من القضاء علي البريوقراطية والقيود التنظيمية
القة باخلدمة من حيث حتديد  تستجيب للمبادئ ذات العخدمات ذات نوعية بصفة تدرجيية  كما جعلت من مرفق البلدية يعتمد معايري

 .واإلدارة العامة كس مدنية الدولةاملستفيد منها وتصميمها بشكل يليب ر باته وقياس أداءها.البلديات وبذلك أصبح يع

ال زالت تفتقر  -لتنفيذية املنتخبة وا اهليئات – على الر م من الصالحيات اإلدارية والضبطية املمنوحة للسلطات احملليةقابل و باملو 
الحيات أو لتشتتها بني القطاعات مما اليت متكنها من ممارستها علي أرر الواقع وتليب حاجات املواطن نظرا لتداخل الص ا لياتإيل بعض 

كذا ال وجود تقصري و رقابة عليها يف حأثر سلبا علي تطوير وتسيري اخلدمة العمومية من حيث ترتيب املسؤولية النامجة عن املرفق وفرر ال
لسلطة املركزية باعتمادها كلي علي إعانات املواطن بدوره كفاعل يف ترقية هذه اخلدمة وإشراكه يف تسيريها وهذا ما جيعلها رهينة اشعور عدم 

  :من أمهها سلبية يف تسيريها نتائجوقرور الدولة مما خلق عدة 

لديها متكنها من القيام  إضافيةخلق ثروة  ل املباشر ملشاريع التنموية حملية متكنها منعدم فسح اجملاالت للجماعات احمللية من استغال -(01
 بالدور اخلدمايت والتنموي املنوط هلا. 

ان سببا رئيسيا يف تدهور وضع املرافق تفشي ظاهرة االعتماد املطلق لتمويل الدولة للجماعات احمللية دون خلق أي مبادرات حملية ك -(02 
 ات العالقة باجلمهور.  العمومية ذ

 لية.امتالى السلطة املركزية سلطة تأسيس الضرائب والرسوم وحتديد القاعدة اخلاضعة للضريبة احمل -(03 

 عدم حصرها و صيانتها. إمهال املنتخبني احمللني للموارد احمللية اليت تقوم عليها اجلباية احمللية من ممتلكات و -(04 

 لتحصيل اجلبائي لديهم.ااسبة املسئولني احملليني عند وجود عجز مبيزانيتهم  جراء ضعف عملية عدم حر  الدولة علي حم -(05

 مبا يلي:  نوصيوعليه، فإننا  

مراجعة اختصاصات ودور كل من اهليئات التنفيذية والتداولية من حيث متثليهم للمجموعة احمللية وللدولة لعدم استغراق الدور  -(01  
 التنفيذية علي حساب التداولية وبالتايل يضيع مفهوم الالمركزية. الالتركيزي للهيئة
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دائم ومباشر مع املواطن  منح اجملالس املنتخبة صالحيات واسعة يف جمال التنمية احمللية باعتبارها ممثلة لإلرادة الشعبية ويف احتكاى -(02 
 وضعية كل قطاع. ىلي امليزانية واإلطالع الشكلي علل يف املصادقة عاملتمث االستشاريدورها التقليدي املتمثل يف الطابع  التخلي عندون 

إدارة و والية ،  بلدية العام:  املرفقتعزيز صالحيات اجملالس املنتخبة من خالل توزيع واضح للصالحيات بني اهليئات املكلفة بتسيري -(03
 مركزية.

ملوارد احمللية مع املهام املنوط هلا مبا يسمح يل تكييف اإاليت من شأهنا أن تؤدى ة حملية و تعزيز قدرات التسيري املايل بفضل مراجعة مالي -(04 
 هلا من ترقية نفسها.                      
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 هيمنتها في تمويل ميزانيتهامكونات جباية البلدية و 
The components of the municipality's collection 

and its hegemony in financing its budget 

  أستاذة حماضرة قسم )أ(،د. شايب باشا اريمة،                
 ، العفرون، اجلزائر. 02، جامعة البليدة كلية احلقوق والعلوم السياسية                  

   19/05/2018 تاريخ املراجعة: - 29/03/2018 تاريخ اإليداع:
 صملخد

 ات ، وتعترب الضريبة دران جمموع اإليم%  90مصادر التمويل احمللي اليت تبلغ نسبة مسامهتها إىل  اية  تعترب اجلباية احمللية أهم       
قتصيياد . وتصيينف املوارد اجلبائية حسييب أو لصييا  اجلماعات احمللية من أهم املوارد لتحقيق اال  و الرسييوم سييواء كانت حمصييلة لصييا  الدولة
خرى حمصلة لصا  البلديات فقط أفائدة الدولة وأخرى حمصلة لفائدة اجلماعات احمللية وضرائب وجهة التحصيل ، فهناى ضرائب حمصلة ل

لبلدية وبعض اهليئات األخرى منصو  دون سواها ، ولقد صنف القانون  اجلبائي  العديد من الضرائب والرسوم اليت تتوزع مداخيلها بني ا
  ئب مباشرة  وضرائب  ري مباشرة .د صنفت هذه الضرائب والرسوم املختلفة إىل ضراعليها مبختلف قوانني الضريبة وقوانني املالية ،وق

 : الكلمات المفتاحية
 ، اجلباية احمللية، جباية البلدية.الضرائب والرسوم

 Abstract 

      Local tax collection is the most important source of domestic finance, which accounts for 

up to 90% of total revenues 

Charges, both for the benefit of the state and for the benefit of local communities, are the most 

important resources for the economy. Taxation is classified according to the collection point of view. 

There are taxes collected for the benefit of the state and others collected for the benefit of the local 

communities and other taxes collected solely for the benefit of the municipalities. The tax law 

enumerates many taxes and fees whose revenues are distributed between the municipality and some 

other bodies, These various taxes and charges have been classified as direct taxes and indirect taxes. 

 Keywords:  

 Taxes and Fees, Local Collection, Municipal Collection. 

 ة:مقدمد
رب هذه األخرية أداة فعالة يف حتقيق التنمية ق التنمية احمللية وتعتيكتسيييييي موضيييييوع اجلباية احمللية أمهية كبرية نظرا لدوره الفعال لتحقي     

ة تميزة اليت حتتويها اجلباية يف جمال توفري املوارد املالي. وانطالقا من املكانة اهلامة واملالوطيناحمللية وبالتايل حتقيق التنمية الشيياملة على املسييتوى 
. واملشيييييرع اجلزائري أنشيييييأ العديد من دة البلديةلفائ  مكونات اجلباية احمللية وبالتحديد اجلباية احمللية يرتكز هذا املوضيييييوع على إبراز أو حتديد

لرسييوم والضييرائب  ري متجانسيية فكل رسييم وتعترب هذه ا ،اجلبائية واملالية الضييرائب والرسييوم تسييتفيد منها البلديات وذلك يف خمتلف القوانني
ضدددددرائب والرسدددددوم وفق مكونات ها  ال حول يطرح السيييييييؤال وعليه  .عفاءات خمتلفةوإ معدالت ونسيييييييبأو ضيييييييريبة جمال تطبيق خا  و 

   . ؟2018قانون المالية لسنة النصوص القانونية السارية المفعول خاصة المستجدات الواردة  ب
فصيل واليت هي باألساس تنقسم لية بالتولإلجابة على ذلك ستكون  معاجلة املوضوع انطالقا من النصو  القانونية اليت تنظم اجلباية احمل   

 .م  ري مباشرةإىل جباية ورسوم مباشرة وجباية رسو 
 المبحث األول

 الضرائب والرسوم المباشرة
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تعرف الضرائب املباشرة على أهنا اقتطاع مباشر على األشخا  أو املمتلكات واليت يتم حتصيلها بواسطة قوائم امسية ،وتنتقل 
وتتوزع بعض عائدات هذه الضرائب والرسوم  1الضريبة العمومية ،ومتس هذه الضريبة امللكية واملهن والدخل  مباشرة من املكلف بالضريبة إىل

 بني البلدية وبعض اهليئات األخرى كميزانية الدولة وميزانية الوالية وصندوق املشرتى للجماعات احمللية ،والصندوق الوطين للسكن ،وبعض
 .د كليا للبلدية دون سواهاسوم يعو األخر من هذه الضرائب والر 

  المطلب األول: الضرائب والرسوم الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة البلدية دون سواها. 
الضييريبة الرسييم العقاري ورسييم  % وتتمثل يف100تنفرد البلدية حبصيييلة جمموعة من الضييرائب والرسييوم املباشييرة تصييل نسييبتها إىل      

 التطهري.
 TF  عقاريال الفرع األول :الرسم

مبوجب   TFPB  يؤسيييس ويفرر هذا الرسيييم على امللكيات املبنية و ري املبنية املتواجدة على إقليم البلدية ،أسيييس هذا الرسيييم    
من قانون  43واملعدل مبوجب املادة  1967املتضيييييييييييمن القانون املعدل لقانون املالية لسييييييييييينة  1967جوان  02املؤر  يف  83-67األمر 
من قانون الضيييرائب املماثلة : "يؤسييس  248تنص املادة و  1992تضيييمن لقانون املالية لسييينة امل 1991ديسيييمرب  18 املؤر  يف 91-25

ة الرسيييييييم العقاري سييييييينويا على امللكيات املبنية مهما تكن وضيييييييعيتها القانونية املوجودة فوق الرتاب الوطين باسيييييييتثناء تلك املعفاة من الضيييييييريب
  :س القانون إىل انه :"خيضع الرسم العقاري على املمتلكات املبنية التاليةمن نف 249وتنص املادة ،  2صراحة

 املنش ت املخصصة إليواء األشخا  واملواد أو لتخزين املنتجات. -(1
كونة الطرقات، مبا فيها ملحقا ا املت املنشييييييي ت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية واملواين وحمطات السيييييييكك احلديدية وحمطات -(2

 من مستودعات و ورشات للصيانة.
 غناء عنها.أرضيات البنايات جبميع أنواعها والقطع األرضية اليت تشكل ملحقا مباشرا هلا وال ميكن االست -(3
 ريها من األماكن من نفس النوع، ألراضي  ري املزروعة واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع و  -(4

 سواء كان يشغلها املالك أو يشغلها آخرون جمانا أو مبقابل.
 : شروط 3إذن خيضع الرسم العقاري للبنايات مبختلف أنواعها واليت جيري توفري فيها 

 .أن تكون متصلة باألرر بواسطة أسس كبنايات خشبية مثبتة باالمسنت: 1شرط
 .ل من مقرها و أن حتولت تتهدمأن تكون البنايات دائمة و ثابتة  ري قابلة للتحوي : 2شرط
لكن  ري صييييييياحلة  األوليانأن تتوفر على ميزة البنايات و املسييييييياكن حيث ميكن أن تكون البنايات يتوفر فيها الشيييييييرطان : 3شيييييييرط

  3 للسكن كأعمدة الكهرباء و اهلاتف و  ري ذلك.
اى عقارات مبنية  معفاة بصيييييفة م الثابتة على أن هنمن قانون الضيييييرائب املباشيييييرة والرسيييييو  252و 251و  250يف حني تنص املادة       

 . دائمة وأخرى بصفة مؤقتة
 : بالنسبة للعقارات املعفاة من الضرائب وهي تتوفر على شرطني ومهاو 

                                           
علوم االقتصادية ، ختصص اقتصاد عبد القادر ملري :الضرائب احمللية ودورها يف متويل امليزانية احمللية ، دراسة تطبيقية مليزانية بلدية أدرار ، مذكرة ماجستري يف ال - 1

 76،    2014جامعة وهران ، وإدارة األعمال ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ، 
 .2015من قانون املالية التكميلي. لسنة  04معدلة مبوجب املادة  248املادة  - 2
 .86عبد القادر ملري،مرجع سابق،    - 3
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  . اخل ...لية وهيئات التعليم مثل البنايات التابعة للوزارات واجلماعات احمل  أن تكون العقارات املبنية ذات منفعة عامة (1
 . ون  ري منتج لدخل أي ال تسعى لتحقيق ربحأن تك (2

  :وهي 251إضافة إىل البنايات اليت تكون معفاة من الضريبة واملنصو  عليها يف املادة 
 ( صة للقيام بشعائر دينية املساجد، واملدارس القرآينالبنايات املخص .1
 .جتهيزات املستثمرات الفالحية السيما مثل احلظائر واملرابط واملطامر .2
  قارات املبنية واملوقوفةالع .3
ية املعتمدة لدى احلكومة اجلزائرية، العقارات التابعة للدول األجنبية واملخصيييييييصييييييية لإلقامة الرمسية لبعثا م الدبلوماسيييييييية والقنصيييييييل .4

 .ملة باملثلوكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية املعتمدة باجلزائر وذلك مع مراعاة قاعدة املعا
 : الرسم العقاري على املمتلكات املبنية ا تية وتعفى مؤقتا من

 طل ختصيصها.العقارات أو أجزاء العقارات املصرح بأهنا  ري صحية أو اليت هي على وشك االهنيار واليت أب .1
ريبة ز الدخل الشييييهري للخاضييييعني للضييييأال يتجاو   امللكيات املبنية اليت تشيييييكل امللكية الوحيدة أو السيييييكن الرئيسيييييي ملالكيها، شيييييريطة .2

  دج1400املعنيني، مرتني األجر األدىن الوطين املضمون.وكذلك يشرتط أال يتجاوز املبلغ السنوي للضريبة 
 . البنايات اجلديدة .3

وتتمثل أهداف الرسييييم العقاري أن له دور مايل يتمثل يف كونه مصييييدر أسيييياسييييي ملوارد البلديات خاصيييية بعد إدخال مشييييروع للملكيات  ري املبنية    
وهذا  للعقارات املبنية و ري املبنية املتواجدة يف املناطق املراد ترقيتها  ء من الرسييييييييم ملا له دور اقتصييييييييادي يتمثل يف اإلعفاءات املقدمة خاصييييييييةحتت  طا

  1  املناطق النائية اليت تستفيد من ختفيض لقيمة الرسم. تشجيع لعملية البناء والتعمري يف هذه املناطق خاصة بعد
 (TA)سم التطهير )رسم رفق القمامات المنزلية( : ر الفرع الااني

يؤسس لفائدة البلديات اليت تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية،  رفع القمامات املنزلية حبيث  يعرف هذا الرسم باسم    
القمامات املنزلية باسيييييم يؤسيييييس سييييينويا رسيييييم خا  برفع  ، كما 2 رسيييييم سييييينوي لرفع القمامات املنزلية مطبقة على كل امللكيات املبنية

  3 ،يتحمل الرسم املستأجر الذي ميكن أن يكلف مع املالك بدفع الرسم سنويا بصفة تضامنية. .املالك أو املنتفع
تعفى من الرسيييييييم على رفع  كما   4 لفائدة البلديات وبالتايل فان عائداته تسيييييييتفيد منها البلدية كليا ومادام هذا الرسيييييييم مؤسيييييييس نصييييييييا 

  5 املبنية اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املنزلية .  نزلية امللكةالقمامات امل

وحتدد الرسيييوم املطبقة يف كل بلدية بقرار من رئيس املدلس الشيييعيب البلدي ،بناءا على مداوالت اجمللس الشيييعيب البلدي وبعد اسيييتطالع 
  6 .رئيس السلطة الوصية

                                           
  100نفس املرجع ،   - 1
 2017من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  263أنظر املادة  - 2

،  2016،جوان 15زعات اجلبائية يف محاية املوارد اجلبائية للبلدية يف ظل القانون اجلزائري ،جملة دفاتر السييييييييييييياسيييييييييييية والقانون ،العدد إبراهيم يامة: دور املنا  -3
500. 

 .مكرر  263انظر املادة  -4
 2017ماثلة املعدل واملتمم ،طبعة املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم امل ،09/12/1976يف  املؤر  101-76القانون رقم  265انظر املادة  - 5
 2017مكرر الفقرة األخرية من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  263انظر املادة  - 6
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  .ة المحتراة بين البلديات والهيئات األخرىالمطلب الااني: الضرائب والرسوم المباشر 

ملشييييييرتى للجماعات احمللية اهناى رسييييييوم مباشييييييرة مشييييييرتكة بني البلديات وبعض اهليئات األخرى كالدولة والوالية والصييييييندوق     
   : والصندوق الوطين للسكن وتتمثل يف الضرائب والرسوم املباشرة وتتمثل على التوايل كما يلي

 و الضريبة الجزافية الوحيدةلضريبة على الدخل اإلجمالي : االفرع األول
وتفرر هذه الضيييريبة   على دخل األشيييخا  الطبيعيني تسيييمى بالضيييريبة على الدخل اإلمجايل وحيدةتؤسيييس ضيييريبة سييينوية      

 1 والرسيييييوم املماثلة.من قانون الضيييييرائب املباشيييييرة  98و  85على الدخل الصيييييايف للمكلف بالضيييييريبة ، وهي حمددة وفق أحكام املواد 

اإليرادات  أرباح املهن ،عائدات املستثمرات الفالحية  : الصافية لألصناف التالية ويتكون الدخل الصايف اإلمجايل من  جمموع املداخيل
ع العمرية ، فوائض عائدات رؤوس األموال املنقولة ،املرتبات واألجور واملعاشيييييييييييييييات والريو  احملققة من إجيار امللكيات املبنية و ري املبنية،

بأهنا املداخل الناجتة  42/1وتعرف الريوع العقارية من خالل املادة ة. ن العقارات املبنية و ري املبنيالقيمة الناجتة عن التنازل مبقابل ع
ارات الناجتة عن إجيار عن إجيار العقارات املبنية أو أجزاء منها .و إجيار كل احملالت التجارية والصيييييييييييييييناعية  ري اجملهزة وبعتادها ،واإلجي

 املتأتية من اإلجيار املدين لألمالى عقارية ذات استعمال سكين األمالى  ري املبنية مبختلف أنواعها مبا فيها األراضي الفالحية واملداخيل

يزانية الدولة % لفائدة م50وينقسم حاصل الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف الريوع مناصفة بني الدولة   والبلدية حسب نسبة  ، 2
  3% لفائدة البلديات. 50و 

 02،تأسيييسيييت هذه الضيييريبة مبوجب املادة  2007مبوجب قانون املالية لسييينة  أنشيييئت، فقد IFUالضيييريبة اجلزافية الوحيدة أما 
 للضيييريبة وجاءت لتعويض النظام اجلزايف  42007واملتضيييمن قانون املالية لسييينة  2006ديسيييمرب  26املؤر  يف  24-06من القانون رقم 

.،وقد نصيييت املادة 2011من قانون الضيييرائب املباشيييرة لسييينة  282على الدخل اإلمجايل والرسيييم على القيمة املضيييافة ،حسيييب نص املادة 
املعدل واملتمم على أنه تؤسيييييييييييييس ضيييييييييييييريبة جزافية وحيدة حتل حمل الضيييييييييييييريبة على الدخل اإلمجايل  101-76مكرر من قانون رقم  282

ملضييافة الشييركات وتغطي زيادة على الضييريبة على الدخل اإلمجايل أو الضييريبة على أرباح الشييركات الرسييم على القيمة اوالضييريبة على أرباح 
%، الغرفة  0.5% ،  رفة التجارة والصييناعة 49: ميزانية الدولة لضييريبة اجلزافية الوحيدة كما يلييوزع ناتج او  .والرسييم على النشيياط املهين

%، الصندوق  0.5%، الوالية    40.25% ، البلديات  0.24%، رفة الصناعات التقليدية واملهين  0.01ية الوطنية الصناعة التقليد
  5 %. 05املشرتى للجماعات احمللية 

 TAP. لفرع الااني: الرسم على النحاط المهنيا
 1992اإلصيييييالح اجلبائي لسييييينة  ، بعدما مت جتديده من 1996أحدث الرسيييييم على النشييييياط املهين مبوجب قانون املالية لسييييينة       

  )TANC( 6 والرسم على النشاط  ري التجاري  )TAIC(  والذي كان ممثال يف الرسم على النشاط املهين الصناعي والتجاري

                                           
 انظر املادة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املعدل واملتمم. -1
 لرسوم املماثلة املعدل واملتمم السابق الذكر.من قانون الضرائب املباشرة وا  42و02انظر املادة  -2

 2008من قانون املالية التكميلي لسنة  02مكرر معدلة مبوجب املادة  42املادة  -3
 .2006لسنة  85اجلريدة الرمسية عدد  -4
 .2015من  قانون املالية لسنة  13مكرر معدلة مبوجب املادة  282انظر املادة  -5
ص نظام جبائي لدى اجلماعات احمللية يف اجلزائر ،مذكرة ماسرت أكادميي ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة تقي الدين عوادي،تشخي - 6

 .31،   2014/2015محه خلضر بالوادي ،
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املتضييييمن القانون الضييييريبة املباشييييرة والرسييييوم املماثلة على أنه:" يسييييتحق الرسييييم بصييييدد :   101-76من القانون رقم  217تنص املادة    
ميارسيييون نشييياط ختضيييع أرباحه للضيييريبة على الدخل اإلمجايل يف صييينف   دائما حيققها املكلفون بالضيييريبة الذين لديهم يف اجلزائر حمالّ مهين

األرباح املهنية أو الضيييريبة على أرباح الشيييركات  ري أنه يسيييتثين من جمال تطبيق الرسيييم  مداخيل األشيييخا  الطبيعيني الناجتة عن اسيييتغالل 
ويقصد برقم األعمال حسب هذه املادة مبلغ اإلجراءات . كذلك  للرسم مبوجب هذه املادة "    املعنويني أو الشركات اليت ختضعاألشخا

ها احملققة على مجيع عمليات البيع أو الضيييمانات أو  ريها  اليت تدخل يف إطار النشييياط املذكور أعاله . ري أنه تسيييتثين العمليات اليت تنجز 
   1 ملؤسسة فيما بينها ،من جمال تطبيق الرسم املذكور يف هذه املادةوحدات من نفس ا
اليت أصييبحت    2 2018من قانون املالية لسيينة  11من قانون الضييرائب املباشييرة والرسييوم مبوجب املادة  222لت املادة دّ وقد عُ 

بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة % 1% خيفض معدل الرسم إىل 20تنص على أنه " حيدد معدل الرسم على النشاط املهين ب 
%  ري أن معدل 25% مع ختفيض بنسبة 2لألنشطة اإلنتاج .فيما خيص نشاط البناء واألشغال  العمومية والذي حيدد نسبة  الرسم ب 

يتم توزيع ناتج و  .ط نقل احملروقات بواسييييييطة األنابيب% فيما خيفض رقم األعمال الناتج على نشييييييا3الرسييييييم على النشيييييياط املهين يرفع إىل 
 .5، حصة صندوق التضامن للجماعات احمللية % 29% ،حصة الوالية %66حصة البلدية :الرسم على النشاط املهين الكما يلي 

  IPالضريبة على األمالك الفرع الاالث:
ن يوجد مقرهم ذيعلى أنه "خيضيييييييييييع للضيييييييييييريبة على األمالى األشيييييييييييخا  الطبيعيون ال 101-76من القانون رقم  274تنص املادة 
بالنسييييييبة  ،لذين ليس هلم مقر جبائي باجلزائر، بالنسييييييبة ألمالكهم املوجودة باجلزائر أو خارج اجلزائر واألشييييييخا  الطبيعيون ااجلبائي باجلزائر

من  247ألمالكهم املوجودة باجلزائر تقدر شيييييروط اخلضيييييوع للضيييييريبة يف أول يناير من كل سييييينة " مت تأسييييييس هذه الضيييييريبة مبوجب املادة 
 .1989، لتعويض طريقة التضييامن الوطين اليت طبقت إىل  اية سيينة  1993املتضييمن قانون املالية لسيينة  01-93املرسييوم التشييريعي رقم 

% إىل احلساب التخصيص   20% إىل ميزانية البلديات و  220%إىل ميزانية الدولة ،60حدد توزيع الضريبة  على األمالى كما يلي : و 
   3  بعنوان الصندوق الوطين للسكن 302-050اخلا  رقم 

 الفرع الرابق: الرسوم االيكولوجية 
أنشيييئت الدولة أنوع من الرسيييوم املوجهة لألنشيييطة املسيييببة للتلوث واخلطرة على البيئة ،وتعترب هذه الرسيييوم جديدة على البلديات ، تتم 

  4 حتصيلها من خالل النشاط امللوث واخلطري على البيئة .
 التلوث البيئي من المصدر الصناعيسم التكميلي على : الر أوال

،بعدما كان يسيييييييمى بالرسيييييييم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصيييييييدر  2008من قانون املالية لسييييييينة  46أنشيييييييئ  مبقتضيييييييى املادة 
 22املؤر  يف  20-01من القانون رقم  203 ري أنه املادة ،  5 2002من قانون املالية لسييييييييييييييينة  205الصيييييييييييييييناعي وذلك مبوجب املادة 

وأصبحت تنص على أنه  2018من قانون املالية لسنة  62قد عدلت مبوجب املادة  2002املتضمن قانون املالية لسنة  2001ديسمرب 

                                           
 .2017من قانون املالية لسنة  16و11معدلة مبوجب املادة  217املادة  -1
 28/1/2017بتاريخ  76.اجلريدة الرمسية العدد 2018يتضمن قانون املالية لسنة  27/12/2017املؤر  يف  11-17القانون رقم  -2
 101-76من القانون رقم  282انظر املادة  -3

 117عبد القادر ملري، مرجع سابق ،   -4
 .499إبراهيم يامة ،مرجع سابق ،    - 5
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وختصيييص . ا  واو اخلطريةدج عن كل طن خمزن من النفايات الصيييناعية اخل 16.500:" يؤسيييس رسيييم لتشيييجيع عدم التخزين حيدد مببلغ 
 . % لفائدة البلديات16نية الدولة ،لفائدة ميزا % 36 ،%للصندوق الوطين للبيئة والساحل 48: م كما يليعائدات هذا الرس

 التحفيزي على عدم تخزين النفايات: الرسم ثانيا
دج للطن 10500 يييييييييييييييييييفرر هذا الرسيييم على عدم ختزين النفايات الصيييناعية  ري املعاجلة واملخزنة من طرف املنتجني  تتحد تعريفته ب

واليت تنص على  2018من قانون املالية لسييييينة  64هذه األخرية عدلت مبوجب املادة و ،  1املخزن من النفايات الصيييييناعية اخلاصييييية واخلطرة 
أنه : " يؤسيييييس رسيييييم تكميلي على التلوث اجلوي ذي املصيييييدر الصيييييناعي على كميات املنبعثة اليت تتجاوز القيم احملددة وحيدد هذا الرسيييييم 

واملتضيييمن  1991ديسيييمرب  18املؤر  يف  5-91من قانون رقم  117بلغ األسييياسيييي السييينوي احملدد مبوجب أحكام املادة بالرجوع إىل امل
. وخيصييص حاصييل  ،حسييب جتاوز القيم احملددة 5و1، ومن املعامل املضيياعف الذي يرتاوح بني املعدلة واملتممة 1992الية لسيينة قانون امل

 % لفائدة ميزانية البلديات 17، دولة% لفائدة ميزانية ال33، وطين للبيئة والساحل% للصندوق ال 50: هذا الرسم كما يلي

 الرسم التحفيزي على النفايات الناتجة عن النحاطات العالج :ثالاا
انون املالية التكميلي لسيييييينة من ق 46نصييييييت على هذا الرسييييييم الناتج عن نشيييييياطات العالج يف املسييييييتشييييييفيات والعيادات الطبية املادة 

، ويضييييييبط الوزن املعين وفقا لقدرات العالج واملناط يف كل مؤسييييييسيييييية معينة أو عن دج  للطن املخزن2400مرجعي قدره  بسييييييعر ،2008
وخيصيييص حاصيييل هذا الرسيييم ،  3دج  30.000السيييعر املرجعي ليصيييبح  قد عدل من 2018.  ري أن قانون املالية لسييينة  2تدبري مباشييير
 % لفائدة البلديات . 20% لفائدة ميزانية الدولة  ، 20والساحل ، % للصندوق الوطين للبيئة 60 :كما يلي

 ا  المستعملة ذات المصدر الصناعيرابعا: الرسم التكميلي على المي
اليت نصييت  2008من قانون املالية لسيينة  65املعدلة مبوجب املادة   42003قانون املالية لسيينة  94أنشييئ هذا الرسييم مبوجب املادة 

رسيييم تكميلي على املياه املسيييتعملة ذات املصيييدر الصيييناعي ، املؤسيييسييية وفقا حلجم املياه املطروحة وعن التلوث الناجم عن على أنه : ينشيييأ 
النشييياط الذي يتجاوز حدود القيم احملددة مبوجب التنظيم السييياري املفعول . وحيدد هذا الرسيييم بالرجوع إىل املبلغ األسييياسيييي السييينوي الذي 

،  1992واملتضيييييييمن قانون املالية لسييييييينة  1991ديسيييييييمرب سييييييينة  18املؤر  يف  25-91من القانون  117 حددت مبوجبه أحكام املادة
وختصص عائدات من الرسم كما يلي :  حسب معدل جتاوز القيم احملددة . 5و1املعدلة واملتممة ،ومن املعامل املضاعف الذي يرتاوح بني 

 .لفائدة ميزانية الدولة%  16% لفائدة البلديات، 34، لوطين للمياهللصندوق ا %16 ،للصندوق الوطين للبيئة والساحل % 34
 المبحث الااني

 الضرائب والرسوم غير المباشرة
تعرف الضييرائب  ري املباشيير على أهنا تلك الضييرائب والرسييوم اليت تقتطع بطريقة  ري مباشييرة من دخل أو رأمسال املكلف و تطبق 

. حيث يتم تسيييييييديدها بطريقة  ري مباشيييييييرة من طرف نقل عبئها من املكلف إىل شيييييييخص آخركن على اسيييييييتعماالت املال والثروة و اليت مي

                                           
 499نفس املرجع    -1
 500نفس املرجع ،   - 2
 2018املتضمن قانون املالية لسنة  17/12/2017املؤر  يف  11-17من قانون رقم  63انظر املادة  - 3
 .25/12/2002الصادرة بتاريخ  86،اجلريدة الرمسية رقم 2003املتضمن قانون املالية لسنة  24/12/2002املؤر  يف  11-02القانون رقم  - 4
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وسيتم فرر ،   1 الشخص الذي يود استهالى هذه األشياء واستعمال اخلدمات اخلاضعة للضريبة أو الرسم من الرسوم والضريبة  ري املباشرة
 . ة عائدة للبلديات كليا دون سواهائات األخرى وضرائب ورسوم  ري مباشر حمتوى الضرائب  ري املباشرة املشرتكة بني البلديات واهلي

 . راة بين البلدية والهيئات األخرى: الضرائب والرسوم غير المباشرة المحتالمطلب األول
 . ملطاطية اجلديدةحوم رسوم األطر اتتمثل أساسا هذه الضرائب و الرسوم على القيمة املضافة والرسم الصحي والل   

 .TVAلفرع األول: الرسم على القيمة المضافة ا
يعرف الرسم على القيمة املضافة على أنه الثروة اإلضافية املنشأة يف املؤسسة باستعمال خدمات وموارد الغري وذلك باإلضافة إىل      

املؤر  يف  36-90القانون رقم وقد احدث هذا الرسييييييم إىل جانب الرسييييييم على العمليات البنكية والتأمينات مبوجب   2وسييييييائلها اخلاصيييييية 
ويعترب من أهم الرسيييييوم  ري املباشيييييرة وخيص العمليات اليت تكتسيييييي  .1991انون املالية التكميلي لسييييينة املتضيييييمن ق 1990ديسيييييمرب  31

ىل إدارة طابعا صيييناعيا أو جتاريا أو حرفيا ويقع على عاتق املسيييتهلك النهائي على املؤسيييسييية فهي تلعب دور الوسييييط يف تسيييديدي الرسيييم إ
الضيييرائب إذ حيتسيييب على الرقم األعمال الصيييايف املسيييجل يف الفاتورة والذي يبقى بصيييفة هنائية لفائدة املؤسيييسييية ويتم توزيع حصييييلة الرسيييم 

 .لصندوق املشرتى للجماعات احمللية%ل 10% للدولة و 80% من عائداته على البلدية و 10على القيمة املضافة بنسبة 
 الصحي على اللحوم ) رسم الابح (.الفرع الااني: الرسم 

يعترب هذا الرسييم اضييعف مصييدر ممول مليزانية البلدية تعرب لفائدة البلديات اليت يقع يف إقليمها مذابح البلدية واليت تتم فيها عملية     
املعدل  1970لسنة  املتضمن قانون املالية 1969ديسمرب  30الصادر يف  107-69من األمر  110ولذلك وفقا لنص املادة   3الذبح

يتم حسييياب هذا الرسيييم على أسييياس وزن اللحوم الصيييافية للحيوانات املذبوحة سيييواء كانت   4 2007مبوجب قانون املايل التكميلي لسييينة 
دج  8.5دج للكيلو رام فتتحصييييييييييييييل البلدية على  10طازجة أو مربدة مماته أو مصيييييييييييييينعة اليت مصييييييييييييييدرها :اإلبل املاعز األنام ،البقر،مبعدل 

. وتدفع الضييييريبة من قبل مالك احليوان عند الذبح أو عند اسييييترياد اللحم من   5دج للصييييندوق محاية الصييييحة احليوانية  105كيلو رام ولل
من قانون الضيييييييييييييرائب  ري املباشيييييييييييييرة اليت توجب املالى الذين يذحبون أو يقومون بذبح احليوانات من تقدمي  445اخلارج وطبقا لنص املادة 

 ساعة إىل قابضة الضرائب املختلفة حملل إقامتهم ويسددون الرسم الواجب عند تقيم التصريح . 24خالل تصريح على ذلك 
لصيياح البلديات اليت يقع  من نفس القانون على أنه : " حيصييل الرسييم على الذبح بواسييطة أعوان الضييرائب 457وتضيييف املادة 

 طرف إدارة اجلمارى . اب الوطين يتم حتصيل املبلغ الرسم منعلى تراهبا املذبح ويف حالة استرياد اللحوم وإدخاهلا الرت 
جتة عن هذا الرسييييييم تسييييييجل يف ويف حالة اشييييييرتاى جمموعة من البلديات يف مسييييييلخ أو مذبح بلدي واحد فحصيييييييلة الرسييييييم أو املداخيل النا

 التفاقيات املربمة بينها مسبقا .حسب ا  حساب خارج امليزانية البلدية اليت يوجد فيها املذبح يف انتظار توزيع بني البلديات  وذلك
 الفرع الاالث: رسم األطر المطاطية الجديدة.

                                           
 62،  2003اجلزائر،الطبعة الثالثة، حممد عباس حمرزي :اقتصاديات اجلباية والضرائب ،دار هومه، - 1
 .22   ،2010/2011مطبعة صخري الوادي ،طبعة  عوادي مصطفى:جباية املؤسسة بني النظرية والتطبيق، ،رحال نظرية - 2
 101ملري عبد القادر ،مرجع سابق،    - 3
الصادر بتاريخ  47، اجلريدة الرمسية عدد 2007تكميلي لسنة انون املالية الاملتضمن ق 07/2007/ 24املؤر  يف  03-07من األمر 05انظر املادة  - 4

25/07/2007 
 2007املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  03-07من األمر  25انظر املادة  - 5
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دة واملستوردة أو املصنوعة دييفرر على األطر املطاطية اجل  2006من قانون املالية لسنة  60أحدث هذا الرسم مبوجب املادة       
لفائدة  50فائدة ميزانية الدولة ،%% ل5الصيييييندوق الوطين للرتاث الثقايف ،لفائدة  10، يتم توزيع مداخيل هذا الرسيييييم كما يلي : %حمليا

 % لفائدة البلديات 25الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث ، 
 . يم الححوم والزيوت وتحضير الححوم: ر الفرع الرابق

ديسيييمرب  31املؤر  يف  16-05من القانون رقم  61أنشيييئ هذا الرسيييم على الزيوت والشيييحوم وحتضيييري الشيييحوم مبوجب املادة 
اليت تنص على أنه :" يؤسييييييس  2018من قانون املالية لسيييييينة  66املعدلة مبوجب املادة   1 2006املتضييييييمن قانون املالية لسيييييينة   2005

واليت تنجم عن   2دج عن كل طن مسييتورد أو مصيينوع داخل الرتاب الوطين  18.750رسييم الزيوت والشييحوم وحتضييري الشييحوم حيدد ب 
% لفائدة الصييييندوق الوطين للبيئة والسيييياحل 34% لفائدة البلديات ، 34: ختصييييص عائدات الرسييييم كما يليعماهلا زيوت مسييييتعملة اسييييت
% لفائدة ميزانية الدولة بصييفة انتقالية يصييب حاصييل من الرسييم املقتطف من طرف مصييا  اجلمارى والذي مل يدفع لصييا  البلديات 32،

 لجماعات احمللية الذي يتوىل توزيعه على البلديات املعنية.لفائدة صندوق التضامن وصندوق ل
 .المطلب الااني: الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة اليا للبلدية

ورسيييييم اإلعالنات  ،إلقامة واحلفالتا تتمثل يف رسيييييم االضيييييرائب والرسيييييوم  ري املباشيييييرة العائدة كليا لفائدة البلدية دون سيييييواه إنّ     
 الرسم على رخص العقارات والرسم على السكن.  ،نيةوالصفائح امله

 .رسم اإلقامة الفرع األول:
يف بداية األمالى لصييييا  البلديات املهنية ملناطق سييييياسييييية  1996مبقتضييييى قانون املالية لسيييينة  1996أنشييييئ هذا الرسييييم سيييينة     

من قانون املالية التكميلي لسيييينة  26يات الوطن مبوجب املادة واحلمامات املعدنية والبحرية  ري أن املشييييرع اجلبائي عمم فرضييييه يف مجيع بلد
يفرر هذا الرسيييييم على األشيييييخا  الذين يقيمون يف البلديات وال ميلكون فيها إقامة خاضيييييعة لرسيييييم العقاري ويتم التصيييييويت   3 2008

 .  4 على الر سم اإلقامة الواجب حتصيله لتمويل ميزانية البلدية وفقا ألحكام قانون البلدية
 رسم الحفالت :الااني الفرع

يتم دفع هذا   5 1966املتضمن قانون املالية لسنة  1965ديسمرب  31املؤر  يف  320-65أنشئ هذا الرسم مبوجب األمر     
جمال  2001ة لسيين . وقد حدد قانون املالية  6الرسييم من طرف املواطنني لقاء السييماح هلم بإقامة األفراح واألعراس العائلية كالزواج واخلتان 

 :  األسعار كما يلي
 دج لليوم الواحد عندما ال تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساءا . 800دج إىل  500من  
 دج لليوم الواحد عندما تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساءا . 150دج إىل  100من  

 رسم اإلعالنات والصفائح المهنية الفرع الاالث:
                                           

 2006املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/2005املؤر  يف  16-05القانون رقم  -1
 التعديلدج قبل 120500كان السعر املرجعي حمدد ب  -2

 501يامة إبراهيم ، نفس املرجع،   -3
 1998املتضمن قانون املالية لسنة  02-97من القانون رقم  59انظر املادة  -4

 31/12/1965الصادرة بتاريخ  108اجلريدة الرمسية العدد  -5
 503يامة إبراهيم ، مرجع سابق ،    -6
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يفرر   1 2000املتضيييمن قانون املالية لسييينة  1999ديسيييمرب  23املؤر  يف  11-99مبوجب القانون رقم  أنشيييئ هذا الرسيييم   
 . 2هذا الرسم على خمتلف اإلعالنات والصفائح املهنية باستثناء تلك املتعلقة بالدولة واجلماعات اإلقليمية واحلاملة للطابع اإلنساين 

حسيييب حجم هذه األخرية مبلغ الرسيييم حسيييب عدد اإلعالنات املعروضييية و  2018سييينة من قانون املالية ل 78وقد حددت املادة    
 دج . 7500دج إىل  200من 

 .وعلى السكن لعقاراتاالرسم على رخص  :الفرع الرابق
إذ  2018من قانون املالية لسيييينة  78املعدلة مبوجب املادة  2000من قانون املالية لسيييينة  55أنشييييئ هذا الرسييييم مبوجب املادة 

س لصيييا  البلديات رسيييم خا  على عقود التعمري وكل الرخص والشيييهادات املتعلقة هبا ) كرخص البناء ،رخص التجزئة ،رخص يؤسييي
اهلدم ،شييييهادة املطابقة ،شييييهادة التقدمي ، شييييهادة التعمري ، شييييهادة قابلية االسييييتغالل ( وحتدد مبالغ من الرسييييم لكل صيييينف حسييييب 

بناء أو حسيييب عدد األجزاء .يعفى من الرسيييم اخلا  على عقود التعمري البنايات املهددة باالهنيار السييياحة املبنية أو القيمة التجارية لل
أما الرسيييم على السيييكن فهو رسيييم سييينوي  واليت يقرر  دميها رئيس اجمللس الشيييعيب البلدي طبقا للقوانني والتنظيمات السيييارية املفعول.

الواقعة يف البلديات مقر .. حيصييل هذا الرسييم من طرف مؤسييسيية سييونلغاز عن يفرر على املمتلكات ذات الطابع السييكين أو املهين 
  . 3طريق فاتورة الكهرباء والغاز ليدفع إىل البلديات 

 خاتمة: 
ة من أهم املوارد لتحقيق التنمية تعترب الضييرائب والرسييوم بصييفة عامة سييواء كانت حمصييلة لصييا  الدولة أو لصييا  اجلماعات احمللي     

ضرائب والرسوم بشأهنا ، وذلك يف خمتلف ية وما يالحظ حول اجلباية اليت تستفيد منها البلديات فان املشرع قد أنشأ العديد من الاالقتصاد
حصيييلة تلك الضييرائب والرسييوم ألنه العربة  لكن مقابل ذلك قد أ فل املشييرع اجلزائري حتديد آليات الكفيلة واحملافظة على ،اجلبائية القوانني

لبلدية خاصيية وان النظام اجلبائي يعاين من اد الضييرائب والرسييوم وإمنا العربة باملداخيل اليت حتققها تلك الضييرائب والرسييوم مليزانية ليسييت بعد
ها وال تسيييياهم إالّ بنسييييب قليلة من ظاهرة خطرية وما يالحظ عامة أو موارد البلديات من الضييييريبة والرسييييوم اجلبائية تتسييييم بضييييعف مردوديت

ضيييييييييييييييرائب املنتجة للمداخيل على حسييييييييييييييياب رد املالية واإلمدادات اليت تأتيها من اإلدارة املركزية واسيييييييييييييييتحواذ الدولة على جل الجمموع املوا
 . اجلماعات احمللية

 

 

 

 

 

                                           
 56/57ملواد ا 25/12/1999الصادرة يف  92اجلريدة الرمسية العدد  -1
 503يامة إبراهيم ، مرجع سابق ،    -2
 2002من قانون املالية لسنة  67انظر املادة  - 3
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 وما شاهبها نظام مسؤولية اإلدارة يف جمال إدارة وتسيري النفاايت املنزلية
Management responsibility system in the management and management 

 of household waste and the like 
 ،(ب)أستاذ مساعد قسم  مجال قرانش،

 كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 اجلزائر. شلف،الحسيبة بن بوعلي جامعة 

 30/04/2018 اتريخ املراجعة: - 12/03/2018اتريخ اإليداع: 
 ملخص: 

 بتسليط الضوء على ذلك، و وما شاهبها نظام مسؤولية اإلدارة يف جمال إدارة وتسيري النفاايت املنزليةنتناول يف هذه الدراسة        
ؤولة مدنيا عن  شأن اهليئة املسأو يف .هاما شاهبو حيث مفهوم النفاايت املنزلية  سواء من. القواعد واألحكام املتعلقة هبذا النوع من النفاايت

  سوء تسريها.
أما  هلا،النفاايت املنزلية وما شاهبها هي يف األصل خملفات األنشطة املنزلية، وبعض األنشطة األخرى املشاهبة  توصلنا إىل أن      

   إال يف حاالت استثنائية. ،اهليئة املسؤولة مدنيا كأصل عام هي البلدية
 الكلمات املفتاحية: 

 .البلدية، مسؤولية اإلدارة، النفاايت املنزلية وما شاهبها
Abstract: 

      In this study we examine the system of management responsibility in the management and 

management of household waste and the like, by highlighting the rules and provisions related to this 

type of waste. Both in terms of the concept of household waste and the like. Or the body 

responsible for the mismanagement of civilians. 

      We found that household waste and the like are originally remnants of domestic activities, and 

some other similar activities, and the body responsible as a civilian public asset is the municipality, 

except in exceptional cases..  

Key words:  

Household waste and the like, management responsibility, municipal. 

 مقدمة:
حيث مل تعد حكرا على القطاع  خمتلف القطاعات، تعد من أبرز املواضيع اليت فرضت نفسها على إن قضية البيئة يف الوقت الراهن       

من قبل تلك  املنصبة االهتمامات ولعل أهم ومرد ذلك أن القطاع البيئي له صلة سواء مباشرة أو غري مباشرة بشىت القطاعات.البيئي، 
 .حمور " ظاهرة التلوث البيئي"، والذي يعد أكرب ظاهرة تعيق حتقيق تنمية يف الشق البيئي ابلشكل املرجو  حيال اجلانب البيئي اتالقطاع

خمتلف النفاايت اليت يساهم فيها اإلنسان بدرجة أوىل وبشكل  خصوصا إذا علمنا أن العامل األساسي املساهم يف تفشي تلك الظاهرة هو
 متواصل.

زاد يف حدهتا  ، فإن أكثر أنواع النفاايت أتثريا على مسار التنمية البيئية، هي النفاايت املنزلية وما شاهبها، ومارتيبا على ما سلفوت        
والذي أدى بدوره إىل خلق أمناط معيشية جديدة، واليت أثرت بشكل ، شهده اجملتمعالذي  واالجتماعي االقتصاديهو ذلك التطور 
لذا ابت موضوع تسيري هذا النوع  متطلبات اإلنسان وتباينها، مما أدى ابلنتيجة إىل زايدة كميات النفاايت املنزلية املنتجة. مباشر يف زايدة

من النفاايت حيتل مكانة ابرزة يف خمتلف القوانني املنظمة للشأن البيئي بصفة عامة، ولشأن تسيري النفاايت بصفة خاصة. ولقد أدركت 
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. ومن انحية هاتسيري  آلياتضبط إيضاح هذا النوع من النفاايت و  حاولت مبوجبها  1سنت عدة نصوص قانونيةاجلزائر ذلك، حيث 
يكون املرتتبة عن ذلك، واليت  إصالح األضرار 2إقرار مسؤولية إقرار تبعات خمالفة قواعد تسيري هذا النوع من النفاايت. مبا يف ذلك   أخرى

 . كوانت البيئةوكذا كافة م ضحيتها أفراد اجملتمع
خرى حماولة إبراز من انحية أو ، شبهها ة ومالنفاايت املنزليتقدمي مفهوم لتراءى لنا من خالل هذه الدراسة ، ذكر آنفا كماوعليه و        

دارة ؤولية اإلحكام مسأهو نطاق و ما  اآليت:ك  يف سياق اإلشكالية املبلورة ذلكو  اهليئة املسؤولة مدنيا يف حالة سوء تسيري هذه النفاايت.
    . ؟ إزاء مسألة تسيري النفاايت املنزلية وما شاهبها

 ذا البحث يف اجلهةوك ،فاايتلنوع من النهذا اوبغية اإلجابة على التساؤل املطروح، سنحاول التطرق يف هذه الورقة البحثية إىل        
ه حملور األول من هذحاول يف ايث سنحقوانني املتضمنة لذلك، وذلك من خالل قراءة وحتليل مواد ال املسؤولة مدنيا عن سوء تسيريها،

عن سوء  ةدنيامل ةيبراز املسؤولإثاين على ور ال، يف حني سنعرج يف احملالتطرق إىل اإلطار املفاهيمي للنفاايت املنزلية وما شاهبها الدراسة
 ، وذلك على الشكل التايل. تسيري النفاايت املنزلية

 األولاحملور 
 هبهاااملفاهيمي للنفاايت املنزلية وما شاإلطار 

النفاايت املنزلية  أهمللوقوف على  لذا وسعيا مناقد ينتج عنه بعض اإلشكال يف معرفة املقصود بنفاية معينة،  3إن تنوع النفاايت        
النفاايت املنزلية وما تصنيف يضاح )أوال(، ويلي ذلك التعرض إىل إ هبها، سنتطرق ضمن هذا احملور إىل املقصود هبذه النفاايتاوما ش
  اثنيا(.هبها )اش

  ابلنفاايت املنزلية وما شاهبها:مفهوم أوال: 
، وذلك على نكام القانو تعريفها وفق أح سواء من الناحية اللغوية، أو االصطالحية، إىل جانب لتوضيح ذلك يتعني علنا إبراز         

 الشكل التايل:
 التعريف اللغوي -(1

                                                  
  ، املتعلق بتسيري النفاايت12/12/2001، املؤرخ يف املؤرخ يف 01/19إن أهم نص قانوين جاء به املشرع اجلزائري يف جمال تسيري النفاايت هو القانون  1-

، املةؤرخ 267-81ىل املرسةوم رقةم .  وقبةل صةدور هةذا القةانون اكةن اإلشةارة يف ذلةك، إ15/12/2001، مؤرخةة يف  77ومراقبتها وإزالتها، ج.ر.ج.ج، عدد 
، مؤرخةةةة يف 41.ر.ج.ج، عةةةدد ، املتعلةةةق بصةةةالحيات رئةةةيش اجمللةةةش الشةةةعص البلةةةدي فيمةةةا طةةةص الطةةةرق والنقةةةاوة والطمأنينةةةة العموميةةةة، ج10/10/1981يف 
؛ املرسةوم رقةةم 08/02/1983، مؤرخةة يف 06، املتعلةةق امايةة البيئةة، ج.ر.ج.ج، عةةدد 05/02/1983، املةؤرخ يف 83/03؛ القةانون رقةم 13/10/1981
، مؤرخةةةةةةةةة يف 66ج، عةةةةةةةةدد ، احملةةةةةةةةدد لشةةةةةةةةروط التنظيةةةةةةةةف و ةةةةةةةةع النفةةةةةةةةاايت الصةةةةةةةةلبة احلضةةةةةةةةرية ومعاجلتهةةةةةةةةا؛ ج.ر.ج.15/12/1984، املةةةةةةةةؤرخ يف 84-378
16/12/1984. 

 2ولية املعاجلة ضمن هذه الدراسة، هي املسؤولية على أساس اخلطأ، وذلك بتوافر ركن اخلطأ واملتمثل يف صورة سوء   جتب اإلشارة إىل أن املسؤ  -2
  التسيري، وما ينجم عن ذلك من ضرر، ووجود عالقة سببية بني اخلطأ والضرر.     

 ،    04/409سبيل املثال: املرسوم التنفيذي رقم  لقد نظمت النصوص القانونية يف اجلزائر أنواع عديدة من النفاايت، نذكر على - 3
، املةؤرخ يف 478-03نفيةذي رقةم ؛ املرسةوم الت2004، لسةنة 81، احملدد لكيفيات نقل النفةاايت اخلاصةة اخلطةرة، ج.ر.ج.ج، عةدد 14/12/2004املؤرخ يف 

 .14/12/2003رخة يف ، مؤ 78، احملدد لكيفيات تسيري نفاايت النشاطات العالجية،ج.ر.ج.ج، عدد 09/12/2003
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أن النفاية "جاء يف لسان العرب قد و . 1مة نفاية لغة هي "نفو"، ويقصد هبا "نفاوة الشيء" أي بقية الشيء وأردؤهأصل كل 
وعليه، فإن النفاية وفق ما ساقه علماء اللغة، فهي تدور حول دفع الشيء، ونفيه، والتخلص  .2"ابلضم، وهي ما نفيته من الشيء لرداءته

    .لفائدة املرجوة منها انعداممنه، نظرا لرداءته أو 
 االصطالحي التعريف -(2
كل مادة ال اكن استعماهلا اقتصاداي وال اكن اسرتدادها وال اكن إعادة أبهنا:"   تعرفاصطالحا كأصل عام إن النفاية  

  .3استخدامها يف وقت ما ومكان ما"
(، أبهنا :" جمموعة البقااي املختلفة األحجام،  Robert Gilat)  أما النفاايت املنزلية فقد عرفها اخلبري لدى هيئة األمم املتحدة      

صفة اليت تنتجها البيوت، كفضالت األكل، اجلرائد، األواين املنزلية، إضافة إىل نفاايت األسواق، واإلدارات، وكل األشياء احململة يف األر 
ا:" كل النفاايت النا ة عن األسر، إىل جانب نفاايت األنشطة احلرفية كما عرفتها وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة اجلزائرية، أبهن  .4والطرقات"

 .5والتجارية، ايث أنه اكن  ع هذه النفاايت ومعاجلتها، من دون اللجوء إىل تقنيات خاصة"
ض النفاايت وعليه، فإن النفاايت املنزلية هي خليط متباين انتج عن خملفات األسر على وجه اخلصوص، كما تضاف هلا بع        

خملفات النشاطات  لناجتة عنتلك اكاملشاهبة هلا من حيث الطبيعة واملكوانت واليت اكن معاجلتها دون اللجوء إىل تقنيات خاصة،  
 الصناعية والتجارية واحلرفية.   

 التعريف التشريعي -(3
أو استخدام أي مادة أو منتج، أو هي تلك أبهنا:" بقااي عمليات اإلنتاج، أو جتهيز  6وفق القانون الفرنسيالنفاايت تعرف 

". كل النفاايت املرتتبة عن أنشطة منزليةفهي:"   7مبنظور املشرع الغريب املنزلية النفاايتأما  املمتلكات املهجورة اليت يتخلى عنها مالكها".
أو جتارية أو حرفية،  اقتصاديةت النا ة عن أنشطة أما النفاايت املشاهبة أو كما يسميها املشرع املغريب النفاايت املماثلة فهي:" كل النفااي

:" كل فتعرف على أهنا 8النفاايت املنزلية وفق القانون جلزائري أما ."للنفاايت املنزليةواليت تكون من طبيعتها ومكوانهتا وخصائصها مماثلة 
الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها  النفاايت الناجتة عن النشاطات املنزلية، والنفاايت املماثلة النا ة عن النشاطات

وعليه، فإن التعريف القانوين للنفاايت املنزلية وما شاهبها ال يبتعد عما ذهب إليه التعريف الفقهي، إذ  كوانهتا تشبه النفاايت املنزلية". وم
  شطة املنزلية، وكذا خملفات بعض األنشطة املشاهبة هلا.على أن النفاايت املنزلية هي خملفات وبقااي األنكال التعريفني يتفقان 

                                                  
  .1079، ص 1988، 06عريب، دار املشرق بريوت، الطبعة -قاموس املنجد العريب، عريب -1
  .248، ص 1988، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 14حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، اجمللد  - 2
   .33، ص 1997العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد، تكنولوجيا تدوير النفاايت، الدار  3

  خمنفر، اآلليات القانونية لتسيري النفاايت املنزلية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع قانون البيئة، حممد أشار إىل هذا التعريف، -4
  .09، ص2014/2015جامعة حممد ملني دابغني، كلية احلقوق، سطيف، املوسم اجلامعي 

    .09املرجع نفسه، ص - 5
6-disponible au, 633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux-Loi n° 75 : 

https://www.legifrance.gouv.fr.... 14/05/2018 le 
   املتعلق بتدبري النفاايت والتخلص  28-00بتنفيذ القانون رقم  2006نونرب 22املؤرخ يف  1-06 -153من الظهري الشريف  02-03/03املادة  -7

 .                          2006دجنرب  7، بتاريخ 5480ج.ر،عدد منها،     
 . 01/19من القانون  03/02املادة - 8
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 النفاايت املنزلية وما شاهبها: تصنيف: اثنيا
، إال أن التصنيف املتعارف عليه، أهنا تصنف حسب أتخذ عديد التصنيفاتأن النفاايت املنزلية  كما ذكر آنفا، يظهر جليا       

 ك على الشكل التايل. فيزايئية، وذلمصدرها، وكذا من حيث طبيعتها ال
 يف النفاايت املنزلية حسب مصدرهاتصن -(1

تصنف يف هذا الصدد إىل نفاايت نشاطات اإلنسان املنزلية كانت أو التجارية، أي تلك املخلفات النا ة عن املنازل واملطاعم،   
إىل ذلك بقااي احملال التجارية. كما يدخل ضمن زجاج، أو ورق، أو بالستيك. إضافة والفنادق ونفاايت الشوارع، سواء كانت أطعمة، أو 

هي  يع هذا التصنيف النفاايت الصناعية والزراعية املشاهبة للنفاايت املنزلية، والنا ة عن خمتلف أنواع الصناعات، أما النفاايت الزراعية ف
 . 1البالستكية...اخل خملفات األنشطة الزراعية، مبا يف ذلك أمسدة منع منو األعشاب الضارة، نفاايت البيوت

 املنزلية حسب طبيعتها الفيزايئيةتصنيف النفاايت  -(2
يف هذا اإلطار تصنف النفاايت املنزلية إىل نفاايت عضوية وغري عضوية، فالنفاايت العضوية هي تلك املواد اليت تكون تركيبتها   

أما النفاايت املنزلية غري العضوية، تكمن يف النفاايت غري القابلة قابلة للتخمر، كبقااي األطعمة، وبقااي النبااتت، وفضالت احليواانت. 
للتعفن، وأخرى كذلك تتباين النفاايت املنزلية بني نفاايت قابلة للتحلل مثل البالستيك، واملعادن، واملواد اخلاصة. وضمن هذا التصنيف  

خاصة يف مواسم ارتفاع احلرارة، مثل بقااي األطعمة، الثمار  حيث النوع األول حيتوي على مواد عضوية تتعفن بسرعةغري قابلة للتعفن، 
   .   2الفاسدة، وفضالت احليواانت. أما تلك غري القابلة للتعفن، هي النفاايت الصلبة، مثل األخشاب والبالستيك

 لثايناحملور ا
  عن سوء تسيري النفاايت املنزلية ةدنياملة ياملسؤول

تسيري هذا النوع من املتدخلة يف مدنيا عن سوء تسيري النفاايت املنزلية، يتعني علينا الوقوف على اهليئات  لتوضيح اهليئة املسؤولة        
يئات مع ه اختصاصاهتاخل ة أن تتداألخري االنفاايت ) أوال(، ومن مثة إبراز تلك اهليئة ) اثنيا(، كما أنه من انحية أخرى إبمكان هذه 

     لبحث يف قواعد إسناده )اثلثا(، وذلك على الشكل التايل:أخرى يف إحداث الضرر مما يتوجب ا
 :تسيري النفاايت املنزليةل النطاق الشخصي: أوال

   .  ليلى املستوى احملع وهيئات أخرى ى املركزي،النفاايت املنزلية تتباين بني هيئات على املستو  املتدخلة يف عملية تسيريإن اهليئات       
 ةيئات املركزياهل -1
 ل التايل:لى الشكمثل أهم هذه اهليئات يف الوزارة الوصية، إضافة إىل بعض املصاحل حتت الوصاية، وذلك عتت 
 الوزارة الوصية -أ(

ت وزارة البيئة والتهيئة العمرانية، ويف وقت الحق ، حيث أطلق عليها تسمي20013وصية حول البيئة سنة أنشأت أول وزارة 
نوطة هبا يف جمال ، أما املهام امل4فهي تدعى وزارة البيئة والطاقات املتجددة، أما حاليا والبيئة والسياحة أصبحت تدعى وزارة هتيئة اإلقليم

                                                  
  .12، حممد خمنفر، املرجع السابق، ص ينظرلتفاصيل أكثر حول ذلك،  -1
  .13-12، حممد خمنفر، املرجع السابق، ص ينظرلتفاصيل أكثر حول ذلك،  - 2
 حيث قبل هذا التاريخ مل حتظ البيئة ابهتمام من طرف احلكومة، عكش قطاعات أخرى، وهو ما انعكش على التنظيم اهليكلي إلدارة البيئة    -3

أين أخذت تسميات خمتلفة مثل: كاتبة، وكالة، جلنة...اخل.         
  ،74، احملدد لصالحيات وزير البيئة والطاقات املتجددة ، ج.ر.ج.ج، عدد  25/12/2017، املؤرخ يف 71/364املرسوم التنفيذي رقم  -4
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يتضح جليا أن للوزير املكلف ابلبيئة صالحيات واسعة  3641-17، وابستقراء بعض نصوص املرسوم التنفيذي تسيري النفاايت املنزلية
ال تسيري النفاايت بصفة خاصة، واليت تدخل يف طياهتا النفاايت املنزلية. ويتمتع الوزير فيما طص اجملال البيئي بصفة عامة، وجم

بصالحيات داخلية تتفرع إىل صالحيات مشرتكة، وصالحيات خاصة به، إىل جانب صالحيات ذات طابع دويل. فبخصوص 
جيعل وزارة البيئة تشرتك مع   يع الوزارات، هو ماتدخل يف مهام وصالحيات مسألة محاية البيئة  اعتبارالصالحيات املشرتكة، وعلى 

اليت تربم بني وزارة البيئة ووزارات أخرى اخلاصة  االتفاقياتالوزارات األخرى  بغرض ممارسة الصالحيات املشرتكة، وكمثال على ذلك بعض 
   ابلتوعية البيئية حول مضار الرمي العشوائي للنفاايت املنزلية.

لتدابري ، مبادرته اباقبتهالبيئة ومر صد حالة ار الفردية، فتتباين إىل صالحيات خاصة ابحلماية من الوقاية ومنها توليه أما الصالحيات       
صة ى إنشاء  عيات خالتشجيع علئي، ااخلاصة ابلوقاية من كافة أشكال التلوث. وصالحيات ذات طابع تنظيمي كاإلعالم يف اجملال البي

 اماية البيئة...اخل.
، اختصاصهيف حني أن صالحياته الدولية، تكمن يف مشاركته يف  يع املفاوضات الدولية املرتبطة ابلنشاطات الداخلة ضمن جمال       

 توجد مديرية فرعية خاصة ابلنفاايت املنزلية وما 2هذا، وجتدر اإلشارة إىل أنه وضمن التنظيم اهليكلي للوزارة الوصية والسهر على تطبيقها.
شاهبها، وكذا وضع قاعدة  عمل على املبادرة واإلسهام يف إعداد الدراسات واملواصفات التقنية لتسيري ومعاجلة النفاايت املنزلية وماشاهبها، ت

ومعاجلة التدفقات النا ة عن منشآت معاجلة  ،إىل جانب متابعتها للمنشآت املوجهة إلزالة التلوثمعطيات تتعلق بذات النفاايت، 
 .3شاهبها ية وماالنفاايت املنزل

 املصاحل حتت الوصاية -ب(
، تسهم بدورها يف حتت وصايتها إىل جانب الوزارة الوصية، توجد هناك مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وصناعي وجتاري  

 يلي: ومن أهم هذه املؤسسات ماجمال تسيري النفاايت املنزلية، 
 الوكالة الوطنية للنفاايت -

املايل، ومن أهم املهام املنوطة هبا يف ميدان تسيري النفاايت  واالستقاللوجتاري، تتمتع ابلشخصية املعنوية  هي مؤسسة ذات طابع صناعي 
وكذا تكوين بنك وطين للمعلومات حوهلا، واملبادرة بربامج التحسيش املنزلية، هو تقداها مساعدات للجماعات احمللية يف ذات امليدان، 

   4.واإلعالم واملشاركة يف تنفيذها
 املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة -

 يتكفل هذا املرصد جبمع املعطيات واملعلومات املتصلة ابلبيئة والتمية املستدامة، لدى املؤسسات الوطنية واهليئات املتخصصة، كما يعمل 
    5على رصد وقياس التلوث وحراسة األوساط الطبيعية، وتسيري ذلك.

                                                                                                                                                                     
.25/12/7201 مؤرخة يف       

  1 -ينظر يف ذلك، املادتني 03و08 من املرسوم التنفيذي 364/17.
 2 -ينظر، املرسوم التنفيذي رقم 365/17، املؤرخ يف 2017/12/25، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البيئة والطاقات املتجددة، ج.ر.ج.ج،

.25/12/7201، مؤرخة يف 74عدد     
  3 - ملزيد من املعلومات حول مهام هذه املديرية، أنظر، املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 365/17.

  ، املتضمن20/05/2002، املؤرخ يف 02/175املنوطة هبا، أنظر، املرسوم التنفيذي رقم  للمزيد من املعلومات حول هذه املؤسسة، واملهام-4
.26/05/2002، مؤرخة يف 37إنشاء الوكالة الوطنية للنفاايت وتنظيمها وعملها، ج.ر.ج.ج، عدد       

  5 -للمزيد من املعلومات حول هذه املؤسسة، واملهام املنوطة هبا، أنظر، املرسوم التنفيذي رقم 115/02، املؤرخ يف 2002/04/03، املتضمن



 يلت، اجلزائري الونشريسي تيسمسمحد بن حيعي أركز اجلاممعهد العلوم القانونية واإلدارية/ امل /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد المجلد الثالث/ ا

 

211 
 

 ت البيئيةاملعهد الوطين للتكوينا -
تشمل مهامه يف تقدمي تكوينات خاصة يف جمال البيئة لفائدة  يع املتدخلني العموميني أو اخلواص، وكذا املبادرة بربامج   -

 1وترقية الرتبية البيئية. حتسيسية
 ةلياهليئات احمل -(2

ع ذات الغرض، وتتوز برى مكلفة ات أخهيئ إىل جانب التدخل املركزي يف جمال تسيري النفاايت املنزلية، توجد على املستوى احمللي
 يرية البيئة(.لوصية) مدارة االبلدية(، وهيئات أخرى تعد مصاحل خارجية للوز -تلك اهليئات بني اجلماعات احمللية ) الوالية

 الوالية -أ(
يف جمال تسيري النفاايت  صاتاالختصامن هيئتان مها اجمللش الشعص الوالئي والوايل، وكل هيئة ورد يف شأهنا بعض  2تتكون الوالية

 املنزلية، وذلك على الشكل التايل:
 اجمللس الشعيب الوالئي -

، يتضح دور اجمللش الشعص الوالئي يف جمال تدخله يف تسيري النفاايت املنزلية، من ذلك 3من خالل مضامني بعض مواد قانون الوالية
اإلجراءات الرامية إىل إجناز أشغال هتيئة وتطهري وتنقية جماري  اختاذة، وكذا الصالحيات املخولة له بصفة عامة يف شأن احلفاظ على البيئ

 املياه يف حدود إقليمه، وكذلك املسامهة يف كل أعمال الوقاية ومكافحة األوبئة يف جمال الصحة احليوانية والنباتية.
 الوايل -
ه الصفة ختول له الكثري من الصالحيات مبا فيها تدخله يف يعترب الوايل ممثل الدولة على مستوى الوالية، وهو مفوض احلكومة، وهذ 

 منشأة معاجلة النفاايت املنزلية وما ابستغاللإطار تسيري النفاايت املنزلية، ومن املهام املنوطة له يف هذا الشأن مهمة تسليم الرخصة اخلاصة 
املنزلية، والذي بدوره يكون مطابقا للمخطط الوالئي  . كذلك من صالحياته املصادقة على املخطط البلدي لتسيري النفاايت4شاهبها

والسالمة، وزايدة على ذلك، فإن الوايل حيوز على صفة الضبط اإلداري اليت ختوله احملافظة على النظام، واألمن، . 5للتهيئة والتعمري
من األخطار اليت هتدد صحتهم من األوبئة، محاية املواطنني القاطنني إبقليم الوالية جوهر هذه املسؤولية هو . و 6والسكينة العمومية

                                                                                                                                                                     
. 03/04/2002، مؤرخة يف 22إنشاء املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، ج.ر.ج.ج، عدد        

  1 -للمزيد من املعلومات حول هذه املؤسسة، واملهام املنوطة هبا، أنظر، املرسوم التنفيذي رقم 263/02، املؤرخ يف 2002/08/17، املتضمن
.   18/04/2002، مؤرخة يف 56إنشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية، ج.ر.ج.ج، عدد      

 ، املؤرخ يف 12/07من القانون رقم  01املادة  -الوالية هي :" اجلماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة..." - 2
 .29/02/2012، مؤرخة يف 12ية، ج.ر.ج.ج، عدد  ، املتعلق ابلوال21/02/2012    

  .12/07، من القانون 87، 86، 84، 77يف ذلك، املواد  ينظر- 3
 . 01/19من القانون  42املادة - 4
  .01/19من القانون  31املادة - 5
  .12/07من القانون  114املادة - 6
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. كما طول 1واألمراض املعدية النا ة عن تراكم النفاايت املنزلية يف الشوارع واملدن، خاصة مع تنامي مشكلة النمو الداوغرايف املتسارع
  .2لبلدية عن ذلكالسلطات ا امتناعالقانون للوايل حق احللول حمل البلدية يف اإلجراءات املتعلقة ابلنظافة عند 

 البلدية -ب(
اهليئة الرئيسية يف تطبيق التدابري املتعلقة بتسيري النفاايت املنزلية، كوهنا تعترب اإلطار اهليكلي األساسي لنظام  3تعد البلدية
البلدية، أو تلك  ، ولذلك فلها صالحيات ذات أمهية ابلغة تضطلع هبا، سواء تلك الصالحيات اليت تضمنها قانون4الالمركزية اإلدارية

، واحرتام تعليمات والسكينة والنظافة العموميةتلخصت أهم مهامها يف: السهر على النظام،  5ففي قانون البلدية .الواردة يف قوانني البيئة
 فضالت األخرى.نظافة احمليط والبيئة،  ع النفاايت الصلبة ومعاجلتها، إحداث مصاحل عمومية تقنية قصد التكفل ابلنفاايت املنزلية وال

أما يف ظل قوانني البيئة، فقد أسندت للبلدية وحتت سلطة رئيش اجمللش الشعص البلدي مهمة إعداد املخطط البلدي لتسيري        
يد شاهبها املنتجة يف إقليم البلدية، مع حتد ، حيث يتضمن هذا املخطط جرد لكميات النفاايت املنزلية وما6شاهبها النفاايت املنزلية وما

كما أن عملية  ع القمامة، بصفة منتظمة   .7مكوانهتا وخصائصها، وكذا جرد وحتديد مواقع ومنشآت املعاجلة املوجودة يف إقليم البلدية
وحسب توقيت دقيق ومالئم يقع على عاتقها، وما يتبعه من تنظيم للمزابل العمومية، وإحراق للقمامة ومعاجلتها يف أماكن مالئمة، تقع 

 .8هاعلى عاتق
 مديرية البيئة -ج(

حيث  ،03/4949املستحدثة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  على املستوى الوالئي متثل وزارة البيئة مبديرايت البيئة للوالايت،  
اقرتاح التدابري  ومن مهامها جتسد هذه املديرية مبدأ عدم الرتكيز للتنظيم اإلداري، وهذا بغرض مساعدة السلطة املركزية يف جمال محاية البيئة.

كاقرتاح مثال موقع املزابل على مستوى   ،طرق مثلى لعمليات تسيري النفاايت املنزلية اقرتاحالتلوث عن طريق  لالرامية إىل مكافحة كل أشكا
نتساءل عن اهليئة اليت وبعد استعرض اهليئات املتدخلة يف عملية تسيري النفاايت املنزلية، لنا أن  .10البلدايت، وذلك جتنبا للمزابل العشوائية

 تتحمل عبئ جرب الضرر املرتتب عن تبعات سوء تسيري النفاايت املنزلية ؟.

                                                  
  05لك، فيصل نسيغة، رايض دنش، النظام العام، جملة املنتدى القانوين، العدد كذ  ينظر؛ و 45، حممد خمنفر، ص ينظرلإلستزادة ومعلومات أكثر،-1
       .  173، ص 2008   

 .  03/07/2011، مؤرخة يف 37، املتعلق ابلبلدية، ج.ر.ج.ج، عدد 22/06/2011، املؤرخ يف 11/10، من القانون رقم 100، املادة ينظر- 2
  3. 11/10من القانون  01املادة  -عدية للدولة وتتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلةالبلدية هي اجلماعة اإلقليمية القا -3
 . 07/03/2016ؤرخة يف  م، 14، املتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 06/03/2016، املؤرخ يف 16/01من القانون رقم  17املادة  -
  .11/10ون البلدية من قان 123، 94، 88يف ذلك، املواد  ينظر -5
  ، املتضمن كيفيات إعداد املخطط البلدي لتسيري النفاايت املنزلية وما شاهبها 30/01/2007، املؤرخ يف 07/205املرسوم التنفيذي رقم  -6
   .01/07/2007، مؤرخة يف 43ونشره ومراجعته،ج.ر.ج.ج، عدد  
  .01/19من القانون  30،31املاداتن  - 7
  ، املتعلق بصالحيات رئيش م.ش.و فيما طص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية.81/267، من املرسوم رقم 09،08 ، املادتنيينظر -8
  27/01/1996، املؤرخ يف 96/60، املتضمن تعديل وتتميم املرسوم رقم 17/12/2003، املؤرخ يف 03/434املرسوم التنفيذي رقم  -9
 . 21/12/2003، مؤرخة يف 80الوالية، ج.ر.ج.ج، عدد واملتضمن إحداث مفتشية للبيئة يف   
  ، املتضمن28/10/2007راجع، القرار الوزاري املشرتك ، املؤرخ يف يملزيد من املعلومات حول تنظيم مديرية البيئة، واملهام املنوطة هبا،  -10

 .16/09/2007، مؤرخة يف 57تنظيم مديرايت البيئة للوالايت، ج.ر.ج.ج، عدد       
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  :1جرب الضررعلى قانوان  سؤولةاثنيا: اهليئة امل

لية إن اإلجابة على هذا السؤال تبدو معقدة شيئا ما، خاصة إذا علمنا وجود بعض النصوص القانونية يف قانوين اجلماعات احمل         
وذلك بسبب اختالف صياغة النص العريب عن النص الفرنسي يف بعض احلاالت، بل ويف حاالت أخرى عدم مسايرة املشرع ملنطقه منذ 

املنزلية تنص على أنه:" تقع مسؤولية تسيري النفاايت  01/19من القانون رقم  32فاملادة  .2البداية إىل النهاية وهو يعاجل موضوعا واحدا
   على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي حيكم اجلماعات احمللية".شاهبها  وما

 12/07من القانون 114املادة   اعتربتحيث جد بعض التناقض، يو وابلرجوع إىل التشريع الذي حيكم اجلماعات احمللية،        
صل الثاين من الباب الثالث املتعلق بصالحيات الوايل الوايل هو املسؤول يف احملافظة على النظام العام، وقد جاءت هذه املادة ضمن الف

يتوىل جعل رئيش اجمللش الشعص البلدي  يف، 11/10من قانون البلدية  88يف املادة  كذلك  املشرع  وقد ذهبممثال للدولة،  ابعتباره
، األولالفرع الثاين الفصل الثاين الباب  السهر على النظافة العمومية وتقع هذه املادة كذلك يف الفقرة الثانية من 3حتت إشراف الوايل

 املتعلق بصالحيات رئيش اجمللش الشعص البلدي ابعتباره ممثال للدولة.

احلفاظ على نظافة البيئة، من املرافق أن املشرع اعترب مرفق البوليش اإلداري مبا يف ذلك  4ووفق ذلك، يقول األستاذ مراد بدران         
ممثل السلطة املركزية على املستوى احمللي هي املسؤولة مدنيا  ابعتبارهام املركزي، وابلتايل فإن الدولة ممثلة يف الوايل الوطنية اليت ختضع للنظ

عن األضرار املرتتبة على ذلك املرفق، مبا يف ذلك أضرار النفاايت املنزلية. ولكن وحسب نفش األستاذ، إذا عدان إىل سلطة احللول اليت 
يف ممارسة الصالحيات املتعلقة ابحملافظة على األمن  اجتاه  يع رؤساء اجملالش الشعبية البلدية التابعني لواليته، أو بعضهم، يتمتع هبا الوايل

عتربه والنظافة والسكينة العمومية وداومة املرفق العام، فإننا جند أن املشرع استعمل منطقا آخر يف معاجلته ملرفق البوليش اإلداري، حيث ا
ح حمليا طضع للنظام الالمركزي، طاملا أن مسألة احللول ابعتبارها نوعا من أنواع الرقابة ال اكن للوايل ممارستها إال إذا وجد نص يسممرفقا 
وعليه، فالتقيد هبذا يؤدي ابلقول إىل أن املسؤول عن األضرار املرتتبة عن مرفق البوليش اإلداري، مبا يف ذلك األضرار املرتتبة عن  بذلك.

هذا، وقد تتداخل اختصاصات البلدية ابعتبارها الشخص القانوين املسؤول عن سوء تسيري  .5سوء تسيري النفاايت املنزلية تتحملها البلدية

                                                  
  1 - إن جرب الضرر يقصد به التعويض املمنوح ملن حلقه الضرر جراء سوء تسيري النفاايت املنزلية، وطرق التعويض يف هذا املضمار ختتلف ابختالف الظروف

ن التعويض يكون إما عينيا احمليطة بوقوع الضرر، ومدى إمكانية احلكم بنوع من التعويض على حساب نوع آخر نظرا خلصوصية اإلدارة كطرف يف النزاع. إال أ   
أن التعويض العيين والذي هو  اعتبارأو مبقابل. إال أنه يف جمال مسؤولية اإلدارة فإن التعويض السائد هو التعويض مبقابل أو ابألحرى التعويض النقدي، على 

تسعى اإلدارة إىل حتقيقها، إضافة إىل خصوصية الضرر يف اجملال البيئي مبا فيها اصطدامه ابملصلحة العامة اليت  كانت عليه تعرتيه عدة عقبات،  إعادة احلالة إىل ما
 بصفة عامة، والذي هو ضرر مرتاخي ال يظهر يف حينه.  

 - مراد بدران، املسؤولية املدنية للجماعات احمللية عن األضرار املرتتبة على النفاايت املنزلية، جملة العلوم القانونية واإلدارية، عدد 01، 2،2003 
.    107ص        

  3 - جتب اإلشارة إىل أن قانون البلدية القدمي ) القانون 08/90(، ووفق مادته 81  كان يستعمل عبارة حتت سلطة الوايل، ليعدهلا يف القانون
تسيري النفاايت.  ية يف جمالاجلديد إىل " حتت إشراف"، ولعل ذلك ختفيفا من رقابة الوايل يف هذا الشأن، وتلميحا إىل مسؤولية البلد     

  4 - مراد بدران، املرجع السابق، ص 107 وما يليها.
  5 - املرجع نفسه، ص 109.
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 بعض يف تثار قدمما . الضرر إسناد أمكن إذا إال مسؤولية الايث و النفاايت املنزلية، أو تشرتك مع هيئات أخرى يف إحداث الضرر، 
 .1ابلتعويض التزامه مث ومن ،الضرر عن املسؤول الشخص من معرفة لةمسأ احلاالت

 اثلثا: إسناد الضرر

بلدايت يف  تني أو عدةالة اشرتاك بلدحتثار مسألة إسناد الضرر يف نطاق تسيري النفاايت املنزلية، يف حاالت معينة وهي:          
ة فة إىل حالة ممارسإضا ،فوضري املالتسيأو  رى عن طريق عقد االمتياز،التسيري، وكذا يف حالة منح تسيري هذه النفاايت ألشخاص أخ

 الرقابة الوصائية.

 حالة اشرتاك بلديتني أو أكثر يف عملية التسيري -1

وهذا االشرتاك يتم بغرض التنمية املشرتكة أو كلها،  وما شاهبهااكن لبلدتني أو أكثر أن تتجمع يف تسيري جزء من النفاايت املنزلية  
وعليه، فإنه عندما  قاليمها، ومن انحية اثنية ضمان مرافق عمومية جوارية، تسهم يف ترقية فضاء للشراكة والتضامن بني تلك البلدايت.أل

تشرتك عدة بلدايت، فإن البلدية اليت تتحمل التعويض هي البلدية اليت يقع يف نطاقها اإلقليمي الضرر، ولو أن من حق هذه األخرية 
بلدايت األخرى إن كان الضرر انتج عن مسؤوليات تلك البلدايت مشرتكة، أو إحداها. فمثال عندما تشرتك عدة بلدايت الرجوع على ال

ها يف تفريغ النفاايت املنزلية يف قمامة واحدة، فإن اجلهة املسؤولة عن األضرار اليت ختلفها تلك النفاايت هي البلدية اليت تقع يف حدود
  2اإلقليمي القمامة.

 ة إسناد عملية تسيري النفاايت املنزلية إىل شخص آخرحال -2

على إمكانية إسناد عملية تسيري النفاايت املنزلية من طرف البلدية إىل أشخاص طبيعيني أو  01/19من القانون  33تنص املادة 
وإذا عدان لقوانني  احمللية.معنويني خاضعني للقانون العام أو اخلاص حسب دفرت شروط منوذجي طبقا للتشريع الذي حيكم اجلماعات 

                                                  
  عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، دار هومة، 2012، ص 395. 1-

 -مراد بدران، املرجع السابق، ص 2.110 
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والذي  3. وعقد تفويض تسيري املرفق العام2جند أن علمية اإلسناد تلك تتمثل يف عقد االمتياز 1اجلماعات احمللية، وابألخص قانون البلدية
   .20114استحدثه قانون البلدية لسنة 

إذا كنا بصدد عقد االمتياز، أو املفوض له يف حالة  يازويف هذه احلالة، فإن الشخص الذي يتحمل التعويض هو صاحب االمت        
االمتياز أو البلدية(، وهذا يف حالة إفالس صاحب ) ضد اجلهة اإلدارية  واستثناءابصفة مبدئية،  ابلغري اإذا أضر  عقد التسيري املفوض،

 .5املفوض له

 حالة ممارسة الرقابة الوصائية -3

 ،أعماهلا عن مسؤولة الالمركزية العامة األشخاص أن املعتاد فمن .اإلسنادية مشكلة أيضا ريتث أن اكن اإلدارية الوصاية ممارسة إن 
 يكون عندماففي هذا الصدد،  .6املسؤولية على أتثري لذلك كان  إذا فيما التساؤل اكن الوصاية، لرقابة خاضعة كوهنا  حال يف ولكن
 وكل الوالية قانون أو البلدية قانون)  القانون عليه نص ما حسب عليها املوصى ارةاإلد حمل الوصية اإلدارة حلول عملية نتيجة املضر العمل

 العملة هذه إثر ويسبب البلدية حمل الوايل حيل عندماف وعليه. املسؤولة اإلدارية اجلهة هي عليها  املوصى اإلدارة نإف، ( األخرى النصوص
 الغري جتاه الوصية اإلدارة ارتكبت إذا إال، 7البلدية ولصاحل ابسم تدخل قد الوايل ألن البلدية هي املسؤولة اإلدارية اجلهة فإن، للغري ضررا
 التعويض ابسرتداد للمطالبة الوصية اإلدارة على الرجوع احلالة هذه يف عليها املوصى لإلدارة واكن ،املسؤولة هي فتكون ،جسيما خطأ
   .املدفوع

 :خامتة

النفاايت املنزلية وما شاهبها، تعد أكثر أنواع النفاايت انتشارا، على اعتبار أهنا لصيقة  ة، خنلص إىلبعد االنتهاء من هذه الدراس       
مبختلف نشاطات اإلنسان املنزلية على الوجه الغالب، واليت تنتج يوميا. وتتنوع تلك النفاايت حسب مصدرها، إىل جانب طبيعة 

                                                  
  1 -ينظر املواد، 149، 155، 156، من القانون البلدي 10/11.

 -2  يعرف االمتياز أبنه:" عقد أو اتفاق تكلف اإلدارة املاحنة سواء كانت الدولة أو الوالية أو البلدية مبوجبه شخص طبيعيا ) فرد ( ، أو شخص معنوي من
م صاحب االمتياز إبدارة هذا القانون العام )بلدية مثال ( ، أو من القانون اخلاص )شركة(  يسمى صاحب االمتياز إبدارة هذا املرفق عمومي ملدة حمددة، ويقو     

دفعه املنتفعني الذين املرفق مستخدما  عماله و أمواله، ومتحمال املسؤولية النا ة عن ذلك، ويف املقابل يتقاضى صاحب االمتياز مقابل مايل حيدد يف العقد ي
. 233-232، ص 2012، 01لتزريع، الطبعةنقال عن عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر وا -استفادوا من خدمات هذا املرفق    

  3 - يعرف أبنه :" تقنية من شأهنا متكني التعاقد مع شخص خاص لتسيري مرفق عام حسب العقود املوجودة واملعروفة  ابسم االمتياز والتسيري واسع يشمل كل 
يا، وابلتايل هو يعين تنازل سلطة أعلى لسلطة أدىن يف جمال تسيري املصاحل العقود اليت تتنازل الدولة من خالهلا عن تسيري مصلحة عمومية دون التنازل عنه كل

اجلامعي نقال عن مصطفى بودراف، التسيري املفوض والتجربة اجلزائرية للمياه، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، املوسم  -العمومية".
. 45، ص 2011/2012  

 - ولو أن هذا العقد على املستوى العملي ما يزال غري واضح املعامل، ويشوبه بعض الغموض، كما أن هناك تداخل بينه وبني ما تضمنه قانون الصفقات   4 
 العمومية خاصة فيما طص طرق إبرامه.

 - ملزيد من املعلومات، ينظر، رشيد خلويف، قانون املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة07، 2001، ص 128. 5 
 .247، ص1995، 06أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمحة فائز أجنق وبيوض خالد، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة - 6
 .126رشيد خلويف،  املرجع السابق، ص  - 7
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ة تساهم فيها عدة هيئات، منها هيئات ذات طابع مركزي وعلى رأسها الوزارة املكلفة ابلبيئة، عملية تسيري النفاايت املنزلي مكوانهتا. أما عن
وهيئات أخرى تعرب عن الالمركزية اإلدارية.   ومما  ،وهيئات ذات طابع حملي، واليت تتباين بني هيئات تكرس نظام عدم الرتكيز اإلداري

تسيري النفاايت املنزلية بصفة أصلية، وال ختلى مسؤوليتها إال يف ؤولة مدنيا عن سوء وقفنا عليه ضمن هذه الدراسة، أن البلدية هي املس
، أو عدة بلدايت، يف حالة التسيري املشرتك هلذه النفاايت. أو خطأ صاحب االمتياز أو املفوض له، إذا ما مت منح أخرى حالة خطأ بلدية

 احللول. رقابة لة اخلطأ اجلسيم املرتكب من قبل اهليئة الوصية أثناء ممارسةالتسيري هباتني التقنيتني. كما تنأى عن املساءلة يف حا

 نورد بعض االقرتاحات، اليت من شأهنا اإلسهام يف تسيري أمثل للنفاايت املنزلية وما شاهبها، وهي كاآليت: ويف ختام دراستنا،          

 لنفاايت املنزلية.تكريش البعد التوعوي والتحسيسي لدى املواطنني حول أخطار ا -

ية على ن إحلاق آاثر جانبنقلها، دو لية و وضع القمامات املنزلية يف أماكن مالئمة، واليت من شأهنا تسهيل عملية  ع النفاايت املنز  -
 ككل.   صحة املواطن، والبيئة

 وسم.مخصوصية كل و  تنظيم أوقات  ع ونقل النفاايت املنزلية، وجعلها تتناسب مع خصوصية كل منطقة، -

    خلق مصلحة خاصة ابلنفاايت لدى كل بلدية تتكون من إطارات مكونة يف جمال تسيري النفاايت.  -

 ايت املنزلية.يري النفاي لتسإشراك كافة اهليئات والفاعلني يف جمال إدارة وتسيري النفاايت، أثناء إعداد املخطط البلد -

 يئية موجودة وهي يفدعاوى البريك الحتألن النصوص املخولة لألفراد واجلمعيات يف  سؤولية اإلدارة عن سوء تسيري نفاايهتاتفعيل م -
 تطور.
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 فعالطبيعة القانونية حلالة التوقف عن الد  
The legal nature of the state of cessation of payement 

 قسم )أ(، أستاذ حماضرد. طيطوس فتحي، 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 ، اجلزائر.سعيدةجامعة موالي الطاهر، 
  25/05/2018 - 14/04/2018اتريخ اإليداع: 

 ملخص: 
، حبيث مير حباالت جيد نفسه أمام وضع األوضاع املالية للتاجر نفسهبعض  استثمار التاجر يف وسط األعمال قد تعيقهإن  

 ار آخرين ىل جتإ، أو دفع الديون احلالة اليت يدين هبا على أداء التعهدات اليت هي عليه صعب جيعله غري قادر
وأن تكون حالة العجز   ، غري أنه قد يقعأمور جتارته، ويتدارك العجز الذي سقط فيه وهكذا قد حياول جاهدا أن يعيد ترتيب 

الل ىل اإلبالغ عنها خه مضطرا إجتعل ، فتتحقق حالة التوقف عن الدفع اليتديونه ، حبيث يصبح التاجر عاجزا كليا عن أداءبشكل فاحش
  طبق عليه نظامإالضائية ، و لتسوية القإن كان حسن النية من إجراءات ا( يوما اليت تلي عدم الدفع حىت يستفيد التاجر 15اخلمسة عشر)

 . اإلفالس القضائي
  :الكلمات املفتاحية

 الديون. حتقيق ،اإلعسار املدين ،التوقف عن الدفع ،العجز الفاحش ،استثمار التاجر
Abstract : 

The merchant's investment in the middle of the business may be hampered by some of the 

financial conditions of the trader himself, so that he goes through situations that find himself in a 

difficult situation that makes him unable to perform his obligations, or pay the debt of other traders. 

Thus, he may try to rearrange his business and improve his deficit, but he may fall into a state of 

gross incompetence, so that the trader becomes completely unable to pay his debts. The state of 

cessation that makes him obliged to report it within fifteen (15) days after the non-payment until the 

merchant benefits if the good faith of the judicial settlement procedures, otherwise applied to the 

system of bankruptcy. 

Keywords: 

 Merchant Investment. Excessive Disability. Stop paying. Civil Insolvency.Debt realization. 

 : مقدمة
القانون املدين على ، فبينما يعتمد املدين يف عليهم  بطبيعة األحكام املطبقةلقد متيز التجار على ابقي أشخاص القانون الوضعي  

ر األساس واليت تعترب احلج عن الدفع لتوقفيعتمد النشاط التجاري على فكرة ا ،كفي  أمواله الديون اليت هي عليه، أين ال تنظام اإلعسار
ن مث ال ، ومة اليت هي عليهيون احلالاء الدأد، فيتحقق من خالله عجز التاجر املدين عن نظام اإلفالس والتسوية القضائية عليهالذي ينبين 

لديون اجال املقررة هلذه حلول اآل نتظارا، فتصري هذه الديون حالة كذلك لعدم وجود فائدة عملية من بقى ضرورة النتظار ديون غري حالةت
 . لتاجر يف حالة مالية ميؤوس منهاالوجود املدين 

ومل يرد يف القانون اجلزائري تعريفا لفكرة التوقف عن الدفع ، غري أنه ميكن اعتبارها حالة يظهر فيها التاجر يف وضعية مالية سيئة  
 إىل تعريضه احلالة هذاري يف ه التج، إذ قد يؤدي نشاطالقانوينتؤدي إىل زعزعة ائتمانه التجاري وعجزه عن متابعة جتارته ابلشكل 

 .ارئتمانية وسط التجللثقة اال انهقدف، إضافة إىل احتمالية خسارته الستثماراته املستقبلية جراء عمالئه ودائنيه إىل خسارة مالية
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وهل يؤدي ذلك إىل  ،وهكذا فاإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة تكمن يف مدى أتثري حالة توقف التاجر عن دفع ديونه ؟ 
  . انقضاء استثمار التاجر ؟

التوقف عن الدفع )املبحث  املراحل اليت مرت هبا فكرة ، كان البد من معرفةاإلعساروملا كان التوقف عن الدفع خمتلفا عن فكرة  
 . حث الثاين(ه )املباتإثب وكيفية ابلتاجر إىل التوقف عن دفعه ، مث معرفة اخلصائص اليت متيز هبا الدين الذي أدىاألول(

 املبحث األول
 املراحل اليت مرت هبا فكرة التوقف عن الدفع

مل تكتمل صورة التوقف عن الدفع إىل ما هي عليه اآلن إال بعد أن مرت مبراحل جعلتها تتشابه يف كثري من األحيان مع بعض  
، مث أصبح يقرتب مفهوم التوقف الدفع مبنظار ضيق )املطلب األول(، فكان الفقه والقضاء يرى التوقف عن (1)األوضاع القانونية املماثلة

، ليستقر الفقه يف األخري إىل مفهوم معيار املركز املايل امليؤوس منه لضبط املفهوم املدين )املطلب الثاين(عن الدفع من مفهوم اإلعسار 
 . توقف عن الدفع )املطلب الثالث(القانوين حلالة ال

 التعبري الضيق لفكرة التوقف عن الدفع  : مرحلةاملطلب األول
إىل حالة التوقف عن الدفع على أهنا حالة تتعلق مبمتهين التجارة ، وإمنا كل شخص مبجرد أن يعجز  يف هذه املرحلة مل يكن ينظر 

. ولقد أتى  (2)عن دفع الديون اليت هي عليه يف ميعاد استحقاقها يكون يف حالة توقف عن الدفع ويؤدي ذلك مباشرة إىل شهر إفالسه
 أنصار هذه املرحلة حبججهم واملتمثلة يف :

 إىل تدعيم فكرة يق اخلناق على التاجر ال يكون إال عن طريق تبين تفسري ضيق ملرحلة التوقف عن الدفع ، وهذا يؤدي إن تضي
 .(3) الثقة واالئتمان يف املعامالت التجارية

  هبم عن عدم إن الضرر الذي يلحق ابلدائنني عن عدم الوفاء يف التاريخ احملدد ما بني التاجر ودائنيه هو نفس الضرر الذي يلحق
 . (4)الدفع بصورة كاملة

 حقةديون فقط مستاك وإمنا هن اليةغري أن هذه املرحلة مل تكن منصفة بشأن التاجر حسن النية والذي ال يعاين يف أوضاعه امل
ملرحلة ، ويتعلق انصار هذه واجهة أمن االنتقادات يف م وقت الحق عن الديون اليت هي عليه ، ومن مث جاءت جمموعةاألداء يف 
 األمر بـ : 

                                                            
 قادر على أداء الديون احلاّلة اليت هي عليه .. من بني هذه األوضاع جند اإلعسار املدين أين جيد نفسه املدين يف حالة من العسر الذي جيعله غري 1

2. Couret A., Larrieu J., Marcoring .Venierf F., Mascala C., Monserie M.- H et Saint – alary – Houin C., La réforme du 

droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 1995, p. 130 . 
3. Martin J.-F., Redressement et liquidation judiciaire : Faillite personnelle , Banqueroute , 7eme éd.,Delmasp ,1997, p 38 

.  
ألن  ،الستحقاق. فإذا أخذان مثال مسألة استحقاق السفتجة جند أن كل من وّقع عليها إال وأيخذ على عاتقه مسؤولية عدم احرتام احلامل األخري لتاريخ ا4

 والثقة اللتان متيزان العمل التجاري بشكل عام والتعامل ابلسفتجة بشكل خاص .  االئتماناالستحقاق يف السفتجة يدعم فكريت اتريخ 
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 خ الدفع مع رياتكأن يتزامن   ،توقف عن الدفع ولكنه قادر غري عاجز ماليا  ميكن للتاجر املدين أن يكون يف حالة
وغريها  ،سبب مرض ؤقت بميوم عطلة أو تصادف أن أموال التاجر كلها مودعة يف البنك ، أو كان يف حالة عجز 

 . من احلاالت اليت ال تعين العجز املايل للتاجر
 ين من أن يطبق عليهم نظام اإلفالس مادام اتريخ ر غري القادر اإذا ما قمنا ابعتماد هذه املرحلة فإننا نعفي بذلك التج

 .(1)االستحقاق مل حين بعد
 املدين اإلعسار: اقرتاب فكرة التوقف عن الدفع من فكرة املطلب الثاين

 عن ضائقة مالية مير توقف عن الدفع لكنها تعرب إن تطور املعامالت التجارية أدى إىل ظهور وضعيات قد ال تكون مبثل حالة 
حتقيق ودراسة حالته ، وهذا عن طريق إجراء أدت ابلتاجر إىل توقفه عن الدفع فكرة البحث عن األسباب اليت، فمن هنا جاءت هبا التاجر

 : هلؤالء الفقهاء فكرتني أساسيتني ، فكان(2)احلالة املالية للتاجر والقول إذا كان يف حالة التوقف عن الدفع أم ال، ومن مث تقدير املالية
 : مظاهر ملموسة ،للعيان يف ن يظهرجيب إثبات التوقف عن الدفع بكافة الطرق ، على أنه جيب أمفادها أنه  الفكرة األوىل   

، أو عدم تسديد  مة للتاجرالعا كغلق احملالت التجارية ، حبيث يرتتب على ذلك اإلخالل ابملعامالت التجارية وابلعالقات
 املاء ، ......اخل  فواتري االستغالل ألكثر من شهر ، مثل فواتري الكهرابء ، فولتري

 : كما ال تدع شكا يف احلالة املالية اختالالتجيب أن يكون التوقف عن الدفع اثبت بدالئل واضحة ال يشوهبا الفكرة الثانية ،
 (3)للتاجر ، ومثال ذلك وجود حكم يلزم التاجر بدفع الديون اليت هي عليه ملصلحة أحد املتعاقدين معه ومع ذلك مل يقم بتنفيذه

 . 
لتجارية ، بل جتد املعامالت اجمال  أن فكرة التوقف عن الدفع ال تعتمد على املبادئ اليت تعتمدها يف إىل هنا اإلشارةجيب و 

ال جمهذا يعد حبد ذاته ، و لتجارينون ااعد املوجودة يف القاجماهلا يف قواعد القانون املدين اليت ختتلف كل االختالف عن القو 
س التوقف عن عسار وليكرة اإلفت ديونه على أساس كوهنا أتخذ بيد املدين الذي حلّ   الشريعة العامةخصب تطبق فيه أحكام 

 الدفع كما هو احلال عليه ابلنسبة للتجار . 
 .(1)فهذه احلالة يكون فيها التاجر يف حالة عجز عن أداء الديون ابلنظر إىل ما عنده من مال يف ذمته املالية

                                                            
إذ أدت بكثري من التجار إىل اإلفالت من العقاب ، هذا نظرا لعدم وجود حالة التوقف عن الدفع ابملعىن . هذه الفكرة أاثرها رجاالت القضاء يف فرنسا ، 1

 احلقيقي . انظر : 
Cass-civ., 25 mai 1943, D. 1944 , jur.,p.5 not Besson A., J.C .P. éd.G. 1943, II, n°2498 ; Cass.Com., 15 janvier 1968, 

n°64-12.221,Bull.civ.IV,n°20,p.16 ; Cass.1erciv.,25 Octobre 1972, n° 7012. 163,J.C.P. éd. G. 1973,II, n° 17498, note J. 

Ghestin .  
فكرة أخلقة العمل التجاري ، مبا يف ذلك أخلقة عملية اإلفالس وجعلها أكثر مراعاة ملصلحة املدين دون أن يكون . جاءت هذه املرحلة يف أعقاب انتشار 2

 ذلك على حساب مصلحة مجاعة الدائنني . 
أوصدر ضدهم احلكم ،   جيب التذكري أن احلكم الصادر عن حمكمة غري خمتصة ابلنظر يف قضية اإلفالس ال يكون ملزما إال لألطراف الذين صدر يف حقهم. 3

كمة كصدور حكم جزائي يقضي إبفالس متهم صدر ضده حكم يف القسم اجلزائي إلصداره شيك بدون رصيد ويتضح أنه اتجر ومتوقف عن الدفع ، فتصدر احمل
: " ومع ذلك جتوز من القانون التجاري  02فقرة  225اجلزائية حكم ابإلفالس وهذا ما يعرب عنه ابإلفالس الفعلي الذي نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 

 اإلدانة ابإلفالس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع حبكم مقرر لذلك " . 
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 ملركز املايل امليؤوس منه: معيار ااملطلب الثالث
إن ظهور التاجر يف حالة مالية مزرية من شأنه ترك انطباع لدى املتعاملني معه على أنه يف وضعية مالية سيئة ، وهذا من شأنه  

 . (2)تصرفات تنقص من الضمان العام املقرر جلماعة الدائنني هتصرفراءات ضده من أجل احليلولة دون تعجيل اختاذ اإلج
، ويظهر ذلك أداء الديون اليت هي عليه وكذلك حالته املالية املضطربةعن (3)املركز املايل للتاجر من خالل عجزه الفاحش فيتضح 

 . وراء هذه الوضعية من خالل إجراء حتقيق ملعرفة األسباب احلقيقية اليت تقف
، وهذا ال يكون فعوف ومالبسات عدم الداملوضوعية اليت تستخلص من ظر فاحلالة املالية للتاجر تستشف من بعض العناصر  

ن م، فيتبني للقاضي  عن الدفع لتوقفاإال عن طريق إجراء حتقيق يقف من خالله القاضي على األسباب احلقيقية اليت أدت ابلتاجر إىل 
 .  دفع احلقيقي أم مير مبرحلة عابرةخالهلا ما إن كان التاجر يف حالة توقف عن ال

، أن يذكر البياانت ديونه ومن مث احلكم بشهر إفالسه حني إصدار حكمه القاضي بتوقف التاجر عن دفعلذلك يتعني على القاضي 
 :  (4)اآلتية

  . نوع التجارة اليت ميارسها التاجر املدين 
 عجز أو رفض التاجر املدين دفعها مقدار وعدد الديون واجبة األداء واليت. 
 فعتوقفه عن الد ذكر األسباب احلقيقية اليت أدت ابلتاجر إىل . 
  حتديد ما إذا كانت هذه األسباب خارجة عن إدارة التاجر أو صادرة منه أو بسبب إمهاله أو تقصريه أو بسبب استعماله الطرق

 . (5)االحتيالية
 ي للوقوف على أهم به القاض يقوم ذكر األسباب اليت أدت إىل اهنيار االئتمان التجاري للمدين ، وهذا عن طريق حتقيق مدين

 . أدت ابلتاجر إىل التوقف عن الدفعاألسباب اليت 
 عدم دفع الديون املتعلقة بتجارتهذكر إن كانت للتاجر سوابق من قبل تتعلق ب. 
 إلفالس ابلتدليسقصري أو اابلت س، اإلفالسواء تعلق األمر ابإلفالس البسيطلى حاالت اإلفالس ذكر إن كان التاجر معتاد ع. 

ويكون التاجر يف هذه املرحلة ملزما أبن يعطي دليال على وجود ثالث عناصر جتعله بعيد عن فكرة التوقف عن الدفع وما ينجز عنها  من 
 ، و يتعلق األمر(2)أو ابلتدليس (1)يف حال ثبوت وجود حاالت اإلفالس ابلتقصريتبعات ، قد تصل إىل حد حرمان التاجر من حريته ، 

 : بـ هنا

                                                                                                                                                                                                     
1.L’etat de cessation des paiements , Memento des procédures collectives CNAJMJ ,Mise à jour mars 2016, p.1 :  

« Impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » .  
 . كأن يقوم إبصدار سفاتج جماملة من أجل هتريب أمواله حىت ال يقع احلجز عليها ، أو القيام بعمليات بيع صورية . 2
عترب مؤشر عن . استعملت هذه العبارة حىت نفرق ما بني احلجز العادي الذي قد يقع فيه أي اتجر بسبب عدم توفر السيولة يف وقتها املناسب ، فهذا ال ي3

 رته. عجزه املايل ، وما بني العجز الفاحش الذي ال ميكن فيه التاجر أن يغطي العجز الذي أصابه نظرا خلسارته الكبرية يف رأمسال جتا
4. Cass.Com., 23 janvier 1990, n° 88-16. 172, Bull. civ . IV, n° 17, p.11,D. 1990, I.R., p. 86 . 

ي إجراء مصاحلة . ألنه يف هذه احلالة سيكون موضوع متابعة جزائية بسبب جرم اإلفالس ابلتقصري أو اإلفالس ابلتدليس ، وهذا من شأنه حرمان التاجر من أ5
 ئية . أو تسوية قضا
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 خ االستحقاقحيث اتري ال منو قيمة حيث ال ، ال من جيب أن يكون الدين متنازع عليه: أي الضرورة أن تكون الديون حالّة . 
 (3)استحقاقها ملواجهة الديون اليت حل أجلكافية   جيب أن يثبت التاجر أن له سيولة. 
 ألن من شأن ذلك اعتباره تعسفا يف استعمال احلق ملتوقف عن الدفع على نية اإلضرارجيب أن ال ينطوي تصرف دائن التاجر ا ،

 . (4)، إعماال للقواعد العامة املوجودة يف القانون املدين
 املبحث الثاين

 إثبات التوقف عن الدفع وخصائص الدين املتعلق به
حىت نقول أبن التاجر متوقف عن الدفع جيب أن تتوفر يف الدين املتعلق به بعض اخلصائص )املطلب األول( ، ومبجرد صدور  

 بسبب عدم اكتمال تالستثناءااد بعض بشهر اإلفالس فهذا يعين تثبيت اتريخ التوقف عن الدفع وهذا كأصل عام ، غري أنه قد تر احلكم 
 لقاضي يف حتمية اتريخ التوقف عن الدفع )املطلب الثاين( الصورة اليت من خالهلا يبت ا

 : اخلصائص اليت يتميز هبا الدين الواجب الدفعاملطلب األول
حىت منيز اتريخ التوقف عن الدفع عن بعض احلاالت املشاهبة له مثل اإلعسار املدين ، كان البد علينا معرفة اخلصائص اليت  

موعة من مام دين يتميز مبجأا ما كنا ره إذوقف عن الدفع ، فاحلكم القاضي ابلتوقف عن الدفع ينتج آاثيتميز هبا الدين املوجب حلالة الت
 : لياخلصائص نوردها فيما ي

                                                                                                                                                                                                     
 ع يوجد يف إحدى احلاالت اآلتية:من القانون التجاري أنه : " يعد مرتكبا لتفليس ابلتقصري كل اتجر يف حالة توقف عن الدف 370. جاء يف املادة 1

 إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف جتارته مفرطة ، .ـ1
 إذا استهلك مبالغ جسيمة يف عمليات نصيبية حمضة أو عمليات ومهية ،  .ـ2
سائل مؤدية لإلفالس فس القصد و تعمل بنإذا كان قد قام مبشرتايت إلعادة البيع أبقل من سعر السوق بقصد أتخري إثبات توقفه عن الدفع أو اس .ـ3

 ليحصل على أموال ، 
 إبيفاء أحد الدائنني ، إضرارا جبماعة الدائنني ، إذا قام التوقف عن الدفع  .ـ4
 التفليسات بسبب عدم كفاية األصول ، إذا كان قد أشهر إفالسه مرتني وأقفلت  .ـ5
 إذا مل يكن قد أمسك أية حساابت مطابقة لعرف املهنة نظرا ألمهية جتارته ،  .ـ6
 إذا كان قد مارس مهنته خمالفا حلظر منصوص عليه يف القانون . " .  .ـ7

من القانون التجاري ما يلي : " يعد مرتكب للتفليس ابلتدليس ، كل اتجر يف حالة التوقف عن الدفع يكون قد أخفى حساابته  374. حيث جاء يف املادة 2
ق رمسية أو تعهدات عرفية أو أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر مبديونيته مببالغ ليست يف ذمته سواء كان هذا يف حمرراته أبورا

 يف ميزانيته ." .  
،  2004رابعة ، اجلزائر ، . راشد راشد ، األوراق التجارية ، اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة ال3

 .  101ص 
يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ : "  2005جوان  20املؤرخ يف  10ـ05املعدل ابلقانون رقم من القانون املدين  مكرر  124. إذ جاء يف املادة 4

 السيما يف احلاالت اآلتية : 
 إذا وقع بقصد اإلضرار ابلغري ، -
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة ابلنسبة إىل الضرر الناشئ للغري ، -
 ة . " . إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروع -
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  جيب ان يكون الدين خال من النزاع : فيجب أن يكون الدين غري متنازع عليه ، ففي احلالة العكسية يستطيع املدين سيء النية
 . (1)من أجل رفع دعوى صورية يهدف من ورائها ربح الوقت اختاذ هذا النزاع ذريعة

  : ألن وجود شرط معلق عليه الدين قد يؤدي إىل إضعاف األداء االئتماين جيب أن يكون الدين مؤكدا غري معلق على شرط
، ألن مناط هذه  وجتدر اإلشارة إىل أن الدين املعلق على أجل ال ميكنه أن يكون موضوع دعوى التوقف عن الدفع، (2)للتاجر

عن توقف عن دفع دين معلق على أجل مادام التاجر قد عوقب احلالة هي حلول آجال االستحقاق وابلتايل ال ميكننا أن نتكلم 
 . (3)مبوجب احلرمان من اآلجال

 األخري معيناهذا  ذا مل يكندين إجيب أن يكون الدين مؤكدا يف مقداره : وهكذا ال يكون للدائن على املدين أن يطالبه ابل 
 . قيمتهمبقداره حبيث ال يدع شكا يف طبيعته و 

، لذلك جيب أن يراعي قضاة املوضوع مالبسات القضية ونوع التجارة اليت يزاوهلا ختضع برمتها لسلطة قاضي املوضوع فهذه املسألة
 . (4)التاجر ، كما يلزمون إبجراء حتقيق للوقوف على مكانة التاجر ومسعته

  الدين مدنيا أو جتاراي ، فقد يقوم التاجر أبعمال جتارية مبختلف أنواعها سواء كانت جتارية حبسب الشكل أو ال يهم إن كان
 . (5)حبسب املوضوع أو اكتسبت الصفة التجارية ابلتبعية ، وابلتايل ال يهم أصل الدين إذا ما كان مدنيا أو جتاراي

، ومع ذلك جيوز ألحد دائين املدين أن يرفع (6)ية ال يؤدي إىل إشهار إفالسهلكن هناك من رأى أن توقف التاجر عن دفع ديونه املدن
 . (7)دعوى يطلب فيها شهر إفالس التاجر بسبب عدم دفعه لدينه التجاري

كان ذو   أكد على أنه ال هتم طبيعة الدين، سواء وعلى العموم فلقد كان ملوقف املشرع اجلزائري دور يف قطع هذا اجلدل الفقهي ، إذ
 . (8)طبيعة مدنية أو ذو طبيعة جتارية

من جهة أخرى ما و ، من جهة احدة هذااملالية للتاجر و ، نظرا لكون الذمة ه املسألة هو األصحهذ ولعل موقف مشرعنا اجلزائري من
الة حفإنه يكون يف ،  ث املقدارمن حي دام التاجر عجز عن دفع ديون قد ال ترقى إىل تلك الديون التجارية ال من حيث األمهية وال

 . عه للديون التجارية اليت هي عليهمالية مضطربة قد تدخل الشك لدى دائنيه حول إمكانية دف
                                                            

1. Jacques Mont. A., Droit des entreprises en difficulté, L.I.T.E.C., 2002, p. 130 . 
، ص.  2000، الطبعة األوىل ، املكتب الفين لإلصدارات القانونية ،  1999لسنة  97. راشد فهيم ، اإلفالس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم 2

48  . 
3. Martin J.-F., Redressement et liquidation …,op.cit., p.31 : « … elle est conçue comme une mesure d’élimination 

appliquée aux commerçant qui ont commis des fautes grave et ne mérite pas d’échapper aux déchéances » .  
4. France G. et Alain H.,Droit des sociétés ,Manuel et application , 10eme éd., Dunod , Paris , 2003 , p.531 : « le tribunal 

… : il va établir un rapport contenant le bilan économique et social, le projet de plan qui comporte un volet économique, 

un volet financier, un volet social ». 
5. Vallens J. –L., La réforme du droit des entreprises en difficultés, P.A., 14 septembre 1994,numéro spécial, p. 301 .  

 .  14، اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون التجاري ، املرجع السابق , ص . اندية فضيل6
عن دفع ديونه املدنية فال يرتتب عليه إفالسه وإن كان ال مينع أحد دائنيه ونه التجارية . أما توقفه . نفس املرجع : " ويشرتط أن يتوقف التاجر عن دفع دي7

 املدنيني أن يطلب شهر إفالسه إذا توقف عن دفع ديونه التجارية " . 
على تكليف املدين ابحلضور كيفما كانت طبيعة دينه من القانون التجاري : " ميكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو اإلفالس بناءا  01فقرة  216. املادة 8

 ، والسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع يف أجل حمدد " . 
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  .: إثبات التوقف عن الدفعاملطلب الثاين
، ميكن (1)من القانون التجاري اجلزائري 30إعماال للقواعد العامة اليت حيتكم إليها اإلثبات يف املواد التجارية والسيما املادة  
، ويبقى لقضاة املوضوع السلطة التقديرية يف تقدير الوقائع املعروضة عليهم ومن مث البت يف الة التوقف عن الدفع بكافة الطرقإثبات ح

 . (2)مسألة ثبوت أو عدم ثبوت حالة التوقف عن الدفع
ا حىت تعرف األسباب اليت أدت هبم إىل ، وهذصدارهم حلكمهم أن يقوموا بتسبيبهوهلذا السبب يقع على قضاة املوضوع حني إ 

احلكم ابإلفالس التاجر املدين ، ويكون هلذا احلكم أثر متعدي على كل أموال املفلس ، وكذلك على مجيع دائنيه حىت أولئك الذين مل 
 . (3)يكونوا أطرافا يف الدعوى األصلية شريطة أن يتم حتقيق ديوهنم مث تثبيتها

، فإن مل حيدد هذا التاريخ يعترب التوقف عن ريخ التوقف عن الدفع يف أول جلسةعلى ضرورة تثبيت ات ولقد أكد املشرع اجلزائري 
من القانون التجاري املتعلقة ابلقفل النهائي لكشف  233، على أنه جيب أن حترتم أحكام املادة (4)الدفع واقعا بتاريخ احلكم املقرر له

 . فع اثبت حبكم مقرر حلالة اإلفالسالتوقف عن الدية وكان هناك اتريخ الديون يف حالة وجود إفالس أو تسوية قضائ
طرح ، فهذه املسألة قد ت حالة عدم الدفع أو التوقف عنهوقد يثور إشكال حول مسألة الدفع اإللكرتوين وطرق التعامل معه يف 

بواثئق  اثبتد برهان وأدلة ، أين جن لعاديةاتكون واضحة كما هو احلال عليه ابلنسبة للدفع ابلطرق  ، فقد الإشكاال فيما خيص فرتة الريبا
ام سنا أمرتوين أين جند أنفدفع اإللككس الع ومعامالت قد يتم إثباهتا بكافة الطرق إعماال للقواعد العامة املطبقة يف القانون التجاري 

يثة لألساليب احلدفته ة عدم معر  حالد يصعب على الدائن أن يثبت اتريخ التوقف عن الدفع يف، وهكذا قتقنيات ليست يف متناول اجلميع
 . يف عملية الدفع
 : خامتة

 . ما تعلق األمر ابإلفالس ابلتدليس، إذا صارم وآاثر متتد إىل غاية حريته إن توقف التاجر عن دفع ديونه من شأنه تعريضه لعقاب 
الذي مير عرب أزمة اقتصادية أبن وهكذا يكون من األجدر على املشرع اجلزائري استحداث إجراء اإلخطار الذي يسمح للتاجر  

 . فاظ على جتارته وإبقاء مصدر رزقهيتلقى املساعدة التقنية والفنية ، وهذا للح
 :لنا إىل جمموعة من النتائج أمههافمن خالل هذا البحث توص 

                                                            
 قانون جتاري : " يثبت كل عقد جتاري: 30. جاء يف املادة 1

 بسندات رمسية  .1
 بسندات عرفية  .2
 بفاتورة مقبولة  .3
 ابلرسائل  .4
 بدفاتر الطرفني  .5
 ابإلثبات ابلبينة أو أبية وسيلة أخرى إذا رأت احملكمة وجوب قبوهلا " .  .6

2. Vallens J. – L., La faillite civile, une institution du droit local d’Alsace – Moselle, J.C.P., éd. G., 1998, I, n° 

3387 : « ... certains chefs de juridiction demandant au requérant de déclarer ne pas être en état de cessation de 

paiement ».   
3. Cass. Com., 08 octobre 1996, n° 94-18. 304, Bull. civ. IV, n° 226, p. 198 . 

 فقرة أوىل قانون جتاري . 222. املادة 4
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  فيتهادة عادة ترتيب جتارته واستعتسبق مرحلة عدم الدفع ، يسمح للتاجر فيها من إعاعدم وجود فرتة . 
 يتصل  ، أينتوقف عن الدفعتبة عن الملرت ائج اال يوجد مرافق للتاجر الذي مير أبزمة اقتصادية ، واقتصار املرافقة يف مرحلة النت

تعارض ياألمر الذي  ،كر وقائي ليس فو ا يف اعتقادان فكر عقايب الوكيل املتصرف القضائي ابلقضية ليباشر عملية التصفية ، وهذ
 ادية للجماعة بشكلحة االقتصلاملص، ملا للتجارة من فوائد على التاجر بشكل خاص و أ " إبقاء جتارة خري من زواهلا "مع مبد

 .  عام
 يف  ة األخرى املوجودةة ابألنظمقارنمائية لألفكار الفنية اليت يتميز هبا نظام اإلفالس أو التسوية القض ئعدم وجود قضاء مهي

 . عة العامة على غرار نظام اإلعسارالشري
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 العقاري يجاريإلا عتماداال عقد في للواالة ونيةالقان الطبيعة
The Legal Nature of The Mandate in The Contract 

Of Leasing Real Estate 
 ، طالب باحث يف الدكتوراه،عباسة الطاهرط.د. 

 ، أستاذ حماضر قسم )أ(،د.بردان رشيدحتت إشراف: 
 ، والعلوم السياسية  كلية احلقوق

 ئر.جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، اجلزا
 30/05/2018 تاريخ املراجعة: -13/04/2018 تاريخ اإليداع:

 

 ملخص:

م على أساسها املشروع املستفيد بأعمال تعترب الوكالة من العناصر التعاقدية اليت يتكون منها عقد االعتماد االجياري العقاري، يقو       
األصل من املورد، وحىت لرفع دعوى ضد  رحلة املفاوضات، أو عند تسلمقانونية وأخرى مادية بتوكيل من املؤجر، سواء قبل إبرام العقد يف م

 البائع يف حالة إخالله بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع بينه وبني املؤجر.
صة ببعض ن القواعد القانونية اخلاموملا كان عقد االعتماد االجياري العقاري أسلوب جديد لتمويل االستثمارات، مجع بني الكثري      

 ها القانونية اخلاصة.العقود اليت نظمها املشرع اجلزائري، واليت مت تطويعها، فلم تعد حمتفظة باستقالهلا، وال بأحكام
 الكلمات المفتاحية:         

 االعتماد االجياري، العقار، املستأجر، املخاطر.الوكالة،            
Abstract: 

       The mandate is considered to be one of the contractual elements that constitute the lease 

contract. The beneficiary Project is based on the juiciest act  and the material act, with the mandating 

by the lessor, either before the making of the contract at the negotiation stage or upon receipt of the 

asset from the supplier. Obligations arising from the sale contract between him and the lessor. 

      Since the lease contract is a new method of financing investments, it combines many of the 

legal rules of some contracts organized by the Algerian legislator, which have been adapted, no longer 

retain it’s independence, nor it’s own legal provisions. 

        Key words: 

        Mandate, leasing, The real estate, The lessee, The risk. 

 مقدمة:
التقليدية  السوق، أصبحت التقنيات  ائر يف الثمانيات، والتوجه حنو نظام اقتصادعلى إثر التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلز        

ة وسائل الضمان حاول املمولون االقتصاديون عاجزة عن تأطري العالقات االقتصادية واملالية اجلديدة، وأمام عدم جناعة وكفاي كالبيع واإلجيار
يست جديدة كليا، بل هي تطويع للتقليدية،  ري أن هذه ا ليات املستحدثة استحداث آليات متويل جديدة حتميهم من خماطر الوسائل ا

 ألنظمة قانونية تقليدية.
قبل البنوى وتعد عملية االعتماد االجياري العقاري من قبيل هذه الوسائل اجلديدة، و اليت مت إدخاهلا كتقنية قرر متارس من       

 08يف املادة  االجياري، باالعتماداملتعلق  09-96 األمر رقمتكريسها تشريعيا مبوجب  متختضع لقانون النقد والقرر،  ومؤسسات القرر،
من خالله طرف يدعى املؤجر وعلى شكل تأجري   اليت تنص على أنه:" يعترب عقد االعتماد االجياري لألصول  ري املنقولة عقدا مينحمنه و 
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وملدة ثابتة، أصوال ثابتة مهنية اشرتاها أو بنيت حلسابه، مع إمكانية  لصا  طرف آخر يدعى املستأجر مقابل احلصول على إجيارات،
 1.املستأجر يف احلصول على ملكية جممل األصول املؤجرة .."

وملا كان من أهم العناصر التقليدية اليت تفاعلت فيما بينها لتشكل عقد االعتماد االجياري العقاري، عقد الوكالة، الذي فقد جانبا      
 2.صه، وأحكامه القانونية من أجل متكني هذا النظام املركب من أن يصري أداة لتمويل االستثماراتمن خصائ

ري العقاري، وما مدى افاية أحكامها فما هي الطبيعة القانونية التي تميزت بها الواالة المستعملة في عقد االعتماد االيجا
 ؟في تنفيا هاا النوع الجديد من العقود

االعتماد االجياري العقاري، يف  هذه اإلشكالية قسمنا املوضوع إىل مبحثني، خنصص األول ملاهية الوكالة يف عقد لإلجابة على    
 حني خنصص الثاين لنطاق تطبيق الوكالة يف عقد االعتماد االجياري العقاري.
 المبحث األول

 ماهية الواالة في عقد االعتماد االيجاري العقاري
املطلب األول(، مث اخلالف الفقهي  وكالة يف عقد االعتماد االجياري العقاري علينا أن نبني مفهوم الوكالة )لنقف على ماهية ال     

 الثاين(. طلب) امل العقاري االعتماد االجيارياليت يتكون منها عقد وكالة أحد العناصر التعاقدية حول اعتبار ال
 المطلب األول: مفهوم الواالة

ت به من خصائص عند استعماهلا كأحد ما متيز مث إبراز ذا العقد ) الفرع األول(، ه فتعري ببيان إالوم الوكالة مفه ال ميكن إدراى     
 .) الفرع الثاين( العقاري القوالب العقدية يف عقد االعتماد االجياري

  الفرع األول: تعريف الواالة
إال أننا جند  شرعامل ف ليس من وظائفبالر م من كون التعري و ،(أوال( تناول كل من فقهاء القانون وفقهاء الشريعة تعريف الوكالة

 ) ثانيا(.بعض النصو  القانونية اليت عرفت عقد الوكالة 
 أوال: التعريف الفقهي لعقد الواالة:

ه خيول شخص ف بعض الفقهاء الغربيني عقد الوكالة أمثال بول هنري أسوسومايت وجاى رانيار، بأهنا: " العقد الذي مبقتضاعرّ       
 وباسممعني، هو املوكل إىل شخص آخر هو الوكيل، سلطة أو مكنة إمتام أو إبرام تصرفات قانونية، أو أعمال قانونية حلساب املوكل 

. وعرفها حممد شريف أمحد عبد الرمحان بقوله: " عبارة عن عمل قانوين أو تصرف قانوين، مبقتضاه خيول املوكل الوكيل سلطة يف 3"املوكل
ء قيام ببعض األعمال أو التصرفات القانونية، أو يف القيام بعمل قانوين معني، وهي تتضمن من حيث املبدأ العام أو القاعدة العامة، إعطاال

 .4الوكيل سلطة يف التصرف حلساب املوكل وباسم املوكل، حبيث يكون الوكيل ممثل قانوين للموكل"

                                           
 .1996جانفي 14 بتاريخ ة، صادر 03، يتعلق باالعتماد االجياري، اجلريدة الرمسية، عدد 1996جانفي  10مؤر  يف  09-96األمر من  8املادة  - 1
 .51  بدون سنة ، علي سيد قاسم، اجلوانب القانونية لإلجيار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، - 2

 .26،   2011، األوىلمحان أمحد عبد الرمحان، الوكالة يف التصرفات القانونية، دار الفكر والقانون، مصر، الطبعة حممد شريف عبد الر  - 3
 .26، املرجع نفسه،   حممد شريف عبد الرمحان أمحد عبد الرمحان - 4



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

227 
 

لغريه  -حق،  ري ذي امرأة وال عبادة -عريفات متعددة، فعند املالكية هي: " نيابة ذيأما فقهاء الشريعة اإلسالمية فقد عرفوها بت
، أما عند الشافعية فهي: " تفويض 2. وعرفها احلنفية بأهنا: " إقامة اإلنسان  ريه مقام نفسه يف تصرف معلوم"1فيه  ري مشروط مبوته"

فية هي:" استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حقوق اهلل تعاىل . وعند احلن3شخص أمره إىل آخر، وإقامته مقامه يف التصرف"
 .4و حقوق ا دميني"

 :التعريف القانوني لعقد الواالةثانيا: 
ع  أنه وبالر م من ذلك مل يعرفها املشر الوكالة إحدى التقنيات اليت يتم اللجوء إليها أثناء عملية االعتماد االجياري العقاري، إال      

 املتعلق باالعتماد االجياري.  09-96 اجلزائري باعتبارها عنصرا من العناصر القانونية التعاقدية اليت يتألف منها هذا العقد يف األمر
كما يلي: " الوكالة أو اإلنابة هو عقد مبقتضاه يفور شخص شخصا آخر   571أما يف القانون املدين فقد عرفت الوكالة يف املادة      
من القانون املدين الفرنسي، واليت جاءت صيا تها  1984. و هذا النص مقتبس حرفيا من املادة 5بعمل شيء حلساب املوكل وبامسه"للقيام 

كما يلي: " التوكيل أو التفويض هو عقد مينح مبوجبه شخص  خر سلطة فعل أي شيء لفائدة املوكل وبامسه. ال يتكون العقد إال بقبول 
 .6الوكيل"
من التقنني املدين على الوجه ا يت:" الوكالة عقد مبقتضاه يلتزم الوكيل  699املشرع املصري فقد عرف الوكالة من خالل املادة أما      

 .7بأن يقوم بعمل قانوين حلساب املوكل"
 الفرع الااني: خصائص الواالة في عقد االعتماد االيجاري العقاري

لوب جديد يف التمويل، مستغال قاري توفري وسيلة متويلية، فهو ينطوي يف جوهره على أساهلدف من عقد االعتماد االجياري الع      
ام القانونية اخلاصة به، ويتميز يف ذلك قوالب عقدية انصهرت لتحقيق هذه الغاية، األمر الذي جعل عقد الوكالة يتخلى عن بعض األحك

 خرى، واليت منها:مبجموعة من اخلصائص مقارنة بالوكالة املستعملة يف ميادين أ
 واالة م جورة  أوال:

والوكالة  8، إال إذا اتفق الطرفان على األجر صراحة أو ضمنا، فإهنا تكون من عقود املعاوضة.من عقود التربع ااألصل يف الوكالة أهن      
جر )البنك(، واملستأجر، وبائع العقار أو يف عقود االعتماد االجياري ال تربم إال مقابل عور، ألن العملية تتم من خالل ثالثة أطراف، املؤ 

                                           
 .188  ن ذكر سنة نشر،بدو  دار الفكر للطباعة والنشر ، اجلزء اخلامس،  احلطاب، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، - 1
 .296،   2010إبن عابدين، حاشية ابن عابدين، رد املختار على الدرر املختار، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، الطبعة األوىل،  - 2
، 2006،  مطبعة دار احلديث، مصراين، اجلزء الث حتقيق حممد حممد تامر والشيخ شريف عبد اهلل، ، الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفال املنهاج - 3

  217 . 
 .  196،   2007 ،دار عامل الكتب، السعودية، الطبعة السادسة اجلزء السابع، ابن قدامى املقدسي، املغين، - 4

املعدل واملتمم  ،1975بتمرب س 30بتاريخ ، صادرة78عدد  ،رمسيةالريدة اجلاملتضمن القانون املدين،  1975سبتمرب  26املؤر  يف  58-75األمر رقم:  - 5
 .2005يونيو  20املؤر  يف  10-05بالقانون 

 .25،  2013حلسن بن شيخ آث ملويا، عقد الوكالة، دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 6
جلديد، العقود الواردة على العمل، املقاولة و الوكالة والوديعة و احلراسة، اجلزء السابع، منشورات أمحد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ا - 7

 .372،   2000 الطبعة الثالثة اجلديدة، احلليب احلقوقية، لبنان،
ى  ري ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حالة من القانون املدين على ذلك بقوله: " الوكالة تربعية، ما مل يتفق عل 581نص املشرع اجلزائري يف املادة  - 8

 الوكيل. فإذا اتفق على اجر للوكالة، كان هذا األجر خاضعا لتقدير القاضي، إال إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة"
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 املقاول، فكل منهم يتعامل بصفته تاجرا، يسعى إىل حتقيق الربح، فإن التربعات مستبعدة يف التصرفات التجارية، حىت وإن كانت األجرة يف
 . 1هذه الوكالة ليست نقدية

ملية االعتماد االجياري، يف حتديد طبيعة اخلطأ وتقدير درجة خطورته، وتبدوا أمهية حتديد ما إذا كانت الوكالة جمانية أو مأجورة يف ع     
 .2ألن اجملانية تعين نوعا من التسامح، خبالف الوكالة املأجورة اليت يقدر اخلطأ فيها على أساس املعيار الشخصي املعتاد

 ثانيا:قد تكون واالة ضمنية
، كما جيب أن يكون سابقا عن التصرف 3واملوكل، والتعبري عنه صراحة أو ضمنا من شروط انعقاد الوكالة وجود الرتاضي بني الوكيل      

الة القانوين الذي يعقده الوكيل، فإن كان الحقا له ال تسمى وكالة بل فضالة إال إذا رضي هبا املوكل وأجازها، ألن اإلجازة الالحقة كالوك
تفسري تصرفات املستأجر التفاوضية قبل تدخل االعتماد االجياري العقاري فإن . أما يف عقد 4السابقة، والوكالة تكون يف هذه احلالة ضمنية

ال يستقيم، الن احملادثات اليت جرت بينه و بني بائع العقار أو املؤجر على أساس أحكام الوكالة اليت تلقاها من شركة االعتماد االجياري  
لفقه إىل تكييف اختيار املستأجر للعقار وبائعه أو املقاول على أساس الوكالة املقاول كانت قبل تعاقده مع الشركة. هذا ما دفع جانبا من ا

 .5الضمنية
 واالة تجارية ثالاا: 

املتعلق باالعتماد االجياري، جند أن املشرع اعترب عقد االعتماد االجياري عملية جتارية ومالية يتم  09-96بالرجوع إىل األمر       
، تتمتع بصفة التاجر، وكذلك من طرف شركات اعتماد 6ؤسسات املالية، واليت تكون يف شكل شركات مسامهةحتقيقها من قبل البنوى أو امل

، وهذا جيعل املؤجر يف عقد االعتماد االجياري دائما يتمتع بصفة التاجر، خبالف املستأجر الذي ميكن 7اجياري، تأخذ شكل شركات أسهم
جتارية من جانب املؤجر  هي وكالة  يف اتفاقيات االعتماد االجياري وبتايل فإن الوكالة، 8مال مدنيايكون العقد بالنسبة له عمال جتاريا أو ع أن

 .9التمويلي على األقل
 رابعا: عدم جواز إنهاء الواالة باإلرادة المنفردة: 

                                           
 .217،   2013الطبعة األوىل،  ردن،األ سيد أمحد مسريدي، العالقات القانونية الناشئة مبناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجري التمويلي، دار وائل للنشر، - 1
سيدي  اجلياليل اليابس، املنقولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة لألصولالقانونية املميزة لعقد االعتماد االجياري  ا لياتبوراس جنية،  - 2

 .88،  2010بلعباس، 
موقف ال يدع  باختاذالتعبري عن اإلرادة يكون باللفظ و بالكتابة، أو باإلشارة املتداولة عرفاكما يكون ''  بقوهلامن القانون املدين  60نصت على ذلك املادة  - 3

 و جيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صرحيا" أي شك يف داللته على مقصود صاحبه.
 .41  ،2005 ،ام عقد الوكالة يف التشريع املصري املقارن، منشأة املعارف، مصر، الطبعة األوىلقدري عبد الفتاح الشهاوي، أحك - 4
 .173،  2000باسم هالل مسلم القالب، التأجري التمويلي دراسة مقارنة، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،   - 5
 ، املعدل واملتمم.1990 ،16عدد  اجلريدة الرمسية،رر والنقد، ، يتعلق بالق10-90من القانون رقم:  83املادة  - 6
عدد  اجلريدة الرمسية،، حيدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االجياري وشروط اعتمادها، 1996يوليو  3 ، املؤر  يف06-96 األمرمن  3تنص املادة  - 7

أعاله، إال على شكل شركة  2ركات االعتماد االجياري املنصو  عليها يف املادة ، على ما يلي: " ال ميكن تأسيس ش1996نوفمرب  3، الصادر بتاريخ 61
 مسامهة طبقا للشروط احملددة يف التشريع املعمول به"

 .80،   2015، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يف القانون عسايل عبد الكرمي، عقد االعتماد االجياري الدويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه - 8
 .227سابق،  الرجع املسيد أمحد مسريدي،  - 9
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وللوكيل  يبطل عقد الوكالة بإرادته املنفردة، إذ جيوز للموكل أن يعزل الوكيل، ،تتميز الوكالة طبقا للقواعد العامة بأهنا عقد  ري الزم       
من القانون املدين  587،وهو ما أشارت إليه املادة 1إمتام التصرف القانوين حمل الوكالة، بل حىت قبل البدء فيه ة قبلأن يتنحى عن الوكال

القواعد، إذ ال جيوز إهناؤها، بل يعترب خرجت عن هذه  الوكالة يف عقد االعتماد االجياري اجلزائري، ولو وجد اتفاق خيالف ذلك، ولكن
 .2إلغاؤها باإلرادة املنفردة تعسف يف استعمال احلق قابل إلثارة مسؤولية املوكل

 مدى اعتبار عقد االعتماد االيجاري عقد واالة المطلب الااني:
 الجياري العقاري إىل فريقني:عتماد ااختلف الفقهاء حول ما إذا كانت الوكالة أحد العناصر التعاقدية اليت يتكون منها اال     

 الفرع األول: االعتماد االيجاري عقد واالة
عقاري، على أساس أن املستأجر يف ذهب جانب من الفقه إىل اعتبار الوكالة أحد العناصر األساسية يف عقد االعتماد االجياري ال     

يساومه حول شرائه، ويتفاور معه حول  فء إىل املورد ) بائع العقارات(، فرر العقار الذي سبق بناؤه هو الذي يتخذ عادة املبادرة باللجو 
ه، مث يتقدم بطلب التمويل إىل شركة كل اخلصائص التقنية املتعلقة باألصل، سواء تعلق ذلك بالثمن وكيفية تسديده، أو حول طريقة تسليم

و الذي يتوىل استالم العقار من البائع بوصفه وكيال ليت حتددها له الشركة، وهاالعتماد االجياري، ويلتزم بتقدمي املعلومات والوثائق املرفقة هبا وا
 عن شركة االعتماد االجياري.

أما يف فرر العقار الذي مل يسبق بناؤه، فاملستفيد يفور يف شراء األرر، واختاذ مجيع اإلجراءات املرتبطة هبذا الشراء، كما يتوىل      
ء بوصفه وكيال  عن املؤسسة يف حالة تسليمها إياه مبالغ نقدية ليسلمها إىل املقاول، وعند إمتام عملية البناء اإلشراف الفين على مراحل البنا

. إال 3ميتسلم العقار بوصفه مستأجرا له حلساب شركة االعتماد االجياري تنفيذا لعقد الوكالة أو املقاولة املربم بينهما، مع حترير حمضر استال
 ة الوكالة يف عقد االعتماد االجياري خيتلف يف حتديد شخص الوكيل وبيان من هو األصيل.أن جانب املؤيد لفكر 

 حيث يوجد رأي تزعمته الغرفة الوطنية للمستشارين املاليني يف فرنسا، واليت اعتربت شركة االعتماد االجياري وكيال يف شراء العقار، يف    
املستأجر باختيار األصل واملورد، مث توكيل املؤجر بشرائه قصد تأجريه. أما الرأي الثاين  حني أن املستأجر هو األصيل، وسندها يف ذلك قيام

ذي يرى أن شركة االعتماد وال، la société locafranceفقد استند إىل البنود والشروط الواردة يف العقود اليت كانت تربمها الشركة الفرنسية 
 .4و الوكيلاالجياري تعترب موكال يف حني أن املستأجر ه

 الفرع الااني: إنكار وجود الواالة في عقد االعتماد االيجاري
 ستندا إىل املربرات التالية:هناى اجتاه يرى أنه ال وجود للوكالة يف عقد االعتماد االجياري لعدم اتفاقها مع مضمونه، م     
هذا ينفي وجود الوكالة ألن املؤجر ال يعلم أصال هبذا العمل،    إن اختيار املستأجر للعقار سابق على إبرام عقد االعتماد االجياري، و     

من القانون املدين، إال أن  572كما أن الوكيل يف عقد الوكالة يلتزم بأداء عمل قانوين باسم األصيل وحلسابه، وهو ما نصت عليه املادة 
ورده وحتديد مواصفاته الفنية، ومناقشة شروط الصفقة مع املورد، املستأجر يف عقد االعتماد االجياري يقوم بأعمال مادية كاختيار العقار وم

 .5ومواعيد التسليم، إضافة إىل قيامه بأعمال قانونية عندما يتسلم العقار حمل العقد من املورد أو املقاول حلساب املؤجر

                                           
  1 - أمحد عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق،   375.

 .665املرجع نفسه،   ي، أمحد عبد الرزاق السنهور  - 2
 .74-45،   1988الطبعة الثانية، مصر،  هاين حممد دويدار، النظام القانوين للتأجري التمويلي، مطبعة اإلشعاع الفنية، - 3
 .121،  2008 ،األوىلإلياس ناصيف، العقود الدولية، عقد الليزينغ أو عقد التأجري التمويلي يف القانون املقارن، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، الطبعة  - 4

 - علي سيد قاسم، املرجع السابق،   5.53 



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

230 
 

إىل ذمة الوكيل، ويتحمل هذا األخري باإلضافة إىل كون القواعد العامة يف عقد الوكالة تقضي بأن تصرفات الوكيل تنصرف آثارها 
. 1ركل نتائج موكله وتصرفاته، أما يف عقد االعتماد االجياري العقاري فال يتحمل املؤجر ما قد يرتتب عن سوء اختيار املستأجر لألصل املؤج

ن جياوز اجلدود املرسومة...."، إال أن من القانون املدين اليت نصت على أن: " الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أ 575وبالرجوع إىل املادة 
الوقت  األمر خمتلف يف عقد االعتماد االجياري إذ أن املستأجر عند تنفيذ وكالته يقوم باختيار العقار وشرائه مث استالمه حلساب املؤجر، و يف

 .2ذاته، فإنه يفعله لنفسه باعتباره سوف يكون مستأجرا، ومنتفعا هبذه األموال
يت يقوم هبا املستأجر يف  عقد بالنظر إىل ما قدمه كل فريق من حجج ومربرات أنه يصعب تربير كل التصرفات اليتضح مما سبق و 

جاوز الوكالة إىل أسس قانونية أخرى، االعتماد االجياري العقاري على أساس عقد الوكالة، خاصة أن بعض مراحل عقد االعتماد االجياري تت
 احلديث. ر التعاقدية اليت اندجمت فيما بينها لتعطينا هذا النمط العقديوبالتايل فهي عنصر من ضمن العناص

 المبحث الااني
 نطاق تطبيق الواالة في عقد االعتماد االيجاري العقاري

هبا املستأجر ) املطلب األول(،   تتعدد الوكاالت اليت تستخدم يف عقد االعتماد االجياري العقاري باختالف األعمال اليت يقوم
 املطلب الثاين(.استخدام هذه األنواع من الوكاالت يعود بالفائدة على عملية االعتماد االجياري العقاري ) كما أن

 المطلب األول: الوااالت المستخدمة في عملية االعتماد االيجاري
مرحلة إبرام العقد )الفرع  ذا العقد،ختتلف الوكاالت املستعملة يف عقد االعتماد االجياري، باختالف املراحل اليت مير هبا ه      

 األول(، مرحلة تنفيذ العقد ) الفرع الثاين(.
 الفرع األول : مرحلة إبرام عقد االعتماد االيجاري

أحد املوردين للحصول على عقار  تعترب مرحلة املفاوضات إلبرام العقد مرحلة أساسية، لذلك  البا ما يكون جلوء املستأجر إىل     
لذي خيتار العقار أو املقاول، وهو افهو ، لطلب متويل الصفقة يريدها سابقا على اتصاله بشركة االعتماد االجياري وفقا للمواصفات اليت

م ومثن العقار، ومبا أن املستأجر ليس بني املستفيد واملورد على طريقة وميعاد التسلي االتفاقيتم الذي يتفاور على شروط التعاقد، حيث 
 .يف هذه املرحلة من إجياد تأصيل قانوين ملا يقوم به املستأجرطرفا يف عقد البيع، البد 

ممنوحة له من املؤجر  3إىل أن دور املستأجر التمويلي يف حتديد األصل ومورده يستند إىل وكالة أصلية ذهب اجتاه فقهيوقد      
اد االجياري بعد اختياره للعقار ومورده يتعارر مع التمويلي ر م أن املستأجر يقوم بذلك حلسابه. إال أن جلوء املستأجر إىل شركة االعتم

الرأي الذي يفسر تصرفاته على أساس وكالة سابقة منحتها له الشركة. ولدفع هذا التعارر ذهب رأي آخر يف الفقه إىل القول بأن املستأجر 
إبرام عقد االعتماد االجياري، وهي يف هذه  يقوم باختيار األصل ومورده بناء على وكالة صادرة له من املؤجر، حىت ولو كانت سابقة على

، ألهنا تتعلق بتصرفات سابقة على اتصال املستأجر باملؤجر، كما أن املؤجر ال يعارر ما قام به املستأجر عندما يقبل 4احلالة وكالة ضمنية
 .5متويل الصفقة

                                           
 ،نون األردين مع اإلشارة إىل أحكام الفقه اإلسالمي، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األوىلصخر أمحد اخلواصنة، عقد التأجري التمويلي، دراسة مقارنة يف القا - 1

2005  ،122. 
 .124،   نفسهاملرجع  ،صخر أمحد اخلواصنة - 2

3  - BEY EL- Mokhtar , De la symbiotique dans le leasing et crédit- bail mobiliers, Librairie Dalloz, paris,1970, p84. 
 .230،  2004نادر عبد العزيز شايف، عقد الليزنغ ) دراسة مقارنة(، اجلزء األول، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  - 4
 .218سابق،  الرجع املسيد أمحد مسريدي،  - 5
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ونيا يقضي بأن يقدم لشركة االعتماد االجياري كل ما قام ويرتب عقد الوكالة على املستأجر يف هذه املرحلة باعتباره وكيال التزاما قان
يف به أثناء تنفيذ الوكالة، من معلومات خاصة باألصل، ومواصفاته الفنية، وخصوصياته، ومورده، وكيفيات متلكه، وتثار مسؤوليته كلما أمهل 

، ويكون التزامه يف إطار تنفيذ هذه الوكالة هو حتقيق 1املرحلةإعالم املؤجر بأي مسألة من املسائل املتعلقة بعملية االعتماد االجياري يف هذه 
 ، ألنه أعلم بالشيء الذي يريد استئجاره، والشروط اليت يشرتطها على البائع.2نتيجة وليس بذل عناية

عن حدود وكالته،  كما أن املؤجر بصفته موكال فإنه ملزم مبا توصل إليه املستأجر من نتائج يف هذه املرحلة التمهيدية، ما مل خيرج
من القانون املدين. إال أن تربير تصرفات املستأجر يف هذه املرحلة على أساس وكالة  575تطبيقا للقواعد العامة، وهو ما نصت عليه املادة 

يتحمل كل نتائج أصلية أو تبعية يتعارر مع ما تقضي به القواعد العامة يف الوكالة، بأن تصرفات الوكيل تنصرف آثارها إىل ذمة املوكل، و 
تصرفات موكله، وهو ما خيالف أحكام عقد االعتماد االجياري، إذ ال تتحمل شركة االعتماد االجياري سوء اختيار املشروع املستفيد لألصل 

 . 3املؤجر، وال ميكنها أن حتمله عدم مالئمة العقار لنشاطه
 الفرع الااني: مرحلة تنفيا عقد االعتماد االيجاري

ملستأجر فإن اختيار نوع الوكالة يكون اقد االعتماد االجياري على إبرام عقد الوكالة، ونظرا لتنوع األعمال اليت يقوم هبا يعتمد ع     
ذا تعلق األمر بأعمال لتنفيذ الوكالة إحسب اختالف نوع العمل، فإن كان املستأجر يقوم بأعمال قانونية كانت الوكالة تبعية )أوال(، أما 

 د وكالة قضائية ) ثالثا(.وكالة إدارية ) ثانيا(، أما إذا تعلقت بإجراءات لرفع دعوى ضد البائع فنكون بصد األصلية، فتكون
 أوال: الواالة التبعية:

بعد أن تقبل شركة االعتماد االجياري طلب التمويل تبعث بوصل الطلبية إىل املورد، ومبا أن الوكالة األصلية تنتهي مبجرد اختيار       
ومورده، حيتاج استالم املستأجر للعقار من املورد مبا أنه أجنيب عن عقد البيع الذي مت بني املورد والشركة إىل وكالة جديدة ، اصطلح  العقار

 .5. واليت تعترب كتفويض للمستأجر للقيام بكل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الوكالة األصلية4بعض الفقه على تسميتها بالوكالة التبعية
روجا عن القواعد العامة يف عقد البيع املربم بني املورد و شركة االعتماد االجياري، فاملورد عوضا أن يسلم العقار إىل املؤجر وخ     

باعتباره املالك، يتسلمه منه املستأجر مبوجب حمضر تسليم، يتضمن حالة العقار وأوصافه، وسالمته من العيوب الظاهرة، وإيداع كل 
دى املورد، مع حتمله كل مصاريف ذلك، وحتت مسؤوليته بوصفه مستأجرا، وبوصفه وكيال عن شركة االعتماد التحفظات إن وجدت ل

رير االجياري، وينتج عن ذلك قيام املستأجر جبميع األعمال الالزمة الستالم العقار، وااللتزام بكل ما يفرضه عقد االعتماد االجياري من حت
 .6العقار ملا ورد يف طلب الشراءحمضر استالم للتأكد من مدى مطابقة 

 منقولة لبنك الربكة، واليت نصت وهذا ما يظهر من خالل املادة الرابعة يف مقدمة عقد متويل باالعتماد االجياري على أصول  ري     
عقد الشراء  املربم  بني صو  عليها يف على: " يوكل البنك العميل الذي قبل بذلك تسلم األصول  ري املنقولة نيابة عنه طبقا للشروط املن

 البنك والبائع األول وذلك على نفقة العميل وحده......"

                                           
 .166،   1620تيزي وزو،  مولود معمري، جامعةدكتوراه يف القانون،  أطروحة آيت ساحد كهينة، اختالل توازن االلتزامات يف عقد االعتماد االجياري، - 1
 .56علي سيد قاسم، املرجع السابق،   - 2
 .133،   2018، الطبيعة القانونية لعقد التأجري التمويلي دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، حممود قديح حممد - 3
 .82،  بدون سنةجيار التمويلي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، ريار فخري، ا ليات القانونية املميزة لعقد اال - 4
 .167سابق،   الرجع امل آيت ساحد كهينة، - 5
 .33،   1994حسام الدين عبد الغين الصغري، التأجري التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 6
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 ثانيا: الواالة اإلدارية:
يتطلب تنفيذ عقد االعتماد االجياري بعض اإلجراءات اإلدارية الالزمة، واليت هي يف األصل من التزامات شركة االعتماد االجياري،      

عتماد االجياري، إال أن اقتصار دورها على اجلانب التمويلي، دفعها إىل توكيل املستأجر للقيام هبذه كوهنا مالكة للعقار حمل عقد اال
، كاحلصول على تراخيص بناء العقار، والقيام باألعمال املادية التابعة 1اإلجراءات، واملتمثلة يف استصدار الرتاخيص من اجلهات املختصة

 .2أجر بدفع كل النفقات والرسوم من أجل إمتام إجراءات شراء العقار أو بنائهلعملية تسلم األصول، كما يلتزم املست
 ثالاا: الواالة القضائية:

إن حق املستفيد يف اختيار األصل حمل عقد االعتماد االجياري العقاري حسب املواصفات املطلوبة، واختيار املورد أو املقاول،      
بله تنازل شركة االعتماد االجياري عن حقها يف الضمان لصا  املستأجر الذي له احلق يف رفع دعوى وتسلمه العقار منه نيابة عن املؤجر، يقا

ر، ضمان مباشرة ضد البائع الذي ال تربطه به أية عالقة تعاقدية يف حالة إخالله بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع بينه وبني املؤج
 .3الة  تعترب مؤسسة االعتماد االجياري موكال واملستأجر وكيالوخصوصا االلتزام بالتسليم، ويف هذه احل

ويعترب استمرار الوكالة كوسيلة ملمارسة الرجوع من طرف املستأجر امتداد ملا اتفق عليه أ لب الفقهاء من كوهنا أساس تفاور 
 أن هذه الوكالة ال حتقق أي امتيازات شخصية املستأجر مع البائع عند شراء العقار، أو مع املقاول للقيام بالبناء، وعند التسليم، إال

للمستأجر، ألهنا ال تنقل حقوق املؤجر يف ضمان البائع إىل املستأجر، لعدم متتع هذا األخري بأية دعوى شخصية يف مواجهة املورد أو 
مان، ظهرت آراء فقهية حول ا ليات اليت  . وأمام االنتقادات املوجهة للوكالة كتفسري لرجوع املستأجر على املورد أو املقاول بالض4املقاول

ن ميكن من خالهلا للمستأجر القيام هبذا الرجوع،  ري الوكالة، كاإلنابة، واالشرتاط ملصلحة الغري، أو حوالة احلق، أو احللول، و ريها م
 التقنيات األخرى.   

 المطلب الااني: فائدة الواالة في عملية االعتماد االيجاري العقاري
، ثالثة أطرافاليت تتم من خالل تواجد عقد الوكالة أمهية كبرية يف عملية االعتماد االجياري العقاري، إلبرام العقد ولتنفيذه، و ل     

 تاج إليه، فهي حتقق الكثري من املزاياحيتتمثل يف كل من املورد، شركة االعتماد االجياري، واملستأجر الذي يريد احلصول على العقار الذي 
 للمؤجر )الفرع األول(، ونفس األمر بالنسبة للمستأجر )الفرع الثاين(.   بالنسبة

 الفرع األول: فائدة الواالة بالنسبة للم جر
ربرا لإلعفاء من املسؤولية )ثانيا(، وهي مالوكالة تقصر دور املؤجر على اجلانب التمويلي للمشروع املستفيد ) أوال(، كما أهنا تعترب      

 ها مللكية األصل املؤجر ) رابعا(.محايتخاطر )ثالثا(، إضافة إىل املمة لتبعة من العقود املنظ
 : قصر دور الم جر على الوضعية التمويليةأوال: 

                                           
 .35 علي سيد قاسم، املرجع السابق،   - 1
التمويلي، مقال مقدم يف امللتقى الوطين " عقود األعمال ودورها  اإلجياربن عزوز ربيعة، دور القوالب العقدية املختلفة يف تعزيز مركز املؤجر التمويلي يف عملية  - 2

 .307،  2012 وماي 17و16يف تطوير االقتصاد اجلزائري"، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، يومي 
تيزي وزو،  مولود معمري، آيت ساحد كهينة، االعتماد االجياري لألصول  ري املنقولة ) دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة - 3

2004  ،124. 
، 2014، سكيكدة،1955أوت 20دة املاجستري يف القانون، جامعة بلهامل هشام، آثار عقد االعتماد االجياري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شها - 4

 45-46. 



 معي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

233 
 

 البا ما توكل شركة االعتماد االجياري املشروع املستفيد للتفاور مع املورد إلبرام عقد البيع، فيقوم املستأجر بشراء العقار،       
الة لتنفيذ عقد الشراء، ولعل ما يربر جلوء املؤجر إىل الوكالة يرجع إىل بعده عن اخلربة الفنية والدراية الكافية، فالوكالة يف هذه مستعمال الوك

 . 1حياده املرحلة من شأهنا قصر دور املؤجر التمويلي على الوضعية التمويلية، وجتنبه املخاطر االقتصادية املرتبطة مبركزه القانوين كمؤجر بسبب
 من المس ولية: الم جر عفاءثانيا: إ

االعتماد االجياري، لكونه هو األقدر  عن شركة باعتباره وكيال أو املقاول يتوىل املستأجر التمويلي تسلم األصول مباشرة من البائع     
املطابقة من التزامات املؤجر،  على فحص مطابقة األصول للشروط واملواصفات التقنية اليت حددها هو بنفسه، ور م ذلك تبقى مسؤولية
ليم مطابقا، مث يسلمه بعد ذلك حيث يتجسد ذلك من خالل حمضر التسليم الذي يستلمه املستأجر من البائع، ويوقع عليه إذا كان التس

 إىل شركة االعتماد االجياري.
عدم مطابقة األصل أو وجد به عيب بعد ميكن للمؤجر االحتجاج مبا ورد يف احملضر من بيانات يف مواجهة املستأجر يف حالة     

 .2التسليم، فتوقيع املستأجر على حمضر التسليم يعترب دليال كتابيا على قيام شركة االعتماد االجياري بالتسليم على مسؤولية املستأجر
 تعترض الم جر ثالاا: ضمان للمخاطر التي يمكن أن

اطر التأجري التمويلي العقاري، إذ  دف شركة التأجري التمويلي من وراء عقد الوكالة يعترب عقد الوكالة من العقود املنظمة لتبعة خم      
تحقق إىل تعزيز مركزها القانوين، فهي تسعى إىل السري اجليد لعملية االعتماد االجياري، بضماهنا لكل املخاطر اليت ميكن أن تعرتضها، وال ي

ألصول اليت ير ب فيها، واليت تليب ر باته و تتطابق مع نشاطه، واملواصفات اليت ذلك إال من خالل توكيل املستأجر من أجل اختيار ا
 يريدها، فتحتفظ بصفتها مشرتية لألصول على أساس عقد البيع الذي تربمه مع بائع العقار، ويف حالة خطأ املستأجر يف تنفيذ هذه الوكالة،

ه، وبتايل تتجنب كل املخاطر االقتصادية باعتبارها مؤجر، وذلك بإعفائها تثري الشركة مسؤولية املستأجر على أساس اخلطأ الذي صدر من
 .3من املسؤولية الناجتة عن األخطاء اليت وقع فيها املستأجر يف تنفيذه للوكالة

  رابعا: حماية ملكية األصل الم جر   
ستأجر بتنفيذ عقد االعتماد االجياري، كعدم تسليم كما أن الوكالة حتمي ملكية املؤجر لألصل املستأجر يف حالة عدم التزام امل       

د األصل أو تسليمه متأخرا، أو يقصر يف تنفيذ التزاماته، مما يؤدي إىل اإلضرار مبصا  شركة التأجري التمويلي، نتيجة استحالة تنفيذ عق
املالية، وتفاديا للضرر الذي قد يصيب املؤجر فإنه  االعتماد االجياري، فيفقد املؤجر رأمساله، ونظرا لالعتبار الشخصي للمستأجر وإمكانياته

 .4يرجع على املستأجر بصفته وكيال
 الفرع الااني: فائدة الواالة بالنسبة للمست جر

ربها الفقه أنسب التقنيات للرجوع يتمكن املستأجر عن طريق الوكالة من اختيار األصول اليت تتوافق مع نشاطه ) أوال(، كما اعت     
 رد ) ثانيا(.  على املو 

 ختيار األصولأوال: ا  

                                           
 .172بسام هالل مسلم القالب، املرجع السابق،    - 1
 . 301،  2015تيزي وزو،  ،عسايل عبد الكرمي، عقد االعتماد االجياري الدويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة مولود معمري - 2
 .166احد كهينة، اختالل توازن االلتزامات يف عقد االعتماد االجياري، املرجع السابق،   آيت س - 3
 .244هاين حممد دويدار، املرجع السابق،   - 4
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يتمكن املستأجر عن طريق الوكالة  من اختيار األصول حمل عقد االعتماد االجياري، باعتباره األقدر على معرفة ما حيتاجه، ومعرفة      
يقتصر دورها يف متويل عملية املواصفات املطلوبة، كما أنه صاحب خربة واختصا ، وهذا ال يتوفر لدى شركة االعتماد االجياري، اليت 

 . 1الشراء، فهي تتنازل عن مهمة االختيار لصا  املستأجر على أساس عقد وكالة، وبناء على موقع املستأجر ألنه طالب التمويل
 الرجوع على المورد ثانيا:

تطيع الرجوع على البائع أو املقاول، كثري من عقود االعتماد االجياري توكل املستأجر يف ممارسة الدعاوى الناشئة عن البيع، فيس    
 .2بدعوى إنقا  الثمن، أو دعوى التعويض، أو دعوى رد املبيع، ودعوى فسخ عقد البيع

 خاتمة:
أن املشرع اجلزائري  د االجياري العقاريالطبيعة القانونية للوكالة يف عقد االعتماما ميكن استنتاجه من خالل هذه الدراسة حول       

ن املدين، ر م أمهيتها كقالب من القوالب املتعلق باالعتماد االجياري، مكتفيا مبا تضمنه القانو  09-96الوكالة يف األمر مل يعرف عقد 
 العقدية املستعملة يف خمتلف مراحل هذا العقد.

ري، وكان من نتائج هذا اري العقاكما أهنا تعد من أهم العناصر القانونية اليت تفاعلت فيما بينها لتشكل عقد االعتماد االجي     
 داة جديدة لتمويل االستثمارات.أالتفاعل أهنا فقدت بعضا من مميزا ا وأحكامها املعروفة يف القواعد العامة حىت يصري هذا العقد 

جتارية  من أصول، كما أهنا وكالة فهي وكالة مأجورة، و البا ما تكون ضمنية عند اتصال املستأجر باملورد الختيار ما ير ب فيه    
لية، كذلك ال جيوز إهناؤها باإلرادة املنفردة، باعتبار عقد االعتماد االجياري عملية جتارية ومالية يتم حتقيقها من قبل البنوى واملؤسسات املا

 وإال اعترب ذلك تعسفا يف استعمال احلق.
راحل اليت مير هبا هذا العقد، ، فهي عها، باختالف املختتلف الوكالة املستعملة يف عقد االعتماد االجياري العقاري، من حيث أنوا      

ا أو املقاول من أجل البناء، ر م أنه ليس اليت تربر ما يقوم به املستأجر عندما يلجأ للمورد من أجل اختيار العقار باملواصفات اليت يريده
لتبعية هي األساس القانوين الذي و الوكالة ا أصلية أو ضمنية،طرفا يف عقد البيع املربم بني املؤجر وبائع العقار، وهي يف هذه املرحلة وكالة 

ملواصفات ومثن العقار وطريقة التسليم وميعاده، ايعتمد عليه املشروع املستفيد عند استالمه للعقار بعد انتهاء املرحلة التمهيدية، واالتفاق على 
لتنفيذ عقد االعتماد االجياري، كما ميكن  قيام ببعض اإلجراءات اإلداريةباإلضافة إىل الوكالة اإلدارية اليت يستعملها املستأجر من أجل ال

 الوكالة القضائية. للمستأجر الرجوع على املورد أو املقاول عند إخالله بااللتزامات اليت يفرضها هذا العقد عن طريق
املزايا بالنسبة للمؤجر، من جهة، فهو  قق الكثري منإن استعمال الوكالة يف عقد االعتماد االجياري العقاري له أمهية كبرية، وهو حي     

ر يف حالة عدم املطابقة، أو ظهور عيوب، جينبه املخاطر اليت قد يتعرر هلا األصل املؤجر، ويعفيه من املسؤولية اليت ترتتب عن تسلم العقا
اد االجياري لتعزيز مركزها القانوين، من جهة شركة االعتم باإلضافة إىل اعتبار عقد الوكالة من العقود املنظمة لتبعة املخاطر اليت تلجأ إليها

اطه، وآلية من آليات رجوعه على البائع أخرى، متثل الوكالة بالنسبة للمستأجر وسيلة متكنه من االختيار اجليد لألصول اليت تتوافق مع نش
 أو املورد.

تربير كل التصرفات اليت يقوم هبا هذا لد االجياري العقاري، ال تكفي  ري أن هذه الوكالة اليت يتمتع هبا املستأجر يف عقد االعتما      
ملمنوحة للمستأجر يف واخليارات ا األخري، ألن العقد يتضمن عدة مراحل تتجاوز الوكالة إىل أسس قانونية أخرى، كدفع بدالت اإلجيار،

 كوسيلة للتمويل.هناية العقد و ريها من العناصر القانونية اليت يتطلبها تنفيذ هذا العقد  

                                           
 .91،  2015، تيزي وزو مولود معمري، بن بريح أمال، عقد االعتماد االجياري ك لية قانونية للتمويل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة - 1
 .230سيد أمحد مسريدي، املرجع السابق،   - 2
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 يف ختام هذه الدراسة خنرج بالتوصيات التالية:     
واملؤسسات املالية اليت تتعامل هبذا  املتعلق باالعتماد االجياري، خاصة بعد انتشار البنوى 09-96على املشرع إعادة النظر يف األمر  -

عامة يف القانون قد ال تتالءم مع طبيعة حكام الوكالة، فالقواعد الالصيغة كبديل للصيغ التقليدية للتمويل، وعلى وجه التحديد ما تعلق بأ
 عقد االعتماد االجياري العقاري يف  ياب استثناءات منصو  عليها يف األمر السابق الذكر.

 ا، وقصرها على ، هبدف تقليص التزاماضرورة احلد من هيمنة شركة االعتماد االجياري على املضمون االتفاقي واستغالهلا لقالب الوكالة -
 اجلانب التمويلي، باملقابل اتساع التزامات املشروع املستفيد.  

عنها من آثار قانونية محاية ملصا  أطراف  إعادة النظر يف العالقة اليت تربط بني شركة االعتماد االجياري واملشروع املستفيد، وما يرتتب -
 التعاقد. 
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 ؛ثريها تنازع القوانني يف مسائل احلضانةاإلشكاالت اليت ي  
 القضائي ابجلزائر( واالجتهاد)دراسة مقارنة على ضوء التشريعات العربية 

Problems raised by conflict of laws in matters of custody; 

(Comparative study in the light of the Arab legislation and jurisprudence in Algeria) 
 قسم )أ(، أستاذة حماضرة، احممدي بوزينة أمنةد. 

، اجلزائر.جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  
  26/12/2017 اتريخ املراجعة: 15/11/2017 اإليداع:اتريخ 

 :ملخص          
 د الطرفني يف مكانحالة تواجوالست بعد حل العالقة الزوجيةعلى اعتبار أن مسؤولية األوالد تقع على عاتق األبوين خالل أو 

بعد فك الرابطة   األوالدلى مصاحلوجب على املشرع احلفاظ علذا واحد لالهتمام ابلطفل، ويف ظل األاننية املوجودة بني الزوجني 
عال على الصعيد ملهم والفاوره ديف  وهنا تكون مهمة القاضي صعبة حىت وإن وضع املشرع اجلزائري نصوص قانونية تساعده الزوجية،

ونه، لطرفني يتمسك بقانقه وكال اتطبي الداخلي، وتزداد صعوبة الوضع إذا كان هناك طرف أجنيب يف النزاع ولكل من الطرفني قانون جيب
رضاعتهم  ثبتتو بت نسبهم ، وتثأحكام شرعية حتفظ لألوالد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ والدهتم حىت البلوغ إال أنه تبقى هناك

 خاصة إذا كان ضياعمن ال طفليدة الحتفظ عقإال أحكام محائية وحضانتهم واإلنفاق عليهم وإدارة شؤوهنم حىت يبلغوا أشدهم، وما هي 
من  62 املادة يف تفعيال لألحكام الواردة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليت تعترب 26/3أبوه مسلما وذلك وفقا ملا قررته املادة 

 .عليالمحكمة الائي لقانون األسرة اجلزائري، ومعظم تشريعات الدول اإلسالمية وهي أحكام أكد عليها االجتهاد القض
  الكلمات املفتاحية:

 .أحكام محائية للصغرياحلضانة، تنازع القوانني، مصلحة الطفل، 
Abstract 

On the grounds that the responsibility of children falls on the parents during or after the 

dissolution of the marital relationship and the impossibility of the presence of the parties in one 

place to care for the child, and the selfishness between the spouses so the legislator must maintain 

the interests of children after the disengagement of marriage, The Algerian legislator has drafted 

legal provisions to assist him in his important and effective role at the internal level. The situation 

becomes even more difficult if there is a foreign party in the conflict. Both parties have a law that 

must be enforced. Both parties adhere to its law. However, there are legal provisions that protect 

children's rights and ensure their care since birth. As well as the provisions of the provisions of 

Article 26.3 of the Universal Declaration of Human Rights, which are considered to be in 

compliance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, Article 62 of the 

Algerian Family Code, and most of the legislation of the Islamic countries, which are confirmed by 

the jurisprudence of the Supreme Court., conflict of laws, the child's interest, protectionist 

provisions for small. 

Keywords: 

  custody, conflict of laws, child welfare, protectionist provisions for the minor. 

 مقدمة
اجملتمع واملؤثر األول على حياة الطفل، ابعتباره ينشأ وينمو يف ظلها يف أول ركائز أهم اخللية األساسية و سرة لطاملا كانت األ

تعد من أهم ما سرة مراحل عمره، لذلك حيرص الرجل على أن خيتار الزوجة الصاحلة واملنبت احلسن هلا، من هنا، فإن العناية بتقوية األ
يكون ذلك إال بوضع نصوص قانونية منسجمة تضمن بقاءها ومنوها وتقديس  ينبغي على واضعي القانون رعايتها وأخذ الطريق إليها، وال

تمع أصلها املتمثل يف الزواج الذي يكتسي أمهية اجتماعية ابلغة ابعتباره يقي اجملتمع من الظواهر واآلفات اخلطرية، ويهدف إىل صيانة اجمل
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من سورة  72مراض االجتماعية، وذلك مصداقا لقوله تعاىل يف اآلية والفرد من الوقوع يف الرذائل واملنكرات، ويصونه من عواقب هذه األ
وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة هللا هم النحل:" 

 ".يكفرون
جد الطرفني لية والستحالة توافس املسؤو جية نبعد حل العالقة الزو  وعلى اعتبار أن مسؤولية األوالد تقع على عاتق األبوين خالل أو       

ابطة ألوالد بعد فك الر ى مصاحل ااظ عليف مكان واحد لالهتمام ابلطفل، ويف ظل األاننية املوجودة بني الزوجني وجب على املشرع احلف
زمان واملكان، ختالف الابتلف خيهي معيار نسيب الزوجية، وأن مهمة القاضي تكون صعبة كونه يعتد يف حكمه على مصلحة احملضون و 

ا لصعيد الداخلي، فمافعال على م والفإن مهمة القاضي تكون صعبة حىت وإن وضع املشرع اجلزائري مواد قانونية تساعده يف دوره امله
فظ حتهناك أحكام شرعية قانونه، فبتمسك ابلكم إذا كان هناك طرف أجنيب يف النزاع ولكل من الطرفني قانون جيب تطبيقه وكال الطرفني ي

ت نسبهم وتدبر يعية، تثبص تشر لألوالد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ والدهتم حىت البلوغ حيث اختذها القوانني أساسا لوضع نصو 
 ع.ري من الضيا ائية للصغام محرضاعتهم وحضانتهم واإلنفاق عليهم وإدارة شؤوهنم املالية حىت يبلغوا أشدهم، وما هي إال أحك

عامل مع ملختلط وكيفية التالزواج ا رتبهاياليت  اآلاثرونظرا لالنفتاح الذي يشهده العامل يف الوقت احلايل، فإن مسألة البحث عن       
ما هو خذ القاضي قراره و ي أساس يتأعلى  املسائل اليت يثريها مثل هذا الزواج هي مسائل تفرض نفسها يف الواقع، يف ضوء حماولة الوقوف

يريد السفر بذلك  نت أحدمهاذا كاإعيار املناسب لتقدير مصلحة احملضون نتيجة احنالل الزواج بني شخصني خمتلفي جنسية وخاصة امل
قعيا انني يفرض نفسه وانازع القو طار تإالطفل إىل بلد ختتلف عاداته وتقاليده عن جمتمع الطفل األصلي، وبذلك فإن موضوع احلضانة يف 

ذا املنطلق لى نزاعاهتا، من هعالزوجية  رابطةوص قانونية خاصة هبا يف القانون اجلزائري؛ بل يتم تطبيق قاعدة احنالل النظرا لعدم وجود نص
لقوانني احلضانة عند تنازع ى مسائل ايق علتظهر أمهية دراستنا، يف كوهنا تتمحور حول البحث يف كيفية الوصول إىل القانون الواجب التطب

لعالقة حمل ب القوانني حلكم اتباره أنسيب ابعومعرفة القانون الواجب واجلدير ابلتطبيق يف حالة ما إذا كان النزاع أجنعلى الصعيد الدويل 
 التنازع.

 بتاريخ ملؤرخا 05/02مبوجب األمر  2005سنة سرة وقد حرص املشرع اجلزائري يف تعديله ألحكام قانون األ
بطة الزوجية، الل الراية الحنوجب عدة مواد متشعبة على تنظيم األحكام املوضوع، أبن يدخل مجلة من التغيريات مب27/02/2005

ين يث التنظيم القانو ديدة من حكام جواستتبع ذلك تنظيم اآلاثر النامجة عن احنالل هذه الرابطة مبا يف ذلك احلضانة، وقد جاء أبح
، وقد عديل قانون األسرةتأهنا قبل ف بشكز متعادل بعد أن اثر خالللحضانة واليت سعى املشرع من خالهلا أن جيعل كال من الزوجني يف مر 

ره نص عليه ضمن موضوع احلضانة ابعتبا (، أما السكن وأجرته فقد72إىل املادة  62تناول املشرع اجلزائري أحكام احلضانة )من املادة 
 .(72)مرتبطا هبا وذلك من خالل املادة 

 يف واملتمثل ويعاجلها، احلماية وجهأ كل يتناول واحد معيار ضمن تندرج اجلزائريسرة األ تشريع يف للطفل القانونية فاحلماية
 مصلحة تتعارض قد أنه آلابء، إالا ومهمة واجب من هي اهتفمراعا مصلحته، يعرف ال فهو صغري، كائن الطفل فباعتبار الطفل، مصلحة

مقاييسها،  حول وال هلا فهومم حول جتمع ال املعاصرة تشريعاتال فإن ذلك آخرين، ورغم أشخاص إىل فتخول الطفل، مبصلحة هؤالء
 واملكان الزمان يتغري بتغري نسيب ةاملصلح فمفهوم حدى، على حالة كل حبسب تتغري واليت املصلحة، هذه تقدير يف يتدخل القاضي وهنا

 .اخلاصة واحلاالت
أردان أن نسلط الضوء على النقص الفادح والثغرات  ، إال أنهحلضانةوإن كانت لن تقدم احلل النهائي يف مسألة ا ،وإن دراستنا        

، وإلزام املشرع اجلزائري بضرورة وضع ضابط إسناد للحضانة يراعي من خالله مصلحة احملضون يف منازعات الزواج نينوااملوجودة يف الق
لة و ل لبعض املشاكل اليت قد تعرتض القاضي عند حماو حل ضعو لة و ، فقد سعت أغلب التشريعات مبا فيها التشريع اجلزائري إىل حمااملختلط
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، من خالل حماولة التشريعات العربية املقارنة محاية األطفال الناجتني عن عالقة ختلطون متعلقة ابلزاج املالفصل يف مسألة احلضانة ملا تك
 . تتنازع القوانني حول إسناد احلضانة ألحد األبوين بعد االنفصال

نطرح اإلشكال التايل: إىل أي مدى وفق املشرع اجلزائري يف ضمان محاية احملضون من خالل املوازنة  ،خالل ما سبق ذكرهمن           
ني، ن جنسيتني خمتلفتوجني حيمالبني ز  لانفصاوإذا حدث  ،؟املتنازع فيها بني يف إطار حل زواج خمتلطيف حق احلضانة  األبوينبني مركز 

  ؟.وأتثريها على احملضون القانون الواجب التطبيق ثريهاي اإلشكاالت اليت يفما ه
للوقوف على سبب اإلشكاالت اليت يثريها القانون الواجب التطبيق على منازعات احلضانة يف الزواج املختلط، فقد استعنا بعدة  

د اجلزائرية رن ملقارنة القواعنهج املقاابمل وكذلك استعنا ،مناهج، فقد اعتمدان على املنهج التحليلي، حبيث قمنا بتحليل النصوص القانونية
 انون اجلزائري.تشوب الق اليت ببعض التشريعات العربية وكذا االجتهاد القضائي للوصول إىل النقاط املشرتكة بينها والنقائص

قوانني طبيق على تنازع الب التجواالقانون ال :ةالتالي نقاطلإلجابة على هذا التساؤل وحل اإلشكال املطروح، نقدم حتليال يقوم على ال      
 .)مبحث اثين( نطاق القانون الواجب التطبيق على مسائل احلضانة )مبحث أول(، احلضانة مسائليف 

 املبحث األول
 احلضانةمسائل القانون الواجب التطبيق على تنازع القوانني يف 

الشخصية، وإذا كان من اليسري توحيد موطن األسرة، فإنّه من العسري أن يتوحد القانون الذي حيكم أحواهلا سرة إنّه من مصلحة األ        
سعت أغلب التشريعات مبا فيها التشريع اجلزائري إىل حماولة  ، خاصة إذا كان الزواج خمتلطا، لذلك(1)يف بعض األحيان توحيد جنسيتها

، حضانة األوالداثر اليت يرتتب عن هذا األخري على وضع حلول لبعض املعضالت اليت تعرتي الزواج املختلط خاصة بعد االنفصال واآل
 .(2)حتديد أوقات الزايرة ومدهتاملن تثبت وانقطاعها وسقوطها واسرتجاعها و  املتعلقة ابحلضانة مثل حتديداملوضوعية واملسائل 

 من تنازع القوانني يف مسائل احلضانة التشريعات العربية موقفاملطلب األول: 

القانون  حتديد رزت أيضا إشكاليةب فقد مصلحة احملضون؛تقدير ومعيار  احلضانة حق طبيعة حتديد يف الدول الختالف نظرا               
؛ بل خاصة إسناد قاعدةب ها ختصمل من وهناك ابحلضانة خاصة إسناد قاعدة وضعت دول هناك أن كما ،على منازعاهتا التطبيق الواجب

 الزواج ابعتبارها آثرا من أاثره. حناللاأحلقتها بقاعدة اإلسناد اليت حتكم 
 ذلك على نص الكوييت فالقانون والتونسي، والقطري الكوييت التشريع، جند إسناد بقاعدة احلضانة خصت اليت التشريعات ومن        
العنصر األجنيب،  ذات القانونية ابلعالقات املتعلق1961 فرباير 14 بتاريخ الصادر 5 رقم القانون من 43 املادةمن خالل نص  صراحة
 .(3)القطري املدين القانون من 20 املادة صمضمون ن نفس ، وهو"احلضانة ويف على النفس الوالية يف األب جنسية قانون يسري"بقوهلا: 

 تضمنتها، اليت اإلسناد بقاعدة دعت إىل األخذ اليت األسباب ؛الكوييت القانون من 43 للمادة اإليضاحية املذكرة بينت قدو 
 هذا فيحدد األب، جنسية قانون هو شأهنا يف يسري الذي البنوة، فإن القانون من فرعا النفس على الوالية كانت وملا"أنه:  على فنصت
 ابلوالية يتعلق مما ؛ذلك وغري واجب الرتبية من عاتقه على يقع وما التأديب، حق من عليه میلك وما الصغري، ابنه على األب والية القانون

 الوالية له ختضع الذي للقانون ختضع أن وجب النفس، لذلك على الوالية مراحل املرحلة األوىل من هي احلضانة كانت وملا فس،الن على
 بعضها يتصل مسائل وهي واحلضانة، النفس على والوالية الشرعية البنوة على يسري الذي القانون بذلك األب، فيتوحد جنسية قانون وهو

                                                            
 .127، ص 2010الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، اجلزائر، اجلزء األول: تنازع القوانني، زرويت الطيب، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ( 1)
تلمسان،  –، كلية احلقوق والعلوم السياسية، أبو بكر بلقايدملاجستريمذكرة لنيل شهادة ابوشعال فاطمة، دور اجلنسية يف حل مشاكل تنازع القوانني،  (2)

 .72، ص 2011
املنعقد بكلية احلقوق والعلوم  ،أعمال امللتقى الوطين حول تنازع القوانني يف األحوال الشخصية("،  مقارنة )دراسة احلضانة يف القوانني تنازع" إشوي، عماد (3)

 .210، ص 2014أفريل  24و 23يومي جباية  عبد الرمحن مريةجامعة  -السياسية
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 وقع الذي للقانون احلضانة ختضع"اخلاص، ما مفاده:  الدويل للقانون التونسية من اجمللة 50الفصل  .وجاء يف"(1)وثيقا اتصاال ببعض
 ".للطفل األفضل القانون القاضي ويطبق مقره، قانون أو للطفل الشخصي القانون أو الزوجية الرابطة حل مبقتضاه

 ختضع وابلتايل الزواج، احنالل آاثر من هي احلضانة أن اخلاص، لدويلا للقانون التونسية اجمللةمن  50ا جاء يف الفصل مم فهمي  
 أو للطفل الشخصي القانون القاضي يطبق عدمه، حالة أصلي، ويف إسناد كضابط احلل هذا ويعترب الزواج؛ احنالل حيكم الذي للقانون
  .(2)للطفل األفضل القانون لتطبيق جماال القاضي منح مع موطنه

( 5من القانون رقم ) 16 املادة نصت املتحدة؛ وٕامنا العربية اإلمارات دولة ابحلضانة خاصة إسناد قاعدة ضعت مل اليت الدول ومن
 عدمیي حلماية املوضوعة النظم من وغريها ابلوالية والقوامة اخلاصة املوضوعية املسائل على يسري": افقط، بقوهل الوالية على 1985لعام 

 لتحديد اخلاص الدويل القانون الرجوع إىل مبادئ من مناص مث، فال محايته"، ومن جتب الذي الشخص قانون والغائبني وانقصيها األهلية
 اليت ،لدولة اإلمارات العربية املتحدة املدنية املعامالت قانون من 23 املادة حلكم تطبيقا احلضانة مسائل يف التطبيق واجبة اإلسناد قاعدة
 مبادئ وتقضي ".القوانني تنازع أحوال من السابقة املواد يف نص بشأنه يرد مل فيما اخلاص الدويل نونالقا مبادئ تتبع"أنه:  على تنص

 الطفل قانون هو عليها التطبيق الواجب القانون يكون مث ومن؛ الوالية حكم احلضانة إبعطاء الصدد هذا يف اخلاص الدويل القانون
  .(3)الصغري

 لقانون إبخضاعها ينادي وكان ال،امل على والية أهنا على احلضانة يكيف الفقه من اجتاه كان املصري، للقانون ابلنسبة أما
 اخلاصة املوضوعية املسائل على رييس"مفادها:  واليت ،املصري املدين القانون من 16 املادة لنص إعماال محايته، بجت الذي الشخص

 غالبية أن غري محايته". جتب الذي الشخص نقانو  والغائبني وانقصيها األهلية عدمیي حلماية املوضوعة النظم من وغريها والقوامة ابلوالية
 قانون أي الزوجية الرابطة احنالل كمحي الذي القانون عليها يسري الزواج، احنالل آاثر من كأثر احلضانة أن على جيمع املصري، الفقه

 ينتمي اليت الدولة قانون عليه فيسري ،قالطال يلي: "أما ما على نصت اليت املصري املدين القانون من 13 املادة لنص وفقا الزوج، جنسية
 ".الدعوى رفع وقت الزوج إليها ينتمي اليت قانون الدولة واالنفصال التطليق على ويسري الطالق، وقت الزوج إليها

 الزواج، احنالل آاثر من اأهن على احلضانة الفرنسي القضاء كيف إذ احلضانة، أحكام من خاليا الفرنسي القانون جاء قد كما
 الشخصي للقانون احلضانة إبخضاع ينادي الفرنسي، القضاء لدى الراجح الرأي ولكن الزواج، احنالل حيكم الذي القانون عليها فيسري
سلم فرنسي ولكن اإلشكال الذي يواجهه القضاء يف حالة الزواج بني مسلم وغري م ،احملضون مصلحة حيقق الذي القانون ابعتباره للطفل،

وأن فك الرابطة الزوجية إبرادة منفردة من زوج مسلم يف  ،الفرنسية مسيحي جيب أن يرىب على الداينة املسيحية بناهو أن فرنسا تعترب 
من  انطالقا ،مواجهة زوجة غري مسلمة مسألة خمالفة للنظام العام الفرنسي الذي يشرتط لصحة فك الرابطة الزوجية التوافق بني الطرفني

املساواة بني املرأة والرجل يف فك الرابطة الزوجية وهو األمر الذي خيتلف مضمونه مع احنالل الزواج إبرادة منفردة من قبل الزوج دون  أمبد
وهو ما يؤدي إىل أتخر النظر وتعطيل احلكم يف مسألة إسناد احلضانة لوجود مثل  ،الدول اإلسالمية رتاط موافقة الزوجة وفقا لقواننياش
 .(4)ا اإلشكالهذ

                                                            
 الشريعة كلية املعاصرة، يف ضوء املعطياتسرة األ حقوق ندوة، أحباث الشخصية"، األحوال مسائل يف األجانب على التطبيق الواجب "القانون املال، حبيب( 1)

 . 681 م، ص1994مرب ديس 28و 27ه/ 1415رجب  26و 25، يومي –املتحدة العربية اإلمارات جامعة والقانون،
ص  ، 2011الرابع، جانفي العدد ،والقانون السياسة جملة دفاتر ، "املقارنة والقوانني اجلزائري القانون بني واحنالله الزواج جمال يف القوانني تنازع "أمني، دربة( 2)

54. 
 .680 -  679ص السابق، املرجع املال، حبيب(3)
 املرجع املقارنة، والقوانني اجلزائري القانون بني واحنالله الزواج جمال يف القوانني تنازع أمني، . أنظر أيضا: دربة212بق، ص السا املرجع شوي،ا نقال عن: عماد( 4)

 .247ص  السابق،
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وألهنا تعد أثرا الحنالل  ،كم تنازع القوانني يف مسائل احلضانةحياجلزائري، ونظرا خللو التشريع من نص خاص  للقانون ابلنسبة أما     
املدين،  نالقانو  من( 12/2)الزواج، فإهنا ختضع للقانون الذي حيكم احنالل الزواج وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى طبقا للمادة 

يرجع إىل  ، وعليه(1)من القانون املدين (13) للمادة استنادا الزواج انعقاد وقت جزائراي الزوجني أحد إذا كان اجلزائري وحده القانون ويطبق
، (2)ضوناحمل نفقة وحتديد وسقوطها، انقضائها أسباب له احلضانة، تثبت من كتحديد هبا اخلاصة املوضوعية املسائل لتحديدسرة األ قانون

 .(3)وهو حل مستقر يف القانون املقارن واألحكام القضائية
مستقر على أن احلق يف احلضانة يعود لألب  ،اجلزائرجتهاد القضائي يف ونظرا لكون األوالد غالبا ما حيملون جنسيتني، فإن اال          

( بتاريخ 341320ر صادر عن احملكمة العليا يف القضية رقم )في قراف، (4) إذا تزوجت بغري حمرمأو  إذا كانت األم تقيم يف بلد أجنيب
 64يف قضية )ع.ب( ضد )ه.ب( أنه إذا كان القانون قد أعطى الرتتيب األول لألم يف حضانة أوالدها طبقا للمادة  13/07/2005

ريب حمرم، وقد ثبت لقضاة املوضوع أن إذا مت زواجها بغري ق ؛من قانون األسرة، غري أن القانون نفسه قد نص أيضا على إسقاط هذا احلق
وأن ذلك يسقط حقها يف احلضانة وأن قضاة املوضوع ملا قضوا ابلصورة املبينة  ،األم اليت تطالب ابحلضانة؛ قد تزوجت فعال بغري حمرم

انوين وجعلوا قرارهم غري وأقاموا قضاءهم على أساس صحيح من الواقع الق ،منه 66بذلك قد طبقوا القانون السيما املادة  اأعاله يكونو 
 .(5)مستهدف للنقض واإلبطال

من قانون األسرة، وخيضع تقدير مصلحة  64وتراعى مصلحة احملضون عند إسناد احلضانة وليس الرتتيب الوارد يف املادة 
يف قضية  10/03/2011خ بتاري( 613469)احملضون للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، وهو ما قررته احملكمة العليا مبوجب القرار رقم 

وأن تقدير  ،من قانون األسرة 64أن مدار احلضانة مصلحة احملضون وليس ابلرتتيب الوارد يف املادة  ،حيث جاء فيه، )م.ي( ضد )ع.ز(
 ،واجلدةوقد عربوا عن هذه السلطة أبسباب كافية وسائغة من خالل املفاضلة بني األب  ،املصلحة خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع

 64وطبقوا بذلك نص املادة ، 2001وترجيحهم أبن مصلحة البنت تقضي بقائها مع جدهتا اليت تعيش معها منذ وفاة والدهتا عام 
 .(6)مما جيعل الوجه غري سديد يستوجب الرفض ،املشار إليها تطبيقا سليما

قرار  ثبت مبوجبوهو ما  ،مرشدة اجتماعية أن يعني تتحدد بعد مصلحة احملضونن يرى أن تقدير لقاضي أل میكنكما أنه 
يف قضية )ع.خ( ضد )م.د(: "حيث أن قضاة اجمللس ذهبوا يف حيثياهتم إىل  16/11/2005بتاريخ ( 337176)احملكمة العليا رقم 

 يستشف ذلك من القول أن النزاع الذي يدور حول حضانة الولد الذي توفيت أمه يسلم ألبيه تلقائيا لكونه الويل الشرعي، إال أنه ال
وأن احلضانة تستحق بعد وقوع إحدى  ،اليت تقول ابحنالل الرابطة الزوجية ابلطالق أو الوفاةسرة من قانون األ 47مقتضيات املادة 

لقاضي األول أن يتعرض ملوضوع الدعوى لهذا من جهة، ومن جهة أخرى سرة من قانون األ 64احلالتني لألشخاص الواردة ابملادة 
تكمن مصلحة احملضون مبختلف الوسائل املخولة له قانوان من ضمنها تعيني مرشدة اجتماعية تقوم بزايرة بني الطرفني، لكي  ويبحث أين

منه القرار املنتقد وجعله منعدم األساس  ىمن قانون األسرة، األمر الذي خل 64يتسىن هلا حتديد أين تكمن مصلحة احملضون طبقا للمادة 
 .(7)حمل املصاريف القضائيةتللنقض واإلبطال، حيث أن من خيسر الدعوى يمما يعرضه  ،القانوين

                                                            
 .533، ص 1989إسعاد موحند، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين: تنازع القوانني، ترمجة فائز أجنق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ( 1)
 .231عليوش قربوع كمال، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني، املرجع السابق، ص ( 2)
ة حبرفة حتول بينها وبني رعاي حكم أبن احلاضنة مل تكن أهال للحضانة بغياهبا الطويل عن البيت وانشغاهلا الذي 1969ماي  29احملكمة العليا بتاريخ ( 3)

 .الصغري
 .185، ص 2011اجلزائر،  ، دار هومة،ةلثالطبعة الثا ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني الطيب زرويت،( 4) 
 .385، ص 2008، 62، العدد جلة احملكمة العليامباملنشور  13/07/2005( بتاريخ 341320رقم ) القرار( 5) 
 .285، ص 2012، 1جلة احملكمة العليا، العدد املنشور مب 10/03/2011الصادر بتاريخ  (613469رقم ) القرار( 6) 
 .1528، ص 2013 اجلزائر،اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات كليك،  االجتهادمجال سايس، ( 7) 
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يف قضية )ب.ب( ضد )ر.ز.ز( حبضور  15/07/2010( بتاريخ 564787ويف قرار أخر صادر عن احملكمة العليا رقم )
جاء فيه:"حيث أن الطاعن يعيب على ، النيابة العامة حول إمكانية إسناد احلضانة لألم املدانة جبرمیة الزان مىت حتققت مصلحة احملضون

، وذلك بقضائهم إبسناد حضانة البنت )س(، إىل والدهتا املطعون ضدها ابلرغم من قانون األسرة 62قضاة اجمللس خمالفتهم ألحكام املادة 
ابختالل أحد الشروط رة سمن قانون األ 67من ارتكاهبا جلرمیة الزان، لكن حيث أن احلضانة، وإن كانت فعال تسقط طبقا ألحكام املادة 

السالفة الذكر، قد نصت يف فقرهتا األخرية على أنه جيب يف مجيع  67من نفس القانون، إال أن املادة  62املنصوص عليها يف املادة 
ة مل احلاالت مراعاة مصلحة احملضون، وأن مصلحة البنت احملضونة تقتضي بقاؤها عند والدهتا اليت هي أحق هبا، ذلك أهنا طفلة صغري 

تستغين عن خدمة النساء، ومن مث فإن قضاة اجمللس بقضائهم ابملصادقة على احلكم املستأنف القاضي إبسنادها إليها، على هذا األساس 
والقضاء نتيجة لذلك  هيكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، األمر الذي جيعل هذا الفرع هو األخري غري مؤسس ويتعني عدم االعتداد ب

  .  (1)الطعن" برفض
 مسائل احلضانة أمام القضاء اجلزائريحلول تنازع القوانني يف  املطلب الثاين:

القانون الواجب و هما ؤلنا:  تساق، ولكن األمر الذي يثريإن االتفاقيات تلعب دورا هاما يف معرفة القانون الواجب التطبي
 تفاقية؟.جود اون الواجب التطبيق يف حالة عدم و التطبيق يف حالة وجود اتفاقية مع اجلزائر؟، وما حمل القان

ة اإلشكالية، بني الدول ملعاجل ات ثنائيةتفاقياائل تنازع القوانني يف احلضانة أمام القضاء اجلزائري مت إبرام سملعاجلة إشكالية حل م
، غري أنه قد يكون هناك زواج 1988 انو ج 21يخ ار ومن أبرز االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر اتفاقية الزواج املختلط بني فرنسا واجلزائر بت

 ،دين اجلزائريامة يف القانون املقواعد العىل الإبني جزائريني وأجانب ال تكون بني دولتهم وبني اجلزائر معاهدة؛ ففي هذه احلالة يتم الرجوع 
 :تباعا فيما يلي سنتعرض لههذا ما 

 زائراملختلط عند وجود اتفاقية مع اجل: إشكالية إسناد احلضانة يف الزواج الفرع األول
إن أغلبية املهاجرين اجلزائريني توجهوا إىل فرنسا، وذلك ألسباب عدة من بينها أسباب اترخيية اليت متثلت يف هجرة بعض 

، إال أن بعض هذه اجلزائريني بعد االستقالل إىل فرنسا واالستقرار هناك، مما نتج عن ذلك قيام عالقات زواج بني اجلزائريني والفرنسيني
العالقات الزوجية ابءت ابلفشل، ومل تثمر كلها ونتج عنها االنفصال، وحىت حتافظ كل من الدولتني على مصلحة األبناء نتيجة الزواج 

قصد  ؛(2)ةأطفال األزواج اجلزائريني والفرنسيني يف حالة فك الرابطة الزوجيضع و م املتعلقة ب1988 انو ج 21تلط، مت إبرام اتفاقية يف املخ
 .(3)كذلك لتسهيل عملية التنقل بني البلدين مع مراعاة مصلحة هؤالء األطفال ابلدرجة األوىلو حتقيق أحسن محاية هلم 

 والدمینح يف الوقت نفسه إىل ال أن، لو تؤ ن ملائي ينص على إسناد احلضانة، و ضإصدار حكم قعند ، اضيكما ألزمت االتفاقية الق      
اليت نصت على ما يلي: "األم  ،اجلزائريسرة من قانون األ 64نص املادة  جبو مبوهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري اآلخر حق الزايرة، 

، أوىل حبضانة ولدها، مث األب مث اجلدة ألم، مث اجلدة ألب، مث اخلالة، مث العمة مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلك
 .(4)سناد احلضانة أن حيكم حبق الزايرة"وعلى القاضي عندما حيكم إب

                                                            

 .262، ص 2010، 2، العدد جلة احملكمة العليامباملنشور ، 15/07/2010( بتاريخ 564787رقم ) القرار( 1) 
 21املتعلقة بوضعية األطفال الناجتة عن الزواج املختلط بني اجلزائريني والفرنسيني يف حالة االنفصال املوقعة مبدينة اجلزائر يوم  اتفاقية ثنائية جزائرية فرنسية( 2) 

، خاصة 1988يوليو  27، بتاريخ 30، منشورة يف اجلريدة الرمسية العدد 1988جوان  26 املؤرخ يف 144-88، املصادق عليها ابملرسوم رقم 1988جوان 
 الزواج أو انفصال الزوجني. احناللحبل بعض الصعوابت اليت يالقيها األوالد املولودون من زواج خمتلط بني جزائريني وفرنسيات بعد 

لعسريي عبابسة، حقوق املرأة والطفل يف  .أيضا:114، ص 2018زيع، اجلزائر، و التو مي للنشر اإلعصار العل دارىل، و دي، احلضانة، الطبعة األو خالد دا (3) 
 .7، ص 2006القانون الدويل اإلنساين، منشورات دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، 

 .164، ص. 2007/2008فضيل العيش، شرح وجيز لقانون األسرة، مطبعة طالب، اجلزائر، ( 4)
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 ،مشاكل يف التنفيذ ي إىل حدوثنسية، قد تؤداألحكام القضائية عند صدورها من احملاكم اجلزائرية أو احملاكم الفر هذه غري أن معظم       
 إىلف القاضي الفرنسي من طر انة ضاحل ومن بني املشاكل اليت قد نصادفها هي إسناد الختالف مضمون فكرة النظام العام بني الدولتني،

طرح نفسه يف هذا ذي يلالكن السؤال  على أساس أن تتم ممارسة احلضانة يف فرنسا،وهذا  ،من الغرياألم  لكوهنا أوىل حبضانة الطفل 
وهذا برتبية الولد ئري، اجلزاسرة انون األقمن  62ممارسة احلضانة على النحو احملدد يف املادة  الفرنسية اإلطار مفاده هو: هل میكن لألم

 على دين أبيه خاصة إذا كانت غري مسلمة؟.
هذه اإلشكالية، وهذا ما قد يؤدي إىل تنازع يف لإلجابة على ، أنه ال يوجد فيها نصوص (1)بنود االتفاقيةليتضح لنا عند تصفحنا        

 .ام العام اجلزائرياالختصاص أو إىل عدم املصادقة على تنفيذ احلكم األجنيب، لتعارضه مع النظ
 حالة عدم االمتثال يفية أنه يف االتفاق وعند حكم القاضي ابحلضانة ألحد األبوين مینح احلق يف الزايرة للطرف اآلخر، ومما جاء      

 لنص هذه املادة، هناك عقوابت، سوف نتطرق إليها على التوايل:
السلطة القضائية  بلدين اليت حددهتاما بني الرة فيوايل احلاضن عند إهناء فرتة الزايإذا مل يتم رد الطفل الذي أخذ إىل البلد اآلخر إىل ال -1

 من االتفاقية. 08املختصة، حسب املادة 
وري، ا الفال رفض تنفيذهو بلديهما  حدود بنيال میكن رفض االعرتاف ابلتدابري القضائية القابلة للتنفيذ املتضمنة حق الزايرة فيما  -2

 م صادر أو دعوى مباشرة فيما خيص حضانة الطفل.وهذا رغم أي حك
 ملختصة.لقضائية السلطة اانقل الطفل خارج الفرتات اليت حددهتا ة األوىل من هذه املادة، إذا مت تطبق أحكام الفقر  -3 

ث عند ممارسة أحد فإنه قد حيد ،رغم معاجلة االتفاقية الثنائية ملشكلة الزايرة، إال أنه بقيت بعض املسائل العالقةنالحظ أنه 
تبقى  منها من حلول إال أهنا 11ليه االتفاقية يف املادة إورغم ما نوهت  ،فال يرد الطفل احملضون إىل الوالد احلاضن ؛الوالدين حق الزايرة

ضانة أين يقوم ن قام الوالد احلاضن بعرض املسألة على وكيل اجلمهورية الذي يقع يف دائرة اختصاصه مكان ممارسة احلإألنه حىت و  قاصرة
هذا األخري بدون أتخري ابستعمال القوة العمومية من أجل التنفيذ اإلجباري؛ فإن كل ذلك يبقى جمرد حرب على ورق ال لشيء، إال لعدم 

لحة وابلنتيجة ضياع مص (2)قبول تلقي األوامر من دول أخرى وتنفيذها، وهو األمر الذي يودي إىل عدم تنفيذ اإلانبة القضائية الدولية
ما ظهر دافع إذا مل تعاجل مسألة مراجعة احلضانة خبصوص الفرتة الزمنية للمطالبة هبا يف حالة  ن بنود االتفاقيةإكذلك،   .(3) الطفل احملضون

إذا  من االتفاقية، فقد جاء فيها ما يلي: " 05ملراجعة احلكم، حىت لو أهنا أشارت إىل بعض احلاالت اليت متس مصلحة احملضون يف املادة 
كانت هناك ظروف استثنائية تعّرض صحة الطفل اجلسمية أو املعنوية خلطر مباشر، فعلى القاضي أن يكّيف ظرف ممارسة هذا احلق وفقا 

 ملصلحة هذا الطفل".
ضانة من مثّة، يتبادر إىل الذهن السؤال التايل: هل میكن لألب أن يطلب مراجعة حكم احلضانة الصادر من قاضي فرنسي أسند احل     

 26/3املادة و اجلزائري سرة إىل األم، وهذا أمام نفس القاضي حىت يكون له احلق يف تربية أبنائه على دينه، مستندا على أحكام قانون األ
اليت تنص: "أن احلضانة هي رعاية الولد سرة من قانون األ 62استنادا إىل نص املادة و  ؟.1948لعام  ق اإلنسانو من اإلعالن العاملي حلق

، دون أن ننسى ابإلضافة إىل ما أكدته املواثيق الدولية، (4)وتعليمه والقيام برتبيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا"

                                                            
 .1988 انو ج 21من اتفاقية أطفال األزواج املختلطني اجلزائريني والفرنسيني يف حالة االنفصال، وقعت عليها اجلزائر يف  7املادة  (1) 

 . 116 -115دي، املرجع السابق، ص و خالد دا (2) 
ورية الذي يتبعه املكان الذي میارس فيه احلضانة نصت على ما يلي: "يعرض الوالد احلاضن للطفل املساءلة على السلطة املركزية أو مباشرة على وكيل اجلمه (3) 

اليت جاء يف مضموهنا ما يلي: "يتعهد الطرفان املتعاقدان بضمان عودة الطفل الفعلية إىل البلد الذي غادره بعد إهناء الزايرة فيما  8عادة من أجل تطبيق املادة 
 بني حدودمها".

 .147، منشورات دار طليطلة، دون سنة نشر، ص. 1ط. اجلزائري املعدل،سرة غين قري، شرح قانون األ( 4)
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اإلعالن  مبصلحة الطفل ماية مصلحة الفرد وابألخص األطفال، ومن أبرز اإلعالانت اليت أبدت اهتمامها الكبريحبنظرا الهتمامها اخلاص 
اليت تنص، على ما يلي: "لآلابء احلق األول يف اختيار نوع تربية  26/3 ةادمن خالل امل 1948لعام  ي حلقوق اإلنسانالعامل

 . (1)أوالدهم"
من  26/3 لمادةل حيكم لصاحل األب استنادا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سابقا، جند أنفسنا أمام سؤال جديد وهو: هبعد ا  

يف رأيي طبعا ال ألن مسالة تربية الطفل و  اإلشكالية تطرح نفسها بنفسها دون حل،أن هذه يتضح لنا  ؟.قوق اإلنسان اإلعالن العاملي حل
وعليه میكن القول أن هذه اإلشكاليات ترجع إىل عدم االهتمام  سلمة،املعلى دين أبيه املسلم تتناقض مع تربية الطفل على دين أمه غري 

لالعتبارات النظام و اجلزائري سرة ذا ظلت النزاعات املتعلقة مبسألة احلضانة ابلنسبة للزواج املختلط ختضع لقانون األ، وهل(2)الكايف ابالتفاقية
طبقا ملا متليه  يف حالة ما مت عرض النزاع على القاضي اجلزائري وكان أحد األطراف جزائري اجلنسيةالعام اجلزائري من مث حيكم فيها 

 1948لعام  ق اإلنسانو من اإلعالن العاملي حلق 3/ 26املادة و اجلزائري سرة ن األو من قان 62ص املادتني صا نو خصو ص السابقة و النص
، والعكس صحيح، إن مت عرض القضية من مث إسناد احلضانة ملن حيقق هذه االعتباراتو على دين أبيه املسلم  االبنمبعىن يراعى فيها تربية 

( الصادر بتاريخ 91671أشارت إليه احملكمة العليا يف قراراهتا، نذكر من بينها القرار رقم )على القضاء الفرنسي، وهو األمر الذي 
يتبني لنا على كل ما سبق، أنه يف  ، وهنا قد جند أنفسنا أمام حكمني قضائيني خمتلفني، وكل حكم يناقض اآلخر.(3)23/06/1993

لقانون املدين اب تطبيق أحكام القانون الدويل اخلاص يف النصوص املذكورة حالة عدم تطبيق املعاهدة من طرف الدولتني يؤدي ابلرجوع إىل
 اجلزائري، يف حالة عدم وجود اتفاقية.

 رجلزائاإشكالية إسناد احلضانة يف الزواج املختلط عند عدم وجود اتفاقية مع  الفرع الثاين:
ن هناك اتفاقية مربمة بني دوليت الزوجني، مت إاثرة التساؤل التايل: بعد أن تعرضنا إىل املسائل اليت تعاجل مشكلة احلضانة يف حالة ما كا

فيما بني الدولتني؟، وأي القانونني  التفاقيةما القانون الواجب التطبيق على إسناد احلضانة يف حالة وقوع تنازع بني القانونني وال وجود 
 بتاريخ املنعقدة الهاي اتفاقية جند عرض أمام قضاء دولتني خمتلفتني؟.وما منطوق احلكم إذا  ؟،جيب تطبيقه هل القانون الوطين أم األجنيب

 ذلك أن أساس للطفل، على املعتاد اإلقامة موطن لقانون احلضانة منازعات إبخضاع تنادي القصر، حبماية املتعلقة 1961 أكتوبر 05
 احلاضن. شخص الطفل أكثر من بشخص تعتين جاءت هايال اتفاقية فلسفة ابلغري ألن وعالقاته الطفل حياة هفي ترتكز الذي هو املكان

حلل التنازع الطفل  موطن لقانون وأخضع احلضانة ،الهاي اتفاقية به أخذت الذي االجتاه بنفسأيضا  اإلجنليزي القانونأتثر  قدو       
وابلرجوع إىل املشرع اجلزائري، جنده  .(4)نازعةالقائم بني الدولتني من حيث املكان، وتكييف النزاع وإسناد حكمه إىل قانون من القوانني املت

 21و 13و 12و 9 وادقد وضع نصوص حتكم كل املسائل املتعلقة ابإلشكاالت اليت تثريها منازعات احلضانة أمام القضاء وخصوصا امل
من نفس  13و 12/2ادتني من القانون املدين اجلزائري بصفة عامة، وخص القانون الواجب التطبيق على احلضانة بصفة خاصة ابمل 24و

 .(5)القانون
واملسائل املتعلقة ابحلضانة مثل حتديد من هو احلاضن حتديد أوقات الزايرة ومدهتا،مل يضع املشرع ، أما فيما يتعلق حبضانة األوالد

ون دولة القاضي طبقا ملا اجلزائري قاعدة إسناد صرحية توضح القانون الواجب التطبيق على احلضانة، مع اإلشارة أن تكييفها خيضع القان
                                                            

 .10/12/1948، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف 26/3املادة ( 1)
بن ق و كلية احلقيف القانون اخلاص،  مذكرة لنيل شهادة املاجستري وقضاء األحوال الشخصية والفقه اإلسالمي، سرة حسيين عزيزة، احلضانة يف قانون األ( 2)

 .67، ص 2001جامعة اجلزائر، عكنون، 
 .72، ص 1994، اجمللة القضائية، 23/06/1993، بتاريخ (91671)احملكمة العليا )غ.أ.ش(، القرار رقم: ( 3)
، ص 2011، العدد الرابع، جانفي نونجملة دفاتر السياسة والقااملقارنة"،  والقوانني اجلزائري القانون واحنالله بني الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، "( 4) 

247. 
 .135 ،126، ص. 2014الطيب زرويت، اجتهاد القضاء اجلزائري يف ميدان القانون الدويل اخلاص معلقا عليه، دار هومة، اجلزائر، ( 5)
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على ما يلي: "يكون القانون اجلزائري هو املرجع يف تكيفها العالقات املطلوب حتديد  ،من القانون املدين اجلزائري 09نصت عليه املادة 
 املختلط الزواج عن مجةالنال كا املش وعلى اعتبار أن احلضانة تعترب من أعقد .(1)نوعها عند تنازع القوانني ملعرفة القانون الواجب تطبيقه

املختص بفض تنازع القوانني  القاضي أمام عثرة حجر تقف اليت املشاكل غالبية عند الوقوف سنحاول لذا واألجانب، اجلزائريني بني املربم
 الوطنيني للزوجني سواء ابلنسبةإشكالية إسناد احلضانة يف الزواج املختلط حول  مع اجلزائروجود اتفاقية عدم يف مسائل احلضانة يف حالة 

 خمتلفي اجلنسية، وذلك وفقا ملا يلي: أو أجنيب بلد يف اإلقامة يريد أحدمها يكون اللذين
 أجنيب بلد يف اإلقامة يريد أحدمها يكون اللذين الوطنيني . الزوجني1

للقانون الذي حيكم احنالل ، وألهنا تعد أثرا الحنالل الزواج، فإهنا ختضع حلضانةنظرا خللو القانون اجلزائري من نص خاص اب
، وهو حل مستقر يف القانون املقارن واألحكام (3)من نفس القانون (13)، واملادة (2)( من القانون املدين اجلزائري12/2)الزواج املادة 

 .القضائية
اجلزائري، سرة األ ونقانمن  69 ادةامل لنص تطبيقا أجنيب، ابحملضون إىل بلد االنتقال احلضانة مسقطات جتب اإلشارة أنه، منو 

 كل اجلزائري،سرة األ من قانون 62 دةاملا لنص تطبيقا ملصلحته محاية أبيه بلد داخل احملضون مع ابلبقاء ملزمة احلاضنة تكون وعليه
 اجمللس عليه أكد ما وذلك اجلزائري، سرةاأل من قانون 69 املادة لنص تطبيقا احلضانة يؤدي إىل إسقاط املواد هذه يف ورد مبا إخالل
 مسلمة غري أجنبية دولة يف جنيالزو  أحد وجود حالة قضى أنه: "يف الذي 1987مارس  9الصادر بتاريخ  املبدئي القرار يف األعلى

 األبوين كل كان إذا هذا كل يتأكدو مسلمة،  غري األم كانت ولو هبا، أحق يكون منهما يوجد ابجلزائر، فإن من األوالد على وختاصما
 ".يذهتنف وبني بينه وحيول الزاوية هذه من إليه ينظر املبدأ هذا مع حكم أجنيب يتعارض وكل مسلمني،

 سقوط أسباب من أن": جاء فيه إذ ،02/01/1989للقضاء بتاريخ اجمللس األعلى عن الصادر  قرارال ذلك على أكد كما
 الذي األمر ابجلزائر، األب وٕاقامة بفرنسا األم إقامة األسرة، وقانون اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا وٕاسنادها إىل األب األم عن احلضانة

وذلك خوفا عليهم من التأثر بدين غري اإلسالم،  املسافة، لبعد الزايرة يف حقه وكذا أمهم مع املقيمني أوالده على األب إشراف معه يتعذر
أي هنا مّت مراعاة مصلحة احملضون أوال ابلرغم أن األم هي  .(4) فإن احلضانة تعطى لألب املقيم ابجلزائر قصد تربية الولد على دين أبيه".

ئد األوىل ابحلضانة، يف حني أن هذه السيدة مىت رجعت إىل أرض الوطن فلها احلق ابملطالبة ابحلضانة على بناهتا، مع العلم أن املبدأ السا
 .(5)إىل أم غري مسلمة ومقيمة يف بلد أجنيبسلم املحضانة أبناء الوالد زائري هو أنه ال جيوز أن تسند يف القضاء اجل

يف قضية )ب.س( ضد  08/05/2002( بتاريخ 282033ويف املقابل صدر قرار عن احملكمة العليا يف القضية رقم )
 .(6))ب.ك(، جاء فيه أنه: "ال تسقط احلضانة بسبب اإلقامة خارج الرتاب الوطين، إذا كان الزوجان يقطنان يف نفس البلد األجنيب"

لكن استثناء میكن إسناد حضانة األبناء لألم املقيمة خارج إقليم اجلمهورية اجلزائرية مراعاة ملصلحتهم وهذا ما تقرر من خالل 
يف قضية )أ.ك( ضد )أ.ن( حيث أن  12/03/2008( بتاريخ 426431حكم قضائي صدر عن احملكمة العليا يف القضية رقم )

                                                            
 اخلاص، لطلبة السنة الثالثة ختصص إدارة عامة، كلية حماضرات يف القانون الدويل اخلاص )تنازع القوانني(، حماضرات يف القانون الدويل احممدي بوزينة أمنة، (1)

 .118ص  ،2015/2016 اجلزائر، السنة الدراسية: احلقوق والعلوم السياسية، جبامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 يه الزوج وقت رفع الدعوى".ما يلي: "يسري على احنالل الزواج القانون الوطين الذي ينتمي إل جاء فيهااليت  ق.م.ج.من  12/2نصت عليه املادة ( 2)
 .533، ص 1989إسعاد موحند، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين: تنازع القوانني، ترمجة فائز أجنق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ( 3)
 الزهراء، فاطمة عن: زاير مقتبس، 210، ص 52 العدد القضاة، ، نشرة(111048) رقم ، ملف1995نوفمرب 21 م، .ش.أ.غ العليا، أنظر: احملكمة( 4)

 .119ص  السابق، املرجع
 .952، ص. 1993، العدد الرابع، سنة اجمللة القضائية، 09/03/1989، بتاريخ (45681)احملكمة العليا، غ.ا.ش، قضية رقم ( 5)
. وكذلك: سايس مجال، اإلجتهاد اجلزائري يف 363ص ، 2004، 2، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب 2002 /08/05( بتاريخ 282033رقم ) القرار(6) 

 .1255املرجع السابق، ص  مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة،
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بواسطة عريضة قدمها حماميه ضد القرار الصادر عن جملس قضاء برج  18/02/2006خ الطاعن )أ.ك( طعن بطريق النقض بتاري
والذي قضى ابملصادقة  ،33/03/2005القاضي برفض املعارضة لعدم التأسيس واإلبقاء على قرار  18/10/2005بوعريريج بتاريخ 

تعديله إبسناد حضانة األبناء )ل( و)ي( و)خ( و  ،30/04/2006مبدئيا على احلكم املستأنف الصادر عن حمكمة برج زمورة بتاريخ 
دينار شهري لكل واحد منهم تسري ابتداء من  2000و)ن( ألمهما املطعون ضدها )أ.ن( على نفقة أبيهم الطاعن على أساس 

حيقق الغرض حيث أن الطعن جاء فيه أن إسناد احلضانة لألم اليت تقيم بفرنسا ال  ،وتستمر لغاية سقوطها شرعا وقانوان 21/6/2004
والسيما يف اجلانب الديين واخللقي، كما حيرم األب الطاعن من حق الزايرة سرة من قانون األ 62من احلضانة املنصوص عليها يف املادة 

من قانون األسرة، وذلك لصعوبة احلصول على أتشرية الذهاب وعدم القدرة على توفري تكاليف السفر  62املقررة قانوان طبقا للمادة 
 اهضة.الب

لكن حيث أنه يتبني ابلرجوع إىل القرار املطعون فيه أن قضاة اجمللس أسسوا قرارهم على أن األم أوىل حبضانة أبنائها وأن  
مصلحتهم تقتضي بقاءهم عندها بفرنسا ألهنم يدرسون هناك، كما هو اثبت من الشهادات املدرسية، وحيث أن فضال عن ذلك 

ة احلكم املستأنف، فإن الطاعن نفسه مل ينكر أن األبناء انتقلوا إىل فرنسا على أمل أن يلتحق هبم بعد وابلرجوع إىل أوراق امللف وخاص
إال أنه عند استحالة ذلك طلب من املطعون ضدها الرجوع حملل الزوجية إال أهنا رفضت، مما يدل على أن وجود  ،تسوية واثئقه اإلدارية

 .(1)مصلحة احملضونني مل خيطئوا يف تطبيق القانون" اوابلتايل فإن قضاة اجمللس ملا راعو  ،كان مبوافقة الطاعن نفسه  األبناء بفرنسا
، وهو ما جاء يف قرار (2)وال يكون األب ملزما بتوفري السكن وبدل اإلجيار؛ مىت كانت احلاضنة مقيمة خارج الرتاب الوطين

واحلال وأن األب إذا كان ملزما بتوفري  ،م.ع( ضد ) ق.ن( يف قضية بني ) 12/05/2011( بتاريخ 622754احملكمة العليا رقم )
، فإن ذلك مقيد أبن متارس اجلزائريسرة من قانون األ 78و 72السكن املالئم ملمارسة احلضانة أو دفع بدل اإلجيار وفقا لنص املادتني 

مما جيعل  ؛ون ملزما ال بتوفري السكن وال ببدل اإلجياراحلضانة يف اجلزائر ال يف اخلارج؛ ومىت كانت احلضانة متارس بفرنسا، فإن األب ال يك
ملمارسة  الوجه سديد يف هذا الشق وجياب له فيه، حيث أنه ملا كان احلكم املستأنف قد رفض طلب احلاضنة اخلاص بتوفري السكن

رتك بذلك من النزاع ما يتطلب الفصل احلضانة أو بدل اإلجيار كوهنا تقيم يف بيت الزوجية بفرنسا مطبقا بذلك صحيح القانون، فإنه مل ي
  .(3)فيه ويكون بذلك النقض دون إحالة

كما ال يسقط اكتساب احلاضنة جنسية أجنبية حقها يف احلضانة، طاملا مل تثبت ردهتا عن الدين اإلسالمي، وهذا ما قررته 
ب.ف(، حيث جاء فيه أنه مىت ضد ) يف قضية )م.ع( 10/09/2008خ ( الصادر بتاري457038احملكمة العليا يف قرارها رقم )

اكتسبت املطعون ضدها اجلنسية الفرنسية دون أن ترتد عن الداينة اإلسالمية، وال يوجد أمام اجلهة القضائية ما يفيد ختليها عن الدين 
حيث ملا قضى املوضوع ، من قانون األسرة 64اإلسالمي، فإن ذلك ال يسقط حقها يف احلضانة لكوهنا أوىل حبضانة أطفاهلا وفقا للمادة 

مما يستوجب القول أبن الوجه املثار غري مؤسس يتعني القضاء  ،إبسناد حضانة األبناء اخلمسة ألمهم يكونون قد طبقوا صحيح القانون
 . (4)برفضه

 بنية يف بلد أجنيب والدائمة املستمرة اإلقامة هو األجنيب ابلتوطن يف البلد املقصود أن يتضح األحكام، هذه من انطالقا
التوطن ببلد أجنيب  حالة أن كما األحكام، لذات خيضع ال التجارة ملمارسة أو عطلة وعليه، فإن السفر إىل بلد أجنيب لقضاء االستقرار،

                                                            

 .1448مجال سايس، اإلجتهاد اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة، املرجع السابق، ص ( 1) 
 اجلزائري.سرة من قانون األ 78و 72 راجع أحكام املادتني( 2) 
 .304، ص 2012، 1، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب 12/05/2011( بتاريخ 622754رقم ) القرار( 3) 
 .313، ص 2008، 2، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب، يف قضية )م.ع( ضد ) ب.ف( 10/09/2008( الصادر بتاريخ 457038)رقم  القرار( 4) 
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 ضعخت املسألة نسبية هذه كانت وٕان احملضون، وتقاليد وعادات داينة على فيها خيشى ال واليت ابإلسالم تدين اليت العربية البلدان تشمل ال
 .(1)احملضون مصلحة مراعاة عليه يتعني الذي للقاضي التقديرية للسلطة

 خمتلط مع األجنبيات زواج عن النامجني األوالد . حضانة2
 متنح عام كأصل احلضانة كانت  فإذا ة،ابحلضان خاصة عديدة مشاكل احنالله عند واألجنبيات اجلزائريني بني املختلط الزواج يثري

 يؤدي إىل تنشئة الذي األمر لبلدها، ودةتسعى إىل الع ما غالبا األجنبية األم أن إال اجلزائريسرة األ قانونمن  64 املادة حسب لألم
 ويف احلضانة ملمارسة الشرعية الشروط ىعل توفرها عدم أتكد إذا السيما عنها، احلضانة إسقاط يستوجب ما وهذا دينية، غري تنشئة الطفل

 واالستقامة. ابألمانة يتعلق وما اإلسالم تربيتهم على داينة مقدمتها
 الطفل ألن املسيحية جلدةا حضانة فيها رفضت اليت القرارات إبحدى "الدین جمال الدین صالح "الدكتور يستشهد ذلك ويف 

 على ويدرج ابحملرم يتغذى وأن ماإلسال دين غريدين  أیلف أن خمافة إليها ابنها ضم اليهودية الزوجة طلب القضاء رفض كما مسلم،
 فيه املطعون القرار بنقض األعلى لساجمل قضى وعليه حميطه، يف يراه ما صور نفسه يف تنطبع عاكسة مرآة الطفل ألن هذا اليهود، عادات

 املسيحية األم أن التمسيح توشهادا الكنيسة سجل حسب الدعوى ملف من له ثبت بعدما األوالد، حضانة املسيحية لألم منح الذي
 األجنبية، األم عن وأسقطها لألب احلضانة 1989 12/25/الصادر بتاريخ  قراره أسند اجمللس يف كما األوالد، متسيح عمدت إىل

 .العام النظام فكرة على تربيره يف واعتمد
ه اتفاقية زوجني من جنسية خمتلفة، فإن الزوج اآلخر الذي مل تربم دولتبني جية و فك للرابطة الز أي أنه يف حالة ما إذا كان هناك 

مبعىن أنه عند احلكم إبسناد حضانة األطفال يطبق القانون الذي ينتمي  ،مع الدولة اجلزائرية، ففي هذه احلالة تطبق قواعد اإلسناد اجلزائرية
سرة نون األفإنه يطبق قا ،من القانون املدين اجلزائري، وابلتايل، إذا كان الزوج جزائري 12/2إليه الزوج وقت رفع الدعوى طبقا للمادة 

من القانون املدين اجلزائري، اليت جاء فيها ما يلي: "يسري القانون اجلزائري وحدة  13نصت عليه املادة  كما يطبق القاضي مااجلزائري،  
  .(2)إذا كان أحد الزوجني جزائراي وقت انعقاد الزواج إال فيما خيص أهلية الزواج" 12و 11يف األحوال املنصوص عليها يف املادتني 

من نفس القانون، فبالنسبة لآلاثر  12/2على املادة  كاستثناءمن القانون املدين اجلزائري جاءت   13فهنا يتضح لنا، أن املادة 
ة املرتتبة على احنالل الرابطة الزوجية اترة ختضع للقانون الذي حيكم احنالل الزواج واترة ختضع للقانون الشخصي للمطلقني كالعدة وحضان

قد خيضعها غالبية الفقه إىل قانون القاضي بدل القانون األجنيب على أساس فكرة النظام العام، وهذا ما يؤكده القرار الصادر يف األوالد ف
، حيث قام التنازع حول دعوى 02/06/1992بتاريخ الصادر  (84513القضية بني )ه. م. ز. ج.( ضد )ر.ح.(، حتت رقم )

، 1961لعام  لزوج يف حني أن الزوجني أمتا الزوجية بفرنسا وطالبت الزوجة بتطبيق اتفاقية الهايالطالق وإمكانية تطبيق قانون دولة ا
حيث جاء يف القرار أنه من املقرر قانوان أن االختصاص احمللي يف دعوى الطالق وما يرتتب عليها من حضانة وحق الزايرة يعود ملقر 

 .(3)ب التطبيق على احنالل الزواج هو القانون الوطين للزوجسكن الزوجي، ومن املقرر أيضا أن القانون الواجامل
، وكذلك إذا كان الزوج جزائراي عند إبرام الزواج، مث فقد بعد ذلك اجلنسية اجلزائرية ألي سبب 12/2كما تقتضي بذلك املادة 

أتسيسا على ضابط اإلسناد االستثنائي  من أسباب الفقد ولو كانت زوجته أجنبية، إال أن احنالل زواجه يبقى حيكمه القانون اجلزائري

                                                            
 .214السابق، ص  املرجع شوي،ا نقال عن: عماد( 1)
(، وقد عاد القضاء Ferrariفإذا اختلفنا طبق التطبيق املوزع كما حدث يف قضية ) ،أما يف فرنسا، فقد خيضع التطليق واالنفصال لقانون جنسية الزوجني( 2) 

مل يكن هلما موطن موحد فيخضع إىل قانون القاضي، وهذا األخري أخذت به كل  خيضع إىل قانون املوطن املشرتك للزوجني، ويف حالة ما 1975الفرنسي قبل 
 من الوالايت املتحدة األمريكية والدول األجنلو سكسونية.

وأنظر كذلك: الطيب زرويت، . 91، ص. 1992، 03، العدد اجمللة القضائية، غرفة األحوال الشخصية، 02/06/1992، بتاريخ (84513)قرار رقم ( 3)
 .66، 55اد القضاء اجلزائري يف ميدان القانون الدويل اخلاص معلقا عليه، املرجع السابق، ص اجته
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بتاريخ  ، وهذا ما أكده قرار احملكمة العليا يف مسألة تتعلق بطالق جزائرية وإيطايل(1)من القانون املدين اجلزائري 13الوارد يف املادة 
، أي لقانون جنسية 12/2ة ، حبيث أن احملكمة االبتدائية للمدية، أسندت احلضانة للقانون اإليطايل على أساس املاد17/02/1998

الزوجة يف حكم احملكمة على أساس أهنا كانت تتمتع ابجلنسية اجلزائرية وقت انعقاد الزواج ومل  ابلنقض الزوج وقت رفع الدعوى، وطعنت
على أساس حلكم نقض انزع جنسيتها األصلية بعد حصوهلا على اجلنسية اإليطالية، ونظرا لذلك قررت احملكمة العليا ييصدر بشأهنا مرسوم 

واعتبار احلضانة من أاثر احنالل الزواج ختضع هي كذلك للقانون اجلزائري، إذا كان أحد الزوجني جزائراي وقت انعقاد  13نص املادة 
 .(2)الزواج، وعلى هذا ختضع احلضانة للقانون اجلزائري

بوين يف دولة غري مسلمة وختاصما على األوالد كما استقر القضاء اجلزائري يف مسألة احلضانة على أنه يف حالة وجود أحد األ
وأنه من املقرر قانوان أن األحكام والقرارات الصادرة من اجلهات ، أحق هبم ولو كانت األم غري مسلمة جلزائرابقيم يف اجلزائر، فإن من ي

 الصادر بتاريخ  يف قراره ى اجمللس األعلىقض ، وهذا ما(3)القضائية األجنبية اليت تصطدم وختالف النظام العام اجلزائري ال جيوز تنفيذها
وخوفا على العقيدة اإلسالمية للبنات، فإن  ،"حيث أن السيدة تقييم مبونبيلييه بفرنسا: جاء فيه، (45186ابمللف رقم ) 1987مارس 9

 هلذا استنادا ،"املطالبة حبضانة بناهتامیكنها  فمىت رجعت إىل الوطن ،املقيم ابجلزائر، وحيث أن حكم احلضانة غري هنائي لألب نحاحلضانة مت
 البنتني بقاء أن ذلك بفرنسا، املقيمة ألمهما البنتني حضانة مبقتضاه للحكم األجنيب املسند التنفيذية الصيغةمنح  اجمللس رفض القرار،
 الرقابة يف احلق له فاألب ذلك عن فضال العام، النظام بقواعد ومیس قومهما وعادات دينهما عن ويبعدمها اعتقادمها من يغري بفرنسا

 أن البد احلضانة أن اجمللس قرر ،، ومن مث(4)معقول غري السبب يف ورد مبا القرار عن النعي مث، ومن احلق، هذا من حيرمه عنه وٕابعادمها
ني، فإن القضاء اجلزائري مستقر وهبذا نظرا لكون األوالد غالبا ما حيملون جنسيت، مسلم غري كان ولو املسلم البلد يف املتواجد للوالد متنح

 .(5)على أن احلق يف احلضانة يعود لألب إذا كانت األم تقيم يف بلد أجنيب
من أطرف النزاع )ف.م( ضد )م.ع(،  02/01/1989( الصادر بتاريخ 52207القرار رقم ) ،من القرارات ذات الصلة أيضا

كم والقرار األجنبيان الصادران من حماكم فرساي بفرنسا اليت قضت ابلطالق حيث قامت الطاعنة ابملطالبة إبعطاء الصيغة التنفيذية للح
من املقرر قضاء أنه يف مسألة احلضانة ويف جاء فيه أنه : "وإسناد حضانة البنتني هلا، مع العلم أن احلضانة متارسها خارج اجلزائر، حبيث 

يكون أحق حبضانة األوالد  ابجلزائر األوالد ابجلزائر؛ فإن من يوجدوختاصما على  حالة وجود أحد األبوين يف دولة أجنبية غري مسلمة
ذها، ... ومن املقرر قانوان أن اإلحكام والقرارات الصادرة من اجلهات القضائية األجنبية اليت وختالف النظام العام اجلزائري ال جيوز تنفي(6)

 .(7)ض الطعن"على هذا األساس فقد قرر اجمللس األعلى غرفة األحوال الشخصية رف
، أنه مىت كان من املقرر 19/02/1990كما جاء يف قرار صادر عن احملكمة العليا يف قضية )ن. أ( ضد )ف. ب( بتاريخ 

شرعا وقانوان أن إسناد احلضانة جيب أن تراعى فيه مصلحة احملضون والقيام برتبيته على دين أبيه، ومن مث، فإن القضاء إبسناد حضانة 

                                                            
 .17، ص 2010الطيب زرويت، دراسات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، الطيب زرويت، ( 1)
 .167،170، ص 2000، (01) ، العددضائيةاجمللة الق، احملكمة العليا، 17/02/1498(، بتاريخ 170082قرار رقم )( 2)
 .119دي، املرجع السابق، ص و خالد دا (3) 
 مذكرة اخلاص، الدويل القانون إطار يف واحنالهلا الزوجية الرابطة محاية يف العام النظام دور هللا، عبد سنينات( 4)

 .112، ص 2009-2008تلمسان،  بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية ماجستري،
 .185الطيب زرويت، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني، املرجع السابق، ص ( 5)
 .02/01/1989بتاريخ ( 52207) ملف رقم ،قرار اجمللس األعلى غرفة األحوال الشخصية( 6) 
. نقال عن: حلسني بن شيخ آث 76-75، ص1990(، 4، العدد )لة القضائيةاجمل، اجمللس األعلى، 02/01/1989الصادر ب( 52207)قرار رقم ( 7) 

 .236، ص 2014، دار هرمة، 2014إىل  1982مدعما ابجتهاد اجمللس األعلى واحملكمة العليا، من سنة سرة ملواي، املرشد يف قانون األ
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اليت تسكن يف بلد أجنيب بعيد عن رقابة األب، ويف بالد ختتلف عن أخالقنا وديننا ولغتنا ومبادئنا، وهذا من دون شك  الصغار إىل األم
 .(1)يعرض تربية األوالد للخطر، كما هو حاصل يف قضية احلال مما يعد قضاء خمالفا للشريعة والقانون ويستوجب نقض القرار املطعون فيه

 من"أنه:  قضت إذ ،1995 نوفمرب 21 بتاريخ العليا، حملكمةاب ال الشخصيةو غرفة األحدر عن قرار صا ذلك على أكد وقد
 إبسناد مث، فإن القضاء ومن أبيه، دين على برتبيته والقيام احملضون، مصلحة فيها تراعى أن جيب احلضانة إسناد أن وقانوان شرعا املقرر

يعة للشر  خمالفا قضاء يعد، احلال يف قضية حاصل هو كما األب؛ رقابة عن يدابلد أجنيب بع يف تسكن اليت الصغار إىل األم حضانة
 .(2)فيه املطعون القرار نقض ويستوجب والقانون

وأعيد التأكيد على ذلك من خالل قرارات احملكمة العليا فقد صدر مثال يف قضية )س.ف( ضد )س.خ( بتاريخ 
ويف نفس اإلطار جاء  .(3)لة إقامة األم يف بلد أجنيب وإقامة الوالد يف اجلزائرإسقاط احلضانة بسبب بعد املسافة يف حا 26/12/2001

من املقرر : "يف قضية )ب.ع( ضد )ي.ف( أنه 12/10/2005( صادر عن احملكمة العليا بتاريخ 334543يف حكم ابلقضية رقم )
ثبت أهنا تقيم يف بلد أجنيب بعيدا عن أبيهم الذي له  وأن إسنادها ألم ،قانوان شرعا أن احلضانة تسند على أساس مصلحة احملضون لوحده

واالجتهاد القضائي وبفصل قضاة املوضوع  سرة من قانون األ 62حق الرقابة والزايرة والرتبية على دينه يتعارض مع املبدأ الذي أقرته املادة 
به، مما يرتتب على ذلك نقض القرار املطعون فيه جزئيا كما فعلوا، يكونون فعال قد أخطئوا يف تطبيق القانون واالجتهاد القضائي املعمول 

وهذا يف حالة ما مت عرض النزاع أمام القاضي اجلزائري، لكن يف حالة ما مت عرضه على القاضي األجنيب، فإنه ال ، (4)"فيما خيص احلضانة
ما جيعل تطبيق القانون اجلزائري مستحيل التطبيق  يطبق القانون اجلزائري، خاصة إذا كانت هذه القاعدة موجودة يف التشريع األجنيب، وهذا

 من طرف القاضي األجنيب خاصة إذا كانت األم أجنبية وأسندت هلا احلضانة.
 أحد كان كلما العالقة حبكم القاضي قانون استئثار قاعدة أن خاصة التطبيق، هلذا الوخيمة اآلاثر يؤكد العملي، الواقع إن

 حيقق الذي القانون لتطبيق الوظيفي احلل فكرة بتكريس يطالب حديث اجتاه برز وعليه التشريعات، لج يف مقررة فيها طرفا مواطنيه
 فما آلخر، حمضون من وخيتلف كما آلخر زمان ومن آلخر مكان من خيتلف وفضفاضا واسعا املصطلح هذا كان وٕان احملضون، مصلحة

 احملضون مصلحة هلا وفقا تتحدد اليت فاألسس مصلحته، من اجلزائري القاضي هيعترب  ال احملضون، مصلحة يقرر الفرنسي القاضي يعتربه قد
 .(5)الروحية ابملصلحة الغالب الوضع يف اجلزائري القاضي يعتد املادية، ابملصلحة الفرنسي القاضي يعتد بينما إذ الدولتني، يف خمتلفة

 ،وأخذ رأيه لطفلل ستماعاال حق الغريب إىل إقرار فقهال بعض دفع احملضون، مبصلحة املقصود حول اآلراء وعليه فإن تضارب
 احلاضنني على إرادته يفرض أن له میكن ال أنه السيما القضائية، اجلهات عن بعيدا الطفل إبقاء وجوب على اآلخر البعض أكد بينما

 كالطبيب أخصائيني مبعرفة تماعياج حبث يفللطفل  االستماع الثالث إىل وجوب الرأي اجته وسط وكحل القاضي، على وال القانونيني
 املادة يف اجلزائري املشرع كرسه ما وهو البحث، يقرره مبا األخذ يف التقديرية السلطة للقاضي يبقى أن على االجتماعية، واملرشدة النفسي

  .(6)التونسي القضاء طبقه ماهذا و  اجلزائري، واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من425 
 يع أطراف النزاع أجانب يف تنازع القوانني حول إسناد احلضانة . حالة كون مج3

                                                            

 .37لقا عليه، املرجع السابق، ص الطيب زرويت، اجتهاد القضاء اجلزائري يف ميدان القانون الدويل اخلاص مع( 1) 
 .116ص  ،1991(، 4العدد ) ،القضائية اجمللة(، 59013رقم ) ، ملف19/02/1990ش .أ.غ عليا، حمكمة أنظر( 2)
 .127نفس املرجع، ص ( 3) 
 .381، ص 2008، 62، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب 12/10/2005( بتاريخ 334543رقم ) القرار( 4) 
كلية احلقوق والعلوم السياسية،   ،يف القانون الدويل اخلاصشهادة املاجستري احنالل الرابطة الزوجية يف القانون الدويل اخلاص مذكرة لنيل  ، فاطمة الزهراءيلو جند(5)

 .38-37، ص 2011-2010جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، السنة الدراسية: 
 . 215ق، ص الساب املرجع إشوي، نقال عن: عماد( 6)
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ة اجب التطبيق وكيفيقانون الو ة الوبذلك معرف ،إن عدم وجود قاعدة إسناد موحدة يف مسألة احلضانة أحدث اختالفا يف تكييفها
طبيق لقانون الواجب التلتكييف واني ابنفك ويف هذا ظهرت عدة اجتاهات واليت ربطت ربطا ال ي ،نظر القضاء إىل الدعوى املرفوعة أمامه

 : فيما يلي سوف نتطرق إىل كل اجتاه على حدىوعليه على احلاضن، 
قانون جنسية الزوج  وهن القانون الواجب التطبيق على احلضانة فإ انة كأثر من أاثر الزواج، وبذلك: يرى هذا االجتاه احلضاالجتاه األول

جند أهنا تشمل ما يرتتب على الزواج من أاثر تتعلق ابألشخاص أو األموال  ،النظر يف مسألة أاثر الزواجوقت إبرام عقد الزواج، وإبمعان 
وهذا التكييف يركز على احلضانة يف مرحلة قيام العالقة  ،الزوج حبسن املعاشرة والنفقة والنظام املايل للزوجني، والتزامات الزوجية التزامومنها 

 .(1)ابلبنوةالزوجية وبذلك فهي تتعلق 
وأكّد القضاء املصري ذلك بعدة أحكام قضائية منها حكم صادر عن حمكمة اإلسكندرية االبتدائية لألحوال الشخصية، الذي 

ال يسعنا التسليم هبذا الرأي الذي يركز على مع ذلك ، و (2)القضاء املصريغالبا احلضانة من أاثر الزواج وهذا االجتاه يعمل به  اعترب
 .(3)ل العالقة الزوجية؛ يف حني أن جل مشاكل احلضانة تظهر يف حالة تنازع الزوجني عند احنالل الزواجاحلضانة خال
: يرى أنصار هذا االجتاه أن القانون الذي جيب تطبيقه على احلضانة هو القانون الذي يطبق على أاثر احنالل عقد الزواج االجتاه الثاين

صال اجلسماين، ووفقا هلذا التكييف ختضع احلضانة لقانون جنسية الزوج وقت الطالق إذا كان سواء كان ابلطالق أو التطليق أو االنف
 وإذا تعلق األمر ابلتطليق أو االنفصال اجلسماين فال ختضع هلذا القانون، وإمنا ختضع لقانون القاضي. ،األمر متعلق به وقت رفع الدعوى
: "أما الطالق فيسري عليه قانون اليت جاء فيهامن القانون املدين املصري  13/2 نص املادة من خاللوهذا ما أخذ به املشرع املصري 

الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت الطالق، ويسري على التطليق واالنفصال اجلسماين قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت رفع 
وهذا ما ذهب إليه التشريع الكوييت والتونسي  ،ر إال مبناسبة احنالل الزوجيةويرى مؤيدي هذا االجتاه أن مسألة احلضانة ال تثا .(4)الدعوى"
ونصت اجمللة  بقوهلا: "تسند لألب الوالية على النفس واحلضانة". 43هذه املسألة بقاعدة إسناد يف نص املادة القانون الكوييت وخص 

 ." تضاه حل الرابطة الزوجية...ع مبققوهلا "ختضع احلضانة للقانون الذي وق، ب50التونسية يف الفصل 
وابلتايل ختضع للقانون الذي حيكم احنالل الزاج ويعترب هذا احلل ضابط  ،يفهم من هذا أن احلضانة هي من أاثر احنالل الزواج 

ى أهنا أاثر أما فيما خيص القانون الفرنسي، فقد جاء خاليا من أحكام احلضانة، إذ كّيف القضاء الفرنسي احلضانة عل .(5)إسناد أصلي
احنالل الزواج، فيسري عليها القانون الذي حيكم احنالل الزواج، ووّسع القضاء الفرنسي بتطبيق القانون الفرنسي بشأن مشكالت احلضانة 

 بني األجانب املقيمني يف فرنسا والتدابري التحفظية فقد أخضعها لقانون القاضي.
والية مال الصغري، وابلتايل ختضع لقانون جنسية الصغري، انة ختضع للقانون املطبق على ض: يرى أنصار هذا االجتاه أن احلاالجتاه الثالث

وهذا ما ذهبت إليه اجمللة ، (6)وقد ذهبت بعض أحكام القضاء إىل منح احلضانة حكم الوالية على املال وأخضعتها لقانون جنسية الصغري
وابلتايل ختضع للقانون الذي حيكم احنالل الزواج، ويعترب هذا كضابط إسناد  ،التونسية على أساس أن احلضانة هي من أاثر احنالل الزواج

                                                            
، 25، جملة علمية حمكمة، جامعة قطر، العدد جملة كلية الشريعة والدراسات القانونيةعزت حممد علي البحريي، "القانون الواجب التطبيق على احلضانة"، ( 1)

 .461، ص 2007
، بتاريخ 1952لسنة  08، العدد الدويل اخلاصمنشور ابجمللة املصرية للقانون حكم صادر عن اجمللة اإلسكندرية االبتدائي األحوال الشخصي، ( 2)

 .165، ص 26/02/1952
 .240، 234، ص. 1987عز الدين عبد هللا، القانون الدويل اخلاص، اجلزء الثاين )تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدوليني(، الطبعة التاسعة، ( 3)
 .462ص. ، املرجع السابق، عزت حممد علي البحريي( 4)
 .248، 247املرجع السابق، ص املقارنة"،  والقوانني اجلزائري القانون واحنالله بني الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، " (5)
 .465عزت حممد علي البحريي، املرجع السابق، ص. ( 6)
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 .(1)أصلي، ويف حالة عدمه، يطبق القاضي القانون الشخصي للطفل أو موطنه، مع منح القاضي جماالت لتطبيق القانون األفضل للطفل
ضانة على أهنا والية على املال وكان ينادي إبخضاعها لقانون وهذا ما ذهب إليه أيضا القانون املصري، فكان اجتاه من الفقه يكّيف احل

من القانون املدين املصري واليت مفادها: "يسري على املسائل املوضوعية اخلاصة  16الشخص الذي جيب محايته إعماال لنص املادة 
 .(2) قانون جنسية الشخص اليت جتب محايته"ابلوالية والوصاية والقوامة وغريها من النظم املوضوعية حلماية احملجور عليهم والغائبني

: يرى هذا االجتاه أن القانون الذي جيب تطبيقه على احلضانة هو القانون املطبق على أاثر النسب ابعتبار احلضانة أحد هذه االجتاه الرابع
ية األب، وابعتبار أن أاثر النسب متتد اآلاثر وقانون جنسية األب هو الذي حيكم ثبوت النسب وإنكاره، وابلتايل يطبق عليها قانون جنس

 .(3)مبا فيها الوالية على النفس واالبنإىل احلقوق والواجبات املتبادلة بني األب 
الذي يرى أن القانون الواجب التطبيق على احلضانة هو قانون جنسية الزوج، لكن هل الوقت  ،إىل االجتاه األول وهذا يعيدان

، ذلك أن إسناد احلضانة للقانون جنسية (4)ت الوالية على اعتبار أن النسب يثبت ابلوالدة أم بوقت الزواجالذي يعّتد به جبنسية األب وق
الزوج وقت إبرام الزواج على قضية الطفلة "إماهار" اإلجنليزية رفضت العودة إىل أبويها وطاعتهما، واثر التساؤل عن القانون الواجب 

 حيث أنه جيعلنا دائما يف حرية وال يعطي لنا احلل النهائي. ،جتاه، وبذلك قد برز ضعف هذا اال(5)التطبيق
املوطن الفعلي  ومكان اإلقامة املعتاد للطفل أي املكان ب التطبيق على احلضانة هو يرى هذا االجتاه أن القانون الواج: االجتاه اخلامس

ثر على احلالة الشخصية للمحضون،  وأن املعتاد أن ختضع املسائل الذي ترتكز فيه حياته وعالقاته، ويستند هذا االجتاه إىل أن احلضانة تو 
من قانون  77املتعلقة ابحلالة الشخصية لقانون املكان الذي يتوطن فيه الشخص، وقد أخذ هبذا االجتاه كل من القانون االجنليزي واملادة 

أمريكي، وإن هذا االجتاه -لدول التابعة للنظام األجنلوا به وهو ما أخذت، 1962( الصادر إبسرائيل عام 5722األهلية واحلضانة رقم )
يستند إىل أن تطبيق قواعد معينة من قانون معني بشكل تلقائي ال يتفق مع طبيعة النزاع على احلضانة ويغلبون حق الطفل احملضون على 

ب محايته خبالف الزوجني وأيهما أحق جي لذا نه العنصر الضعيفأللطفل احق احلاضن يف هذا النزاع وجب تطبيق أفضل قانون ملصلحة 
قضية تتلخص وقائعها أن مواطن فلسطيين تزوج من مواطنة أمريكية بغزة وأقاما هبا وأجنبا طفال، مث  ،كمثال هناوأنخذ   .(6)ابحلضانة

فلسطيين للعودة إىل غزة ورفع لإلقامة يف الوالايت املتحدة األمريكية، وحدث بني الزوجني انفصال األمر الذي دعا الزوج السرة انتقلت األ
ويف نفس الوقت جلأت الزوجة إىل حمكمة نيوجرسي لى حكم منها حبقه يف حضانة الطفل، دعوة أمام احملكمة الشرعية بغزة، وحصل ع

حتقيق ابلوالايت املتحدة األمريكية مطالبة حبقها يف احلضانة، حيث ال يقوم اختصاصها على أساس موطن الوالدين؛ وإمنا على أساس 
أفضل محاية ملصلحة الطفل؛ وإن ذلك متفق عليه يف الفقه األمريكي، وقد رفضت احملكمة تنفيذ احلكم الصادر من احملكمة الشرعية بغزة 

حلضانة االذي ينص إبسناد احلضانة لألب ذلك على أساس حتكيم حمكمة غزة هو أحسن وهو خيالف قانون والية نيوجرسي الذي يؤسس 
مصلحة للطفل، وإن هذا األساس هو الذي حيقق للطفل األمن والسعادة والعيش الطيب والتقارب النفسي، وانتهت  على حتقيق أفضل

وهذا ما نصت عليه ، (7)ت املتحدة األمريكيةاحملاكم إىل القانون الذي طبقته حمكمة غزة خبالف النظام العام فالقانون املعمول به يف الوالاي
ماية القصر اليت تنادي إبخضاع مسألة احلضانة لقانون املوطن املعتاد للطفل على أساس أن ذلك املكان هو الذي اتفاقية الهاي املتعلقة حب

                                                            
 .248املرجع السابق، ص  املقارنة"، والقوانني اجلزائري القانون واحنالله بني الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، "( 1)
 .32، ص 2004، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، (دراسة مقارنة) صالح الدين مجال الدين، مشكالت حضانة األطفال يف زواج األجانب( 2)
 .466عزت حممد علي البحريي، املرجع السابق، ص ( 3)
 .267املرجع السابق، ص  املقارنة"، والقوانني اجلزائري القانون له بنيواحنال الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، "( 4)
 .94صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق، ص ( 5)
 .267املرجع السابق، ص  املقارنة"، والقوانني اجلزائري القانون واحنالله بني الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، "( 6)
 .248ي، املرجع السابق، ص. عزت حممد علي البحري ( 7)
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وهو ما طبقته  .(1)ترتكز يف حياة الطفل وعالقته ابلغري ألن فلسفة اتفاقية الهاي جاءت تعتين بشخص الطفل أكثر من الشخص احلاضن
إسرائيلية اجلنسية وأيدته حمكمة (Sara) ولندي اجلنسية ضد مطلقته ب (Jesef jundeff)حمكمة شرق برلني االبتدائية يف قضية 

هربت هبما إىل إسرائيل  أنرد طفليهما إىل أملانيا بعد ببشأن إلزام مطلقة املدعي  1973يف ديسمرب  (Kammergericht) االستئناف
ملاين الشريف ابعتباره قانون ن األتطبيقا للقانو  أبنائهب يف روية ورعاية يكونوا يف رعاية أبيهم وحق األ أنحفاظا على مصلحة األوالد يف 

 .(2)املوطن املألوف والعادي الذي ولد وعاش األطفال فيه
 املبحث الثاين

 نطاق القانون الواجب التطبيق على مسائل احلضانة
العديد من املسائل اإلشكاالت، وعليه عند احلكم بذلك تربز مبجرد احلكم عند قيام القاضي بفض التنازع يف مسائل احلضانة       

لحة حتديد أين تكمن مصبطة به، و املرتابحلضانة جيب على القاضي النظر إىل كل املعطيات واملسائل اليت تدخل يف نطاق حكم احلضانة و 
 احملضون يف ذلك، وهو ما سنتوقف عليه فيما يلي:

 ابحلضانة مضمون املسائل اليت يشملها احلكماملطلب األول: 
سوف نتطرق فيما يلي إىل بعض اإلشكاالت العملية كاحلق يف الزايرة أو املدة، وإمكانية السفر ابحملضون ونقلة إىل بلد أخر،       

 ئري.ضاء اجلزاى القوغريها من املسائل اليت يثريها نطاق إعمال قاعدة اإلسناد يف منازعات احلضانة اليت تعرض عل
 رته . رؤية احملضون وزاي1

وأولوا األرحام بعضهم »الزايرة الذي جعله من ابب صلة الرحم لقوله تعاىل: يف لقد سبقت الشريعة اإلسالمية التشريع يف تقدير احلق       
وعن عائشة رضي هلل عنها وقال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم "الرحم متعلقة ابلعرش"، وتقول "من وصلين  .(3)أوىل ببعض يف كتاب هلل"

 .(4)له هلل وقطعين قطعه هلل"وص
وعلى " ة:القائلسرة املعدلة من قانون األ 64أما املشرع اجلزائري، فقد تطرق إىل احلق يف الزايرة يف الفقرة األخرية من املادة 

 احلكم واحد يقضي ، والقاضي بذلك له احلرية تصرف واسعة يف اجملال الزايرة يف"القاضي عندما حيكم إبسناد احلضانة أن حيكم حبق الزايرة
عرض حكمة لاللتماس إعادة و إبسناد احلضانة لألهل هبا، وخيضع للطرف اآلخر املتنازع حق الزايرة احملضون وذلك من تلقاء نفسه إال 

واضعي  من القانون األسرة، حيث يرى عبد العزيز سعد، معاتبا 64وهذا ما يعاب على املشرع اجلزائري، فقد اثر اجلدل املادة  .(5)النظر"
قانون األسرة، أن ما صاغه املشرع يف هذا النص فيه عواقب سيئة ومضرة ابحملضون، إذ يقول أن املشرع اجلزائري حينما ألزم القاضي أبن 

وذلك عندما يتجاوز  ،میكن أن تنتج عنه عواقب سيئة ومضرة ابحملضون ،يقضي حبقه الزايرة دون طلب ودون رقابة مسبقة من القاضي
ومن ذلك يتجلى لنا، بوضوح  .(6)كوم له ابلزايرة حدود اللياقة وبصر على أخذ احملضون معه واصطحابه إىل أماكن غري أخالقيةالوالد احمل

أنه مل يشر إطالقا إىل مصلحة احملضون عند منح حق موضوع الزايرة لصاحبه، فالقاضي اجلزائري عليه أن يبذل جهدا كبريا يف موضوع 

                                                            
 .247املرجع السابق، ص  املقارنة"، والقوانني اجلزائري القانون واحنالله بني الزواج جمال يف القوانني تنازعدربة أمني، "( 1)
 .103-102ص ، املرجع السابق صالح الدين مجال الدين، (2)
 .75سورة األنفال، اآلية ( 3)
 .24د التجاين، الأليل والدرر يف اآلداب واحملاسن الغرر، مطبعة املنار، تونس، ص. رواه البخاري ومسلم، عن سع( 4)
اص، كلية احلقوق جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، اخلقانون اليف مذكرة لنيل شهادة املاجستري اجلزائري، سرة مصلحة احملضون يف قانون األزكية،  محيدو ارتشو ( 5)

 .215، ص 1999
 .297، ص 1988، الزواج والطالق يف القانون اجلزائري، دار البعث، قسنطينة، عبد العزيز سعد( 6)
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، ولكن قد نرى ابلنظرة املوسعة اليت مبوجبها يكشف عن احلضانة يف حالة تنازع القوانني إسنادعند  ة احملضونمصلحقف على الزايرة لي
 األصلح واألفضل للمحضون. 

وال ينحصر دور القاضي على النطق حبق الزايرة فقط، بل وجب عليه حتديد مدهتا فقد حددهتا احملكمة العليا مبرة يف كل أسبوع 
من قانون ألسرة، على أن  64عندما ذكرت أنه: "مىت وجبت أحكام املادة  (54784)وفق قرارها الصادر حتت رقم  على األقل، وذلك

 القاضي حينما يقضي إبسناد احلضانة أن حيكم حبق الزايرة، فإنه من الواجب أن يكون ترتيب هذا احلق ترتيبًا مران وفقا ملا تقتضيه حالة
اءه على األقل مرة يف األسبوع مبا حيتاجون إليه والتعاطف معهم، ومن مث، فإن القرار املطعون فيه الصغري؛ فمن حق األب أن يرى أبن

 .(1)القاضي برتتيب حق الزايرة مرتني يف الشهر يكون قد خرق القانون ومىت كان كذلك استوجب نقص القرار املطعون فيه"
 يف العليا احملكمة أحفادهم، وقضت زايرة حق هلم الذين األشخاص ضمن ، األجداداجلزائري القضاء الصدد، جعل هذا ويف

 مث أيضا، ومن الزايرة له حق يكون االبن البن اجلد على النفقة جتب كما أنه شرعا املقرر مبا يلي: "من 1998/04/21يف  قرارها املؤرخ
 صحيح طبقوا فعلوا كما بقضائهم توىف، فإن القضاةامل والده وهو مبنزلة للولد أصال يعترب الذي للجد الزايرة حبق قضوا ملا املوضوع ةقضا

 بشأهنا الزوجية، يطبق الرابطة احنالل على املرتتبة اآلاثر من الزايرة حق كان وملا .(2)الطعن" استوجب رفض كذلك كان القانون، ومىت
 جزائراي الطرفني أحد حالة يف مة إىل االستثناءالعا القاعدة خضوع الزوج، مع جنسية قانون اجلزائري، مبعىن املدين القانون من (12) املادة
 اجلزائري. املدين القانون من (13) الزواج طبقا للمادة انعقاد وقت

 من 64املادة  الزايرة يف احلق على نصت أمه مع اخلارج يف يقيم الطفل دام ما ابلزايرة، املتعلق اإلشكال الشأن يف هذا يطرح
 قضائية أحكام صدرت وقد ".الزايرة حبق حيكم أن احلضانة إبسناد حيكم عندما القاضي يها: "وعلىف جاء حيث اجلزائري،سرة األ قانون

 يف األبوان يقيم ال عندما الزايرة، أبيه وحبق دين على الولد برتبية مقيد لألم يرجع الذي احلضانة حق أن تبني هذه األحكام الشأن، ذاه يف
  .(3)أاب" أو أما كان سواء ابجلزائر يسكن الذي األبوين ألحد تسند مفاده: "أن احلضانة يف أخذ مببدأ األعلى واحد، فإن اجمللس بلد

أبيهم، فقد  دين على األوالد للرقابة والزايرة وتربية ابلنسبة إشكاال يطرح ال فذلك معا، أجنبية بالد يف يقيمان األبوان كان إذا
 ببلد أجنيب أن يعيشان الوالدان يكون حينما املعقول من ليس»أیيت:  ،ما علىاأل اجمللس عن الصادرة القرارات إحدى حيثيات يف جاء

 أما كان سواء ابجلزائر يسكن الذي األبوين ألحد تسند أن احلضانة وقرر يف مببدأ أخذ األعلى فاجمللس ابجلزائر، ماهأوالد حضانة تكون
 من اهغري أو بفرنسا يقيمان حيث احلضانة وتكون يف املعروفة الشرعية القواعد القضية يف فتطبق بفرنسا معا يسكنان أهنما أاب واحلال أو

 قد احلاضنة دامت وما .....بفرنسا معا يقيمان الوالدان دام "ما جاء فيه: آخر، قرار يف املوقف هذا أتكيد متوقد  .(4)الدول األجنبية"
 يتطلب بفرنسا، فإن ذلك نفسه هو يقيم لكونه اجلزائر خارج ابنه إقامة يف يعارض مل األب دام فرنسا، وما يف ابحملضون اإلقامة طالبت
 كان الذي الشيء الطرفني، فيه وحالة متارس الذي ابلبلد املعاش األطراف وظروف لطلبات طبقا النفقة مبالغ احلضانة وحتديد مكان تقدير

                                                            
، ص. 1991، (04)، العدد اجمللة القضائية، اجمللس األعلى، 16/04/1990، بتاريخ (59784)احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، قرار رقم ( 1)

126. 
 .192، ص 2001 ، عدد خاص،القضائية اجمللة، منشور يف 21/4/1998( املؤرخ يف 891811) رقم عليا، ملف الشخصية، حمكمة األحوال غرفة (2)
 .64- 61، ص 1991الثالث، العدد ،اجمللة القضائية، 25/12/1989بتاريخ  (، صادر56597) رقم ملف األعلى، اجمللس(3)
 ، سبق ذكره.12/1989/ 25بتاريخ صادر قرار األعلى، اجمللس أنظر،( 4)
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 قانون من 79و 78و 77و 96املواد:  أبحكام قضاءه ميلتز  مل فعل بقضائه كما فيه املطعون شرط، فالقرار أي مراعاته قبل القضاة على
 ".(1)اجلزئي النقض فاستحقسرة األ

 األعلى اجمللس حيثيات يف جاء يب،أجن ببلد يقيم دمهاأح أن أي واحد، بلد يف األبوان يقيم ال عندما اإلشكال يطرح ذلك على
 يف األبوين أحد وجود حالة يف أنه ومبدأ وه احلضانة واختذ لةمسأ يف قرارات أصدر له وأن سبق قد األعلى اجمللس أن أیيت: وحيث ما

كل   مسلمة، ويتأكد غري األم كانت ولو أحق هبم يكون هبا، منهما يوجد ابجلزائر، فإن من األوالد على مسلمة وختاصما غري أجنبية دولة
 .تنفيذه" بينه وبني ذه الزاوية وحيولهمن  إليه نظري املبدأ اهذ مع حكم أجنيب يتعارض مسلمني، وكل األبوين من كل كان إذا هذا أكثر

القرار األجنيب  أو احلكم على التنفيذية الصيغة وضع لطلب الرافض احلكم ملوافقته على اجمللس ذهب إليه ما ، فإن وعليه
دينهما  عن مهاويبعد مهااعتقاد من يغري بفرنسا البنتني فإبقاء صواب، على كان بفرنسا ألمهما املقيمة البنتني حضانة مبقتضاه املستدل

 مث احلق، ومن هذا من حيرمه عنهدمها الرقابة وإبعا يف احلق األب له أن ذلك عن فضال العام، النظام بقواعد عادات قومهما، ومیس وعن
 األم من تسقط ضانةأبيهم، فإن احل دين على يربوا أن جيب األوالد أن على زايدة .(2) "معقول غري السبب يف ورد مبا القرار عن النعي

 سقوط أسباب من أن العليا: "وحيث احملكمة عن صدر قرار يف ذلك على التأكيد جاء الزايرة، حق له مقرر األب أن وذلك البعد بسبب
 ابجلزائر مقيم بفرنسا واألب تقيم األم األسرة، ويعود إىل أن اإلسالمية وقانون الشريعة ألحكام وفقا إىل األب دهااألم وإسنا عن احلضانة
  .(3)املسافة" لبعد الزايرة حقه يف أمهم وكذا مع املقيمني أوالده على اإلشراف األب على يف هذه احلالة ويتعذر

 اتفاقية من 10 املادة فنصت دولية، معاهدات الدول إىل تنظيم ابحلضانة، عمدت املرتبطة املسائل تثريها اليت املشاكل وبسبب
 بعالقات منتظمة بصورة االحتفاظ يف احلق خمتلفتني دولتني يف والداه يقيم الذي ا يلي: "للطفلم على 1989 لسنة الطفل حقوق

 وفرنسا اجلزائر بني ثنائية( 5) معاهدات ذلك، أبرمت جانب إىل .(4)استثنائية" ظروف يف إال والديه بكلي مباشرة واتصاالت شخصية
 هذه جاءت ، وقد1988 جوان 21 يوم اجلزائر يف املوقعة االنفصال حالة يف والفرنسيني اجلزائريني بني املختلطني األزواج أبطفال املتعلقة

  .(6)األبوين زايرة وحبق األوالد حبضانة املتعلقة األجنبيات واألمهات اجلزائريني اآلابء بني اثرت اليت املشاكل نتيجة االتفاقية
 بني تنقله وحرية احملضون زايرةو  احلضانة حق ملمارسة ضماانت الطفل، وحتديد محاية أساسا االتفاقية هذه أراد واضعي وقد

 املبادئ ومن الداخلية. القوانني هبا ءتجا اليت احلاضن لشروط اهتمام دون القصر ومحاية احملضون مصلحة فكرة عليها تسيطر البلدين، إذ
 االتفاقية، نذكر: أقرهتا اليت

                                                            
 .76-72ص  ،1994العدد األول  ،اجمللة القضائية، 23/6/1993بتاريخ  صادر (، قرار91671) رقم ملف العليا، حملكمةا أنظر،( 1)
 .76-74، ص 1990،  4العدد ،القضائية اجمللة، 28/1/1990بتاريخ  صادر (، قرار52207رقم ) ملف األعلى، اجمللس( 2)
 .104-102(، ص 52، العدد )نشرة القضاة، 21/11/1995تاريخ ب صادر قرار (،11048رقم ) ملف العليا احملكمة( 3)
 .228املرجع السابق، ص  إشوي، عماد(4)
يتضمن التعديل الدستوري اجلزائري  2016مارس سنة  6ه/املوافق 1437مجادى األوىل عام  26املؤرخ يف  01-16رقم من القانون 150قررت املادة ( 5) 

 الّدستور يف عليها املنصوص الّشروط حسب اجلمهوريّة رئيس عليها يصادق ن الداخلي، حيث جاء فيها: "املعاهدات اّليتالدولية على القانو  االتفاقيات مسو
 القانون". على تسمو

االنفصال املوقعة مبدينة اجلزائر  املتعلقة بوضعية األطفال الناجتة عن الزواج املختلط بني اجلزائريني والفرنسيني يف حالة اتفاقية ثنائية جزائرية فرنسيةأنظر أحكام: ( 6)
، 1988يوليو  27، بتاريخ 30، منشورة يف اجلريدة الرمسية العدد 1988جوان  26املؤرخ يف  144-88، املصدق عليها ابملرسوم رقم 1988جوان  21يوم 

 الزواج أو انفصال الزوجني. احناللعد خاصة حبل بعض الصعوابت اليت يالقيها األوالد املولودون من زواج خمتلط بني جزائريني وفرنسيات ب



 يلت، اجلزائري الونشريسي تيسمسمحد بن حيمعي أانونية واإلدارية/ املركز اجلامعهد العلوم الق /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد المجلد الثالث/ ا

 

254 
 

 ، حيث نصتالديهو حىت تتم احملافظة على عالقة الطفل ب البلدين طرف من الزايرة حق تنظيم أجل من أساسا االتفاقية وضعت
 دولة يف املركزية السلطة طلب على بناء تتخذ أن الدولتني إحدى يف املركزية السلطة على أیيت: "جيب ما على االتفاقية من الثانية املادة

   ."منه انطالقا تراهبا أو يف األخرى الدولة رعااي ألحد املمنوح الفعلية ةالزاير  حق ممارسة أیيت: "تسهيل ملا املالئمة اإلجراءات مجيع أخرى،
 للخروج من رخصة احلالة، تنفيذها حسب أمر صدر اليت أو للتنفيذ القابلة األحكام أنه: "تعد على االتفاقية من 9 املادة أوضحت كما

 حالة يف هم الذين لألزواج فعال الزايرة حق ممارسة بضمان الطرفان أنه: "يتعهد على االتفاقية نفس من 6 املادة نصت .(1)الوطين الرتاب
 حدودها". بني البلدين وفيما أحد حدود داخل االنفصال،
 ومحايتهم،  لرعايتهم استجابة موأمهاهت أابئهم قبل من األطفال اختطاف مشكلة الزايرة، وتفادي حق لتسهيل فعال نظام وضع

 رةانتهاء الزاي بعد غادره الذي ية إىل البلدالفعل الطفل عودة بضمان املتعاقدان الطرفان أن: "يتعهد لىع االتفاقية من 8 املادة حيث أكدت
 حدودمها". بني فيما

 استجابة أمهاهتم، أو أابئهم قبل األطفال من اختطاف لتفادي الزايرة، وذلك حق لتسهيل نظاما فعال وضعت هذه االتفاقية 
 . (2) لرعايتهم ومحايتهم

 سفر ابحملضون ونقله إىل اخلارج . ال2
من قانون األسرة، اليت تنص صراحة على أنه: "إذا أراد الشخص املوكول له حق احلضانة أن  69عاجله املشرع اجلزائري يف املادة 

ص املادة، من خالل ن إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة احملضون". وأاحلضانة له أثبات  يستوطن يف بلد أجنيب رجع األمر للقاضي يف
انتقال الولد إىل بلد أجنيب على إذن  وقيففمصلحة احملضون تقتضي بت، (3)من دولة إىل أخرى هيظهر أن السفر ابحملضون هو االنتقال ب

، ومل يفرق بني الرجل واملرأة فقد ساوي يف منح التصريح األصحاب احلق (4)القاضي وبذلك حتويل للحضانة منح هذه الرخصة من عدمها
 ضانة فكال مها خيضع لرقابة القاضي، ألن األمر يتعلق ابلرتبية الدينية للطفل جنسية أتثره بدين يف بلد ألجنيب وعاداته وتقاليده هذايف احل

، فإن السفر خارج الوطن إىل بلد أجنيب من أجل مدة معينة ال خيضع (5)التصريح يتمثل يف انتقال لإلقامة الدائمة واملستمرة بغية االستقرار
وهناك استفسار يتبادر إىل األذهان، هل البلد األجنيب يقصد به البلد الغري مسلم أم خارج الرتاب سرة من القانون األ 69حلكم املادة ا

، 1989تقدم املشرع اجلزائري على اإلجابة بطريقة غري مباشرة لإلجابة على هذا التساؤل يف قرار للمجلس األعلى لسنة وقد  الوطين؟.
، أنه ويف حالة وجود أحد األبوين يف دولة أجنبية غري مسلمة تسقط عنه (6)تضاه أبنه "من املقرر قضاء يف مسألة احلضانةحيث قضى مبق

                                                            
 .98-91 ص ،1993الثالث،  العدد ،اجمللة القضائية، 02/01/1992بتاريخ  صادر ، قرار(84513) رقم ملف العليا، احملكمة( 1)
أعمال امللتقى الوطين  اجلزائري"، اخلاص القانون الدويل يف اجلسماين واالنفصال الزوجية الرابطة احنالل على التطبيق الواجب كمال، "القانون قربوع عليوش(2)

-151، ص 2014أفريل  24و 23يومي جباية عبد الرمحن مرية جامعة  -املنعقد بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،حول تنازع القوانني يف األحوال الشخصية
152. 

 نة غري األم نقل احملضون إال إبذن أبيه".مفاده: " ليس للحاض يف مسألة السفر ابحملضون أورد جممع األزهر الشريف قرارا (3)
 أنظر: فتاوى األزهر، املوسوعة الشاملة:

www.isslamport.com 
 .411اإلمام حممد أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، ب.ط.، ب. سنة النشر، ص. ( 4)
 .233، 232، ص. 1987زائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون واحلق وتطبيقهما يف القوانني اجل( 5)
 .74، ص. 04، العدد 1990لسنة  اجمللة القضائية، 02/01/1989، بتاريخ 52207اجمللس األعلى، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم ( 6)
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احلضانة ومع ذلك فإن هذا التفسري غري الصائب لنص املادة مل يدم طويال فقد جدت الظروف دفعت القضاء اجلزائري إىل أن يرتاجع عن 
من مقتضاه جعل إسناد احلضانة يف هذه احلالة مرهون يطلب من له مصلحة يف ذلك مع التأكيد على أن موقفه وحيل حمله موقف أخر 

 شرط اإلقامة يف اجلزائر ال يقرره القاضي تلقائيا.
مما يدلنا على أن شرط اإلقامة ابجلزائر ملمارسة احلضانة ليس واجب يلتزم القاضي بتطبيقه، فقد يرى القاضي أبن مصلحة 

جوان  23يف السفر به إىل اخلارج فما على احلاضن إال طلب اإلذن من القاضي ومن ذلك قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ احملضون 
الذي جاءت فيه "... غري أنه وفيما خيص شرط ممارسة احلضانة ابجلزائر الذي قضيبه احلكم املستأنف وأيده القرار احملضون فيه مل  1993

من القانون األسرة...، ذلك أن شرط اإلقامة ابحملضون يف اجلزائر أو إسقاطها عن الشخص  69ع أحكام املادة يراع فيه قضاء املوضو 
 .(1) املوكول له إذا أراد أن يستوطن ابحملضون يف بلد أجنيب يستدعى طلب ذلك عن احلاضن ومراعاة كمصلحة احملضون ذاته..."

القرار، نستنتج أن اإلقامة يف اجلزائر تكون واجبة ملمارسة احلضانة، إذ طلب من له  فمن أتمل القرارات اليت استعرضاها يف ابلتايل
لكن نظرا لكون األوالد غالبا ما مصلحة يف ذلك وهو غالبا صاحب سلطة الرقابة، كان يقيم هذا األخري ابجلزائر واخلاصة غري مسلمة، 

، وهذا ما أكدته (2)احلضانة يعود لألب إذا كانت األم تقيم يف بلد أجنيب حيملون جنسيتني، فإن القضاء اجلزائري مستقر على أن احلق يف
أحكام القضاء فمثال جاء يف قرار اجمللس األعلى يف قضية )ف. م( ضد )ص.ع( أنه من املقرر قضاء يف مسألة احلضانة ويف حالة وجود 

 . (3)إن من يوجد هبا يكون أحق هبم ولو كانت األم غري مسلمةف ،أحد األبوين يف دولة أجنبية غري مسلمة وختاصما على األوالد ابجلزائر
، أنه مىت كان من املقرر 19/02/1990كما جاء يف قرار صادر عن احملكمة العليا يف قضية )ن. أ( ضد )ف. ب( بتاريخ 

انة القضاء إبسناد حض مث فإن منو بيه، شرعا وقانوان أن إسناد احلضانة جيب أن تراعى فيه مصلحة احملضون والقيام برتبيته على دين أ
ون شك دمبادئنا، وهذا من ولغتنا و  دينناالصغار إىل األم اليت تسكن يف بلد أجنيب بعيد عن رقابة األب، ويف بالد ختتلف عن أخالقنا و 

 .ر املطعون فيهلقراوجب نقض اويست يعرض تربية األوالد للخطر، كما هو حاصل يف قضية احلال مما يعد قضاء خمالفا للشرع والقانون
وأعيد التأكيد على ذلك من خالل قرارات احملكمة العليا فقد صدر مثال يف قضية )س.ف( ضد )س.خ( بتاريخ 

 .(4)إسقاط احلضانة بسبب بعد املسافة يف حالة إقامة األم يف بلد أجنبيي وإقامة الوالد يف اجلزائر 26/12/2001
يف قضية )ب.ع(  12/10/2005( بتاريخ 334543ليا يف القضية رقم )يف نفس اإلطار جاء حبكم صادر عن احملكمة الع

ضد )ي.ف( أنه من املقرر قانوان شرعا أن احلضانة تسند على أساس مصلحة احملضون لوحده وأن إسنادها ألم ثبت أهنا تقيم يف بلد 
واالجتهاد سرة من قانون األ 62بدأ الذي أقرته املادة أجنيب بعيدا عن أبيهم الذي له حق الرقابة والزايرة والرتبية على دينه يتعارض مع امل

القضائي وبفصل قضاة املوضوع كما فعلوا، يكونون فعال قد أخطئوا يف تطبيق القانون واالجتهاد القضائي املعمول به، مما يرتتب على ذلك 
 .(5)نقض القرار املطعون فيه جزئيا فيما خيص احلضانة

                                                            
 .78، 77، ص. 01، العدد 1994 اجمللة القضائية ،23/06/1993، بتاريخ 91671احملكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم ( 1)
 .185الطيب زرويت، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني، املرجع السابق، ص ( 2) 
 .02/01/1989بتاريخ  52207قرار اجمللس األعلى غرفة األحوال الشخصية ملف رقم ( 3) 
املستوى أوىل ماسرت ختصص قانون األحوال الشخصية، كلية احلقوق لطلبة ، نازع القوانني يف مسائل األحوال الشخصيةتطبيقات ت احممدي بوزينة أمنة،( 4) 

 .157-156ص ، 2015/2016للسنة الدراسية والعلوم السياسية، جبامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 .381، ص 2008، 62، العدد لعلياجلة احملكمة ااملنشور مب، 12/10/2005( بتاريخ 334543رقم ) القرار( 5) 
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الل خوهذا ما تقرر من  ملصلحتهم راعاةمألبناء لألم املقيمة خارج إقليم اجلمهورية اجلزائرية لكن استثناء میكن إسناد حضانة ا
ضد )أ.ن( حيث أن  يف قضية )أ.ك( 12/03/2008( بتاريخ 426431حكم قضائي صدر عن احملكمة العليا يف القضية رقم )

 ادر عن جملس قضاء برجحماميه ضد القرار الص بواسطة عريضة قدمها 18/02/2006الطاعن )أ.ك( طعن بطريق النقض بتاريخ 
والذي قضى ابملصادقة  ،33/03/2005القاضي برفض املعارضة لعدم التأسيس واإلبقاء على قرار  18/10/2005بوعريريج بتاريخ 

و)ي( و)خ( ضانة األبناء )ل( وتعديله إبسناد ح 30/04/2006مبدئيا على احلكم املستأنف الصادر عن حمكمة برج زمورة بتاريخ 
منهم تسري ابتداء من  دينار شهري لكل واحد 2000و)ن( ألمهما املطعون ضدها )أ.ن( على نفقة أبيهم الطاعن على أساس 

ا ال حيقق الغرض قيم بفرنستاليت  ، وتستمر لغاية سقوطها شرعا وقانوان حيث أن الطعن جاء فيه أن إسناد احلضانة لألم21/6/2004
ايرة من حق الز  كما حيرم األب الطاعن  والسيما يف اجلانب الديين واخللقيسرة من قانون األ 62يها يف املادة من احلضانة املنصوص عل
لسفر تكاليف ا دم القدرة على توفريمن قانون األسرة، وذلك لصعوبة احلصول على أتشرية الذهاب وع 62املقررة قانوان طبقا للمادة 

 الباهضة.
إىل القرار املطعون فيه أن قضاة اجمللس أسسوا قرارهم على أن األم أوىل حبضانة أبنائها وأن لكن حيث أنه يتبني ابلرجوع  

مصلحتهم تقتضي بقاءهم عندها بفرنسا ألهنم يدرسون هناك، كما هو اثبت من الشهادات املدرسية، وحيث أن فضال عن ذلك 
مل ينكر أن األبناء انتقلوا إىل فرنسا على أمل أن يلتحق هبم بعد وابلرجوع إىل أوراق امللف وخاصة احلكم املستأنف فإن الطاعن نفسه 

إال أنه عند استحالة ذلك طلب من املطعون ضدها الرجوع حملل الزوجية إال أهنا رفضت مما يدل على أن وجود  ،تسوية واثئقه اإلدارية
 .(1)وا مصلحة احملضونني مل خيطئوا يف تطبيق القانون"وابلتايل، فإن قضاة اجمللس ملا راع ،األبناء بفرنسا كان مبوافقة الطاعن نفسه

 اختطاف األطفال .3
فقضية إبعاد الطفل  القصر، اختطاف إشكالية منها متعددة إشكاليات يف إطار الزواج املختلط احلضانة مسألة تثري أن میكن

طل حقا شرعيا، فاحلضانة حق أقرته الشريعة احملضون عن حاضنه الشرعي جرمیة يف الشريعة اإلسالمية ذلك أن اخلاطف )األب( قد ع
 تسليم عدم حالة فيها عاجلت مواد العقوابت قانون ملصاحله، خصص ومحاية احملضون حلقوق وتنفيذا .(2)لألـم وأكدته القوانني الوضعية

 يسلم مل من كل»لي: ما ي على اجلزائري العقوابت قانون من 327 املادة نصت مرتكبه، حيث وعاقبت الفعل هذا جرمت الطفل، إذ
 سنوات". سنتني إىل مخس من ابحلبس ،يعاقب به املطالبة يف حق هلم الذين رعايته إىل األشخاص حتت موضوعا طفال

 5000إىل 500من  وبغرامة شهر إىل سنة من ابحلبس : "يعاقب يلي ما اجلزائري العقوابت قانون من 328 املادة يف وجاء
 له هنائي إىل من حكم أو املعجل ابلنفاذ مشمول حبكم حضانته يف قضي قاصر بتسليم يقوم ال رآخ شخص أي أو األم أو األب دج

 أو األماكن تلك أو عنه أبعده فيها، أو وضعه اليت األماكن من أو احلضانة إليه وكلت ممن خطفه من كل به، وكذلك املطالبة يف احلق
 أسقطت قد كانت إذا سنوات ثالثإىل  احلبس عقوبة رفععنف، وت أو الفحت بغري ذلك وقع لو حىت إبعاده أو خطفه على الغري محل

 عن وامتنع رعايته حتت الطفل و ضع شخص كل على أن األوىل تنطبق السابقتني، املادتني بني والفرق اجلاين". عن األبوية السلطة

                                                            

 .1448اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة، املرجع السابق، ص  االجتهادمجال سايس، ( 1) 
مذكرة ماسرت يف األحوال الشخصية، كلية فالحي إمساعيل، االجتهاد القضائي يف قضااي احلضانة من الزواج املختلط بني املقررات الفقهية والقوانني األوروبية، ( 2) 

 ..95، ص 2015/2016، 1جامعة وهران ، العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية
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 ضرورة مع التسليم، لكن عن امتناعهم حالة يف شرعا انةاحلض حق هلم الذين واألقرابء األبوين على فقط تطبق الثانية املادة تسليمه، أما
 اجلزائر يف واالختطاف .(1)ذلك فيها يشرتط ال احلالة األوىل اليت يف العكس على هبا للمطالب احلضانة مبنح يقضي حكم استصدار

 القاضي األساس هذا إقليمي، وعلى فهوآخر،  قانون أي من املزامحة يقبل ال الذي الداخلي اجلزائري العام القانون جرمیة حيكمها يشكل
 املدنية خاصة ابجلوانب الهاي اتفاقية ، صدرت(2)املختلط الزواج يف خاصة تضخمت الظاهرة هذه وألن اجلزائري. الوطين القانون يطبق

 اإلدارية أو القضائية اتالسلط 16 املادة يف عليها اجلزائر، تلزم تصادق ملواليت  1980أكتوبر 25 يف املؤرخة للطفل الدويل لالختطاف
 قرار يقضي اختاذ يتم حىت احلضانة، حلقوق القانونية اجلوانب قرار حول إصدار عدم فيها احتجز أو الطفل إليها نقل اليت املتعاقدة للدولة
 أنه غري لألطفال، الفورية اإلعادة تضمن مركزية سلطة موقعة دولة كل يف إنشاء على االتفاقية نفس من 06 املادة نصت الطفل. إبعادة

 لألذى تعرضه جسيمة خماطر ذلك عن ترتب إذا الطفل إعادة طلب النظر يف رفض الطلب إليها املقدم اإلدارية أو القضائية للسلطة حيق
  .(3)النفسي أو اجلسدي

 بصفة ريكية، أخذااألم املتحدة ابلوالايت الزوجية لبيت طفلني رجوع(4)الفرنسية النقض حمكمة رفضت األحكام، هذه على بناء
 أمهما برفقة سنوات (4) أربعة مدة بفرنسا يقيمان أهنما خاصة نفسي وأذى جسيمة خماطر عليه يرتتب ذلك ألن أمهما من مشروعة غري
 يف إشكاليات شهد اخلاص الدويل القانون تطبيق اإلشارة، أن وجتدر األب. فروع مع عالقة أي لديهما وليس االجنليزية اللغة يفقهان وال

 املتعلقة األجنبية األحكام على االعرتاض املختصة القضائية اجلهات السيادة، واجتاه مبدأ تطبيق بسبب للطفل املشروع غري النقل معاجلة
 .(5)الطفل مصلحة حيمي الذي العام النظام ابسم ابحلضانة

 إسقاط احلضانة وخمالفة الرتتيب يف حالة تنازع القوانني   .4
القانونية والشرعية تنص يف األصل إبسقاط احلضانة بسبب زواج احلاضنة فإن التساؤل عن الوقت الذي تسقط فيه ت النصوص كان     

 ، وهل العربة بتاريخ إبرام عقد الزواج؟، وهل يقصد بذلك الزواج الرمسي أو العريف؟.(6)احلضانة
د جعل إسقاط احلضانة مبجرد العقد، وهذا ما ذهب إليه احلنفية ويف هذا اجلانب، ينبغي التوضيح يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري ق    

، وبذلك إن إسقاط احلضانة من وقت بداية (7)والشافعية واحلنابلة خمالفني يف ذلك املذهب املالكي اللذين علقوا سقوط احلضانة ابلدخول

                                                            

 .922املرجع السابق، ص  إشوي، عماد(1) 
"كل عام وقنصليات فرنسا يف جاء فيه ، حيث يقوم هؤالء بنقل وهتريب أطفاهلم دون وجه حق فمثال نذكر تقرير القنصليات الفرنسية حول هذه الظاهرة (2) 

حالة نقل غري مشروع لألطفال يف مئة دولة خمتلفة وتشمل هذه  400ووزارة الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية ما معدله سرة اخلارج ومكتب محاية القصر واأل
 طفل يفصل فيها بني الطفل والوالد األخر". 600إىل  400احلاالت من 

 .111جع السابق، ص أنظر: فالحي إمساعيل، املر 
 الدويل. لالختطاف املدنية ابجلوانب اخلاصة 1980الهاي لعام  اتفاقية من 13 املادة راجع( 3) 

(4)Ridha Boukhari, la protection de l’enfant en droit international privé tunisien: l’exemple de la 

Hadana, Revue québécoise du droit international , N°23, p 1. 
 .230املرجع السابق، ص  إشوي، عماد(5)
 املقصود بتاريخ إسقاط احلضانة، أي التاريخ الذي میكن فيه الشخص مستحق احلضانة أن يرفع دعواه أمام القضاء.( 6)
 .166، دار الكتاب املصري، بدون سنة الطبع، ص. 2، ط.3القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج.(7)
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رام العقد والدخول، مما يسمح للطفل أن يبقى مع انشغال احلاضنة بزوجها وهذا ال حيدث إال يف وقت الدخول واملدة قد تطول بني إب
 احلاضنة أقصى مدة ممكنة.

أما التساؤل عن الزواج العريف جيب على القاضي، قبل النطق ابإلسقاط أن يتأكد من وجود فعلي للزواج، وعليه فإن من يرفع دعوى    
واملعمول به شرعا هو أن تزوج احلاضنة  .(1)هل ابلنسبة إليهاإسقاط احلضانة يقع عليه عبئ إثبات الزواج العريف، وذلك ليس ابألمر الس

من  66بغري قريب حمرم يعترب تنازال منها على حضانتها وسببا مسقطا للحضانة، وهذا ما تبناه كذلك املشرع املغريب، وذلك يف املادة 
من  58من املدونة، والفصل  04الفقرة  173ادة اليت تنص على أن: "يسقط حق احلضانة ابلتزوج بغري قريب حمرم.."، واملسرة مدونة األ

فاملشرع اجلزائري، فتح اجملال واسعا للقاضي يف استخدام السلطة التقديرية وتكريس مبدأ مصلحة  اجمللة اللذين كرسا هذه القاعدة أيضا.
قريب حمرم، وإن تزوجت احلاضنة بغري احملضون، والقاضي اجلزائري، ليس عليه إال حيكم إبسقاط احلضانة مىت أتكد تزوج احلاضنة بغري 

قريب حمرم للمحضون ال يؤدي إىل إسقاط احلضانة عنها بقوة القانون بل يتم ذلك مبقتضى حكم قضائي، أبن يتقدم صاحب احلق فيها 
ذات القانون واإلتيان  من 62وبعد أتكد القاضي من الشروط املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة سرة من قانون األ 68بعد احرتام املادة 

من نفس القانون، ومىت توافرت الشروط ال جيتهد القاضي وال میكن أن يؤول النص أكثر مما يطيقه، وإمنا يتوجب عليه  64برتتيب املادة 
 إسقاط احلضانة عن صاحبتها.

ل من قاعدة إسقاط احلضانة بسبب تزوجها واجلدير ابلذكر أن املشرع اجلزائري، مل حيدد موقفه يف هذه األخرية، حيث أنه اترة جع     
، واترة أخرى جعل منها قاعدة جوازية، عندما قضى أن زواج احلاضنة الذي يسقط حقها يف احلضانة ال يعترب (2)بغري قريب حمرم آمرة

احملضون يسكن مع وقد جند أن  .(3)قاعدة مطلقة وجيب أن ختفف أمام متطلبات مصلحة الطفل اليت جيب أن تقدم على كل اعتبار آخر
زوجة األب وتعامله معاملة سيئة وهذا أمر يعرفه العام واخلاص يف الواقع االجتماعي، والعكس صحيح قد جند أن زوج األم حين على 

 الطفل ويقدم له الرعاية.
واجها بغري قريب من قانون األسرة، إبقراره أن احلضانة تسقط عنها مبجرد ز  68وهبذا مل يصب املشرع اجلزائري يف نص املادة 

حمرم، وكان من األفضل لو كان النص على النحو التايل: " جيوز إسقاط احلضانة عن احلاضنة ابلزواج إذا دخل هبا زوجها، ما مل يقدر 
كان القانون قد أعطى الرتتيب األول لألم يف حضانة أوالدها طبقا وإذا  . (4)القاضي خالف ذلك حسب ما تقتضيه مصلحة احملضون

غري أن القانون نفسه قد نص أيضا على إسقاط هذا احلق إذا مت زواجها بغري قريب حمرم، وهو ما ثبت من سرة من قانون األ 64ة للماد
يف قضية )ع.ب( ضد )ه.ب( أنه: "قد ثبت  13/07/2005( بتاريخ 341320خالل قرار صادر عن احملكمة العليا يف القضية رقم )

ب ابحلضانة قد تزوجت فعال بغري حمرم، وأن ذلك يسقط حقها يف احلضانة وأن قضاة املوضوع ملا قضوا لقضاة املوضوع أن األم اليت تطال

                                                            
 اجلزائري.سرة قرة األوىل من قانون األ، ف22املادة ( 1)
، مقتبس عن: تشوا 451، جممع نوراس، رقم 23/07/1988، 137، جممع نوراس، رقم 31/05/1919اجلزائر، غرفة مراجعة األحكام اإلسالمية، ( 2)

 .575، ص.1999، ، اجلزائرسيدي بلعباسجامعة اص، اخلقانون اليف مذكرة لنيل شهادة املاجستري اجلزائري، سرة محيدوا زكية، مصلحة احملضون يف قانون األ
، رقم 128، ملف رقم، 27/05/1957، 07/05/1965، الصادر 145غرفة مراجع األحكام اإلسالمية، العدد رقم  أنظر: حمكمة استئناف اجلزائر،( 3)

 .16/11/1960، الصادر 67
 .594زكية، املرجع السابق ص. محيدو رتشوا( 4)
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منه وأقاموا قضاءهم على أـساس صحيح من الواقع القانوين وجعلوا  66ابلصورة املبينة أعاله يكونون بذلك قد طبقوا القانون السيما املادة 
 .(1)قرارهم غري مستهدف للنقض واألبطال

من قانون األسرة، وخيضع تقدير مصلحة  64وتراعى مصلحة احملضون عند إسناد احلضانة وليس الرتتيب الوارد يف املادة 
يف قضية  10/03/2011بتاريخ  613469احملضون للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع، وهو ما قررته احملكمة العليا مبوجب القرار رقم 

وأن تقدير سرة من قانون األ 64مدار احلضانة مصلحة احملضون وليس ابلرتتيب الوارد يف املادة  )م.ي( ضد )ع.ز(، حيث جاء فيه، أن
املصلحة خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع وقد عربوا عن هذه السلطة أبسباب كافية وسائغة من خالل املفاضلة بني األب واجلدة 

املشار  64وطبقوا بذلك نص املادة  2001ليت تعيش معها منذ وفاة والدهتا عام وترجيحهم أبن مصلحة البنت تقضي بقاءها مع جدهتا ا
 .(2)إليها تطبيقا سليما مما جيعل الوجه غري سديد يستوجب الرفض

يف قضية )ب.س( ضد )ب.ك(، جاء  08/05/2002( بتاريخ 282033ويف قرار صادر عن احملكمة العليا يف القضية رقم )
كما أنه يف إطار   .(3)نة بسبب اإلقامة خارج الرتاب الوطين، إذا كان الزوجان يقطنان يف نفس البلد األجنيب"فيه أنه: "ال تسقط احلضا

 337176تقدير القاضي أين تكمن مصلحة احملضون له أن يعني مرشدة اجتماعية وهو ما جاء يف قرار احملكمة العليا مبوجب القرار رقم 
)م.د(: "حيث أن قضاة اجمللس ذهبوا يف حيثياهتم إىل القول أن النزاع الذي يدور حول يف قضية )ع.خ( ضد  16/11/2005بتاريخ 

سرة من قانون األ 47حضانة الولد الذي توفيت أمه يسلم ألبيه تلقائيا لكونه الويل الشرعي إال أنه ال يستشف ذلك من مقتضيات املادة 
من  64ن احلضانة تستحق بعد وقوع أحد ى احلالتني لألشخاص الواردة ابملادة اليت تقول ابحنالل الرابطة الزوجية ابلطالق أو الوفاة وأ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى القاضي األول أن يتعرض ملوضوع الدعوى ويبحث أين تكمن مصلحة احملضون مبختلف سرة قانون األ
فني، لكي يتسىن له حتديد أين تكمن مصلحة احملضون الوسائل املخولة له قانوان من ضمنها تعيني مرشدة اجتماعية تقوم بزايرة بيت الطر 

من قانون األسرة، األمر الذي خال منه القرار املنتقد وجعله منعدم األساس القانوين مما يعرضه للنقض واألبطال، حيث  64طبقا للمادة 
 .(4)أن من خيسر الدعوى حيمل ابملصاريف القضائية

كم األجنيب الذي منح حضانة بنتني المهما املقيمة بفرنسا ذلك أن بقاء البنتني كما رفض اجمللس منح الصيغة التنفيذية للح
بفرنسا يغري من اعتقادمها ويبعدمها عن دينهما وعادات قومهما ومیس بقواعد النظام العام، فضال عن ذلك، فاألب له حق يف الرقابة 

د يف السبب غري معقول وبعبارة أخرى قرر اجمللس أن احلضانة البد أن وإبعادمها عنه حيرمه من هذا احلق، ومن مث النهي عن القرار مبا ور 
وقد أكدت على ذلك احملكمة العليا يف إحدى قراراهتا إذ قضت أنه: "من  .(5)تفتح للوالد املتواجد يف البلد املسلم ولو كان غري مسلم

إلقامة أالم بفرنسا وإقامة األب سرة المية وقانون األأسباب سقوط احلضانة عن األم وإسنادها إىل األب وفقا ألحكام الشريعة اإلس

                                                            

 .385، ص 2008، 62، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب 13/07/2005( بتاريخ 413203رقم ) القرار( 1) 
 .285، ص 2012، 1، العدد جلة احملكمة العليااملنشور مب 10/03/2011( الصادر بتاريخ 613469رقم ) القرار( 2) 
اجلزائري يف  االجتهاد. وكذلك: سايس مجال، 363، ص 2004، 2دد ، العجلة احملكمة العليااملنشور مب 2002 /08/05( بتاريخ 282033رقم ) القرار(3) 

 .1255املرجع السابق، ص  مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة،
 .1528اجلزائري يف مادة األحوال الشخصية، اجلزء الثالث، الطبعة الثالثة، املرجع السابق، ص  االجتهادمجال سايس، ( 4) 
املستوى الثالث ليسانس ختصص إدارة عامة، دروس على اخلط، بكلية احلقوق حماضرات يف القانون الدويل اخلاص )تنازع القوانني( لطلبة  بوزينة أمنة،احممدي ( 5)

 .119ص  ،2016-2015والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، للسنة الدراسية 
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وقد مت حتديد هذه  .(1)ابجلزائر، األمر الذي يتعذر معه إشراف األب على أوالده املقيمني مع أمهم وكذا حقه يف الزايرة لبعد املسافة"
أن بعد املسافة بني احلاضنة وصاحب احلق يف املسافة، حيث جاء يف حيثيات قرار اجمللس األعلى أنه: " من املستقر عليه فقها وقضاء 

 .(2)الزايرة والرقابة على األطفال احملضونني ال يكون أكثر ستة من الربود"
 القانون الذي حيكم إجراءات دعوى إسناد احلضانة  .5

لك وفقا ملا قررته وذفهي خترج من نطاق هذا القانون وختضع لقانون القاضي،  إن القانون الذي حيكم إجراءات إسناد احلضانة
( مكرر من القانون املدين اجلزائري، أبن نصت صراحة على أنه: "يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات قانون الدولة اليت 21املادة )

لزواج بوصفه ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات"، إال أن التأشري هبا يف سجالت احلالة املدنية يقتضي اختصاص قانون حمل إبرام ا
كما خترج أيضا من نطاقه اإلجراءات التحفظية أو الوقتية اليت تتخذ أثناء سري دعوى إسناد احلضانة   .(3)خيص تنظيم احلالة املدنية

وقد أنتقد  للمحافظة على مصاحل كل الزوجني واألوالد، فهذه اإلجراءات كلها ختضع لقانون القاضي وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي،
الفقه هذا القضاء ويقول إبخضاع اإلجراءات الوقتية للقانون الذي حيكم إسناد احلضانة مع قبول بصفة استثنائية إحالل القانون  بعض

 .(4)حالة االستعجال ابسمالنظام العام أو  ابسمالفرنسي حمل القانون األجنيب املختص، ويكون ذلك 
 نو .نفقة احملض6
املتمثلــة يف الطعــام  اجلزائــريســرة ن األو مــن قــان 78اردة يف نــص املــادة و فــى بتحديــد مشــتمالهتا الــإمنــا اكتو  ؛يعــرف املشــرع النفقــةمل 

ويف جمـال تنـازع القـوانني  .(5)اجلزائـريسـرة مـن قـانون األ 75وامللبس والعالج واملسكن وهي واجبة على األب حسب مقتضيات نـص املـادة 
مــن القــانون املــدين اجلزائــري حيــث جــاء فيهــا أنــه: "يطبــق  14فقــة طبقــا ألحكــام املــادة أخضــعها املشــرع اجلزائــري لقــانون جنســية املــدين ابلن

واملقصـود ابلنفقـة هنـا، هـي النفقـة الواجبـة بـني األصـول والفـروع كنفقـة األب  القانون الوطين على االلتزام ابلنفقة بـني األقـارب للمـدين هبـا".
نون املدين اجلزائري مل يكن دقيقا يف الصياغة حيث حدد القـانون املخـتص هبـا بقـانون من القا 14غري أن نص املادة  ،(6)على أوالده القصر

املدين هبا، واملفروض أال يكون مدينا مسبقا إال إذا قضى بذلك القانون املختص أي قانون جنسية هو الذي حيدد إذا كان الشـخص مـدين 
أمـا  .(7)املتحـدة هـذا العيـب يف الصـياغة ابسـتعمال لفـظ املكلـف هبـا بـدل املـدينوقد تفادى املشرع يف دولـة اإلمـارات العربيـة ، ابلنفقة أم ال

أخضــعت النفقــة إىل  ،اخلاصــة ابلقــانون الواجــب التطبيــق علــى االلتــزام ابلنفقــة 1973أكتــوبر  2مــن اتفاقيــة الهــاي املربمــة يف  4/1املــادة 
شرتكة للـدائن واملـدين ابلنفقـة عنـد االسـتحالة احلصـول علـى النفقـة وفقـا لقـانون قانون اجلنسية امل أوقانون حمل اإلقامة العادية للدائن ابلنفقة 

 حمل اإلقامة.

                                                            
 .102ص  ،52العدد  ،نشرة القضاء ،1995نوفمرب  21بتاريخ  111048ف رقم احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصية مل (1)
 .116ص ، 1991 ،4العدد  ،اجمللة القضائية ،59013قرار اجمللس األعلى غرفة األحوال الشخصية ملف رقم  (2)
 .36-35ص ، املرجع السابق ،يل فاطمة الزهراءو جند(3)

(4) Loussouarn et Bourel, Droit international privé, Droit international privé, 03ème édition , paris, Dalloz, 1988, p .333. 
 .109ص ، 2012دروس لطلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق اجلزائر،  ،القانون الدويل اخلاصر عبد الكرمي، حماضرات يف و بلعي(5)
 .78السابق، ص  املرجع، علي علي سليمان (6)
 .195السابق، ص  املرجع اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني، قانون الدويل اخلاصال، يت الطيبو زر  (7)
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لكـن متـت معاجلـة هـذه اإلشـكالية بوضـع اتفاقيـة خاصـة ، وقد تثور إشكاالت فيما يتعلق بتحصيل مبالغ النفقة يف البالد األجنبية
، حيــث أكــدت 1969والــيت أنظمــت هلــا اجلزائــر بتــاريخ  1956يونيــو  20ريخ بتحصــيل مبــالغ النفقــة يف الــبالد األجنبيــة املوقــع عليهــا بتــا

فـإن األحكـام ، املادة األوىل من االتفاقية على انه يف حالة وجود من جتب عليه نفقة الطفـل خـارج األراضـي اجلزائريـة وطبقـا ملبـادئ االتفاقيـة
 .(1)الصيغة التنفيذية حول نفقة الطفل تكون انفذة يف الدول األطراف دون احلاجة إلعطائها

 : اإلشكاالت العملية اليت تواجه تطبيق قواعد التنازع يف مسائل احلضانةاملطلب الثاين
تتعلــق  ت ومشــاكله عــدة صــعوابيواجــه القاضــي عنــد حماولــة تطبيــق قواعــد اإلســناد اخلاصــة ابحلضــانة علــى القضــااي فاملعروضــة عليــ

 نربزها فيما يلي: اآلداب العامة،و معظمها حبماية النظام العام 
 صعوابت إعمال قواعد التنازع اخلاصة ابحلضانة ل:و الفرع األ

حبــل تنــازع  راءة النصــوص اخلاصــةال لقــانون املــوطن، كمــا يظهــر مــن قــ قواعــد التنــازع اخلاصــة ابحلضــانةأخضــع املشــرع اجلزائــري          
نسـيات أو جلبسـبب تعـدد ا قانون جنسية شخص من األشخاص، صعوبة حتديد القاضي تطبيق هذه النصوص قد تعرتض جند أنهالقوانني، 

 انعدامها أو بسبب تغيريه جلنسيته، مما يتطلب حبث هذه املسائل فيما يلي:
 من القانون املدين 13و 12الثغرات القانونية اليت تشوب تطبيق املادتني  -1

 العالقة قانونية، ألن ثغرة يشوبه اجلزائري املدين القانون من 13 املادة يف الوارد االستثناء اجلزائري املشرع تبين إذ جتب اإلشارة أن
 حسـب اجلزائـري، وال القـانون املـدين مـن 12 املـادة يف الـوارد العـام األصـل حسـب ال اجلزائـري القـانون بشـأهنا يطبـق ال قـد اخلاصـة الدوليـة

 الـزواج هـذا مـن طفـال اجلزائـر، خلفـت يف اتوطن مبغريب تزوجت ونسيةت ذلك اجلزائري، مثال من القانون املدين 13املادة  يف الوارد االستثناء
 جنسـية قـانون يطبق أن األصل ري، ألناجلزائ القانون يطبق لن الطالق، وبذلك بعد احلضانة حول نزاع اجلزائرية، واثر ابجلنسية جتنست مث

 القـانون ضـابط وضـع األفضـل مـن كانو الزواج،  انعقاد وقت ةجزائري تكن مل الزوجة ألن االستثناء تطبيق يتم الدعوى، ولن رفع وقت الزوج
 اجلزائري. نسيةاجل قانون من 17 املادة حبكم جزائراي ويعترب األم من اجلزائرية اجلنسية يكتسب ألنه للطفل الشخصي

 املتحرك( اإلسناد )التنازع ضابط تغيري حالة-2 
 يف املتحرك( )التنازع اإلسناد ضابط تغيري حالة يف متعددة إشكاليات الزوج، تثري جنسية لقانون احلضانة خضوع العامة القاعدة

قضائي  اجتهاد على االستناد میكن إسناد، لكن قاعديت بني نفسه جيد احلكم، القاضي وصدور الدعوى عريضة إيداع بني املرتاوحة الفرتة
 عن الناشئة احلقوق على يقوم ال للمحاكم الفرنسية الدويل االختصاص اعترب الذي 21/03/1966مؤرخ يف  الفرنسية النقض حملكمة

 .(2)األطراف جنسية على التنازع، لكن
 احلضانة مسائل يف للزوج الشخصي القانون قاعدة حمدودية -3

 طبقا طلب أجنيب : أب املثال سبيل حمدودية، فعلى تعرف احلضانة مسائل يف للزوج الشخصي قانون كذلك قد يواجه تطبيق قاعدة
الطفل إىل  إلخضاع املتبعة للخطر، اإلجراءات عرضة مبستقبله وأخالقه مضرا القاصر سلوك ألن تربوية مساعدة الشخصي هلقانون

                                                            
اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق فرع القانون سرة زهية رايطي، احلماية القانونية للطفل عند الطالق يف اتفاقية حقوق الطفل وقانون األ (1)

 .87-86ص  ،2007/2008اجلزائر، السنة الدراسية :  معةجا، الدبلوماسي، كلية احلقوق
 .225السابق، ص  املرجع إشوي، نقال عن: عماد( 2)
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 ومراعاة .(1)املؤقتة احلراسة حتت التدابري بعض القاصر خيص فيما اختاذ للقاضي جيوز قانون القاضي، كما بشأهنا يطبق الرتبوية املساعدة
 تتضمن العالقة كانت ولو النفس، على الوالية مبمارسة عالقة له مؤقت تدبري بكل أیمر أن اجلزائري لقاضيل القاصر، میكن ملصلحة
 يف إلجتهاد اجلزائري القضاء والفتقار .(2)األبوين ألحد استعجايل أمر مبوجب القاصر حضانة مؤقتا يسند أن له جيوز أجنبية، كما أطراف

 جزائري حبضانة إبنته أب مبطالبة يتعلق 1964 فيفري 20 يف مؤرخ ابريس يف الفرنسية النقض ةحمكم اجتهاد على املسألة، عثران هذه
 بتدابري املتعلقة املدين الفرنسي، القانون من وما بعدها 375للمادة  طبقا مؤقتا للزوجني حضانتها نفس اجلنسية، ع هدت من القاصر

 السلطة خيص فيما اجلزائري القانون ابختصاص األب فرنسا، ومتسك يف وجودينامل األجانب القصر ابألطفال اخلاصة الرتبوية املساعدة
 خمتصة. غري ذكرها السالف األحكام األبوية، وابلتبعية

 القاصر، القانون وابنته للمستأنف اجلزائرية اجلنسية إثبات افرتاض يلي: "على مبا قضت الفرنسية النقض الصدد، حمكمة هذا ويف
القوانني  تنازع لقواعد طبقا وذلك األبوية، السلطة ومضمون مبنح يتعلق فيما خاصة، الشخصية )ف.ب( احلالة كمحي الذي هو اجلزائري

 اخلطر من بفرنسا املوجود محاية القاصر يف املتمثلة الفرنسي العام النظام ألسباب تطبق اليت هي الفرنسي القانون أحكام الفرنسية، لكن
 ".(3)األديب أو اجلسدي

 إال الدوام، میكنها ال األب واملساس بسلطة مؤقتة، الفرنسي للقانون طبقا املتخذة الفرنسية: "التدابري النقض حمكمة وتضيف
 تثري األخرى هي هبا املرتبطة املسائل القوانني،بل يف تنازعا تثري اليت وحدها ليست احلضانة أن غري .(4)ابنته" ملصلحة الضرورة ومراعاة لوقت

 .(5)احلضانة هلا ختضع اليت القاعدة لنفس ختضع الوطين، وهل القاضي إليها تصدىي تنازعا، فكيف
 النظام العام والقانون الذي حيكم منازعات احلضانة :ثاينالفرع ال

خيتلف مفهوم الزواج ابختالف الدول فبعضها تعتربه رابطة مؤبدة ال تنحل إال بوفاة أحد الزوجني وبعضها األخر ال تقبل 
ختتلف فيما بينها حول أسبابه وطرقه ويؤدي هذا االختالف إىل اإلكثار من فرص تدخل النظام العام الستبعاد تطبيق القانون احنالله، و 

األجنيب حبكم احنالل الزواج، ويف الدول اإلسالمية، فإن تدخل النظام العام يكون خاصة يف احلاالت اليت تؤدي فيها تطبيق القانون 
قوق املقررة من طرف الشريعة ملعتنقي اإلسالم، وعليه، فإن القانون األجنيب الذي يقضي ابحنالل الرابطة الزوجية األجنيب إىل املساس ابحل

ء يف حالة تغري الدين ينبغي أن يستبعد إذا كان الزوج هو الذي غري داينته أبن اعتنق اإلسالم، بينما ظلت زوجته كتابية، وابلتايل فإهنا
 مع تعارضه بعدم مقيدا القانون األجنيب املختص تطبيق ويبقى لشريعة اإلسالمية اليت تتيح للمسلم الزواج ابلكتابية.الزواج هنا يعد خمالفا ل

                                                            
 واملراهقة. الطفولة حبماية املتعلق 1972 /02 /03 املؤرخ يف 72/03األمر رقم  راجع( 1)
 ة اجلزائري.قانون اإلجراءات املدنية واإلداري املتضمن 08/09من القانون رقم  460راجع املادة ( 2)

(3) La Cour d’appel de paris à énoncé <<qu’en supposant admise la preuve de la nationalité algérienne de l’appelant et 

de sa fille mineure , la loi algérienne de l’appelant serait effectivement seule appelée à régir le statut personnel de Fettah 

Belaid et spécialement l’attribution , le contenu et le fonctionnement de la puissance paternelle à son égard, 

conformément à la règle française du conflit de lois ; que , cependant les disposition de la loi française , notamment les 

article 375 et suivant du code civil , sont application malgré les disposition de la loi nationale pour une raison d’ordre 

public français , lorsqu’elles ont pour but d’assurer la protection du mineur en danger physique ou moral résident en 

France ." 
(4)La Cour d’appel de paris à précisé " que les mesures prises conformément à la loi interne française étaient provisoires 

et que l’atteinte grave aux prérogative du père ne pouvaient se perpétuer au de la du temps ou elle demeurait strictement 

nécessaire à l’intérêt de sa fille ".  
 .226السابق، ص  املرجع إشوي، نقال عن: عماد (5)
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 مفهوم ذات املصلحة هذه كانت احملضون، وملا مبصلحة میس تطبيقه أنّ  للقاضي تبني مىت استبعاده فيتم وإالّ  القاضي، دولة يف العام النظام
 عام. بشكل وظروفه سنه، جنسه حسب آلخر طفل من وكذلك لدولا ابختالف خيتلف نسيب

بينما بقي زوجها اإلسالم احلاضنة الزوجة  قتاعتنفإذا ، الردةيستبعد القانون األجنيب الذي يسند احلضانة يف حالة  ،كذلك
ابحملضون إىل بلد  السفر أنّ  ،كذلك.  (1)الشريعة متنع استمرار الزوجية يف حالة اعتناق الزوجة اإلسالم ابعتبار على داينته، و  على كفره

 ومراقبة زايرة يف حّقه من سيحرم األب احلالة هذه إسالمي، ففي غري البلد هذا كان مىت العربية الدول يف النظام العام مع أجنيب يتعارض
 كان ولو إسالمي ببلد املقيم للطرف انةاحلض تسند هلذا فيها يرتعرع اليت الدولة بدين من أتثّره احملضون الطفل على سيخشى أنه ابنه، كما

 مسلم. غري
 دين من احلاضن يكون أن اشرتط قد كان وإن التونسي القانون أنّ  مسلمة، كما احلاضنة تكون أن يشرتط مل اجلزائري فالقانون

 من اجلزائر أو تونس يف مانع فال ،(2)أم احملضون هي احلاضنة كانت إذا ينطبق ال الشرط هذا أنّ  على صراحة نص أنه احملضون، إالّ  أب
 حقها تفقد اهنفإ إسالمية، غري به إىل دولة انتقلت إذا مسلم، أما لبلد أجنيب غري بنهاإب السفر تقرر مل طاملا املسلمة غري لألم احلضانة منح

، 1982نوفمرب  09 خبتاري التعقيب حمكمة عن الصادر القرار يف التونسي القضاء به صرح ما مسلمة، وهذا كانت ولو احلضانة يف
 يف حّقها تفقد التونسي مفارقها يقيم أين لتونس الرجوع من وامتنعت ابخلارج تعيش وهي املفارقة التونسية الزوجة''أّن:  قضى حيث

 فيه". يطعن ال بذلك قضى الذي وبذلك فإن احلكم ،مهتزاير  حق من اهنحرما دون لوالدهم وحيكم هبا األوالد حضانة
 يف السبب هو إسالمية دولة يف اآلخر الطرف وتوطن إسالمي غري بلد يف الوالدين أحد إقامة أنّ  السابقة، لقراراتا من يستنتج    

 أبيه أسندت دين على احملضون تربية إسالمي، فلضمان غري ببلد تقيم السابقة احلاالت معظم يف كانت اليت األم عن احلضانة إسقاط
 كال دام ما اجلزائر يف احلضانة تتقرر أن املعقول غري فمن ابخلارج، يقيمان الوالدين كال كان إذا أما إسالمية، دولة يف يستقر ملن احلضانة
ديسمرب  25 بتاريخ األعلى لسجملا عن الصادر القرار خالل من املوقف هذا على التأكيد متّ  أجنيب، وقد بلد يف يعيشان األبوين

1989(3). 
ضن من مسببات إسقاط احلضانة ألنه يتناىف مع مقتضيات النظام العام يف اجلزائر ألن محاية للحا ك املشنيالسلو  إنكذلك          

من  62وهذا ما نصت عليه املادة  ،مصلحة احملضون تتمثل يف حفظه صحيا وخلقيا ويشرتط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك
يف قضية )ب.س.ج( ضد )ز.ق(، جاء فيه: " حيث أن ( 171684) قانون األسرة اجلزائري، وهذا ما أكده قرار احملكمة العليا رقم

املسمى )ب.س.ج( قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء وهران القاضي إبسناد احلضانة أبهنا رعاية احملضون من تربية 
أن يكون احلاضن أهال للقيام هبذه  وتعليم والسهر على محايته وحفظ صحته وخلقه، كما اشرتطت هذه املادة يف فقرهتا األخرية على

                                                            

 .239، 237ص  ،2006أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء األول: تنازع القوانني، الطبعة الثامنة، دار هومة، ( 1) 
 تسقط اخلامسة، فإن احلضانة األخري سن هذا وجتاوز حملضونا دين غري على احلاضنة كانت إذا التونسية: " الشخصية األحوال جملة من 59 للفصل طبقا( 2) 

 كانت ابنها ولو على واألحن األشفق تبقى هي فاألم ،احملضون حلماية مصلحة االستثناء هذا التونسي املشرع أورد للمحضون"، وقد أما احلاضنة تكن مل عنها ما
 العلوم جملة التونسي، القانون يف احلضانة إسقاط متسك، بن أنظر: عزوز .دينها على ابنها ريبت أن هلا أنه میكن هذا يعين ال الوقت نفس يف مسلمة، ولكن غري

  .97، ص2005تلمسان،  (، جامعة03العدد رقم ) ،القانونية واإلدارية
طنطا، مصر،  األوفست، وطباعة للكمبيوتر لرتكيا الطبعة األوىل، اإلسالمية والقانون(، الشريعة بني مقارنة القوانني )دراسة الدين، تنازع مجال الدين صالح( 3) 

 .391ص  ،2006
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العناصر سابقة الذكر، ...حيث أن جرمیة الزان من أهم مسقطات احلضانة شرعا وقانوان إال ابلنسبة للولد الصغري الذي ال يستطيع 
 .(1)االستغناء عن أمه وعليه فالوجه مؤسس"

 خامتة
على  احلضانة يف مسائل زع القواننيتناجلة ئري أعطى أمهية كبرية يف معااجلزا القضاء سبق التعرض له، توصلنا إىل أنما من خالل        

زائري صوصية اجملتمع اجلن تراعي خاولت أيف جمال االجتهاد القضائي للمحكمة العليا اليت ح احللول املستقرةاملستوى الداخلي من خالل 
ب اجلانقابل مل يويل كن يف امليه، لون وتربيته على دين آبواحلكم ابحلضانة وفقا للقاعدة اليت تقرر وجوب احلرص على مصلحة احملض

ج انة يف إطار الزوا سائل احلضمني يف وضع نصوص قانونية تتضمن حلول يف حالة تنازع القوان أمهية نفس األمهية يف من خاللالتشريعي 
ضع نية من القانون املدين اجلزائري، وقد و رة الثافق 12واكتفى إبدراجها كأثر من آاثر فك الرابطة الزوجية من خالل نص املادة املختلط، 

جني جلزائري إذا كان أحد الزو االقانون  تطبيقمن نفس القانون وذلك ب 13من خالل نص املادة  12استثناء على تطبيق نص املادة 
كان على ا  من هن ، تكن كافيةراءات ملجه اإلإال أن هذ ،جزائري اجلنسية، وما هذا إال محاية ملصلحة الطرف اجلزائري منذ إبرام عقد الزواج

ة تها ابلنسبأمهيربز لحة اليت تاملص تلكاملشرع اجلزائري وضع ضابط إسناد يضبط مسألة احلضانة ليس لشيء إال لضمان مصلحة احملضون، 
يق قواعد قابلة للتطب عالل وضخ من قللطفل احملضون ابعتبار احلضانة حق له وجيب أن تراعي احللول التشريعية تلك املصلحة وذلك احل

مضمون  والختالفة إال أنه ت الفرنسيلسلطاا، كما أنه ورغم حماولة املشرع وضع اتفاقية ثنائية مع على تنازع القوانني يف قضااي احلضانة
 .1988ة لعام ية الفرنسياجلزائر  الثنائية فاقيةفكرة النظام العام بني القانون اجلزائري والقانون الفرنسي، ترتب عنه عدم فعالية نصوص االت

تلط على غرار لزواج املخنة يف إطار امن هنا يتوجب على املشرع أن يعمل على وضع قواعد مادية مباشرة حتكم منازعات احلضا         
 تتناسبونية مستقلة نصوص قان نة يفالقطري وغريها من التشريعات اليت نظمت احلضاو  الكوييتو  املشرع التونسي القواعد اليت وضعها

 ئج التالية:النتا اللخد من هذا ما يتأكو  ضوابطها مع طبيعة وحساسية موضوع احلضانة ابلنسبة للطفل نتيجة الزواج املختلط.
  ن وى اجلزائر ولو كاط على مستطبق فقحد أطراف النزاع جزائري اجلنسية يطبق القانون اجلزائري لكن هذا األمر يبقي مأإذا كان

 ري جزائري لكان احلكم خمالف متاما.النزاع أما القاضي غ
 كمة العليا.ضائي للمحالق اداالجتهحل إشكاالت اليت تثريها احلضانة هي مؤسسة على معظم القواعد املستند عليها يف  أن 

 لتالية: صيات ارتاحات والتو تقدم ابالقنانة، اليت شابت التشريع اجلزائري يف تنظيم مسألة تنازع القوانني يف احلضللنقائص  وابلنظر    
  ما بعد احنالل  الل مرحلةضون خاحلضانة إىل أحكام الشريعة اإلسالمية ألهنا كفلت مصلحة احمل إشكاالتحل ضرورة الرجوع يف

 الزواج وخاصة من خالل حرصها على كيفية تربيته وضرورة احلفاظ على داينته.
 كوهنا تتغري   انةسائل احلضيف م عند حل تنازع القوانني ضييستدل هبا القا ،صلحة احملضونوضع ضوابط ومعايري تضبط مفهوم م

 ق.اإلطال نضع معيار ملصلحة احملضون يتقيد به القاضي علي وجه أنبتغري املكان والزمان وبذلك ال میكن 
 تلطاالت الزواج املخحب ضبط القانون الواجب التطبيق يف مسائل احلضانةت ةقانوني وصإدراج نص. 

                                                            
 .171-169ص  ،2001 ،عدد خاص ،اجمللة القضائية ،1997سبتمرب  30( بتاريخ 171684) قرار احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصية ملف رقم (1)
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 واعد قابعتبار أن معظم  ل العربيةالدو  اخلاصة ابألحوال الشخصية بني تشريعات القانون الدويل اخلاص قواعد السعي الدويل لتوحيد
بني حماكم الدول   األحكاميفناقض ومثل هذا التوحيد يكفل عدم الت ةاألحوال الشخصية يف تلك الدول مستقاة من الشريعة اإلسالمي

 طبيق.لقانون الواجب التومعرفة ا قواننيلتجنب وقوع تضارب يف ال يف الدول املراد فيها وذلكالعربية ومن مث يضمن تنفيذ تلك األحكام 
ه وضمان تكريس فية حلمايتكات  ل املشرع اجلزائري لوضع ضماانيبقى مستقبل الطفل احملضون ومصلحته مرتبطان بتدخ ،وأخريا   

 لحته.ن ضمان مصتأكد مة الزواج املختلط، فهنا جيب السألة إسناد احلضانة يف جمال تنازع القوانني يف حالمبمصلحته 
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 أتثري االكتشافات الطبية على الّنسب، نقل وزراعة األعضاء الّتناسلية منوذجا
 " دراسة فقهية قانونية "

The effect of medical discoveries on ratios; transplants and genital implants model  

" juristic and legal stady " 

 أستاذة مساعدة قسم )أ(،أ.خاليف ربيعة، 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

 جامعة مصطفى اسطنبويل معسكر، اجلزائر.
                     10/05/2018 اتريخ املراجعة: -18/03/2018اتريخ اإليداع: 

 ملخص:  
 استحداث صا، فقد متيب خصو مذهال  يف خمتلف جماالت املعرفة عموما ويف اجملال الطيعرف العصر احلديث تطورا علميا 

ء للوصول إىل القضا ن األطباءولة مجراحات طبية مل يكن هلا سابق وجود على الساحة العلمية كزراعة األعضاء التناسلية وذلك كمحا
 ا أبمراض .ح ألصابتهلتلقياوظيفتها احليوية أو عملية على بعض حاالت العقم الناجتة عن فشل األعضاء التناسلية للقيام ب

طتها أبحكام نساب وإانية لألوقد طرحت هذه العمليات مسائل خالفية بني فقهاء الشرع من منطلق محاية الشريعة اإلسالم
تى عضاء من جثث املو األ اع هذهاقتط خاصة حول مدى شرعية هذه العمليات وبني فقهاء القانون ابعتبارها تثري إشكاال عمليا يف حالة
 أو جزء منها فقط ابلنسبة لألشخاص األحياء وكيفية إثبات نسب املولود يف حالة حدوث احلمل. 

 الكلمات املفتاحية: 
 تغيري اجلنس، الصفات الوراثية، اجلراحة الطبية املتخصصة، وسائل اإلثبات، النسب. 

Abstract: 

Genital Transplantation is a specialized medical surgery that has brought on medical 

development to solve some pregnancy problems and eliminate some cases of infertility. These 

operations pose a conflict between Islamic jurisprudence and legal texts on its legitimacy because 

they are related to lineage of the child. 

Keywords : 

Sex change - specialized medical surgery - Genetic characteristics - Means of proof - 

lineage. 

  : ةممقـد          

مت توظيف التقدم يعرف العصر احلديث تطورا علميا مذهال  يف خمتلف جماالت املعرفة عموما ويف اجملال الطيب خصوصا، فقد  

حيث أصبحت اجلراحات الصحية اليت كانت تبدو مستحيلة يف املاضي عمليات جراحية عادية ميكن  العلمي يف تطوير الطرق العالجية،

على الساحة العلمية كزراعة األعضاء  جديدةفضال عن ذلك فقد مت استحداث جراحات طبية  .1مباشرهتا بسهولة وبدون معاانة للمريض

ية، فقد بدأ التفكري يف هذه اجلراحة كمحاولة من األطباء للوصول إىل أحد سبل العالج احلاسم حلاالت العقم الناجتة عن فشل التناسل

 األعضاء التناسلية للقيام بوظيفتها احليوية أو عملية التلقيح ألصابتها أبمراض.
                                                 

أثرها يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، جملة صدى اجلامعة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد رقم كرمي مأمون، جراحة تثبيت اجلنس و عبد ال  - 1
 .11، ص 2008، الصادرة يف أكتوبر 02
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انبه، كانت الدافع األساسي لدراسة هذه القضية، وانطالقا من هذه املعطيات فإن حساسية املوضوع وتشابك العديد من جو   

نون ن أهل الفقه والقاملب تدخال ا يتطابعتبار أن وسائل اإلجناب احلديثة أفرزت أوضاعا مغايرة للوضع املعهود لإلجناب الطبيعي، مم

 .عملياتالذه وذلك  إلزالة الكثري من الضبابية اليت تكتنف العديد من جوانبها، ونظرا جلهل عامة الناس هب

كما يشهد ألمهية موضوع البحث الندوات العلمية واملؤمترات والفتاوى الشرعية والبحوث اليت اختذت هذه املبتكرات العلمية  

إلسالمي و من جانب الفقه اأيب البحت ب الطحمورا هلا، واليت شهدهتا السنوات املصاحبة لظهور هذه التقنيات، سواء كان تناوهلا من اجلان

 جهة القانون والتشريع الوضعي.من أو 

وجتدر اإلشارة إىل هذا النوع من اجلراحة يثري مسائل كثرية سواء من اجلانب الشرعي، لتعلقها مبقصد شرعي خاص وهو مقصد 

ية األعضاء التناسلية حمل الزرع للصفات الوراثية، وهو ما يؤدي إىل مفاسد اجتماع، بسب محل الشارع يف حفظ األنساب من االختالط

هلذا فقد طرحت هذه العمليات مسائل خالفية بني فقهاء الشرع من منطلق محاية الشريعة اإلسالمية لألنساب من خالل  .1وأخالقية

إلضافة إىل ذلك فقد حظرت معظم التشريعات ، ابمدى محل املولود للصفات الوراثية املنقولة، إما للشخص املتربع أو الشخص املتلقي

 .األعضاء التناسلية، كاستثناء على ابقي األعضاء البشرية األخرى خبالف التشريع اجلزائري الذي سكت عن هذه املسألةالوضعية زراعة 

، وذلك للبحث  -ا اء التناسلية منوذجزراعة األعض -وعليه أتيت هذه الدراسة املوسومة ابالكتشافات الطبية وأثرها على النسب 

آلاثر اليت ملستحدثة مع كشف االطبية ا ارساتلم من الفقهاء والقانونيني اليت عاجلت تلك املسائل واملموالوقوف على آراء واجتهاد أهل الع

 وضياعا.حفظا كالنسب الذي يتوقف عليه مصري املولود   مهمتنشأ عنها خاصة حينما يتعلق أبمر 

 :يت يطرحها هذا املوضوع لعل أمههاابإلضافة إىل اإلجابة على بعض التساؤالت ال

 صاب ؟ة اإلخالوراثية املوجودة يف األعضاء التناسلية يف تشكيل اجلنني عند عملي الصفاتما أتثري نقل  -1

 لإلجناب؟ ديدةما مدى كفاية القواعد الفقهية والقانونية اليت أقيم عليها النسب يف استيعاب القوالب اجل -2

وكذا القانونية وبسط وجهة نظر  الفقهيةلعمليات من الناحية ويف سبيل إيضاح ما تقدم حرصت يف هذا املقام على دراسة هذه ا 

 املبحث األولحيث قسمت هذه الدراسة ضمن حمورين أساسيني، تناولت يف  ،بعض التشريعات الوضعية من هذه االبتكارات الطبية

دراسة ماهية عمليات غرس األعضاء التناسلية من خالل إبراز التمييز بينها وبني بعض العمليات املشاهبة هلا وكذا تبيان أنواع األعضاء 

                                                 
لشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، ابلقاهرة فرحات عبد العاطي سعد، نقل وزرع األعضاء البشرية يف ميزان الفقه اإلسالمي، جملة ا - 1

 .237، دون ذكر اتريخ العدد، ص 29مصر، العدد رقم 
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لتبيان مدى مشروعية غرس األعضاء التناسلية وأثرها على النسب سواء يف الفقه  املبحث الثاينالتناسلية القابلة للنقل، لننتقل يف 

 أو القانون الوضعي. اإلسالمي 

 املبحث األول

 األعضاء التناسليةوزراعة ماهية عمليات نقل 

إن عمليات التحكم يف اإلجناب والتقدم الذي أحرزه العلماء يف جمال غرس األعضاء، فتح أبوااب جديدة يف املمارسات الطبية  

 من عيوب  التناسلية هأعضاءيض اإلنسان عما يصيب ات إىل تعو . إذ هتدف هذه العملي1ومن ذلك عمليات غرس األعضاء التناسلية

 ول دون القدرة على اإلجناب واجلماع.حت

هي إدماج عنصر تناسلي يف جسم اإلنسان احلي للمسامهة يف  ،قصد بعمليات نقل األعضاء التناسلية من الناحية الطبيةيإذ 

اليت  ،غري أن التعريف اجللي هلذه العملية يظهر يف اعتبارها جمموعة العمليات اجلراحية ،2مما تعانيه الوظائف الفيزيولوجية من نقص، التقليل

إلحالله حمل العضو  ،يقوم مبباشرهتا الطبيب اجلراح هبدف نقل عضو تناسلي سليم أو جزء منه من جسم املتربع إىل جسم مستقبل آخر

 .يةاملصاب ومتكني الشخص املصاب ابلعقم من اإلجناب بصورة طبيع

يات تثبيت ها عمللعل أمه ،ةألخري ومن مث فإن هذه العمليات تتميز عن غريها من التطبيقات احلديثة اليت ظهرت يف اآلونة ا

ذا فإن هل ،ء اجلسد اآلدميا من أجزاغريه إلضافة إىل ذلك فإن طبيعة األعضاء التناسلية حمل الزرع ختتلف عناب ،اجلنس أو عمليات تغيري

 إبراز لب أول، لننتقل إىلاسلية كمطالتن تستلزم دراسة هذه األعمال الطبية، واليت قد تتشابه مع عمليات نقل األعضاء الضرورة العلمية

 أنواع األعضاء التناسلية املراد غرسها كمطلب اثين.

 ةملشاهبة امتييز عمليات نقل األعضاء التناسلية عن التطبيقات الطبية احلدي :املطلب األول

ما جيعل من دراستها وحماولة  ،الطفرة العلمية اهلائلة يف جمال العلوم الطبية عدة ممارسات هلا من اخلطورة والفائدةلقد أفرزت  

إذ ختتلف هذه الوسائل الطبية احلديثة من نوع إىل  ،ضبط جوانبها أمر مهما وذلك الرتباطها ابلعالقات االجتماعية واجلنس بصفة عامة

وعليه سنحاول دراسة البعض من هذه  .ف املتوخى منها وكذا اآلاثر املرتتبة من الناحية الشرعية أو القانونيةوذلك ابلنظر إىل اهلد ،آخر

                                                 
، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض اململكة 1سفيان بن عمر بورقعة، النسب ومدى أتثري املستجدات العلمية يف إثباته )دراسة حتليلية فقهية(، ط - 1
 . 489، ص 2007لعربية السعودية، السنة ا

، ص 1996(، للنشر والتوزيع، بنغازي ليبيا، الدار اجلماهريية، السنة 1فرج صاحل اهلريش، موقف القانون من التطبيقات الطبية احلديثة )دراسة مقارنة(، )ط  - 2
53 . 
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حبيث نستهل هذا الفرع بتحديد املقصود من تثبيت اجلنس )الفرع األول(، التناسلية، املمارسات الطبية الشبيهة بعمليات نقل األعضاء 

 نس )الفرع الثاين(.لننتقل إىل إيضاح عمليات تغيري اجل

 عمليات تثبيت )تصحيح( اجلنس :الفرع األول 

يقصد بتصحيح مستحسن اإلنسان أبنه عملية جراحية يقوم من خالهلا الطبيب بعالج حالة مرضية ختص اإلنسان اخلاضع 

تصحيح لوضع خاطئ إىل آخر وترتيبا على ذلك تعترب عمليات تثبيت اجلنس  ،1صفات الذكورة واألنوثةحبيث ال تتضح لديه   ،للعملية

وجتدر اإلشارة إىل أن  فهي تثبيت جلنس الشخص يف جنسه احلقيقي والصحيح. ،سليم، بسبب وجود إنسان مشتبه بني الذكر واألنثى

ترب قضية تثبيت )تصحيح اجلنس( ما زالت تشغل األوساط االجتماعية والطبية، غري أن مثل هذه العمليات ال يرفضها الشرع، ألهنا ال تع

احلقيقي سواء ذكر أو أنثى نظرا لوجود بعض  اخللل يف الغدد اجلنس تغيري يف خلق هللا،  بل هي تصحيح لبعض االختالط للوصول إىل 

 .2اجلنسية غامضة فتجرى له هذه العملية لتثبيت جنسه احلقيقي والصحيح األعضاءاجلنسية، كما تكون 

،  3إلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية العاشرة املنعقدة مبكة املكرمةوقد أكد على ذلك قرار جملس اجملمع الفقهي ا 

املراد إذ يتضح من هذه الفتوى أنه ينبغي توافر األعضاء التناسلية للجنس  ،كما أجازت دار اإلفتاء املصرية إجراء هذا النوع من اجلراحة

مسألة  فضال عن ذلك تعد هذه العمليات ،4األعضاء وليس لزرع أعضاء جديدة لتكون العملية اجلراحية جمرد كشف عناملراد التحويل 

                                                 
 .872، 871، ص 1988، السنة 10يف جملة احملامون السورية، العدد رقم عمر الفاروق الفحل، حتول اجلنس بني الشريعة والقانون، مقال منشور  - 1
مي و القانون فاهلل خلق البشر جبنسني ال اثلث هلما ذكرا أو أنثى، وقد أشار إىل ذلك عبد الكرمي مأمون، جراحة تثبيت اجلنس وأثرها يف الفقه اإلسال - 2

 .12الوضعي، املرجع السابق، ص 
ا يلي :"...اثنيا: أما من اجتمع يف أعضائه عالمات النساء والرجال فينظر فيه الغالب من حالة فإن غلبت عليه الذكورة جاز عالجه والذي جاء فيها كم - 3

رموانت ألن هذا راحة أو ابهلطبيا ملا يزيل االشتباه يف ذكورته ومن غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبيا مبا يزيل االشتباه يف أنوثته سواء كان العالج ابجل
 20إىل  1989فرباير  19املوافق ل 1409رجب  13املرض والعالج يقصد به الشفاء وليس تغيريا خللق هللا عز وجل." القرار صدر يف الفرتة املمتدة من يوم 

ه جلنة املناهج ابجلامعة األمريكية املفتوحة، ص يف فقرته الثانية بشأن حتويل الذكر إىل أنثى وابلعكس، فقه النوازل، أعدت 1989فرباير  26املوافق ل  14رجب 
262 . 

وجود الدواعي اخللقية  وقد ورد فيها ما يلي: "األحاديث الشريفة جتيز إجراء جراحة يتحول هبا الرجل إىل امرأة واملرأة إىل رجل، مىت انتهى الطبيب الثقة على - 4
رة املغمورة ابعتبار هذه اجلراحة مظهره لألعضاء املطمورة أو املغمورة تداواي من عالج مدته ال تزول إال يف ذات اجلسد بعالمات األنوثة املطمورة أو عالمات الذكو 

بدار اإلفتاء املصرية، مشار إليه من طرف: طارق سرور، نقل  1988-11-02والصادرة بتاريخ  1988لسنة  168هبذه اجلراحة." الفتوى مقيدة برقم 
 .322، ص 2001(، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، السنة 1)ط األعضاء البشرية بني األحياء،
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، إال أن هناك أتخر يف معاجلتها نظرا حلساسية هذا املوضوع وخطورته يف 1ز هبا خمتلف التشريعات مبا فيها العربية ومنها التشريع املغريبتميت

  . الوقت ذاته

ت تصحيح أو تثبيت اجلنس تتشابه مع عمليات زراعة األعضاء التناسلية يف الغاية واجلدير ابلذكر يف هذا الصدد إىل أن عمليا  

الوالدة أو كتشوهات اخللقية   من العيوب اإلنسان ملا قد يشوب جسم ،اجلنس ابعتبارها هتدف إىل توضيح  ،إلجرائهاالعالجية اليت تدفع 

 . بعد أن كان مشكوكا فيه ،لتحديد جنس اإلنسان هااجلراحي إلصالح، واليت ميكن لألطباء اللجوء إىل التدخل  2التشوهات املرضية

يظهر يف أن الشخص اخلاضع لعملية تثبيت اجلنس يصبح رجال بعد أن كان  ،غري أن  الفارق اجلوهري بني هاتني العمليتني   

تعلق األمر حبالته املدنية أو غريها، خبالف ظاهره امرأة أو العكس، وال خيفى على أحد اآلاثر القانونية النامجة عن هذا التغيري سواء 

الزوجني أو  عمليات زراعة األعضاء التناسلية اليت يكون الغرض منها إما حتصيل النسل أو االستماع نظرا لتلف األعضاء التناسلية ألحد

يسبب لف املبيضني أو اخلصيتني قد يكون القصد منها اجلمال، ذلك ألن تكما .3انسداد القنوات الناقلة للبويضات أو احلاملة للمين

إذ أن ، 4التجميلقد يتوخى من ورائها جمرد و ابلتبعية وفقدان اجلمال  ، وابلتايل ألنوثة أو الذكورة حسب احلالةاصفات  الكثري منفقدان 

 . الطبيعيةإىل هيئتها العودة ابلصورة الظاهرة للبدن هو عام بذلك كله كأصل  املراد 

 تغيري اجلنسعمليات  :الفرع الثاين

ف بعض الفقهاء عمليات تغيري اجلنس أبهنا عمليات استئصال وطمس املظاهر اجلنسية احلقيقية للشخص واصطناع وقد عر  

ملية طبية يتم مبقتضاها حتويل مظهر العضو التناسلي إىل اجلنس املعاكس جلنس الشخص يعتربها البعض اآلخر عكما ،  مظاهر للنوع اآلخر

الذي فطروا تكوينهم تغيري ومن مث فإننا نستطيع القول أبن تغيري اجلنس هو رغبة غري مربرة ألفراد عاديني يف  ،5لذلكدون مربر شرعي 

والدول  هذا وقد أاثر هذا النوع من العمليات ضجة كبرية حول مشروعيتها، نظرا النتشارها انتشارا كبريا يف كثري من الدول الغربيةعليه. 

                                                 
مون، جراحة حيث تفيد املعلومات أن عمليات تثبيت اجلنس جتري يف املغرب األقصى منذ اخلمسينات ومل تثار مسألة شرعيتها أو تنظيمها، عبد الكرمي مأ -  1

 .11رجع السابق، ص تثبيت اجلنس وأثرها يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، امل
، 1851، ص2000(،  دار النقاش للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، السنة 1وقد أشار إىل ذلك أمحد حممد كنعان، املوسوعة الطبية الفقهية، )ط - 2

لم اإلجرام والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة وهيبة مكرلوف، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن األساليب املستحدثة يف الطب واجلراحة، مذكرة ماجستري يف ع
 ، 185، ص 2005-2004أبوبكر بلقايد تلمسان، السنة اجلامعية 

 .129 حممد سليمان األشقر، أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن )د.ذ.ت.ط(، ص - 3
 كما يف حالة عالج ضمور ذكر الرجل وزراعة ركب للمرأة   - 4

5  - Abedelhafid Ossoukine, L’éthique Biomédicale, Oran Algérie, Dar Gharb, éd. 2000, p 203. 

السنة  شر والتوزيع، القاهرة مصر،ة للطبع والن(، دار النهضة العربي1،)ط –دراسة مقارنة -ذكر من قبل: أمحد حممود سعد، تغيري اجلنس بني احلظر واإلابحة 
 .196، ص 1993
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. 2إىل النوع اآلخر جرمية يستحق فاعلها العقوبة ألهنا تغيري خللق هللا التحويلقد اعترب اجملمع الفقهي اإلسالمي حماولة ف،  1اإلسالمية أيضا  

بة وهو ما أكدته أيضا هيئة كبار املسلمني، حبيث جند العلماء املسلمني املعاصرون أمجعوا على عدم جواز إجراء التدخل اجلراحي جملرد الرغ

 .3وجود دواعي جدية وصرحيةيف التغري دون 

غري أنه ابلرغم من حظر معظم التشريعات الوضعية هلذه العمليات، نظرا لتنافيها مع قواعد النظام العام وما استقر عليه العلم  

اجلنس كما إال أن هناك بعض القوانني أابحت عمليات تغيري  ،يؤثر  يف مستقبل املريضاهلدف العالجي مما عن خروج العتباره  حديثا،

 .4نظمتها ابحرتام ضوابط معينة إلابحة فعل التغيري

األعضاء التناسلية يف احملل واملتمثل يف األعضاء  زراعة وجتدر اإلشارة إىل أن عمليات تغيري اجلنس قد تشرتك مع عمليات 

ضاء التناسلية لغرض عالجي وليس جملرد ، حبيث يكون زرع األعجرائهماغري أن الفارق اجلوهري بينهما يكمن يف اهلدف من إ ،التناسلية

، بينما تعد عمليات تغيري اجلنس مبثابة تغيري للوضع السليم إىل اخلاطئ، على عكس عمليات تصحيح اجلنس اليت 5رغبة نفسية شخصية

آاثرا قانونية اجلنس عمليات تغيري بل أكثر من ذلك فقد يرتتب على  تكون أعضاءه اجلنسية غامضة ومما يشتبه يف جنسه ذكرا  أو أنثى،

 خبالف عمليات غرس األعضاء التناسلية  خطرية سواء من الناحية االجتماعية أو القانونية نظرا لتغيري حالته املدنية،

فضال عن ذلك فإن عمليات تغيري اجلنس تعترب كعملية يفقد صاحبها صفاته اجلنسية دون أن يكتسب خصائص اجلنس  

خلارجي دون الرتكيب البيولوجي للشكل اىل أن التغيري الذي يرتتب على هذا النوع من اجلراحة هو تغيري ويرجع السبب يف ذلك إ 6اآلخر

                                                 
 كقضية "سايل" يف مصر، والعمليات اليت أجريت يف دولة الكويت وغريها.   - 1
بعنوان  1989فرباير  26-19وهو ما جاء يف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشر املنعقدة مبكة يف الفرتة املنعقدة  - 2

واألنثى اليت كملت أنوثتها ال حيل  موضوع حتويل الذكر إىل أنثى والعكس يف الفقرة األوىل واليت تقضي مبا يلي : " أوال : الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته
لتغري بقوله تعاىل خمربا عن حتويلها أحدمها إىل النوع اآلخر، وحماولة التحويل جرمية يستحق عليها عقوبة ألنه تغيري خللق  هللا.  وقد حر م سبحانه عز وجل هذا  ا

." م فليغرين خلق هللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسراان مبيناوألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن ءاذان األنعام وألمرهنقول الشيطان: "
ات خلق هللا : النساء[  فقد جاء يف صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه: "لعن هللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات حلسن  املغري 119]

 وهو يف كتاب هللا عزوجل يعين قوله: " وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ..." ملزيد من التفصيل عز وجل مث فقال أال ألعن من لعن رسول هللا
 .262ميكن الرجوع إىل فقه النوازل، املرجع السابق، ص 

، الطائف السعودية، كما اجتهت إليه أيضا دار اإلفتاء املصرية السابقة ابعتبار أن التغيري 39يف دورته  1993-03-17بتاريخ  176قرار اهليئة العامة رقم  - 3
: " اي أيها اإلنسان ما غرك بربك اإلتفاقي للجنس يتناىف مع األحكام الشرعية  اليت تقضي بعدم جواز التصرف يف حالة األشخاص وهذا مصداقا لقول هللا تعاىل

 : االنفطار[7-6" ] الذي خلقك فسواك فعدلك .الكرمي 
 . 462املرجع السابق، ص  وقد أشار إىل ذلك أمحد حممود سعد، 1972أفريل  21لعل أمهها القانون السويدي الصادر بتاريخ  - 4
 .12سالمي و القانون الوضعي، املرجع السابق، ص عبد الكرمي مأمون، جراحة تثبيت اجلنس و أثرها يف الفقه اإل -  5
 .873عمر الفاروق الفحل، املرجع السابق، ص  - 6
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الشخص، بعد أن كان يعاين من تشوهات خلقية جنس الذي يظل دون ذلك، خبالف عمليات التصحيح اليت ينجم عنها إظهار حلقيقة 

 أو خلل عضوي يف اجلهاز التناسلي. 

 أنواع األعضاء التناسلية القابلة للغرس :املطلب الثاين

، إذ أثبتت املمارسات الطبية احلديثة ضرورة التمييز بني هذه ةعه من األعضاء الداخلية واخلارجييتشكل جسم اإلنسان يف جممو 

تها كما هو احلال ابلنسبة بزراعهيك عن االختالف يف الشروط القانونية املتعلقة ملا ينتج عن إجرائها آاثر قانونية متباينة، ان، العناصر

ابإلضافة إىل ذلك فإن طبيعة األعضاء  ،1، الكلية وقرنية العنيكالكبدواملزدوجة   األعضاء املتجددة أو  الرئةكالقلب أو   األساسيةعضاء لأل

والتوالد عند اإلنسان،   لك األعضاء اليت هلا دور يف عملية التناسلفهي ت ،التناسلية ختتلف يف وضعها عن غريها من أجزاء اجلسد اآلدمي

وقد اختلف املختصون حول تصنيف األعضاء  .2كما تقوم إبنتاج عناصر اإلخصاب من البويضات ونطف وهي أيضا حمل اجلماع

التناسلية، فمنهم من قسمها حبسب تركيبها اجلنسي ذكورة أو أنوثة، ومنهم من قسمها استنادا إىل مدى نقل هذه األعضاء للصفات 

 يف الفرعني املواليني: األساس إبراز أنواع األعضاء التناسلية هذاعلى  ،نسانالوراثية لإل

 اجلنسيتركيبها تقسيم األعضاء التناسلية حسب  ول:الفرع األ

خيتلف تركيب اجلهاز التناسلي الذكري عن األنثوي ابختالف الوظيفة، حيث تكون الوظيفة عند الذكر تكوين وخزن وقذف 

على حدى وذلك كل   وهو ما سنحاول إيضاحه يف هذا الفرع ،3وعند األنثى تكوين البويضة مث رعاية اجلنني ومنوه ووالدتهاحليواانت املنوية 

 :وفق ما يلي

 : األعضاء التناسلية عند الذكر البند األول

 :يلي ى كمايتكون اجلهاز التناسلي الذكري من أجزاء خارجية وأجزاء داخلية ختتلف وظيفتها عن األخر 

إذ ، 4: وهي تشمل كل من اخلصية اليت هي عبارة عن غدة بيضوية الشكل تقع داخل كيس الصفناألعضاء الداخلية -(أ

ابإلضافة إىل الرببخ الذي يشكل قناة تصب  ،تعترب هذه األخرية عضو التناسل الذكري األول ابعتبارها صانعة للنطاف واهلرموانت الذكرية

وهو ملتوي كثريا يتصل ابلقناة املنوية الناقلة اليت تنقل احليواانت املنوية من  ،نوية الصادرة من اخلصيةفيها جمموعة كبرية من القنوات امل

                                                 
 .53طارق سرور، املرجع السابق، ص - 1
 .489، سفيان بن عمر بورقعة، املرجع السابق، ص 78أمحد حممد كنعان، املرجع السابق، ص  - 2
 .146، ص 2005ان، دار اليازور يف العملية للنشر والتوزيع، عمان األردن، السنة رمزي الناجي، عصام الصفدي، تشريح جسم اإلنس - 3
 .371، ص 1999(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان األردن، السنة 1حممود بدر عقل، األساسيات يف تشريح اإلنسان، )ط - 4
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. فضال عن ذلك فإن اجلهاز التناسلي للذكر يتكون من احلويصالت املنوية واليت تفرز مواد سائلة حتتوي على السكر 1اخلصيتني إىل اخلارج

 .3ليخرج يف املينمن السائل   %20إبفراز  تقوم، كما يتكون من غدة الربوستاات اليت 2وهرمون الربوستاات جالندين

: وتتألف من الصفن وهو عبارة عن كيس جلدي حيتوي على اخلصيتني والرببخ، إذ يقوم بدور هام يف  األجزاء اخلارجية -(ب

القضيب الذي يعد عضو اجلماع عند الذكر، حيث يستعمل ، وهناك أيضا 4محاية اخلصيتني يف درجة حرارة أقل من درجة حرارة اجلسم

 .5إلدخال احليواانت املنوية إىل املهبل

 : األعضاء التناسلية عند األنثى البند الثاين

 وهي تنقسم إىل أعضاء تناسلية ظاهرة خارجية وأخرى ابطنية داخلية على الوجه التايل: 

وهي تتألف من املبيضني مث بوقي الرحم الذين ينقالن البويضات إىل الرحم، الذي حيضن  األعضاء التناسلية الباطنة: -أ(  

إبفراز االسرتجينات والربوجستون  انيقوم كما،، إذ يقوم املبيضان بتخزين وإنتاج البويضات6اجلنني مث املهبل اللذان يعتربان حمل اجلماع

  .7وهي هرموانت جنسية وأنثوية

ذلك يعد  ، فضال عن8األجزاء اخلارجية للجهاز التناسلي األنثوي فرج الرحملى عوتطلق األعضاء التناسلية الظاهرة:  -(ب

 .9الثدي جزء من اجلهاز التناسلي األنثوي وهو عبارة عن غدة عرقية كبرية تفرز احلليب

 إلنسانلالوراثية تقسيم األعضاء التناسلية استنادا إىل مدى انتقال الصفات : الفرع الثاين

                                                 
 .92، ص 2008ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية مصر، السنة (، د1نسرين عبد احلميد نبيه، نقل وبيع األعضاء البشرية، )ط -  1
ذكر سنة الطبع،  ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل امساعيل مرحبا، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، رسائل جامعية، مصر، دار بن اجلوزي، دون - 2

 .98ص 
 .87أمحد حممد كنعان، املرجع السابق، ص  -  3
 .61-59، ص 1985(، دار احلرية للطباعة، بغداد العراق، السنة 1علي غالب ايسني، علم التشريح، )ط - 4
 .151رمزي الناجي، عصام الصفدي، املرجع السابق، ص  - 5
 493سفيان بن عمر بورقعة، املرجع السابق ، ص  -  6
ض البشري بيضوي الشكل، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل أمحد حممد كنعان، املرجع حيث يقع كل مبيض على جانيب الرحم أسفل البطن ويكون املبي - 7

 .87السابق، ص 
ك فوهات وقنوات حيث يتكون من جبل العانة )الزهرة(، الشفران الكبريان والصغريان البظر ويشبه القضيب عند الذكر إضافة إىل فتحة املهبل واإلحليل وكذل - 8

، علي غالب 152-151دد املخاطية، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل رمزي الناجي، عصام الصفدي، املرجع السابق،        ص جمموعة عديدة من الغ
 . 17،18ايسني، املرجع السابق ص 

إىل ذلك حممود بدر  ويتشابه الثدي يف الذكور واإلانث حىت سن املراهقة وبعدها يبدأ الثدي ابلنمو عند اإلانث نتيجة اإلفراز اهلرموانت األنثوية وقد أشار - 9
 .386عقل، املرجع السابق، ص 
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ان،أما اثنيهما ثية لإلنسص الورادخل يف نقل اخلصائ كل ما لهأوالمها   وقد صنف املختصون هذه األعضاء إىل نوعني أساسني،

 دخل يف نقل الصفات الوراثية، وهو ما سنحاوله إيضاحه كما يلي:  له فهو ما ليس

  : ماله دور يف نقل اخلصائص الوراثيةالبند األول

اخلالاي التناسلية، ومها شيئان أوهلما اخلصيتان عند الرجل، ابعتبارمها هذا النوع  حيث يقوم يعرف ابسم الغدد التناسلية، وهو ما

 ،ائص الرجل وخصائص أصوله إىل ذريته إضافة إىل مسؤوليتها عن إفراز اهلرموانت الذكريةصناعة املين والبذرة اليت تنقل خصاملسؤولتان عن 

تتولد البويضات ابعتبارها البذرة اليت حتمل الصفات الوراثية لألنثى وتنقل خصائصها إىل ذريتها، ومنهما املبيضان عند املرأة،  أما اثنيها فهو

 .1إضافة إىل إفراز هرموانت األنوثة

 : ما ليس له دور يف نقل الصفات الوراثية البند الثاين  

عند املرأة لكوهنما  نقل املين، وقنايت فالوبلابعتباره جمرد أداة  ،لرجللالتناسلي، كالذكر ابلنسبة  اجلهاز أعضاءبعض ويراد به 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن عمليات غرس األعضاء التناسلية  .2رد طريق لنقل البويضة بعد تلقيحها وكذلك الرحم فإنه جمرد حمضنجم

األمر تتميز بنوع من اخلصوصية ال تتعلق فقط بطبيعة األعضاء التناسلية حمل الغرس، وإمنا الرتباطها مبسألة النسب وكيفية إثباته للمولود، 

 الذي أاثر مدى مشروعيتها وهو ما سنحاول إيضاحه يف املبحث املوايل. 

 ثاينلبحث اامل

 مدى مشروعية نقل األعضاء التناسلية وأثرها على النسب

ألطباء املختصون توصل ا مع تطور العلوم الطبية يف العصر احلاضر والتقدم الكبري الذي  أحرزه العلماء يف جمال زراعة األعضاء،

غري أنه  .3زراعة األعضاء التناسلية املأخوذة من متربع أو متوىف يف رجل أو امرأة عقيمة إىل إمكانيةيف أواخر التسعينات من القرن العشرين 

ورغم ما حتققه عمليات غرس األعضاء التناسلية من منافع اجتماعية وفردية ابعتباره احلل األنسب ملشاكل عدم اإلجناب نتيجة تلف 

األمر الذي جعل مشروعية هذه  ،جلراحة يثري الكثري من االختالفات يف اآلراءاألعضاء املسؤولة عن حتصيل النسل، إال إن هذا النوع من ا

 .طبيعة األعضاء التناسلية حمل الغرس وخصوصيتها وذلك بسبب العمليات تشغل ابل الباحثني واستدعت انتباههم إىل البحث والتدقيق،

                                                 
 131سليمان األشقر، املرجع السابق، ص  - 1
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية مصر، -دراسة فقهية مقارنة -عضاء البشرية بني احلظر واإلابحةأسامة السيد عبد السميع، نقل وزراعة األ - 2

 .93، نسرين عبد احلميد، املرجع السابق،  ص 78، ص 2006السنة 
 .91أمحد حممد كنعان، املرجع السابق ، ص  -  3
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موقف نليه ببيان  وأثرها على النسب )املطلب األول( مث على هذا األساس سنتناول دراسة احلكم الشرعي لغرس األعضاء التناسلية و 

 القانون من هذا النوع من العمليات وكيفية إثبات النسب )املطلب الثاين(.

 لنسبحكم الشريعة اإلسالمية من نقل وزراعة األعضاء التناسلية وإثبات ا: املطلب األول

نظرا لتعلقها مبقصد شرعي خاص وهو حفظ  جسم اإلنسان مما ال شك فيه أن األعضاء التناسلية ختتلف عن ابقي أعضاء

األمر الذي أاثر اخلالف الذي بقي منصبا حول احلكم الشرعي لغرس هذه األعضاء ونقلها من إنسان آخر،  ،1األنساب من االختالط

من قبل الفقه اإلسالمي للوقوف على  ومن مث حيتاج هذا النوع إىل التوضيح والبيان ،فال خيفى على أحد اآلاثر املرتتبة عن هذه العمليات

 مدى شرعيتها من جهة وكذا أتثري غرس األعضاء التناسلية على النسب. 

هللا تعاىل كمحارم الزواج  فرضها حقوقتتعلق به  ن النسب يعترب من احلقوق املشرتكة بني هللا وبني العباد، إذواجلدير ابلذكر أ

، لذلك جند 2ووجوب اإلنفاق والتوارث وغريها، ولو كان حقا خالصا للعباد جلاز هلم التصرف فيه وفق إرادهتم ابلتنازل عنه أو هبته أو بيعه

ع األنساب ابلنهي عما خيلط لشرع احلكيم قد سد كل الذرائع واملنافذ اليت قد تفضي إىل الوقوع يف احلرام الذي هو الطريق األول لتضييأن ا

وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم نقل األعضاء التناسلية بني مؤيد ومعارض، نظرا لعدم وجود نص صريح جييز أو يرفض  النسب.

ل من خال وبناء على ذلك سنحاول من خالل املطلب األول إيضاح خمتلف اآلراء اليت وضعها الفقهاء ،مثل هذا النوع من العمليات

 الفرعني التاليني:

 لنسباحكم نقل األعضاء التناسلية اليت تنقل الصفات الوراثية وأثرها على : الفرع األول

 تقوم بنقل الصفات ذلك ألهناكمسيت  إذ يطلق على هذه األعضاء اسم الغدد التناسلية وتتمثل أساسا يف اخلصيتني واملبيضني، و 

منهم من و رمها على اإلطالق منهم من حفوال، وقد اختلف العلماء املعاصرون  يف حكم نقلها إىل ثالثة أق ،الوراثية من اآلابء إىل األبناء

 :ا يليماآلخر ك دون طملبيضني فقأو  إلجازة على أحد اخلصيتنيقصر ا فقد اآلخر أجاز نقل هذه الغدد مطلقا أما البعض

 : القول الذي ال جييز غرس الغدد التناسلية البند األول

                                                 
 .238فرحات عبد العاطي سعد، املرجع السابق، ص  - 1
ائر، السنة اجلامعية إقورفة زبيدة، االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب )دراسة فقهية قانونية(، رسالة دكتوراه يف قانون األسرة، جامعة اجلز  - 2

   .28، ص 2012، املنشورة بدار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة تيزي وزو اجلزائر، السنة 2009-2011
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وهو  1صفات الوراثية حترميا مطلقا، وهو قول مجهور الفقهاء املعاصرينال نقل األعضاء التناسلية اليت تنقل االجتاهإذ حيرم هذا 

. كما أكد على ذلك البيان اخلتامي والتوصيات 1990مارس  20أيضا القرار الذي تبناه جممع الفقه اإلسالمي ابإلمجاع املنعقد بتاريخ 

، وقد 2الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية السادسة، واليت انعقدت ابلتعاون بني املنظمة اإلسالمية للعلوم ابلكويت وجممع الفقه اإلسالمي

وأكدت عليه مجيع الفتاوى الشرعية الصادرة من البلدان العربية كلجنة  ،3بحوث اإلسالمية ابألزهرجممع ال ار على نفس الرأي بيانس

 . 4اإلفتاء ابململكة اهلامشية األردنية وجلنة اإلفتاء التابعة للمجلس األعلى ابجلزائر

ى اعتبار أن نقل اخلصيتني واملبيضني إىل الشخص املستقبل فيه وقد استدل أصحاب هذا الرأي حبرمة غرس الغدد التناسلية عل

فضال  .5تغيري خللق هللا تعاىل، وابلتايل يكون داخال يف الذم  احملرم شرعا، بل أن البعض اعتربه وصل هلما يف جسم املستقبل فيكون حمرما

كما أن   ،خللقة اإلنسان املنقول منه وهذا أمر حمرم شرعا إىل اعتبار نقل اخلصيتني مبثابة تشويه االجتاهعن ذلك فقد اجته أنصار هذا 

                                                 
يوسف  ومنهم الدكتور حممد نعيم ايسني ، الدكتور حممد سيد الطنطاوي،الدكتور حممد األشقر، الدكتور حممد بن حممد املختار الشنقيطي، الدكتور - 1

 .100-99القرضاوي وغريهم ، وقد أشار إىل ذلك إمساعيل مرحبا، املرجع السابق، ص 
 20إىل 14عن قرار جملس الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة جبدة من  الصادر 59/7/6إذ جاء يف هذا القرار رقم  -  2

 بشأن زراعة األعضاء التناسلية يف فقرته األوىل واليت قضت مبا يلي : 1990مارس 
حمرم   ف جديد ، فإن  زرعهاعها يف متلبعد زر  الوراثية للمنقول منه حىتزرع الغدد التناسلية: مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفراز الصفات  -1

بعنوان" القوانني والقرارات  3لكتاب رقم نة(، اشرعا." نصر الدين ماروك، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية و القانون املقارن )دراسة مقار 
،  2003(، دار هومه، بوزريعة اجلزائر، السنة 1، )ط1 جحة العاملية وفرنسا واملتعلقة بزراعة األعضاء البشرية"، والبياانت الصادرة يف العامل العريب ومنظمة الص

 .164-163ص 
واليت قضت أبنه : " حبكم أن اخلصية واملبيضني يستمران يف محل وإفراز الشفرة  1989أكتوبر  26و  23إذ صدرت هذه التوصية يف الفرتة املمتدة بني  - 3
وليدة من الزوجني  لوراثية للمنقول منه حىت بعد زرعها يف متلف جديد فإن زرعها حمرم مطلقا ، نظرا ألنه يقضي إىل اختالط األنساب وتكون مدة اإلجناب غريا

، 1988، 4، ع 1ه اإلسالمي، ج الشرعيني  املرتبطني بعقد الزواج " حممد علي البار، انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، جملة جممع الفق
 .299ص 

هـ واليت أجازت نقل األعضاء ابحرتام الضوابط الشرعية ومنها  1397م املوافق لعام  1977وقد صدرت الفتوى اخلاصة بلجنة اإلفتاء األردنية يف سنة  -  4
 . 1972الفتوى الصادرة عن جلنة اإلفتاء اجلزائرية اليت كانت يف عام احرتام مقاصد الشرع عند إجراء هذا النوع من العمليات وهو نفس األمر الذي أقرته أيضا 

وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن ءاذان األنعام وألمرهنم فليغرين خلق هللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر  وذلك مصداقا لقوله تعاىل: " - 5
ه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث عبد هللا بن مسعود: " لعن هللا الوامشات واملتنمصات واملتفلجات : النساء[ وهو ما هنى عن119." ]خسراان مبينا

( يف كتاب الزينة واللباس 3/167للجنس املغريات يف خلق هللا "....و ما يل ال ألعن من لعن رسول هللا ومن يف كتاب هللا." ، أخرجه البخاري يف صحيحه )
، بريوت لبنان، السنة 1، دار الراين للرتاث، ط 7ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج ، وصلةلواصلة واملست، ابب حترمي فعل ا33

  . 1245ص  .1986
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إذ جند أن الشريعة اإلسالمية منعت كل مظاهر ، استئصال اخلصيتني واملبيضني يعد إخصاء للشخص املتربع وقطع نسله وهو أمر حمرم أيضا

 .1نسلاالعتداء على النسل وذلك ابلنهي عن اخلصاء والعزل املطلق وكل ما من شأنه أن يقطع ال

ابإلضافة إىل ذلك فقد حرم بعض أنصار هذا االجتاه نقل اخلصيتني واملبيضني قياسا على حترمي غرس بيضة يف رحم أجنبية وحترمي 

التلقيح مبين رجل غري الزوج من ابب أوىل، ويرجع السبب يف ذلك إىل نقل الغدد التناسلية يؤدي إىل انتقال الصفات الوراثية وهي شبهة 

وحقيقة األمر يف هذه املسألة أن الصلة ابملصدر)املنقول منه( تظل قائمة مما سوف يكون منبعا للقلق ويكون هلا أتثري  .2رميموجبة للتح

إضافة إىل ذلك فقد ينتج عن عملية النقل  ،نفسي شديد على كال من املنقول منه واملنقول إليه بسب محل املولود للصفات الوراثية لألول

 شرط ابنتفاءكما استدل أصحاب هذا االجتاه   . 3ة املستقبل والعالقات األسرية ومشاكل أخرى خاصة ابلنسب واملرياثمشاكل كثرية لعائل

الضرورة يف هذا النوع من العمليات، حبكم وجود طرق بديلة لإلجناب، وذلك ألن املقصود من زراعة األعضاء اجلنسية إما حتصيل النسل 

أو تكميل االستماع أو التجميل، وكلها مقاصد حتسينية أو حاجية وليست من قبيل الضرورات، لذا ال يستباح مبا يستباح ألجل الضرورة 

 .4ت وانتهاك حرمة املوتى أو األحياءمن كشف العورا

تناسلية أيضا على شهادات األطباء ال نقل الغدد وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن أصحاب هذا القول بنوا رأيهم حبرمة

ل غرس هذه الغدد واملتخصصني، حيث بينوا أن هذه الغدد حتتوي على اخلالاي التناسلية للبويضات واحليواانت املنوية، وهذا ما يعين أن مآ

وعليه فإن مثرة اإلجناب ستكون متولدة عن غري الزوجيني الشرعيني املرتبطني بعقد الزواج  ،خلصائص الوراثية للمنقول منهاسيؤدي إىل إفراز 

إىل اختالط ابجلواز  ومن مث يؤدي القول ،، ألن البذرة الناجتة عن ذلك إمنا هي للشخص املنقول منه وليست للمنقول إليه5الصحيح

فض لنا إبرازها  سواء ألطباء عن أثر غرس الغدد التناسلية على نسب املولود من تقارير ا فهناك مجلة مما يوجب حرمة غرسها. األنساب

 سنوجزها فيما يلي:ابلنسبة للرجل أو املرأة، واليت 

                                                 
اان عن ذلك." فقد جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود قال: "كنا نغزو مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا اي رسول هللا أال نستخصي، فنه - 1

طان أخرج هذا ومعىن ذلك أال نفعل أبجسامنا ما نفعل ابلفحول من سل احلصى، ونزع البويضة نستبق جلدها حىت خنلص من شهوة النفس وسواس الشي
مسلم يف صحيحه،  أخرجه ، واللفظ له، 558، ص 2، ج5075احلديث البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب ما يكره من التبتل واخلصاء، حديث رقم 

بن شرف النووي الشافعي، حيي  ،1404كتاب النكاح، ابب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميها إىل مي القيامة، حديث رقم 
  . 1343، ص 2000، بريوت لبنان، السنة 1، دار الكتب العلمية، ط 1صحيح مسلم، ج 

ها من إذ يعين ذلك أن ذرية الشخص املنقول إليه ستحمل صفات الشخص املتربع من البياض أو السواد أو الطول أو القصر والذكاء أو الغباء وغري  - 2
 .238ة والنفسية وهذا يعد لوان من ألوان االختالط األنساب، ذكر من طرف فرحات عبد العاطي سعد، املرجع السابق ، ص األوصاف اجلسمية والعقلي

 .197طارق سرور، املرجع السابق، ص  - 3
 .135سليمان األشقر، املرجع السابق، ص  - 4
 .58، ص 1999أمحد حممد بدوي، نقل وزرع األعضاء البشرية، سعد مسك للمطبوعات القانونية واالقتصادية القاهرة مصر، السنة  - 5
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 أثر غرس اخلصية على نسب املولود -أ(

من  ها هذا إال ألوامرتاج لعملوال حي اخلصية هي املصنع املتكامل الذي ينتج النطافإذ يقول الدكتور حممد أمين صايف: "...إن 

 الغدة النخامية، وال حتتاج إىل أية مواد خارجية تدخل يف تصنيع النطاف.

 إنتاج النطاف سوى أن غدته النخامية ترسل أوامر بواسطة اهلرموانت  يف له دخلإلنسان الذي يتلقى اخلصية ال يعين أن ا وهذا 

قوم اخلصية إبنتاج النطاف ذاتيا طوال فرتة العمر اجلنسي، فالنطاف من اخلصية واخلصية ملك للرجل ة املغروسة مث تاخلصية الغريب إىل

م طرفا حرام ألنه ينطوي ضمن دائرة الزواج الذي يستخد ووهوهذا كما يبدو إمنا هو تلقيح بويضة زوجية بنطفة غري نطفة الزوج  .املتربع

إضافة إىل ذلك فقد أشار الدكتور حممد علي البار يف هذا الصدد أن زرع اخلصية يف شخص عقيم هو نوع .  1" اثلثا أال وهو نطفة غريبة

كما أنه اعترب   ،التلقيح الصناعي مباء رجل آخرمن النكاح فيه شبهة، ألن النطفة ترجع يف األصل إىل الشخص املتربع وهو ما يتشابه مع 

زرع اخلصية من شخص آلخر يرتتب عليها انتقال احليواانت املنوية من املتربع إىل املتلقي، ومن مث فإن الصفات الوراثية تتبع الشخص 

 .  2وابلتايل يشبه ذلك دخول طرف اثلث يف موضوع اإلجناب ،املتربع ال الشخص املتلقي وال تتغري

حبيث اعتربت أن اخلصية ابلنسبة للرجل تقوم بدور املصنع الذي  ،هذا وقد أكدت على ذلك أيضا الدكتورة صديقة العوضي

 ينتج احليواانت املنوية بفضل املواد األولية املوجودة يف اخلصية، ومن مث فإن نقل اخلصيتني من شخص إىل آخر يشبه يف حقيقة األمر نقل

إليه اخلصية ال يتعدى املنقولة  ضوء ما تقدم فإن دور الشخص وعلى .3تويها من شخص آلخراليت حي مواده األوليةاملصنع آبالته ومعداته و 

 ،الوراثية اخلاصة ابملنقول منه الصبغيات لن يكون له دور يف نقل املوراثت اليت حيملها إىل أوالده، بل سوف يقوم بنقلتشغيلها، أي  جمرد

 هذا حمرم شرعا. للزوج و  البويضة حبيوان منوي آخر غري احليوان املنوي إخصاب أشكال من وابلتايل هي

 أثر غرس املبيض على نسب املولود -ب(

إن التفسري العلمي يف حالة نقل املبيض يشبه متاما نقل اخلصية، ذلك ألن املبيض حيتوي على عدد معني من البويضات حتمل 

فإذا مت  ،لوراثية لألم واألبالصفات االشفرة الوراثية اليت قدرها وحددها هللا عز وجل قبل والدة األنثى من بطن أمها واملستمدة من 

أخرى، فإن ذلك يرتتب عليه حبكم اللزوم نقله مبا حيتوي من بويضات حتمل الصفات الوراثية اليت  امرأةله إىل استقطاع هذا العضو ونق

                                                 
 .501سفيان بن عمر بورقعة، املرجع السابق، ص  - 1
وهو ما أشارت إليه نسرين عبد  صادر خمتلطة،موراثت اجلينات تكون مربجمة منذ البداية حىت وإن انتقلت إىل بيئة جديدة أو أخذت من م ذلك ألن - 2

 .93احلميد، املرجع السابق ، ص 
 .198طارق سرور، املرجع السابق، ص  - 3
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وهذا النقل سوف يؤدي إىل اختالط األنساب، حيث أن األبناء الناجتني من املنقول إليها املبيض  ،1ورثتها األنثى املنقول منها من والديها

 الزوج.مباء حالة استعمال بويضة غري الزوجة وإخصاهبا  وهو ما يشبه ملبيض ،منها ا ثية أوالد املنقولسوف يكونون من الناحية الورا

 املبيضني واخلصيتني:  : االجتاه القائل جبواز نقلالبند الثاين  

إذ يعتقد أصحاب هذا االجتاه أن  ، 2جج كثريةازة مطلقة، وقد استدل أصحابه  حبنقل األعضاء التناسلية إج االجتاهجييز هذا 

آلة أو وعاء الحتواء وتنظيم هذه  وأن هذه األخرية ليست جمردإليه اخلصية، املنقولة  احليواانت املنوية خارجة يف األصل من الرجل الثاين

 .3نسابيف اختالط األ احليواانت املنوية لدى الرجل، ومن مث ال وجه للشبهة من عملية نقلها

لذي أخذت منه يعتد ابألصل ا الء أنه ينتج عن زرع اخلصية انتقال ملكيتها إىل الشخص املستقبل، ومن مث الكما يعتقد هؤ 

ليه اخلصية، قد املنقولة منه إ ، نظرا ألن الشخص الثاين4واعتبارها جزء ال يتجزأ من املستقبل وهو ما جيعلها أتخذ حكمه يف كل شيء

أو مضى فرتة   ل من اخلصيتني أو املبيضنيبغسل ك ميكنه اخلروج من احملذور وأنهجسمه. ا يفوزرعه عد تربع الشخص األول هباملكها ب

تنقطع عالقته ابملصدر انقطاعا   ومن مث  يقدر هذه املدة أهل اخلربة من األطباء،اجلماع و  كافية لزوال احليواانت املنوية والبويضات قبل

نقل جراء عملية  هذا القول أنه ال أتثري للجينات الوراثية وال خوف من تطابقها لدى شخصني يرى أنصار . زايدة على ذلك5كليا

 أهنما من  رغم، األعضاء التناسلية، ودليلهم يف ذلك أن لألخوين نسل خمتلف، حبيث ينجب أحدهم ذكورا يف حني ينجب الثاين إاناث

وز الزواج بني فروعهما )زواج أبناء العمومة ( فهو دليل على عدم أتثري تطابق أصل واحد، وانتقلت إليهما صفات وراثية واحدة، إال انه جي

 .6الصفات الوراثية

 : القول جبواز نقل إحدى الغدد التناسلية البند الثالث

                                                 
 .143سليمان األشقر، املرجع السابق، ص  - 1
 .106وهو قول الشيخ السيد سابق، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل امساعيل مرحبا، املرجع السابق، ص  - 2
 .106، ص 2006الكرمي مأمون، رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية مصر، السنة  عبد - 3
 .137سليمان األشقر ، املرجع السابق ، ص  - 4
 .105امساعيل مرحبا ، املرجع السابق ، ص  - 5
، بعنوان "نقل وزرع األعضاء بني احلظر 1،  ك 1ية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(، ج نصر الدين ماروك، نقل وزرع األعضاء البشر  - 6

 .206، ص2003واإلابحة"، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة اجلزائر، السنة 
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جييز هذا االجتاه نقل األعضاء إجازة نسبية، فال مانع حسب أنصاره من نقل اخلصية من شخص آلخر، ألن نقل اخلصيتني  إذ

الكليتني  حدىإنقل  وقد أجاز هؤالء نقل اخلصية قياسا على إجازة ،1يؤدي إىل قطع نسل املتربع خبالف نقل إحدامها وترك األخرى مما

غري أن الراجح بشأن هذه املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول من  .2أو إحدى الرئتني، حبكم أن الفرد ميكنه احلياة بواحدة

وهذا من شأنه أن يفضي إىل إجناب مولود على وجه  ،أجنبنيمباءين  علميا أن غرسها مبنزلة خلطحيث ثبت  التناسلية، الغددل نق حرمة

خيتلف  أعضاء التكاثر كاخلصية واملبيضني أن محد شرف الدينيضيف الدكتور أو  .3وهو خمالف ملقصود الشارع من حفظ األنساب حمرم،

تنتقل  على عناصر اإلجناب الصادرة عن العضو املزروعبني الشخص املنزوعة منه ومتلقيها، كما أن العوامل الوراثية املنقوشة  الوراثيتكوينها 

يف  فهو ولد الزوج طبقا لقاعدة الفراش، ولكنه ينتسب ،وهذه األمور تدخل الشك يف نسب الوليد ، لشخص آخر غري الزوج املتلقي

مبادئ مع  مثل هذا االضطراب واالزدواج يف النسب يتعارضألن وسيلته، حترم و املزروع، وهو أمر حمرم كما كوينه الوراثي لصاحب العضت

. وقد انتهت الندوة العلمية حول نقل وزراعة األعضاء واستئجار األرحام واالستنساخ ومدى 4ذي جيعلها حمرمة، األمر الالشريعة اإلسالمية

التناسلية خمالفة ألحكام الشرع اإلسالمي، ألهنا تؤدي إىل اختالط األنساب الذي منعته الشريعة شرعيتها إىل أن عمليات نقل الغدد 

  .5اإلسالمية من خالل حترمي الزان والتبين

 حكم نقل األعضاء التناسلية اليت ال تنقل الصفات الوراثية: الفرع الثاين

د لعورات املغلظة وقار استثىن اآلخ ن حرمها مطلقا، أما البعضوقد اختلف العلماء املعاصرون حول هذه املسألة أيضا، فمنهم م

 استدل كل منهم على بعض احلجج لتدعيم رأيهم سنحاول إيضاحها فيما يلي :

                                                 
ا أفتت به مشيخة األزهر، وقد أشار إىل ذلك سفيان بن عمر بورقعة، وقول بعض الفقهاء املعاصرين كالشيخ عبد القدمي يوسف والشيخ عطية صقر، كم - 1

 .504املرجع السابق، ص 
 .198طارق سرور، املرجع السابق، ص  - 2
يان بن ليه سفإذ يقول القراضي: "الوسيلة إىل أفضل املقاصد ، أفضل الوسائل وإىل أقبح املقاصد، أقبح الوسائل وإىل ما يتوسط متوسطة، وهو ما أشار إ - 3

 .  505عمر بورقعة، املرجع السابق، ص 
احل الغري، وهو ومثل ذلك كذلك عمليات التلقيح الصناعي عن طريق نقل مين غري الزوج الذي يتم المرأة غري متزوجة وقد تكون املرأة متزوجة مثل احلمل لص - 4

ألخالقي ابعتبار أن الشرائع السماوية حددت الزواج بني ذكر وأنثى كطريق واحد يف احلالتني يصطدم مع النظام العام واآلداب العامة ذات الطابع الديين وا
الوراثة يف ضوء لإلجناب يضمن عدم اختال األنساب، وابلتايل يعد عمال غري مشروع، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل أمحد شرف الدين، هندسة اإلجناب و 

 .226، ص2001السنة األخالق والشرائع، املكتبة األكادميية، مصر، 
وملزيد من  2000سبتمرب  12إىل  4وقد نظم هذه الندوة جملس وزراء العدل العرب يف إلطار جامعة الدول العربية يف بريوت يف الفرتة املمتدة ما بني  - 5

 .406التفصيل ميكن الرجوع إىل عبد الكرمي مأمون، رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص 
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 1: االجتاه القائل بتحرمي نقل هذه األعضاءالبند األول

 من خلق هللا بوصل جزء قد غري    خلق هللا بنقص جسمه، كذلك املتلقيحبيث استدل هؤالء على أن صاحب العضو املزال غري  

أبن نقل األعضاء التناسلية هو نقل من موضع من مواضع  االجتاهكما يرى أنصار هذا   ،من جسمه جبسم غريب عنه وهو حمرم شرعا

 يعتقدىل ذلك ابإلضافة إ ، ملا فيه من األضرار ابملأخوذ منه إذا كان حيا ولو أذن. 2املقاتل، فقد يؤدي إىل اهلالك فهو منهى عنه شرعا

وحىت لو قلنا  3القول أبنه يف حال نقل الذكر أو الفرج ، يكون الوطء الالحق لذلك من قبيل الوطء احملرم شبيها ابلزان احملرم هذا أصحاب

أبن العضو املنزوع منسواب شرعا للمتلقي دون املصدر، فإن جمرد اإلحساس نسبته إىل مصدر مغاير قد يولد نفورا أو أمراض نفسية أو 

 .4شقاق بني الزوجني

مجيع حماذير كما يرى هؤالء أنه يف نقل الرحم من امرأة إىل أخرى يكون ذلك شبيها ابلرحم املؤجر الذي أنكره الفقهاء، ألن 

امرأته والقذف فيه ومن مث ينبغي القول مبنعه سدا هلذه  ستمتاع الرجل برحم غريا إجارة الرحم موجودة يف نقل الرحم، وفيه زايدة حماذير

ألن  هو نقل حمرم شرعا،ابالختيار والعمد و  . ويضيف أنصار هذا القول أبن نقل األجهزة التناسلية قد يؤدي إىل العقم األبدي5الذريعة

من ابب الضرورايت واحلاجيات بل هو من ابب التحسينات فقط ، كما أن نقل العورة املغلطة يعترب امتهان ظاهر  ليست  عملية النقل

 .6للمتربع واملتلقي

   7:االجتاه القائل جبواز نقل هذه األعضاء البند الثاين

حدود الضرورايت لذلك فهو جائز، ألن حتصيل النسل مطلوب هذا النوع من النقل يدخل يف أن  إذ يعتقد أنصار هذا االجتاه

كما أن زراعة   ،1فهي وسيلة لإلخصاب وإجياد النسل الذي دعا إليه الشرع ،شرعا والرغبة فيه رغبة طبيعية مادامت يف احلدود املشروعة

 منه بع الشخص املنقولتت اليت خللوها من الصفات الوراثية األنساباألعضاء التناسلية ال تؤدي إىل خطر اختالط 

                                                 
 .108كالدكتور عبد هللا بن نيب ، وقد أشار إىل ذلك إمساعيل مرحبا، املرجع السابق ، ص   - 1
يف و  : البقرة[195" ]...وتلقوا أبيديكم إىل التهلكة...وكذا لقوله تعاىل: " : النساء[119وذلك مصداقا لقوله تعاىل : "وآلمرهنم فليغرين خلق هللا." ] - 2

ابن حجر العسقالين،  ،33( يف كتاب الزينة واللباس 3/167أخرجه البخاري يف صحيحه )، لعن هللا الواصلة واملستوصلة  -وسلمصلى هللا عليه -حديث النيب 
 . 1247فتح الباري بشرح صحيح البخاري، املرجع السابق، ص 

ة زرع الذكر تكون املرأة قد وطأت بذكر غري زوجها ، ملزيد من ألنه يف حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطأ فرجا ال ميلكه لكونه  فرج لغري امرأته ويف حال - 3
 .134التفصيل ميكن الرجوع إىل  سليمان االشقر، املرجع السابق ، ص 

 .199طارق سرور، املرجع السابق، ص  - 4
 135سليمان االشقر، املرجع السابق، ص  - 5
 .59أمحد حممد بدوي، املرجع السابق،  - 6
 مد سيد الطنطاوي، حممد األشقر، خالد اجلميلي، حممد نعيم ايسني وغريهم.وهو قول كل من حم - 7
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 : االجتاه القائل جبواز نقل هذه األعضاء عدا العورات املغلظة البند الثالث

نقل الفرج يكون من على الوطء الالحق أن  وذلك ابعتبار 2لعورات املغلظةا عمليات النقل إذ يستثىن أنصار هذا االجتاه من

كما يضيف هؤالء إىل أن   ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األصل يف الفروج االحتياط والتورع واملنع. ،قبيل الوطء احملرم شبيها ابلزان احملرم

ومن  ،فهي ليست كسائر أعضاء جسم اإلنسان ،ولو كان ذلك بعد ملوت إليهاصاحبها أن ميسها أو أن ينظر لغري  العورة املغلظة ال جيوز

 .3اء قياس خاطئنقلها على سائر األعضالقياس إليها جواز مث فإن 

الثالث، حبيث ال جيوز التربع ابلعورات املغلظة، أما ما عدا ذلك فقد  االجتاهوبناء على ما تقدم فإن الراجح يف هذه املسألة هو  

هاز أكدت كل من ندوة الرؤية اإلسالمية لزراعة بعض األعضاء التناسلية وكذا قرار اجملمع الفقه اإلسالمي على جواز زرع بعض أعضاء اجل

غري أنه إذا   .4التناسلي اليت ال تنقل الصفات الوراثية لضرورة مشروعة ما عدا العورات املغلظة، ألن ذلك ال يرتتب عليه خلط األنساب

 ؟موقف القانون الوضعيمن الناحية الشرعية فما  كان غرس األعضاء التناسلية قد أاثر مسائل خالفية

 سبغرس األعضاء التناسلية وكيفية إثبات الن موقف القانون الوضعي من: املطلب الثاين

يعد النسب يف القانون الوضعي من مسائل النظام العام، حيث ميكن للنيابة العامة التدخل حلفظه وجودا أو عدما ابألمر إبثباته، 

ربع واملستفيد من العضو لذلك فإنه من الضرورايت األساسية اليت جيب جتنبها يف عمليات نقل األعضاء هي اختالط األنساب بني املت

 املنقول، إذ يبقى هذا املبدأ قائما حىت ولو كان اهلدف عالجيا ومل خيلف أي ضرر للمتربع، ذلك ألنه يصطدم بفكرة النظام العام واآلداب

الزواج، وهذا األخري يعد  ابعتبار أن األصل أن تكون مثرة اإلجناب وليدة من الزوجني املرتبطني بعقد ،5العامة من الوجهة الدينية واألخالقية

حظر  إىل وجتدر اإلشارة إىل أن خصوصية احملل الذي تنصب عليه هذه العمليات أدى الطريق الوحيد لضمان عدم اختالط األنساب.

                                                                                                                                                                  
: النحل[  فامنت هللا على عباده بذلك 72وذلك مصداقا لقوله تعاىل: "وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة..." ] - 1

أبو الفداء إمساعيل : البقرة[ قال املفسرون ما كتب هللا لكم، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل 187] "وقوله تعاىل:"...فاآلن ابشروهن وابتغوا ما كتب لكم... 
 . 230ص ، 1981السنة  ،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،، بريوت لبنان1بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري ابن كثري، م 

السالم  ومن نص على ذلك : الدكتور حممد خمتار السالمي، الشيخ حممد سامل بن عبد الودود، الدكتور حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور، الدكتور عبد - 2
 .109العبادي، والدكتور حممد عبد الغفار الشريف ، ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع  امساعيل مرحبا ، املرجع السابق، ص 

 .134ن األشقر، املرجع السابق، ص سليما - 3
ت الوراثية جائز حيث جاء يف التوصية ما نصه : "رأت الندوة ابألكثربة أن زرع بعض األعضاء اجلهاز التناسلي ماعدا العورات املغلظة اليت ال تنقل الصفا - 4

يف دورته مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية  6/ 59/8مي رقماستجابة لضرورة مشروعة وفق الضوابط واملعايري الشرعية." كما قضى قرار الفقه اإلسال
أبنه : "زرع بعض األعضاء اجلهاز التناسلي اليت ال تنتقل الصفات الوراثية ما  1990مارس  20إىل 14املوافق ل  1410شعبان  23إىل  17السعودية من 

 الشرعية." وقد أشار إىل ذلك كل من أسامة السيد عبد السميع، املرجع السابق، ص عدا العورات املغلظة جائز لضرورات مشروعة وفق الضوابط واملعايري
 .110، سفيان بن عمر بورقعة، املرجع السابق، ص78،79

 . 480، 479عبد الكرمي مأمون، رضا املريض عن األعمال الطبية واجلراحية، املرجع السابق، ص  - 5
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 ا يف الفرعني، وهو ما سنتناوهل بعض التشريعات الوضعية هلذه األخرية صراحة، خبالف البعض اآلخر الذي سكت عن هذه املسألة

 اآلتيني:

 القوانني اليت حظرت غرس األعضاء التناسلية صراحة: الفرع األول

تستمر يف  القد نصت بعض القوانني العربية صراحة على حترمي نقل األعضاء التناسلية سواء للرجال أو النساء على اعتبار أهن

فإذا مت نقل اخلصية من شخص إىل آخر أو املبيض من امرأة ، 1محل الشفرات الوراثية حىت بعد نقلها وهو ما يؤدي إىل اختالط األنساب

ألخرى ونشأ عن ذلك النقل جنني، فإنه يرتتب على ذلك ثبوت نسب الولد إىل صاحب اخلصية املتربع ال إىل املتلقي، ألن املولود انعقد 

ألم املتلقية للمبيض واليت محلت ووضعت مبنزلة كما ينسب إىل أمه املتربعة صاحبة املبيض للعلة نفسها، وبذلك تكون ا  ،من خلية املتربع

 .2األم من الرضاع

على هذا األساس ونظرا خلطورة هذه العمليات واملشاكل االجتماعية واألسرية النامجة عن هذه العمليات اشرتط القانون القطري 

أما ابلنسبة للتشريع األردين فنجد أنه قد سار  ، 3األنسابط املنظم لعمليات زراعة األعضاء عدم إجراء العمليات اليت يرتتب عليها اختال

، كما نالحظ أن القانون 1977على نفس النهج الذي اتبعته التشريعات السابقة وذلك يف قانون االنتفاع أبعضاء جسم اإلنسان  لسنة 

بادئ األساسية ألحكام الشريعة املعدل لقانون االنتفاع أبعضاء جسم اإلنسان األردين يؤكد على ضرورة مراعاة امل 2000سنة  23رقم 

 .    4اإلسالمية والفتاوى الصادرة عن جملس اإلفتاء األردين عند إجراء عمليات نقل األعضاء

، فضال 5كما تعرض هلذا األمر القانون التونسي حينما منع نقل األعضاء ألن مثل هذه األعضاء تعد انقلة للصبغات الوراثية  

 رسة العالقات اجلنسية.لية أشد عالقة بصاحبها والداعي إىل نقلها إمنا هو احلاجة إىل إجناب الذرية أو مماعن ذلك تعترب األعضاء التناس

                                                 
رية يف ضوء القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية، مذكرة ماجستري يف القانون املدين، معهد البحوث والدراسات انجم بركة، اقتطاع وزراعة األعضاء البش - 1

 .78، غري منشورة، ص 2007العربية، القاهرة مصر، السنة اجلامعية 
 .506سفيان بن عمر بورقعة، املرجع السابق، ص  - 2
على انه :"حيظر نقل األعضاء التناسلية اليت حتمل الصفات الوراثية من  5/11/1997الصادر  1997نة لس 21وذلك يف املادة الثامنة من قانون رقم  - 3

رية يف جسم شخص حي أو جثة املتوىف وزرعها يف جسم شخص آخر " وقد أشار إىل ذلك عبد احلميد إمساعيل األنصاري، ضوابط نقل وزراعة األعضاء البش
 .25(، دار الفكر العريب، القاهرة مصر، دون ذكر سنة الطبع،   ص 1ة مقارنة، )طالشريعة اإلسالمية والتشريعات دراس

لفساد وذلك مبقتضى واليت جندها هي األخرى منعت نقل األعضاء التناسلية ملا فيها من خلط األنساب، ومن مث مينع قانوان زرع الغدد التناسلية سدا لذريعة ا - 4
يف فقرهتا األوىل: "يشرتط يف إجراء عمليات نقل  1977لسنة  23املعدل لقانون االنتفاع أبعضاء جسم اإلنسان رقم  2000املادة الثالثة من القانون سنة 

 ....." االلتزام ابلفتاوى الصادرة عن جملس اإلفتاء األردين هبذا الشأن. -1األعضاء وزراعتها: 
لسنة  22، ألهنا منتجة للعناصر احلاملة للصفات الوراثية حيث نص القانون التونسي رقم وهي أعضاء ختتلف من الناحية البيولوجية عن سائر أعضاء اجلسم  - 5

وراثية من املتعلق أبخذ األعضاء البشرية وزرعها يف الفصل اخلامس من الباب األول على أنه:" حيظر مطلقا أخذ األعضاء اإلجناب الناقلة للصفات ال 1991
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 ابإلضافة إىل ذلك فقد أكد على هذا املبدأ كل من القانون املصري الذي اعترب مثل هذه العمليات متس الوجهة الدينية واألخالقية للنظام

مسؤولية كل طرف مساهم أو مشارك يف عمليات  النقل  وقرر 2لذي تفطن خلطورة هذا النوع من النقل، وأيضا النظام املغريب ا1العام

 ملخالفتها للقانون.

 التشريعات الوضعية اليت مل تنظم هذه العمليات: الفرع الثاين

تتعرض إىل هذه املسألة، مبا رغم خطورة هذه العمليات وأتثريها على مسألة النسب إال أن ابقي التشريعات العربية األخرى مل 

 3ومن هذه التشريعات التشريع الكوييت، اإلمارايت، اللبناين ،يفيد إجازة أو منع مثل هذا النوع من النقل سواء ابلنسبة للرجال أو النساء

لما فعل املشرع التونسي حة هذا النوع من العمليات مثراصمبوجبه وحىت املشرع اجلزائري الذي مل يتضمن قانون الصحة وترقيتها ما مينع 

إىل واملغريب بسبب ما يرتتب على إجازهتا من آاثر سلبية على اجملتمع وتعارضها مع مبادئ النظام العام واآلداب العامة. غري أنه وابلرجوع 

ألنه يؤدي إىل قطع النسل  ابلسجن املؤبدقانون العقوابت اجلزائري، فإننا جند أنه جرم اقتطاع اخلصيتني أو املبيضني حيث تقدر العقوبة 

وبة إىل اإلعدام إذا أدت جناية قالع بل وقد تصل ،لدى الضحية، وهو الغرض األساسي من جترمي هذا الفعل، واليت تعرف جبرمية اخلصاء

 .4متت يف شكل عدوان بغرض اإلضرار ابلضحيةو  اخلصاء إىل الوفاة

إىل ذلك ضرورة  مل تدع اخلصيتني أو املبيضني ولو مت ذلك برضا اجملين عليه، طاملاوعليه ميكن االستناد إىل هذا النص ملنع اقتطاع 

هذا  كانعالجية لبرت هذه األعضاء من جسم املريض ، أما الفرد السليم فال جمال للمساس أبعضائه التناسلية سواء كان رجال أو امرأة إذا  

ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري مل حيدد صفة الشخص  إال أنه وما .5ؤدي إىل قطع النسل ابلنسبة إليهسياملساس 

املرتكب هلذا النوع من اجلرمية، مما يعين أهنا ليست خاصة ابألطباء، إذ ميكن أن تقع من أي شخص على الضحية إثر اعتداء غري 

                                                                                                                                                                  

لسيد عبد املعطي خيال، التشريعات احلديثة يف عمليات نقل األعضاء، منشأة املعارف، اإلسكندرية مصر، دون ذكر سنة األحياء األموات قصد زرعها " حممود ا
 .90الطبع، ص 

واليت  2010مارس  16بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية الصادرة يف  2010لسنة  5وذلك مبوجب املادة الثانية  يف قرهتا الثانية من القانون املصري رقم  - 1
 تقضي صراحة:" وحيظر زرع األعضاء  البشرية أو أجزائها أو األنسجة أو اخلالاي التناسلية مبا يؤدي إىل اختالط األنساب. 

القانون  املتعلق ابألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها واليت نصت صراحة  على أنه: " ألجل تطبيق هذا 16-98مما أورده يف املادة الثانية من قانون  - 2
 ، يراد بعبارة عضو كل جزء من جسم اإلنسان سواء كان قابال للخلفة أو األنسجة البشرية ، ابستثناء تلك املتصلة ابلتوالد."

 .79انجم بركة، املرجع السابق ، ص  - 3
املتضمن قانون العقوابت اجلزائري املعدل واملتمم ، واليت تقضي أبنه:  1966جوان  8املؤرخ يف  156-66من األمر رقم  274وقد نص على ذلك املادة  - 4

، 1966جوان  08خ يف ، املؤر 156 -66" كل من ارتكب جرمية اخلصاء يعاقب ابلسجن املؤبد ، ويعاقب اجلاين ابإلعدام إذا أدت إىل الوفاة. " األمر رقم  
 .11/06/1966، الصادرة يف 49املتضمن قانون العقوابت اجلزائري، املعدل واملتمم، ج.ر.ع 

صيل ميكن فقد كشف الطب حديثا على بعض الطرق اليت ميكن استعماهلا كوسيلة ملنع احلمل دون احلاجة إىل اقتطاع األعضاء التناسلية، ملزيد من التف - 5
 .284ص 1987(، دار الرتبية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد العراق، السنة 3باس التكرييت، السلوك املهين لألطباء،)ط الرجوع إىل راجي ع
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ضاء من جثث املوتى أو اقتطاع جزء منها فقط من على هذا األساس فإن اإلشكال يبقى مطروح يف حالة اقتطاع هذه األعو  .1مشروع

 النسل لديه ؟ذلك إىل تعطيل  إنسان حي حبيث ال يؤدي

ع مبوجبها صراحة قيتها مينصحة وتر هذا النقص إبضافة مادة جديدة وصرحية يف قانون ال تدراكومن مث فإننا نلتمس من املشرع 

كما   دعي لكل ممارس هلالطابع الر فاء ارف يساهم أو يشارك يف عملية النقل إلضهذا النوع من اجلراحة، كما جيب إيقاع عقوبة على كل ط

 ة.دأ الشرعيا ملبهو احلال يف االجتار ابألعضاء البشرية ملخالفتها للنظام العام واآلداب العامة وذلك احرتام

 خامتة: 

األحكام اليت ختضع هلا زراعة األعضاء التناسلية  واإلشكاالت اليت قد تثريها وكخالصة لكل ما تقدم ميكن القول أبن دراسة  

بية لنظر للتطورات الط، وهذا ابإلسالميةااملستجدة يف الفقه القانوين املقارن ويف أحكام الشريعة املسائل يعد من أهم هذه العمليات، 

 احلديثة اليت قد تثري الكثري من اجلدل حول مشروعيتها.

هلذا وجب توخي احلذر ومراعاة  ،لتعلقها مبسألة النسب تتميز بنوع من اخلصوصية، شك أن هذا النوع من العملياتفال   

ربع وليس ت نسب املولود للمتمما يثب .ملتلقيابعتبارها حتمل الصفات الوراثية للشخص املتربع واليت قد تنتقل إىل ا ،الضوابط عند إجرائها

تطلب الدقة الشديدة إلجرائها لدقة األوعية الدموية للمبيض األمر الذي يواجه األطباء تقد صعوابت كبرية كما أن هناك  ،للمتلقي

 جلسم.خيتلف عن زرع أي عضو آخر ابوهو ما واخلصية واألانبيب وضرورة زراعتها يف نفس موضعها األصلي 

من اجلراحة، ابلرغم من خطورهتا مما يستوجب التدخل ملنع أن املشرع اجلزائري أغفل تنظيم هذا النوع  أيضاوما ميكن استخالصه   

ع ن منطلق تعارضها مماجلراحة  وع منلقطع دابر اخلالف حول هذا الن ،إجراء هذه العمليات وتقرير مسؤولية الطبيب عند القيام بذلك

 يعرفها التطورات اليت لالسيما يف ظ ليات.العمالنظام العام واآلداب العامة وتعلقها مبسألة النسب. و لسد الفراغ القانوين لتنظيم هذه 

لى عا لتأثريه اخلطري ة عنه نظر لناجتكات األسرية ااجملال الطيب للقضاء على مشكل العقم الذي يؤرق األزواج ويقضي على بعض التفك  

 .مسألة األنساب الذي مازال حمورا يشغل ابل القضاة من حيث إثباته أو عدمه

                                                 
كلية احلقوق والعلوم اإلدارية بن عكنون جامعة اجلزائر، املنشورة بدار هومه كرمي عشوش، العقد الطيب، مذكرة ماجستري، ختصص فرع العقود واملسؤولية،    - 1
 .117، ص 2007طباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة اجلزائر، لل
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 تحديد فكرة الخصم في الدعوى المدنية
Define the idea of the opponent in civil suit 

 أستاذ حماضر قسم )ب(،، شامي يسيند. 
 معهد العلوم القانونية واإلدارية،

 ريسي تيسمسيلت، اجلزائر.املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونش
  25/05/2018 تاريخ املراجعة: - 08/04/2018 تاريخ اإليداع:

 :ملخص 
ون دعوى فال خيفى أن حتديد يعد اخلصم العنصر األساسي يف الدعوى املدنية إذ ال دعوى بدون خصم وال خصم أمام القضاء بد 

  أصبحت تعرف يف الواقع.  مور اليتعند رفع بعض الدعاوى من األ امهائية يف الدعوى وحاالت اخللط بيناخلصم وصاحب الصفة اإلجر 
ديه الصفة املوضوعية يف لفليس كل شخص يصلح بذاته خلور  مار اخلصومة أمام القضاء سلبا أو إجيابا ، حىت ولو توافرت  

يتوىل مباشرة إجراءات الدعوى نيابة  الذي الدعوى  فالبد أن تتوافر إىل جانب ذلك الصفة اإلجرائية وإال فإن املمثل القانوين للخصم هو
 عن األخري.
 :الكلمات المفتاحية 
 اخلصم، املدعى، املدعى عليه، التدخل، اإلدخال، اختصام الغري. 

 Abstract : 

 The opponent is the main element in the civil action, since no claim without deduction or 

deduction before the judiciary without a lawsuit, it is known that the identification of the opponent 

and the procedural status of the case and the cases of confusion between them when the lifting of 

some of the cases are already known. 

 Not every individual who is self-sufficient to contest the dispute in front of the judiciary 

negatively or positively, even if it has the objectivity of the case must be available besides that 

procedural status, otherwise it is the legal representative of the opponent is to take the proceedings 

on behalf of the latter. 

 key words : 

 Discount, prosecutor ،Defendant, Intervention, Indemnity, Third parties. 
 مقدمة: 
خاصا طبيعيني أو معنويني عامني أم تتوىل السلطة القضائية مهمة الفصل يف النزاعات املختلفة بني أفراد اجملتمع سواء كانوا أش 

 .د أتيح هلم من الوسائل والضمانات اليت تكفل استيفاء حقوقهم على قدم املساواةخاصني ، السيما وق
ة، ولكن القضاء املدين ولعل أهم هذه الوسائل هي الدعوى حيث أصبح حق التقاضي من األمور اليت يضمنها دستور كل دول 

ضائي إىل احملكمة املختصة حىت صدور بتقدمي الطلب الق ليس تلقائي التحرى إمنا يقع على عاتق صاحب احلق القيام بإجراءات متعددة تبدأ
مى باملدعى عليه، وقد يتطور النزاع احلكم الفاصل فيها، ويسمى مقدم الطلب باملدعى وهو الذي يثري النزاع جتاه الطرف األخر والذي يس

كوم له من خالل االعرتار على ختصام احملبتدخل أو إدخال الغري لغرر اختصام طرفيها األصليني أو االنضمام إىل جانب أحدهم أو ال
اقع القانوين قد أثبت وجود تسري بطرف واحد، إال أن الو  احلكم الصادر يف الدعوى فكل طرف هو خصم للطرف األخر ألن الدعوى ال

 لبس يف حال حتديد اخلصم يف بعض الدعاوى املدنية.
ية التالية: ماهي حقيقة املعاين عوى املدنية، وعليه نطرح اإلشكالوعليه جاءت هذه الدراسة حملاولة حتديد فكرة اخلصم يف الد 

 املتعددة للخصم؟، وما هي الطرق اإلجرائية لتحديده يف اخلصومة املدنية ؟.
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 لالمطلب األو 
 خرىألالمرااز القانونية اوتمييز  عن بعض  خصملل اإلطار المفاهيمي

، وميثل اخلصوم أشخا  الطلب القضائي ومها بالتحديد املدعى 1صليةجيب أن يقدم طلب االختصام من خصم يف اخلصومة األ 
، 3، ويفرتر يف كل طلب قضائي وجود خصمني الن صحة الطلب القضائي تفرتر وجود الشخص من الناحية القانونية2واملدعى عليه

الذي يواجه الطلب ضده ويسمى فجب أن يتكون كل طلب قضائي من شخصني األول الذي يقدم الطلب بامسه ويسمى املدعى والثاين 
باملدعى عليه وقد يتدخل شخص من الغري يف اخلصومة  وقد  يقوم احد اخلصمني األصليني املدعى أو املدعى عليه بإدخال الغري يف اخلصومة 

تعريف اخلصم إىل  وعليه سوف نتطرق يف هذا املقام، خصم مامل يطالب بشيء يف مواجهته،كما أن مثول الشخص أمام القضاء ال يعىن أنه 
 .ومتيزه عما يشتبه به

 الخصم  مفهوم: لالفرع األو  
ثار التساؤل حول فكرة اخلصم فهل يعد كل شخص يظهر على صعيد اإلجراءات أم جيب أن ينصرف مفهوم اخلصم إىل الشخص  

اخلصم بتعدد االجتاهات املختلفة املبنية  ،وعليه فقد تعددت مفاهيم4ثار احلكم حىت ولو مل يظهر على صعيد اإلجراءاتأليه إالذي تنصرف 
 :5على نظريات خمتلفة سنحاول أن نربز أمهها فيما يلي

 التعريف اإلجرائي للخصم  وال:أ 
تستخدم لغة القانون يف الفقه املشرقي تعبري اخلصم للتعبري عن أطراف اخلصومة بينما االصطالح السائد يف فرنسا واجلزائر وحىت  

ري " األطراف "وميكن القول بأن تعبري اخلصوم يفيد ذات املعىن الذي تفيده تعبري األطراف إذا أن فكرة األطراف تفرتر وجود يطاليا هو تعبإ
ظاهرة متعددة األشخا  حبيث يكون فيها شخص مقابال لشخص أخر يف مصلحته او يواجه الشخص األخر بنشاطه فاخلصم هو الطرف 

 .6يد وضع شخص يف مواجهة شخص أخر يف اخلصومة وال يفيد وجود نزاع بينهما حتمايف اخلصومة املدنية وهو تعبري يف

                                           
 .17،  1997: دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندريةأمحد هندي، سلطة اخلصوم واحملكمة يف اختصام الغري املشاكل اليت يثريها االختصام،  -1
 .88،  ، بدون سنة طبع 2ة  اجلزائر: دار موفم للنشر، طعبد السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد ترمجة للمحاكمة العادل-2
،  ري منشور والذي جاء فيه ما يلي: "حيث أنه 19/05/2011، الصادر بتاريخ 657448قرار الغرفة املدنية للمحكمة العليا )القسم الثالث(، ملف رقم  -3

تبار مفتشية األقسام اجلمركية لوالية الطارف خصما يف الدعوى تتمتع بأهلية التقاضي يف حني وبالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة املوضوع انتهوا إىل اع
 يلي: من قانون اجلمارى تنص على ما280أن املادة 

بتقدمي تفويض خا  ن يكون هؤالء ملزمون " متثل إدارة اجلمارى أمام القضاء يف الدعاوى اليت تكون فيها من قبل أعواهنا خاصة من قبل قابض اجلمارى دون أ
توى الوالية أو مفتشية أقسام اجلمارى على بذلك ". وتبعا لذلك فان اإلدارة العامة للجمارى هي اليت تثبت هلا اهلية التقاضي يف حني إدارة اجلمارى على مس

دارة العامة أمام القضاء ، ولذلك جيب أن تكون ة متثيل اإلمستوى الوالية ليست إال هيكال إداريا ال يتمتع بالوجود القانوين وكل ما يثبت ألعوان اجلمارى سوى صف
ع بأهلية االختصام يف حني أعواهنا يتمتعون إدارة اجلمارى خصما يف الدعوى ويظهر أعواهنا على صعيد اإلجراءات كممثلني هلا فان إدارة اجلمارى هي اليت تتمت

يث ألن قضاة املوضوع عندما اعتربوا مفتشية ارى خصما يف الدعوى ميثلها أعواهنا أمام القضاء وحبالصفة اإلجرائية ومن مثة جيب أن تكون اإلدارة العامة للجم
عمر :ون مما يعرر قرارهم للنقض " نقال عنمن القان 50و  49األقسام اجلمركية على مستوى الوالية خصما تتمتع بالوجود القانوين قد خالفوا أحكام املادتني 

 .282،  2015،  2واإلدارية يف ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، اجلزائر: دار، طزودة، اإلجراءات املدنية 
 .283،  نفسهعمر زودة، مرجع -4
 20،  2012، 1حبيب عبيد مرزة العماري، اخلصم يف الدعوى املدنية، دراسة مقارنة، لبنان: منشورات احلليب احلقوقية، ط-5
 .17 7199،يثريها االختصام، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة اليتصام الغري املشاكل سلطة اخلصوم واحملكمة يف اختأمحد هندى ،-6
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،طلبا للحماية القضائية 1وعليه فاخلصم يعرف من املنظور اإلجرائي للمعىن بأنه هو كل شخص يقدم الطلب القضائي بامسه أو يف مواجهته
 آو ادخل يف الدعوى بعد رفعها أمام القضاء فيكون اخلصم مبوجب هذا التعريف املدعى واملدعى عليه والذي تدخل 

لدعوى من جهة أخرى فقد جتتمع وتتجه هذه النظرية إىل التفريق بني أطراف اخلصومة القضائية من جهة وأطراف احلق املوضوعي وحق ا
هذه املراكز عن بعضها  ا تنفصللشخص ما هذه املراكز كما لو طالب الدائن مدينه بقضاء دينه وقد باشر إجراءات الدعوى بنفسه ورمب

 .وذلك عندما يكون الشخص طرفا يف اخلصومة وصاحب حق يف الدعوى دون أن يكون طرفا يف احلق املوضوعي
فيعد الشخص خصما عندما يكون طرفا يف احلق املوضوعي وصاحب حق يف الدعوى حىت لو باشر الدعوى عنه من ميثله قانونا كالويل أو 

 .2ا أو  ائبا حيث ال يعترب املمثل اإلجرائي خصما النصراف ا ثار اإلجرائية لألصيل وليس للممثلالوصي أو القيم لكونه قاصر 
،واخلصم هو من يقدم طلبا معني أو من يقدم يف موجهته هذا الطلب ويسمى األول 3فأطراف اخلصومة القضائية هم اخلصوم 

ئيا أو يقدم هذا الطلب يف مواجهته فبمجرد مثول الشخص أمام مدعى ويسمى الثاين مدعى عليه فاخلصم هو كل من يقدم طلبا قضا
احملكمة لالستعالم منه عن أمر يتعلق بالدعوى القضائية املطروحة عليها أو إحضاره ليصدر احلكم القضائي يف مواجهته ال جيعل منه خصما 

القضائي الذي يصدر يف الدعوى ويلتزمون بالواجبات  يف الدعوى القضائية وهؤالء اخلصوم هم من يستفيدون من احلقوق اليت يرتبها احلكم
 اليت يفرضها والصورة البسيطة للخصومة القضائية تتمثل يف وجود مدعى ومدعى عليه وقار يفصل يف النزاع .

طراف ويف هذا الصدد نرى بأن النظرية قد جاءت قاصرة حيث أن العديد من الباحثني يف اجملال يقصرون اخلصم اإلجرائي على األ 
،باعتبار أن املبدأ التقليدي القائل 4الذين ميارسون اإلجراءات ضد بعضهم أو ما أصطلح على تسميتهم باألطراف) املدعى واملدعى عليه (

 .5بأن اخلصومة ملك ألطرافها واملقصود باألطراف حينها املدعى واملدعى عليه، إال أهنم يتخطون القاضي باعتباره طرفا يف اإلجراءات
رهاصات الدور االجيايب للقاضي والذي مسح له باختصام من يرى ضرورة اختصامه ملصلحة العدالة أو إنه وبعد أن ظهرت أ حيث 

إلظهار احلقيقة بتكليف أصحاب الشأن بالعمل على جذب العناصر الواقعية اليت تنقص النزاع إىل داخل اخلصومة املدنية مع احرتام مبدأ 
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي وضعت مبدأ عاما يتمثل يف أن للقاضي أن يتابع 3الدفاع، ولذا جند املادة حرتام حقوق إاحلياد ومبدأ 

، وهبذا النص أبدى املشرع الفرنسي نيته اليت تقوم على جعل دور القاضي يف إدارة 6سري الدعوى وإجراءا ا وله سلطة يف حتديد مواعديها 
 .7الدعوى ومتابعتها فعال نشطا

ن اإلدخال من جانب اخلصم هو دعوى على الغري فكيف يقوم به القاضي أإال أن جانبا من الفقه يرى عكس ذلك حيث يرى ب 
أو يلزم شخصا باالدعاء على شخص مل يرى حمال ملقاضاته وكان هلذا النقد أن يكون صحيحا لو كان اإلدخال من جانب القاضي مقصودا 

وى باملعىن األعم هلذه العبارة أو وسيلة لردها إىل الوضع الطبيعي الذي كان ينبغي أن تعرر به لوال إمهال به أن يكون وسيلة لتصحيح الدع
اخلصوم أو تعنتهم أو  شهم وعليه فالدائرة اليت تبيح للقاضي اإلدخال حمدودة وحدها العام أن ال تتسع الدعوى إال من جهة خصومها 

                                           
 .283،  سابقعمر زودة، مرجع -1
 .21،  سابقحبيب عبيد مرزة العماري، مرجع  -2
 .227،  .2003شر، حضور صاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى القضائية، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنحممود سيد التحيوي،  -3
 .17،  نفسهحبيب العماري، مرجع  -4

5- marie ANNE frison ROCHE, Généralitéssur le principe du contradictoire( droitprocessuel) , thèse de doctorat ,soutenue 

en université de paris 2,1988،p70 
6-Art 3 du code de procédurecivilefrançais dispose que "Le jugeveille au bon déroulement de l'instance; il a le 

pouvoird'impartir les délais et d'ordonner les mesuresnécessaires"، 
 .37،  2007دور القاضي يف اإلثبات دراسة مقارنة، االسكندرية: دار الفكر اجلامعي،سحر إمام يوسف،  -7
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ه باخلصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام ال يقبل التجزئة وإدخال الوارث مع املدعى أو املدعى عليه ومثاله أن يأمر القاضي بإدخال من تربط
 .1أو الشريك على الشيوع ألي منهم مىت كانت الدعوى متعلقة بالشيوع أو الرتكة قبل قسمتها أو بعدها

 التعريف على أساس نظريات تقسيم الخصم -ثانيا 
 م ناقص .ظريات اليت تقسم اخلصم إىل خصم حقيقي وخصم ثانوي وخصم كامل وخصوجند أساس هذا التعريف الن 
 الخصم الحقيقي والخصم الاانوي -(1 
وجند هذه النظريات تعرف اخلصم حبسب موقعه تقسيمات اخلصم فنجد تعريف اخلصم على أساس اخلصم احلقيقي يف الدعوى  

يكون اخلصم أصليا أو متدخال أو ادخل فيها بعد إقامتها سواء أكان الغرر من الدعوى ،ويستوي أن 2وهو الذي يوجه طلبا ا أو توجه إليه
املطالبة حبق ما أو ليكون احلكم حجة عليه لذلك ال يكون صاحب املصلحة القانونية خصما يف الدعوى إذ مل تقام من قبله، فاخلصم 

ولو انضماما أو يقبل اختصامه وفق القواعد العامة وهو الذي جيب أن احلقيقي هو الذي يقيم الدعوى أو تقام عليه أو يقبل تدخله فيها 
أما اخلصم الثانوي فهو الذي خيتصم يف الدعوى جملرد صدور احلكم مبواجهته فال يكون طرفا أصليا  تتخذ إجراءات اخلصومة يف مواجهته .

 .3قاري وكالبائع يف الشفعةيف إجراءات الدعوى مامل تكن له صفة فعلية فيها كاحملجوز لديه وكالشهر الع
 الخصم الكامل والخصم الناقص -(2 
اخلصم الكامل وهو ذلك الشخص الذي ميلك احلق املوضوعي وهو أيضا صاحب احلق يف الدعوى واملباشر للدعوى بنفسه وليس  

 .4تصاميإلخاثال ذلك املتدخل عن طريق ممثله اإلجرائي حبيث تنصرف إليه كافة احلقوق والواجبات اإلجرائية املرتتبة للخصم وم
أما اخلصم الناقص فهو الذي ال يشتمل على كافة عناصر اخلصم املذكورة يف اخلصم الكامل وبالتايل فان القانون ال يعطيه كامل احلقوق 

ة بامسه يف مواجهة الطرف والواجبات املمنوحة ملركز اخلصم وإمنا بقدر ما يناسب وضعه ويقوم على ذلك وينبين عليه مباشرة املطالبة القضائي
 .5األخر

 الفرع الااني : تميز الخصم عن بعض المفاهيم والمرااز القانونية االخرى في الدعوى 
يشتبه اخلصم ببعض املفاهيم واملراكز القانونية االخرى يف الدعوى املدنية لسبب أو ألخر ونالحظ أحيانا يف بعض املؤلفات  

ه من صفة موضوعية يف الدعوى وبني اخلصومة ، فلخصومة عبارة عن عدة أعمال متتابعة يقوم ببعضها القانونية خلط بني اخلصم مبا ل
 اخلصوم والبعض األخر من عمل القاضي وأعوانه ، وهذه األعمال تتتابع فيما بيها تتابعا زمنيا ومنطقيا حىت يبدو أن كل عمل مفرتر للعمل

 6الالحق إىل حني صدور احلكم النهائي .
يظهر الفرق من  نبىن على هذا ويقوم عليه أن اخلصم هو أحد عناصر اخلصومة وأن مفهوم االخرية أوسع من مفهومه وهو ماوي 

كما أن مفهوم اخلصم خيتلط عندما يكون   خالل أن الصفة املوضوعية شرط لقبول ادعاء اخلصم بينما الصفة االجرائية شرط ملباشرة الدعوى.

                                           
، مرجع سابق، 2008وانتقال وحتول املراكز اإلجرائية يف قانون املرافعات كيفيته وأثاره، االسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، سقوط وتصاعد ،نبيل إمساعيل عمر -1

 66. 
 .560،  .1990، االسكندرية: منشأة املعارف، 15أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، ط-2
 .23حبيب العماري، مرجع سابق،   -3
 .90 .1998دار اجلامعة اجلديدة، ، مصر،اإلسكندريةوحدة اخلصومة ونطاقه يف قانون املرافعات،  مبدأي حسن النيداين، األنصار  -4
 .25،  نفسهحبيب العماري، مرجع  -5
 57، 1997،دار الطباعة احلديث ، القاهرة ،1واىل ،نظرية البطالن يف قانون املرافعات ، ط يفتح -6
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لقانوين للخصم بسبب أوجه التشابه اليت تتجلى يف ثبوت الصفة اإلجرائية والصالحية لكليمها يف اختاذ بعض أهال للتقاضي مع املمثل ا
االجراءات القضائية يف الدعوى املدنية، كحق توكيل الغري باخلصومة واعتداد القضاء بقواعد احلضور والغياب ودفع الرسوم القضائية ورد 

 1إلجرائية بعد رفع الدعوى وقبل أن تتهيأ إلصدار احلكم يف موضوعها وهو انقطاع اخلصومة.القضاة، باإلضافة إىل زوال الصفة ا
 وسنحاول اظهار هذا التشابه وأوجه اخلالف فيما يلى :

 من حيث المصلحة وأثر الحكم في الدعوى  -ال أو  
ن احلق يطلب يف مواجهته وإن أثر احلكم عندما يكون اخلصم مدعيا فانه يَدعى احلق املوضوعي لنفسه وإذا كان مدعى عليه فإ 

 يسرى جتاهه ، أما ممثل اخلصم كالويل أو الوصي أو القيم فانه يطالب باحلق أو يطلب يف مواجهته ولكن ليس ملصلحته وإمنا ملصلحة القاصر
 2أو جتاه مصلحته وإن أثر احلكم يسرى جتاه القاصر .

 يةمن حيث وسيلة الدفق في الدعوى المدن -ثانيا  
إن وسيلة الدفع جتاه اخلصم إذا مل تتوفر الصفة املوضوعية يف دعواه هو طلب عدم قبول الدعوى ، أما وسيلة الدفع جتاه املمثل  

 3القانوين للخصم إذا مل تتوفر لديه الصفة اإلجرائية ملباشرة الدعوى فهو طلب بطالن اإلجراء القضائي .
 ضوع الدعوىمن حيث جواز التصرف في الحق مو  -ثالاا  

ذا  ري جائز للممثل القانوين يف حني كل ه ميكن للخصم اإلقرار أو التصا  او التنازل أو توجيه اليمني احلامسة أو النكول عنهما أو ردها ،
 للخصم إال يف احلاالت اليت جيوز فيها التفويض اخلا .

 المطلب الااني :صور الخصم  
لى ويطرأ عليها بعد السري ر من خالل عريضة افتتاح الدعوى عند رفعها أو أنه يتجإن للخصم عدة صور فقد يكون أصليا يظه 

 ا وهو ما سنتطرق له فيما يلي :يف إجراءا ا ورمبا حىت بعد صدور احلكم فيها ومنه فان اخلصم يكون يف صورتني إما أصليا أو طارئ
 : الخصم األصلي الفرع األول 
أن تسري أو أن تكتمل بطرف واحد خبصمني متنازعني مها املدعى واملدعى عليه فهي ال ميكن  تبدأ اخلصومة القضائية بطرفني أو 

سم الطرف املخاصم )اخلصم كما سبق ذكره ،فعريضة افتتاح الدعوى جيب أن تتضمن ا  يمر ال يكون إال يف القضاء الوالئن مثل هذا األأل
وجيب حتديد مفهوم الطرف بدقة الن ، إما أن يكون مدعى أو مدعى عليه ،فكل خصم يف اخلصومة4( ومها املدعى واملدعى عليهاألصلي

أثار مهمة  ترتتب عليه كعبء اإلثبات والشيء املقضي به ووحدة املوضوع وحتميل املصاريف القضائية والرد وطرق الطعن كما أنه ال جيوز 
 :نهما فيما يليرد واخلصم املتعدد وسوف نتطرق إىل كل ممساع الطرف كشاهد .وعلى ضوء ما تقدم يقسم اخلصم األصلي إىل اخلصم املنف

 الخصم المنفرد  -أوال  
هو اخلصم الذي ال يلزم لوجوده وجود أو حضور خصم أخر جبانبه يف الدعوى سواء كان مدعى أو مدعى عليه حيث أن أ لب  

مة للمدعى واملدعى عليه تسري على صور وحاالت اخلصم الدعاوى اليت ترفع أمام احملاكم يكون أطرافها منفردين .كما أن األحكام العا

                                           
 30،   ابقسحبيب العمارى ، مرجع  -1
 562مرجع سابق ،    ،أمحد أبو الوفا  - 2
 95نصاري حسن النيبداين ، مرجع سابق ،  ألا  -3
اسم ولقب املدعى وموطنه  /2من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية :" جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى حتت طائلة عدم قبوهلا.... 15نص املادة -4
 عليه ....".اسم ولقب وموطن املدعى /3
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إذ ليس  ،ها من قبل القاضي ومن قبل اخلصوممعرفة املدعى واملدعى عليه دون لبس واشتباه من األمور الضرورية الواجب معرفتو  ،األخرى
وابط للتفريق بينهما ،وعليه كل طالب مدعى وليس كل مطلوب مدعى عليه ،وقد اختلفت التشريعات يف تعريف كل منهما وإدخال ض

 :لمدعى واملدعى عليه فيما يلينتطرق ل
 المدعى  -(أ 
و من يوجه بامسه بناء على ماله املدعى يف الدعوى له صفة اجيابية وهي عادة صفة صاحب احلق او املركز القانوين املدعى او ه 

ءات املدنية إىل القائم بالدعوى فهو ملدعى ينصرف يف اصطالح اإلجرامن صفة االدعاء بالنسبة للحق تو املركز القانوين للمدعى.  ولفظ ا
املدعى عليه  -نما يبقي دور خصمه يف الدعوى بيالذي يدعى شيئا وبالتايل يقع عليه عبئ إثبات ما يدعيه حبيث يضطلع بالدور االجيايب 

 سلبيا.  -
، وهو من يتخذ املبادرة يف اخلصومة ويقدم الطلب 1صومة فاملدعى ببساطة هو القائم بالدعوى أو الشاكي أو البادئ يف اخل 

القضائي كما انه اخلصم الذي يقدم الطلب يف مواجهته وهو ذلك الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي قدم طلبا إىل القضاء بنفسه أو 
ئي لذا فان هناى جانبا من الفقه قد تبين ،وهذا التعريف مبين على معيار إجرائي وهو الطلب القضا2بواسطة من ميثله يف مواجهة طرف أخر

 .3النظرية اإلجرائية يف تعريف اخلصوم ولكن هذا املفهوم يقوم على متيز أطراف اخلصومة من جهة وأطراف احلق املوضوعي من جهة أخرى
ا إذا وجه املدعى ية ،السيمإال أن صفة املدعى ال ميكن أن تالزم الشخص طول سري إجراءات الدعوى دون مراعاة ظروف كل قض 

قلب املدعى األصلي إىل مدعى عليه األصلي طلبا عارضا يتضمن دعوى خمتلفة عن الدعوى األصلية عندئذ يصبح هذا األخري مدعيا وين
 عليه بالنسبة هلذه الدعوى الفرعية.

دعيا ،بالتايل فانه يشرتط أن أما الطلب الذي يتضمن ادعاء فهو حمل اخلصومة وعليه فطالب التحقيق أو ندب اخلبري ال يكون م 
يكون طلب املدعى مبوجب عريضة تقدم إىل احملكمة املختصة متضمنة اسم املدعى ولقبه ومهنته واسم ممثله القانوين يف حالة عدم توفر 

ررة يف كافة األنظمة األهلية للتقاضي واحملكمة املرفوعة أمامها الدعوى ونطاق اخلصومة بتوضيح طلبات املدعى وأسانيده ،وهذه الشكلية مق
 .4اإلجرائية جلل التشريعات املقارنة

 المدعى عليه  -(  
أما املدعى عليه فله صفة سلبية وهي صفة املدين أو املسؤول عن احلق ، وهو الشخص املقدم يف مواجهته الطلب القضائي عند  

 الدعوى ال يرتى واجملرب على اخلصومة يف حال تركها .، واملشكو منه ابتداء واملراد احلكم عليه ومن إذا ترى 5افتتاح اخلصومة 
، السيما وان الطرفني قد يتبادالن ويعطى للمدعى عليه هذا الوصف طوال إجراءات الدعوى وحىت ولو قدم طلبا أو دفعا يف مواجهة املدعى

 صفة املدعى واملدعى عليه أثناء سري اخلصومة.

                                           
 2012السعودية ، صا  بن حممد هادي الرشده، صفة املدعى واملدعى عليه يف نظام املرافعات الشرعية السعودي، رسالة ماجستري جامعة نايف للعلوم األمنية،1-
 ،متوافر على الرابط :41،  

http://212.138.128.45/handle/123456789/54370  (.12/02/2018)تاريخ التصفح 

 .57ري، مرجع سابق،  امحبيب الع -2
 ، متوافر على الرابط :74، السعودية ، 2006عبد اهلل العرجاين، شروط أطراف الدعوى، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية،  3-

elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05333.pdf  (.12/20/8201)تاريخ التصفح 
 دنية الفرنسي .من قانون اإلجراءات امل 56املادة -4
 .61حبيب العماري، مرجع سابق،   -5
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دعى عرضا وهو املدعى عليه والذي يصبح مدعيا يف اإلثبات فإذا قدم املدعى عليه طلبا وهنا وجب التفرقة بني املدعى أصال، وامل 
يف مواجهة املدعى أصبح بالنسبة هلذا الطلب هو املدعى فالعربة مبن ادعى شيئا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ال باملدعى األصلي ومنه 

 .1سلبية يف الدعوى بأن ينسب احلق يف مواجهتهفيجب أن يكون املدعى عليه حمددا بامسه وان يكون ذي صفة 
 الخصم المتعدد  -ثانيا  
اختصام أكثر من مدعى إن للمدعى حرية حتديد شخص املدعى عليهم وعددهم فيمتد النطاق الشخصي وفقا إلرادة املدعى ب 

اء يف جهة املدعى أو يف جهة الدعوى سو  عليه واحد تربطهم صلة تربر مجعهم يف خصومة واحدة وعليه فيمكن أن يتعدد اخلصم عند رفع
 املدعى عليه ويسمى ذلك بتعدد أطراف اخلصومة .

دي إىل االقتصاد يف اخلصومة  ري أن املدعى قد يكون جمربا على امتداد نطاق اخلصومة إىل أشخا  آخرين يف بدايتها مما يؤ  
قتضاء حقه عالقة هبم فيسمى اليف خماصمة أشخا  آخرين يرى أن ويسمى حينها التعدد إجباريا وإما أن يكون التعدد بإرادة املدعى 

 حينها التعدد اختياريا .
 التعدد االختياري  -أ( 
إن للمدعى حرية حتديد شخص املدعى عليهم وعددهم فيمتد النطاق الشخصي وفقا إلرادة املدعى باختصام أكثر من مدعى  

،سواء كان املوضوع املطالب به واحدا 2يسمى بالدعاوى املتعددة األطراف ة وهو ماعليه واحد تربطهم صلة تربر مجعهم يف خصومة واحد
أم أكثر كما لو طالب املؤجر مجيع املستأجرين بكامل األجرة وطالب أيضا بتخلية بعض منهم، أو طالب الدائنون املتضامنون مدين هلم أو 

 .3أكثر بكامل الدين الذي بذمة ذلك املدين أو أولئك املدنني
وان كانت الدعاوى السابق اإلشارة إليها ميكن أن خيتصم فيها بعض أطراف الدعوى دون البعض األخر إال أنه على العكس من ذلك فانه 

وهبذا الشأن . نني وليس لدائن واحد رفعها وحدهإذا كانت الدعوى التقريرية متعلقة مبال واحد قبل قسمته جيب أن خيتصم فيها مجيع الدائ
 .4ل حول طبيعة العالقة اليت تربط بني الطلبات اليت ميكن مجعها يف خصومة واحدة وهنا اختلفت االجتاهات الفقهيةأثري التساؤ 
، بينما 5فذهب البعض إىل أن االرتباط هو صلة وثيقة بني طلبني أو دعويني جتعل التحقيق واحلكم هبما الزمني حلسن سري العدالة 

ة بني طلبني جتعل من املصلحة اليت تنتظرمها وتفصل فيها حمكمة واحدة تفاديا لصدور أحكام يصعب ذهب البعض األخر إىل أنه صلة وثيق
 .6أو يستحيل التوفيق بينهما لو نظرت الطلبان وفصلت فيهما حمكمتني خمتلفتني

 يشرتط االرتباط للتعدد لكن مناط قبول التعدد يف هذه احلالة هو السلطة التقديرية للمحكمة بينما يرى جانب آخر أن املشرع ال  
ى األصلي ولكنه يستلزم توافر أربعة شروط وهي التماثل يف الدعاوى أي وحدة املسألة القانونية املثار فيها وان يوجد بني احد جهيت الدعو 

                                           
 .34صا  بن حممد هادي الرشده، مرجع سابق،   -1
ن مدعى يقصد بالدعاوى املتعددة األطراف هي اليت يكون موضوع الدعوى حقا متعدد األطراف فيجوز أن ترفع الدعوى من أكثر من مدعى أو على أكثر م-2

 رثة الدائن للمطالبة حبق مورثهم أو دعوى يرفعها الدائن على ورثة مدينه .عليه مثل الدعوى اليت يرفعها و 
 .64حبيب العماري، مرجع سابق،  -3
،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  اليت تصدر عن جامعة كركوى، العراق، العدد  االمتداد اإلجرائي ألشخا  اخلصومة املدنية"ياسر باسم ذنون، "-4

 ، متوافر على الرابط:74،   2014، اخلامس
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=88795//: (.09/20/8201) تاريخ التصفح 

 .41،   2009، 2تك لصناعة الكتب، ط، اجلزء القاهرة: العا1969لسنة  83عبد الرمحن العالم، شرح قانون املرافعات املدنية رقم -5
 .263فتحي واىل، مرجع سابق،  -6

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=88795
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تلك الدعاوى موضوع مشرتى سواء كان يف جهة املدعى أو املدعى عليه وان جتمع الدعاوى يف عريضة الدعوى األصلية وان تكون مجيع 
 .1داخلة يف االختصا  األصلي للمحكمة املرفوعة أمامها الدعوى

إىل جعل االرتباط سببا كافيا للتعدد الن االرتباط هو الصلة الوثيقة بني الدعويني جتعل من املمكن مجعهما  2وذهب اجتاه أخر 
تزام  ري قابل للتجزئة وبالتايل يتحقق صدور حكم واحد يف أمام احملكمة الواحدة إما لوحدة السبب أو لوحدة املوضوع أو أن حمل االل

وإذا حتقق االشرتاى أو االرتباط يف االدعاء على النحو املتقدم ذكره جاز رفع الدعوى من عدة  .دعوى الجتناب صدور أحكام متناقضةال
  .مدعيني يف عريضة واحدة

  اإلجباريالتعدد  - ( 
يف الطلب األصلي بغض النظر عن واردا م وذلك إما بناء على نصف يف القانون أو بدون ويقصد به أن يتعدد أطراف الدعوى  

نص فقد يكون املدعى جمربا على امتداد نطاق اخلصومة إىل أشخا  أخريني يف بدايتها ويتجسد هذا االمتداد يف صحيفة واحدة ميكن أن 
م الذي ميكن أن حيدث لو رفعت أكثر من دعوى فيكون سبب تعدد تقدم أكثر من مدعى ضد مدعى عليه واحد جتنبا من تناقض األحكا

أطراف الدعوى املدنية هو عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة ويتعلق هذا التعدد مبوضوع واحد ورابطة موضوعية واحدة متعددة األطراف 
 .3املباشرة ويعد هذا التعدد إجباريا إذ مل يرتى التعدد الختيار اخلصوم ومثال ذلك الدعوى  ري 

،االجتاه األول 4وعلى كل فقد اختلف موقف الفقه والقضاء حول احلاالت اليت حيصل فيها التعدد اإلجباري وذلك يف اجتاهني 
يرى أن التعدد يكون إجباريا يف حالتني األوىل إذا نص القانون على ذلك كما يف دعوى الشفعة إذ يشرتط أن ترفع من كال من البائع 

حلالة الثانية إن التعدد ميكن أن حيدث دون نص يف القانون وذلك يف كل دعوى تقريرية أو منشئة إال يف مواجهة كل أطراف هذه واملشرتي وا
صوريته  أونفي حق ارتفاق لصا  أصحاب العقار الشائع أو يف مواجهتهم وكذلك يف دعوى بطالن العقد  أوالرابطة كما يف دعاوى تقرير 

  مجيع أطرافه.إذا توجهت اخلصومة إىل
بينما يرى االجتاه الثاين إىل أن التعدد يكون إجباريا عندما يكون املوضوع  ري قابل للتجزئة ولو مل ينص القانون على وجوب  

ؤدي وذلك ألنه يف حالة عدم اختصام باقي أطراف العالقة القانونية فان ذلك ي. تقريرية أو منشأة أو دعوى إلزامالتعدد سواء كانت الدعوى 
 .5إىل صدور أحكام متعارضة يف ذات الدعوى وبالتايل يصعب التوفيق بينها

                                           
 .65،  ع سابقحبيب العماري، مرج-1
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية "تقوم حالة االرتباط عند وجود عالقة بني قضايا مرفوعة أمام تشكيالت خمتلفة  55وهو رأي املشرع اجلزائري يف املادة -2

مر عائدا قضائية آو أمام جهات قضائية خمتلفة واليت تستلزم حلسن سري العدالة ان ينظر ويفصل فيها معا "،إال أن املشرع اجلزائري قد  جعل من األلنفس اجلهة ال
ليت رفع اليها النزاع ان من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت نصت " جيب على اجلهة القضائية األخرية ا 54للمحكمة بعد طلب  اخلصوم مبوجب املادة 

رادة اخلصوم وقوة تتخلى لصا  اجلهة األخرى اذا طلب احد اخلصوم ذلك " وبالتايل هنا يقع اللبس هل التعدد هنا اختياري ام إجباري ؟ فهناى اختالط بني إ
 القانون املتمثلة يف تدخل اجلهة القضائية .

كان يف احتادهم ارتباط أو اشرتاى جاز هلم إقامة من قانون املرافعات العراقي "اذا تعدد املدعون  و  44ملادة عكس املشرع العراقي والذي نص الفقرة اخلامسة من ا 
دعاء او كان االدعاء مرتبطا جاز اقامة واليت نصت " اذا تعدد املدعى عليهم واحتد سبب اال 44الدعوى عليهم بعريضة واحدة " والفقرة السادسة من املادة 

 ية.واحدة " مبعين أن املشرع العراقي قد أعطى للخصوم احلرية يف ضم الدعاوى مبوجب العريضة االفتتاح الدعوى بعريضة
 .78، مرجع سابق،  اإلجرائيياسر باسم ذنون، االمتداد  -3
 .67ملزيد من التفصيل ينظر، حبيب العماري، مرجع سابق،   -4
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 53ة وهو الرأي الذي أخذ به املشرع اجلزائري مبوجب املاد-5
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 الفرع الااني : الخصم الاانوي 
عناصر  أنكما هو معروف فان نطاق اخلصومة يتحدد من خالل أطرافها الذين حيددون ابتداء يف عريضة الدعوى لذلك فاألصل  

وضوع والسبب إال انه أحيانا قد يتوسع نطاق اخلصومة ليشمل أشخاصا مل يكونوا الدعوى جيب أن تبقي كما هي من حيث األشخا  امل
م أطرافا يف الدعوى ابتداء وإمنا أوجبت املصلحة دخوهلم أو إدخاهلم فيها  من تلقاء أنفسهم أو بغض النظر عن إراد م وهو ما يسمى باخلص

الدعوى األصلية عند رفعها مث تدخل بعد ذلك أو ادخل أو اعرتر  ، وهو ذلك الشخص الذي يكون من الغري بالنسبة لألطراف1الطارئ
 .2على احلكم الصادر فيها

ويتخذ التدخل عدة صور ختتلف عن بعضها باختالف تكييفها القانوين إذا العربة يف وصف اخلصم حينها حبقيقة تكييفه القانوين  
ملتدخل إىل جانب املدعى واملدعى عليه أو أن خيتصم بصفته مدعيا لكال فيصبح عندها ، اخلصم، إما متدخال تدخال اختياريا بأن ينظم ا

طريف الدعوى وقد يتم إدخال شخص ثالث جربا عنه يف الدعوى ويكون ذلك إما بناء على طلب يتقدم به أحد أطراف الدعوى وتوافق 
 .3عليه احملكمة أو أن تقوم به احملكمة من تلقاء ذا ا

 4الخصم المتدخل   -أوال  
،والذي يكون من الغري اخلارج عن اخلصومة بناء على 5األصل يف التدخل أن يكون اختياريا أي أنه يتم بإرادة الشخص املتدخل 

 طلبه املرتبط بالدعوى األصلية أمام حمكمة املوضوع اليت تنظر يف النزاع لغرر االنضمام إىل احد أطرافها أو ليصبح طرفا مستقال من اجل
،وقد أمساه املشرع اجلزائري بالتدخل والذي نظمه مبوجب الباب اخلامس من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  6ملصلحتهاحلصول على حكم 
وجوبيا ،واخلصم  أومنه على أنه :" يكون التدخل يف اخلصومة يف أول درجة أو يف مرحلة االستئناف اختياريا  194حيث نصت املادة 

نضماما ) اختياري( إىل جانب أطراف الدعوى أو تدخال خياصم فيه طرفيها ويسمى بالتدخل االختصامي) املتدخل إما أن يكون تدخله ا
 وجويب( وهو ما نتناوله فيما يلي: 

 نضماميالالتدخل الفرعي أو ا -(أ 
ون القصد من التدخل ،أو قد يك7قد يتدخل الغري يف اخلصومة ويكون  رر املتدخل هو االنضمام إىل احد اخلصوم ملساعدته يف دفاعه 

احملافظة على حقوقه كأن يتدخل الدائن يف دعوى مدينه على الغري بقصد الدفاع عن حقوقه وملراقبة دفاعه حىت ال خيسر املدين الدعوى 

                                           
،جملة كلية احلقوق اليت تصدر عن جامعة النهرين  موقف القضاء العراقي من دخول الشخص الثالث يف الدعوى املدنية"دانية ماجد عبد احلميد العبيدي، "-1

 .متوافر على الرابط:31،  15،اجمللد 2013،العراق،العدد األول كانون الثاين ،
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76660 (.18/02/8201) تاريخ التصفح 

 .70حبيب العماري، مرجع سابق،  -2
متوافر 12، 2009،سنة 11اجمللد  41ملوصل، العراق ،العدد،جملة الرافدين للحقوق اليت تصدر عن جامعة ا التدخل يف الدعوى املدنية"فارس على عمر،"-3

 على الرابط:
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3443 ( 01/03/8201تاريخ التصفح.) 

 .95،   2006، 3ائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ط، اجلز 1الوجيز يف اإلجراءات املدنية، جحممد براهيمي ،-4
 .92، نقال عن: عبد السالم ديب، مرجع سابق ، 9/7/2008الصادر بتاريخ  442173قرار احملكمة العليا، ملف رقم،  -5
 .71حبيب العماري، مرجع سابق،  -6
 .341عمر زودة، مرجع سابق،  -7

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76660
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3443
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،وإمنا 2وين خا  بهفاملتدخل يف هذه الصورة ال يتدخل من اجل املطالبة حبق أو مركز قان .1فيتأثر الضمان العام املقرر للدائن على مجيع أمواله
وقد  .3يتدخل تبعا ألحد اخلصوم منضما إليه، وهو بذلك ال حيل حمله وال ميثله ولكن الدافع من التدخل هو حتقيق مصلحته الشخصية

ب التدخل يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لكل ذي مصلحة أن يطل 5واملشرع املصري  .4الفرنسيأجاز املشرع اجلزائري مثله مثل املشرع 
منه واليت نصت على أنه " يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات احد اخلصوم يف  198الفرعي إىل احد طريف الدعوى مبوجب املادة 

الدعوى " وجيوز التدخل يف مرحلة أول درجة اويف مرحلة االستئناف وال يقبل التدخل أمام جهة اإلحالة بعد النقض كوهنا ليست درجة من 
 من ق إ م إ . 194احملاكم مبوجب نص املادة  درجات

إال أن التدخل الفرعي أمام حمكمة النقض الفرنسية مقبول إذا استند إىل ظروف استثنائية تربره وإذا كان التدخل الفرعي جبانب  
ملطعون فيه صادرا منها أو رفع املدعى عليه يف الطعن ملن أجاز له القانون التدخل أمام حمكمة االستئناف عندما يكون احلكم القضائي ا

نضمامي عدة أثار قانونية منها انه ال جيوز له أن يتخذ موقفا يتعارر مع موقف إلتب عن مركز املتدخل الفرعي أو اويرت  .6معارضة للغري
 .7من يتدخل إىل جانبه ويرتتب على زوال اخلصومة األصلية زوال الطلب املتدخل الفرعي

ضمامي إىل تدخل انضمامي بسيط وهو تدخل شخص إلالفقه يذهب إىل تقسيم التدخل اناى جانب من وجتدر اإلشارة إىل أن ه 
نضمامي املستقل وهو تدخل شخص من الغري يطالب أو إلاحد أطراف هذه الدعوى والتدخل امن الغري يف دعوى قائمة لكي يساعد 

لدعوى يف مواجهة الطرف األخر.ويؤكد هذا االجتاه على أن التدخل يدافع عن حق له هو نفس احلق الذي يطالب أو يدافع عنه احد طريف ا
اإلنضمامي املستقل وان كان يقرتب من التدخل اإلختصامي يف أن املتدخل يطالب عن حق لنفسه وال يقتصر على الدفاع عن حق احد 

ى يقرتب هذا التدخل من ا فقط ومن ناحية أخر طريف الدعوى إال انه خيتلف عنه يف ان املتدخل ال خيتصم طريف الدعوى وإمنا خيتصم احدمه
 .8نضمامي يف انه ال يوجه إىل اخلصمنيإلالتدخل ا

 التدخل األصلي  -(  
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت جاء فيها:" يكون املتدخل أصليا عندما تتضمن  197وهو ما نصت عليه املادة  

لتدخل اهلجومي هو صورة التدخل اليت يطلب فيها الغري احلكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وهو ادعاءات لصا  املتدخل "، وعليه فا
ويتدخل الغري يف هذه الصورة من تلقاء نفسه لذلك يسمى بالتدخل  .9عبارة عن طلب عارر يتمسك فيه املتدخل حبق آو مركز قانوين 

 اجهة اخلصوم األصليني.االختياري ليثبت حقه أو مركزه القانوين أو حلمايته يف مو 
ويرفع املتدخل دعوى أمام القضاء يتمسك فيها حبقه أو مركزه القانوين ولكن يف صورة طلب عارر فهو يعد مدعى يف الطلب  

                                           
 .203ية، مرجع سابق،  أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجار -1
 .43،   2009، 2بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلزائر: منشورات بغدادي، ط-2
 .94، نقال عن: عبد السالم ديب، مرجع سابق ، 9/6/2008، الصادر بتاريخ 472914قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3
 ات املدنية الفرنسي.من قانون اإلجراء 330املادة -4
 من قانون املرافعات املصري . 126املادة -5
 .74حبيب العماري، مرجع سابق، -6
 .341،  نفسهعمر زودة، مرجع -7
 .14فارس على عمر، مرجع سابق،  -8
 .97حممد إبراهيمي، مرجع سابق،  -9
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،حيث أن املتدخل هنا 1ختصاميإلبعض الفقه بالتدخل اهلجومي أو اهذه الصورة بالتدخل األصلي ويسمى يف  العارر ويسمى التدخل يف
 وقفا هجوميا ال دفاعيا .يتخذ م

 اإلدخال اإلجباري  -ثانيا  
يسمى اإلدخال اجلربي باختصام الغري ويقصد به تكليف شخص ثالث مل يكن طرفا يف الدعوى من الغري بدخوهلا واالشرتاى فيها ملطالبته 

واهلدف من إدخال الغري يف اخلصومة . 2هبذات احلق املطلوب لكي يكون هذا احلكم حجة عليه وال يعرتر عليه أثناء تنفيذه عند إصدار 
هو ان يقوم هذا الغري بالدفاع عن اخلصم الذي طلب اختصامه أو كي يقضي عليه حىت يصبح احلكم الصادر يف الدعوى األصلية حجة 

 ة.ويتم اإلدخال يف اخلصام أما بناء على ر بة اخلصوم أم بناء على قرار من احملكم 3على الشخص املدخل يف اخلصام .
 اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم  -(أ 
" جيوز ألي خصم إدخال الغري الذي ميكن خماصمته  :جراءات املدنية واإلدارية بنصهامن قانون اإل 199وهو ما جاءت به املادة  

ومنه فانه  الصادر ". كطرف أصلي يف الدعوى للحكم ضده ،كما جيوز ألي خصم القيام بذلك من اجل أن يكون الغري ملزما باحلكم
جيوز اختصام كل شخص كان ميكن أن يكون مدعيا آو مدعى عليه عند رفع الدعوى وذلك عندما يكون ذا صفة فيها ، إال انه ال يسمح 

اجل ان  باختصام الغري إال إذا كان له احلق أن يقدم اعرتاضا على احلكم الصادر يف الدعوى األصلية كما جيوز إدخال الغري يف اخلصومة من
 .5،كما هو الشأن بالنسبة الختصام الضامن أو ما يسمى بدعوى الضمان الفرعية 4يكون ملزما باحلكم الصادر

إال أنه عيب على هذا النظام أنه جيرب الشخص على الدخول يف خصومة يف وقت  ري مناسب له فقد يرى الشخص إرجاء دعواه  
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت كان من املفرور أن حترتم  199 صيا ة املادة وعليه فإننا نرى نقصا يف .6حىت تستكمل أدلته

ن من قانون املرافعات املصري تنص على أنه " للخصم أن يدخل يف الدعوى من كا 117حرية الشخص يف االلتجاء للقضاء فمثال املادة 
ادى النقد املوجه الختصام الغري بناء على طلب اخلصوم فبموجب صيا ة املشرع املشرع املصري تف، إذ أن يصح اختصامه فيها عند رفعها "

 .7املصري فانه مادام اختصام الغري وقت رفع الدعوى فانه يكون من اجلائز اختصامه أثناء نظرها
 اختصام الغير بناء على أمر المحكمة  -(  
على أساس أن اخلصومة ملك للخصوم  8اليت تثري اعرتاضات تقليدية كانت مسألة إدخال الغري بناء على أمر احملكمة من املسائل 

أما القاضي فيقتصر دوره على الفصل فيما يقدمه اخلصوم من طلبات باإلضافة إىل أن اإلدخال اإلجباري يتضمن توجيه االدعاء حنو الغري 
كما أنه خيل حبق اخلصوم يف تسري اخلصومة واختصام من ولذا فان قيام القاضي به يتناىف مع حياده، إذا ال يصح للقاضي أن يكون مدعيا  

 .9يرون اختصامه

                                           
 .203أمحد أبو الوفا، املرافعات، مرجع سابق،  -1
 .18لسابق،   فارس على عمر، املرجع ا-2
 .95، نقال عن: عبد السالم ديب، مرجع سابق ، 7/11/2007، الصادر بتاريخ 460357قرار احملكمة العليا، ملف رقم  -3
 .45بربارة عبد الرمحن، مرجع سابق،  -4
 .338ملزيد من التفصيل ينظر، عمر زودة، مرجع سابق،  -5
 .96 ياسر باسم ذنون، االمتداد اإلجرائي، مرجع سابق، -6
 .212أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق،  -7
 66نبيل إمساعيل عمر، سقوط وتصاعد وانتقال وحتول املراكز اإلجرائية يف قانون املرافعات، مرجع سابق،   -8
 .96"، مرجع سابق،   االمتداد االجرائيياسر باسم ذنون، " -9
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فموقف احملكمة العليا يف السابق قبل صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  كان مرتددا فبعد أن أجاز للقاضي األمر بإدخال  
ز إدخال الغري يف الدعوى تلقائيا بأمر من القاضي مسببا ، تراجع بعد ذلك عن األمر بإقراره عدم جوا1الغري يف الدعوى من تلقاء نفسه

أما مبوجب القانون اجلديد فقد أخذ  ".2قضائه على أنه :" ال توجد مادة جتعل من اإلدخال يف اخلصام من مهمة القاضي وبصفة إجبارية
نون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت نصت على من قا 201املشرع اجلزائري بنظام اختصام الغري بناء على آمر احملكمة فقد نص يف املادة 

أنه :" ميكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر احد اخلصوم عند االقتضاء حتت طائلة  رامة  ديدية بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد 
 حلسن سري العدالة أو إلظهار احلقيقة ".

ذي تربطه بأحد اخلصوم التزام أو حق ال يقبل التجزئة أو إدخال احد الشركاء يف ومنه أصبح من اجلائز للمحكمة أن تأمر إدخال الغري ال
املال الشائع يف دعوى القسمة وجيوز هلا أن تأمر بإدخال الغري يف اخلصومة إذا تبني هلا أن ذلك يفيد حسن سري العدالة آو يفيد إظهار 

التشريعات املقارنة فقد أجازت إدخال الغري يف النزاع بناء على أمر احملكمة  أما خبصو  .3احلقيقة وهذا يف نطاق السلطة التقديرية للمحكمة
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي أما املشرع املصري فقد أشار إىل هذا  332من تلقاء نفسها فاملشرع الفرنسي أشار إىل ذلك يف املادة 

 .من قانون املرافعات املصري  118اإلجراء يف املادة 
 :مةخات 
الب بشئ أو يكون مطالبا بشئ يف ختام هذه الدراسة ميكن لنا القول أن مثول الشخص أمام القضاء ال يعين أنه خصم ما مل يط 

بأكثر من صورة  -اخلصم  -خلصومة يف مواجهته ، كما أنه يشرتط يف اخلصم أن يكون أهال لالختصام أو مباشرته ،حيث أنه قد يظهر يف ا
األصلح إجرائيا لنطلقه على املدعى واملدعى  نا حناول يف هذه الدراسة إىل الرتكيز على فكرة املعاين املتعددة للخصم وأيهاوحالة، وهو ما جعل

 تائج واليت نلخصها يف:عليه كأساس وعلى  ريمها من أطراف اخلصومة كمفهوم أخر لفكرة اخلصم ، وختاما توصلنا إىل بعض الن
ديد األطراف واخلصوم أو اخللط حتلصادرة من اجلهات القضائية واليت مت نقضها بسبب عدم الدقة يف تواجد بعض القرارات القضائية ا -

 بني املفاهيم يف هذا اخلصو .
ي وما يتطلبه تطور إجراءا ا صعوبة حتديد اخلصم وصاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى وحاالت اخللط بينهما عند رفع بعض الدعاو  -

 .الغري رتارمن تدخل أو إدخال أو اع
 

 

 

 

 

                                           
 .124،  1980، نشرة القضاة، العدد األول، 31/01/1979، الصادر بتاريخ 18649ن احملكمة العليا، ملف رقمقرار الغرفة املدنية الصادر ع-1
 .142،  1989، نشرة القضاة، العدد الثاين، 9/02/1981، الصادر بتاريخ 21564قرار الغرفة االجتماعية الصادر عن احملكمة العليا، ملف رقم -2
 .343عمر زودة، مرجع سابق،  -3 
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 ـة ــس املنـتـخبجالمشـاركة املـرأة اجلـزائريـــة يف املـعزيز ترقـــية وتــ
 الدولية ومساعي التـأسيس واإلصـالح القـانونينيـتطلبات بني امل

Promote and develop the participation of Algerian women in elected councils 

 between international requirements and legal establishment and reform efforts 
 قسم )ب(،  أستاذ حماضر، د.خري الدين بن مشرنن

  كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 ، اجلزائر.تلمسانجامعة أبو بكر بلقايد 

  19/05/2018 - 20/04/2018اتريخ اإليداع: 
 :ملخص 
والدور الذي تقوم به يف رسم السياسة العامة ال يتحققان إال من خالل  القانون مدى فعالية املشاركة السياسية للمرأة يف دولة 

تمع ت هذه الفئة من اجملبة لتطلعااستجاتوسيع حظوظها ابلتمثيل داخل اجملالس املنتخبة، فاستعداد الدولة لتنفيذ تلك السياسة أييت ك
 وحال للمشاكل اليت تواجهها. 

وقبل اعتماد القانون  2008قبل التعديل الدستوري لسنة  ،ولقد كانت  املشاركة السياسية للمرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر 
اجملتمع، إال أن  اسية داخلملرأة السيال تعكس حقيقة مكانة ا ،املتعلق بتوسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة 12/03العضوي رقم 
ثيل  هذا القانون أمثرا عن متيفاملتضمن  "نظام الكوات"من خالل تكريس  2008 لسنة مكرر من التعديل الدستوري 31تفعيل املادة 

 سياسي معترب هلا داخل اجملالس املنتخبة.
مشاركة املرأة اجلزائرية يف اجملالس املنتخبة يف ظل املتطلبات الدولية ومساعي ى على تسليط الضوء على مد بحثال يعمل هذالذا  

 .اإلصالح القانوين
 :الكلمات املفتاحية

 .نظام الكوات ،اةدأ املساو مب ،رأةالتمييز ضد امل ،اجملالس املنتخبة ،الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ،املشاركة السياسية 
Abstract : 

The effectiveness of women's political participation in the rule of law and the role it plays in 

the shaping of public policy can only be achieved by expanding the chances of representation in 

elected councils, Thus the will of the state to implement this policy meets the aspirations of this 

group of society and a solution to the problems encountered. 

Political participation of women in political life in Algeria before the constitutional 

amendment of 2008 and before the adoption of the organic lawn ° 12/03 fixing the modalities 

increasing the chances of the access of the woman to the representation in the elected councils did 

not reflect the reality of the political status of women in Algerian society. However, the activation 

of Article 31 bits of the 2008 constitutional amendment by enshrining the quota system included in 

this law has resulted in considerable political representatives in elected councils. 

Therefore, this research highlights the participation of Algerian women in elected councils 

under international requirements and legal reform efforts. 

key words: 
Political participation , International Bill of Human Rights, Elected councils  Discrimination 

against women, The principle of equality , Quota system. 
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 :مقــــدمـــة

ا مهما كان نوع ن دساتريهم جزءا حقوق اإلنسان إحدى الثوابت اليت تبىن عليها القوانني يف خمتلف الدول، واليت تعترب متثل
ل والفرد، حركية اجملتمع كك صلة مبدى ا ذاتحكمها، مما جعلها اإلطار األمسى الذي على ضوئه تفصل القوانني واللوائح وتدقق املواد، إذ أهن

 نية. قانو  دالة واملعربة على درجة التطور والعدالة واالستقرار واملساواة يف أي دولةوهي من املؤشرات ال

ال ميكنها اخلروج عن تلك القاعدة وخاصة يف ظل حتول هنجها السياسي من اشرتاكي إىل دميقراطي، خاصة بعد وضع واجلزائر 
نقلة نوعية قصد الوصول إىل  حقوق اإلنسان إال أهنا استطاعت حتقيق ترقيةفبالرغم من حداثة التجربة اجلزائرية يف جمال  .1989دستور سنة 

التمتع الفعلي للمواطن هبا، وذلك من خالل عمل الدولة اجلزائرية على إجياد آليات وطنية حكومية وغري حكومية تساعد على حتقيق محاية 
توى اإلسهام يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان وجعلها أولوية فعالة حلقوق اإلنسان سواء على مستوى التصدي لالنتهاكات احلاصلة أو على مس

، مما يكفل احرتامها وتكريسها، وألجل ذلك متت دسرتة آلية (1)على الصعيد الوطين وحماربة كل أشكال االعتداء واالستغالل والالمساواة
من التعديل 199إلنسان، والذي أكدت املادة ، وهي اجمللس الوطين حلقوق ا(2)2016أكثر تقدما مبوجب التعديل الدستوري األخري لسنة 

 عمله بنصها على ما يلي:"يتوىل اجمللس مهمة املراقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف جمال احرتام حقوق اإلنسان. هعلى أسس

بّلغ إىل علمه، ينها أو ت  يت يعايدرس اجمللس، دون املساس بصالحيات السلطة القضائية، كل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ال 
ضائية ر، على اجلهات الققتضى األمإذا اويقوم بكل إجراء مناسب يف هذا الشأن. ويعرض نتائج حتقيقاته على السلطات اإلدارية املعنية، و 

قوق حيات تتعلق برتقية احات وتوصواقرت  كما يبدي آراءم واالتصال لرتقية حقوق اإلنسان.لس أبعمال التحسيس واإلعاليبادر اجمل املختصة.
 اإلنسان ومحايتها.

يعد اجمللس تقريرا سنواي يرفعه إىل رئيس اجلمهورية، وإىل الربملان،وإىل الوزير األول، وينشره أيضا. حيدد القانون تشكيلة اجمللس 
احملدد لتشكيلته  03/11/2016املؤرخ يف  16/13صدر القانون رقم  وفعالتعيني أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسريه". وكيفيات 

من هذا القانون تعمل اهليئة على ترقية ومحاية حقوق اإلنسان وتتمتع ابلشخصية  3و 2، وطبقا للمادتني (3)وكيفيات تعيني أعضائه وسريه

                                                           
تضطلع مسحت بقيامها لكي  ونعين هنا ابحلماية املؤسساتية حلقوق اإلنسان يف اجلزائر جمموع اآلليات املكونة من هيئات وأجهزة متخصصة أنشأهتا الدولة أو(1) 

ثل يف جمموعة النصوص القانونية مبهام املراقبة واملتابعة يف جمال رصد احلالة الواقعية حلقوق اإلنسان، كما أن اإلطار القانوين العام حلقوق اإلنسان يف اجلزائر يتم
 تصادية.قيات الدولية من حقوق مدنية وسياسية وثقافية وااملنظمة لعمل هذه اآلليات القانونية الضرورية للحماية، واليت تغطي خمتلف احلقوق الواردة يف االتفاق

على أنه:" يؤسس جملس وطين حلقوق اإلنسان يدعى يف صلب النص "اجمللس" ويوضع لدى رئيس  2016من التعديل الدستوري لسنة  198تنص املادة  (2)
، اجلريدة الرمسية 06/03/2016املؤرخ يف  16/01:التعديل الدستوري الصادر مبوجب القانون رقم انظراجلمهورية. يتمتع اجمللس ابالستقاللية اإلدارية واملالية".

 .07/03/2016ملؤرخة يف ا 14العدد 
  .06/11/2016يفالصادرة  65اجلريدة الرمسية العدد (3) 

 على أنه: 16/13من القانون رقم  33ايتها، حبيث تنص املادة لقد خلف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومح
واملتعلق اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان  2009غشت سنة  27املوافق  1430رمضان عام  6املؤرخ يف  09/04"تلغى أحكام األمر رقم 

مالك املنقولة والعقارية للجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها والتزاماهتا من هذا القانون على ما يلي:" حتول األ 34ومحايتها..." . وتنص املادة 
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من التعديل الدستوري  199ح نفس القانون الصالحيات املخولة للمجلس استنادا األسس اليت سبق ذكرها يف املادة كما وضّ   .(1)القانونية
 :(2)منه، ومن هذه االختصاصات 8إىل  4وحددهتا املواد منسالفة الذكر،  2016لسنة 

 يل؛ يدين الوطين والدو على الصع إلنساناتقدمي آراء وتوصيات ومقرتحات وتقارير إىل احلكومة والربملان حول أي مسالة تتعلق حبقوق ـ 

ية وء املبادئ األساسعول على ضة املفدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقدمي مالحظات بشأهنا وتقييم النصوص الساريـ 
 حلقوق اإلنسان؛

 تقدمي اقرتاحات بشأن التصديق أو االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ ـ 

 تزاماهتا الدولية.قليمية تنفيذا اللؤسسات اإلة واملاملسامهة يف إعداد التقارير اليت تقدمها اجلزائر دوراي أمام آليات وهيئات األمم املتحدـ 

فــ ن الرقــي والتطــور الــذي عرفتــه ن أقرتــه هيئــة داخليــة إال وجــاء عقــب وعــي بشــري وألنــه مــا مــن تشــريع أو قــانون متصــل حبقــوق اإلنســا
الدولــة اجلزائريـــة يف اجملـــال السياســي، ومـــا احتـــواه مـــن أهــداإل داعمـــة  حلمايـــة حقــوق اإلنســـان عمومـــا وحقـــوق املــرأة بصـــفة خاصـــة، أييت كنتـــاج 

فـــ ن هـــذا البحـــث ومحايـــة حقـــوق املـــرأة السياســـية،  لرتقيـــةوقانونيـــة دوليـــة ووطنيـــة أصـــبحت تشـــكل ضـــرورة ملحـــة  سياســـية ومتطلبـــاتلعوامـــل 
وواقــع سـيجري يف إطــار حتديــد الــروابط بــني احلقــوق السياســية للمــرأة املؤسسـة يف الدســتور اجلزائــري والنصــوص القانونيــة األخــرى الوطنيــة والدوليــة 

   .(3)هلا الكثري من اجلدل على املستوى الدويل من خالل نشاط وحركية هيئة األمم املتحدة وفروعها املختلفةاحلال، وهي احلقوق اليت يثار حو 
                                                                                                                                                                                                 

 17/76ومت حتديد تشكيلة اجمللس وفقا للمرسوم الرائسي رقم  وحقوقها ومستخدميها إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وفقا للتشريع والتنظيم الساري املفعول".
. وترأسه السيدة "بن زروقي فافا" 15/02/2017الصادرة يف  10احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلريدة الرمسية العدد  12/02/2017املؤرخ يف 

 25ة العدد رقم املتضمن تقليد رئيسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومهامها، اجلريدة الرمسي 18/04/2017املؤرخ يف  17/144املعينة مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
 .17/10/2017املؤرخة يف  59. ووضع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان نظامه الداخلي الذي صدر يف اجلريدة الرمسية العدد 19/04/2017الصادرة يف 

على أن:" اجمللس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس اجلمهورية، ضامن الدستور ويعمل على ترقية ومحاية اإلنسان".  16/13من القانون رقم  2تنص املادة  (1)
 نة اجلزائر". من نفس القانون على أنه:" يتمتع اجمللس ابلشخصية القانونية واالستقاللية املالية واإلدارية. يكون مقر اجمللس مبدي 3وتنص املادة 

املسامهة يف ترقية ثقافة حقوق اإلنسان ونشرها من خالل التكوين  -، وهي كالتايل: 8إىل  4الواردة يف نفس املواد من  االختصاصاتهذا ابإلضافة إىل (2) 
أنه ترقية التعليم والرتبية والبحث يف جمال حقوق واقرتاح أي إجراء من ش -املستمر وتنظيم املنتدايت الوطنية واإلقليمية والدولية وإجناز البحوث والدراسات؛ 

     ة؛ واإلنذار املبكر عند حدوث حاالت التوتر واألزمات اليت قد تؤثر يف حقوق اإلنسان، والقيام مبساعي وقائية ابلتنسيق مع السلطات املختص -اإلنسان؛ 
وتلقي الشكاوى بشأن أي مساس حبقوق اإلنسان  -ا مشفوعة برأيه واقرتاحاته؛ ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها وإبالغ اجلهات املختصة هب-

وإرشاد الشاكني وإخبارهم ابملآل املخصص  -ودراستها وإحالتها إىل السلطات اإلدارية املعنية مشفوعة ابلتوصيات، وعند االقتضاء، إىل السلطات القضائية؛ 
ر ومراكز محاية األطفال واهلياكل االجتماعية واملؤسسات االستشفائية، ومراكز استقبال األجانب املوجودين يف زايرة أماكن احلبس والتوقيف للنظ -لشكاويهم؛ 

والطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة واثئق أو معلومات أوأي توضيحات مفيدة يف جمال حقوق اإلنسان، واليت عليها الرد  -وضعية غري قانونية؛ 
والتعاون مع هيئات األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية املتخصصة واملؤسسات الوطنية يف دول أخرى واملنظمات غري  -( يوما؛ 60اه ستون)عليها يف أجل أقص

حقوق اإلنسان وإعداد تقرير سنوي ي رفع إىل رئيس اجلمهورية وإىل الربملان وإىل الوزير األول حول وضعية  -احلكومية الدولية يف جمال ترقية حقوق اإلنسان؛
 ويضمنه اقرتاحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق اإلنسان، كما يتوىل نشره وإطالع الرأي العام على حمتواه. 

اليت نظمتها وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للتنمية  الندوة الدوليةوضمن هذه احلركية نشري إىل (3)
(PNUD(  وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(FEMME-ONU) وذلك حول املشاركة السياسية للمرأة، وحتت شعار" ترقية املشاركة ،
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ضمن  ت مكانتهاا أخذفمسألة حقوق املرأة عموما وخاصة احلقوق السياسية منها أخذت طابعا دوليا، انهيك عن كوهن
  التحديد. لى وجهلدولية حلقوق اإلنسان واملرأة عوأصبحت جزءا ال  يتجزأ من احلماية ا التشريعات الداخلية

ن من رتاإل حبقوق اإلنساطية واالعلدميقراانطرح السؤال التايل: يف خضم كل هذه التغيريات حنو  واستنادا إىل هذه االعتبارات ف ننا
 اجملالس يفمشاركة املرأة  زيز جمالية وتعهل توصل املشرع اجلزائري إىل ترقخالل املنظمات الدولية والتشريعات الدولية والداخلية، 

 ؟ 2008املنتخبة، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 

ملفضية إىل اسية والقانونية اطنية السية والو وللتفصيل والتدقيق يف عناصر حبثنا هذا ف نه علينا الوقوإل على املتطلبات العامة الدولي
سامهت  اليتونية اجلزائرية وات القاناألدو  ،(املطلب األول)املرأة يف العمل السياسي واجملالس املنتخبة على وجه اخلصوص حتمية مشاركة

 حىت يتسىن لنا الوصول إىل أهم ،(الثاين املطلب)2008الرقي بتمثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة انطالقا من التعديل الدستوري لسنة  يف
 نتخبة. ثيل يف اجملالس املأسها التمعلى ر االستنتاجات اليت ميكن الـتأسيس عليها لتحسني وتطوير حقوق املرأة السياسية يف اجلزائر، و 

 املطلب األول
 2008ة عديل الدستوري لسنقبل الت نتخايباالد لرتقية مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية وواقع متثيلها السياق الدويل املُمه  

                                                                                                                                                                                                 

اجلزائر.  -بقصر األمم بنادي الصنوبر 2018مارس  18و 17السياسية للمرأة كدعامة أساسية ملسارات اإلصالح السياسي والتنمية املستدامة، واملنعقدة يومي 
 .11، يف الساعة 21/04/2018اطلع عليه بتاريخ  ،ttp://www.interieur.gov.dzh فعاليات هذه الندوة على املوقع الرمسي للوزارة: انظر

هي منظمة تدعم التغيري وربط الدول ابملعرفة واخلربة واملوارد ملساعدة األشخاص لبناء ، لألمم املتحدة اتبعةشبكة تطوير عاملية  )PNUD)برانمج األمم املتحدة و 
( دولة وتساعدهم يف تطوير حلوهلم ملواجهة حتدايت التنمية احمللية والعاملية. كما تعمل على تطوير القدرات احمللية اليت تعتمد 177حياة أفضل. وهي تعمل يف)

ني من خالل دمج برانجم 01/01/1966على موظفي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشرحية واسعة من الشركاء. وأتسس برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
 1971وبرانمج األمم املتحدة للدعم اخلاص, ومت الدمج بشكل كامل يف عام  (EPTA)اتبعني لألمم املتحدة, مها برانمج األمم املتحدة للمساعدة التقنية املمتد

ONU-)وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  الذي مت من أجل جتنب تضارب الصالحيات واخلدمات املقدمة من كال الربانجمني.

FEMME)  رئيسة  كانت، و 2011واملساواة بني اجلنسني، ودخلت هذه اهليئة يف حيز التشغيل منذ يناير  متكني املرأة ، يعمل علىلألمم املتحدة كيان اتبع
ضو نغوكا"، وهيئة األمم املتحدة للمرأة ع-املدير التنفيذي األول هلا، أما املدير احلايل فهي األفريقية اجلنوبية "فومزيل مالمبو "ميشال ابشيلي السابقة" تشيلي

،  64/289ولقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  رقم . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة كما كان حال جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف
حدة، ، والذي مبوجبه مت إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة، وهذا بعد عدة سنوات من املفاوضات بني الدول األعضاء يف األمم املت02/07/2010وابإلمجاع، يف 

 1976الذي أتسس عام (INSTRAW) واملعهد الدويل للتطوير والتدريب (DAW) واجلماعات النسائية واجملتمع املدين، عن طريق دمج قسم النهوض ابملرأة
لذي أسس عام ا (UNIFEM)و صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 1997الذي أنشئ عام   (OSAGI)ومكتب االستشارات اخلاصة لشؤون تطوير املرأة 

مل، وأهنا ستعمل " أنه ممنت للدول األعضاء الختاذ هذه اخلطوة العظيمة اهلامة لفائدة نساء وفتيات العاابن كي مون . وكان قد أعلن األمني العام آنذاك "1976
  :موقع ويكيبيداي املوسوعة احلرة:انظرلالستزادة أكثر  على بذل جهود كبرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وتوسيع الفرص والتصدي للتمييز.

https://ar.wikipedia.org/wikiو املوقع الرمسي لألمم املتحدة ؛ :http://www.un.org/ar/development، 11/04/2018بتاريخ  مااطلع عليه ،
 . 09يف الساعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%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%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%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%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%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki؛
http://www.un.org/ar/development
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 القانونية والنصوص ة السياسيةيف احليا ملرأةاإن التحديد واإلملام مبضمون هذه اجلزئية يتطلب التطرق إىل اجلانب الواقعي وحقيقة مشاركة 
أتسيس  وطنية املسامهة يفلعوامل الماع ااستج، وأيضا حماولة (الفرع األول)الدولية املؤكدة على ضرورة التسريع يف أتطري عملها السياسي

 .(الفرع الثاين)2008وترقية التمثيل االنتخايب للمرأة يف اجلزائر قبل التعديل الدستوري لسنة 

 لعمل السياسيرأة يف اكة املالعناصر الواقعية والنصوص القانونية الدولية املؤدية إىل حتريك مشار  الفرع األول:

ات والشعوب السابقة يرى بوضوح مدى االزدراء والتهميش الذي كانت تعاين منه املرأة يف تلك األمم. ومل الدارس لتاريخ احلضار 
 يةيقتصر األمر على الناحية السياسية بل كان ذلك يف كل النواحي األخرى االجتماعية واالقتصادية وغريها. فعرإل العامل يف مراحله التارخي

ية التمييز يف معاملة املرأة ومدى ممارستها للحقوق واحلرايت، فكانت املرأة يف القوانني والتشريعات وعرب الكثري من مناطق الكرة األرض
 يف اهلند مل تعرإل املرأة حقا مستقال. (2)هباء ال وزن هلا واعتربت رجسا ومصدرا لكل الشرور، فمثال يف شريعة )مانوا(( 1)القدمية

                                                           
تتساوى معه متاما على قدم املساواة مع الرجل، إذ  يف العصر الفرعوين املرأةقفت فواملرأة يف القوانني والتشريعات القدمية متايزا يف التعامل معها،  حقوق عرفت (1)

زوجها. ولقد تقلدت املرأة املصرية أمور احلكم والسياسة يف مصر  ، ف ذا ما بلغت سن الرشد هلا أن تشرتك يف احلياة القانونية دون إذن والدها أويف داخل األسرة
شهود يف ميادين الدين والتجارة والسياسة وقد كانت مثاال للحاكمة النموذجية يف السياسة " حكمت مصر وكان هلا دور اترخيي محتشبسوتفاملكلة " ،الفرعونية

 " فقد كانت تدير شؤون الدولة يف عهد حكم ابنها الشاب )أخناتون(.أخناتون" " الثالث، ووالدةأمنومنيس" " زوجةيتوكذلك كان شأن امللكة"  الداخلية واخلارجية،
نص تشريعي حىت اليوم، نص  أقدم، هو محورايب محاية املرأة أعد قانوانكانت حتسبها يف عداد املاشية اململوكة، وملا أراد   اببلاليت اشتهرت هبا  شريعة محورايب يفأما 

بنتا لرجل آخر أن يسلمه بنته  ، وكانت تفرض هذه الشريعة على من قتل143يف املادة  ا ذكرعلى أن املرأة إذا أمهلت أو تسببت يف خراب بيتها تلقى يف املاء وهذا م
يعتقدون أن املرأة أدىن من الرجل من حيث  كان اليواننيونكما .لينفذ حكم الشريعة املنصوص عليهاليقتلها أو ميلكها إذا شاء أن يعفو عنها وقد يضطر إىل قتلها 

وفرض عليها نوعا من الوصاية الدائمة، فهي ال تستطيع أن  حقوقهاملباشرة  املرأة عدم أهليةامللكات العقلية وأقل مسوا من الناحية األخالقية. وقرر القانون اليوانين 
فكانت على العكس من ذلك، حتىي حياة  املرأة يف العصر الروماين، تتزوج إال إبجازة أبيها وأقارهبا، وال تستطيع القيام بتصرإل من التصرفات إال إبجازة زوجها. وأما

يف تسيري دفة السياسة يف الدولة الرومانية، فلم  تسهم بطريقة مباشرةفلم تكن  من الناحية السياسيةوإذا تتبعنا وضعها . العمل واحلركةنشطة فعالة تتمتع فيها حبرية 
حلقوق السياسية هو املسامهة يف انتخاب احلكام أو حق تويل املناصب العامة والسبب يف ذلك هو أن األساس يف التمتع اب يكن هلا حق االشرتاك يف نشاط الربملان أو

دخل يف الشؤون السياسية الصالحية ملباشرة احلرب، لكن هذا األساس ال يتوافر يف النساء ومن مث أقصني عن كل نشاط سياسي. ومع ذلك ف ن املرأة كثريا ما كانت تت
" الذي كان كثريا ما يلجأ أوغسطس" زوجة "ليفياإىل"  وتساهم يف تصريف أمور الدولة، فقد كانت زوجات األابطرة حيكمن عن طريق أزواجهن، ويكفي أن نشري

وضع املرأة يف العامة. وعن  إليها ليسأهلا النصيحة، بل إن الرجال كانوا يلجئون إىل النساء من ذوات النفوذ يسألوهن املعونة من أجل الوصول إىل املناصب واملراكز
ىل األب من خرب أيتيه مبولد ومل يكن أبغض إ، اجلاهلية ترى أن ال قصاص يف قتل املرأة وال ديةبعض القبائل العربية يف  فكانتاجملتمع العريب قبل جميء اإلسالم، 

 ببدء ، وصلت املرأة إىل مناصب عليا يف الدولة، وكان هلا األثر البليغ يف تسيري دفة احلكم، والنصح ألويل األمر. فكان ظهور اإلسالم إيذاانومبجيء اإلسالم أنثى.
البشري ويهدم قواعد التفرقة ولريد  مرحلة جديدة يف التاريخ اإلنساين، فسّطر املساواة بني الرجل واملرأة، وحرر املرأة ووضعها يف املوقع املناسب هلا، ليقرر وحدة اجلنس

 قوامة اجملتمع وعنصرا أساسيا لبناء حضارة راقية وتربية جيل متوازن، ف نه البشر إىل حقيقتهم الكبرية ولريجعهم إىل أصلهم الواحد. وابعتبار املرأة ركنا ال ميكن إغفاله يف
الس البلدية والوالئية، وحق ال بد من متكني املرأة املسلمة من كل احلقوق اليت منحها هلا اإلسالم، ومنها احلقوق السياسية كحق االنتخاب وحق الرتشيح لعضوية اجمل

 املرأة وحقوقها السياسية يف الفقه اإلسالمي، امسهان قصور: انظر: .لالستزادة أكثر حول اجلانب التارخيي يف هذا اجملال الوظائف. الرتشح لعضوية الربملان، وحق تويل
 .34-25وص 22-21ص ،2012 جسور لنشر والتوزيع، ،1ط

منها ورد فيها:" ال حيق للمرأة يف أي مرحلة من  147فمثال املادة  ملرأة حقا مستقال،امل تكن تعرف يف اهلند  "مانو" وابلضبط يف شريعةالقانون اهلندي، يف  (2)
فجاء فيها:"املرأة يف مراحل طفولتها  148مراحل حياهتا أن جتري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها، حىت ولو كان ذلك األمر من األمور الداخلية ملنزهلا. وأما املادة 

 ذا مات تنتقل الوالية إىل أبنائها أو رجال عشريته األقربني، ف ن مل يكن له أقرابء تنتقل الوالية إىل عمومتها ف ذا مل تتبع والدها، ويف مراحل شباهبا تتبع زوجها، ف
 .24-23، ص السابقاملرجع  ،امسهان قصورانظر: يكن هلا أعمام تنتقل إىل احلاكم".
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وروسيا عام  1919وأملانيا عام  1907املرأة إال مع بداية القرن العشرين، ففي النرويج كان سنة  احقوق(1)ومل متنح الدول األوروبية 
 .1925فقد ظهر قانون املرأة يف االنتخاب للمجالس البلدية يف عام  (2)، وأما فرنسا1920وايطاليا عام  1920

الدولية حلقوق  الشرعةويل مت مبوجبه تبىن تعزيز كأول تصريح من اجملتمع الد  1945وأييت أتسيس منظمة األمم املتحدة سنة 
من املادة األوىل على أهنا تعمل على حتقيق  3يف فصله األول املتعلق مبقاصد اهليئة، وابلضبط يف الفقرة  املنظمة  ، حبيث أكد ميثاقاإلنسان

قافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان التعاون الدويل من أجل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والث
 .(3)واحلرايت األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

، والعهد الدويل اخلاص (4)1948هذه الشرعة اليت تتضمن مخسة صكوك أساسية هي: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 
، والربوتوكوالن (6)1966، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة (5)1966ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

اخلاص حبقوق اإلنسان، وهي . وتشكل هذه الصكوك معا األساس األخالقي والقانوين لعمل األمم املتحدة (7)االختياراين امللحقان ابلعهدين
                                                           

بعد ظهور اإلصالح اإلسالمي ببعثة الرسول عليه الصالة والسالم بقرون. فيقول إن النساء يف أورواب قد كن مهينات كاإلماء حىت يف أعراضهن إىل ما (1)
" االجنليزي يف كتابه علم االجتماع:" إن أوراب حىت القرن احلادي عشر امليالدي كانت تعطي الزوج احلق يف أن يبيع زوجته...". وقد سبنسر هربتالفيلسوإل"

سنت قانوان ينص على أن للزوج أن ينقل أو يعري زوجته إىل رجل آخر ملدة حمدودة حسبما يشاء الرجل املنقولة الكنسية  احملاكمحدث يف القرن احلادي عشر أن 
ويرجع الفضل إىل نيل املرأة حق ساعة من بعد عقد زواجها على الفالح. (24الفالح إىل مدة أربعة وعشرين)إليه املرأة. وكان للحاكم حق االستمتاع ابمرأة 

الذي قدم إىل جملس العموم مشروعا ملحقا بقانون اإلصالح يقرر للنساء حق التمثيل السياسي "جون ستيوارت ميل" إىل الفيلسوإل االجنليزي التمثيل السياسي
ملان ومل ، وقد قامت عدة مظاهرات يف اجنلرتا من أجل طلب منح املرأة حقوقا سياسية، وأوالها احلق يف االنتخاب،وقد قدمت عدة مشاريع يف الرب 1867يف سنة

 .38-35،ص املرجعنفس انظر:لالستزادة أكثر حول اجلانب التارخيي يف هذا اجملال  .1928يصدر قانون مينح املرأة حق االنتخاب إال يف سنة 
كان   1942دين الفرنسي قبل تعديل سنة ملا قامت الثورة الفرنسية وأعلنت احلرية واملساواة كمبادئ هلا مل تستطع أن متتد إىل املركز القانوين للمرأة، فالقانون امل (2)

ت املالية، أما املتزوجة فال يسمح يعد املرأة انقصة أهلية ال يسمح هلا ابلتعاقد إال إبذن وليها. وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غري املتزوجة حق التعاقد والتصرفا
 مبوافقة زوجها على العقد أو إجازته له. هلا ابلتعاقد ابلبيع أو الشراء أو اهلبة أو الرهن أو غري ذلك إال

يئة، تلك الواردة ونذكر هنا أن من بني السلطات املخولة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف جمال تكريس حقوق اإلنسان، اجلهاز األكثر انسجاما مع عمل اهل(3)
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية،  التعاون الدويل يف امليادينمن امليثاق واليت تنص على أهنا تعمل على إمناء  13يف الفقرة "ب" من املادة 

 والنساء.واإلعانة على حتقيق حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للناس كافة بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال 
. وأعلنت 10/12/1948( املؤرخ يف3-ألف)د 217اإلنسان على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقماعتمد ونشر اإلعالن العاملي حلقوق (4)

متنح اجلزائر موافقتها لإلعالن العاملي حلقوق ، واليت جاء فيها:"1963من دستور سنة11اجلزائر موافقتها عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبوجب املادة
 . اإلنسان...."

والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  للتوقيع 1966وعرض العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة اعتمد (5)
منه.وانضمت اجلزائر إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق  27وفقا للمادة 03/01/1976،ودخل حيز النفاذ يف 16/12/1966( املؤرخ يف 21-ألف)د 2200رقم

 .17/05/1989الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية العددانظر:.16/05/1989املؤرخ يف 89/67رقم االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب املرسوم الرائسي
للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة  اعتمد وعرض(6)

منه. وانضمت اجلزائر إىل العهد الدويل اخلاص  49وفقا للمادة  23/03/1976ز النفاذ يف، ودخل حي16/12/1966( املؤرخ يف 21-ألف)د2200
 .17/05/1989الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية العدد  انظر:. 16/05/1989املؤرخ يف 89/67ابحلقوق املدنية والسياسية مبوجب املرسوم الرائسي رقم 

، واملتعلق بتقدمي شكاوى من قبل األفراد، أول نص 1966اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة يعترب الربوتوكول االختياري األول امللحق ابلعهد الدويل (7)
. وانضمت اجلزائر إىل فرادأسس للجنة معنية حبقوق اإلنسان، وأكد على ضرورة اعرتاإل الدول ابختصاص هذه اللجنة ابلنظر يف أي انتهاكات يقع ضحيتها األ
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ة يف األساس الذي أقيم عليه النظام القانوين الدويل حلماية حقوق اإلنسان وتطويرها، مما زاد من ضرورة وأمهية أتطري احلقوق اخلاصة ابملرأ
 خمتلف اجملاالت كالعمل، وخاصة متكينها من احلقوق السياسية، وأمهية مساواهتا حبقوق الرجل.

عددا من اجلمعيات املساندة ملكانة املرأة األثر املباشر، والذي جتلى من خالل حبوث  1945مم املتحدة سنة وكان العتماد األ
اريخ ودراسات وإحصائيات حول وضع املرأة يف مجيع أحناء العامل وأيضا توفري املساعدة هلن يف شىت جماالت احلياة، كما مت إعالن منذ ذلك الت

ة لدى نساء العامل يف كافة القارات، وهو األمر الذي حّفز اجملتمع الدويل على تبين العديد من املناسبات، منها الثامن من مارس يوم ذو مكان
  .(1)هو ِعقد املرأة 1985إىل سنة  1975( سنة دولية للمرأة، وإعالن الفرتة املمتدة من سنة 1975إعالن سنة )

، (2)من قبل منظمة األمم املتحدة (CEDAW)أشكال التمييز ضد املرأةمت اعتماد اتفاقية القضاء على مجيع  1979ويف سنة 
، وقد بدأ 18/12/1979املؤرخ يف 34/180مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  (3)واالنضمام وعرضت للتوقيع والتصديق

منها. فوجود هذا الصك القانوين املنفصل للنساء أمر ضروري، إذ نصت ديباجة هذه (4)27وفقا ألحكام املادة  03/09/1981سرايهنا يف 
                                                                                                                                                                                                 

الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية العدد انظر:.16/05/1989املؤرخ يف  89/67رقم هذا الربوتوكول االختياري األول مبوجب املرسوم الرائسي 
17/05/1989. 

 .59-57ص ،2013 ،اإلسكندرية، حقوق املرأة يف املواثيق الدولية والتشريعات الداخلية، منشأة املعارإل :ماجدة علي مال صادق:انظر(1)
( مادة مقسمة إىل ستة أجزاء. وهتدإل االتفاقية ملنع أية تفرقة أو استبعاد 30ديباجة و) 1979القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  اتفاقية تضم(2)

سية واالقتصادية أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آاثره أو أغراضه إحباط االعرتاإل للمرأة حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف امليادين السيا
وتعترب االتفاقية مثرة جهود  .املساواة بينها وبني الرجل وذلك وفق قاعدةواالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف ميدان آخر، بصرإل النظر عن حالتها الزوجية، 

ويف قائمة أولوايهتا، وهذا حىت يسود مبدأ املساواة ولتأكيد املرأة ضمن أهداإل منظمة األمم املتحدة  وأعمال مركز األمم املتحدة ألوضاع املرأة، وقد وضعت قضااي
على التمييز ضد املرأة من اجلزء اخلامس جلنة القضاء  17أمهية العنصر اإلنساين واحلقوق املتساوية للرجل واملرأة. ولتحقيق أهداإل االتفاقية أ نشئت مبوجب املادة 

 .50، ص 2000، 1999ماجستري،جامعة اجلزائر، مذكرة ات اجلزائية مقارنة مع اتفاقيات حقوق اإلنسان،طايل سرور،محاية املرأة يف التشريع:انظر.1982سنة 
املؤرخ يف  96/03مبوجب األمر رقم  1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة لقد وافقت اجلزائر، مع التحفظ، على (3)

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  التفاقية التحفظ،اجلزائر، مع  انضمت . مث14/01/1996لصادرة يف ا 03، اجلريدة الرمسية العدد 10/01/1996
. ومت رفع حتفظ 24/01/1996الصادرة يف  6، اجلريدة الرمسية العدد 22/01/1996املؤرخ يف  96/51مبوجب املرسوم الرائسي رقم  1979املرأة لسنة 

مساواي حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا"، وذلك مبوجب  من االتفاقية اليت تنص على أنه:" متنح الدول األطراإل املرأة حقا 2الفقرة  9اجلزائر حول املادة 
 . 21/01/2009الصادرة يف  05، اجلريدة الرمسية العدد 28/12/2008املؤرخ يف  08/426املرسوم الرائسي رقم 

 تفاقية عشية االحتفال ابليوم العاملي للمرأةالامن هذه  2الفقرة  9وجدير ابإلشارة أن رئيس اجلمهورية كان قد أكد أن اجلزائر سرتفع حتفظها خبصوص املادة 
رخ يف املؤ  05/01 ب األمر رقم، على اعتبار أن هذه املساواة أضحت مكرسة مبقتضى تعديل قانون اجلنسية الصادر مبوج08/03/2009املصادإل لـ 

ر ها، على غرازائر عملت على حتيني قوانيناجلزائرية. واجلاملتضمن قانون اجلنسية  15/12/1970املؤرخ يف  70/86املعدل واملتمم لألمر رقم  27/02/2005
نشري هنا إىل أن العديد من الدول العربية حتفظت و . 2005الدول العربية األخرى، ومسايرهتا للصكوك الدولية اليت صادقت عليها، كقانوين اجلنسية واألسرة سنة 

متس  ان، وهي حتفظات كانتلكويت ولبنمان واعيبيا ومصر وسوراي والسعودية والبحرين وسلطنة على بعض املواد من هذه االتفاقية كالعراق واملغرب وتونس ول
لشريعة رة واليت مضموهنا حسبهم يتعارض مع أحكام ااملتعلقة بقانون األس 16مواضيع اجلنسية وقواعد الزواج والعالقات األسرية، كما هي احلال ابلنسبة للمادة 

 اإلسالمية.
على أنه:" يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد اتريخ إيداع  1979القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  من اتفاقية 72تنص املادة (4)

ا بعد إيداع وثيقة وثيقة التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام ملنظمة األمم املتحدة. ابلنسبة لكل دول تصادق على هذه االتفاقية أو تنضم إليه
 التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي اتريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها ".
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منها ألزمت  7االتفاقية على أنه:"...ال يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك املختلفة، متييز واسع النطاق ضد املرأة..."، كما أن املادة 
والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة  التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية لىع للقضاء ابختاذ مجيع التدابري املناسبةالدول األطراإل 

وعلى قدم املساواة مع الرجل احلق يف التصويت يف مجيع االنتخاابت واالستفتاءات العامة وأهلية االنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب 
االتفاقية على التزام حيظر مبوجبه على الدول األطراإل أن متيز يف دساتريها من نفس  2. وأيضا تضمنت املادة (1)أعضاؤها ابالقرتاع العام

  وتشريعاهتا الوطنية بني مواطنيها، لذا عليها أن جتسد مبدأ املساواة يف دساتريها واختاذ تدابري تشريعية وإدارية تصب يف هذا اإلطار.

يقتضي اجتماع كل من املساواة  (2)مع الرجال، ذلك أن مبدأ املساواةلكن رغم ذلك، ما تزال املرأة ال تتمتع ابملساواة يف احلقوق  
 . (3)القانونية واملساواة الفعلية معا

واملساواة املقصودة هنا هي املساواة النسبية وليست املساواة املطلقة، وإن كان األصل أن املساواة جيب أن تتميز ابلعمومية املطلقة 
. وهلذا ف ن املسّلم به أن (4)ميع دون اختالإل، والواقع العملي ال يسمح بتحقيق هذه املساواة املطلقةحبيث ينطبق الشرع والقانون على اجل

لة ابلنسبة املساواة ال ميكن أن تكون إال نسبية، مبعىن أن املساواة ال تتحقق إال ابلنسبة للمراكز املتماثلة، فاملساواة إذن تعين توحيد املعام
اكز شرعية وقانونية متماثلة. وينطبق مبدأ املساواة بصفة عامة على مجيع األفراد الذين هلم ظروإل متماثلة سواء يف لألفراد املتواجدين يف مر 

اليت جيب أن يتساوى  -أي يف احلقوق واحلرايت العامة –الواجبات أواألعباء العامة أو يف احلقوق واحلرايت العامة. فهذه املساواة األخرية 
تمع كثرية ومتنوعة، من أمهها املساواة أمام القانون اليت تعد الركيزة األوىل يف التطبيقات املختلفة ملبدأ املساواة، واملساواة يف فيها األفراد يف اجمل

                                                           
ّكن األ الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية 2000صدر يف سنة (1) فراد من تقدمي الشكاوى املتعلقة بعدم القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والذي مي 

 تطبيق االتفاقية أو وقوع انتهاكات حلقوق واردة ضمنها لدى الدول األطراإل فيها.
لنظرية القانون فطبقا  ونظرية العقد االجتماعي، جيد مبدأ املساواة أساسه عند أصحاب الفكر السياسي والفقه الدستوري يف مبادئ القانون الطبيعي،(2)

فيما بينهم ومارسوا حقوقهم وحرايهتم الطبيعية دون تفرقة. ولذلك جيد مبدأ  حالة الفطرة متتعوا ابملساواة التامة، ف ن األفراد الذين كانوا يعيشون يف الطبيعي
ل فرد منهم حلقوق اآلخرين. وأما وفقا املساواة أساسه من خالل الطبيعة املشرتكة لكل فرد مع غريه من األفراد من انحية االلتزام املتبادل فيما بينهم ابحرتام ك

. فبمقتضى العقد للخروج من حالة الفطرة من أجل احلياة يف جمتمع أفضل يتمتعون فيه مجيعا ابملساواة التامة، ف ن األفراد تعاقدوا لنظرية العقد االجتماعي
هم ملصلحة اجلماعة هبدإل إنشاء السلطة السياسية املشرتكة وأتسيس اإلرادة االجتماعي لروسو، تنازل األفراد عن مجيع حقوقهم وعن املساواة الطبيعية فيما بين

:حممد الصاحل فنينش:مطبوعة حماضرات يف مقياس احلرايت العامة ألقيت على طلبة انظرالعامة، على أن يكتسبوا بعد ذلك مساواة شرعية حتل حمل املساواة الفطرية.
 .13ص ،2009/2010السنة اجلامعية، جلزائر، كلية احلقوق، جامعة ا   السنة الرابعة حقوق،

يف  نظرايمبدأ املساواة القانونية تطبيقا  تطبيقأن يكون مجيع األفراد سواء أمام القانون، مبعىن أن القانون واحد ابلنسبة للجميع. غري أن  املساواة القانونيةتعين (3)
فقرا، فاتسعت اهلوة بني األفراد اجملتمعات الدميقراطية التقليدية املرتكزة على املذهب الفردي احلر أدى إىل مفارقات كثرية، منها أن الغين ازداد غىن والفقري ازداد 

بني األفراد  البة بتحقيق املساواة الفعلية أو الواقعيةاملطوبني الطبقات، فكانت النهاية هي حتطيم جوهر املساواة ومضموهنا احلقيقي. تلك املفارقات دفعت إىل 
يص عليها يف قوانني أو الطبقات، وعدم االكتفاء ابملساواة القانونية، وكان من نتائج ذلك أن ظهرت احلقوق واحلرايت االقتصادية واالجتماعية، حيث مت التنص

، ص نفسه: املرجع انظر أو الفعلية، كضمان حد أدىن من الرعاية الصحية واالجتماعية واالقتصادية.معظم الدول يف الوقت الراهن حتقيقا لنوع من املساواة املادية 
14. 

مؤداها أنه ما دام الناس مجيعا من خلق هللا  إىل قاعدة مركزية "مبدأ املساواة"يرجع أساس حصر خمتلف احلقوق واحلرايت اخلاصة حبقوق االنسان حتت عنوان(4)
اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب » :لقوله تعاىليعبدوا إال إايه فهم مجيعا متساوون يف ذلك بال تفريق، وهذا مصداقا  تعاىل ومكلفني أبال

 (.13اآلية -سورة احلجرات«)وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم
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 لنسبةتويل الوظائف العامة، ويف االنتفاع من خدمات املرافق العامة، واملساواة أمام القضاء، وأخريا املساواة يف ممارسة احلقوق السياسية اب
 . (1)للمواطنني

، ويف إطار ممارسة املرأة حلقوقها السياسية، وابلضبط يف جمال توسيع محايتها وحظوظها يف وحتقيقا ملبدأ املساواة الفعلية والقانونية
وعرضت واليت اعتمدت  ،1952سنة اتفاقية دولية بشأن حقوق املرأة السياسية  اجملالس املنتخبة، أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة

، ودخلت حيز النفاذ يف 20/12/1952( بتاريخ 7-)د640للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 وتعلن هذه االتفاقية أن. ، وهي أول وثيقة دولية هتدإل إىل محاية حقوق املرأة السياسية والدفاع عنها على صعيد عاملي(2)07/07/1954

احلق يف أن تَنتخب وأن ت نتخب، فتنص املادة األوىل على أنه:" للنساء حق التصويت يف مجيع االنتخاابت، بشروط تساوي بينهن وبني للمرأة 
 للنساء األهلية يف أن ينتخنب جلميع اهليئات املنتخبة ابالقرتاع العام، املنشأة مبقتضى ما يلي:" 3الرجال، دون أي متييز"، وأيضا جاء يف املادة 

من هذه االتفاقية حلقها يف تويل املناصب العامة،  3التشريع الوطين، بشروط تساوي بينهن وبني الرجال دون أي متييز". كما تطرقت املادة 
ويدخل ضمنها املناصب السياسية، وذلك بنصها على أنه:" للنساء أهلية يف تويل املناصب العامة وممارسة مجيع الوظائف العامة املنشأة 

 ى التشريع الوطين، بشروط تساوي بينهن وبني الرجال دون أي متييز".مبقتض

-ورغم هذه اجملموعة من املعاهدات الدولية املؤطرة حلقوق املرأة السياسية ف ن هناك متثيل متباين للمرأة يف اجملالس املنتخبة الوطنية
أعد االحتاد الربملاين الدويل ملفا قدم فيه إحصائيات بنّي فيها أن معدل  ريبيف العامل الغ فمثالعرب العامل الغريب والعريب، -ونعين هنا الربملاانت

يف الغرفتني يف العامل، وهو رقم قياسي عاملي، حيث أن دولة رواندا كانت هي األوىل %  15.2نسبة  2004النساء يف الغرفتني بلغ سنة 
% من املقاعد لصاحل النساء الربملانيات، 30ويد. وحتوز دول الشمال على % يف الغرفة السفلى، وهي املرتبة اليت كانت للس 48عامليا بنسبة 

%، مث  48%. وأما يف إفريقيا فنجد رواندا يف الرايدة بنسبة  38% ، مث الدامنارك بـ  45.3فتأيت السويد يف الصدارة ابلنسبة هلذه الدول 
% . حيث أنه انتقلت نسبة مشاركة املرأة يف 22%، و إيريرتاي بـ  24.7%، وأوغندا بـ  26.4%، وجنوب إفريقيا بـ  30املوزمبيق بنسبة 

، وشهدت معظم القارات تقدما يف معدل النساء يف الربملاانت يف كل  2004% سنة 15.20إىل  2000% سنة 13.10الغرفتني من 
 .(3)% 18% إىل15من األمريكيتني وآسيا وأورواب وإفريقيا بنسب ترتاوح من

                                                           
 .14حممد الصاحل فنينش: املرجع السابق، ص (1)
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني الذي يلي اتريخ -/1على أنه:"  1952للمرأة لسنة  تفاقية الدولية املتعلقة ابحلقوق السياسيةمن اال06ة تنص املاد(2)

أما الدول اليت تصادق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس فيبدأ نفاذ -/2إيداع صك التصديق أو االنضمام السادس. 
تفاقية املتعلقة ابحلقوق السياسية للمرأة اجلزائر على اال صادقتالتصديق أواالنضمام". ولقد االتفاقية إزاءها يف اليوم التسعني الذي يلي اتريخ إيداعها صك 

. وتضمنت االتفاقية إحدى 25/04/2004الصادرة يف  26، اجلريدة الرمسية العدد 19/04/2004املؤرخ يف  04/126مبوجب املرسوم الرائسي رقم 
 ( مادة فقط.11عشرة)

، 2004إىل سنة  2000مشاركة املرأة يف اجملالس املنتخبة، عرإل املعدل العاملي ارتفاعا يف مشاركة املرأة داخل الربملاانت يف الفرتة املمتدة من سنة  وكمثال على حقائق وواقع(3)
بعد أن كان سنة % وهذا 15.21نسبة  2004%، وأما التمثيل داخل الغرفة العليا فبلغ سنة 15.20% إىل نسبة 13.50ففي الغرفة السفلى ارتفع املعدل من نسبة 

: ابب الفكر الربملاين الدويل: املرأة الربملانية...حقائق ..وآفاق، جملة الفكر انظر. ولإلطالع أكثر على تفاصيل هذه اإلحصائيات % 10.70ال يتجاوز نسبة  2000
 .195-190، ص 2005، 8جملس األمة، اجلزائر، العدد ،الربملاين
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لعريب فلم تشارك املرأة العربية يف اجملالس التشريعية املنتخبة بنسبة واحدة، وذلك راجع لعدم أخذ األنظمة العربية وأما يف العامل ا
كانت   فمثال، ابلتعددية احلزبية أو أتثري احلزب احلاكم الوحيد أومنع احلزب مشاركة املرأة يف السلطة التشريعية أو تقليص حجم هذه املشاركة

، وحتصلت يف انتخاابت سنة 1984( يف انتخاابت 8و) 1963( نساء يف انتخاابت 08)املغربيةمشاركة املرأة يف اجملالس التشريعية 
 2002، أما انتخاابت سنة 1997( امرأة يف انتخاابت سنة 65( امرأة مرشحة، وترشحت )36على مقعدين  من جمموع) 1993

ترشحت امرأة واحدة يف انتخاابت سنة  لبنانظرا حلصوهلا على كوات حمددة يف الالئحة االنتخابية. ويف ( مقعدا ن30فحصلت املرأة على )
ومثان  1992( نساء يف انتخاابت 5ومخس ) 1972وأربع نساء يف انتخاابت سنة 1968التشريعية وامرأة يف انتخاابت سنة  1953

مل تنجح منهن أي امرأة، مث اخنفض  1989( امرأة يف انتخاابت سنة 11) فقد شاركت األردن. وأما يف 1996نساء يف انتخاابت سنة 
فقد وصلت إىل السلطة التشريعية منذ أن صدر  املصريةفازت، منهن امرأة واحدة. وأما املرأة  1993عدد املرشحات إىل ثالث نساء سنة 

 1984ما أهنا حصلت على ثالثني مقعدا يف سنيت ، عل2000إىل  1958قانون االنتخاابت التشريعية يف املرحلة املمتدة ما بني 
وذلك بسبب تقرير نسبة حمددة يف قانون االنتخاابت يف تلك الفرتة. بينما ارتفع عدد النساء املمثالت يف السلطة التشريعية  1987و

يف انتخاابت سنة ( سيدة 42، إىل أن وصل إىل )1994( سيدة  يف انتخاابت سنة 12من مخس سيدات إىل ) 1959سنة  التونسية
 سنة% يف جملس  3و  1959 سنة % يف جملس 1، هذا وقد تراوحت نسبة النساء يف اجملالس التشريعية التونسية ما بني 2004
( يف جمال حقوق املرأة السياسية، حبيث مل يتعد متثيلها 120املرتبة ) -حسب دراسة مغاربية إحصائية– اجلزائر واحتلت. (1)1974

ومعطيات وطنية أهل توجد عناصر نطرح التساؤل التايل: . لذا من األمهية مبكان أن (2)%6نسبة   2008اين سنة السياسي الربمل
  ؟ 2008سامهت يف التأسيس لرتقية التمثيل االنتخايب للمرأة قبل التعديل الدستوري لسنة 

 2008ة ي لسنقبل التعديل الدستور  وضعية التمثيل االنتخايب للمرأة  يف اجلزائر الفرع الثاين:
ي عرإل احلق السياسي أبنه حق املواطن يف أن يشرتك يف إدارة شؤون الدولة، وذلك إما بطريق مباشر كما هي احلال ابلنسبة  

الت عنه  ملنصب رئيس الدولة ومنصب الوزير، وقد يكون بطريق غري مباشر من خالل اشرتاكه يف إدارة شؤون الدولة بواسطة ممثلني وممث
سائر اجملالس احمللية. لذا تعترب احلقوق السياسية تلك احلقوق اليت متنح ملواطين الدولة  كأعضاء اجملالس املنتخبة من برملان أو جملس شيوخ أو

ودساتري  حق االشرتاك يف شؤون احلكم بطريق مباشر وغري مباشر، ومن ضمن ما تشتمل عليه حق االنتخاب وحق الرتشيح ملختلف اجملالس.
على تنوعها جتعل هذه احلقوق مرتبطة مبواطنيها وحدهم، أي من حيملون جنسيتها دون األجانب كأصل عام، خبالإل احلقوق أو  (3)الدول

 احلرايت العامة األخرى اليت قد يتمتع هبا مواطنوها واألجانب يف نفس الوقت، سواء كلها أو بعضها.

                                                           
حتليل قانوين -: قائد حممد طربوش ردمان: السلطة التشريعية يف الدول العربيةانظرلالستزادة أكثر حول حجم مشاركة املرأة العربية يف اجملالس التشريعية العربية (1)

 .230-220، ص2008،  دار املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، -مقارن
 .10ص  ،4،2008العدد  ،للمرأة يف اجلزائر،جملة دراسات قانونية، مركز البصرية، دار اخللدونية، اجلزائر فوزي أوصديق: تطور املركز القانوينانظر: (2)
هي األوىل اليت حصلت على حق االنتخاب مبوجب القرار التشريعي رقم  السوريةمل حتز املرأة العربية على حقوقها السياسية يف وقت واحد، حبيث كانت املرأة ( 3)

، والذي  قيد حصوهلا على هذا احلق بدرجة  شهادة التعليم االبتدائي كمستوى مؤهل هلا ملمارسة هذا احلق، مع أن أحكام دستوري سوراي 1949لسنة  17
على أنه:" تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح  45إذ نص هذا األخري يف مادته  ،احةصر مل تقرر حق املرأة يف االنتخاب والرتشح  1973و  1969لسنيت 

مشاركتها يف بناء اجملتمع العريب هلا املسامهة الفعالة والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وتعمل على إزالة القيود اليت متنع تطورها و 
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احلق يف التنظيم الذي يتضمن احلق يف ة للمواطن من خالل احملاور الثالثة، واليت هي حمور تتجسد عملية املشاركة السياسية الفعليو 
االجتماع، مرورا ابحلق يف تشكيل اجلمعيات ووصوال إىل احلق يف تشكيل األحزاب، وحمور املساواة يف تقلد الوظائف السامية، وذلك من 

بيان مدى املشاركة الفعلية للنساء، ومن خالل تبيان حقيقة اجلهوية كمعيار يف من ت انطالقاخالل مؤشرين مها: املساواة بني اجلنسني 
االقرتاع، وهو يف الفقه املعاصر حق دستوري، ومسي يف  التوظيف، وحمور احلق يف االنتخاب والرتشح الذي يعرب عنه ابحلق يف االنتخاب أو

ف هنا  -وإن اختلف الفقه يف تعريفها-ابحلق يف البيعة، وهو حق أساسي يتمتع به اجلنسان ابلتساوي. فاملشاركة السياسية  اإلسالميالفكر 
اغة تلك" العملية اليت يلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة السياسية للمجتمع الذي ينتمي إليه، وتكون لديه الفرصة للمشاركة يف صنع وصي

يتحقق للفرد االشرتاك يف احلكم ويف وضع . ومن هنا (1)للمجتمع، وكذلك إجياد أفضل الوسائل لتحقيق هذه األهداإل"األهداإل العامة 
 السياسات وتنفيذها، ويتحقق ذلك أيضا وبصفة خاصة، من خالل آليات االنتخاب، اليت متنح فرصيت الرتشح واالنتخاب.

يق التحول الدميقراطي ألي دولة قائمة على حقوق اإلنسان يف احلرية فاملشاركة السياسية هي اليت تساعد على حتق ،وعليه
وم كياهنا واملساواة، وما يتفرع عنها كاحلق يف الشغل، واحلق يف تقلد املناصب اهلامة، وحرية التعبري. وعلى دولة املؤسسات، وهي الدولة اليت يق

اتبهم وانتماءاهتم العرقية واحلزبية، وأيضا عليها تكريس التداول على على مؤسسات سياسية ومدنية، أن تعلو على األفراد مهما كانت مر 

                                                                                                                                                                                                 

الذي نص يف مادته الرابعة:" تكفل الدولة التوفيق بني  2002 سنة ، والبحرين يف دستور1956ا ما سلكته كل من مصر يف دستور سنة االشرتاكي". وهو أيض
م الشريعة اإلخالل أبحكاواجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف اجملتمع ومساواهتا ابلرجال يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون 

العربية اليت قررت احلق اإلسالمية". وتوالت الدول العربية يف االعرتاإل هبذا احلق حسب تطور أنظمة احلكم فيها يف النصف الثاين من القرن العشرين. والدساتري 
عن النص على  صمتأو غري مباشرة، يف حني  بصورة مباشرة ( دولة عربية احلق السياسي للمرأة16فقررت دساتري )السياسي للمرأة قد تفاوتت يف املوضوع، 

ل ( تشريع دستوري عريب يف املرحلة املمتدة من الثلث الثاين من القرن التاسع عشر حىت بداية القرن الواحد والعشرين، مع العلم أنه يف ظ58احلق السياسي للمرأة )
اابت قررت احلق السياسي للمرأة. كما حاولت بعض الدول العربية إعطاء هذا احلق نفاذ جمموعة من الدساتري العربية اليت صمتت على ذلك، صدرت قوانني انتخ

نصا صرحيا يتضمن يف ظروإل حمافظة، كما هو حال دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. ومن ضمن الدول العربية اليت أفردت 
الرجل واملرأة ن نص يف الفصل الثامن على أنه:"، وهو أول دستور عريب أقر بصريح العبارة هذا احلق أب1962لسنة  املغريب، جند الدستور الساسية للمرأة احلقوق

السياسية"، وهو نفس متساواين يف التمتع ابحلقوق السياسية وحيق لكل مواطن ذكرا أو أنثى أن يكون انخبا إذا كان ابلغا سن الرشد ومتمتعا حبقوقه الوطنية و 
 للمملكة املغربيةالتعديل الدستوري (. كما أكد 8) الفصل1996( و8) الفصل 1972( و8) الفصل 1970لدساتري املغربية بعد ذلك لسنوات مضمون ا

ت املدنية بنصه على أنه:" يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، ابحلقوق واحلراي 19يف فصله  بني الرجل واملرأة مبدأ املساواة واملناصفةعلى  2011لسنة 
من دستور  12مبوجب املادة  ضمن الدساتري اليت كرست هذا احلق صراحة اجلزائريوأييت الدستور والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية...".

 (42 )املادة 1976دستور سنة  املوالية:ليتوسع يف الدساتري  يضمن الدستور كل احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية"،والذي نص على أنه:" ،1963
املتعلق بتنفيذ نص الدستور الصادر يف  1.11.91 ظهري شريف رقم :انظر (.31 )املادة 1996 ( والتعديل الدستوري لسنة30 )املادة 1989ودستور سنة 

 .209-205ص  مرجع سابق، حممد طربوش ردمان،قائد  انظر: أيضا و؛ 2011مكرر لسنة   5964  اجلريدة الرمسية املغربية العدد ،29/07/2011
كذلك على أهنا:" تلك األنشطة السياسية اليت يشارك مبقتضاها أفراد جمتمع ما يف اختيار حكامه، ويف صياغة السياسة العامة   السياسية املشاركةوتعرإل (1)

، 1: شعبان الطاهر األسود: علم االجتماع السياسي، طانظر بشكل مباشر أو غري مباشر، أي أهنا تعين اشرتاك الفرد يف خمتلف مستوايت النظام السياسي".
 .175، ص 1999ار املصرية اللبنانية، القاهرة، الد
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السلطة داخل هذه املؤسسات بني القوى السياسية املتعددة، وذلك على أساس حكم األغلبية مع حفظ حقوق األقلية، ألن التداول هو 
 .(1)الذي حيقق ويوفر االستقرار

ا فيذها على أساس أهنلدولة لتناستعداد للمرأة يف اجملتمع يف رسم السياسات العامة، واومن هنا فمدى فعالية املشاركة السياسية 
 ملنتخبة.االس استجابة لتطلعاهتا وحل للمشاكل اليت تواجهها، يتحقق من خالل توسيع حظوظها ابلتمثيل داخل اجمل

لسياسية افتح وضمان احلرية د رتّبت لتمع قكفرد يف اجملوكانت حالة احلياة السياسية املتضمنة للمشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر  
وكذا التعديل  1989 ظل  دستور، ابلرغم من أن اجلانب القانوين عرإل حاالت النقص أو الفراغ يف2008قبل التعديل الدستوري لسنة 

ذهب االشرتاكي ى أساس املت مبنية علانواللذين غريا التوجه العام للدولة من خالل دعم جمموعة من احلقوق اليت ك 1996الدستوري لعام 
الفعلية  قيق املشاركةحت واليت حتاول اطية،الذي يقوم على فكرة وحدة احلزب، لتدخل الدولة بذلك يف مسار الدول الساعية إىل حتقيق الدميقر 

 للشعب يف تقرير مصريه. 

، غري أن اجلزائر مل تعرإل ترشح أي امرأة، وكان 1962وحصلت املرأة اجلزائرية على حق التصويت وحق الرتشح لالنتخاابت سنة 
. ومل تظفر املرأة يف االنتخاابت احمللية لسنة % 3.9، بنسبة تقدر بـ: 1977و لوجها جملال التمثيل االنتخايب ألول مرة يف الربملان يف سنة 

، كما كانت هلا 1990و  1980تدة ما بني سنيت على أي مقعد على الرغم من وجودها يف اجملالس احمللية والوطنية يف املرحلة املم 1990
(عضوا من 11( أعضاء( ضمن تشكيلة اجمللس الوطين االستشاري، ومت متثيلها يف اجمللس االنتقايل أبحد عشر)06)أي ستة) %10نسبة 

( امرأة يف اجملالس 75، انتخاب )1997(. يف حني عرفت انتخاابت اجملالس احمللية لسنة  %6.7(عضوا) أي بنسبة مشاركة 178جمموع )
( مرشحا. أما يف انتخاابت 905( امرأة يف اجملالس الشعبية الوالئية من بني )62( مرشحا، وانتخبت )1281الشعبية البلدية من بني)

 . (2)( أعضاء يف جملس األمة07(عضوا يف اجمللس الشعيب الوطين و)24( مقعدا، منها )31التشريعية، فقد حصلت املرأة على) 2002

على العموم كانت ضعيفة، وهذا راجع إىل عدم وجود أدوات قانونية فعالة تضمن التمكني السياسي  مشاركة املرأة السياسيةإذن، 
( يف اجمللس الشعيب الوطين، %7، حيث حتصلت املرأة على نسبة)1997للمرأة، وهو ما يظهر أيضا من خالل نتائج انتخاابت جوان 

املفضي إىل  2008األحزاب السياسية، قبل التعديل الدستوري لسنة األمة. هذا على الرغم من حماوالت ( أعضاء يف جملس 08ومثانية )
توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، جعل املرأة ضمن صلب العمل السياسي هلا من خالل إشراكها يف القوائم املختلفة 

االنتخاابت التشريعية للمجلس الشعيب يف املرشحات األصليات  لالستحقاقات االنتخابية الوطنية، حيث بلغ عدد
( مرشحة،  وهذا ضمن ما 79) ( مرشحا، وعدد املرشحات اإلضافيات7390)( مرشحة من بني259(، )05/06/1997الوطين)

 . (3)( حزاب قدم قوائم مرشحيه هلذه االنتخاابت32جمموعه)
                                                           

، ص 2005حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  : كمال شطاب:انظرلالستزادة أكثر ( 1)
211-212. 

 .243و 240، ص  نفس املرجع(2)
 .242-241، ص  نفس املرجع: انظر اإلحصائياتلإلطالع أكثر على تفاصيل هذه (3)
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وابلنظر  ،جملالس املنتخبةرأة يف ايل املاة االنتخاب هو الضمانة األساسية لتمثخالل أدومبا أن احلق يف املشاركة السياسية من 
ت القانونية جعة ملختلف اآلليابد من مراان الالذي حرم املرأة من متثيل عادل داخل اجملالس املنتخبة، ف نه ك -الذي تطرقنا له سلفا -للواقع

قانونية تكرس  وصصوذلك بوضع ن مدى نضج اجملتمع السياسي مبختلف شرائحه،يف اجلزائر حىت ال يتم تعطيل هذه األداة املعربة عن 
والنصوص القانونية  أسيسية يف الدستورعملية التىل الالتمثيل العادل واملعرّب عن مكانة املرأة يف اجملالس املنتخبة، وهذا ال يتم إال ابالحتكام إ

 ذات الصلة هبذا التمثيل. 

لدستوري لسنة اا من التعديل طالقنتخبة انلس املية املفضية إىل الرقي بتمثيل املرأة يف اجملااألدوات القانونية اجلزائر  :املطلب الثاين
2008 

، املبدأ الدستوري األساسي الذي تستند إليه مجيع حقوق اإلنسان يف الوقت احلاضر، مبدأ املساواة بني اجلنسنيبعد أن أصبح 
احلقوق واحلرايت العاملية، حيث مت التنصيص عليه يف قوانني معظم الدول يف الوقت الراهن حتقيقا لنوع من  والذي تصدر مجيع إعالانت

أن ما مييز حقوق اإلنسان يف الدستور اجلزائري هو مرجعيتها يف االتفاقيات واملعاهدات والعهود الدولية املساواة املادية أو الفعلية، وابعتبار 
املعدل  1989و 1976و 1963دسرتة هذا املبدأ يف كل من دستور ئر وصادقت عليها واعتمدهتا، ف نه متت اليت انضمت إليها اجلزا

احلرايت األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة. وتكون ترااث مشرتكا »على أن: 32،حيث جاء يف هذا األخري يف مادته (1)1996سنة
 «. وعدم انتهاك حرمته ا على سالمته،إىل جيل كي حيافظو بني مجيع اجلزائريني،واجبهم أن ينقلوه من جيل 

وللوصول إىل تفعيل هذا املبدأ الدستوري يف اجلزائر يف جمال املشاركة السياسة للمرأة كان البد من إرساء مجلة من النصوص القانونية 
وسائل ترقية مكانة املرأة  2008الدولة اجلزائرية يف سنة هدفها ترقية وتعزيز جمال املشاركة السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة. فكرست 

، وذلك إبجراء عملية تعديل الدستوروهو  ،السياسية من خالل توسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة ضمن القانون األساسي للدولة
 القانون العضوي، ليتم فسح اجملال أمام (ألولالفرع ا)اليت ابشرها رئيس اجلمهورية(2)جزئية هلذا األخري تصب ضمن اإلصالحات السياسية

 .(الفرع الثاين)ليؤسس لكيفية تفعيل أحكام هذا التعديل الدستوري واملتعلقة بضمان كافة حقوقها السياسية يف اجملالس املنتخبة

 خبةاملنتلس  اجملاسيني للمرأة يفوسيلة األوىل لتقنني التمكني والتمثيل السياالالدستور الفرع األول: 
                                                           

املؤرخة يف  76، اجلريدة الرمسية العدد 07/12/1996املؤرخ يف  96/438مبوجب املرسوم الرائسي رقم  1996صدر التعديل الدستوري لسنة (1)
08/12/1996. 

جملس األمة، لية"...جتسيد لإلصالحات السياسية وترسيخ للدميقراطية احمللية..."، جملة الفكر الربملاين، لقد جاء يف ابب رسالة جملس األمة:االنتخاابت احمل(2)
عززت مبادئ وأهداإل وحماور وسياسة اإلصالحات الوطنية بصورة عامة واإلصالحات السياسية بصورة »...، ما يلي:19-13، ص 2012لسنة  30العدد 

الشعبية التعددية احمللية، وفعلت دورها احليوي يف التكفل بتمثيل الدولة مبرافقها ومؤسساهتا وهيئاهتا وبوظائفها السياسية خاصة آليات ممارسة الدميقراطية 
نونية ح املنظومة القاواالقتصادية واالجتماعية واإلدارية. كما دعمت هذه اإلصالحات جهود اجلماعات احمللية يف التكفل ابنشغاالت وتطلعات املواطنني...ف صال

املتعلق ابإلعالم،  والسياسية السابقة  الذكر، وهي كل من القانون العضوي املتعلق ابألحزاب والقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت، والقانون العضوي
يف مع العهدات التمثيلية الوطنية واحمللية...وكذا والقانون العضوي املتعلق بتوسيع متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، وكذا القانون العضوي املتعلق حباالت  التنا

 ...«.2012، وقانون الوالية الصادر يف سنة 2011إصالحات كل من قانون البلدية الصادر يف سنة 
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تتضمن العملية التأسيسية الدستورية يف الغالب يف تقنينها وروحها نظرة ومشروع اجملتمع وفلسفة احلكم الراشد، ولقد كان للعملية 
أسباهبا وأبعادها وظروفها  12/11/2008اليت ابدر هبا رئيس اجلمهورية وصادق عليها الربملان اجملتمع بغرفتيه معا بتاريخ  (1)الدستورية اجلزئية

، ومشلت املبادرة 29/10/2008السياسية واالجتماعية واالقتصادية واملؤسساتية الوطنية، مبناسبة افتتاحه السنة القضائية اجلديدة يوم 
 السياسية الذي سعى، ومن أمهها حمور ترقية حقوق املرأة (3)مشلت مخس حماور أساسية (2)ركة دستورية جزئية وحمدودةاإلعالن عن إجراء ح

املؤسس الدستوري من خالله إىل ضبط عالقات التوازن والتكامل بني حقوق وحرايت اإلنسان واملواطن ومقتضيات ودواعي السلطة العامة 
تعمل الدولة على ترقية اليت تنص على أنه:"(4)(2016بعد تعديل سنة  35مكرر)حاليا املادة  31املادة  والنظام العام، فدسرت ذلك مبوجب

نص احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة. حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة ". وبذلك اعترب هذا ال
ة يف كافة اجملاالت قدميا وحديثا، ويعد اجملدد فيها لروح اإلبداع يف إطار مسرية سياسة اإلصالحات والتنمية مبثابة اعرتاإل بدور املرأة اجلزائري

يف مسار حقوق املرأة السياسية، ذلك أن إضافة هذه املادة هو تكريس وترقية حلقوق املرأة السياسية من  وهو نقلة نوعية الوطنية الشاملة،
 .(5)يف اجملالس الشعبية البلدية والوالئية والربملان بقدر يتناسب مع قيم وأهداإل السياسة الوطنية اإلصالحيةأجل فتح فرص وأبواب تواجدها 

                                                           
 .2002، و1980، و1979سبق للدولة اجلزائرية أن طبقت تعديالت دستورية جزئية وحمدودة يف سنوات (1)
من الدستور لرتشيد الوقت واإلجراءات يف التعبري عن اإلرادة العامة للشعب بواسطة ممثليه طبقا  176املنصوص عليه يف أحكام املادة مت اختيار الطريق الربملاين (2)

للعملية ابتداء من رأي فتتابعت اإلجراءات واملراحل الدستورية والتنظيمية  .حلكم منطق احلركة الدستورية احملدودة واجلزئية األكثر تطبيقا يف الدميقراطيات املعاصرة 
معا، وصوال إىل مرحلة اجمللس الدستوري ملدى دستورية هذا املشروع ووصوال إىل إجراء ومرحلة استدعاء رئيس اجلمهورية للربملان لالنعقاد بغرفتيه اجملتمعتني 

املؤرخ يف  08/19القانون رقم: انظر. 15/11/2008ابألغلبية، فأصدره رئيس اجلمهورية يوم  12/11/2008املصادقة على هذا املشروع يوم
 .16/11/2008الصادرة يف  63املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية العدد  15/11/2008

املتعاقبة لتعزيز ، وحمور حصانة ورعاية عملية كتابة التاريخ الوطين وتلقينه لألجيال 1954واحملاور هي: حمور دسرتة ومتجيد ومحاية رموز وقيم ثورة أول نوفمرب (3)
ه، وحمور الضبط والتنظيم الداخلي هويتها الوطنية ووقايتها من كافة املخاطر، وحمور حترير اإلرادة العامة الشعبية يف جماالت اختيار قيادته الدستورية العليا ومن ميثل

يف أداء النظام املؤسسايت الوطين خدمة للمجتمع واملصاحل العليا وطموحات  للسلطة التنفيذية وعالقاهتا الوظيفية مع الربملان، لتوفري كافة عناصر وعوامل الفاعلية
 املواطنني، وحمور ترقية حقوق املرأة السياسية الدميقراطية.

 16/01: القانون رقم انظر. 2008مكرر من التعديل الدستوري لسنة  31بنفس مضمون املادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  35احتفظت املادة (4)
 .07/03/2016الصادرة يف  14املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية العدد  06/03/2016املؤرخ يف 

املتعلق مبشروع القانون املتضمن  07/11/2008ر. ت د/م د املؤرخ يف 01/08مكرر يف رأيه رقم  31كما أقر اجمللس الدستوري عملية دسرتة املادة (5)
واعتبارا أن توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة يستمد من »...(، بقوله:16/11/2008يف  ةالصادر  63ريدة الرمسية العدد التعديل الدستوري) اجل

الشؤون من ديباجة الدستور الذي يقضي أبن تبىن املؤسسات حتما على مشاركة مجيع املواطنني واملواطنات يف تسيري  8املطلب الدميقراطي املذكور يف الفقرة 
مكرر هتدإل،يف غاايهتا، إىل توسيع متثيل  املرأة يف اجملالس  31العمومية وحتقيق العدالة االجتماعية واملساواة وحرية الفرد واجلماعة. واعتبارا أن املادة 

من  31الجتماعية والثقافية، مثلما تنص عليه املادةيف احلياة السياسية واالقتصادية وا الفعلية مشاركتهااملنتخبة،وإزالة العقبات اليت تعوق ازدهارها وحتول دون 
 «. اجلزائري متس املبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع مكرر من الدستور ال 31الدستور،واعتبار ابلنتيجة، ف ن املادة 

ن أصل م( 112رتبة )امل احتلت اجلزائرملان، واخلاص برتتيب الدول بناء على نسبة التمثيل النسوي يف الرب  2010وحسب تقرير احتاد الربملان الدويل لسنة 
اإلعالن  ، إىل04/2011/ 14تاريخ ألمة بل( مسها الرتتيب، وهو األمر الذي دفع السلطات العليا يف الدولة وعلى رأسها رئيس اجلمهورية يف خطابه 186)

إصدار القانون تم التعجيل إبيداع و سي»...وله:ذلك بقعن موقفه املتمثل يف ضرورة التسريع بصدور القانون العضوي املتعلق بتمثيل النساء يف اجملالس املنتخبة، و 
ل إعالن مبادرة اإلصالحات أفري 15طاب خياإل: عمار بوض:نظرا«.العضوي املتعلق بتمثيل النساء ضمن اجملالس املنتخبة قبل االستحقاقات االنتخابية القادمة

 . 22، ص  28،2011العدد  ،السياسية، جملة الفكر الربملاين، جملس األمة،اجلزائر
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 ل للدستوروره املكمبة ودس املنتخالقانون العضوي كأداة لتخصيص حصص لتمثيل املرأة يف اجملالالفرع الثاين: 

، والذي (1)1996عمد إليها املؤسس الدستوري يف التعديل الدستوري لسنة يعترب القانون العضوي من أهم الوسائل القانونية اليت 
يعمل على توضيح وجتسيد أمهية املبادئ واملواضيع اليت قد يتناوهلا القانون األساسي يف الدولة، وهو الدستور، وأيضا لتعلقه مبجاالت 

يت أتيت يف الدرجة الثانية مباشرة بعد الدستور، وأمسى من مكانة القوانني ال(2)دستورية، فمرتبة القانون العضوي انبعة من قيمته وقوته اإللزامية
ألحكام الدستور، ذلك أن هذا األخري ال ميكن أن ي لم بكل اجلزئيات فيرتك بعضها  واملفسر املكمل دورهالعادية، هذا كله ينسجم مع 

لعمل القانون العضوي أو النظامي، وأيضا حىت ال ي قحم االنسجام اخلاص ابلدستور يف جزئيات تفصيلية ال تتناسب مع قداسة وتركيز 
مكرر من التعديل الدستوري اجلزئي لسنة  31هو ما جتّسد عمليا يف املادة النصوص الدستورية اليت ال ميكن أن تتحملها الوثيقة الدستورية، و 

من هذه املادة على القانون العضوي كآلية قانونية تصب يف هذا  2، إذ أحالت الفقرة -2016بعد تعديل سنة  35حاليا املادة -2008
ا األمر استدعى تدخل املشرع اجلزائري مبوجب القانون حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة ". وهذاإلطار أبن نصت على أنه:"

 . هذا القانون الذي قدم(3)احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة 12/01/2012املؤرخ يف  12/03العضوي رقم 
 احلصص أو، أي الكوات" نظامبتبين وتنظيم " ملشكلة متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، واملتضمن تكليف القانون العضوي احلل اجلزائري

، وهي آلية مت االعتماد عليها (1)، كما هي احلال يف العديد من األنظمة املقارنة(4)"التمايز االجيايبأو ما يصطلح عليه بـ" النسبة االجيابية

                                                           
تها فرنسا ابتداء من من التجربتني الفرنسية ابلدرجة األوىل، حيث أن هذه الفئة من القوانني عرف 1996لقد استفاد املؤسس الدستوري اجلزائري يف تعديل سنة (1)

. وهي نوع جديد من القوانني املكونة لبناء النظام القانوين اجلزائري الذي كان يعرإل فقط القانون أو التشريع العادي، والذي يصب 155يف املادة  1848سنة 
العضوية أو النظامية وموضوعاهتا بطريقتني مها: طريقة  يف إطار عمل الربملان كما حدده الدستور. فاملؤسس الدستوري اجلزائري حدد نطاق عمل هذه من القوانني

من الدستور، مث وظف الطريقة الثانية من خالل جمموعة  123الضم أو التعداد احلصري مث طريقة االنتشار عرب مواضيع الدستور، فأخذ ابلطريقة األوىل يف املادة 
مكرر اليت حددت األساس  31املادة  -أي ضمن الطريقة الثانية -، ومن ضمن هذه املوادمن املواد يف الدستور لتوضيح واستكمال ما تركه هلا هذا األخري

يم املؤسسات اليت الدستوري لرتقية احلقوق السياسية للمرأة والذي تعمل الدولة على توسيعه يف اجملالس املنتخبة. فهي قوانني تؤدي غرض مكمل يف جمال تنظ
مة، ومن هنا جيب أن ينظر إليها أكثر من زاوية إعمال املؤسسات الدستورية من جهة، مث دورها يف وضع ترتيبات تسيري وضع هلا الدستور أسسها ومبادئها العا
ونسية، ، اجمللة القانونية الت-النظامية القوانني العضوية أو -: عزاوي عبد الرمحن:فئة القوانني اجلديدةانظر لالستزادة أكثر احلياة الدستورية والسياسية يف الدولة.

 .63-57، ص 4،2002 مركز النشر اجلامعي، تونس، العدد
عادي، إذ أن املصادقة ما يربز أمهية هذا النوع اجلديد من القوانني هو طريقة وإجراءات التصويت اخلاصة هبا واملعقدة، خبالإل تلك املتطلبة يف سن القانون ال(2)

( أعضاء جملس األمة، وأهنا ختضع لرقابة املطابقة من 3/4األغلبية املطلقة للنواب وأغلبية ثالثة أرابع) 2016عليها كانت تتطلب قبل التعديل الدستوري لسنة 
 123يف دستورية هذه الفئة من القوانني قبل صدورها وبعد أن يصادق عليها الربملان، وذلك طبقا للمادتني رأيه وجواب  قبل اجمللس الدستوري الذي يبدي

من التعديل الدستوري  141من املادة  2تتم املصادقة عليها ابألغلبية املطلقة للنواب وألعضاء جملس األمة، وهذا وفقا للفقرة  ياوحالمن الدستور.  165و
ة األعضاء ملتساوي. وأيضا ما يؤكد هذه األمهية هو كوهنا أتخذ وقتا أكثر وعمال منسجما ومشرتكا بني غرفيت الربملان، خاصة إذا تدخلت اللجنة املشرتكة ا2016

 من الدستور. 138عند عدم االتفاق على نص موحد طبقا للمادة 
 .15/01/2012: اجلريدة الرمسية العدد األول الصادرة يف انظر (3)
ما يصطلح عليه بـ"  تكريس الدول آلليات قانونية مشروعة وسياسية من أجل ترقية احلقوق السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة، خاصة يف مواجهة إن عملية(4)

ى "، أتخذها الدول على حممل اجلد ابلنسبة لتدخل املشرع يف العملية، وذلك لتجنب أي إخالل ابملبادئ األساسية اليت يتضمنها الدستور وعلالتمايز االجيايب
لدستور حىت ميارس املشرع أتطريه القانوين ويساير هذا التمايز وجه الدقة مبدأ املساواة بني مكوانت اجملتمع، إذ أنه البد من التأسيس لذلك"التمايز االجيايب" يف ا

 :بقولهحول التمايز اإلجيايب يف فرنسا  الفرنسيني اإلجيايب املؤسس يف الدستور، وهذا ما يؤكده أحد الباحثني
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وفقا ملا ورد (2)اإلجبارية ابحلصصزائري الذي تبىن األخذ لتطوير وحتسني مكانة املرأة يف اجملالس املنتخبة اجلزائرية، هذا النظام اجل آين كإجراء
 ، وتفصيلها كما يلي:12/03القانون العضوي رقم  من 2يف املادة 

 

                                                                                                                                                                                                 

«La constitutionnalisation de discriminations positives : Le principe constitutionnel d’égalité « à la française» interdit 

au législateur de développer une politique de discrimination positive. Si une telle mesure se révèle indiscutablement 

nécessaire, la seule échappatoire réside dans une révision de la Constitution. L’inscription, dans le texte même de la 

Constitution, du cadre permettant des discriminations positives s’analyse alors comme une habilitation expresse donnée 

par le constituant au législateur en vue de déroger au principe d’égalité».voir :Anne Levade, Discrimination positive et 

principe d’égalité en droit français, Pouvoirs 2004/4, n° 111, p. 66. 
هامة مرجعية هي: آلية  ثالثة آلياتلقد كرست الدول آليات قانونية مشروعة وسياسية من أجل ترقية احلقوق السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة، مت تنظيمها يف (1)

تتضمن تدابري  فاآللية األوىلالنظام االنتخايب، وآلية ختصيص حصص خاصة للمرأة لتمثيلها يف اجملالس املنتخبة، وآلية حصص األحزاب السياسية لتمثيل املرأة. 
قرتح أن تكون احلصص ال تستهدإل النساء مبعىن الكلمة، بل من ميكن اختاذها،غري متييزية، على أساس مؤقت، فيكون النظام االنتخايب مبنيا على احلصص، حبيث ي  

ألورويب أجل احلرص على اإلنصاإل وإقامة نظام ال يكون فيه عدد مقاعد أي جنس أقل من نسبة معينة. ومت استعمال هذا النظام يف بعض دول االحتاد ا
وهي حصص تفرضها التشريعات الوطنية املتعلقة ابلنظام االنتخايب من أجل التأثري على  ،امةمتثيل النساء يف احلياة العيف   كإجراءات مؤقتة لتعويض الالمساواة

املرتشحني يكون نتيجة االنتخاب، أي لضمان عدد معني أو نسبة معينة من املقاعد لتخصيصها للنساء، وحيصل على هذه النتيجة مع التأكد أن عددا مميزا من 
فهي حصص يفرضها القانون بشكل واحد على مجيع  أما اآللية الثانيةوز أي جنس عدد معينا يف القوائم االنتخابية. متكوان من النساء أوعلى األقل ال يتجا

من النساء كمرشحات  % 25قانوان يفرض حصة إجبارية لتمثيل النساء سياسيا، وتتمثل يف حصة  24/02/1994يف  بلجيكااألحزاب لبلد ما، فمثال سنت 
من جمموع املنتخبني. كما  % 20عند كل موعد انتخايب، ونتيجة هذا اإلجراء ارتفع عدد النساء املنتخبات يف اجملالس احمللية إىل نسبة من بني قوائم األحزاب 

على  إيطالياوأيضا صادقت  .من الرتشيحات النسوية على القوائم اليت تقدمها األحزاب خالل االنتخاابت البلدية %25على قانون يفرض حصة  فرنساصادقت 
فنص على ضرورة  الثاينمن العدد املقدم يف القوائم االنتخابية، وأما  % 75على أال تكون نسبة اجلنسني أعلى من األول، نص 1993قانونني انتخابيني يف عام 

ص حصص على مستوى األحزاب السياسية، فتطبق بتخصي اآللية األخريةوجود املرتشحون واملرتشحات ابلتناوب يف القوائم يف إطار نظام التنزيل والتصعيد. وأما 
ك جللبهن أكثر كناخبات والذي جاء كنتيجة الخنفاض اخنراط النساء، وعلى وجه التحديد، يف األحزاب السياسية يف االحتاد األورويب واملسجل منذ الثمانينات، وذل

وتشجيع التمثيل النسوي يف احلياة السياسية، وهو مسعى متداول يف من جهة، ومن جهة أخرى كمرتشحات. فمن مهام األحزاب السياسية هو تدعيم مرشحيها، 
أملانيا، واململكة املتحدة. وقد جلأت بلدان الشمال بنجاح إىل  مثلالعامل، وخاصة يف االحتاد األورويب، فمعظم دول االحتاد تتوفر على أحزاب مزودة بفروع نسوية، 

شعيب االشرتاكي الدامناركي حصصا يف مطلع السبعينات، وأيضا احلزب االجتماعي األملاين أدرج نظام احلصص نظام احلصص منذ وقت طويل، فمثال أنشأ احلزب ال
 . %40، وعلى مستوى هيكله الداخلي بـنسبة  % 33على املستوى االنتخايب بـنسبة

ص يف النظام أي آلية احلص -نية  ألوىل والثاليتني ادستورية اآل يف بعض الدول األوروبية مثل إيطاليا وفرنسا، والذي قضى بعدم  القضاء الدستوريغري أن تدخل 
األمر لدور  كوتـَر  جملتمع ومواطنيه، اافة شرائح بني ك على أساس أهنما ختالفان صراحة مبدأ املساواة -االنتخايب وآلية ختصيص حصص للمرأة يف اجملالس املنتخبة
رة يف اح دول الشمال جناحا كبريا وبصورة مبكابملائة، أدى إىل جن 30و  25النتخابية ترتاوح بني نسبة األحزاب السياسية لتخصص حصصا للمرأة يف قوائمها ا

املرأة  ر الربملاين الدويل:ابب الفك :رانظات تطبيق هذه اآللية السياسية لضمان حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة. لالستزادة أكثر حول مضمون هذه اآللي
دستوري والتقنني التأسيس ال لس املنتخبة بني عملييتالواثئق الربملانية: حقوق املرأة السياسية يف اجملا؛ و 209-198..وآفاق، مرجع سابق، ص الربملانية...حقائق

 .229، ص 2011، 27العدد ،اجلزائر جملة الفكر الربملاين، جملس األمة،القانوين، 
   ، 96/51إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرائسي رقم  انضمتاليت  1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  الذي يتوافق معهذا النظام (2)

 دة الرابعة منها:املساواة الفعلية بني اجلنسني، وذلك بنصها يف الفقرة األوىل من املا وتفعيلواليت دعت الدول إىل اختاذ ترتيبات قانونية تستهدإل اإلسراع بتكريس 
هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال  ال يعترب اختاذ الدول األطراإل تدابري خاصة مؤقتة تستهدإل التعجيل ابملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا ابملعىن الذي أتخذ به"

  هبذه التدابري مىت حتققت أهداإل التكافؤ يف الفرص واملعاملة".يستتبع، على أي حنو، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمل 
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 ابلنسبة النتخاابت اجمللس الشعيب الوطين:

 ( مقاعد،4% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة) 20 ـ

 ( مقاعد،5% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق مخسة) 30 ـ

 ( مقعدا،14%عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر) 35 ـ

 ( مقعدا،32% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنني وثالثني )40 ـ

 % ابلنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية يف اخلارج. 50 ـ

 النتخاابت اجملالس الشعبية الوالئية:ابلنسبة 

 مقعدا، 47و  43و  39و  35% عندما يكون عدد املقاعد  30 ـ

 مقعدا.  55إىل  51%عندما يكون عدد املقاعد  35 ـ

 ابلنسبة النتخاابت اجملالس الشعبية البلدية:

 ( نسمة.20.000شرين ألف)عهنا عن يزيد عدد سكا% يف اجملالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر وابلبلدايت اليت  30ـ  

نون من هذا القا 5ادة ىل من املة األو هو ما تضمنته الفقر  "نظام احلصص اإلجبارية"،وما يثبت أكثر أخذ املشرع اجلزائري بـ 
  يف ال يقل عدد النساءأجيب أي أنه  من هذا القانون العضوي"، 2كل قائمة ترشيحات خمالفة ألحكام املادة   تُرفضالعضوي على أنه:" 

عليها يف  املتنافس ملقاعداحملددة حبسب عدد ا النسبكل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن 
يف س القانون العضوي ذهبت من نف 3ة املاد انتخاابت اجملالس الشعبية الوالئية أو البلدية . كما أن انتخاابت اجمللس الشعيب الوطين أو

دد ني القوائم حبسب ع:" توزع بى أنهنفس السياق فأوجبت احرتام هذه النسب أثناء توزيع  املقاعد بني القوائم الفائزة أبن نصت عل
اب للمرتشحات حسب ترتيب أمسائهن يف أعاله، وجو  2األصوات اليت حتصل عليها كل قائمة، وختصص النسب احملددة يف املادة يف املادة 

  زة ".القوائم الفائ

فس القانون على ضرورة نمن  6ادة  املتعزيز املشرع اجلزائري حلظوظ متثيل املرأة داخل اجملالس املنتخبة بنصه يف أكثر ونستشف
 استخالإل املرتشح أو املنتخب إال مبرتشح أو منتخب من نفس اجلنس.

واجلدير ابإلشارة أن صعوبة ممارسة املرأة حلقوقها السياسية نتيجة العراقيل االجتماعية والثقافية فرضت ضرورة إجياد آليات متييزية،  
 حصص إجبارية للتمثيل االنتخايبكما هي حال وضع 

 
ربة عن آمال الشعوب ع، واليت من شأهنا النهوض اآلين بتمثيلها داخل اجملالس امل
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أن تطبيق نظام احلصص النسائية يف اجملالس املنتخبة مل يلق قبوال لدى األحزاب السياسية يف  كما.  (1)املساواة بني اجلنسنييف التقدم و 
بدايته، إال أنه ترسخ مبرور الوقت وبعد تردد من قبلها، والذي أصبح حوله شبه توافق كآلية وحيدة للتدارك السريع للفوارق يف التمثيل 

  .(2)  اجملالس املنتخبةالسياسي للمرأة يف

 وحيتاج اإلطار القانوين يف جمال تعزيز وتطوير مكانة املرأة يف اجملالس املنتخبة اجلزائرية، والقائم على قواعد دستورية، إىل قوانني
، وهنا نتخبةاحملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس امل 12/03القانون العضوي رقم  عضوية أخرى مساعدة إىل جانب

مبوجب القانون  أُلغي، والذي (3)املتعلق بنظام االنتخاابت 12/01/2012املؤرخ يف  12/01القانون العضوي رقم خنص ابلذكر 
يؤطر العملية االنتخابية اليت هي جوهر وأساس أي نظام مؤسسايت  هذا األخري ،(4)25/08/2016املؤرخ يف  16/10العضوي رقم 

تتالءم مع التعددية احلزبية اليت عرفتها اجلزائر، وهو نظام متكيين للشعب الختيار ممثليه الذين  (5)انتخابية أمناطدميقراطي، وذلك بتطبيق 
متثيلية نزيهة تضم خمتلف مكوانت اجملتمع اجلزائري، والذي تعترب ميارسون السيادة نيابة عنه، فأحكام هذا القانون تسعى لتحقيق تعددية 

منه أحكام قانونية ترسخ وتعزز مكانتها يف (3)105و(2)89و (1)84و(7) 71فتضمنت املواد ،(6)املرأة من مكوانته األساسية الفاعلة
  حىت عند االستخالإل. أو اجملالس املنتخبة سواء عند تقدمي قوائم الرتشيحات وترتيبها أو عند توزيع املقاعد

                                                           
أي  –القانون العضوي ويف اجتاه أتكيد مبدأ املساواة بني اجلنسني يذهب موقف اجمللس الدستوري، والذي ميكن استنتاجه من رأيه أثناء نظره يف مدى مطابقة هذا(1)

املشاركات يف االنتخاابت احمللية والوطنية، يكون قد وضع  أقر نسبا متفاوتة للنساءأن املشرع، عندما  واعتبار» للدستور، وذلك بقوله: -12/03رقم  القانون
يف احلياة السياسية، وتوسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس  مشاركة اجلميع الفعلية دوناليت حتول  العقبات إزالةمن الدستور، إىل  31، مبقتضى املادة هتدف قواعد

من الدستور ال يتعارض  29مكرر من الدستور، واعتبار أن مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة  31وابلتايل ترقية حقوقها السياسية طبقا لألحكام املادة  املنتخبة،
دستورية، وال يتعارض أيضا مع إقرار مع إقرار املشرع قواعد خمتلفة عندما يكون ملعيار االختالإل عالقة مباشرة مبوضوع القانون الذي يضعه، والناتج عن حتمية 

املتعلق مبراقبة مطابقة  22/12/2011املؤرخ يف  11ر.م.د//05رأي اجمللس الدستوري رقم  :انظر« .املشرع قواعد خمتلفة ملواطنني يوجدون يف أوضاع خمتلفة 
 .14/01/2012الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد األول املؤرخة يف  لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، احملدد 12/03القانون العضوي رقم 

للندوة  حممد ضيف) عضو ابجمللس الدستوري احلايل(:الضماانت الدستورية والتشريعية للمشاركة السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة، حبث قدمانظر:(2)
بقصر األمم  2018مارس  18و 17"ترقية املشاركة السياسية للمرأة كدعامة أساسية ملسارات اإلصالح السياسي والتنمية املستدامة، واملنعقدة يومي الدولية

 .http://www.interieur.gov.dz املوقع الرمسي لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية: ،10ص اجلزائر،-بنادي الصنوبر
 .14/01/2012اجلريدة الرمسية العدد األول الصادرة يف (3) 
 .28/08/2016الصادرة يف  50اجلريدة الرمسية العدد (4) 
بني نظام األغلبية ونظام التمثيل ، وطبقت النظام االنتخايب املختلط الذي جيمع ما 1991طبقت اجلزائر نظام األغلبية يف االنتخاابت التشريعية امللغاة لسنة (5) 

 .1997، ليستقر األمر على نظام التمثيل النسيب يف االنتخاابت احمللية والتشريعية منذ سنة 1990النسيب يف االنتخاابت احمللية لسنة 
% يف القضاء،  60 مهنة احملاماة نساء، و% يف70أضحت املرأة يف اجلزائر فاعال أساسيا يف حركية اجملتمع اجلزائري، إذ أن  2006فحسب إحصائيات سنة (6)
% مسريات لشركات.  03.3% طالبات يف اجلامعة، و60% حاصالت على شهادة البكاوراي، و 56% يف قطاع اإلعالم، و54% يف سلك الطب، و70و

 .17سابق، ص : فوزي أوصديق، مرجع انظر وللوقوإل على مزيد من اإلحصائيات حول تطور مشاركة املرأة يف احلياة العملية
املتعلق بنظام االنتخاابت على أن:" جيب أن تتضمن قائمة املرتشحني للمجالس الشعبية البلدية والوالئية عددا من  16/10من القانون رقم  71تنص املادة (7)

األحكام  مراعاةاملطلوب شغلها، مع  %( من عدد املقاعد30املرتشحني يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها وعددا من املستخلفني ال يقل عن ثالثني يف)
  واملذكور أعاله". 2012يناير سنة 12املؤرخ يف  12/03املنصوص عليها يف القانون العضوي رقم 
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هذه التعددية احلزبية اليت عرفت ظهور عدد هائل من األحزاب السياسية، احتاجت هي األخرى إىل إصدار قانون جديد يساير 
املتعلق  12/01/2012املؤرخ يف  12/04تطلعات اجملتمع اجلزائري بكل فئاته، والنساء على وجه اخلصوص، وهو القانون العضوي رقم 

واليت من بينها ترقية احلقوق السياسية للمرأة حبيث تنص على  11الذي ضبط مهام ودور احلزب السياسي يف مادته  (4)زاب السياسيةابألح
العمل على تكريس  -أنه:" يعمل احلزب السياسي على تشكيل اإلرادة السياسية للشعب يف مجيع امليادين احلياة العامة وذلك عرب:...

تضّمن إمكانية استفادة األحزاب السياسية املعتمدة من  لتداول على السلطة وترقية احلقوق السياسية للمرأة ". كماالفعل الدميقراطي وا
ذه إعاانت مالية كمقابل لعدد املقاعد اليت حتصل عليها مرشحاهتا الفائزات يف اجملالس املنتخبة، وهذا يف إطار حتفيز مشاركة املرأة يف ه

من هذا القانون على أنه:" ميكن  58حزاب على إدراج النساء ضمن أوائل قوائمها االنتخابية، وذلك بنص املادة اجملالس وأيضا حتفيز األ
 احلزب السياسي املعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد املقاعد احملصل عليها يف الربملان، وعدد منتخباته يف اجملالس".

احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، على أنه:"  12/03من القانون العضوي رقم  7وهو ما مت أتكيده يف املادة 
ميكن األحزاب السياسية أن يستفيد من مساعدة مالية خاصة من الدولة، حبسب عدد مرشحاته املنتخبات يف اجملالس الشعبية البلدية 

 والوالئية والربملان". 

تضّمن مادة تصب يف نفس هذا التعزيز والتطوير  (5)2016عمل اجمللس الدستوري لسنة  نظامطار إىل أن ونشري يف هذا اإل
اليت ورد فيها:" يتم توزيع املقاعد، ابلنسبة  48ملكانة املرأة يف اجملالس املنتخبة، وابلضبط كعضو يف اجمللس الشعيب الوطين، وهي املادة 

مع مراعاة أحكام القانون ، على القوائم طبقا ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت، النتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين
فمن املعلوم أن اجمللس الدستوري يف عمله ميثل السند الضامن  العضوي الذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة ".

راته تتمتع للحقوق واحلرايت األساسية الواردة يف الدستور، ومن ضمنها تلك املتعلقة بتعزيز متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، إذ أن آراءه وقرا

                                                                                                                                                                                                 
( سنوات بطريقة االقرتاع النسيب على 5ما يلي:" ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين لعهدة مدهتا مخس) 16/10من القانون رقم  84جاء يف املادة (1)

( 3اإل إليهم ثالثة)القائمة. يسجل املرتشحون ابلرتتيب يف كل دائرة انتخابية يف قوائم تشتمل على عدد من املرتشحني بقدر عدد املقاعد املطلوب شغلها، ويض
  واملذكور أعاله". 2012يناير سنة 12املؤرخ يف  12/03أحكام القانون العضوي رقم  مراعاة، مع مرتشحني إضافيني

أحكام القانون العضوي  مراعاة، مع ما يلي:" يتم توزيع املقاعد على املرتشحني وفقا للرتتيب الوارد يف كل قائمة 16/10من القانون رقم  89املادة ورد يف (2)
  واملذكور أعاله". 2012يناير سنة 12املؤرخ يف  12/03رقم 

حكام الدستورية والتشريعية السارية املفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده على أنه:" دون اإلخالل ابأل 16/10من القانون رقم  105تنص املادة (3)
أو عضوية يف بسبب الوفاة أو االستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو اإلقصاء، أو التجريد من عهدته االنتخابية أو بسبب قبوله وظيفة عضو يف احلكومة 

أحكام القانون العضوي رقم  مراعاةمع رتشح األخري املنتخب يف القائمة، للمدة املتبقية من العهدة النيابية، اجمللس الدستوري، ابملرتشح املرتب مباشرة بعد امل
  واملذكور أعاله ". 2012يناير سنة 12املؤرخ يف  12/03

 . 18/01/2012الصادرة يف  2اجلريدة الرمسية العدد (4)
املؤرخ يف  12ر.م.د/ /01قم مبوجب رأيه ر  للدستور، -12/04رقم  أي القانون –العضوي وقضى اجمللس الدستوري يف مدى مطابقة هذا القانون 

 .18/01/2012الصادرة يف  2اجلريدة الرمسية العدد ، 08/01/2012
 .11/05/2016الصادرة يف  29اجلريدة الرمسية العدد (5)
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املؤسس الدستوري من التعديالت الدستورية، وخري دليل على ذلك ، وال سيما ما يبديه حول مقاصد وأبعاد (1)حبجية الشيء املقضي فيه
املتعلقة برتقية التناصف بني الرجال والنساء يف (2)36خبصوص املادة  2016الدستوري لسنة  التعديلما عرب عنه يف رأيه املتعلق مبشروع 

تورية املخصصة للمرأة اجلزائرية، ومن ضمنها احلقوق سوق العمل وتويل املسؤوليات، إذ اعتربها تكملة حلزمة األحكام القانونية الدس
 . (3)مكرر 31و 29السياسية املتصلة ابملادتني 

، إىل 2008وقد أدى تطبيق األدوات القانونية اهلادفة إىل الرقي بتمثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة بعد التعديل الدستوري لسنة 
. ففي 12/03مبوجب القانون العضوي رقم  " نظام الكوات "ملنتخبة، خاصة عقب إدراج ن معترب يف نسبة مشاركتها داخل اجملالس احتسّ 

( 462(مقعدا يف اجمللس الشعيب الوطين من جمموع)146حتصلت املرأة على) 10/05/2012االنتخاابت التشريعية اليت أجريت يف 
( مقعد من بني 31اليت فازت فيها بـ) 2007ية لسنة % ، مقارنة ابالنتخاابت التشريع31.60مقعد، أي ابرتفاع نسبة متثيلها إىل 

بلغ متثيل املرأة يف  04/05/2017% فقط. وعلى إثر االنتخاابت التشريعية اليت متت يف 7.96( مقعد حينها ، أي ما يعادل  389)
اليت النتخاابت احمللية %. يف حني عرفت ا 25.97( مقعد، وهو ما يعين نسبة 462( امرأة من جمموع )120اجمللس الشعيب الوطين )

( منتخبا، وهو ما يؤكد أن نسبة النساء املنتخبات 24891( مقعدا من بني )4120قتطاع املرأة لنفسها)ا 29/11/2012 أجريت يف
%، وهذا يف ظل االرتفاع 9 سوى بلغ نسبة النساء املنتخبات فيهامل تاليت  2007% مقارنة ابنتخاابت سنة 16.55قد صعدت إىل 

( مرتشحا أي بزايدة بلغت 185187( مرتشحة من بني العدد اإلمجايل الذي هو)31609يف عدد املرتشحات الذي وصل ) امللحوظ
( بلدية على املستوى الوطين، 1541( نساء كرؤساء بلدايت من بني )10. كما مت تنصيب )2007( مرتشحة مقارنة بسنة 28472)

( بلدايت. وأما انتخاهبا يف اجملالس الوالئية 03مل تستطيع أن ترتأس فيها إال ثالث) اليت 2007وهو عدد مقبول مقارنة ابنتخاابت سنة 
 . (4)%29.69( مقعد، أي ما يعادل نسبة 2004مقعدا من بني ) (595)  فسجل حصوهلا على

 

                                                           
جمللس الدستوري هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية من نظام عمل اجمللس الدستوري على أن:" آراء وقرارات ا 71تنص املادة (1)

 ( من الدستور". 3)الفقرة 191والقضائية طبقا للمادة 
 تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل. تشجع الدولة على ما يلي:" 2016من التعديل الدستوري لسنة  60تنص املادة (2)

 . ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى املؤسسات"
من الدستور تكرس املبدأ األساسي  29ما يلي:"...اعتبارا أن املادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  36ورد يف رأي اجمللس الدستوري خبصوص املادة (3)

زالة العقبات اليت حتول دون للمساواة بني املواطنني أمام القانون، واعتبارا أن املؤسسات هتدإل إىل مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات إب
مكرر ملا هلا من  31و 29تني املشاركة الفعلية يف جماالت احلياة، واعتبارا أن إضافتها ملادة جديدة هي تكملة حلزمة املواد اليت خصصت للمرأة اجلزائرية بعد املاد

تشغيل يعزز من حقوق املرأة ويدعم مشاركتها الفعلية يف احلياة االقتصادية واعتبارا أن دسرتة ترقية التناصف بني الرجل واملرأة يف جمال القيمة يف جمتمعنا، 
ر .ت.د/  01/16: رأي اجمللس الدستوري رقم انظرواعتبارا ابلنتيجة أن هذا التعديل ال ميس البتة حقوق اإلنسان واملواطن وحرايهتما". واالجتماعية والثقافية، 

 .03/02/2016املؤرخة يف  6التعديل الدستوري، الصادر يف اجلريدة الرمسية العدد  املتعلق مبشروع 28/01/2016م د املؤرخ يف 
 املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطين:انظر: لتفاصيل أكثر متصلة هبذه اإلحصائيات ومعلومات أخرى (4)
 http://www.apn.dz/ar/deputes-nommes-gouvernement،  املوقع الرمسي لوزارة  أيضا؛ وراجع 10، يف الساعة 13/04/2018اطلع عليه بتاريخ

 .09، يف الساعة 14/04/2018اطلع عليه بتاريخ  ،http://www.interieur.gov.dzواجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية:  الداخلية

http://www.apn.dz/ar/deputes-nommes-gouvernement
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 :ـاتــــمةخــ

ية ت عامة دولية سياسيقة معطيا احلقيفبعد وقوفنا على البيئة الدولية اخلارجية اليت هي خنلص من خالل دراستنا هلذا املوضوع، و 
قد  ريةأن الدولة اجلزائ ة خاصة، هوبصف ياسيمبشاركة املرأة يف العمل السحقوق اإلنسان  عامة والتسريع  محايةوقانونية كان هدفها الرئيسي 

وخاصة ت، وجب هذه االتفاقياعليها مب  وافقتاحلقوق وعملت على تنفيذ االلتزامات الدولية اليتأقرت مبعظم االتفاقيات الدولية املعنية بتلك 
ة الدولية تفاقيواال 1979 سنةلد املرأة مييز ضمع االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال الت عملية تكييف املنظومة القانونية الوطنية

امات ريس االلتز نفيذية على تثمني وتكعمل املؤسس الدستوري ومن ورائه املشرع والسلطة الت، ف1952بشأن احلقوق السياسية للمرأة لسنة 
 املتصلة بعملية ترقية وتعزيز حقوقها السياسية، وابلضبط متثيلها يف اجملالس املنتخبة. 

لمرأة يف اجملالس ياسيني لسثيل الاألسس القانونية املختلفة اليت تؤسس آلليات ضامنة للتمكني والتم ويدخل هذا يف إطار وضع
، أي أن هذا التعديل األخري 2008ي لسنة التعديل الدستوري اجلزئيف العمل السياسي حتمية ابتداء من  مشاركة املرأةاملنتخبة، فأضحت 

لدستوري ليضع سيس امن هذا التأ انطالقا زائريمث أتى املشرع  اجل ،جاء ليعاجل إشكالية ضعف متثيل املرأة يف اجملالس احمللية والوطنية
 نظاميتبىن " كأول حل  اجملالس املنتخبة احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف 12/03القانون العضوي رقم آليات حتفيزية تضمنها 

 ملقارنة.  األنظمة القانونية العديد من اخذت به أ"، مثلما التمايز االجيايبأو ما يصطلح عليه بـ "  احلصص أو النسبة االجيابية، أي الكوات"

ة عديل الدستوري لسنيف الت اتقدم أكثرولتدعيم عملية ترقية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة أدرج املؤسس الدستوري آلية أخرى 
أي نظام  –اآلليةسالفة الذكر، وهي   36ملادة ا، واملتمثلة يف نظام التناصف بينها وبني الرجل يف املشاركة يف احلياة العامة الوارد يف 2016

 روج من نظام احلصصي اخلة، أملنتخباليت ميكن تفعيلها على القوائم االنتخابية لضمان مشاركة ومتثيل املرأة يف اجملالس ا-التناصف
ظام أي ن -صالح السياسي جمال اإلألوىل يفاوهذا بعد اخلطوة الكوات" والولوج إىل نظام التناصف يف التمثيل السياسي،  نظاماإلجبارية"
سي هلا، النشاط السياية يف وبعث حرك لسياسياليت كانت الغاية منها نزع احلواجز والرتدد الذي كان يطبع مشاركة املرأة يف اجملال ا -احلصص

عات احمللية( ال يف إدارة اجلماعنصرا فاعيعية و فبعد أن أصبحت عضوا يف اجملالس املنتخبة)أي ممارسة للعمل التشريعي والرقايب يف السلطة التشر 
 ة.مشاركتها السياسي ية وتعزيزية ترقالستكمال عمل -نظام التناصف -مبوجب النظام األول، انتقل املؤسس الدستوري إىل اخلطوة الثانية

والقانون  احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة 12/03لذا نقرتح تعديل كل من القانون العضوي رقم   
يل ترقية املتعلق بنظام االنتخاابت من خالل إدراج نظام التناصف حلل مشكلة متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، وابلتا 16/10العضوي رقم 

املتعلق ابهليئة العليا  25/08/2016املؤرخ يف  16/13وتعزيز حظوظها يف املشاركة يف العمل السياسي، وأيضا تعديل القانون العضوي رقم 
ن العضوي رقم أحكاما قانونية تتعلق بضرورة مراعاة أحكام القانو  جمال الرقابةبتضمني الصالحيات املنوطة هبا يف (1)املستقلة ملراقبة االنتخاابت

احملدد لكيفيات توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة، وهذا حىت نضمن تفعيل دوره الرقايب سواء قبل االقرتاع أو بعد االقرتاع يف  12/03
 جمال محاية احلصص احملددة هلا قانوان.

                                                           

 .28/08/2016الصادرة يف  50اجلريدة الرمسية العدد (1) 
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لوايت جنحن يف يد عدد الص تزاخيية فيما إدراج برامج األعمال اإلجيابية اليت تكتسي شكل احلصص، وإن سجل نتائج مرضغري أن 
 الرتشح والفوز مبقاعد منتخبة، إال أنه تعرض جملموعة من االنتقادات، نذكر منها:

حدة، نسا واململكة املتطاليا وفر ول ك يتدخله غري الدميقراطي يف طابعه التمييزي يف شكل أنظمة حصص، هلذا ختلت عنه العديد من الدـ 
 املساواة بني اجلنسني مثلما هو منصوص عليه يف دساتريها. حبجة تناقضه مع مبدأ

ق نوع من التمييز نه أن خيلمن شأ أن النص على ترتيب دائم ضمن الدستور يهدإل إىل تعويض غياب النساء يف العمليات االنتخابيةـ 
 غري احملبذ يف اجملتمع، وابلنسبة جملموعة ممثلة جزئيا يف اجملتمع.

 نية له.فر األرضية القانو قع رغم تو  الوايفريس متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة يف اجلزائر ال يزال ضعيف التطبيق ورغم كل هذا، ف ن تك
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 عطلة األمومة بين النص والواقق
Maternity vacation between text and reality 

 أستاذة حماضرة قسم )ب(،د. بن عمور عائحة، 
 معهد العلوم القانونية واإلدارية،

 املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائر.
  30/05/2018تاريخ املراجعة:  - 29/04/2018تاريخ اإليداع: 

 ملخص:
أن املرأة إذا ما عرفت بأهنا حامل  يدرس هذا البحث احلق يف عطلة األمومة للمرأة العاملة يف القطاعني العام واخلا ، وقد تبني

( 14قل يف اجلزائر عن أربع عشر )ال ت البد من إتباع اإلجراءات القانونية لالستفادة من حقها يف التوقف عن العمل املقدر بفرتة انقطاع
 .أسبوعا قبل و بعد الوضع

الذي كان ساري يف الثمانينات  وقد سبق مشرعنا املشرع الفرنسي باالعرتاف هبذا احلق ونظم أحكامه، لكن املالحظ أن القانون
جتماعية. وعلى كل فاحلق يف عطلة األمومة واال ال يزال حيز التنفيذ ومل تتغري أحكامه إال يف بعض اجلزئيات، بالر م من تغري الظروف العملية

عطلة.  ري أن اإلجراءات اليت تتبعها هيئة ميتع املرأة باحلماية القانونية، فال تسرح وال تستدعى تعسفيا للعمل، وال تتنازل عن حقها يف ال
افة القانونية، وطرق احلصول ة من الثقالضمان االجتماعي تعد إجراءات معقدة ومكلفة وباألخص أن ليس مجيع النساء على درجة واحد

 على حقهن يف التعويض املتمثل يف األداءات النقدية والعينية.
 الكلمات المفتاحية: 

 الجتماعي، التعويض.اعطلة األمومة، االعرتاف، إجازة األمومة، األداءات النقدية والعينية، التوقف عن العمل، الضمان 
Abstract 

This study examines the right to maternity vacation for women working in the public and 

private sectors. It has been shown that if women are defined as pregnant, they must follow the legal 

procedures to benefit from their right to stop work, which is estimated to be at least 14 weeks and 

after the situation. 

The French legislator has already recognized this right and regulated its provisions, the right 

to maternity vacant entitles women to legal protection; they are not dismissed or summoned to work, 

nor do they give up their right to vacation.  

However, the procedures followed by the Social Security Commission are complex and costly 

procedures, in particular that not all women have a single degree of legal culture, and ways to obtain 

their right to compensation  In cash and in kind. 

Keywords: 

Maternity vacation, Recognition, maternity vacation, Cash and in-kind payments, stop 

working, Social security, Compensation. 

 مقدمة:
جناب ، لكن  كانت املرأة املؤهلة لإلإن املرأة كائن إنساين خلقه اهلل سبحانه وتعاىل لتعمري األرر مع شريكها الرجل، وحلكمة اهلل
لعديد من املنظمات املهنية النسوية افرصة احلصول على لقب أم بالنسبة للمرأة العاملة ليس من السهل قبل القرن العشرين، وبعد مطالبة 
قف عن للمرأة بإجازة مرخص فيها التو  حلقهن يف الراحة قبل وبعد الوضع، وبعد حماوالت عديدة تبىن املشرع الفرنسي أول مبادرة لإلعرتاف

 العمل ألسباب تتعلق بكون العاملة حامل.
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غطيتها يف حالة الطوارئ أو الظروف توحق املرأة العاملة يف احلماية بواسطة نظام الضمان اإلجتماعي والتأمينات اإلجتماعية، هو 
بتمكينها من أداءات نقدية وعينية حسب عي  ري املتوقعة الصحية والطبيعية اليت متر هبا املرأة العاملة، حبيث تتكفل هيئات الضمان اإلجتما

راهن من مكتسبات املرأة العاملة، طبيعة الطارئ ويعد مرر أمومة واحد منها. ومن مث تبنته العديد من دول العامل ليصبح يف الوقت ال
خلا  والعام، فهو يرتبط باملرأة ال لقطاع ااوبالرجوع ملشرعنا الوطين فقد اعرتف به وساوى يف معاجلة نظامه القانوين بني املرأة العاملة يف 

 بالقطاع املمارس فيه النشاط املأجور. 
االعرتاف بعطلة األمومة كحق  من هذا املنطلق نريد التعرف على هذا احلق، وذلك من خالل طرحنا لإلشكال التايل: إذا ما مت

شرع يف القوانني الداخلية وما إشكالية موس؟ وكيف نظمها املمضمون للمرأة األجرية احلامل، فهل رهانات اإلعرتاف به حتققت يف الواقع املل
 اإلستفادة منها عمليا؟ 

انوين لعطلة األمومة واملبحث الثاين ولإلجابة على اإلشكالية التالية اتبعنا اخلطة املقسمة إىل مبحثني: خيصص األول لإلطار الق
 يدرس األحكام اخلاصة باحلق يف عطلة األمومة.

 المبحث األول
 إلطار القانوني لعطلة األمومةا

ة العاملة أو املوظفة احلامل، فإنه إذا كانت عطلة األمومة ترخيص من طرف املشرع بالتوقف عن العمل مقابل تعويض مستحق للمرأ        
 .بحث يف مطلبنيمن اجللي البحث يف مفهومه وبدايات اإلعرتاف به كحق مكتسب. وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذا امل

 المطلب األول: مفهوم عطلة األمومة
ف هبا على الصعيد الوطين والدويل نتعرف يف هذه املطلب على املقصود بعطلة األمومة )الفرع األول( ومن مث نعرج لتطور اإلعرتا         

 )الفرع الثاين(.
 الفرع األول: المقصود بعطلة األمومة

ح األول "عطلة"و الثاين " أمومة". فالعطلة مجعها: ُعُطالت وُعْطالت وُعَطل، ينقسم مفهوم عطلة األمومة إىل مصطلحني: املصل
وأما  .1يها الدواوين واملدارسوالُعْطَلُة : بقاُء العامل بال َعَمل وهو قادر عليه، يقال : فالٌن يْشكو الُعْطلة، والُعْطَلُة مدَّة يوٍم أَو َأكثَر تُعطَُّل ف

ي رابطة تلحق املرأة بأبنائها وهو من أقوى الروابط اإلنسانية، فهي لصيقة مبن تضع أو ستضع مولودا. يف األمومة مشتقة من كلمة األم وه
 حني ينصرف مفهومها القانوين إىل مدى األخذ به من طرف املشرع كنظام قانوين معرتف به.

ة مضمون، وحيدد القانون كيفيات على:"  احلق يف الراح 2016من الدستور  اجلزائري املعدل لسنة  55بداية نصت املادة 
منه على: " للموظف القائم  4- 39املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العامة يف املادة  2 66/133ممارسته." نص عليه أيضا األمر 

نات اإلجتماعية الذي املتعلق بالتأمي84/273باخلدمة احلق: ... يف عطلة أمومة ملدة شهرين مع استحقاق األجرة". باإلضافة للمرسوم 
املتعلق بكيفيات تطبيق 82/3024من املرسوم  36اعتربها من التغيبات املدفوعة األجر، وهي حق من حقوق املوظفات تبعا للمادة 

                                           
 .609،  2004جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، 1

 07/06/1966.2الصادرة  46املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العامة، ج ر عدد  1966جوان  02ر  يف املؤ  66/133األمر 
 .14/02/1984الصادرة بتاريخ 7ج ر عدد املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية ،  11/02/1984املؤر  يف  84/27املرسوم  3
الصادرة بتاريخ  37طبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية ، ج ر عدد املتعلق بكيفيات ت11/09/1982املؤر  يف  82/302املرسوم 4

14/09/1982. 
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لتشريع األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية: "التوقف عن العمل طول فرتتني ما قبل الوالدة وبعدها حق للعامالت كما حيدده ا
: " تستفيد املرأة املوظفة  خالل فرتة 213املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العامة يف مادته  1 06/03املعمول به". ونص األمر 

 احلمل والوالدة من عطلة أمومة وفقا للتشريع املعمول به".
فإن كان املفهوم 2لعطلة" ومل يستعمل مصطلح "اإلجازة" يالحظ من خالل هذه النصو  أن املشرع اجلزائري تبىن مصطلح "ا           

 األول ينصرف إىل اإلنقطاع عن العمل فإن الثاين يراد به اإلنقطاع املرخص به قانونا. وإن كان األنسب أن يستعمل املشرع مصطلح اإلجازة
ص هبا قانونا مرتبطة حبق املرأة مبجرد احلمل يف بالنظر لطبيعة التوقف عن العمل الذي جاء بناء على أسباب مرخ 3كما فعل نظريه املصري

 .4اإلستفادة من عطلة األمومة ،كما اعتربه التوقف عن العمل أو الذي يدخل ضمن الغيابات اخلاصة املدفوعة األجر
به منذ عطلة األمومة حق مرتبط بالنساء األجريات احلامالت. و مت األخذ  وذات األمر ذهب إليه املشرع الفرنسي، حيث اعترب

بقوله  من قانون العمل الفرنسي L1225-16 ، ونص عليه يف املادة Egeland 5املسمى  27/11/1909مبوجب قانون  1909
 .6أن األجرية تستفيد من ترخيص بالغياب يف حالة احلمل وبعد الوضع

ه للمرأة العاملة أو املوظفة احلامل ف بومما سبق يتبني أن عطلة األمومة أو اإلجازة قد تبنته أ لب التشريعات العاملية كحق معرت 
ازات اليت نادت هبا العديد من النساء يرخص هلا التوقف عن العمل ملدة معينة عن العمل، تكتسب مبوجبه محاية قانونية، وهو من أكرب اإلجن
  فرنسا لإلعرتاف به كحق حممي.يفالعامالت يف السابق، لكن مل يتأتى هذا اإلنتصار إال بعد مرحلة طويلة من النضال النسوي السيما 

 المطلب الااني: االعتراف بعطلة األمومة
 لكن نتائجها مل تكن ملموسة إال مبوجب قانون18867أول مبادرة برملانية يف فرنسا لإلعرتاف بعطلة األمومة ترجع لسنة  

Egeland  ( أسابيع وال متنح هلا أّي تعويض 8انية )، وهبذا نشأت عطلة األمومة يف فرنسا اليت كانت يف األصل مث1909الصادر سنة
للتوقف عن العمل  8وال تفقد عقد العمل، وتتمتع املرأة تبعا لذلك باحلماية القانونية، إذ ال خترج  عن كوهنا حق يف الراحة يتعلق بقوة قاهرة

. وجتسد دور املشرع 9أمني اإلجتماعيمفادها الوضع واحلالة الصحية للمرأة بعده، سواء عن طريق صاحب العمل أو عن طريق نظام الت
 . 10بتبنيه قانونني إلنشاء عطلة األمومة اإلجبارية ونتائجها اإلقتصادية 1913الفرنسي أكثر يف سنة 

                                           
 16/07/2006.1الصادرة بتاريخ  46، املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العامة، العدد15/07/2006املؤر  يف  06/03األمر 

 ص.اإلجازة مشتقة من فعل أجاز أي رخصة أو إذن ترخي 2
ة للموظف للتغيب عن العمل بناء على تقرير واإلجازة املرضية هي" إجاز   .فاإلجازة السنوية هي "رخصة لتغيب املوظف عن العمل كل عام للراحة وجتديد النشاط"

 جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، املرجع السابق.  طيب"
يوما بتعويض مساو لألجر يشمل املدة  90نح املرأة العاملة حق احلصول على إجازة وضع مد ا : م2003لسنة  12من قانون العمل املوحد رقم  91املادة  3

 يوما التالية للوضع،  وال تستحق اإلجازة ألكثر من مرتني خالل مدة خدمة العاملة.  45اليت تسبق الوضع واليت تليه ، وال جيوز تشغيلها خالل 
 منه. 36املادة على األخص ،  ق بالتأمينات اإلجتماعية املتعل  84/27املرسوم القسم الثاين من  4

5Loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, JO du 28 novembre 1909, 

p. 11386 
6  Art L1225-16 du C du TRAVAIL « La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens 

médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance 

médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. ». 
 24 فيفري 7.1886

8Isabel Odul-Asorey, Congé maternité, droit des femmes ?, La Revue des droits de l’homme, n 3,2013 cite par 

https://journals.openedition.org/revdh/204#ftn6 consule le 28//04/2018 à 08.50. 
 أمه حياً أو ميتاً بعد اكتمال فرتة احلمل عادة )من سبعة أشهر إىل تسعة أشهر من بدء احلمل(. ويقصد بالوضع عادة انفصال اجلنني عن9

10Loi du 17juin et du 30 juillet 1913. 

https://journals.openedition.org/revdh/204#ftn6
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حول محاية األمومة. 1952لسنة  103نصت املنظمة العاملية للعمل على أحكام خمتلفة حلماية األمومة مبوجب اإلتفاقية رقم 
ى النساء يف املنش ت الصناعية و ري الصناعية ) التجارية واخلدماتية( واألعمال الزراعية مبا فيهن العامالت بأجر حبيث أصبحت تسري عل

 . 1يف منازهلن
 وقد نتج عن هذه اإلتفاقية اإلعرتاف مبا يلي: 

 (أسبوع.14املدة الكلية لعطلة األمومة على األقل أربع عشر ) -
 ( أسابيع.6هي ستة )  post natalمدة عطلة ما بعد الوالدة  -
 ضمان تقدمي عطلة األمومة لتأمني مستوى معيشي مناسب. -

 على:  19/10/1992الصادر بتاريخ  CEF85/92وفيما يتعلق بالقانون العام، ينص التوجيه األوريب 
متعاقبة، جيب أن تشمل هذه  ع(أسبو 14مهما تكن دولة العمل، للمرأة احلق يف حالة احلمل يف عطلة أمومة على األقل أربع عشر ) -

 الفرتة إجازة إلزامية على األقل أسبوعني قبل و/أو بعد الوالدة.
دة يف األجور اليت حتدث قبل أو العامالت يف إجازة األمومة ليس بالضرورة حصوهلن على كل الراتب، ولكن جيب أن تستفيد من أي زيا-

 أثناء إجازة األمومة.
منح هذا احلق شريطة أن تستويف  شرع الداخلي، وجيب على األقل أن يكون مساويا ألجرة املريضة. يتمحيدد مبلغ التعويض من طرف امل-

( 12تكون مطلوبة هي اثىن عشر ) املوظفة شروط تؤهلها للتمتع به من قبل مشرعها، ومهما كانت املدة القصوى للعمل السابق واليت قد
 شهرا.

 2000لسنة  183ت العمل الدولية حلماية األمومة، فقد أصدرت املنظمة اإلتفاقية الدولية رقم واستكماالً للحماية اليت وفر ا اتفاقيا
( أسبوعاً، 14بشأن محاية األمومة، حيث جاءت هذه اإلتفاقية أكثر محاية للمرأة العاملة، حيث رفعت مقدار إجازة الوضع إىل أربع عشر )

قبل الوضع تكون مساوية للفرتة الفاصلة بني التاريييخ املقرر للوضع وتارخيها الفعلي،  حيث يكون من حق العاملة احلصول على فرتة راحة ما
فضاًل عن حقها يف احلصول على إجازة إضافية يف حالة اإلصابة مبرر أو حدوث مضاعفات أو احتمال حدوث مضاعفات نامجة عن 

 .2احلمل والوضع
خل الدولة، وتأكيد احلق يف التوقف عن العمل، وقد تبنته فيما بعد العديد من إن اإلعرتاف بعطلة األمومة يف فرنسا كان مرهونا بتد

 .3الدول على الصعيد الدويل و األورويب. يعد هذا اإلعرتاف السماح للمرأة بأن تصبح أم باملعىن البيولوجي للكلمة
تفاقية احلد األدىن للضمانات وضعت هذه اإلاليت صادقت عليها اجلزائر، وقد  1952لسنة  102وانطالقا من اإلتفاقية الدولية رقم 

 لعاملة.اإلجتماعية، حبيث يغطي الضمان اإلجتماعي مثانية أخطار اجتماعية منها األخطار اخلاصة باملرأة ا
ع، خالصة القول أن احلق يف عطلة األمومة هو حق معرتف به دستوريا يف نطاق احلق يف الراحة املرتبط باحلالة املرضية للحامل والوض

ولتتمكن من حضانة ورعاية مولودها احلديث الذي حيتاج حلنني والدته أكثر من أي شيء آخر ، عالوة على ذلك اعرتف للمرأة باحلق يف 

                                           
 .63،   1998، ابريل 72بدرية العوضي ، املرأة العاملة يف اتفاقيات العمل الدولية ، جملة العمل العربية ،  العدد 1
 .بشأن محاية األمومة 2000لسنة  183االتفاقية الدولية رقم  من 5و 4املادتني    2

يوجد حد أقصى لعدد مرات وجتدر اإلشارة إىل أن اإلتفاقية املذكورة مل تقيد حق املرأة العاملة يف حصوهلا على إجازة الوضع بعدد معني من الوالدات، ومن مث ال 
 .العمل الدولية اليت حتصل فيها املرأة على إجازة الوضع وفقاً ملعايري

3Art. R. 1225-1 C. Trav. 
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. 1الوالدةالرضاعة املقدر بساعتني يف كل يوم يف الستة األشهر األوىل من تاريخ الوضع وساعة يوميا يف الستة األشهر الثانية املوالية من تاريخ 
من القانون األساسي العام للوظيفة العامة بقوهلا:"للموظفة املرضعة احلق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة  214ونفس احلكم تبنته املادة 

( أشهر األوىل وساعة واحدة مدفوعة األجر كل يوم خالل 6األمومة، وملدة سنة، يف التغيب ساعتني مدفوعيت األجر كل يوم خيالل الستة )
( املوالية، ميكين توزييع هيذه الغيابيات على ميدار الييوم حسبما يناسب املوظفة." وهناى من يسميها "ساعة األمومة" للمرضعة 6ر الستة )األشه

رضاعة طبيعية، لكن بالرجوع للواقع العملي فالكثري من اإلدارات واملؤسسات اإلقتصادية ترفض هذا احلق نظرا لعدم جتاوز ساعات العمل 
 عة أسبوعيا أو تعسفا من طرف مدرائها.سا 40

 المطلب الااني: مدة عطلة األمومة.
بشأن محاية  2000لسنة  183اإلتفاقية الدولية رقم مبوجب إذا كانت منظمة العمل الدولية قد حددت مدة عطلة األمومة 

لتحفظ على بنودها. وفيما يلي نتعرف تفاقية أو ااألمومة، لكن ميكن للتشريعات الوطنية أن تزيد أو تنقص مد ا، حبسب املصادقة على اإل
 على مدة عطلة األمومة يف احلالة العادية ويف بعض احلاالت اخلاصة.

 الفرع األول: الحالة العادية.
يوم مقسمة بني قبل و/أو  98( أسبوعا املقدرة ب14حتدد املدة املسموح هبا للمرأة يف اإلستفادة من عطلة األمومة بأربع عشر )

:" تستحق التعويضة اليومية عن الفرتة 2املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 83/11من القانون  29الوالدة، يف اجلزائر حسب نص املادة  بعد
د أو توأم اليت انقطعت املرأة العاملة أثناءها عن عملها وذلك ملدة أربعة عشر أسبوعا متتالية". ومل يفرق املشرع اجلزائري بني كون املولود واح

                                           
:"لألمهات املرضعات احلق يف التغيب ساعتني املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية 302-82املرسوم من  46املادة 1

ة كل يوم مدة األشهر لستة املوالية . ومتيز هذه الساعات عن فرتات الراحة مدفوعيت األجر كل يوم ابتداء من يوم الوالدة مدة األشهر الستة األوىل وساعة واحد
 .األخرى املقررة طوال كل يوم، وميكن أن توزع إىل فرتتني قدر كل منهما ساعة أو إىل فرتات ثالثني دقيقة حسب احلالة وحسب طلب املعنية"

 .05/07/1983الصادرة بتاريخ  28اعية ، ج ر عدد املتعلق بالتأمينات اإلجتم 02/07/1983املور  يف  83/11قانون 2
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. وعلى خالف ذلك فاملشرع املصري قّيد احلق يف اإلجازة بعدد مرات اإلجناب حسب ما 1أو أكثر سواء كانت املرأة حاضنة لطفل أو أكثر
 .20032لسنة  12من قانون العمل املوحد رقم  91جاء يف نص املادة 

وبالوضع  prénatalالوضع  ة بني فرتتني قبل ري أن املشرع الفرنسي اعتمد يف طريقة احتساب العطلة باألسابيع مقسم         
postnatalب ما جاء يف نص املادة، ويفرق القانون الفرنسي بني كون املرأة تضع مولودا واحدا أو توأم أو ثالثة توائم حس L.1225(-

 من قانون العمل الفرنسي.  (17-18-19-20
أسابيع بعد الوضع  10ل الوضع و أسابيع قب 6أقل فإهنا تستفيد من  يف حالة وضعها مولودا واحدا و يف نفس الوقت حاضنة لطفلني أو-
 أسبوع(. 16)
 أسبوع(. 26أسبوع ) 18أسابيع وبعد الوضع  8و يف حالة وضعها لطفلها الثالث تستفيد من عطلة األمومة قبل الوضع بيي -
 أسبوع(. 34أسبوع ) 22أسبوع وبعد الوضع  12و يف حالة والد ا لطفلني توأم قبل الوضع تستفيد من عطلة األمومة قدرها -
 أسبوع(. 46أسبوع ) 22وع وبعد الوضع أسب 24( توائم أو أكثر تستفيد من عطلة األمومة قبل الوضع بيي 3وأما يف حالة والد ا لثالثة )-

 الفرع الااني: الوضعيات الخاصة المرتبطة بمدة عطلة األمومة
بكرة(أو حالة املرر أو حالة وفاة تسبق التاريخ املتوقع للوالدة )يف حالة الوالدة امل ويقصد بالوضعيات اخلاصة هي حاالت اليت

 اجلنني أو اإلجهار.
 .prématuréأوال: في حالة الوالدة المبكرة  

                                           
 جازة يف بعض الدول:أسبوع كتعويض للعاملة اليت وضعت احلمل مدة اال 75حتتل السويد املرتبة األوىل عامليا يف مدة أجازة االمومة ب2

 .% 80أسبوع / نسبة التعويض  75السويد  -
 % 90أسبوع / نسبة التعويض  58بلغاريا  -
 % 90بوع / نسبة التعويض أس 39بريطانيا  -
 .أورو لألسبوع 230أسبوع /  26ايرلندا  -
 % 90أسبوع / نسبة التعويض  26اليابان  -
 % 75إىل  90أسبوع / نسبة التعويض من  21فنلندا  -
 .% 80أسبوع / نسبة التعويض  16سويسرا  -
 .%  100أسبوع / نسبة التعويض  16فرنسا  -
 .%  100أسبوع / نسبة التعويض  14أملانيا  -
 % 100أسبوع / نسبة التعويض  12الواليات املتحدة  -

 :ويف بعض الدول العربية
 .%  100ض يوما عن الوالدة الثالثة/ نسبة التعوي 75يوما عن الوالدة الثانية  90يوم عن الوالدة األوىل  120سوريا  -
 .%  100أسبوع / نسبة التعويض  14يوم أي  98اجلزائر  -
 .%  75يضأسبوع / نسبة التعو  13مصر  -
 .%  100أسبوع / نسبة التعويض  10السعودية واالردن  -
 .%  100يوم / نسبة التعويض  62العراق  -
تاريخ وقد اطُّلع عليه بتاريخ:  https://ar.wikipedia.org/wiki/%.نقال عن املوقع اإللكرتوين:  100يوم / نسبة التعويض  60االمارات واليمن  -

 .12.39على الساعة  15/02/2018
 وال تستحق اإلجازة ألكثر من مرتني خالل مدة خدمة العاملة .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9
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النظر عن يوم بغض  98يف اجلزائر مل يتعرر املشرع هلذه احلالة املتعلقة بالوالدة املبكرة ، فاملرأة تستفيد من عطلة أمومة تقدر ب
قبل تاريخ الوضع احملتمل ألن هذا األمر ال دخل للمرأة أو الطبيب فيه ألنه مقدر من اهلل سبحانه وتعاىل، وأما يف فرنسا إذا متت الوالدة 

والبداية املقررة ( أسابيع قبل املوعد املخطط هلا ، فيجب زيادة مدة إجازة األمومة القانونية بعدد األيام بني التسليم 6األوان بأكثر من ستة )
ق للطبيب للعطلة، مثال: إذا ولد الطفل قبل أسبوعني من تاريخ املتوقع ، فسيتم متديد املدة اإلمجالية لإلجازة ملدة أسبوعني وطبقا لرأي املواف

 .1والدة وفقاً لذلك( أسابيع ، وتزداد مدة إجازة ما بعد ال3املتابع، قد تقلل األم من إجاز ا السابقة للوالدة مدة تصل إىل ثالثة)
 .ثانيا: في حالة المرض

جاز زيادة هذه الفرتات ملدة تصل إىل مل يتعرر املشرع اجلزائري حلالة املرر املتعلق باحلمل أو الوالدة خبالف املشرع الفرنسي الذي أ
 بية تثبت ذلك.طأسبوعني لإلجازة السابقة للوالدة وما يصل إىل أربعة أسابيع لإلجازة بعد الوالدة بتقدمي شهادة 

 .ثالاا: في حالة الوفاة
يا. ألن عطلة األمومة ترتبط بالوضع حيف حالة وفاة الطفل أثناء الوضع أو بعده فإن املرأة تتحصل على عطلة أمومة كما لو بقي طفلها 

 وليس بالوضع لطفلها حيا.
 رابعا: في حالة اإلجهاض.

الدة على حاالت اإلجهار اليت تقع للمرأة وتؤدي إىل انفصال اجلنني عنها عن سريان أحكام الو  يف حالة اإلجهاريثور التساؤل 
قبل استكمال فرتة احلمل. ولإلجابة على هذا التساؤل، فقد فرق الفقه اإلجتماعي بني حاالت اإلجهار الالإرادي واإلجهار اإلرادي 

رأي الراجح يف الفقه والقضاء املقارن، أن املرأة من حقها الذي يتم بناء على طلب املرأة نفسها. ففي حالة اإلجهار الالإرادي يرى ال
رتة، اإلستفادة من إجازة الوضع ، نظراً ألن هذه اإلجازة تقررت العتبارات إنسانية ، حيث تكون امليرأة  ري قيادرة على العمل خالل هذه الف

ل ميثل خطراً على صحة األم، أو وجد مشاكل صحية للجنني متنع وبالتايل تستحقها املرأة العاملة، إذا قرر الطبيب املعاجل أن استمرار احلم
 .2اكتماله على النحو السليم

مان اإلجتماعي وتعور عن مرر ال لكن حيدث عمليا يف اجلزائر أهنا تستفيد من عطلة مرضية بعد مثوهلا أمام طبيب هيئة الض         
 .عن عطلة أمومة ما مل يدخل ضمن استفاد ا من عطلة أمومة

وعلى العكس يكاد الفقه والقضاء املقارنني أن جيمعا على أن املرأة العاملة ال تستحق عطلة أمومة يف حالة اإلجهار اإلرادي ، 
زة ومرد ذلك أن اإلجهار يكون راجعاً إىل خطأ املرأة نفسها ، ومن مث مينع عليها اإلستفادة من عطلة األمومة. وتستحق املرأة العاملة إجا

ف النظر عن وجود عقد زواج صحيح ، نظراً ألن هذه اإلجازة ال ترتبط بالزواج يف حد ذاته بقدر ارتباطها حبماية األمومة، حيث الوضع بصر 
 .3تكون املرأة  ري قادرة صحياً على القيام بالعمل، باإلضافة إىل أن رعاية طفلها يف هذه املرحلة تتطلب تفرغ املرأة لذلك

 ومة شهادة احلالة العائلية.يف اجلزائر، ألن من الوثائق املطلوبة يف ملف اإلستفادة من عطلة األممعمول به  و هذا األمر  ري
 المبحث الااني

                                           

1,  maternite-conge-le-finances.commentcamarche.com/contents/1457-https://droitCalcul et durée, -Le congé maternité 

consulte 25/03/2018 à 11.52. 

ملؤمتر  الورشة األوىلالعمل الدولية والعربية، ،  احلماية القانونية للمرأة يف تشريعات العمل العربية، دراسة للواقع واملأمول يف ضوء معايري نعبد احملس طعبد الباس 2
 .2013نوفمرب 21-20املرأة، مملكة البحرين،  حلقوق عربية وحتديات العصر، حنو وثيقة املرأة قضايا

 املرجع نفسه. 3

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1457-le-conge-maternite
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 األحكام الخاصة بالحق في عطلة األمومة
ىت توافرت ونة ببعض الشروط القانونية، مإذا ما قررت التشريعات احلماية القانونية للمرأة احلامل حبقها يف عطلة األمومة فإهنا مره

نح للمرأة احلامل باملقابل جمموعة من  ميمنحها القانون والقضاء محاية من اخلصم والتسريح وإهناء عالقة العمل، على أن توافر هذه الشروط 
 مستقلني. سيتم التطرق إليه يف مطلبني احلقوق كاحلق يف األداءات النقدية والعينية واحلق يف احلماية القانونية أثناء العطلة، وهذا ما

 المطلب األول: شروط اإلستفادة من الحق في عطلة األمومة
 لوظيفة.تتمثل شروط اإلستفادة من احلق يف عطلة األمومة يف شروط تتعلق باحلامل وأخرى تتعلق بالعمل أو ا

 الفرع األول: الحروط المتعلقة بالحامل.
ة التعويض عن املرر وأخرى تتعلق خترج عن كوهنا مطلوبة يف حال إن الشروط اليت تتعلق باحلامل مبدئيا هي تلك الشروط اليت ال

 بطبيعة عطلة األمومة.
 .شرط اإلنتسا  و أداء اإلشترااات )صفة الم من لها إجتماعيا(:أوال

ب صفة املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية ؛ مبعىن أن تكتس 84/27من املرسوم  32حسب نص املادة 1جيب أن تكون املرأة مؤمنة اجتماعيا
 2اع اخلا املوظفة أو العاملة املرمسة أو املرتبصة بعقد حمدد املدة أو  ري حمدد املدة، وأن تكون إما موظفة يف القطاع العام أو عاملة يف القط

. 
 إلزامية إعالم هيئة الضمان اإلجتماعي. ثانيا:

اريخ التوقف عن الدفع حسب املواد ت( أشهر على األقل من 6إذ جيب أن تصرح املرأة حبالة احلمل لدى هيئة الضمان اإلجتماعي قبل ستة )
 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية. 84/27من املرسوم  35و 33

 ضرورة إجراء المرأة الحامل للفحوصات الطبية. ثالاا:
ودها قبل الشهر التاسع حسب ضع مولتوجترى هذه الفحوصات يف الشهر الثالث و السادس و الثامن من احلمل على التوايل، باستثناء اليت  

 ها يف هيئة الضمان اإلجتماعي:املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية، وعمليا هي مناذج متلئ ويؤشر علي 84/27من  34ما ورد يف املادة 
  أشهر من احلمل. 3فحص طيب كامل قبل 
 . فحص قبايل خالل الشهر السادس من احلمل 
  ت.أسابيع من الوضع يف أبعد احلاال 8 بعد أشهر والثاين 4فحصان األول قبل الوضع بي 

 رابعا: ضرورة تقديم ملف مدعما بالوثائق اإلدارية والطبية.
ويقصد به ملف يضم وثائق إدارية وطبية، وهي وثائق إثبات الصفة واحلقوق والوضعية الطبية واإلجتماعية، تتمثل يف: شهادة 

يوم، شهادة امليالد،  98وقف عن العمل مسلمة من طرف الطبيبة املتابعة ملدة أشهر، شهادة الت 8أشهر و 6أشهر و 3فحص احلمل قبل 
تسلمها هيئة الضمان اإلجتماعي وميضيها مدير املؤسسة أو اهليئة املستخدمة،  DRTTشهادة احلالة العائلية، شهادة اسئناف العمل 

                                           
، 4دعد، ج ر  جتماعيةت اإلنالمتعلق بالتأميا 83/11املتمم للقانون رقم  2008 /01/ 23في املؤر   08/01م قر نقانو املالحظ أن املشرع مبوجب 1

 ، قد استبدل مصطلح " املؤمن له" ب"املؤمن له اجتماعيا".2008 /27/01الصادرة بتاريخ 
جتماعي لغري أما صاحبات املهن احلرة كاحملاميات واملهندسات و ريهن ، فإهنن يستفدن من عطلة األمومة وفق اإلجراءات اليت ينظمها صندوق الضمان اإل 2

 سديدها لإلشرتاكات اإلنتساب للصندوق والتصريح باملداخيل لدى مصا  الضرائب.األجراء كت
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ة اليت تعتمد أساسا يف حساب التعويض اليومي حسب نص شهادة من املستخدم تبني تاريخ اإلنقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب األخري 
 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية. 83/11من قانون رقم  39املادة 

 .بد على المرأة في فترة العطلة أن تمتنق عن أي نحاط م جورخامسا: ال
( أسبوعا متتاليا ، واحلكمة من تبين 14بع عشر )وهو أمر منطقي، إذ أن املؤمنة هلا اجتماعيا قد منح هلا تعويض عن عطلة األمومة ملدة أر 

لو كانت يف حالة العمل، وهو األمر الذي نظام عطلة األمومة هو راحة املرأة بعد عناء احلمل والوضع، ومتكينها من األجرة أو املرتب كما و 
 جتماعية.ت اإللمتعلق بالتأميناا83/11من القانون رقم  29أكدته املادة 

 حروط الخاصة بالعمل أو الوظيفة.الفرع الااني: ال
( أشهر اليت تسبق 03( ساعة أثناء الثالثة )100( يوما أو مائة )15وهي قيود  تتعلق بالعمل، فالبد على املرأة أن تعمل مدة مخسة عشر )

( شهرا اليت 12االثين عشر )( ساعة على األقل أثناء 400( يوما أو أربعمائة )60تاريخ األداءات العينية املطلوب تعويضها. و إما ستون )
ا قد تسبق تاريخ األداءات املطلوب تعويضها. ولالستفادة من األداءات النقدية للتأمني على الوالدة، فإنه جيب أن تكون املؤمنة هلا اجتماعي

ية األوىل للحمل. و إما ( أشهر اليت تسبق تاريخ املعاينة الطب03( ساعة أثناء الثالثة )100( يوما أو مائة )15عملت إما:مخسة عشر )
 1( شهرا اليت تسبق املعاينة الطبية األوىل.12( ساعة على األقل أثناء االثين عشر )400( يوما أو أربعمائة )60ستون )

 المطلب الااني: الحقوق المرتبطة باإلستفادة من الحق في عطلة األمومة.
اية القانونية يف حالة اإلستفادة من عطلة النقدية)الفرع األول( واحلق يف احلموتتمثل هذه احلقوق يف احلق يف األداءات العينية و          

 األمومة)الفرع الثاين(.
 الفرع األول: الحق في األداءات النقدية والعينية.

لى يدالنية،  ري أن املوافقة عتستفيد املؤمنة هلا اجتماعيا من أداءات عينية تتمثل يف الفحوصات والتحاليل واملصاريف الص
مر املتعلق باحلمل والوضع وتبعاته. وقد اإلستفادة من هذه املصاريف متوقف على موافقة الطبيب املستشار، والذي ينظر يف ملف املعنية باأل

مل والوضع وتبعاته، ويف نص املادة كفالة املصاريف املرتتبة على احلجتماعية ت اإللمتعلق بالتأميناا 83/11من قانون  23أكدت املادة 
ريق التنظيم، كما تعور من التعريفات احملددة عن ط %100من نفس القانون تعور املصاريف الطبية والصيدالنية على أساس  26

 (أيام.8مصاريف إقامة األم واملولود على نفس األساس ملدة أقصاها مثانية )
من األجر % 100تساوي  عويضة يوميةيعترب احلق يف تجتماعية ت اإللمتعلق بالتأميناا83/11من قانون  28وحبسب املادة 

لمتعلق ا 83/11من قانون  23املادة و . اليومي بعدما يتم اقتطاع اشرتاكات الضمان اإلجتماعي والضريبة، وهو ما يعرف باألداءات النقدية
نة من أداءات نقدية مبقتضى املؤمتستفيد  ،دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة اليت تضطر بسبب الوالدة إىل اإلنقطاع جتماعية ت اإلبالتأمينا

 يتضمن األجرة  واملردودية. %100التأمني على األمومة 
كما تستحق املستفيدة من التأمني مجيع األداءات املقررة يف هذا الباب يف حالة انقطاع احلمل الذي حيدث بعد هناية الشهر السادس 

املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية، عموما تتوىل هيئة  84/27من املرسوم  35ة من تكوين اجلنني ولو مل يولد الطفل حيا تطبيقا لنص املاد

                                           
 جتماعية.ت اإللمتعلق بالتأميناا 83/11من القانون رقم  55و  54أنظر املواد  -1
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الضمان اإلجتماعي وتلتزم بتعويض النفقات العالجية اليت يدفعها املستفيد من التأمني، باستثناء حالة ما إذا قصد طبيب أو صيدلية أو 
 .1ن نظام الدفع من قبل الغريمؤسسة عالجية تربطه إتفاقية معها تسمح له مبوجبها من اإلستفادة م

كما تتكفل هيئة الضمان اإلجتماعي بالنفقات النامجة عن مصاريف العالج واإلقامة يف اهلياكل الصحية العمومية على أساس اتفاقيات 
 3ة مبوجب التنظيم..  وكل ذلك يف حدود النسب و التعريفات احملدد2مربمة بينها و بني املؤسسات الصحية املعنية، ال سيما العمومية منها

ويف مجيع احلاالت ال جيوز هليئة الضمان اإلجتماعي أن تدفع األداءات املستحقة للمستفيدين من التأمينات اإلجتماعية خارج الرتاب 
ل وتاريخ بشرط أن ال تكون قد انقطعت عن عملها ألسباب أخرى أثناء املدة اليت ترتاوح بني تاريخ املعاينة الطبية األوىل للحم 4الوطين.

 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية. 27 /84من املرسوم  32الوضع ، حسب  املادة 
ومنه فإن انقطاع املؤمنة هلا عن عملها لبضعة أيام يف إطار عطلة مرضية  ري مربرة من طرف الطبيب املستشار التابع هليئة الضمان 

ألمومة، و هذا ما أكده قرار اللجنة الوطنية للطعن املسبق والذي جاء فيه اإلجتماعي، فإهنا حترم من تسديد التعويضات اخلاصة بعطلة ا
على أنه )) ... أن الشاكية تعرر بأن القرار الصادر من طرف مصا  الضمان اإلجتماعي لوالية برج بوعريريج رفضت هلا تسديد التعويضات 

سبب انقطاعها عن العمل لبضعة أيام إثر إجازة مرضية مل تعور ب 09/05/2004يوم ابتداء من  98اخلاصة بعطلة األمومة، واملقدرة بي 
، حيث أنه و من خالل دراسة امللف يتضح أن املؤمنة انقطعت 11/02/1984املؤر  يف  27 – 84من املرسوم  32عنها تطبيقا للمادة 

كر هلذه األسباب تقرر اللجنة الوطنية للطعن من املرسوم السالف الذ  32عن العمل بسبب إجازة مرضية وهو وضع قانوين وارد يف نص املادة 
 5املسبق برفض الطعن لعدم التأسيس((.
املتعلق 83/11من قانون  71ة نع اجلمع بني التعويضات اليومية للتأمني على الوالدة حسب املادوجتدر اإلشارة إىل أنه مي

 بالتأمينات اإلجتماعية، وهي ذات القاعدة يف حاالت التأمني على املرر.
 لفرع الااني:الحق في الحماية القانونية المقررة للمرأة المستفيدة من عطلة األمومةا

على  6املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية 82/302من املرسوم  36حيظر مبوجب املادة 
من قانون العمل الفرنسي(. ويواجه عقوبات ثقيلة إذا ما كّلف  L. 1225-29صاحب العمل تشغيل املوظفة أثناء إجازة األمومة )املادة 

 املستفيدة من عطلة األمومة مبهام خالل إجاز ا، ففي هذه حالة يتحمل اخلسارة اليت تكبد ا املوظفة، بدفع تعويض هلا عن الساعات اليت
أشهر مرتب للعمل املخفي )احلكم الصادر عن حمكمة ( 6تعمل فيها دون أن تتقاضى أجرًا ، بل ويدفع هلا تعويضًا مببلغ يعادل ستة )

                                           
ها االتفاقية املربمة بني صناديق احملدد لالتفاقيات النموذجية اليت جيب أن تتطابق مع أحكام 08/12/1997، املؤر  يف  97/472املرسوم التنفيذي رقم  1

 .14/12/1997الصادرة بتاريخ   82الضمان االجتماعي و الصيدليات، ج ر عدد 
يتضمن االتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بني الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  و املراكز الطبية اإلجتماعية  08/08/1993القرار الصادر بتاريخ يف  2

 .1993/ 15/12الصادرة بتاريخ   83للمؤسسة العمومية أو التعاضديات، ج ر عدد التابعة 
املتضمن حتديد القيمة النقدية للحروف الرمزية املتعلقة باألعمال املهنية اليت ميارسها األطباء ، وجراحو األسنان  08/07/1987القرار الوزاري املشرتى املؤر  يف  3

 .1988/ 06/01الصادرة بتاريخ  01، ج ر عدد  و الصيادلة و املساعدون الطبيون
 .املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية 84/27من املرسوم رقم  33املادة  4
 . 1171/2006تحت رقم  20/02/2007تاريخ بقرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق الصادر  5

كل تسريح يبلغ في العمل الفردية: " الخاصة بعالقات  المتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية 82/302من المرسوم  36المادة  6 
 ھذه الفترة  التي تقطع أجل العطلة الغيا وبدون أثر".
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(. باإلضافة إىل هذه التعويضات اليت يتعني دفعها للموظفة، يكون صاحب العمل عرضة لغرامة 2016أبريل  21االستئناف يف أورليان يف 
 .1(من قانون العمل R1227-6مالية )املادة 

املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية على عدم تصريح املرأة  84/27ملرسوم رقم من ا 38ويف املقابل رتب املشرع اجلزائري يف املادة 
 %20احلامل حبالة احلمل هليئة الضمان االجتماعي وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية قبل الوالدة، وفق ا جال احملددة بتخفيض نسبة 

و ذات األمر يف جمال الوظيفة العامة، إذ ما قام املسؤول اإلداري من األداءات املستحقة لعطلة األمومة، إال يف حالة وجود عذر قاهر . وه
دعوى بتسريح موظفة يف حالة عطلة أمومة قراره معيب بعيب املشروعية الداخلية املتمثلة يف خمالفة القانون، حيق للمعنية صاحبة املصلحة رفع 

صاحب العمل فصل املرأة أو إهناء خدمتها فرتة إجازة الوضع )طبقاً حيق لال ونفس املوقف أخذ به املشرع املصري إذ إلغاء قرار تسرحيها. 
(، و لكن حيق له أن حيرمها من التعويض عن األجر الشامل عن مدة اإلجازة أو إسرتداد ما مت أداؤه  قانون العمل املوحدمن  92للمادة 

 .2.الل باملساءلة القانونيةإليها يف حالة ثبوت عملها لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازة الوضع مع عدم اإلخ
إلستفادة من مزايا التأمني على الوالدة ور بة من املشرع لتوسيع احلماية للمرأة العاملة فقد نص على بعض احلاالت اليت ميكن فيها ا

 و هي كا يت :
على الوالدة إذا انقطع محلها بعد  مينحها القانون احلق يف أداءات التأمني) العينية و النقدية(في حالة الوالدة المبكرة أو اإلجهاض: -

 3الشهر السادس من تكوين اجلنني حىت و لو مل يولد املولود حيا.
طلوب عند تاريخ وفاة الزوج، ولو حيث ميكن لزوج املؤمن له املتوىف مىت ثبت شرط مدة العمل امل في حالة وفاة الزوج الم من له: -

ية املتعلقة بعالجها ورعاية صحتها وكذا حبيث تستفيد املرأة احلامل من اخلدمات العين جرت املعاينة الطبية للحمل بعد وفاة املؤمن له،
 كثر من الوفاة .أيام على األ 305صحة مولودها.  ري أن هذا احلكم ال ينطبق إال على حاالت الوضع اليت حتصل بعد 

ن الواضعة حتل حمل املؤمن له يف استحقاق حقوقه إذا فإ في حالة الطالق أو الفراق بين التاريخ المضمون للحمل و تاريخ الوالدة: -
 4حتملت مصاريف الوالدة.

: كما أن املشرع أقّر حق املرأة يف فرتات راحة مدفوعة األجر إلرضاع طفلها بساعتني يف اليوم خالل الستة أشهر في حال اإلرضاع -
 5األوىل من الوالدة، وساعة واحدة كل يوم مدة األشهر الستة املتبقية.

 خاتمة:   
عطل املدفوعة األجر األخرى ال إن كون  املرأة حامال يؤهلها للحصول على احلق يف عطلة األمومة، فهذه األخرية على خالف ال

(  أسبوعا متتاليا 14طلة قدرها أربع عشر )ختص إال املرأة العاملة أو املوظفة األجرية وفقا للتشريع املعمول به، ففي اجلزائر تستفيد من ع
سبوع على األقل عند األول وثالث أ( 16سمة بني قبل ومن تاريخ الوضع. وهو األمر عند التشريعني الفرنسي واملصري تقدر بستة عشر )مق

 ( أسبوعا عند الثاين.13عشر )

                                           
1https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1457-le-conge-maternite-calcul-et-duree consulte le 15/12/2017 

à 14.30. 

 .املصري 2003لسنة 12قانون العمل املوحد رقم  2 
 املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية. 27-84من املرسوم  35املادة  3 
 .ينات اإلجتماعيةاملتعلق بالتأم 27-84من املرسوم  36املادة  4 
 املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية.11/09/1982ا املؤر  يف  302-82من املرسوم  64املادة  5 

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1457-le-conge-maternite-calcul-et-duree%20consulte%20le%2015/12/2017
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ا الصعبة تعد عطلة األمومة حق تستفيد منه املرأة احلامل وهي األم البيولوجية، ألنه يف حقيقة األمر هو اعرتاف صريح بوضعيته
والظروف الصحية اليت تعرتيها أثناء احلمل والوضع ورعاية طفل حديث الوالدة، وهو انتصار حقيقي للمرأة يف القرن العشرين، لكن الذي 
يطرح نفسه خبصو  مسألة استفادة املرأة من هذا احلق والشروط الشكلية والتعقيدات السيما عند املشرع اجلزائري الذي اعترب أن انقطاع 
املرأة قبل الوضع ألسباب  ري مربرة لدى اهليئة الضمان اإلجتماعي حيرمها من بعض حقوقها املالية أو مجيعها، لكن حسن ما فعل مشرعنا 

دة ل الرائعندما منح قيمة األداءات النقدية كاملة مبا فيها األجرة واملردودية وحىت األقدمية والرتقيةي وقد سبق يف هذا اجملال العديد من الدو 
وهو نفسه األمر بعدم  (يوما،90من األجر اليومي املسدد عنه اإلشرتاكات ملدة تسعني ) %75مثال مصر تقدر نسبة األداءات عندها 

 حرمان املرتبصة من عطلة أمومة كون أن مدة العمل مل حترتم، ونفسه األمر بعدم تقييد اإلستفادة من العطلة بعدد مرات احلمل والوضع.
 اسة خلصنا للتوصيات التالية:وبعد هذه الدر 

يت تعرقل احلق يف اإلستفادة من عطلة املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية ال 27/ 84من املرسوم  32يستوجب على املشرع إلغاء املادة   -
ا تعمل بدوام عادي رضية، وال سيما أهناألمومة ، خصوصا وأن املرأة احلامل تعترب يف وضعية صحية حرجة وحتتاج للعناية و للراحة وعطل م

 مثلها مثل املرأة العادية.
نت املرأة حامال وحاضنة وخاصة لو كا على املشرع مراعاة مدة اإلستفادة من عطلة األمومة كون املرأة حامل بطفل أو توأم أو أكثر، -

 يف نفس الوقت.
 صعوبات الصحية اليت تعرتيها.من احلمل وال( أشهر األخرية 3البد من ختفيض ساعات العمل للمرأة احلامل باألخص يف ثالثة ) -
ألب ملساعدة زوجته اليت وضعت محلها لوإعادة النظر يف تبين نظام عطلة األبوة املعرتف به يف العديد من الدول العامل وهو إجازة  -

اجلزائر ال تتعدى هذه اإلجازة  نه يففهي حتتاج للعناية والرعاية من طرف زوجها وليس بالضرورة أن يرعاها األهل واألقارب، والسيما أ
 (  أيام من تاريخ الوالدة.3ثالث)
ؤسسات واهليئات املستخدمة يف والبد على اجلهات القضائية املختصة يف الفصل يف املنازعات كهيئة مستقلة أن تردع وبشدة امل -

حبجة ضروريات العمل وإال فقدت  لتعسف يف ذلكحالة استدعاء املوظفة أو املرأة العاملة اليت استفادت من عطلة األمومة للعمل أو ا
 حقوقها املالية.
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 قارنةت املمحاية الطفل العامل من االستغالل االقتصادي على ضوء تشريع العمل اجلزائري والتشريعا
The protection of working children from economic exploitation, in view of the Algerian labor 

legislation and comparative legislation 

 ة قسم )ب(،أستاذة حماضر ، بنور سعادد. 
 والعلوم السياسية،  احلقوق ليةك

 ، اجلزائر.مستغامنعبد احلميد ابن ابديس جامعة 
  25/05/2018 اتريخ املراجعة: - 13/03/2018اتريخ اإليداع: 

 ملخص

 الذي يتخذ أشكاال للالستغال ضعيفةإن عمل األطفال واقع عملي ال ميكن جتاهله، غري أن هذا العمل قد يعرض هذه الفئة ال        
 شغيلهم لساعات عملسيا، أو ت ونفعديدة؛ أمهها تشغيل األطفال يف سن غري قانوين وتسخريهم للقيام أبعمال غري مؤهلني هلا جسداي

ادي للطفل ظاهرة ل االقتصستغاليدة أو بدون أجور، أو تشغيلهم يف ظروف خطرة أو استعبادهم، مما جيعل االطويلة مقابل أجور زه
 يستوجب مواجهتها وردعها. 

مل ويف ثري من بلدان العايف ك سانيةاإلن تعد ظاهرة عمل األطفال واستغالهلم اقتصاداي من أخطر املشاكل اليت تواجه اجملتمعات        
من  ماية للطفل العاملحلافكيف تتحقق  مقدمتها اجملتمعات العربية، األمر الذي يدعوان للتساؤل حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة،

طفال يف محاية األارنة يعات املقالتشر االستغالل االقتصادي؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل دراسة جتربة التشريع اجلزائري و 
 العمال من االستغالل االقتصادي. 

 فتاحيةاملكلمات ال
 الطفل العامل، االستغالل ، احلماية، التشغيل، عقد العمل. 

Summary 

Child labor is a reality that cannot be ignored anymore, as this work may expose this 

vulnerable category to exploitation that takes several forms; the most important of them being 

imposing labor on children in an illegal age, and forcing them to do tasks they are physically and 

psychologically not eligible to accomplish, employing them for long hours in exchange for low or 

no wages at all, employing them in hazardous conditions or enslaving them, making economic 

exploitation of the child a phenomena that needs to be confronted, deterred and ceased. 

The phenomenon of child labor and economic exploitation is one of the most serious and 

dangerous problems facing human societies in many countries of the world, starting Arab societies, 

which urge us to question how to deal with it. How can protection of children from child labor be 

assured? This is what we will try to answer through the study of the experience of Algerian 

legislation and comparative legislation on the protection of children from economic exploitation.  

Key words: 

Child labor, economic exploitation, protection, employment, work contract. 
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 مقدمة

يف النشاط االقتصادي قد تؤدي إىل حرماهنم من مواصلة التعليم، وتشكل عائقا أمام منوهم البدين أو العقلي  األطفالإن مشاركة          
ل االقتصادي من ن االستغالم طفالاألالدولية على ضرورة السعي حلماية  واإلعالانتأو املعنوي أو االجتماعي، لذا أكدت املواثيق 

لعمل، ابدىن لسن االلتحاق وضع حد أ ن طريقعا اختاذ كافة التدابري التشريعية اليت تكفل محاية األطفال للدول األطراف فيه إلزامهاخالل 
لى م، وفرض جزاءات عملالئمة هلا مالاألعوحتديد ساعات العمل القانونية لألطفال تراعي ظروفهم الصحية واالجتماعية، وحتديد طبيعة 

 تها.خمالفة أحكام تشغيل األطفال لضمان فعالي

مل يكتف ابعتبار أحكام عمل هذه الفئة للخطر،  إمعاان من املشرع يف محاية األطفال وحرصه على مواصلة تعليمهم وعدم تعريضهم       
بل فرض بعض العقوابت اجلزائية حال خمالفة أي نص قانوين ينظم عمل األطفال، سواء فيما من النظام العام وذات طابع محائي، على أهنا 

واإلشكال الذي يطرح نفسه هل أن األحكام اليت جاء هبا ، 1ابلتكوين أو التشغيل أو القيام ببعض األعمال احملظورةيتعلق 
هذا ما سوف التشريع العمايل اجلزائري والتشريعات املقارنة كفيلة حبماية الطفل العامل من ظاهرة االستغالل االقتصادي؟ 

 ظاهرة عمالة األطفاليت عاجلت آلتية ابالعتماد على املنهج التحليلي ملختلف النصوص القانونية اليف احملاور ا ابلتفصيل حناول التطرق إليه
 مع توظيف دراسة مقارنة لبعض التشريعات املقارنة.  املتعلق بعالقات العمل، 90/11القانون  خاصة يف التشريع اجلزائري

 األولملبحث ا

 عقد العمل إبراممن االستغالل االقتصادي أثناء الطفل العامل  محاية

تطبيقا ملا ورد يف نصوص االتفاقيات واملواثيق موضوع عمل األطفال، املقارنة ومنها التشريع اجلزائري  اليةتشريعات العمالعاجلت       
من االستغالل  جيب محاية األطفال...»: أنه ، اليت نصت على2االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدولية، شأن االتفاقية الدولية للحقوق 

أن يكون تشغيلهم يف عمل ضار أبخالقهم أو صحتهم أو خطر على حياهتم أو حيتمل أن يعرقل منوهم الطبيعي جيب  االقتصادي، وال
وأن ام األطفال يف عمل أبجر حدودا للسن الذي جيب أن حيظر حتتها استخدمعاقبا بواسطة القانون، وينبغي أيضا على الدول أن تضع 

 منه اليت حتدد شروط العمل مع األطفال. 15يف املادة  3هو ما أكد عليه تشريع العمل اجلزائري، و «يعاقب بواسطة القانون

 عقد العمل مع الطفل  إبرامشروط املطلب األول: 

                                     
 .254، ص 2001العربية، القاهرة،  النهضةعبد الباسط عبد احملسن، شرح قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار  1
 .1966ديسمرب  16املتحدة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤرخة يف  األممالفقرة الثالثة من االتفاقية الدولية الصادرة عن  10ملادة ا 2
 .1990لسنة  17، املتعلق بعالقات العمل، املعدل واملتمم، ج.ر عدد 11/04/1991املؤرخ يف  90/11القانون  3
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دراسي أو أخالقهم تقبلهم الم ومسلضمان محاية عمل األطفال من االستغالل ومنع تشغيلهم يف أعمال حيتمل أن تعرض منوهم أو صحته
ستغالل لني من االالعام على تشغيلهم، فال شك أن محاية األطفال وضع قيودا خاصةللخطر؛ حرصت التشريعات املختلفة على 

 . املوالية لنقطةليه يف اإطرق مة لصحة التعاقد معهم، وهذا ما سنتضوابط الالز االقتصادي يتطلب وضع الشروط وال

 هلية الالزمة للعملألأن تتوفر يف الطفل ا: الفرع األول

عقد ، وهذا ما يدعى ابألهلية يف فرض حد أدىن لسن عمل الطفل ةاملقارنالتشريعات ي و ر اجلزائ العمل تشريعاقتضت محاية األطفال يف 
إن العالقة بني احلاجة و  .العمل، اليت تعرف أبهنا صالحية الشخص يف اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات يف جمال العمل والتشغيل

أما أهلية األداء فمن ، 1االقتصادية للطفل العامل وبني السن القانونية ميكن أن متنحه أهلية وجوب متكنه من االستفادة من احلق يف العمل
عته التشريعات املقارنة وتشريعات منظمة العمل الدولية والعربية اليت مسحت اوذلك ما ر خالهلا  يعتد بتصرفاته يف حدود السن القانونية، 

 للطفل ابلعمل من أجل هذا الغرض.

ددت السن القانوين لعمل األطفال ابلسن الذي ينهي اليت ح 2 1973لسنة  183رقم ملنظمة العمل الدولية عمال ابالتفاقية الدولية       
، 4هذه االتفاقية ا التشريع اجلزائري الذي صادق علىومن بينه، فإن التشريعات العمالية 3سنة 15أال وهو سن  اإللزاميفيه الطفل تعليمه 

 فال تكتفي من خالهلا بسن التمييز.فرض أهلية خاصة بعمل األط إىلعمدت 

 90/11من قانون  15تبعا لنص املادة  (16اجلزائري كان واضحا حني منع تشغيل األطفال قبل بلوغ سن ستة عشر )واملشرع       
انطالقا من وابلرغم من أنه مت تعديل سن التمييز يف اجلزائر  ر،قانوان يف اجلزائ اددحمكان وهو سن التمييز الذي   ،5املتعلق بعالقات العمل

ذلك أنه حىت وإن  السن األدىن لتشغيل األطفال،  مل يتم تغيري إال أنه ( سنة13املدين ليصبح ثالثة عشر ) من القانون 42تعديل املادة 
ومة العقدية إال أنه يشكل استثناءات خاصة عند احلديث عن األهلية القانونية للعامل املتعاقد وعندها عقد العمل هو جزء من املنظ كان

وبنيته البدنية  يتالءمللقيام بعمل األمر يقتضي حتديد سن أخرى تكفل للعامل القاصر حقه يف  إذ أن ،6ال ميكن التقيد بسن التمييز
 والذهنية واليت أتيت بعد إمتامه مرحلة الدراسة اإلجبارية.

                                     
 .129، ص 4201ئر، لقانون اجلزائي للعمل، األمل للطباعة والنشر والتوزيع، املدينة اجلديدة، تيزي وزو، اجلزامهدي خبدة، ا 1
 .1976جوان  19، املنفذة بتاريخ  1973جوان  62الصادرة عن منظمة العمل الدولية املتعلقة ابلسن األدىن للعمل املربمة يف  138االتفاقية الدولية رقم  2
 سنة تبعا خلطورة بعض األعمال. 18االتفاقية ترفع السن األدىن لتشغيل األطفال إىل  غري أن هذه 3
 .1984أبريل  30يف  138صادقت اجلزائر على االتفاقية الدولية املتعلقة ابلسن األدىن للعمل رقم  4
طار عقود التمهني أيت تدخل يف  احلاالت الستة عشر إال يف كا اليت: "ال ميكن أبي حال من األحول أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن  15جاء نص املادة  5

 اليت تعد وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما".
 .123مهدي خبدة، مرجع سابق، ص  6
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كما أمجعت أغلب االتفاقيات اجلماعية للعمل يف اجلزائر على أن السن األدىن للتشغيل ال ميكن أن يقل يف أي حال من          
يف حني أن بعضها حدد هذا السن بثمانية عشر ، 7سنة، إال يف احلاالت املقررة يف إطار عقد التمهني 16سن ستة عشر  األحوال عن

أهلية التعاقد على العمل ببلوغ سن  بدوره حدد قانون العمل الفرنسيو  .8طراكعية ملؤسسة سوانسنة كاملة شأن االتفاقية اجلما 18
عقد العمل مع الطفل قبل بلوغه هذا السن، وال جيوز استخدام الطفل  إبرامجيوز ، فال اإللزاميوإمتام مرحلة التعليم ( 16)السادسة عشر 

 .1ان مطلقاوإال كان العقد ابطال بطال اإللزاميمرحلة التعليم  إمتامهقبل 

،  2(16لزامي وبلوغ سن السادسة عشر )إلبرام عقد العمل مع الطفل العامل شرط إهناء مرحلة التعليم اإمن بني شروط إذن         
خالل العطلة املدرسية شريطة غري أنه يف املقابل أجاز القانون الفرنسي لألطفال الذين بلغ سنهم أكثر من أربعة عشر سنة القيام ابلعمل 

ويتعني على أصحاب العمل  يرتتب على العمل إرهاق أو تعب ابلغ للطفل، أال تتجاوز مدة العمل نصف مدة اإلجازة املدرسية، وأالا 
 فرنسي. وما بعدها من قانون العمل ال 211/6وفقا لنص املادة  ةلمعارضلمثانية أايم ميلك مسبق إىل مفتش العمل الذي  خطارإرسال إ

احلد األدىن الذي تفرضه االتفاقيات  يزال دون ال املقارنة بعض التشريعات يفتشغيل األطفال  حني يبدو أن احلد األدىن لسن يف         
سنة يف  13سنة كحد أدىن يف قانون العمل السوري واليمين والسوداين، وحتديد سن  12كاعتماد   الدولية وأغلب التشريعات احلديثة،

( سنة يف كل من تشريع العمل املوريتاين والكوييت والبحريين، وأيضا يف تشريع العمل 14وبلوغ سن أربعة عشر ) قانون العمل العماين،
من حيظر تشغيل األطفال  تنص على أنه: " ، اليت2003لسنة  12رقم  ملصريمن قانون العمل ا 99وهذا وفقا لنص املادة  3املصري

ن الرابعة عشر سنة بعة عشر سنة "، وجييز تشغيل األطفال من سن الثانية عشر إىل سأر أو  سن إمتام التعليم األساسيقبل اإلانث والذكور 
اليت ورد نصها: "...حيظر تشغيل األطفال  12/96رقم  املصري الطفلمن قانون  64ة، وهذا ما وجد له تعديال يف املادة ييف أعمال مومس

هنج االتفاقيات الدولية حمددة على سارت  على خالف بعض التشريعات العربية اليتوهذا  هم مخسة عشرة سنة ميالدية كاملة"،قبل بلوغ
ام عقد عمل مع الطفل مقتضى ذلك كله أنه مينع إبر  .سنة كحد أدىن لعمل األطفال شأن التشريع العمايل العراقي واملغريب واللييب 15سن 

 اإللزامية، والعلة من الوقوف عند هذه السن كحد أدىن للعمل تظهر يف أهنا السن الذي تنتهي عنده املرحلة 4دون السن القانوين لتشغيل
، وذلك متاشيا مع اتفاقيات وتوصيات اإللزاميمث يكون القانون قد ربط بني احلد األدىن لسن العمل وبني إمتام مرحلة التعليم للتعليم، و 

   منظمة العمل الدولية والعربية.

   طفالألأن ال يكون العمل حمظورا على ا: الفرع الثاين
                                     

 ملعدلة واملتممة.، ا29/12/1991، احملررة يف  sorasucreمن االتفاقية اجلماعية ملؤسسة تكرير السكر مبستغامن،  13دة اامل 7
8 Art 33 de la convention collective de SONATRACH : « L’àge minimum, requis pour un recretement, est fixé à 18 ans 

révolus, sauf du contrat d’apprentissage ». Du 22/11/1994. 
1 Art.L.117/3, et L.211/1 du code de travail :  «Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, 

les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés 

au premier alinéa de l'article L. 200-1…..«. 
2 Gérared Lyon-Caen et Jean Pélissier et Alain Supiot, Droit de travail, 19éd, Dalloz, 1998, N°100, p 91. 

 .250، ص اإلسكندريةحسن كرية، أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة املعارف،  3
 .90.مرجع سابق، ص 223 ص، 1998، اإلسكندريةمهام حممد حممود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  4
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معينة لتشغيل األطفال، بل منعت تشغيلهم يف أعمال معينة وأزمنة  مل تكتف التشريعات يف جمال عالقات العمل بتحديد سن        
ويتمثل هذا احلظر يف عدم تشغيل األطفال يف األعمال اليت تتصف ابخلطورة والشاقة أو املضرة ابلصحة أو اليت من ، 5أيضا وأمكنة معينة

 6.شأهنا أن متس أبخالقه

وعية األعمال اليت قد تشكل استغالال لألطفال، فإذا كان منصب العمل املراد  احملدد لنايرياملع هي إحدىإن طبيعة النشاط       
، أو صناعة  املناجميف العملكيرتبط أبداء عمل تنتج عنه خطورة على صحة القاصر سواء كان يف أصله عمال خطري  حوله التعاقد 

ل العمن أكأو   ،لطويلاد كالعمل را ابجلسالعمل متعبا ومضن كا  وسواء األسلحة أو املتفجرات أو العمل يف املصانع الكيماوية أو غريها،
ن م 15عليه املادة  ا ملا نصتطبق تهكالعمل يف احلاانت وأماكن القمار، فإن ذلك كله مينع الطفل من أداءه أو ممارس  ابألخالقاس م

 السابق الذكر. 90/11قانون 

القيام ( 18) أنه حيظر على الطفل قبل بلوغه سن الثامنة عشر  من قانون العمل الفرنسي على 2-234/1كما تنص املادة         
ل ومن األعما لعامة".اواآلداب  خالقببعض األعمال كاألنشطة الشاقة بطبيعتها أو بسبب ظروف العمل فيها أو اخلطرية أو الضارة ابأل

 واإلجراءاتأسوء أشكال عمل األطفال  بشأن 1999لسنة  182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم من احملظورة طبقا لنص املادة الثالثة 
ستخدام ، أو ااإلجباريأو  مل القسرين والعهبم وعبودية الدي واالجتارالفورية للقضاء عليها، تتمثل يف: كافة أشكال الرق كبيع األطفال 

ة ه ملزاوليله أو عرضفل أو تشغطستخدام اء عروض إابحية، أو أداتاج أعمال إابحية أو نإلالطفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو 
االجتار هبا، أو ملخدرات و لة ابسيما إنتاج املخدرات ابلشكل الذي حددت يف املعاهدات الدولية ذات الصنشاطات غري مشروعة وال

 ألخالقي.او سلوكهم تهم أضرار بصحة األطفال أو سالمتؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها اإل األعمال اليت

يف محايته للعامل الطفل على منعه من ممارسة النشاطات املضرة ببدنه وأخالقه، بل تعداها إىل منع  التشريع العمايلقتصر ومل ي        
تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين  جيوز على أنه: " ال 90/11من القانون  28الطفل من العمل الليلي، حيث ورد يف نص املادة 

يقل عمرهم عن تسعة عشر سنة كاملة يف أي عمل ليلي"، علما أن العمل الليلي هو كل عمل ينفذه العامل يف الفرتة املمتدة بني التاسعة 
 .1ليال واخلامسة صباح

                                     
 .311، ص 2009ورة مسعود، احلماية اجلنائية للعامل، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، بوصنب 5
، واملتعلق ابلقواعد العامة واخلاصة 9911جانفي  19املؤرخ يف  91/05، وكذا املرسوم التنفيذي رقم 90/11من القانون  15الفقرة األخرية من املادة  6

 األمن داخل أماكن العمل.ابلوقاية والصحة و 
 السالف الذكر. 90/11من قانون  28املادة  1
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العامل حتت وطأة االستغالل أم ال، حيث جيب  أن طبيعة النشاط ليست املعيار الفاصل لتحديد فيما إذا كان الطفل ومنه يتبني     
البدين والنفسي واالجتماعي الناتج عن العمل،  اإلجهادالنظر إىل عوامل أخرى من بينها: ساعات العمل كل يوم، عمر الطفل، ومستوى 

 .2 ال وظروف العمل، ومقدرا األجر، وما إذا كان الطفل متمدرسا أو

 للطفل قبل االلتحاق ابلعمل أن يتم الفحص الطيب: الفرع الثالث

ته البدنية أو الصحية والعقلية لعمل ال بد من إجراء فحوصات طبية واحلصول على شهادة طبية تثبت لياققبل السماح للطفل اب       
االبتدائي، ص ابلفحص ح، ويسمى هذا الف90/11 من قانون العمل 15ملادة ابمارسة املهام املسندة إليه مبوجب عقد العمل عمال مل

اليت تنص على أنه:  3املتعلق ابلوقاية الصحية واألمن وطب العمل 88/07من قانون  17يعترب هذا األمر إجراءا إلزاميا طبقا لنص املادة 
 "خيضع وجواب كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية اخلاصة ابلتوظيف وكذا الفحوص الدورية، واخلاصة واملتعلقة ابستئناف العمل".

، بتأكيدها على أن الفحص الطيب 4بطب العمل قاملتعل 93/120من املرسوم التنفيذي رقم  13أيضا املادة  ههذا ما تضمنت       
طبيب القطاع الصحي املنتدب لدى طبيب عمل اهليئة املستخدمة أو  الطفل لعقد العمل، يتوىل إجراءه إبرامقبل  إلزاميإجراء طيب وقائي 

 ة بكل مهنة. قيزود الطبيب املعين قبل بداية الفحص ببطاقة تقنية حول التخصصات املوجودة واألخطار املتعلاهليئة املستخدمة، حيث 

املتعلقة ابلفحص الطيب، وكذا  1946لسنة  77السالفة الذكر يتماشى مع مقتضيات االتفاقية  الدولية رقم  13وحمتوى املادة         
 دقيق ل املقدم لعمل لفحص طيبعلى إلزامية خضوع الطف ، واليت تنصشأن تشغيل األحداثب 1996لسنة  18االتفاقية العربية رقم 

 ى تصريح العمل، أوتأشرية علبية أو ويثبت هذا الفحص إما بشهادة طب  يثبت لياقتهم للعمل املطلوب منه أدائه، من قبل طبيب خمتص،
 .يف سجل العمال

مل يكتف ابشرتاط اللياقة  اجلزائري ساير االتفاقيات الدولية خبصوص الوقاية الصحية للطفل العامل، بل من هنا يتضح أن املشرع      
 إىل مع الطفل العامل جانب الفحوص االبتدائية عند بداية العمل إىلاشرتط استمرارها من خالل اشرتاطه منا مل عند بدأ التعاقد وإللع

إبعادة الفحص الطيب على الطفل بصفة دورية مرة كل عام على األقل، وذلك للتأكد  يلتزم صاحب العمل حيث فحوص دورية أخرى،
من خلو الطفل من األمراض وإصاابت العمل واحملافظة على لياقته بصفة مستمرة، كما جيب توقيع الكشف الطيب على الطفل العامل عند 

أقر إمكانية اشرتاط مفتش العمل إجراء فحص طيب للقاصرين قبل إحلاقهم  الفرنسي قانون العملأما  خدمته إلثبات حالته الصحية. ءانتها

                                     
 .59، ص 2018ممدوح حممد علي مربوك، حق الطفل العامل يف احلماية من االستغالل، دار النهضة العربية،  2
 .27/01/1988اريخ الصادرة بت  04املتعلق ابلوقاية الصحية واألمن وطب العمل، ج.ر عدد  26/01/1988املؤرخ يف  88/07قانون  3
 .  1993لسنة  33املتعلق بطب العمل، ج. ر عدد  15/05/1993املؤرخ يف  93/120 التنفيذي املرسوم 4
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يوما قبل تشغيل الطفل، وميكن ملفتش العمل سحب هذه الرخصة مىت اكتشف أن ظروف العمل  15 1ابلعمل أو قبل التعاقد معهم
 .وجودة يف الطلبخمالفة لتلك امل

 ذن والرتخيص ابلعملإلاحلصول على ا: الفرع الرابع

ه من قانون العمل، عند اشرتاط 15 من املادة 2يبدو أن املشرع اجلزائري وقع يف خلط يف املصطلحات القانونية يف الفقرة         
األم، ويف  أوألصل أن يكون الرتخيص من الويل الشرعي للقاصر وهو األب التشغيل القاصر ضرورة احلصول على ترخيص من وصيه، و 

من قانون األسرة  87، وهذا ما جاء يف املادة 2لقاصر طبقا ألحكام الوصايةرتخيص من الوصي الشرعي ليكون ال حالة غياب الويل
ويف حالة غياب األب أو حصول مانع له حتل األم حمله قانوان،: " يكون األب وليا على أوالده القصر، وبعد وفاته حتل بنصها 3اجلزائري

 ."ويف حالة الطالق مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد املتعلقة ابألوالد،األم حمله يف القيام ابألمور املستعجلة 

بشأن عمل األحداث يتبني أهنا تنص على أنه: " يلتزم صاحب العمل  1996لسنة  18وابلرجوع إىل نص االتفاقية العربية رقم        
قام صاحب العمل  ك أنه إذالى ذلعية أو الوصاية على احلدث، ويرتتب قبل تشغيل احلدث أن حيصل على موافقة كتابية ممن له الوال

لحة لإلبطال ملص قابالو أابطال ون قد يكبتشغيل الطفل دون أن حيصل على موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية على الطفل فإن الع
قد فإن الع 16و  13ني ا كان سنه بإذسنة يكون العقد ابطل، أما  13من إذا كان الطفل أقل حبسب األحول  الطفل

حكام تبة على خمالفة أابت املرت للعقو  للقواعد العامة يف القانون املدين، كما خيضع صاحب العمل عماليكون قابال لإلبطال، وهذا 
  تشغيل األطفال.

قبل إبرام الطفل لعقد العمل،  إذن الويلويف فرنسا يتجه الرأي الراجح يف الفقه والقضاء الفرنسي إىل القول بضرورة احلصول على         
 ،من مفتش العمل زم القانون الفرنسي صاحب العمل قبل أن يقوم بتشغيل طفل مل يبلغ سن السادسة عشر أن حيصل على ترخيصويل

 .4يتوىل هذا األخري مراقبة أصحاب العمل يف تطبيق قواعد تشغيل واستخدام األطفالحيث 

 القتصادياستغالل العامل يف احلماية من االالطفل حبق  اإلخاللاثر املرتتبة على آلا :املطلب الثاين

                                     
1 Jean –Maurice Verdier, Alain Coeuret et Marie –Armelle Souriac, Droit de travait, éd. Dalloz, 1999, p 233, et Gérared 

Couturier, Droit de travail, les relations individuelles de travail, 2éd, PUF, Paris, 1993, n°62, p124. 
لعدد ا، اإلعالميةل للخدمات دار اهلال ادرة عنبن عزوز بن صابر، األحكام اخلاصة ابلعمال القصر يف التشريع اجلزائري، جملة موسوعة الفكر القانوين الص 2

 .48، ص 10
 .15مسية عدد ريدة ر ، ج27/02/2005املؤرخ يف  05/02، املعدل واملتمم ابألمر 1984جوان  9خ يف املؤر  84/11قم قانون األسرة ر  3

4  G. Couturier, Droit du travail, , Les relations individuelles de travail, t. II, Les relations collectives de travail - note 

bibliographique -   Revue internationale de droit comparé - Année 1992, p 138. 

 

https://www.persee.fr/collection/ridc
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لحد األدىن لسن ملخالفة لابادي كتشغيله عمل الطفل وحقه يف احلماية من االستغالل االقتصاملتعلقة ب على خمالفة األحكام يرتتب      
  نائي.جدين وآخر جزاء م ون إجراء الفحوصات الالزمةد أو تشغيله يف األعمال احملظورة، أو تشغيله دون رخصة، العمل أو

  لطفلا مع برام عقد عملإجزاء خمالفة أحكام : الفرع األول

إن أهلية األداء ابلنسبة للطفل العامل ترتبط ابلسن القانونية للعمل مما جيعل عقد العمل الذي يربمه يقع صحيحا ويتحمل على       
ختوله  إذدية بها احلاجة االقتصاتستوجليت اوجوب إثره تنفيذ سائر التزاماته مبا فيها تنفيذ العمل املنوط به، كذلك الشأن ابلنسبة ألهلية ال

 العمل وفقا سن حمددة. احلق يف 

الطفل الذي مل يبلغ السن القانوين للعمل فإن العقد يقع ابطال بطالان مطلقا ملخالفته للنظام العام  معإذا مت إبرام عقد العمل  أما  
عقد  إبرامتشريع العمل الفرنسي يقر بطالن عقد العمل بطالان مطلقا يف حالة حيث أن ، 1ابعتبار أن وجوب األهلية من النظام العام

 من قانون العمل الفرنسي. 211/1و  117/3، طبقا للمادتني (16العمل مع طفل مل يبلغ سن السادسة عشر )

شرع جعل مسألة السن األدىن ابلرغم من أن امليف حني ال جند نصا صرحيا يف تشريع العمل اجلزائري يقر ببطالن عقد عمل،        
نلحظ غياب  زائيةيف إطار املسؤولية اجل ، وحىت3رتب على خمالفتها أحكاما جزائية2االجتماعيللتشغيل من املسائل املتعلقة ابلنظام العام 

بغرامة مالية ترتاوح بني يلي: "يعاقب  على ما 90/11من القانون 140الردع يف حالة تشغيل األطفال دون السن القانوين، إذ تنص املادة 
، ويف يف عقد التمهني احملرر طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما دج على كل توظيف قاصر مل يبلغ السن املقررة إالا  2000و  1000

عف الغرامة يوما إىل شهرين دون املساس ابلغرامة املالية اليت ميكن أن ترفع إىل ض 15حالة العود ميكن إصدار عقوبة حبس ترتاوح من 
 املنصوص عليها يف الفقرة السابقة".

مع احتفاظ هذا األخري حبقوقه ابعتبار  ،يتضح من هذه املادة أن املشرع يعترب عقد العمل املربم مع الطفل عدمي األهلية ابطال       
، ال تضمن هلذا العامل أي محاية وال تشكل 4العمل واقعة مادية، ويعاقب املستخدم الذي قام بتشغيل غري مشروع بدفع غرامة مالية زهيدة

 أي ردع للمستخدم الذي قد يتمادى يف تشغيل هذه الفئة خمالفا ألحكام القانون. 

ومما سبق يتضح أن املشرع اجلزائري جعل محاية األطفال من بني مسائل النظام العام حيث نص على أن القواعد املطبقة يف جمال       
ه القاصر هي قواعد ال ميكن خمالفتها، كما ال ميكن للطفل العامل التنازل عنها، ويقع ابطال كل اتفاق بني طريف املسؤولية املدنية جتا

 .5العالقة على تركها أو تنازل القاصر عنها مبقابل أو بدونه

                                     
 .87ص  ،2002، خالد احلري، احلماية القانونية لعمل األطفال يف التشريع الدويل، ماجيسرت، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 1
 .24بن عزوز بن صابر، املرجع السابق، ص  2
 السالف الذكر. 90/11من القانون رقم  141و  140انظر املادتني  3
 .125ق، ص مهدي خبدة، مرجع ساب 4
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 سلطة احملكمة يف إهناء عقد عمل الطفل :الفرع الثاين

بناء على عقد عمل يربم بينه أو بني انئبه القانوين وبني صاحب العمل، فإذا مل يكن يقوم الطفل العامل يف الغالب ابلعمل        
ذي حثه به القانوين هو الكان انئ  وأثال، إىل وجهة أخرى كالتعليم م الطفل العامل حرا يف اختيار العمل حيث كان يرغب يف توجيه قدراته

ذلك فإنه ميكن لعامل، ولالطفل ي على قدر من اإلجبار واالستغالل لعلى العمل لكي حيصل لنفسه على انتج العمل، فإن ذلك ينطو 
توقيع  ت أخرى، كما تقررلعدة حاال لعاملااملطالبة إبهناء عقد العمل رعاية ملصلحة الطفل، ومتلك احملكمة تقرير إهناء عقد عمل الطفل 

 جزاءات مدنية وجنائية يف حالة اإلخالل ابألحكام املنظمة لتشغيل األطفال.

هبذا جزائري ، كما مل نعثر على أي اجتهاد قضائي سلطة احملكمة يف إهناء عقد عمل الطفل إىلمل يتعرض املشرع اجلزائري        
 جييز اخلصوص، غري أنه ومن خالل اإلطالع على التشريعات املقارنة جند أن التشريع املصري ومن خالل قانون الوالية على املال 

للمحكمة بناء على طلب الويل أو الوصي أو ذوي الشأن إهناء عقد العمل الذي انفرد الطفل إببرامه رعاية ملصلحته أو مصلحة أخرى 
، تعليمه مما يوفر له مستقبل أفضل كان الطفل مريضا أو ضعيفا ال حيتمل مشقة العمل، أو كان لديه استعداد الستكمال  ظاهرة، كما لو

بنصها: "للقاصر أن يربم عقد العمل الفردي وفقا ألحكام القانون وللمحكمة بناء  من قانون الوالية على املال 62 لمادةلوذلك طبقا 
 .  1على طلب الوصي أو ذوي الشأن إهناء العقد رعاية ملصلحة القاصر أو مستقبله أو ملصلحة أخرى ظاهرة"

حبرمانه من التعليم الذي قد يتفق مع قدراته، أو من شأنه أن يضر بتطوره  فإذا كان عمل الطفل من شأنه أن يهدد تربية الطفل         
لشأن أن العمل، فإن لذي ا ونقا لقانفل وفاجلسماين أو املعنوي أو العقلي، أو االجتماعي ابلرغم من كونه من األعمال احملظورة على الط

 إهناء عقد العمل. يطلب

سري على عقد العمل دون التقيد ابملدة احملدد فيه إذا كان حمدد املدة، كما أنه ال يتقيد هناء يف هذه احلالة يإلولذلك فإن ا       
يتم وفق حلكم خاص ال يتقيد ابلقواعد العامة لقانون العمل من أجل محاية الطفل  ألنهبضرورة اإلخطار السابق إذا كان غري حمدد املدة، 

إذا مت تشغيل الطفل يف عمل ثبت طبيا عدم لياقته له فإن العقد يكون قابال  هأن أقر القانون املصري أن جتدر اإلشارةو  من سوء تصرفه.
 . 2أن تطلب إهناء العقد من احملكمة ابعتبارها من أصحاب الشأنيف  لوزارة العملوأعطى احلق لإلبطال ملصلحة الطفل العام، 

 

 

                                                                                                                         
 .135مهدي خبدة، نفس املرجع ، ص  5
 ري املفعول حلد اآلن.االس ،املتعلق ابلوالية على املال 1952لسنة  119رقم  املصري القانون 1
 .املصري من قانون الوالية على املال 62من قانون العمل املصري، واملادة  220و  217املادتني  2
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 الثاين بحثامل

 أثناء تنفيذ عقد العمل االقتصادي االستغاللمحاية الطفل العامل من 

نتناول فيما يلي بيان االلتزامات اليت تقع على عاتق صاحب العمل ملصلحة الطفل العامل أثناء تنفيذ عقد العمل، والرقابة         
 صادي.الل االقتالستغاالقانونية على الطفل العامل واجلزاء املرتتب على اإلخالل حبق الطفل العامل يف احلماية من 

 

  التزامات صاحب العمل اجتاه الطفل العامل :ب األولملطلا

عامة وحقوق الطفل  اإلنسانظاهرة عمالة األطفال واستغالهلم تعد خرقا صارخا لالتفاقيات واألعراف الدولية حلقوق إن          
 ل.         ماية الطفل العامحلحب العمل تق صااهتمام أغلب التشريعات العمالية املقارنة بفرض جمموعة من االلتزامات على عا خاصة، لذا نرى

 

 بتحديد توقيت العمل وفرتات الراحة االلتزام: الفرع األول

سن مبكرة جدا، أو كان لساعات  يعترب عمل الطفل استغالليا وجيب حظره إذا اشتمل على أايم عمل كاملة للطفل وهو يف       
قوم به الطفل ين العمل الذي أ، أو كسدية أو اجتماعية أو نفسية للطفلمن شأهنا التسبب يف توترات ج طويلة كل يوم ويف أعمال جمهدة

عمل اليومي والعمل مل مييز املشرع اجلزائري يف احلد األقصى لساعات الو  حيول دون تطوره البدين والنفسي والعقلي واالجتماعي الكامل.
املتعلق بتحديد املدة القانونية  03 /97فرتات الراحة والعطل بني الطفل العامل والبالغ العامل، حيث مل يتضمن األمر  ، ويف حتديداإلضايف
مبدأ املساواة بني العمال يف التشريع اجلزائري كما أن   .لطفل العاملائي خبصوص توقيت العمل ابلنسبة لأي حتديد صريح أو استثن 3للعمل

تنص على أنه: "تعد ابطلة  90/11من قانون  17املادة  الطفل العامل ابعتبار أن ابلنسبة حال بني إعطاء خصوصية لتوقيت عملقد 
تؤدي إىل التمييز بني  شأهنا أنوعدمية األثر كل األحكام املنصوص عليها يف االتفاقيات واالتفاقات اجلماعية، أو عقد العمل، اليت من 

ما كان نوعه يف جمال الشغل و األجرة أو ظروف العمل على أساس السن أو اجلنس أو الوضعية االجتماعية أو النسب العمال، كيف 
  والقرابة العائلية...اخل".

أوجب أن ، و 1كثر من ست ساعات يومياأمحاية فعالة للطفل العامل، حيث حظر تشغيله  املصري التشريع العمايل وفرا يف حني       
ديد هذه الفرتة أو الفرتات يراعي تتخلل ساعات العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ساعة واحدة، ويف حت

                                     
 .1997يناير  12لصادرة بتاريخ ا 03، ج.ر عدد 1997يناير  11املدة القانونية للعمل، الصادر بتاريخ  املتعلق بتحديد 03 /97يتضمن األمر  3
 . 2003 لسنة 12 رقم العمل قانون من 100 املادة 1
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 أايم الراحة أنه ال جيوز أن يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، وحيظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله يف
 األسبوعية والعطالت الرمسية، وذلك ألن تشغيلهم يف أايم الراحة األسبوعية أو األعياد حيرمهم من التمتع بفرحة هذه املناسبات، كما أن

  .2تشغيلهم ساعات إضافية قد يرهقهم ابلنظر لصغر سنهم وعدم قدرهتم على حتمل مشقة العمل النفسية لوقت طويل

النسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن بسن الطفل وطبيعة عالقة عمله، فمدة العمل يف التشريع الفرنسي ابختالف  وختتلف         
 8ساعة، ومدة العمل اليومية  40اوز مدة العمل األسبوعية جسنة أجاز تشغيلهم استثناء خالل العطل الرمسية فقط على أن ال تت 16

درسني مأما األطفال غري املت ،العقد نصف مدة العطلةمتتالية، وعلى أن ال تتجاوز مدة ساعة  14 بساعات مقابل راحة يومية حمددة 
ساعة  12ساعة أسبوعيا، مع استفادهتم من  35ساعات يوميا و  7سنة فال تتجاوز مدة عملهم الفعلية  18والذين تقل أعمارهم عن 

 .3تالينيمتتالية كراحة يومية، وراحة أسبوعية تتمثل يف يومني مت

، حيث منع منعا ابات تشغيل من قانون العمل 28كما حيظر تشغيل األطفال ليال، وهذا ما أقره املشرع اجلزائري يف املادة          
( 05اخلامسة )( ليال و 21ا بني التاسعة )أي خالل الفرتة املمتدة م ؛سنة يف العمل الليلي دون استثناء 19األطفال الذين تقل سنهم عن 

  ال ميكن االتفاق على خمالفته. صباحا، واعترب املشرع ذلك من النظام العام، وابلتايل

الذين  الاألطفأن املشرع اجلزائري جعل احلظر يف العمل الليلي يسري بشكل مطلق ودون أي استثناء على كافة  اإلشارةوجتدر         
كالتشريع الفرنسي الذي حيدد فرتة احلظر بناء على أساس سن الطفل، سنة، على خالف بعض  التشريعات املقارنة   19تقل سنهم عن 

( صباحا، أما إذا سنه 06( إىل غاية الساعة السادسة )20سنة تكون فرتة احلظر لديه من الساعة الثامنة ) 16فإذا كان سن الطفل دون 
              .4(06( والسادسة صباحا )22( ليال )10سنة فيكون حظر تشغيله يف الفرتة املمتدة ما بني الساعة العاشرة ) 18نة وس 16ما بني 

 

 جر ومستحقاته ألبدفع ا االلتزام: الثاين فرعال

فمن بني الشروط يكون الطفل العامل أمام ظاهرة االستغالل إذا تقاضى أجرا غري كاف وغري مساو للجهد املبذول من طرفه،         
 90/11من القانون  17دة لنص املا ا تبعاي متييز، وهذأاملتفق عليها واليت تعترب من أهم عناصر عقد العمل هي األجر املتفق عليه دون 

 منه. 11ص املادة حسب ن وهو األصلأو كان غري حمدد املدة دة أو ابلتوقيت الكامل أو اجلزئي، سواء كان العقد حمدد امل

                                     
 .351، ص 2015، اإلسكندريةعصام أنور سليم، أصول قانون العمل اجلديد، دار اجلامعة اجلديدة،  2
 .168، ص 2016-2005ن، ، دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق جامعة تلمسااألطفالحاج سودي حممد، التنظيم القانوين لتشغيل  3

4 Art .L.213-8 Code du travail. 
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ىل إ 2000يعاقب بغرامة مالية ترتاوح من "واليت جاء فيها:  142وهنا يعاقب املستخدم يف حالة خمالفته ملا سبق ذكره بنص املادة       
راتب ال التشغيل أو العمال يف جمني الاعي للعمل يكون من شأن أحكامه إقامة متييز بدج كل من يوقع اتفاقية مجاعية أو تفاق مج 5000

 من هذا القانون". 17وظروف العمل، كما وردت يف املادة 

، أما يف أما يف القانون الفرنسي فإن أجر الطفل العامل يقل عن أجر البالغ العامل خاصة إذا كان يف مرحلة التأهيل املهين        
 .1العامل البالغ شريطة أن ال يقل عن ثلثي احلد األدىن لألجر مماثال ملا يتقاضاهشريع املصري يتقاضى الطفل العامل أجرا عادال الت

 

 

 ابلتأمني على الطفل العامل االلتزام: الفرع الثالث

العدالة واملساواة بني العاملني الذين يتعرضون لذات  مبادئأن التزام املستخدم ابلتأمني على الطفل العامل يقوم على  ال شك        
، ويؤدي نفس العمل ويتعرض لذات املخاطر فيجب أن تشمله املخاطر، حيث أن الطفل العامل يعمل جنبا إىل جنب مع العمال البالغني

، بشأن عمل األحداث 1996ل العربية لسنة وهذا ما أقرته اتفاقية منظمة العم ذات احلماية القانونية اليت يستفيد منها العمال البالغني.
حيث أكدت على ضرورة تعهد صاحب العمل ابلتصريح عن أجريه احلدث يف صناديق التأمينات االجتماعية، وتقدمي الرعاية الصحية 

يلتزم صاحب العمل ابلتأمني على الطفل العامل ومحايته من أضرار املهنة طيلة فرتة و  .2والطبية له، وعاملة احلدث معاملة األب الصاحل
املختصة كمفتش العمل  اإلداريةعمله، وأن حيرر كشفا ابلبياانت األساسية املتعلقة بكل طفل من املشتغلني لديه، وأن يبلغ اجلهات 

 وفر العالج للطفل العامل لديه من إصاابت العمل واألمراض املهنية.وهيئات الضمان االجتماعي أبمساء األطفال العاملني لديه، وأن ي

وال شك أن هذه االلتزامات حتقق احلماية للطفل العامل وتسهل عمله يف ظل ظروف صحية، غري أن أنه ال بد من الرقابة على        
لعمل وهذا ما سوف لفئة من ااذه األساسية هل قاألحكام اخلاصة بتشغيل األطفال من قبل اجلهات املختصة، لضمان عدم انتهاك احلقو 

 نتعرض له يف النقطة املوالية. 

 ضماانت تنفيذ عقد العمل اجتاه الطفل العامل: املطلب الثاين

اهتمت أغلبية التشريعات العمالية بتنظيم أحكام تشغيل األطفال حرصا على محايتهم من االستغالل يف العمل، إال أن النص          
تشغيله للعمال األطفال غري كاف إذا مل تتوفر إىل جانبه جمموعة من على القواعد وااللتزامات املفروضة على صاحب العمل أثناء 

 تنفيذ النصوص القانونية لعمل األطفال، وتتعدد هذه الضماانت بني الدولية والوطنية.الضماانت القانونية الكفيلة ب

                                     
 .59ممدوح حممد علي مربوك، املرجع السابق،ص  1
 .60، ص 1998شورات احلقوقية صادر، حممد علي الشخييب، الوجيز يف التشريع االجتماعي اللبناين، املن 2
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 الرقابة الدولية على تنفيذ عقد العمل اجتاه الطفل العامل: الفرع األول

االقتصادي حيتاج إىل ضماانت قانونية لتفعيل هذه احلماية، واليت تتمثل يف  االستغاللإن إقرار حق الطفل العامل يف احلماية من        
غيل نونية املنظمة لتشنصوص القايق الجراءات املناسبة لضمان تطبإلأجهزة الرقابة والتفتيش على عمل األطفال، إذ تعمل على اختاذ ا

ويل سواء من خالل ستوى الدل على املقانونية على عمل األطفاال الرقابةتتعدد وسائل و  االقتصادي. االستغاللاألطفال ومحايتهم من 
 حرتام ومراعاةا من أجل ضمان لعمل،إجراء التقارير أو عن طريق الرقابة املشرتكة بني احلكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب ا

 له. أحكام القانون املنظم لرعاية ومحاية األطفال العاملني واكتشاف األفعال املرتكبة خالف

سنوية إىل مكتب العمل  ااالقتصادي من خالل تقدمي الدول تقارير  االستغاللطفال العاملني من وتتحقق احلماية الدولية لأل        
ضرورة بعمل الدولية اليت تلزم الدول األعضاء من دستور منظمة ال 22الدويل عن الوضعية القانونية لعمل األطفال، وهذا التزاما لنص املادة 

يتم هذه الدول، و  ليهاعيت صادقت ات التقدمي تقرير سنوي إىل مكتب العمل الدويل عن التدابري املتخذة من أجل إنفاذ أحكام االتفاقي
 إعداد هذه التقارير ابلشكل الذي حيدده جملس اإلدارة متضمنة ما يطلبه من بياانت.

من دستور منظمة العمل العربية لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل إمكانية تقدمي دعوى  24كما جتيز املادة         
كل دولة عضو يف املنظمة قد قصرت يف تنفيذ أي من التزاماهتا املرتتبة عن   أو شكوى إىل مكتب العمل الدويل تبني فيه أن حكومة

املصادقة على االتفاقيات الدولية بشأن عمالة األطفال، وتعرض هذه الدعاوى أو الشكاوى على جملس اإلدارة الذي له صالحيات تعيني 
ة عدم رد احلكومة املقدم ضدها الشكوى أو كان ردها غري مقنع، جلنة حتقيق للقيام بدراسة شاملة عن الوضع وتقدمي تقرير بشأهنا يف حال

 .  1مث يوصي للمؤمتر العام ابإلجراء الذي يراه كفيال بضمان تنفيذ توصيات جلنة التحقيق

 الرقابة الوطنية على تنفيذ عقد العمل اجتاه الطفل العامل :الفرع الثاين

وجلان املشاركة وكافة األجهزة الرقابية السلطة القانونية مبراقبة ووقف االستخدام غري وأطباء العمل قد أعطى القانون ملفتشي ل       
ن و تشغيلهم دون السأل حمظورة أعما املشروع لألطفال، وإن تعاون هذه األجهزة يعد ضروراي للحد من التعسف يف استغالل األطفال يف

وطنية يعود للتشريعات ال ن العمل على أنهاملتعلقة ابحلد األدىن لس 138رقم الدولية  لالتفاقيةجاء يف نص املادة التاسعة و  القانوين.
ن متعد مفتشية العمل و تفاقية، ذه االهنفاذ إلحكام اليت توضع ألوالسلطات املتختصة صالحية حتديد األشخاص املسؤولني عن االلتزام اب

 .مل األطفالملنظمة لعاونية على مدى احرتام النصوص القان ةبني اهليئات اليت أوكل إليها املشرع اجلزائري صالحية الرقاب

أمام انعدام النص على السجالت اخلاصة ابألطفال العمال يف التشريع اجلزائري، فإن مفتش العمل يتوىل من خالل الزايرات          
سجالت العمال العادية اليت تتضمن اتريخ  طالعه علىامليدانية للهيئات املستخدمة التحقق من مدى توفر السن القانونية للتشغيل إب

دارية للعمال كعقد ميالد الطفل، وترخيص الويل، فإذا تبني إلضافة إىل الواثئق الضرورية أو امللفات اإل، ابشغيلهميالد الطفل واتريخ ت
                                     

 من دستور منظمة العمل الدولية. 33املادة  1
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نوين، فإنه يتخذ ضده اإلجراءات لألطفال دون احرتام السن القاملفتش العمل أن املستخدم قد أقدم على ارتكاب خمالفة خبصوص تشغيله 
 للنصوص مع منحه أجال لوضع حد هلذه التجاوزات، على أن ال يتجاوز أجل اإلعذار مثان تثالماالاملناسبة من توجيه لإلعذار بغرض 

ثال حيرر مفتش العمل حمضرا وحييل امللف إىل اجلهة القضائية املختصة اليت تفصل يف الدعوى يف أقرب أايم، ويف حالة عدم االمت (08)
 اآلجال، ويكون احلكم قابال للتنفيذ رغم املعارضة واالستئناف. 

، غري أن املشرع ةة أو دورياألطفال العمال سواء كانت ابتدائيكما ميكن ملفتش العمل التأكد من إجراء الفحوص الطبية على         
بصيغة  تجاء2( من قانون مفتشية العمل06، ألن املادة السادسة )اجلزائري مل ينص صراحة على رقابة مفتش العمل للفحوص الطبية
عكس التشريع العمايل الفرنسي الذي و مراقبة أو حتقيق يرونه ضروراي،أالعموم، حني أعطت الصالحية ملفتش العمل إبجراء أي فحص 

اليت أعطت ملفتش العمل صالحية التحقق من الكشف الطيب الذي يتم إجرائه للعامل  211وهو نص املادة  ،نصا صرحيا لذلكأفرد 
 القاصر.

صالحية مراقبة مدى تناسب العمل ورة على األطفال العمال، فإن التشريع منح ملفتش العمل ظأما يف جمال مراقبة األعمال احمل        
جسيمة بسبب  ظروف أداء العمل املنوط به، ويف حالة مالحظته لتجاوزات هبذا الشأن كتعرض العمال ألخطار من مع الطفل والتحقق

ه املنعدمة النظافة، فإن مفتش العمل ما عليه سوى حترير حمضر خمالفة بعد إعذار املستخدم ابختاذ التدابري الالزمة بيمواقع العمل أو أسال
أجل  طرف مفتش العمل من ، يف حني أن املشرع الفرنسي أقر إمكانية رفع دعوى استعجالية من3لالصحية من أخطار العم للوقاية

       .4 ابختاذ التدابري الالزمة استصدار أمر

 

 : ةـــخامت

تلف بصفة عكسية كن ذلك خيفال لاالقتصادي و التعليمي دورا جوهراي يف إقدام أو استخدام العمال األط نيالعامل إن لكال
ل املتطورة ظام التعليمي للدو ن النل فإملقابد يف الدول النامية، واببني الدول املتطورة والدول النامية، فالطلب على تشغيل األطفال يزي

 سات التعليمية وليس يف مؤسسات العمل.يساهم يف حتديد مكان الطفل يف املؤس

ن احلاجة االقتصادية هي الدافع الرئيسي إلقدام األطفال على العمل، ويف اجلزائر يشكل املستوى املعيشي املتدين للكثري من كما أ       
اجات االقتصادية يف ظل األسر سببا من أسباب التسرب املدرسي ودخول الطفل إىل عامل الشغل من أجل حتسني ظروف املعيشة وسد احل

وقد يستغل أصحاب العمل هذا الوضع يف انتهاز ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع على حقوقه وحتميله  اخنفاض القدرة الشرائية.

                                     
 .1990فرباير  07 املؤرخة يف 6املتعلق مبفتشية العمل املعدل واملتمم، ج.ر عدد  1993فرباير  06املؤرخ يف  90/03القانون  2
 املذكور أعاله. 90/03من القانون  12املادة  3

4 Art L. 263/1 code du travail français. 
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رض أبعمال شاقة ال تتناسب مع سنه وقدرته اجلسدية والنفسية مقابل ما حيصل عليه من أجر ضئيل ال يتناسب مع يبذله من جهد، مما يع
الطفل حبكم حداثة سنه وضعف بنيته خلطر االستغالل أكثر من غريه، لذلك فإن التشريع العمايل اجلزائري شأنه شأن ابقي التشريعات 

عتها املقارنة يقر احلق يف الرعاية واحلماية للطفل العامل ملنع استغالله يف العمل حبظر تشغيله يف أي نوع من األعمال اليت ميكن حبكم طبي
 اآلتية: النتائجذه الدراسة إىل للخطر، وتوصلنا من خالل ه روف القيام هبا أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفلأو ظ

 

من عمره، يعمل لقاء أجر  16الطفل العامل حسب تشريع العمل اجلزائري هو كل شخص طبيعي مل يبلغ السادسة عشر  أوال:
 لدى صاحب العمل وحتت إدارته وإشرافه.

 أعمال شاقة يفنه وضعفه حداثة سمعىن االستغالل االقتصاد ي للطفل العامل: استغالل احلاجة االقتصادية للطفل و  اثنيا:
ه وإضرارا لطفل إعاقة لتعليمعل عمل احي، مما اإللزاميالتعليم  إلمتامقانوين وخطرية دون احرتام للسن األدىن للتشغيل ودون احرتام للسن ال

 عقلي واملعنوي واالجتماعي.بصحته وبنموه البدين وال

ألطفال واحملددة اة لتشغيل املنظم حق الطفل العامل يف احلماية من االستغالل االقتصادي يتأتى ابلنصوص القانونية اثلثا:
  لشروط إبرام عقد العمل معه وااللتزامات اليت تقع على صاحب العمل أثناء تنفيذه هلذا العقد.

اته، لعمر الطفل وقدر  ع املناسبل النافل يف العمثمبية وأخرى سلبية، أما األوىل فتتأاثرا إجيايرتتب على عمل األطفال  رابعا:
ل من نونية لعمل األطفانصوص القافة الواملساهم تعليميه وتكوينه و يف بناء شخصيته، أما الثانية فتشمل األحكام املرتتبة على خمال

 نصوص.جزاءات مدنية وأخرى جنائية عن كل إخالل هبذه ال

 إمتام تعليمه، يفصة للطفل ة الفر ي يف إاتح احلماية من االستغالل االقتصادتكمن أمهية تقرير حق الطفل العامل يف خامسا:
  وكذا يف التقليل من تعرض الطفل للعنف وإصاابت العمل.

 

    التالية:  التوصيات وعلى ضوء ذلك ميكن تقدمي

 احلماية إهدار ملبدأ فيه السواء حد لىع والراشدين لألطفال واألسبوعية اليومية العمل لساعات اجلزائري املشرع توحيد إنأوال: 
 هبدف منحهم، احملدودة لبدنية والذهنيةا متبسنهم وقدرا تتعلق أبسباب احلماية تلك ارتباط عند خاصة املشغلني لألطفال توافرها الواجب

 . يالعلم حتصيلهم إمتام أجل من كافيا وقتا ومنحهم سليما جسمانيا منوا هلم يضمن الراحة من قسطا
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اما يف األحكام عل ما ورد ىل تفصياألصل أن تكمل االتفاقيات اجلماعية للعمل النقص الوارد يف التشريع، وأن تتو   اثنيا:
طرية قائمة األعمال اخل أو حتديد طفالألعمل التحديد مدة قانونية خاصة ب االتشريعية، فال بد على أطراف التفاوض اجلماعي أن يتعرضو 

 ة.أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر بصحتهم، على غرار ما هو معمول به يف التشريعات املقارن

 زم املستخدم مبسكل، وأن يلل العامكان من األوىل على املشرع اجلزائري أن حيدد األعمال اليت تشكل خطرا على الطف  اثلثا:
اقبة والتأكد من ل يف املر ش العماألطفال مثلما فعلت بعض التشريعات املقارنة، وذلك من أجل تسهيل مهام مفتدفرت خاص ابلعمال 

     حسن تطبيق القوانني املنظمة لعمل األطفال.

الستغالل اكل من يثبت إدانته يف فال بد من تفعيلها من أجل حتقيق الردع الكايف ل العقابية اجلزاءات خبصوص أمارابعا: 
 عمل األطفال.لاألحكام املنظمة  املتعلقة مبخالفة العقوابت وتشديد الغرامات رفع خالل من االقتصادي للطفل

 ة. سن مبكر يفللعمل  معاجلة األسباب االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تدفع األطفالبد من ال خامسا:

على  اإلشرافن تمكينهم ملالعمل  تطوير آليات التفتيش والرقابة على عمل األطفال، وتنظيم دورات تكوينية ملفتشي سادسا:
   تطبيق األحكام اخلاصة بعمل األطفال.
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 تطـــــور النظــــام االنتخـــــايب يف اجلزائــــــر
The evolution of electoral system in Algeria. 

 )أ(، أستاذة حماضرة قسم جهيدة، ركاش د.
 قسم العلوم السياسية، السياسية،  كلية احلقوق العلوم

 .اجلزائر جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،
  14/05/2018ريخ املراجعة: ات - 28/03/2018اتريخ اإليداع: 

 ملخص: 
 ألنه النظام، هلذا الكربى التوجهات و العامة الفلسفة إىل مباشرة يقودان معني، لنظام سياسي االنتخايب النظام عن احلديث إن    

عايري ونية، تستجيب للمنتورية وقاسس دسأمبثابة الضمانة الرئيسية والقاعدة اليت من خالهلا ميكن التأسيس لبناء دولة دميقراطية على 
 .مة ومتثيال وعدالةأكثرها حكو ضلها املعمول هبا دوليا، هذا ما جعل االهتمام يتزايد بدراسة األنظمة االنتخابية بغرض اختيار أف

ينات، منذ الشروع يف التجربة التعدية يف بداية التسع، اعتمدت على جمموعة من األنظمة االنتخابية واجلزائر كغريها من الدول    
يغة تضمن هلا ولة منها إلجياد صائمة وحمااع القكاستجابة لألوضانطالقا من نظام األغلبية إىل نظام التمثيل النسيب مرورا ابلنظام املختلط،  

 إجراء االستحقاقات االنتخابية يف جو من النزاهة والشفافية.
ايب الذي يتماشى مع واقع اجملتمع اجلزائري وظروف البالد من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة وتبين النمط االنتخلذلك     

 السياسية واالقتصادية، ويستطيع جتسيد نظام دميقراطي فعلي.
 الكلمات الدالة:

 االنتخاابت، النظام االنتخايب، الدميقراطية، التعددية احلزبية. 
 Abstract: 

      One cannot discuss the electoral system, of a particular political system, without addressing 

its general philosophy and main orientations, as they represent the main guarantee and the basis on 

which a democratic state can be built, on constitutional and legal grounds, that meets international 

standards. That is exactly what led to an increasing interest in the study of electoral systems, in 

order to select the best, wisest, most representative and fairest system. 

     Similarly to many other states, Algeria has adopted a series of electoral systems, since 

establishing a multi-party system, in the early 1990s. Beginning with a majority system, Algeria 

later switched to proportional representation system before opting for the hybrid system, in 

response to the pre-existing conditions and in an attempt to find a formula that would ensure that 

elections would be synonymous to fairness and transparency. 

 Therefore, it is necessary today to evaluate this experience, as well as adopt the electoral 

pattern that is most consistent with the realities of the Algerian society and the country's political 

and economic conditions, and which can achieve a real democratic system. 

Keywords: 

Elections, electoral system, democracy, multiparty. 

 مقدمة:
يف  االتنمية السياسية من خالل مسامهتهتعترب العملية االنتخابية مبستوايهتا العديدة أحد أهم وسائل مشاركة الشعب يف تفعيل 

عية بناء خمتلف املؤسسات، اليت يقوم من خالهلا ممثلوه املنتخبون مبمارسة مهامهم التنفيذية أو التشريعية، كما تشكل أحد الركائز االجتما
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حققة للتجانس اجملتمعي واالستقرار السياسي، ابإلضافة لكوهنا أحد آليات االتصال السياسي وا
ُ
حدد امل

ُ
لتجديد النخبوي واإلطار الدويل امل

 .ملشروعية النظام السياسي وتوجهاته العامة
أجنع األنظمة  لى اختيارولة عومتثل األنظمة االنتخابية حجر األساس يف بناء خمتلف املؤسسات  الدستورية، وحترص كل د

قانونية  ية حقيقية وفق أسسء دميقراطا بنالدول، ومبا يضمن هلاالنتخابية ملا هلا من أتثري على خمتلف مناحي احلياة السياسية يف هذه ا
ماعية، االقتصادية واالجتلسياسية و روف اودستورية، لذا فإن األنظمة االنتخابية ختتلف من حيث تطبيقاهتا من دولة إىل أخرى، تبعا للظ

روف اليت متر هبا ر حسب الظت ألخلواحدة من وقوتُنظم حسب طبيعة وواقع النظام السياسي لكل دولة، كما قد ختتلف داخل الدولة ا
 الدولة نفسها.

م سياسية وطبيعة نظالظروف الابساسا يف اجلزائر ومنذ االستقالل شهد النظام االنتخايب العديد من التغيريات، كانت مرتبطة أ
دستور  اسية اليت جاء هباددية السيالتع إىلاحلكم وشكله من خالل احلزب الواحد ووحدة القيادة السياسية للحزب والدولة، حىت االنتقال 

ة من التحوالت لة اجلديداملرح متاشيا مع طبيعة واإلصالحات، حيث عرف النظام االنتخايب اجلزائري العديد من التعديالت 1989
 قراطية والتعديالت الدستورية واحلراك السياسي والتنافس احلزيب. ميالد

زائر انطالقا االنتخايب يف اجل ها النظامعرف ليتاهي خمتلف التغيريات  ما لرئيسية هلذا املوضوع فيما يلي:من هذا املنطلق تتبلور اإلشكالية ا
الدميقراطي  نتخايب يعزز احلكميد نظام ار من جتسمدى فعالية التشريعات االنتخابية يف اجلزائ ماو  من البيئة السياسية السائدة يف اجلزائر؟،

 .الفعلي؟
 لية:لى اإلشكالية املطروحة ستتم مناقشة املوضوع من خالل احملاور الرئيسية التاولإلجابة ع     

 )حمور أول(، مفهوم االنتخاابت والنظام االنتخايب
 )حمور اثين(، تطور املنظومة االنتخابية يف اجلزائر

 )حمور اثلث(. تقييم دور اإلصالح االنتخايب يف تفعيل النظام السياسي اجلزائري
 ولاحملور األ

 وم االنتخاابت والنظام االنتخايبمفه
 االنتخاابت مفهوم -أوال

إحككدى آليككات املشككاركة السياسككية، ووسككيلة لصككنع اسيككارات السياسككية، إذ تككوفر ممارسككة واقعيككة الختيككار القككادة،  االنتخككاابتتشكككل     
ئ الفرصككة لتشكككيل عمليككة هتيكك ة، تكككون ممارسككةوتقريككر قضككااي وطنيككة مطروحككة، ويف ظككل عككدم إمكانيككة حكككم أعضككاء اجملتمككع أنفسككهم مباشككر 

 حكومة دميقراطية لتمثيلهم أمر ضروري.
 تعريف االنتخاابت -(1

 عرفية.امل هتماالجماختلف الباحثون يف إحاطتهم مبوضوع االنتخاب وحماولة تعريفه تعريفا جامعا مانعا، ابختالف 
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 قككد جككاء يف لسككان العككرب البككنف ر واالنتقككاء بككني أمككور معروضككةأبنككه االختيككا لغــةيعككرف االنتخككاب  لالنتخككاب: اللغــو التعريككف 
: خنكب، وخنكب انتخكب الشكيء أي اختكاره، والنخبكة مكا اختكاره منكه وخنبكة القكوم وخنبكتهم خيكارهم، واالنتقكاء  منظور: يقكال يف اللغكة

  .2فتنتزع منهم : هو االختيار واالنتقاء ومنه النخبة، وهم اجلماعة ختتار من الرجالاالنتخابو  1.من النخبة
أبنكه  ، ويعكرف 3فاالنتخكاب يعكين ا الطريقكة الكيت مبوجبهكا يعطكي الناخكب للمنتخكب وكالكة ليكتكلم ويتصكرف اب كه ااصطالحا أما 

  .مثليهم يف حكم البالدملرشحني ملاختيار شخص أو أكثر من بني عدد من ا
ني ملمثليهم أو ملندوبيهم على املستوى احمللي، الوطين أو املهين، كما يعين االنتخاب منط أليلولة السلطة يرتكز على اختيار املواطن

 4أو هو منط ملشاركة املواطنني يف احلكم يف إطار الدميقراطية التمثيلية.
وقككد ورد يف القككاموس السياسككي تعريككف االنتخككاب أبنككه ا اختيككار شككخص بككني عككدد مككن املرشككحني ليكككون انئبككا ميثككل اجلماعككة الككيت ينككتم      
 5ا، وكثريا ما يطلق على االنتخاب اسم االقرتاع على اسم معني ا.إليه

ويف ذات السككياق شككرم مككن شككروم حتقيككق الدميقراطيككة ا، فككاعترب: ا االنتخككاابت احلككرة واملتكككررة  Robert Dahl  أمككا ا روابرت دال ا
ومعك  االنتخكاب عنكده هكو االختيكار،  دميقراطية. على أسسيرى ااجلابريا أن االنتخاب نوع من الدميقراطية، و الذي يفرتض فيه أن يقوم 

أي أن ينتخب املواطن معناه أن إمككاانت عكدة تتكاح أمامكه ليختكار أاي يشكاء منهكا، و يضكيف أنكه ليختكار الناخكب جيكب أن يككون حكرا فيمكا 
ة احلريككة ابالختيككار، الككيت تصككب  يريككد، و يعككرف مككا يريككد، و ملككاذا يريككد، وميلككك االسككتطاعة علككى حتقيككق هككذا الككذي يريككد، و هككي تظهككر عالقكك

 6 استعبادا واستغالال إذا كان هناك تفاوت يف القدرة على التمتع هبا.
 أمهية االنتخاب -(2

السكلطة بواسكطة اإلرادة نظرا لالرتبام الوثيق بني االنتخاب والدميقراطية يف العصر احلديث، أصب  ميثل الوسيلة األساسكية إلسكناد 
، ويعتككرب كككذلك لككيت تسككم  مسككهام الشككعب يف صككنع القككرار السياسككي بصككورة تككتالءم مككع مقتضككيات العصككرالشككعبية، وهككو األداة ا

الوسيلة املثلى لتحقيكق التطكابق املفكرتض بكني إرادة احلككام واحملككومني، وهكو بكذلك ميثكل صكياغة توفيقيكة بكن خضكوع الشكعب لنوابكه 
 7وسيادته عليهم.

                                                            
 .649ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، اجلزء الثاين، مصر، بدون سنة، ص 1
 نفس املرجع، نفس الصفحة. 2

 .356، ص1980، دار النهار للنشر: بريوت، ت: علي مقلد وعبد احلسن سعد، 3م، موريس ديفارجيه، األحزاب السياسية 3
 . 53، ص 2004أمحد سعيفان: قاموس املصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان: بريوت،  4

، نقال عن : أمحد 2، ص2005اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائرا، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابتنة، اأمحد بنيين،  5
 .129، ص 1968، دار النهضة العربية: القاهرة، 3القاموس السياسي، معطية هللا، 

 .18-16، ص 1997، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية:2حممد عابد اجلابري: الدميقراطية وحقوق اإلنسان، م 6
 .24أمحد بنيين، مرجع سابق، ص 7
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بككني بككدائل عككدة مككن  االختيككاردميقراطي، خاصككة التنافسككية منهككا، والككيت تفسكك  للمككواطن االنتخككاابت قاعككدة الككنمط الككوعليككه تعتككرب 
املرشحني، فهي بذلك تؤسس لنظام دميقراطي ليربايل، وتعد يف حقيقة األمر إحدى نتائجه املباشرة اليت تسم  بتمركز السكلطة يف 

 1  ملبدأ التداول والفعالية.يد املواطن، على أساس جتددها عرب فوارق زمنية منتظمة ومتقاربة ضماان
الطريقة اليت يتاح من خالهلا للشعب حريكة التعبكري عكن إرادتكه بنكاء علكى اقكرتاع جيكري علكى قكدم املسكاواة هي  فاالنتخاابت يف ذات السياق   

وزان غككري متكككافئ مككع مككا بككني النككاخبني  وأن يكككون اقرتاعككا سككراي، واملسككاواة هنككا تتعلككق بقككوة التصككويت، أي ال حيمككل صككوت مككن حيككث املبككدأ 
   2.حيمله صوت آخر وابلتايل تكون جلميع األصوات نفس قوة التأثري

 النظام االنتخايب -اثنيا
تستند نزاهة عملية إدارة االنتخاابت، بشكل رئيسي، على القانون االنتخايب الذي ينظم عملية االنتخاابت يف مراحلها املختلفة،     

واعد اليت تضعها النظم الدميقراطية بغية حتويل أصوات الناخبني إىل مقاعد نيابية،  والبد أن ينسجم مع الرتكيب والنظام االنتخايب حيدد الق
شكلة للمجتمع.

ُ
 3االجتماعي للمجتمع، وعلى وضع مُيكن معه متثيل كل الفئات واجلماعات امل

 النظام االنتخايبتعريف  -(1
 ،حكككزاب واملرشككحونقاعككد تفككوز هبككا األترمجككة األصككوات الككيت يككتم اإلدالء هبككا إىل م أهنككا علككى بشكككل بسككيط لككنظم االنتخابيككةاتعريككف ميكككن    

 يف هده العملية وهكي :   تفسر وهناك تغريات ثالث
ص اب ختصكيادلكة احلسكابية حلسكمكا هكي املعو  ،خمتلطكة أو نظكام آخكر تناسكبية، ،ما إذا كانت تعددية / أغلبية :املعادلة االنتخابية املستعملة -

 .؟املقاعد 
 ضيالت؟عن سلسلة من التف أو يعرب احدو : ما إذا كان املقرتع يصوت ملرش  أو حلزب، وما إذا كان املقرتع يقوم ابختيار االقرتاعهيكلة  -
 4أو احمللي. التشريعي يف اجمللسني اليت تنتخبهم املنطقة لوإمنا عدد املمث ،شون يف املنطقةيّناخبني الذين يعليس عدد ال :حجم املنطقة -
 5:ما يلككيبع أمهية النظم االنتخابية فيوتن  
ام جلكككدل حكككول أّن النظكككاا مكككا يكككدور غالبكككو  ،تقكككوم املؤسسكككات السياسكككية بتشككككيل قواعكككد اللعبكككة الكككيت جتكككري ممارسكككة الدميقراطيكككة يف إطارهكككا .1

ن أْن حيكدد ظكام االنتخكايب ميككختيكار النإذ أّن  ا ،وأاالنتخايب هو املؤسسكة السياسكية الكيت ميككن التالعكب هبكا بسكهولة سكواء لألفضكل أم لألسك
 يفوز ابلسلطة.سواحلزب الذي  ،بفاعلية من سيتم انتخابه

                                                            
 .22-21، ص2004، كز دراسات الوحدة العربية: بريوت، مر 2، مثناء فؤاد عبد هللا، آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب 1
 .43، ص2008 ري ابرة، ا أمنام السلوك االنتخايب والعوامل املتحكمة فيها، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر،  2

لدميقراطية يف البلدان العربية: اللقاء السنوي السابع عشر للدميقراطية واالنتخاابت يف عبد الفتاح ماضي، ا مفهوم االنتخاابت الدميقراطية،ا مشروع دراسات ا 3
 www.achr.eu/art220.htm. على املوقع االلكرتوين: 18/8/2007الدول العربية، جامعة اإلسكندرية، 

 

لدميقراطية واالنتخاابت: لل الدميقراطي يف العراق، املؤسسة الدولية فرانشسكا بيندا وآخرون: التحول حنو الدميقراطية : اسيارات الرئيسية يف عملية التحو  4
 14 ص ،2005 ، ستوكهومل

 .8-7ص   ،2002 ، أندرو رينولدزوين ريلي: أشكال النظم االنتخابية، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت: ستوكهومل 5
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وت واحكد وتضكع احلكديث بصك يف حكني تشكجع نظكم أخكرى األحكزاب علكى ،ميكن أْن تشجع بعض النظم االنتخابية النزعكات االنشكقاقية .2
 حًدا للمعارضة فيها.

 مكن منكاطق عديكدة فكرغم وجكود خكربات  مشكرتكة يف ،م االنتخابية ال تعمل ابلضرورة بنفس الطريقة يف البلدان املختلفكةأّن النظ واملالحظ    
االجتماعي واالقتصادي الذي يتم تطبيكق هكذا الكّنمط يف  إىل درجة كبرية على السياق تعتمد العامل، فإّن اآلاثر الّنامجة عن منط انتخايب معني

ومضامني أي نظام انتخايب ال بد أن توضع يف ضوء األهداف املرجوة منه واحملددة مسبقاً، فإنه ميككن تصكور األهكداف وألن تفاصيل  إطاره.
 1الثالثة التالية ألي نظام انتخايب: 

 حتويل أصوات الناخبني إىل مقاعد يف اهليئات التمثيلية النيابية ابلربملاانت.     -
 هلا للناخبني حماسبة ممثليهم.توفري اآللية اليت ميكن من خال     -

يات عرقية ليت يعيش فيها أقلاتمعات في اجملف حبرية ومتثيل كافة فئات اجملتمع، توفري حوافز للمتنافسني من أجل عرض براجمهم وآرائهم  -
قوانني  كما أن هناك  مع،تات يف اجملقليألأو دينية أو لغوية تُوَضع بنود وقواعد خمتلفة يف النظم االنتخابية لتحقيق هدف دمج هذه ا

 انتخابية تتضمن آليات لضمان متثيل املرأة. 
ت النظام احلرايهذا  أْن يضمن انوين علىشروع القامل وأأتكيد نية املشروع الدستوري  إىل كوانً سعى النظام االنتخايب شكالً ومضموي   

ية وتدعيم  املمارسة السياسواطنني إىلع املإذ يتوىل مهمة دف ،طيإحدى مالم  التطور الدميقرا يعد وهو بذلك ،املدنية والسياسية للمواطن
 إحساسهم أبمهية إرادة الّناخب يف خلق متثيل نيايب دميقراطي.

 أنواع النظم االنتخابية -(2
على وضع  ل دولة،ع وظروف كتالف أوضا قد اختلفت وتنوعت النظم االنتخابية اليت عرفتها التجارب الدميقراطية املعاصرة مع اخل    

ت نظامني اطية احلديثة عرفب الدميقر لتجار غري أنه ميكن القول أن ا ابقني متامًا يف دولتني خمتلفتني،ال ميكن معه أن جند نظامني متط
غلبية اصر، وهي نظم األملنا املعا يف عامن أبرز األنظمة االنتخابية املعمول هب -مع فروعهما وصورمها املختلفة  -رئيسيني، يُعدان 

ني أشكال وأنواع عدة ا. وهلذين النوعني الرئيسيproportional systemsا ونظم التمثيل النسيب اmajority systemsا
 على النحو الذي تفصله الدراسات ذات الصلة ابلنظم االنتخابية.

 نظام األغلبية -أ(
املتحصكككل علكككى أككككرب عكككدد مكككن  يف نظكككام األغلبيكككة هكككو يءا، والفكككائزالقاعكككدة اجلوهريكككة هلكككذا النظكككام تتمثكككل يف أن ا الفكككائز  خكككذ ككككل شككك   

( علكى األقكل، وبكني األغلبيكة النسكبية مككن 1+50األصكوات، وجيكب أن منيكز هنكا بكني األغلبيكة املطلقككة مكن األصكوات الكيت عكادة مكا تككون بكككك ) 
  2أكرب عدد من األصوات الصحيحة (. األصوات اليت تكتفي ابألغلبية البسيطة فقط )

                                                            
 املرجع السابق.عبد الفتاح ماضي،  1

ا، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،  2012-1989ثري نظام االنتخاب على األحزاب يف اجلزائر بن سليمان عمر، ا أت 2
 .119، ص2013
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 اسككتقرار يف النهايككة إىلؤدي يككماسكككة، ممككا يتميككز بككه هككذا النظككام هككو: البسككاطة والوضككوح والقككدرة علكككى تككككوين أغلبيكككة برملانيككة متأهككم مككا و    
ري شكككأنه تقلككككيص تككككأث مكككر الكككذي مكككنوجيعكككل هكككذا النظكككام الناخككككب علككككى معرفكككة سميكككع املرشكككحني املتنافسكككني يف االنتخكككاابت، األ احلكومكككات،

 على آراء واجتاهات الناخبني .األحكزاب السياسية 
 :نظام التمثيل النسيب -ب(

لكيت حتصكل عليهكا ككل اسكبة األصكوات تستعمله أكثر الدميقراطيات الراسخة، قاعدة هذا النظكام هكي توزيكع املقاعكد يككون متقكارب مكع ن    
سكبية نقاعكد كلمكا ازدادت ملة الفكوز ابوقلكت عتبكاالنتخابيكة  وكلمكا زاد حجكم الكدائرة ، املتوسكط األعلكىحزب، وفق قانون الباقي األعلى أو 

 .هذا النظام
ثكر إن أهم ما يتميز به هذا النظام أنه يسم  بتمثيكل كافكة اجتاهات الرأي العام واألحزاب السياسكية يف الربملكان، وقيكل إن هكذا النظكام أك   

س النيككايب يتناسككب وعككدد األصككوات التكككي حصككل عليهككا يف عدالكككة مكككن نظكككام األغلبيككة، كونككه يضككمن لكككل حككزب عككدداً مككن املقاعككد يف اجمللكك
 . 1االنتخاابت. 
 :  أنظمة التمثيل املختلط -ج(

وهي اليت تتألف من مزيج بني القواعد النسبية واألغلبية وقد تكون متوازية وقد يغلب عليهكا هكذا اللكون أو ذلكك تبعكا للنسكب الكيت تكدخل    
األنظمة االنتخابية املختلطة ابألنظمة شبه النسبية، وهي أنظمة تقع بني النظام االنتخايب ابألغلبية  يف تكوين هذا النظام االنتخايب، وتدعى

 2.والنظام االنتخايب النسيب

 احملور الثاين
 يف اجلزائر ةاالنتخابي نظومةاملتطور 

نظام دميقراطي، فباالنتخاب يتمكن  يعترب قانون االنتخاابت أهم نص قانوين يؤطر العملية االنتخابية اليت تعترب جوهر أي    
ىل حتقيق إلقانون االنتخايب ي قواعد ان ترمأاملواطنون من اختيار ممثليهم على خمتلف املستوايت، ملمارسة السيادة نيابة عنهم، لذلك جيب 

 .انتخاابت تعددية نزيهة وشفافة
، انطالقا من نظام األغلبية إىل تجربة التعديةالشروع يف الزبية أو بعد سواء يف فرتة األحادية احلاجلزائر عدة أمنام انتخابية  وقد عرفت     

مع نظام التمثيل النسيب مرورا ابلنظام املختلط، من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة وتبين النمط االنتخايب الذي يتماشى مع واقع اجملت
 3.اجلزائري وظروف البالد السياسية واالقتصادية

 النتخايب اجلزائر  يف الفرتة األحاديةالنظام ا -أوال

                                                            
احلقوق والعلوم لية شليغم غنية، ولد عامر نعيمة، ا أثر النظم االنتخابية على التمثيل النسيب: حالة اجلزائرا، جملة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، ك 1

 .183، ص 2011السياسية: جامعة ورقلة، أفريل 
 .98،ص2015زهرية بن علي، ا دور النظام االنتخايب يف إصالح النظم السياسية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  2

 .2011، جملس األمة : اجلزائر،27الربملاين، العدد ا، جملة الفكر  2011عمار عباس،ا اإلصالحات السياسية يف اجلزائر  3
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دسكككتوري  مبقتضكككىيف  دور واحـــد  بنظـــام االنتخـــاب الفـــرد  وابألغلبيـــة املطلقـــةلقكككد أخكككذ املشكككرع اجلزائكككري يف عهكككد احلكككزب الواحكككد     
، ا ر وسكريأن االقكرتاع يككون عكام مباشكا  27يف املكادة 1963، حيث تضمن أول دستور للجزائر املستقلة يف سكبتمرب 1976و  1963

 20علككى أن يوكككل أمككر اقككرتاح املرشككحني، إىل جبهككة التحريككر الككوطين، لينتخككب أول جملككس نيككايب يف التككاريخ املؤسسككا  للجزائككر املسككتقلة، يف 
اء إىل سنوات، واتسم ابحتكار جبهة التحرير الوطين، للعضوية فيه إذ اشرتم يف املرش  للنيابة يف الربملكان ابالنتمك 04،ملدة  1964سبتمرب 

نكوفمرب  22أمكا يف دسكتور ، 1احلزب الواحد ابعتباره احلزب الطالئعي يف البالد، وقائمة الرتش  كانت قائمة واحدة موضوعة من قبكل اجلبهكة
(علكى أنكه:ا ينتخكب أعضكاء الشكعيب الكوطين، بنكاء علكى ترشكي  مكن قيكادة احلكزب، عكن طريكق االقكرتاع العكام 128فقد نصكت )املكادة  1976
  املباشرا.والسري و 

 ،متيــز النظــام االنتخــايب اجلزائــر  يف دمــاب األحاديــة ابالدــتقرار، الوحــدة، والبســا ة ...يف هككذا الصككدد:ا يقككول صككاح بلحككا  
ـر يف اجلزائـر  يلـة ابالدتقرار -1واملقصود دـنة جـرت هلال ـا انتخـاابت كثـقة واـ  نظـام انتخـايب  26: أ  أن ذلك النظام االنتخـايب ممر

ابــدة: أ  أن أدــا نظــام االنتخــاب كانــيف متماللــة يف العمليــات االنتخابيــة،  -2نظــام ابــزب الواحــد، ودال بزوالــ ، واحــد رهــر مــ  
البسا ة: أ  بسا ة اإلجراءات واآلليـات مقارنـة ابإلجـراءات واآلليـات املعقـدة يف -3ابدتثناء بعض اآلليات التقنية اخلاصة بكل منها. 

 2تتسم بتعدد كيفيات  وض  القوائم، وحتديد الفائزياب، وتودي  املقامد". النظم االنتخابية التعددية اليت

ولته لنظام لسههذا املستقلة، ومت اعتماد ،هو أول قانون انتخايب عرفته اجلزائر ا 1980أكتوبر  25املؤرخ يف  80/08يعترب القانون و    
  الواحد. ظام احلزبنل يف بعد االستقالل، واملتمث ، وألنه كان يعكس طبيعة النظام السياسي الذي تبنته اجلزائروبساطته

ينتخب أعضاء كل جملس شعيب من قائمة وحيدة للمرشحني، يقدمها  اعلى أن 80/08من القانون  66ويف هذا اجملال تنص املادة    
وطين، مشتملة على عدد من ، أي أنه ليس أمام الناخب إال قائمة وحيدة يقرتحها حزب جبهة التحرير ال3ا حزب جبهة التحرير الوطين

، كما أن حتديد نتائج هذه االنتخاابت يتم بواسطة تعداد األصوات اليت حصل عليه  املرشحني يساوي ضعف عدد املقاعد املطلوب شغلها
ء فيها ما من نفس القانون املذكور أعاله حيث جا 67من املادة  2كل مرتش  بتطبيق نظام األغلبية البسيطة، وهذا ما نصت عليه الفقرة 

يلي ا يصرح ابنتخاب املرشحني الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف حدود املقاعد املطلوب شغلها، وعند تساوي األصوات 
كما طبق نظام األغلبية يف االنتخاابت الرائسية اليت عرفتها اجلزائر يف الفرتة األحادية، ففي تلك .  4 يؤول االنتخاب للمرش  األكرب سنا

 حلة يتوىل احلزب تقدمي املرش  الوحيد الذي يتم انتخابه ابألغلبية املطلقة من الناخبني املسجلني ويف دورة واحدة.املر 

                                                            
 .151بن سليمان عمر، مرجع سابق،  1

اسات وحتليل السياسات صاح بلحا ، ا تطورات النظام االنتخايب وأزمة التمثيل يف اجلزائرا، أحباث وآراء حول: مسألة التحول الدميقراطي يف اجلزائر، خمرب در  2
 .53 ، ص 2012العامة يف اجلزائر، 

، يتضمن قانون االنتخاابت، اجلريدة الر ية، العدد 1980-10-28املؤرخ يف  08_80اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الداخلية، قانون رقم  3
 .1980-10-29، السنة السادسة عشر، الصادرة بتاريخ 44

، 2010م يف اجلزائر ا، رسالة ماجستري، جامعة قسنطينة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، سويقات عبد الرزاق، ا إصالح النظام االنتخايب لرتشيد احلك 4
 .90-89ص
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 يةنتخايب اجلزائر  يف الفرتة التعددالنظام اال -اثنيا
ات يف إصالحتعديالت و  ، ودخول اجلزائر يف وضع سياسي جديد فرض على النظام السياسي إدخال1989بعد إقرار دستور     

كة وحتقيق مشار  ام خياراته احلرة،شعب واحرت دة الالقوانني التنظيمية للدولة من شأهنا أن تفت  اجملال للتنمية السياسية، تدعم من خالهلا سيا
 انني املنظمةصوصا القو خيالت سياسية أكثر فعالية ملختلف االجتاهات والفعاليات السياسية واالجتماعية، وقد مست هذه التعد

 لالنتخاابت قصد إجراء أول انتخاابت تعددية يف اجلزائر.
 89/13قانون االنتخاابت رقم  -(1

مثلي الشعب، مت إصدار أول قانون لالنتخاابت ضمن االختيار احلر والدميقراطي مل، اليت ت1989من دستور  10جتسيدا لنص املادة    
عدل يف  1989،1أوت  07املؤرخ يف  89/13التعددية وهو القانون رقم 

ُ
ملغيا  2، 90/06مبوجب القانون رقم  1990مارس  27وامل

 ريقة االقرتاع النسيب ملى القائمة م  ومت اعتماد  1980،3أكتوبر  25املؤرخ يف  80/08بذلك أحكام قانون االنتخاابت رقم 
 االنتخاابت يف ظل املعطيات اجلديدة وهكذا فإن القانون اجلديد جاء لُيحدد كيفيات املشاركة يف ،أاضلية األغلبية يف دور واحد

 وميكن عرض أهم التغريات احلاصلة يف النقام التالية: للتعددية السياسية.
سموحا مق الرتش  حأصب  بعد أن كان الرتش  للمجالس املنتخبة يتم عن طريق احلزب، ألغيت هذه الطريقة و  -

كن يف هذه لرتش  احلر، لاحزب سياسي أو عن طريق  ، سواء كان ابسممن القانون اجلديد 66به للجميع حسب املادة 
دد عن نتخابية، على أن ال يقل الععلى األقل من انخيب دائرته اال%10احلالة األخرية ينبغي أن يزكى املرتش  بتوقيعات 

 ( انخب . 500(، وال يزيد عن مخس مئة ) 50)  مخسني انخبا
، أحدث قطيعة مع التمثيل املطلق الذي كان يقوم عليه القانون السابق ) قانونيف هذا ال منط االقرتاع النسيب الذي مت تبنيه إن
سنوات بواسطة  05أن انتخاب اجمللس البلدي و الوالئي يكون ملدة  89/13من قانون  61( ، حيث نصت املادة  80/08
، 84اجمللس الشعيب الوطين مبقتضى املادة األغلبية يف دور واحد، ونفس النمط يُطبق على  قرتاع النسيب على القائمة مع أفضليةاال

 .4على أن جيرى االقرتاع يف الدوائر االنتخابية اليت تتوفر على مقعد واحد على اسم ابألغلبية يف دور واحد
السابق  13-89من قانون  84أما ابلنسبة النتخاابت اجمللس الشعيب الوطين ) الربملان(، فقد حددت املادة  -

، لكن عدلت هذه املادة مبوجب القانون رقم النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد الذكر طريقة االقرتاع

                                                            
، املتضمن قانون االنتخاابت، اجلريدة الر ية، 1989أوت  07ه املوافق ل 1410حمرم عام 05املؤرخ يف  89/13اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  1

 .1989أوت  07لصادرة بتاريخ ، ا26، السنة 32العدد 
املؤرخ  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1990مارس  27ه املوافق ل 1410املؤرخ يف أول رمضان عام 90/06اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  2

 .1990مارس  28ريخ ، الصادرة بتا27، السنة13، املتضمن قانون االنتخاابت، اجلريدة الر ية، العدد 1989أوت  07يف 
، املتضمن قانون االنتخاابت، اجلريدة 1980أكتوبر  25ه، املوافق ل 1400ذي احلجة  16املؤرخ يف  80/08اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  3

 .1980أكتوبر  28، الصادرة بتاريخ 16، السنة 44الر ية، العدد 
عدل واملتمم للقانون 1991أفريل  02املؤرخ يف  91/06ن رقم لقد مت تعديل هذه املادة مبوجب القانو  4

ُ
حيث أصبحت طريقة االقرتاع إىل االسم  89/13، امل

 الواحد ابألغلبية يف دورتني.
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املعدل واملتمم للقانون السابق، حيث أصبحت طريقة االقرتاع على االسم الواحد  1991أفريل  2املؤرخ يف  91-06
 ابألغلبية يف دورين.

 1هذا النمط من االقرتاع توزيع املقاعد كاأل : فإنه يرتتب على 89/13من قانون  62وحسب املادة 
 يع املقاعد.وز على مجا حتإذا حتصلت القائمة اليت فازت ابألغلبية املطلقة من لألصوات املعربة عنها فإهن -
ئزة على األغلبية ائمة احلان القويف حالة عدم حصول أية قائمة على األغلبية املطلقة لألصوات املعربة عنها، فإ -

 ل.وحيسب الكسر لصاح هذه القائمة كمقعد كام ( من املقاعد 1+  %50حتصل على ) البسيطة
عرب عنها، وذلك على أساس من األصوات امل %10توزع بقية املقاعد على مجيع القوائم احملصلة على أكثر من  -

 امل.كالنسب املئوية لألصوات احملصل عليها وحسب ترتيب تنازيل وحيسب الكسر الناتج كمقعد  
 90/06قانون االنتخاابت رقم  -(1

ا إىل لود محروش"مو ك السيد آنذا ساهم أتجيل االنتخاابت بربوز قوى سياسية فاعلة على الساحة السياسية، دفعت رئيس احلكومة   
 .(مل يوضع موضع التطبيق  ) رغم أن  مل يدهلل حيز التجربة العملية 89/13تقدمي مشروع يعدل بعض مواد قانون االنتخاب 

مبوجبه مت اعتماد نظام انتخايب  ، والذي1990مارس27يف  90/06الشعيب الوطين، صدر قانون  اجمللس وبعد املوافقة عليه من طرف   
نه أقل لتمثيل النسيب، لكاية ونظام ألغلبال خيتلف من حيث املبدأ عن النظام االنتخايب السابق، على أساس أنه جيمع بني تقنيات نظام ا

 حدة منه.
عرب عنها ال ملطلقة لألصوات املألغلبية اليت تفوز اب، لتتحول إىل القائمة ابتودي  املقامد الفقرة املتعلقة مت تعديلمبوجب هذا القانون و    

نفسها يف توزيع  الطريقة هظلت هذو مجيع املقاعد بل على عدد من املقاعد يتناسب مع النسبة املئوية اليت حصلت عليها،  حتصل على
 ا. حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقةاملقاعد يف

 2، أن املقاعد توزع ابلشكل التايل:  1( مكرر 62يف )املادة  90/06وابلفعل فقد نص القانون 
ة إىل جملرب ات احملصل عليها اوية لألصو ة املئالقائمة اليت تتحصل على األغلبية املطلقة من األصوات، تفوز بعدد من املقاعد يناسب النسب -

 العدد الصحي  األعلى.
 على نسبة كما يلي:أ وز علىحتة اليت حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها، تفوز القائم و يف حالة عدم -

  (50  )%دائرةب شغلها يف الد املطلو د املقاعمن عدد املقاعد  اجملربة إىل العدد الصحي  األعلى يف حالة  ما إذا كان عد 
 فرداي.

 (50+ %1.من عدد املقاعد يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلوب شغلها زوجيا ) 
                                                            

اجلريدة الر ية،  ، املتضمن قانون االنتخاابت،1989أوت  07ه املوافق ل 1410حمرم عام 05املؤرخ يف  89/13اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  1
 .853، ص 1989أوت  07، الصادرة بتاريخ 26، السنة 32العدد 

 

املؤرخ  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1990مارس  27ه املوافق ل 1410املؤرخ يف أول رمضان عام 90/06اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  2
 .433، ص1990مارس  28، الصادرة بتاريخ 27، السنة13اجلريدة الر ية، العدد ، املتضمن قانون االنتخاابت، 1989أوت  07يف 
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 فما فوق من  %7لى  حصلت عئم اليتاملذكورين أعاله، توزع املقاعد املتبقية ابلتناسب على كل القوا ويف كلتا احلالتني
 .قاعد الواجب شغلهاملحىت تنتهي ا تطبيق الباقي األقوى،األصوات املعربة على  أساس النسبة املئوية لألصوات احملرزة ب

  ملقاعد.ا، حتصل القائمة الفائزة على مجيع %7ويف حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة 
  1990ان جو  12على أساس ما تقدم تقرر إجراء أول انتخاابت تعددية يف اتريخ اجلزائر املستقلة، ومتثلت يف االنتخاابت احمللية يف     

كبداية لوضع قواعد دميقراطية تعددية متثيلية، وبدا واضحا أن هذه االنتخاابت كانت فرصة مناسبة لقياس صدى الدميقراطية والتنمية 
 1988.1السياسية الذي تبنته الدولة بداية من أحداث أكتوبر

ف األطراف األوراق بني خمتل ادت توزيعزائر، أعىل يف اتريخ اجلاتض  من نتائج هذه االنتخاابت أن املنافسة االنتخابية التعددية األو لقد    
يف األفق معامل قوة سياسية جديدة  لتجت، كما 1989فتها اجلزائر سنة اليت دخلت احلياة السياسية بعد عملية اإلصالح السياسي اليت عر 

  ) اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ (. املتمثل يف ميجسدها التيار اإلسال
 طين يف أول امتحانتحرير الو جبهة ال يد أخر تدفعنا نتائج االنتخاابت احمللية للتساؤل عن األسباب اليت أدت إىل تراجععلى صع    

زب طين ابعتبارها احلتحرير الو هة التعددي، حيث عرًبت هذه االنتخاابت عن عدم ثقة املواطن يف النظام السياسي املمثل من خالل جب
 الوحيد احلاكم.

  91/06االنتخاابت رقم قانون  -(2
ن جديد الشاذيل ب جلمهوريةاعلن رئيس خابية، أاآللية االنتيف إطار إمتام مسار التنمية السياسية والتحول حنو الدميقراطية ابللجوء إىل    

 ريخ.سابيع من ذلك التاالثاين بعد ثالث أ ، مث يليه الدور1991جوان  27إجراء االنتخاابت التشريعية يف دورتني، جُيرى الدور األول يف 
، من  النظام السياسي الفرصة إلعادة تنظيم القوانني 1991ديسمرب  06إال أن أتجيل إجراء االنتخاابت اليت ُحدد موعد تنظيمها يف    

تحصل عليها يف االنتخاابت احمللية السابقة، فجاء القانون
ُ
املؤرخ يف  91/06،2رقم  والدوائر االنتخابية وفقا ملصاحله وانطالقا من النتائج امل

تمم للقانون رقم  1991أفريل  02
ُ
عدل وامل

ُ
طريقة واملتضمن قانون االنتخاابت، ومبقتضاه تغري منط االقرتاع إذ أصب  يعتمد  89/13امل

 ،ـــــة يف دورة واحدةموض منط االقرتاع النسيب ملى القائمة م  أاضلية األغلبيــــــــــ، ابألغلبية يف دورتني االقرتاع ملى االدم الواحد
رشحني ووفق القانون اجلديد يعترب املرش  فائزا يف الدورة األوىل إذا حصل على األغلبية املطلقة ) النصف زائد واحد (، وإذا مل ينل أحد امل

املعرب عنها، ويعترب فائزا يف األغلبية املطلقة تعاد االنتخاابت يف دورة اثنية ويشارك يف ذلك املرتشحني الذين حازوا أكرب عدد من األصوات 
 .الدورة الثانية املرش  الذي حصل على أكثرية األصوات

حدد للدوائر االنتخابية، وبناء  1991أفريل  05املؤرخ يف  91/07القانون رقم  ليليه    
ُ
عدد  ديد ارتفعلى هذا التقسيم اإلداري اجلعامل

 مقعد. 542إىل  295مقاعد الربملان من 

                                                            
 .112، ص 2006خالد توازي، ا الظاهرة احلزبية يف اجلزائر ا، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية واإلعالم: جامعة اجلزائر،  1

 

 7املؤرخ يف  89/13، يعدل ويتمم القانون رقم 1991أفريل  02ه، املوافق 1411مضان ر  17املؤرخ يف  91/9اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، قانون رقم  2
 .1991أفريل  03، السنة الثامنة والعشرون، الصادرة بتاريخ 14، واملتضمن قانون االنتخاابت، اجلريدة الر ية، العدد 1989أوت 



 يلت، اجلزائري الونشريسي تيسمسمحد بن حيمعي أمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد رقم الدولي الموحد للدوريةال /2018جوان  /الخامس لعدد المجلد الثالث/ ا

 

358 
 

ش املدن مهفإن هذا القانون  ة، ومن مثسكانيحظ يف هذا التقسيم أنه أخذ املساحة اجلغرافية بعني االعتبار عوض الكثافة اللكن ما يال    
ق يف األرايف ومناط زب احلاكمواحل حلساب األرايف، وهذا ما حيمل دليال واضحا على كوهنا زايدة خصصت ملناطق نفوذ وشعبية النظام

مشاريع  ناسبة تسم  بتمريررملانية مبية بانية املنخفضة اليت تتميز هبا، وابلتايل كانت هناك رغبة لضمان أغلاجلنوب رغم الكثافة السك
 القوانني املختلفة وفقا لتوجهات النظام.

ستقراره يف ى اجيته القائمة علوإسرتاتي صاحلهوعليه فإن هذين القانونني كاان حماولة من النظام لتنظيم الساحة السياسية وفق ما خيدم م   
 لية من جهة اثنية.اابت احملالنتخاحلكم، وتوجيه العملية السياسية من جهة وضرب القوة السياسية والتنظيمية للحزب الفائز يف ا

مية لإلنقاذ من أكرب املعارضني هلما، متهمة احلكومة هذا ما أاثر رًدات فعل معارضة حملتوى هذين القانونني وكانت اجلبهة اإلسال    
وهددت ابلقيام  لتطالب رئيس اجلمهورية معادة النظر يف القانونني *( 7+1ابلتحيز جلبهة التحرير الوطين وتشكلت على إثرها جمموعة ) 

 ابإلضراب الذي تراجعت عنه بعد ذلك. 
عارضة خاصة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، دفعها إىل إعالن إضراهبا السياسي ابتداء من لكن عدم استجابة احلكومة ملطالب األحزاب امل    
، حيث نظمت مظاهرات ومسريات لكن سرعان ما حتولت إىل مواجهات بني املتظاهرين والشرطة، انتهت بتدخل 1991ماي  25يوم 

 آخر شهر جوان، تداعت األحداث على حنو متسارع اجليش مع محلة واسعة من االعتقاالت يف صفوف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف
 .1فأعلنت احلكومة فرض حالة الطوارئ ملدة أربعة شهور وانتشرت قوات اجليش يف العاصمة ومت فرض حظر التجول فيها

ا حبكومة  ش ا وتعويضهود محرو ومة ا مولة حك، متت استقال) املذكور آنفا ( الوضع املتأزم ورات السياسية واألمنية وأمامالتط نتيجة      
 .1991أكتوبر  13يه يوم ة علمصادقان للجديدة برائسة ا سيد أمحد غزايل ا، اليت قامت بتعديل القانونني حمل اسالف وقدمتهما للربمل

 ما يلي: وقد تضمن التعديل
 االعتماد على طريقة االقرتاع على االسم الواحد ابألغلبية يف دورتني. 
   سنة. 30سنة بدال من  28ختفيض سن الرتش  إىل 
  مقعد.  430إىل  542من  مت ختفيض عدد مقاعد الربملان 
  كيد صحة عينة منها توقيع، مع أت 300توقيع إىل  500ختفيض عدد التوقيعات الالزمة للمرتش  احلر من

 نتخابية.اللدائرة اتوقيع ( خيتارها رئيس اللجنة اإلدارية املكلفة ابالنتخاابت على مستوى ا 15)  %5قدرها 
دائرة انتخابية، وقامت هذه التعديالت على  430أما ابلنسبة لتقسيم الدوائر االنتخابية فقد مت كذلك ختفيض عدد الدوائر إىل      

أساس حتديد الشرحية السكانية لكل مقعد اعتمادا على الكثافة السكانية ابلوالية وتقسيمه على كل مقعد، كما مت إقرار عدم متثيل أية 
 الية أبقل من انئبني اثنني من جهة وكل دائرة انتخابية مبقعد على األقل من جهة اثنية.و 

                                                            
 لتجمع من أجل الثقافةجلزائري، االتجديد احلزب الوطين للتضامن والتنمية، حزب ا ومتثلت هذه األحزاب يف: احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر، *

 ( . ية لإلنقاذإلسالموالدميقراطية، احلركة اجلزائرية للعدالة والتنمية، حركة محاس، حزب العمال زائد واحد )نعين هبا اجلبهة ا
، مركز األهرام للدراسات السياسية و 138لث: اجلزائر منوذجا ا، جملة السياسة الدولية، العدد عمرو عبد الكرمي سعداوي، ا التعددية السياسية يف العامل الثا 1

 .68، ص 1999اإلسرتاتيجية: القاهرة ، أكتوبر 
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 1991 ديسمرب 26اتريخ   عية، ُحددلتشرينتيجة هلذه التعديالت القانونية وتوفر الشروم التنظيمية الالزمة إلجراء االنتخاابت ا     
جانفي  12، وقررت اتريخ 1991أكتوبر  16الصادر بتاريخ  386/91قم إلجراء االنتخاابت التشريعية مبوجب املرسوم الرائسي ر 

 إلجراء الدور الثاين من هذه االنتخاابت. 1992
 97/07قانون االنتخاابت رقم  -(3

  تعديله مبوجبمتايب الذي ظام االنتخصدور قانون عضوي جديد خاص ابلنبعد العودة إىل املسار االنتخايب وإىل العمل ابلدستور،     
 أداس القائمة لنسيب ملىااالقرتاع ة املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت، الذي جيب أن  خذ بصيغ 97/07األمر رقم 

اسار   ماح للجزائريني يفافية والسة جغر عوض نظام االقرتاع ابألغلبية يف دورتني، و خذ بعني االعتبار الكثافة السكانية يف كل منطق
 .  1997صواهتم، ومبقتضى هذه التعديالت اجلديدة مت تنظيم االنتخاابت التشريعية لسنة اإلدالء أب

هذا النظام االنتخايب، يضمن التمثيل جلميع األحزاب سواء كانت صغرية أو كبرية، ألن عدد املرشحني يف القائمة يساوي عدد املقاعد    
خابية يف حدود االواليةا على أقصى تقدير مع إمكانية تقسيم الوالية إىل عدة دوائر االنت، كما حددت الدائرة املمنوح لكل دائرة انتخابية

أما فيما يتعلق بتوزيع املقاعد فإهنا توزع ابالستناد إىل املعامل االنتخايب ) النصاب (، يف حني أن األصوات واملقاعد املتبقية بعد  )*(انتخابية
 1زع على أساس قاعدة الباقي األقوى.عملية توزيع  املقاعد وفق النصاب، فإهنا تو 

 04/01قانون االنتخاابت رقم  تعديل -4
تغيريات كبرية يف مواقف املؤسسة العسكرية وإعالهنا مبدأ احلياد، وقد صدر يف هذا  2004لقد واكبت االنتخاابت الرائسية لسنة    

تضمن القانو  97/07املعدل واملتمم لألمر  04/01 رقم قانونالالشأن 
ُ
، و تضمن من التعديالت ما 2ن العضوي املتعلق ابالنتخاابتامل

مس بشكل مباشر أحد األدوار اليت كان يقوم هبا اجليش يف العملية االنتخابية، من خالل إلغاء مكاتب التصويت اساصة أبفراد اجليش 
السياسية يف اجلزائر منذ سنوات تطالب ملغاء الوطين الشعيب وأجهزة األمن املختلفة من مقرات عملهم، وكانت خمتلف األحزاب والفواعل 

يا املكاتب اساصة بعناصر اجليش الوطين، على اعتبار أهنا تساعد السلطة يف التالعب بصناديق االقرتاع، و عليه فقد اعترب هذا اإلجراء سع
التموقع السياسي جود تغيري يف املسار و نبأ بو حقيقيا سلق وتوفري اجلو املالئم لتجسيد موقف اجليش املعلن من الرائسيات، وهو ما أ

 للمؤسسة العسكرية بظهور بوادر عالقات جديدة بني مؤسسيت الرائسة والدفاع.

                                                            
 اجلزائر يفهلا.غري أنه ملخصصة اد املقاعد ى / عداملعامل االنتخايب لكل دائرة انتخابية هو: عدد األصوات الصحيحة املعربة عنها يف كل دائرة انتخابية عل)*(

 % من األصوات الصحيحة املعرب عنها. 5ابإلضافة إىل حاصل القسمة، حتذف أصوات القوائم اليت مل حتصل على 
، 12(، اجلريدة الر ية، العدد 103، 102، 101،املتضمن القانون العضوي املتعلق ابالنتخاابت، املواد) 1997مارس 06مؤرخ يف  97/07األمر رقم 1

 104، 105، ص1997
، يعدل ويتمم األمر رقم 2004فرباير  07، املوافق 1424ذي احلجة  16مؤرخ يف  04/01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون عضوي رقم  2

، الصادرة 09الر ية، العدد  ، واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت، اجلريدة2004مارس  6، املوافق 1417شوال  27املؤرخ يف  97/07
 .21، ص 2004فرباير  11بتاريخ 
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اليت   2004 سنة واساصة بتنظيم وتشكيل اللجنة االنتخابية على املستوى الوالئي يف 97/07( من األمر 88عدلت )املادة  كما    
يعينهم الوايل من  اثننيإىل: رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار وانئب رئيس ومساعدين  العدلقضاة يعينهم وزير  03انت تتألف منك

 .1(91أمام اجلهة القضائية وفق ما ورد يف )املادة  اإداريةا قابلة للطعن عماهلا وقراراهتابني انخيب الوالية، كما تعترب أ
ة بشروم قبول قائمة املرشحني املقدمة من حزب سياسي أو القوائم احلرة يف ،) املتعلق  97/07( من األمر 82يف حني عدلت )املادة  

( اليت اشرتطت يف اعتماد القوائم اجلديدة حىت تتمكن من الرتش  أن تكون معتمدة من طرف  02)ابملادة واستبدلت، 2007نوفمرب
من األصوات الصحيحة وذلك على ( %  04حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه األحزاب قد حتصلت على األقل على )

صوت  2000من عدد الوالايت. ودون أن يقل هذا العدد عن( 1+% 50أي ) 1/2األقل أي أكثر من والية على  25األقل يف
 2.صحي  يف كل والية

 12/01رقم  قانون االنتخاابت -5
 ة العديد من القوانني العضوية املنظمة للحياة السياسيةمت إصدار جمموعة من اإلصالحات السياسية، وذلك مبراجع 2012مع بداية سنة   

 3واملتعلق ابلنظام االنتخايب 2012يناير  12املؤرخ يف  12/01شكل القانون العضوي رقم  رأسها قانون االنتخاابت، حيثوعلى 
عزيز ضماانت نزاهة العملية االنتخابية، وجاء هذا القانون وقوفا عند رغبة األحزاب السياسية يف ضرورة ت أساسا لعملية اإلصالح السياسي،

حيث أدخلت آليات جديدة يف جمال الرقابة على العمل االنتخايب الذي من شأنه أن يوفر األجواء املناسبة إلجراء االنتخاابت يف أجواء 
املسعى أدخلت بعض التعديالت التنافس السياسي النزيه، ويقوي من مصداقية العملية االنتخابية ويعطيها صفة الشفافية، وجتسيدا هلذا 

 ا االقرتاع النسيب على القائمة املغلقة ا ابلنسبة للمجالس الشعبية احمللية )البلدية والوالئية( ، واجمللس الشعيب الوطين. اعتماد منط أمهها
طبيق قاعدة الباقي كما توزع املقاعد وفق هذا القانون اجلديد، ابلتناسب وعدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة، بت   

األقوى على املقاعد اليت تبقى شاغرة بعد توزيع األويل. وهو ما يوض  أن القانون العضوي اجلديد لالنتخاابت مل يغري منط االقرتاع بل 
ا، وهي استحداث ا اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخاابت  اجلديد يف هذا القانون هو .1997سنة  حافظ على نفس النمط الذي اعتمده يف

، كما مت إنشاء ا اللجنة *جلنة مستقلة تتشكل من ممثلي األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخاابت، إضافة إىل ممثلي املرتشحني األحرار
ة، املستقلة عن وصاية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية واملشكلة من قضاة يعينهم رئيس اجلمهوري **الوطنية لإلشراف على االنتخاابت ا

 وميلكون صالحيات البث يف النزاعات حبيادية ومهنية.
                                                            

، 1997مارس  06،املؤرخ يف 97/07، يعدل ويتمم األمر رقم2004فرباير 07،املؤرخ يف 04/01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون العضوي  1
 .05، ص2004، 09،اجلريدة الر ية، العدد  19واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت، املادة 

 .162بن سليمان عمر، مرجع سابق، ص 2

، يتعلق بنظام االنتخاب، 2012يناير سنة  12، املوافق1433صفر عام  18مؤرخ يف  12/01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم 3
  .09، ص 2012يناير سنة  14واألربعون، الصادرة بتاريخ  اجلريدة الر ية، العدد األول، السنة التاسعة

نظر النتخاابت أللجنة الوطنية ملراقبة ااملتعلق بنظام االنتخاابت، وفيما خيص صالحيات ا 12/01من القانون العضوي رقم  173-172-171أنظر املواد  *
 من نفس القانون العضوي. 181إىل املادة  174املواد من املادة 

املتعلق بنظام  12/01لعضوي رقم امن القانون  170-169-168خيص تشكيل اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخاابت ومهامها أنظر املواد  فيما **
 االنتخاابت.
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إىل  380الربملان من تتمثل يف توسيع من عدد املقاعد  االنتخابيةومن بني املسائل اليت عدلت كذلك يف إصالح املنظومة   
تغري توزيع املقاعد ابلنسبة أنه مل يغري  ، 2012، وهذا لالستجابة لعدد األحزاب السياسية اجلديدة بعد إصالح املنظومة احلزبية سنة 462

 .نسمة مقعد واحد 80.000فيها  انتخابيةلعدد السكان، فقد بقي لكل دائرة 

هذا دليل على أن التقسيم اجلديد للدوائر االنتخابية، مل    نتيجة إلحصاء جديد ولالنسجام مع عدد السكان، كما أن عدد املقاعد    
حزب، هذا من  56لنفس السبب السابق، وإمنا لالستجابة لعدد األحزاب اجلديدة اليت بلغ عددها حوايل اإلضافية يف الربملان مل تضاف 

لذي جهة، ومن جهة اثنية، جاء هذا التعديل يف عدد الدوائر االنتخابية ومقاعد الربملان، لتفعيل منط االقرتاع النسيب ابلقائمة املغلقة، ا
وابلتايل إعطاء فرصة لألحزاب الصغرية واجملهرية يف التمثيل، إذ لن  رغم نسبيته، 1997نذ اعتماده يفأنتج أغلبية يف الربملاانت السابقة م

 1تتمكن من ذلك يف ظل نظام األغلبية، أو دون دخوهلا يف حتالفات أو حزبية أو انتخابية.
 16/10قانون االنتخايب اجلديد رقمال -6
، وأفضت اإلصالحات اليت اجلزائربتنظيم االنتخاابت يف  2016أغسطس/آب  25 املؤرخ يف 10-16يتعلق القانون العضوي رقم    

من خالل  2012ر يف أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت لعام إىل إعادة النظ 2016جاء هبا التعديل الدستوري لسنة 
ويتكون  .إدرا  أحكام من شأهنا ضمان انزاهة العمليات االنتخابية وشفافيتهاا، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة االنتخاابت

% يف آخر انتخاابت 4، ومها تشرتطان احلصول على نسبة 94و 73مادة، لكن أكثرها إاثرة للجدل املاداتن  225القانون اجلديد من 
( منتخبني على  10وإما من طرف األحزاب السياسية اليت تتوفر على عشرة )   نيابية أو حملية جرت يف البالد لدخول السباق جمددا،

 ب من دخول االقرتاع.وهو أمر سيرتتب عليه حرمان عدد كبري من األحزا الدائرة االنتخابية املرتش  فيها،األقل يف 
ويف حالة تقدمي قائمة من طرف حزب ال يتوفر فيه أحد الشرطني املذكورين أعاله، أو حتت رعاية حزب سياسي يشارك ألول مرة يف    

تخابية ( توقيعا من انخيب الدائرة االن 250االنتخاابت، أو يف حالة تقدمي قائمة حرة فإنه جيب أن يدعمها على األقل مائتان ومخسون ) 
( توقيعا من انخيب الدائرة 50املعنية فيما خيص كل مقعد مطلوب شغله ) ابلنسبة للمجلس الشعيب الوطين (، وعلى األقل خبمسني ) 

 2االنتخابية ) ابلنسبة للمجالس الشعبية البلدية والوالئية (.
املطلقة لألصوات  اسم واحد يف دورين ابألغكلبيةابالقرتاع على  137فق املادة نتخاب رئيس اجلمهورية، فيكون و وابلنسبة ال    

 يشارك يف ر اثٍن، والنها يف الدور األول ينظم دو ( عكلى األغلبية املطلقة لألصوات املعرب ع138املعرب عنها، وإذا مل حيرز أي مرتش  )املادة 
   ألول.سوى املرتشحني االثنني اللذين أحرزا أكرب عدد من األصوات يف الدور ا الدور الثاين

، على اأن املرش  لالنتخاابت لن يقبل انسحابه ولن يؤخذ بعني االعتبار بعد أن 2016يف القانون العضوي لعام  144 املادة وتقضي  
وملا يكون هناك اعائق خطريا أو اموت املرش ا بعد أن يتم مراجعة القائمة من قبل اجمللس الدستوري  يسجل ابجمللس الدستوريا،

                                                            
 .164بن سليمان عمر، مرجع سابق، ص 1

، يتعلق بنظام 2016غشت سنة  25، املوافق1437عام  ذي القعدة 22مؤرخ يف 10-16م اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون العضوي رق 2
 .22-19، ص 2016غشت سنة  28، ، الصادرة بتاريخ 50االنتخاب، اجلريدة الر ية، العدد 
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يوماا، وهذا لتجنب تكرار سيناريو االنتخاابت الرائسية يف  15ريدة الر ية، يتم أتجيل موعد االنتخاابت يف مهلة أقصاها ونشرها يف اجل
 عندما انسحب مجيع املرشحني املنافسني للرئيس بوتفليقة. 1999

ن قانون البلدية اليت تنص على أن م 65و استبداهلا ابملادة  من القانون السابق 80حذف املادة  صرحيا حيث مت جاء القانون وقد  
أعطت احلق   و اليت  سابقا 80دة املرش  يف رأس القائمة اليت حتصلت على أغلبية األصوات هو من يفوز برائسة البلدية عكس املا

 . البلدية جملالس الشعبية ايفالستقرار ت الو هذا ما أجنر عنه العديد من االنسداد و حاال  للتحالفات و كانت اغلبها حتالفات غري طبيعية
ابملصاهرة أومن  أوواحدة ابلقرابة  أسرة إىل( ينتميان 2ال ميكن التسجيل يف نفس قائمة الرتشي  ألكثر من مرتشحني اثنني ) كما    
 .الدرجة الثانية 

 احملور الثالث
  اجلزائر  تفعيل النظام السيادي يف دور اإلصالح االنتخايب تقييم

 مستوى على إضافة الربملاانت،لألنظمة االنتخابية أاثر على مستوى التمثيل وعلى مستوى أداء األحزاب داخل  من املعلوم أن     
، ومن مث فاهلدف من عملية إصالح النظام وسلبيات اجيابيات انتخايب نظام لكل أن اعتبار استقرارها،على عدم من احلكومات استقرار

 جمالس إفراز يؤدي إىل األغلبية نظامفمن الناحية النظرية جند أن لبيات النظام االنتخايب السابق. االنتخايب هتدف بدرجة أوىل إىل تفادي س
 اليت السياسية األحزاب من قليل عدد مبشاركة أو احلزبية ابلثنائية األحيان غالب يف يقرتن االنتخايب النظام فهذا ما، نوعا منسجمة منتخبة
 واآلخر ابألغلبية أحدمها يتمتع حزبني من إما تتكون منتخبة جمالس إفراز من ميكن مما االنتخاابت من الثاين الدور وتسيري ملواجهة تتكتل

 يشجع النسيب فهو التمثيل نظام ، أماانسجامها اجملالس هلذه حيقق مما السياسية، األحزاب من قليل عدد من أو املعارضة يف يتخندق
 يفقد قد السياسية األحزاب من عدد من منتخبة تتكون جمالس إفراز وابلتايل النتخاابتا يف السياسية األحزاب من معترب عدد مشاركة
مع جتربة اجلزائر يف تطبيق منط النظام االنتخايب املختلط يف أول انتخاابت حملية تعددية  شهدهتا اجلزائر يف و  1.انسجامها اجملالس تلك

تسبب يف اختالل واض  على مستوى متثيل األحزاب، حيث ساعد على بروز ، أحدث هذا النظام ال مساواة يف التمثيل، و 1990جوان 
 وضيق من متثيل األحزاب الصغرية. لإلنقاذ اإلسالميةحزب سياسي واحد وهو حزب اجلبهة 

، كان له دور ابرز يف حصر األحزاب 1991ديسمرب  26كما أن تطبيق نظام األغلبية يف دورين يف أول انتخاابت تشريعية يف    
اجلبهة  لفوز املطلق حلزبابلألحزاب  مثيليسياسية يف اجلزائر، كما يتض  عدم عدالة النظام االنتخايب الذي ساهم يف تشويه اجلانب التال

 التمثيل نظام عتمدت اجلزائراالسابقة  بياتنتيجة السل، و ة يف الدور  األول من االنتخاابتاإلسالمية لإلنقاذ أبغلبية املقاعد الربملاني
 نظام التمثيل النسيب يساهم يف متثيل تطبيق، ذلك أن 97/07ابألغلبية وكان ذلك مبوجب القانون رقم  االنتخاب نظام عن بديال يب،النس

، واستطاع ة السياسيةطن يف حتديد اسارطأنه يعطي على مستوى املشاركة السياسية دورا أكرب للموا كماموسع ومتنوع لألحزاب السياسية،  
 انتخاابت أول من انطالقا املشروع ياسيالس التنافس مفهوم برتسيخ وذلك وينميها، السياسية األحزاب على احملافظة يؤمن أن هذا النظام
 األحزاب من عدد أكرب ركةمشا بتشجيع وذلك السياسية، اسارطة تغيري إىل ،حيث أدى 1997 سنة اجلزائر يف تعددية تشريعية

 .قراطيالدمي النظام يقتضيه ملا وفقا املنتخبة اجملالس مستوى لىع ممثلة تكون أبن هلا    السياسية،
                                                            

 .141سويقات عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
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، 1997 منذ االنتخاابت خمتلف يف األحزاب من كبري عدد مشاركةعلى  شجعقد   النسيب التمثيل نظام وعلى الرغم من أن     
 كل مشاركة على الشعيب، شجع مهحج حسب حزب لكل املقاعد عدد يف التفاوت مع الوطنية املنتخبة اجملالس مستوى على ومتثيلها

 حىت بل الربملان، قبة داخل مكان املشاركة األحزاب لباقي وجعل العام، للرأي صادق متثيل على ابحلصول و   السياسية، االجتاهات
 زباحل منه استفاد النسيب التمثيل نظام أن لكن املالحظ، 1ضئيل بعدد ولو املنتخبة اجملالس داخل مكاان هلا جتد أن من متكنت األقليات

 .ل اجملالس املنتخبةداخ املقاعد أغلبية على الوطين التحرير جبهة حزب سيطرة حيث أبقى على  الوطين، التيار إىل ينتمي الذي
 منظا إحالل أن كيف أثر النظام االنتخايب على تناسبية التمثيل، كما،  1990 سنة منذ اجلزائر يف االنتخاابت بينت ويف ذات السياق    

 احملصل املقاعد عدد يكون القائمة على النسيب االنتخاب نظام ظل ففي خمتلفة، نتائج إىل يؤدي دائما  آخر نظام مكان معني انتخايب
 و 1997 سنة تشريعيات يف ذلك جتسد و األخري، هذا عليها حصل اليت األصوات عدد مع تناسبا أكثر حزب كل طرف من عليها

 عدد بني التناسب عدم إىل بدورين الفردي النظام اعتماد أدى حبيث، 1991 سنة يف كان ما مع مقارنة هذاو  ،2007 و 2002
 2األخري. هلذا عادت اليت عدد املقاعد و حزب كل عليها حتصل اليت األصوات

 ما وهي ابتاالنتخا من النوع هذا عن النامجة احلكومة شكل يف يتمثل أيضا، اجلزائري االنتخايب النظام سلبيات أبرز بني من
 حيث من ختتلف حزبية تيارات من وزراء من تتألف االئتالفية فاحلكومة وتناقضات، إشكاليات من تطرحه وما االئتالفية، ابحلكومة يعرف
 3هذا ما يطرح إشكالية أي برانمج حزيب يطبق يف ظل هذا االئتالف املشكل. الربامج، حيث من وكذا االجتاه

 متثيل له يوجد وال ،رأيبدون   األخري يف نفسه جيد مث له قدم الذي للربانمج صوت الذي ملواطنعلى  يالحتا األمر هذا يعترب أال   
 لربانجمها تطبيقها مدى عن احلكومة حماسبة إمكانية عدم وابلتايل املسؤولية من هترب كله  هذا اجملالس املنتخبة، ويف على سواء حقيقي

 عميق له كان الذي األمر وهو يف اجلزائر أثبت فشله يف كل مرحلة من مراحل تطوره االنتخايب اموابلتايل ميكن القول أن النظ السياسي.
 4ابألساس. احلكم نظام وفعالية وطبيعة السياسي النظام على األثر

 هلامتة:
الفاعلني والظروف  يف اجلزائر، الزال يعاين عدة مالبسات نتيجة عدم معرفة االنتخايبمن خالل ما مت  عرضه تبني أن النظام     

ومات مما جيعلها وضات ومسازبية ومفاحاجلزائري، ليس حمصلة نقاشات  االنتخايبالنظام ف االنتخايبالنظام  سية اليت أنتجت هذااملؤس
زاب املوجودة حاألالسلطة و ا هباليت ابدرت  الية،تراعي العدالة يف املنافسة ويف التمثيل، وإمنا يعرب عن سلسلة من اإلصالحات السياسية املتت

دولية املنصوح ابقة واملعايري الو غري مط تحيزةدون إشراك ابقي األحزاب السياسية، مما جيعلها م يف السلطة واملسيطرة على الربملان ابنفراد
 .قاعدغلبية املأهيمن على مأنتج جمالس متثيلية تعددية مع حزب  وهذا ما. نظام انتخايب اعتمادعند  االعتبارأخذها بعني 

                                                            
 .324زهرية بن علي، مرجع سابق، ص 1

 .162سويقات عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 2

 .187امر نعيمة، مرجع سابق، صشليغم غنية، ولد ع 3

 .140سويقات عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  4
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  قراطيالديم حولالتّ  عملية في المتحكمة راتالمتغيّ 
The variables controlling the process of democratic transformation 

  ،دكتوراهيف الباحثة طالبة ، قليعدي زيندبط.د. 

 دولية، العالقات السياسية و العلوم كلية ال

 .اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 

   30/04/2018 تاريخ املراجعة: - 24/03/2018 تاريخ اإليداع:

 ملخص:  

الدولة لتأسيس نظام دميقراطي بحكم يف عملية التحول الدميقراطي عدة متغريات، هذه املتغريات تتطلب وجود عوامل تدفع تت  
التعددية السياسية و تنظيم انتخابات حقيقي، فالتحول الدميقراطي ال يتعلق مبجرد تغيري سياسي، و ال يتحقق مبجرد سن قوانني تسمح ب

ن اإلصالحات، و ذلك من خالل و هذا بدوره يتطلب تنفيذ مجلة م .ج إىل إعادة بناء النظام بأكملهيف مواعيدها، بقدر ما حيتا 
 التنفيذية و التشريعية، باإلضافة اإلصالح الدستوري و القانوين الذي يكفل مبدأ الفصل بني السلطات لتحقيق التوازن بني السلطتني

   .دين و تفعيله مما ينتج دولة دميقراطيةلمي على السلطة، و تطوير مؤسسات اجملتمع املإىل املنافسة احلزبية اليت تؤدي إىل التداول الس

 الكلمات المفتاحية:  

 قافة السياسية .ميقراطية ، الثّ ميقراطي، الدّ حول الدّ التّ   

 

:Abstract 

   enacting  The democratic transition is not merely a political change. It is not achieved by

laws that allow for political pluralism and organizing elections in a timely manner, insofar as it 

is necessary to rebuild the system. And this in turn requires the implementation of a number of 

hich ensures the principle of separation of reforms, through constitutional and legal reform, w

powers to achieve a balance between the executive and legislative authorities, in addition to party 

competition leading to the peaceful transfer of power, and the development of institutions Civil 

.activation, which results in a democratic state society and its 
  :Keywords 

   .transformation, democracy, political culture ,emocraticD 

 :مقددمدة  
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سيما ما بعد هناية ياسية العاملية، الالفكرية والس هيم احلديثة املطروحة على الساحةيعترب مفهوم التحول الدميقراطي أحد املفا  
اتسمت مجيعها بغياب  اهليمنة،و  أسست مناذج متنوعة لالستبداد التسلطية. اليتاألنظمة الشمولية و حلرب الباردة، حيث اهنارت ا

على هذا األساس تطرح اإلشكالية ية، و لذي تلعبه القوانني الدستور بانعدام الدور االسلطة الشخصية األوتوقراطية، و  وجوداملؤسسات، و 
 .املتغريات املتحكمة يف عملية التحول الدميقراطي ؟التالية: ما هي أهم 

رة على العوامل املؤثّ  ثانيا: ميقراطي.لدّ حول امفهوم التّ  أوال: لإلجابة على هذه اإلشكالية ميكن االعتماد على احملاور التالية:و   
 راطي.ميقلدّ حول ارة على عملية دعم و تعزيز التّ العوامل املؤثّ  ثالاا: ميقراطي.حول الدّ عملية التّ 

 يمقراطيحول الدّ أوال: مفهوم التّ 

 يمقراطيحول الدّ تعريف التّ  -(1

حتّول لغة تعرب عن  ةصطلح، فكلمىل األصول اللغوية للمإن حماولة التأصيل املفاهيمي للتحول الدميقراطي تستدعي الرجوع إ
تغري أو النقل، فيقال حول الشيء أي قراطي لغة إىل اللفظ التحول الدمي يحيرمن حالة إىل أخرى. و  انتقالهتغري نوعي يف الشيء أو 

 .La transition ريه أو نقله من مكانه، و كلمة التحول تقابلها يف اللغة الفرنسية 

سي نظام دميقراطي، فالنظام السيانتقالية بني نظام  ري دميقراطي و يقصد بالتحول الدميقراطي يف الداللة اللفظية املرحلة االو 
يف إطار حماوالت تقدمي تعريف للتحول الدميقراطي جند أن أ لب حماوالت التأصيل ملفهوم التحول حتوال دميقراطيا، و الذي يشهد 

لدميقراطية الذي يتسم باالتساع والشمول، مفهوم ا استعرار ارتأيناالدميقراطي يرتبط باألدبيات اخلاصة عن الدميقراطية الكالسيكية، لذا 
. ليفنسكي ستيفنو ديفيد اوليرمناط الفرعية اليت تصل إىل ما يزيد عن مخس مائة منط مثلما عددها حيتوي على العديد من األو 
 1." املتضاربة  فالدميقراطية هي جمموعة من قواعد احلكم و مؤسساته، من خالل اإلدارة السليمة للجماعة املتنافسة أو املصا "

ملية، بناءا على ذلك، فالنظام د الوسائل الالزمة لضمان سري هذه العكيفية إجياذا التعريف على عنصر املنافسة، و يركز ه
رتاف مببدأ التداول على السلطة عاالطار امليكانيزمات االنتخابية، و الدميقراطي هو النظام الذي يسمح مبشاركة سياسية واسعة يف إ

لى االستجابة مبطالب ات العامة عهي قدرة السياسو الدميقراطية يتضمن فكرة جوهرية املشاركة يف عملية اختاذ القرارات، فمفهوم و 
 ذلك عن طريق هياكل أساسية تقوم بتعبئة املصا .اجلماهري، و 

ها ثالث قوى ذات دوافع خمتلفة، وهي النظام و املعارضة الداخلية عليه فالتحول الدميقراطي هو عملية اختاذ قرار يساهم فيو 
  2.تتحدد النتيجة النهائية الحقا للطرف املتغري يف هذا الصراعطراف األخرى، و كل طرف إضعاف األ  حياولوالقوى اخلارجية، و 

                                           
 .183،   2013توفيق املديين، الثورة املغدورة يف تونس و بناء الدولة الدميقراطية، بريوت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة األوىل،  –1
 .54 ،  2012مركز البيان للبحوث و الدراسات،  ن، ب. أمحد فهمي، دراسة حتليلية لعملية التحول السياسي يف مصر، د. –2
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اطية، مت فيها خل أزمة الشرعية يف تعريف آخر للتحول الدميقراطي فهو عملية االنتقال من أنظمة تسلطية إىل أنظمة دميقر و 
قات شطة السياسية، فالتحول الدميقراطي يعين تغيريا جذريا لعالالتنمية، أي انتهاج الدميقراطية كأسلوب ملمارسة األنواملشاركة واهلوية و 

ىل آخر، أي التحول من نظام إ <<يعرفه تشارلز أدريان بأنه: قل االجتماعي، و عالقات الرتاتب يف احلالسلطة يف اجملال السياسي و 
عليه التحول يعين تغيريات عميقة يف األبعاد ظم، و ع السياسة الذي يتبناه النظام، ويسميه التغري بني النأسلوب صنتغري النظام القائم و 

البعد الثقايف، البعد اهليكلي  عليه التحول يعين تغيريات عميقة يف األبعاد األساسية الثالثة يف النظام،ساسية يسميه التغري بني النظم، و األ
على التعامل معها يف ؤدي إىل عجز النظام القائم هذه التغريات ناجتة عن وجود تناقضات بني هذه األبعاد الثالثة، مما يوالسياسات و 
يركز هذا التعريف على أن التحول الدميقراطي هو عملية تغيري جذري يف مجيع مستويات النظام، إمنا  .1األسلوب القدميظل اإلطار و 

 ية التحول الدميقراطي.تركيزه على متغري معني للتعبري عن عملتحول الدميقراطي لنظرة كل مفكر و تعود التعاريف املقدمة لل

 يمقراطيحول الدّ أنماط التّ  -(2

ليس هناى أسلوبا واحدا يعتمد كنموذج لتحقيق عملية التحول الدميقراطي، بل هناى جمموعة من األساليب اليت تتبعها عملية 
ص من الشمولية و التسلطية التخلالتحول من النظم  ري الدميقراطية مبختلف مسميا ا، بغرر الوصول إىل نظم دميقراطية، فعملية 

االنتقال إىل صيغ أكثر دميقراطية يف احلكم هي بطبيعتها عملية كفاحية، و قد يكتنفها الغمور يف كثري من مراحلها، كما أهنا قد و 
ن النظم  ري هناى ثالثة أمناط للتحول مو  2.االنقالب العنيفطي ترتاوح بني االنتقال السلمي و متر عرب مناذج خمتلفة للتحول الدميقرا
 الدميقراطية إىل النظام الدميقراطي:

يتم التحول باقتناع احلاكم نفسه بعدم القدرة على االستمرار يف احلكم بالطرق القدمية، أو ظهور و  حول من أعلى:التّ  -(أ
التحول إىل الدميقراطية، مهمة  تبين بعض اخلطوات االنفتاحية، مث قيادة هذا اجلناح اإلصالحي،اح إصالحي داخل الفئة احلاكمة، و جن
 مجاعتها حمدودة، مقارنة بقوةو  راطية، كانت قوة أحزاب املعارضةيف جل هذه احلاالت اليت شهدت هذا النوع من التحول إىل الدميقو 

ميقراطية، ضرورة التحول إىل الدمن مث فالعنصر احلاسم يف التحول هو اجلناح اإلصالحي املؤمن فعال باجلناح اإلصالحي داخل النظام، و 
        3ذلك كما حدث يف إسبانيا و الربازيل.و 

 : حول عن طريق التفاوضالتّ  -(   

 هناى ال يستطيع النظام البقاء على احلالة اليت اعتاد عليها من قبل، كما ال ميتلك اجلناح اإلصالح داخل النظام القوة اليتو 
هلذا يتم التحول عن طريق شروع تستطيع تغيري النظام مبفردها، و  قوة حيثال تكون لقوى املعارضة المتكنه من قيادة مهمة التحول، و 

                                           
 .320-319توفيق املديين، مرجع سابق،    –1
 .314توفيق املديين، نفس املرجع،    –2
 .47، 2009ر العرب، بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، احممد مالكي و آخرون، ملاذا انتقل ا خرون إىل الدميقراطية و تأخ –3
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من مث تبنيه بعض بضعف أسس شرعية النظام القدمي، و  البا ما يتضمن األمر عدة مراحل، تبدأ م يف التفاور مع قوى املعارضة، و النظا
تكثيف ضغوطها هبدف رئيس بتوسيع قاعد ا الشعبية و يامها قى هذه املعارضة هامش االنفتاح، و اخلطوات االنفتاحية، فاستغالل قو 

      1هو تغيري النظام.

  حول من أسفل:التّ  -د(ج

التعبوية لقيادة السياسية و متتلك القدرة التنظيمية و رضة الداخلية موحدة ومتماسكة، و حيصل هذا التحول عندما تكون املعا
االحتجاجات املتواصلة ألخري مضطرا حتت سوط التظاهرات و بح هذا االعصيان املدين ضد النظام الشمويل أو التسلطي، حيث يص

كية للشعب، كما حصل يف الفلبني وإندونيسيا واملكسيك، الدميقراطية التشار ة املتعلقة باحلريات السياسية، و على تقدمي التنازالت الضروري
احة به عرب عارضة تتخذ يف مثل هذه احلالة قرارا تارخييا لإلطإذا مل يقدم النظام الشمويل أو التسلطي التنازالت املطلوبة منه، فإن املو 

يف مثل هذا اطي بديل، كما حصل يف الربتغال واليونان و األرجنتني، و الثورة السياسية من أجل إقامة نظام دميقر االنتفاضة الشعبية، و 
  2التحول تكون موازين القوى خمتلفة ملصلحة املعارضة الدميقراطية.

اطي وعلى فرر الدميقر  أكدت خربات التحول الدميقراطي على أن طريقة التحول تؤثر على طبيعة النظام صفة عامة،بو 
أو من خالل التفاور بني اكمة، الذي يتم مببادرة من النخبة احلبعد االنتقال، فالتحول السلمي و  ترسخه يف مرحلة مااستمراره و 
 مصحوبا بدرجة أعلى من الدميقراطية. أو ثورة شعبية سلمية،  البا ما يكون تفاضةاناملعارضة، أو بعد إطاحة النظام بواسطة احلكام و 

 يمقراطي:حول الدّ نماذج التّ  -(3

 تشري الدراسات إىل أن عملية التحول الدميقراطي يف دول العامل، إىل وجود منوذجني:

  ل:موذج األوّ النّ 

ذج شهدته دول شرق أوروبا النمو  هذااحلاكمة وسياسا ا، و شامل للنخبة السياسية  يتسم باالنقطاع املؤسسي، و تغيريو 
 االحتاد انقسامهبذه العملية  ارتبطو ا كامال للنظام السياسي احلاكم االحتاد السوفيايت السابق، حيث تضمن هذا النموذج سقوطو 

ت نظم جديدة بدساتري وخنب هر القدمي ظعلى أنقار هذا النظام السوفيايت السابق ويو سالفيا وتشيكوسلوفاكيا إىل عدة دول، و 
 تداعياته.حق أحداثه و ة واسعة وبسرعة عملية التغيري وتالارتبط ذلك بتحركات مجاهرييسياسية وتوجهات فكرية جديدة، و 

                                           
 .57،    احممد مالكي، نفس املرجع –1
 .315توفيق املديين، مرجع سابق،    –2
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ث أدى تردي زامبيا من تطورات، حيعض الدول اإلفريقية، مثل كينيا وأو ندا و شهدته ب ويدخل ضمن هذا النموذج ما
صول أحزاب املعارضة إىل و مية احلزب املهيمن، و منو حركات شعبية تدعو إىل مزيد من احلقوق الدميقراطية إىل هز و األوضاع االقتصادية 

       1تدشني مرحلة جديدة من التطور.احلكم، و 

  اني:موذج الاّ النّ 

وال سريعا لشكل نظام حت العا و حلاكمة و حبيث ال حيدث انقطابالتغيري املؤسسي املتدرج يف إطار استمرار النخبة ا ويتسم
القرارات الل سلسلة من اإلجراءات و خطي من إمنا حيدث التطور الدميقراالدولة ولنخبتها احلاكمة، و ال تغريا مفاجئا لدستور احلكم، و 

 التدرجية اليت تتم عرب مدى زمين أوسع.

العشرين من القرن الواحد و  عقد األول الات، فقد ظهر يفيمع كثرة الكتابات عن التحول الدميقراطي خالل حقبة التسعينو   
ول مدى حدوث هذا التطور، حة ل الدميقراطي، وتثري أسئلة مهممدرسة فكرية تتشكل يف األسس اليت انطلقت منها كتابات التحو 

يف إطار هياكلها السياسية  ا و لنظم على إعادة صيا ة مؤسساعلى قدرة هذه ااالستمرارية يف النظم التسلطية و مركزة على عناصر 
 جديد يعطي مظهرا خمتلفا بينما حيافظ على اجلوهر.

طرح أنصار هذه املدرسة اليت تسمى بي " التسلطية اجلديدة " أنه ال ينبغي التقليل من قدرة تلك النظم على اقتباس " مظاهر النظام يو 
دي هذا إىل إعادة توزيع مصادر القوة السياسية، حرية اإلعالم، دون أن يؤ لدميقراطي " مثل: تعدد األحزاب واجلمعيات  ري احلكومية و ا

  2أو إخضاع عملية صنع القرار ملزيد من احملاسبة و املساءلة.

 يمقراطي:حول الدّ رة للتّ ظرية المفسّ جاهات النّ االتّ  -(4

البنيوية عند النظرية و  مارتن سيمور ليبستمثلته نظرية احلداثة عند االجتماعي، و  -التوجه التارخيي  يف الستينيات تطور
سواء كان الرتكيز على رخيي للنظم السياسية املختلفة، و باإلطار التاهذا التوجه بالشروط االجتماعية و أنصار  اهتمو . بارنيغتون مور
توسع حمو لعملية االجتماعية مثل التحديث والتمدن و السياسي، أم على التطورات ا -الوظائفي للنظام االجتماعي  -ي اجلانب البنيو 

مية، حاول املختصان رسم عدة مراحل تارخيية متر هبا اجملتمعات يف تطورها حنو احلداثة من خالل مقارنة مستوى التنمية أو احلداثة األ
يا يف اهتمامات علماء بني هذه اجملتمعات، للتوجه التارخيي االجتماعي هذا فضل كبري يف جعل " التحول السياسي " موضوعا مركز 

مة الدميقراطية السبعينيات باإلشارة إىل عدم مالئن الدميقراطية يف الستينيات و قد حاول الباحثون تفسري التحول عو  3السياسة.االجتماع و 
األسباب اليت تؤدي بالنمو االقتصادي إىل إفراز ويل بالنسبة لالستقرار السياسي والنمو االقتصادي، و مزايا النظام الشمللدول الفقرية، و 

                                           
 .485،  2010ة، ، القاهرة، الدار املصرية اللبناني2010 -1981علي الدين هالل، النظام السياسي املصري بني إرث املاضي و آفاق املستقبل،  –1
 .485علي الدين هالل ، نفس املرجع السابق،  –2
 .29،   2006جوين عاصي، نظريات االنتقال إىل الدميقراطية، فلسطني: املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -3
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ابة عن شروط التحول الدميقراطي بدأوا يف الكتء االجتماع، اجتاههم و البريوقراطية لذا فقد حول علما شكل جديد من الشمولية
عمليات التحول أدت هذه الدراسات إىل توسيع نطاق املعارف املتاحة عن يخ دعائم األنظمة الدميقراطية، و مشكالت ترسوإجراءاته و 

     1فهم هذه العمليات.إىل الدميقراطية و 

غيري النظام: الوظيفة ، حتتوي الدراسات النظرية للتحول الدميقراطي على ثالث مدارس فكرية تتصل بتبريدهامب حسو   
تأثريات الدولية و االجتاهات(، االقتصادية، و العابرة للحدود الوطنية )الرتكيز على ال -يت تركز على األوضاع االجتماعية الاهليكلية و 

   2تيجية النخبة السياسية و القرارات(.اجلينية ) التأكيد على إسرتاو 

  حدياي:المدخل التّ  -(1  

املشاركة السياسية، ويؤمن الفرد يف  اتساع رقعةو  و تفاضل، و تعليم، و علمانية، تشري احلداثة إىل تصنيع و متدن، و تعبئة اجتماعية
دي يتميز اجملتمع على املستوى االقتصاو يري لصا  أهدافه، التحكم بالتغاجملتمع احلديث بإمكانية التغيري، و ميلك ثقة يف قدرته على 

ث برتاكم لثقايف يتميز اجملتمع احلدياعلى املستوى ة يف جماالت جتارية، وصناعية، وخدمية، و تنوع الفعاليات االقتصادياحلديث بتعدد و 
على املستوى صالت والتعليم، و املوال و ية، واالتصامع من خالل وسائل حمو األمبانتشار هذه املعرفة داخل اجملتمعرفة اإلنسان لبيئته و 

 االجتماعي اجملتمع احلديث هو يف األساس جمتمع مديين و متمدن. 

أما نظرية احلداثة فهي تشري إىل أن احلداثة االقتصادية مبعىن النمو االقتصادي، تقود إىل التعقد يف تركيبة اجملتمع، األمر الذي   
يف مقال له حول "  سيمور مارتن ليبستاذ القرار السياسي لكي يتالءم مع تطور اجملتمع، هذا ما أكده يتطلب تغيريا يف عملية اخت

اإلحصائي، باإلضافة إىل نامج أحباث تبنت التوجه الكمي و ، اليت شكلت نقطة االنطالق لرب 1959الشروط األولية للدميقراطية " عام 
ريكا الالتينية إىل دميقراطيات وديكتاتوريات إذ قام ليبست بتصنيف بلدان أم 3ختلفة.منهجية املقارنة يف دراسة التجارب القومية امل

 مستقرة
التعليم باعتبارها مؤشرات للتنمية االقتصادية ة و التحضر و كذا درجة التصنيع و قارن هذه البلدان من خالل مؤشر الثرو و ري مستقرة، و 

توصل عالية، و  اجتماعيةو  اقتصاديةاطية من بني اجملموعتني كانت تتمتع مبستوى تنمية واالجتماعية، فتوصل إىل أن البلدان األكثر دميقر 
ات إىل أن هناى عالقة وطيدة بني التنمية االقتصادية و الدميقراطية، مبعىن أن النظم الدميقراطية ال تنشأ و ال تتطور إال يف ظل اجملتمع

الجتاه حنو املزيد من املشاركة اة مبستوى الدخل والتصنيع والتحضر والتعليم و صفة خاصأن التنمية االقتصادية ترتبط ب، و اقتصاديااملتقدمة 

                                           
شرين، الكويت: دار سعاد الصباح، الطبعة األوىل، صمويل هنتجتون، ترمجة، عبد الوهاب علوب، املوجة الثالثة: التحول الدميقراطي أواخر القرن الع –1

1993   ،86 - 87. 
، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر 2012 – 1991حسام سلمان، التحوالت السياسية يف آسيا الوسطى  –2
3 ،2013   ،56. 
 .31 - 30جوين عاصي، مرجع سابق ،    –3
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ي اليت وصلت أوجها يف عليه فإن دراسات التحديث السياسو  1من مث فإن بعض اجملتمعات جاهزة للدميقراطية.واالستقرار السياسي، و 
تمع النامي إىل الدميقراطية، الشروط اليت يلزم توافرها لكي يتحول اجمل حول اهتمامهاالسبعينات من القرن العشرين، تركز على الستينات و 

ات التعليم و التحضر يف مقدمة هذه الشروط برزت أمهية التصنيع و تطوير طبقة وسطى ذات وزن نسيب أكرب، باإلضافة إىل مستويو 
 عنها لقيام الدميقراطية و متاسكها، إال أنه وجه إىل هذه  ريها، إذ تربز أمهية هذه القيم كشروط ال  ىنو االتصال والتنمية االقتصادية و 

تدور حول عدم حتمية هذه الشروط، حيث قد تتوافر مستويات من احلداثة و التصنيع دون أن تقوم أو تتعزز  انتقاداتالدراسات 
  الدميقراطية.

  المدخل البنيوي: -(2  
يعد كتاب اجلذور اجملتمع مع اجملتمعات األخرى، و  داخل اجملتمع و بعالقة االجتماعية الطبقية بالبينالنظرية البنيوية  اهتمت  

 2من األدبيات الكالسيكية يف جمال حتول اجملتمعات إىل احلداثة و الدميقراطية. لبارنغتون موراالجتماعية للديكتاتورية و الدميقراطية 
كيفية تغري هذه العالقة رر الكبار والفالحني والبورجوازية والدولة، و ألحيث تنطلق املدرسة البنيوية من دراسة عالقة التفاعل بني مالى ا

ملتبدلة بني البىن االجتماعية، حتلل على حنول خا  العالقات الداخلية اة التطور االقتصادي احلديث ويف اجملتمع، و كياستجابة لدينامي
استجابة حملددات لني االجتماعيني ووفقا ملصاحلهم االقتصادية و كل الفاعهكذا يسعى  وز عالقات اإلنتاج الرأمسالية، و بر وسلطة الدولة و 

صلح تفصح الدميقراطية عن بداية ظهورها مع حتقق نوع من توازن القوى ملالسلطة السياسية، و  اكتساببنيوية إىل رسم سياسات تتيح 
قة يد ا السياسية، أما إذا  ابت الطبمع صعود الطبقة الوسطى اليت تفرر سيطر ا و عق انسجاماهلذه الصراعات االجتماعية، و 

الفالحون يف حتديد مسار الصراعات االجتماعية، تواظب مؤسسات الوسطى يف خضم هذه الصراعات وحبيث يستمر مالى األرر و 
السلطة لقوة و رة ومفهوم بىن االدميقراطي وفقا لفك تفسر عمليات التحولو  3الدولة على تركيز نظام من احلكم ال عالقة له بالدميقراطية.

دور النخب السياسية، على اعتبار أن املسار التارخيي ألي بلد حنو الدميقراطية الليربالية أو أي شكل سياسي ليس بفعل و و   املتغرية،
نخب أن خيارات أو مبادرات الو  أثرة بنمط التنمية الرأمسالية،لقوى الدولية املتاأساسا بالبىن املتغرية للطبقة والدولة و  آخر يتشكل

 احلداثة، املسار بني ثالثة مسارات إىل مورلقد ميز  4الفر  احمليطة هبا.كن تفسريها إال من خالل القيود و السياسية يف هذا اجملال ال مي
الواليات املتحدة املسار الدميقراطي الذي أخذ شكل الدميقراطي، واملسار السلطوي، واملسار الشيوعي، ومتثل كل من إجنلرتا وفرنسا، و 

رجعيا، مبعىن أن و شهدت هذه الدول تطورا رأمساليا  اليابان احنرافا أوليا عن املسار الدميقراطي، حيثبرجوازية،  بينما مثلت أملانيا و ورة ث
الصني فمثلتا احنرافا ثانيا عن املسار الدميقراطي الذي أخذ شكل نظام الدولة بفضل ثورة من أعلى، أما روسيا و  هذا التطور أي

                                           
 .57مان، مرجع سابق،   حسام سل –1
 .42جوين عاصي، مرجع سابق،    –2
، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية و العالقات 2011 – 1981وليد موهويب، الفساد السياسي و انعكاساته على التحول الدميقراطي، مصر،  –3

 .55،   2013الدولية، جامعة اجلزائر، 
 .58حسام سلمان، مرجع سابق،    –4
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على أن حتول اجملتمع حنو الدميقراطية من عدمه يكون بتوازن الطبقية، حبسب  مورإذ أكد  1ة الذي نتج عن ثورة فالحية.االشرتاكي
كبار   هذه الطبقات هي: طبقةز فيما بينها على أساس مصاحلها وتوجها ا املختلفة، و ات املتغرية للقوة الطبقية اليت تتميكيالدينامي

 2الطبقة املتوسطة املهنية.ني، والطبقة العاملة احلضرية، وطبقة الربجوازية التجارية والصناعية، و املالى األرر وطبقة الفالح
اليت قد تركيب وبنية الدولة واجملتمع، و  تباره نتيجة للتغريات يفمن مث فإن الدراسات البنيوية تنظر إىل التحول الدميقراطي باعو   
من ضا تركيب وبنية القوى الدولية، و ت االقتصادية واالجتماعية واألوضاع الطبقية، وأيتم كنتاج للتفاعالتستغرق مدى زمين طويل، و ت

 النخب السياسية. ليس بسبب مبادرات األطراف أو الفاعلني أوجع إىل تلك التحوالت البنيوية، و هنا فإن التحول ير 
  :االنتقاليالمدخل  -(3  
إبراز التمايز لسياسية، و الل دور و فعل النخب ال الدميقراطي من خيذهب أصحاب هذا االجتاه إىل تفسري عملية التحو   

لدميقراطية الليربالية عور العوامل أو الشروط اكيفية تعزيزها، أي دراسة آليات االنتقال حنو إىل الدميقراطية و  لالنتقالبني املسار األويل 
أودنيل اليت طورها و  1970ية( عام قال إىل الدميقراط)االنت يف مقالته دانكورت روستواليت متهد الطريق أمام نشوئها، حيث أشار 

يف دول أمريكا الالتينية، إىل  تلك اليت حدثتورات اليت حدثت يف جنوب أوروبا و من خالل حتليل التط 1986عام  وايتهادوشميتر 
ريه كانت مدفوعة أساسا باهتمامهم و   بني الدميقراطية اليت افرتضها ليبستية واالقتصادية و أن االرتباطات بني التنمية االجتماع

ثني هو كيفية حتقيق الدميقراطية يف املقام  ريه من الباحو روستو ترسيخ الدميقراطية، بيد أن إهتمام عوامل اليت تؤدي إىل استمرارية و بال
  األول.
هذا دميقراطية إىل خنب دميقراطية، و  تعترب هذه النظرية أن االنتقال إىل الدميقراطية هي عملية حتول عند النخب، من خنب  ري  

اليت حتث النخب على تبين الدميقراطية، هذا التحول يتم من خالل تسوية مؤسساتية روف اليت متر هبا هذه العملية، و يعود إىل الظ
سوية إىل إخالء  ري الدميقراطية، لكن يف هناية املطاف ستقود هذه التية و  دف إىل تنظيم التنافس السياسي بني النخب الدميقراط

      3الدميقراطية من اللعبة السياسية. النخب  ري
 يمقراطيحول الدّ رة على عملية التّ ثانيا: العوامل الم ثّ   
مل خترج املنطقة العربية من دائرة اهتمام القوى العاملية الفاعلة، حيث ترجم هذا االهتمام يف كل مرحلة يف الشكل الذي   

اخلارجية، كانت العناصر اجلديدة الداخلية و اخلصوصيات التارخيية، و  و وفق ما تتيحه هذه التوازنات و  وى،يتناسب مع أهداف هذه الق
تمعات العربية يف بنيتها تطرح حتديات أمام اجملا عل طبيعة التشّكالت السياسية واالجتماعية، و اليت تطرأ يف كل مرحلة تلقي بضالهل

                                           
 .43وين عاصي، مرجع سابق،   ج –1
 .58حسام سليمان، مرجع سابق،    –2
 56جوين عاصي، مرجع سابق،    –3
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ت الغربية جتاه املنطقة العربية بداية التسعينات طابعا مميزا، حكمته مجلة من الظروف الناجتة آفاق تطورها، حيت اختذت االسرتاتيجياو 
 1عن حتوالت كربى حصلت يف العامل.

 العوامل الخارجية: -(1  
ثريه لقد كشفت موجة التحول حنو الدميقراطية، أمهية تأثري العوامل الدولية يف هذه العملية، و أن العامل اخلارجي يأيت تأ  

أن البعد الدويل و الداخلي يتفاعالن معا يف إحداث عملية التحول  جيفري بريدهامالحقا على العوامل الداخلية، حيث يعترب 
 ميكن أن نوجز أهم العوامل الدولية املؤثرة يف عملية التحول الدميقراطي فيما يلي:و  2الدميقراطي.

  النظام الدولي الجديد: -أ(  

كما حدث يف االحتاد السوفيايت وبلدان شرق أوروبا، وحتول أ لبها إىل   النظم الشيوعية اهنياراية الثمانينات شهد العامل مع هن  
الدميقراطية حىت  كنتيجة لذلك تزايدت الضغوطات على النظم  ريربه البعض انتصارا للدميقراطية والقيم الغربية، و هو ما اعتالدميقراطية و 

تؤيد عملية التحول  نظمها السياسية، خصوصا مع بروز الواليات املتحدة كقطب أحادي يف العاملتغيريات على جتري إصالحات و 
عدم تبنيها لقيم الدميقراطية على عالقا ا مع الواليات املتحدة األمريكية، الدول حبقوق اإلنسان و  التزامكثريا ما يؤثر عدم الدميقراطي و 

هي األحداث اليت سامهت يف ، و 2001سبتمرب  11وصا بعد أحداث رجية األمريكية خصفالدميقراطية هلا أولوية ضمن السياسة اخلا
بدأت تتشكل املية من أجل نشر الدميقراطية، و تصاعدت مبوجبها الضغوط الع حافل مبظاهر و أوضاع جديدة " و صيا ة نظام دويل

  3العامل ".مع مالمح جديدة لنظام من الدولية كأساس لتحقيق التعاون و الدميقراطية عرب 

 ضغوط الم سسات المالية الدولية:  -(   
البنك الدوليني دورا يف دفع بعض النظم اليت جلأت إليها هبدف ل الدولية و خباصة صندوق النقد و أدت مؤسسات التموي  
ذى باعتبار أن هذه و  سري يف طريق التعددية السياسية واالنفتاح السياسي،تسهيالت اقتصادية للدولة ديوهنا واحلصول على قرور و ج

فإن سياسات التثبيت االقتصادي  سيادة القانون و الشفافية، إال أنه باملقابلدد على مسائل مثل حقوق اإلنسان و املؤسسات تش
بضغوط منهما قد كان هلا تأثريا ا وصفات صندوق النقد والبنك الدوليني و اليت اضطرت النظم املعنية لتنفيذها حبسب والتكيف اهليكلي

يث أدت إىل تزايد حدة البطالة، وتفاقم التفاوتات االقتصادية االجتماعية يف الدول املعنية حالسلبية يف األوضاع االقتصادية و 
برامج إلغاء اصة الفقراء وحمدودي الدخل، حيث إن سياسات و خبيشة قطاعات واسعة من املواطنني و تدهور مستوى معواالجتماعية، و 

رر هبذه الفئات  ريها، إمنا تلحق الضع األساسية، ورفع األسعار و زيادة  الضرائب وعمليات اخلصخصة و فيض الدعم على السلأو خت

                                           
 ري احلكومية للتنمية،  سناء أبو شقراء، إرساء الدميقراطية يف املنطقة العربية، مقارنة بني املبادرات الدولية و اإلقليمية، بريوت، شبكة املنظمات العاملية –1

 .9،   2008الطبعة األوىل، 
 .35،   2005شادية فتحي، االجتاهات املعاصرة للنظرية الدميقراطية، األردن، املركز العلمي للدراسات السياسية، الطبعة األوىل،  –2
 .46وليد موهويب، مرجع سابق،    –3
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أعمال عنف يف عديد من الدول، ما دفع النظم ى هذه السياسات اندالع تظاهرات و نظرا لذلك فقد ترتب علأكثر من  ريها، و 
     1االستمرار يف تنفيذ السياسات املعنية.ذه االحتجاجات اجلماعية و واجهة هاحلاكمة إىل اختاذ إجراءات  ري دميقراطية هبدف م

 التبعيددة:  -ج(  
العاملي من منطلق الوطن العريب بالنظام الرأمسايل تضاها إحلاق دول العامل الثالث و نشأت التبعية كنتيجة لعملية تارخيية مت مبق  

ا على شروط إعادة فقداهنا كل سيطر إلرادة الوطنية للدول التابعة، و ية تعطل اكان من نتائج هذه العملعدم املساواة وعدم التكافؤ، و 
شركاته أ رار الدول الكربى و يف هذه احلالة يتم تسخري موارد الدولة التابعة خلدمة ددها على مصري الدول التابعة، و جتتكوين ذا ا و 

رم الدول التابعة حتنظام الرأمسايل العاملي وتوسيع رقعته وتعظيم نفوذه، و على ال االحتكارية الكربى يف إطار إسرتاتيجية عاملية للمحافظة
يصبح ختصيص املوارد متماشيا مع اإلسرتاتيجية العليا ات سكانه أو حىت مع هيكل الطلب و من بلورة نظام إنتاجي متوافق مع حاج

ربه إىل اخلارج كربى من الفائض االقتصادي املتولد فيه لتس  يصبح البلد التابع حمروما من نسبةكر دول القلب الرأمسايل رمسها، و اليت حتت
 2فوائد.على هيئة أرباح و 

 نظرية الدومينو:  -د(  
من بني العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف  صمويل هنتجتونتعترب ظاهرة " كرات الثلج " أو  " تأثري العرر العلمي " حسب   

ي الناجح يف دولة ما يشجع على التحول الدميقراطي يف دولة أخرى، إما ألهنا مجيعا عملية التحول الدميقراطي، فالتحول الدميقراط
من  تواجه مشكالت متماثلة أو اعتبار التحول الدميقراطي حل لكل مشكال ا، أو ألن الدولة اليت حتولت إىل الدميقراطية على درجة

هو عملية التحول من دولة إىل أخرى و قارب اجلغرايف و التشابه يف إنتقال ثقافيا حيتذى به، باإلضافة إىل التالقوة أو تعد مثاال سياسيا و 
 3ما حدث يف دول أوروبا الشرقية إثر تفكك االحتاد السوفيايت السابق.

 ثورة المعلومات و االتصاالت:  -ه(  
أبعاد ظاهرة العوملة، هي متثل احد ين األخريين من القرن العشرين، و لقد تصاعدت هذه الثورة بشكل ملحول خالل العقد  

 حيث أسهمت هذه الثورة يف توفري 4اليت تشكل بدورها أحد املالمح الرئيسية للمشهد العاملي منذ العقد األخري من القرن العشرين.
هو ما كان يشكل إحدى الدعامات األساسية لتكريس طابعها النظم احلاكمة للمعلومات و  احتكاركسر مصادر مستقلة للمعلومات و 

متكني بعض قوى و منظمات اجملتمع املدين من االتصال مبثيال ا يف اخلارج بعيدا عن سيطرة وإخفاء ممارستها االستبدادية، و طوي السل
قد تتورط فيها النظم احلاكمة،  الدولة ما يسمح هلا حبشد تأييد رأي عاملي، أو لفت االنتباه الدويل إىل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت

ل القيم و األفكار و املمارسات واملطالب تنظيمات اجملتمع املدين، كما أن هذه الثورة تسهم يف نقتدعيم قوى و  وهو ما يسهم يف
 . الدميقراطية عرب احلدود

                                           
 .22، املستقبل العريب، د.ع.ن.، د.ت.ن،   حسنني توفيق إبراهيم، العوامل اخلارجية و تأثريا ا يف التحول الدميقراطي يف الوطن العريب –1
 .69،   1997ثناء فؤاد عبد اهلل، آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب، بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،  –2
 .168صمويل هنتجتون، مرجع سابق،    –3
 .174ؤثرات الدولية، جملة املفكر، العدد العاشر، د.ت.ن،   عمر مرزوقي، حركيات التحول الدميقراطي يف الوطن العريب، قراءة يف امل –4
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 الواليات المتحدة األمريكية و التحول الديمقراطي: -و(  
 ، فإن للواليات2001سبتمرب  11ث مل تكن مسألة الدميقراطية ضمن أولويات السياسة األمريكية مرحلة ما قبل أحدا  

عي يف املنطقة،  ياب ذلك لعدة عوامل أمهها حماربة املد الشيو املتحدة سجال طويال يف مساندة ودعم النظم التسلطية واالستبدادية و 
سلحة والقواعد ة باملصا  األمريكية يف النفط واألاحملاسبة، خاصة مبا يتعلق بتمرير قرارات ذات الصلقواعد وآليات للمساءلة و 

     1التسهيالت العسكرية، فضال عن خوف اإلدارة األمريكية من احتمال وصول احلركات اإلسالمية إىل السلطة عن طريق الدميقراطية.و 
 سياسا ا تتبىن دعمها سبتمرب و املتهم فيها العرب اجتهت الواليات املتحدة إىل إجراء تغيري جذري يف 11عقب أحداث و   

 اختزالسبتمرب اإلدارة األمريكية من  11مكافحة اإلرهاب من جهة أخرى، حيث مكنت أحداث دميقراطية من جهة، و للحرية وال
أصبح هدف و  2العراق.ر احلروب املعلنة ضد أفغانستان و هو ما يفسة صنع قرارات السياسة اخلارجية و معظم العمليات اهليكلية يف كيفي

ألمريكية عالقا ا بالدول العربية، أي من خالل درجة جتاوهبا مع اإلسرتاتيجية اياسة األمريكية و دد الرئيسي للسمكافحة اإلرهاب هو احمل
ليس على طبيعة نظمها السياسية، ما جعلها تتحالف مع نظم  ري دميقراطية أو شبه دميقراطية من أجل بشأن مكافحة اإلرهاب، و 

  3حتقيق هذا اهلدف.
 ري اء والباحثني األمريكيني و العربية ،فقد طالب بعض اخلرب ة الدميقراطية يف املنطقة حتسبا ملخاطر جتاهل واشنطن لقضيو   

عربية ،و دفع النظم احلاكمة فيها الختاذ اجلّدي يف املنطقة الالتحول الدميقراطي احلقيقي و  األمريكيني اإلدارة األمريكية بدعم عملية
مريكية فيها خالل ضمان املصا  األو من حتقيق االستقرار يف املنطقة الذي يض خطوات جادة على هذا الطريق باعتباره املدخل الرئيسي

إلسالمية املسّيسة املعتدلة حبيث يتم سياسة الواليات املتحدة جتاه احلركات ارة و قد أكد البعض على ضرورة تغيري نظو  األجل الطويل،
لواليات املتحدة األمريكية بان ، بل إن هناى من طالب الدولوصوهلا إىل السلطة يف هذه ا فتح قنوات اتصال معها حتسبا الحتمال

 تتعلم كيف تتعامل مع نظام إسالمي وصل إىل السلطة بطريقة دميقراطية.       

 العوامل الداخلية: -(2  

منها يف  أثري كلخيتلف مدى تو  و األسباب الداخلية اليت تدفع وتعرقل سبيل التحول الدميقراطي، هناى العديد من العوامل  
 حالة إىل أخرى و يتمثل أمهها فيما يلي:

  دور القيادة السياسية: -أ(  

تشري العديد من الدراسات اليت تناولت أسباب التحول الدميقراطي إىل أن هناى دورا مهما للقيادة السياسية يف حفز عملية   
قادرة على مواجهة القوى احملافظة، ازدادت فرر جناح تغيري، و تكون هناى قيادة سياسية را بة، ومؤمنة بالالتحول الدميقراطي، فعندما 

                                           
 .24حسنني توفيق إبراهيم، مرجع سابق،    –1
 .278،    2014للثورات العربية، بريوت: املركز العريب لألحباث و دراسات السياسات،  إسرتاتيجية أمحد سعيد نوفل و آخرون، التداعيات اجليو –2
 .26جع سابق،  حسنني توفيق إبراهيم، مر  –3
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املشاركة  توسيع نطاقتتمكن من مواجهة املعارضني واملتشددين، و عملية التحول الدميقراطي، حيث حتتاج عملية التحول إىل قيادة ماهرة 
ملية التماسك الدميقراطي وعن محاية الفرد من تعسف ة عن عتوزيع املوارد االقتصادية، ملا تعترب القيادة مسؤوليف عملية صنع القرار و 

التفاور مع اجلماعات االجتماعية اليت  دد عملية التحول مصاحلها للوصول إىل أكثر صيغ التحول قبوال يف اجملتمع، لذا ال الدولة و 
إمنا يلزم األمر ر بة القيادة جاح التحول، و افيا يف حد ذاته لناالجتماعية الضرورية لقيام الدميقراطية كالشروط االقتصادية و يعد توافر 

 1نفسها يف التحول.

إىل أن القيادة السياسية مسؤولة إىل حد كبري عن حتقيق التماسك الدميقراطي، فهي مسؤولة عن ترسيخ  خوان لينزيشري و   
دولة، وأن توفر املتطلبات االقتصادية مان و احلرية من تعسف الأن تشعرهم باألميقراطية اجلديدة لدى األفراد، و اإلميان بالقيم الد

 االجتماعية الالزمة لتمكني اجلماهري من املشاركة الفعلية يف عملية التحول الدميقراطي، فكما أن للقيادة السياسية دورا يف دعم عمليةو 
احلكم عن  ية إىل سدةويض عملية التحول الدميقراطي، حيث تصل بعض القيادات السياسقل الدميقراطي، ميكن أن تسهم يف تالتحو 

 2.لكنها ال تلبث أن تعمل بشىت الطرق على االستمرار يف السلطة مما يقور أسس التحول الدميقراطيطريق انتخابات نزيهة وحرة و 
  انهيار شرعية النظام السلطوي: - (  
ظائفه، فإن شرعيته تصبح يعجز عن أداء و ظام سياسي آليات الضبط السياسي واالستقطاب االجتماعي، و حينما يفقد أي ن  

مهددة. ختتلف مشاكل الشرعية حسب طبيعة كل نظام إال أن القاسم املشرتى للنظم الدميقراطية هو أهنا تعتمد يف شرعيتها على األداء 
نظامه، و  ذلك أن ضعف أداء النظام يعين سقوط احلاكميس هناى فرقا بني شرعية احلاكم والنظام، و اجليد، أما يف النظم السلطوية فل

  3كما أن ضعف األداء االقتصادي للنظم الدكتاتورية كان له األثر السليب يف ظهور أزمة شرعية هذه النظم.
ة نظرا إىل اختالف أمناط العامل العريب حيمل العديد من اخلصوصيتكزات استمرار النظام السياسي، و فالشرعية تعد من أهم مر   

وىل شرعيتها من القومية، استمدت األبثقة عن عهود النضاالت الوطنية و أنظمة منو  ية شكال السلطة، فهناى أنظمة ملكأاحلكم و 
ليت أمنتها الة الرضا احسالمي الذي أضفي على الدولة، و الطابع الديين اإللية يف أشكال ممارسة السلطة و التقاليد احملاإلرث التارخيي و 

الرتاتبيات الوراثية  ل فالنخب اجلديدة تشكو من احتكار مراكز القرار عربالسريعة، هذه املصادر بدأت بالت كثروات النفط السهلة و 
فقد أمشل وعية السلطة، ت كلت بصورة أسرع و من الصيغ املتخلفة للتمثيل السياسي، أما البلدان ذات أنظمة وطنية فمشر املغلقة، و 

 4دت منها شرعيتها التارخيية.من الشعارات اليت رفعتها و استم أي عن حتقيق أثبتت األنظمة احلاكمة عجزها
  النزوع األخالقي و الوطني: -ج(  

                                           
 .2  ، 2016السياسية و اإلسرتاتيجية، إميان أمحد، نظرية الدميقراطية و التحول الدميقراطي، املعهد املصري للدراسات  –1
 .3إميان أمحد، نفس املرجع ،    –2
، 2010و اإلعالم، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر،  مصطفى بلعور، التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم السياسية –3

  23. 
 .23-22،   1994مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت:برهان  ليون و آخرون، حول اخليار الدميقراطي، –4
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املدنية السائدة يف جمتمعات الدول املختلفة اليت تشجع الدميقراطية كنظام مبعىن وجود القيم والتقاليد واألعراف الدينية و   
لية أو الدينية أو اللغوية، فالنزوع إىل بناء األمة سياسي، أو بتعبري آخر نزوع الفرد حنو االندماج يف عالقة وطنية تتجاوز الطائفية احمل

حوافز التغيري الرئيسية يف منظومات قيم اجملتمعات العربية يف بناء الدميقراطية حد حمركات و أالندماج واملشاركة السياسية هو كإطار ل
 1الطائفية.لقبلية والفرقة و النتماء إىل األمة بدل ااعلى االعرتاف الفعلي بالوطنية و  ضمن عالقة اجتماعية مؤسسة

  دور العوامل االقتصادية: -د(  
التداخل إىل درجة أن البعض يرى أن االقتصاد هو الذي حيدد شكل تعد العالقة بني االقتصاد والسياسة شديدة الرتابط و   

و الذي حيدد نوعية السياسات املؤسسات السياسية من حيث اهليكل الوظيفي، بينما رأي البعض األخر أن الشكل السياسي للدولة ه
منها أنظمة ت منه الكثري من الدول النامية و االجتماعية اليت عانرد، ولعل تردي األوضاع االقتصادية و االقتصادية و كيفية توظيف املوا

املظاهرات يف اضات و لك جليا يف كثري من االنتفظهر ذاهتزاز شرعية نظمها السياسية، و  احلكم يف البلدان العربية كان عامال حامسا يف
االجتماعية بإدخال مزيد من اإلصالحات ملنع سيطرة فئة معينة على موارد ضاعها االقتصادية و تلك الدول، و اليت طالبت بتحسني أو 

  2البالد.
 قد إىل أمهية التطور االقتصادي يف حتقيق التحول الدميقراطي، إذ يعتقد أن النمو االقتصادي الكبري ونتصمويل هنتجأشار   

مهد السبيل لقيام املوجة الثالثة للدميقراطية، بينما التحول الدميقراطي  ري وارد يف الدول الفقرية، حيث يفرتر بعض الباحثني أمثال 
 3.مارتن ليبست أن النمو االقتصادي يقود إىل تعبئة اجتماعية تقود بدورها إىل تعبئة سياسية، مما يؤدي إىل حتول النظام إىل الدميقراطية

ميقراطية، فبعض الدقة مباشرة بني النمو االقتصادي و و بعض الباحثني الغربيني يرون أنه ال يوجد عالقة وثيفرانسيس فواويامايف حني 
بالر م من ذلك فغن لنصف الثاين من القرن العشرين، و الشمولية حققت درجة منو سريع مثل النمور ا سيوية يف االنظم السلطوية و 
  4.وجود مؤسسات من أجل حتقيق اإلصالح هذه النظم تفتقد

قراطية الذي يتمتع به هامش الدميوثيقة بني التنمية االقتصادية و  لكن بصفة عامة فإن االفرتار الغالب هو وجود عالقة  
ا على االقتصاد األنظمة الشمولية، حيث تسيطر الدولة مركزيسلبية بني التنمية االقتصادية و  أنه دائما ما يكون هناى عالقةالنظام، و 

بغض النظر عن إمكانية حدوث تنمية يف ظل  ياب كتجارب النمور ا سيوية مثال، و   فيما عدا حاالت قليلة من التجارب التنموية،
 5حسن إدارة موارد اجملتمع.توفره من آليات تكفل الشفافية و  الدميقراطية، فإن دميومة هذه التنمية تتطلب وجود الدميقراطية مبا

 زايد قوة المجتمق المدني:ت -ه(  

                                           
 .120برهان  ليون و آخرون، نفس املرجع،    –1
 .33مصطفى بلعور، مرجع سابق ،    –2
 .122مرجع سابق،   صمويل هنتجون،  –3
 .35شادية فتحي، مرجع سابق،    –4
 .9إميان أمحد، مرجع سابق،    –5
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تزامن االهتمام مبفهوم اجملتمع املدين كمدخل للتحليل السياسي خاصة مع بداية الربع األخري من القرن املاضي يف إطار   
عامل، املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي، حيث برز دور مهم لقوى و تنظيمات اجملتمع املدين يف دفع عملية التحول يف العديد من دول ال

العالقات بني خمتلف القوى االجتماعية، فإذا كان اجملتمع ؤسسات تنشأ من تبلور التفاعالت و فتنظيمات اجملتمع املدين هي نوع من امل
دين هو خمتلف األبنية السياسية السياسي يتضمن السلطات اليت ختتص بعنصر القهر املادي املشروع الذي حتتكره الدولة، فإن اجملتمع امل

 1املمارسات بني خمتلف القوى االجتماعية. إطار شبكة معقدة من العالقات و القانونية، اليت تنظم يفقتصادية واالجتماعية والثقافية و واال
  نمو ثقافة سياسية ديمقراطية: -و(  
فضال عن االحتكاى البصري، حظ هبذا الصدد أن توسع التعليم وتطور براجمه وانتشار الصحافة املكتوبة واإلعالم السمعي و يال  

من نتائج إدراى الناس حلقوقهم السياسية، و زاد من لثقايف لدى اجملتمعات املنغلقة و بالعامل اخلارجي، ساعد على رفع معدالت النمو ا
طية ذلك أن هذه اجملتمعات باتت متلك رصيدا من األفكار السياسية احلديثة، يسمح باحلديث عن بدايات تكون و توسع الثقافة الدميقرا

  2هو ما يوفر عامال جديدا لتسهيل عملية التحول الدميقراطي.معات العامل الثالث، و يف جمت
 يمقراطي:حول الدّ رة على عملية دعم و تعزيز التّ ثالاا: العوامل الم ثّ   
 لفريد ستبيانأو خوان لينزبالر م من أنه ال يوجد مؤشرات معينة لقياس عملية دعم و تعزيز التحول الدميقراطي، إال أن   

  3وضعا ثالثة مستويات رئيسية لتقييم هذه العملية و ذلك على النحو التايل:
ل على املستوى االجتماعي أي فاع امتناع: يتحقق تعزيز الدميقراطية يف نظام سياسي ما عند * على المستوى السلواي  

 خل األجنيب لتحقيق أهدافه.اطي أو اللجوء إىل التداملؤسسي عن القيام مبحاولة خلق نظام  ري دميقر واالقتصادي والسياسي و 
احلكومية حل الصراع للقواعد  رييتم دعم النظام الدميقراطي عندما تقبل القوى احلكومية و   * على المستوى االتجاهي:  
 اإلجراءات القانونية.و 

و  ري احلكومية حل الصراع وفقا  وى احلكوميةيتم دعم النظام الدميقراطي عندما تقبل عندما تقبل الق * على المستوى الدستوري:
كرية، و النظام احلزيب و اجملتمع املدين  ويف هذا اإلطار سوف يتم التطرق إىل العالقات املدنية، العس للقواعد و اإلجراءات القانونية.

 كعوامل رئيسية لتعزيز التحول الدميقراطي.

 العالقات المدنية العسكرية: -(1  
إىل أن منط العالقات املدنية العسكرية ميثل عامال مؤثرا يف دعم التحول الدميقراطي، قمع بداية التحوالت  موندالري ديايشري   

مهام املؤسسة العسكرية داخل اجملتمعات الغربية، حيث اردة، مت إعادة النظر يف مكانة و اجليواسرتاتيجية اليت رافقت هناية احلرب الب

                                           
 .45موهويب وليد، مرجع سابق ،    –1
 .9إميان أمحد، مرجع سابق،    –2
 .36شادية فتحي، مرجع سابق،    –3
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القادة على صانعي القرار السياسي و  فيفرالعسكريةي ففي هذا اإلطار يقرتح  -ملدنية اها العالقات اظهرت مقاربات جديدة حتدد مبقتض
تعتقد من خالل " نظرية التوافق" اليت تقوم  ربيكاشيفيف حني أن ، العسكرية -اور على طبيعة العالقات املدنية العسكريني التف

نه ميكن شرح سلوكيات املؤسسة العسكرية داخل وأاملواطنني ية و سياسية الوطنالنخبة الوافق الثالثي النسيب بني اجليش و على الت
يعكس العالقة املعقدة بني اجليش و املواطنني و النظام و هو يشري إىل  شيف ربيكافنمط املؤسسة العسكرية حسب   1جمتمعا ا.

العسكريني و  ؤكد هذه النظرية على أمهية التعاون بنيالشكل اخلارجي للمؤسسة العسكرية و البنية الداخلية و العالقة بينهم، حيث ت
عند االتفاق حول طبيعة دور تمع ككل، كما ترى أن العسكريني والنخبة السياسية واملواطنني هم شركاء، و اجملالقيادة السياسية و 

السلطة " أن دور  اقتسام من خالل" نظرية دوجالس بالندكما يعتقد  2تدخل العسكريني. احتماالتالعسكريني فإن ذلك يقلل من 
العسكريني يتمثل يف الدفاع بشكل أساسي إىل جانب حفظ األمن الداخلي وقت الضرورة حيث تقوم نظريته على افرتاضني، األول 

العسكريني مسؤولياته جتاه جوانب لسلطة، حيث أن لكل من املدنيني و ا اقتسامأن السيطرة املدنية على العسكريني تتحقق من خالل 
االفرتار الثاين يقوم على أساس توجيه العسكريني نابع عن املدنيني ون هناى تداخل بني املسؤوليات، و ال يكاسب عليها و نة حيمعي
ية تتغري وفقا لألفكار والقيم والظروف احمليطة والقضايا، ديناميكيطرة املدنية هنا عملية متغرية و السنتخبني خارج املؤسسة العسكرية، و امل
جيوز تطبيق هذه النظرية للدول حديثة التحول حنو الدميقراطية حيث يتمثل دور والضغوط املرتبطة باألزمات واحلروب و  ياتاملسؤولو 

  توظيف القرارات املسلحة يف ظل السيطرة املدنية.ات املتعلقة بالقضايا الدفاعية وكيفية استخدام و العسكريني يف صنع القرار 
تمثل يف مدى وجود حدود يلعل أهم هذه العوامل ح عملية مدنية النظام السياسي، و ا هناى عوامل متعددة تؤثر على جنو   
لكي دخل العسكريني و تؤدي إىل تسهيل تأزمات داخلية سية متماسكة للمؤسسة العسكرية، ومدى وجود مشكالت سياسية و مؤس

يري معالسياسية األساسية القائمة و سات اني للمؤسيتحقق دعم التحول الدميقراطي البد من قبول كل القوى السياسية مبا فيها العسكري
 قواعد املمارسة السياسية للنظام الدميقراطي احلديث.اليت تسود النظام السياسي، و 

ساس أن التحول حنو فكرة األمن الدميقراطي حيث يقوم األمن الدميقراطي على أروبرت جونسون ويف هذا اإلطار يطرح   
القرارات اليت تؤثر على كل املواطنني مدعوين للمشاركة يف إىل حتقيق األمن لكل املواطنني و لسياسي يهدف مدنية النظام االدميقراطية و 
من بينها سياسات األمن اليت جيب أن تكون متاحة للنقاش العام، كما أن العالقة بني مجيع املواطنني تتضمن احرتام كل فرد حيا م و 

  3للحقوق األساسية لآلخرين.
 ام الحزبي:النظ -(2  

                                           
 .327  ، 2012حباث و دراسة السياسات، ألاملركز العريب ل بريوت:أحممد مالكي و آخرون، ثورة تونس، السياقات و التحديات، -1
 .2،  2013حممد عبد الرمحن عطية، املؤسسة العسكرية و فر  التحول الدميقراطي " احلالة املصرية "، املركز الدميقراطي العريب،  –2
 .39شادية فتحي، مرجع سابق،    –3
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يشكل النظام احلزيب عامال مؤثرا يف دعم و تعزيز عملية التحول الدميقراطي، حيث تلعب األحزاب السياسية دورا أساسيا   
إما ا مقبولة من قبل النسق السياسي و تقنني املطالب الشعبية جلعلهالنسق السياسي من خالل مساندته ودعم مطالبه و إما يف خدمة 

 1لب األحزاب الرأي العام ضد السلطة أو تبهض النسق السياسي بتأجيج املطالب الشعبية و زياد ا.يف معارضته حيث تؤ 

ذي لى طبيعة اإلطار السياسي اليتوقف ذلك عالثقافة السياسية الدميقراطية، و تعترب األحزاب السياسية أحد أهم أدوات نشر   
خرى، فبناء مؤسسات سياسية قوية ية أو مدى التزامها بالدميقراطية من ناح طبيعة قيادا ا و كوادرهاتعمل فيه األحزاب من ناحية، و 

 على رأسها األحزاب السياسية هو الضمان لتحقيق الدميقراطية.و 
أنه من األمهية معرفة كيفية ظهور األحزاب السياسية سواء بتأثري عوامل داخلية أو عوامل خارجية،  موريس ديفارجيهيرى و   

نسيقا من الناحية كانت العوامل الداخلية اليت سامهت يف ظهور األحزاب السياسية فإن هذه األخرية ستكون أكثر تففي حالة ما إذا  
 ظهرت حتت تأثري عوامل خارجية االجتماعية يف التنظيم القائم بينما األحزاب اليتعلى تنمية املصا  االقتصادية و  تعملاأليديولوجية و 

حتدث صراعات مع اجلماعات مغايرة للمجتمع الذي تنشط فيه، و هي حتمل أيديولوجيات تشريعي، و خارج اجلهاز ال هي بذلك تنشأو 
 2احلاكمة.

 يمقراطية:ات و المبادئ التي يقوم عليها الحز  حتى يكتسب صفة الدّ اآلليّ   
تأكيد مهنية بريوقراطية و اطي أن تكون سلطة حتديد خيارات احلزب و اختاذ قراراته من حق أعضاءه كلهم و على احلزب الدميقر  -

حلزب على خيارات و قرارات احلزب عدم تفويض هذه البريوقراطية، اختاذ القرارات السياسية حىت ال يهيمن حبكم تفر ها للعمل يف ا
 العامة، و تصبح هي املوجهة و املسيطرة على السلطات يف احلزب.

ني دون إقصاء، أو متيز من حيث وق و أن تكون مفتوحة جلميع املواطنأن تكون العضوية يف احلزب هي " مصدر الواجبات " و احلق -
ىل مقاربة من خالل آلية ائتالف شاملة حتتاج هذه اإلشكالية إثنية، و  إشكالية لدى األحزاب الدينية واألالعرق أو الدين مما قد يثري

 للنسيج الوطين دون إقصاء، مما يتيح لألحزاب فرصة التداول السلمي للسلطة.
تكم املواطنون إىل دستور الدولة حيأعضاء احلزب يف عالقا م الداخلية إىل شرعية النظام السياسي )دستور احلزب( مثلما  احتكام -

 نزيهة.ق آلية انتخابية دورية حرة و ب وفتداول السلطة يف احلز املساواة بني أعضائه، و و  ة، كضمان حرية التعبري يف احلزبالدميقراطي
 لمدني:المجتمق ا -(3  
من بني التحوالت اهلامة منذ بزوغ املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي، هو االهتمام املتزايد باجملتمع املدين على أساس أنه ميكن   

أن يلعب دورا حموريا يف دعم الدميقراطية من خالل توجيه أو تقييد سلطة الدولة، كما يساهم اجملتمع املدين يف دعم الدميقراطية من 

                                           
 .135،   2011ة تطبيقية على العامل العريب،  زة:دار املنارة، إبراهيم أبراش، علم االجتماع السياسي، مقاربة ابستمولوجية و دراس –1
الم، جامعة اجلزائر عباش عائشة، إشكالية التنمية السياسية و الدميقراطية يف دول املغرب العريب مثال تونس، رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية و اإلع –2

 .39،   2005يوسف بن خدة، 
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خلق قنوات إضافية للتعبري عن املصا  و متثيلها، فاجلماعات االجتماعية املنظمة تعترب الضغوط لدفع التغيري السياسي، و  تعبئة خالل
  1أساسية لدفع التغيري السياسي.

م هبا، واليت تشعبت ملوضوعات اليت  تا متارس منظمات اجملتمع املدين أدوار متعددة، ختتلف باختالف البيئة اليت تعمل فيها و طبيعةو 
من نزع أسلحة الدمار البيئة،  و  نسان إىل احلفال علىمؤثرة، من الدفاع عن حقوق اإل أن أصبحت هذه الكيانات فاعلة و تنوعت إىلو 

منظمات الوسائل اليت تستخدمها ت و ألدوااهنا تتباين مية املستدامة إىل حمو األمية، و من التنىل تشجيع احلوار بني الثقافات، و الشامل إ
 اجملتمع املدين لتحقيق أ راضها حبسب املوضوعات اليت تركز عليها يف عملها.

 يمكن تقسيم المهام التي تضطلق بها المنظمات غير الحكومية إلى ثالثة أقسام:و   
ت املتوافرة نقص معني يف اخلدما أول هذه الوظائف هي اخلدمة اجملتمعية اليت تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين لسد عجز ما  

 حيضوا بفرصة التعليم و  ريها كثري من لطائفة من املواطنني و مثال ذلك توفري اخلدمات الصحية يف املناطق النائية، حمو األمية من مل
ة أو التحديات االجتماعية اليت مناذج للخدمات اجملتمعية اليت تسعى ملساعدة املواطنني األقل حظا لتجاوز الصعوبات االقتصادي

 ادفوهنا يف حيا م.يص
ق هدف ما أو تبين سياسة أما الوجه الثاين للدور الذي تؤديه املنظمات  ري احلكومية فيتمثل يف أنشطة كالضغط لتحقي  

تعترب منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان من أبرز أمثلة مؤسسات اجملتمع املدين اليت تقوم هبذه املهمة، حيث تضغط على معينة، و 
املهنية من الكيانات ، كما تعترب النقابات العمالية و و احلريات األساسية أجل حتسني سجلها يف محاية و احرتام احلقوقاحلكومات من 

الضغط على احلكومات وجهات اإلدارة اليت يتبع هلا أعضاء تسعى للدفاع عن مصا  أعضائها، و اليت متارس هذه الوظيفة، حيث 
   2النقابات لتحسني أوضاعهم.

يت تعمل يف جمال ختصص الوظيفة الثالثة اليت متارسها منظمات اجملتمع املدين، فهي الرقابة على اجلهات احلكومية الأما   
تعد تقارير عن جهود اقبة مستويات الفساد يف الدول، و اليت تقوم مبر سسة كمنظمة الشفافية العاملية، و من األمثلة على ذلك مؤ املنظمة، و 

 3تصنف الدول و تضعها يف جدول يبني الدول األكثر معاناة من الفساد.اهرة، و احلكومات للتصدي هلذه الظ
ضمان مشاركة األفراد جلعل د يف مواجهة استبداد األ لبية، و إىل دور اجملتمع املدين يف توضيح دور األفرا دي توافيليشري و   

ات داخلية حتل مشكلة األقليات، وحترير الذي يتيح آليميا و دين هو اجملتمع املندمج قو النظام الدميقراطي يعمل بفاعلية، فاجملتمع امل
    4الدولة.واطنني صفة األعضاء يف اجملتمع و العالقات التقليدية الكتساب املاألفراد من قيود البىن و 

 خاتمدة:  

                                           
 .41   شادية فتحي، مرجع سابق، –1
 .124  ، 2012ر الشروق، الطبعة األوىل، حممد شريف بسيوين و حممد هالل، اجلمهورية الثانية يف مصر، القاهرة: دا –2
 .124حممد شريف بسيوين و حممد هالل، نفس املرجع ،    –3
 .1086  ، 1997العرب،  ب.ن، إحتاد الكتابتوفيق املديين، اجملتمع املدين و الدولة و السياسة يف الوطن العريب، د. –4
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التحول نابع د يكون سبب تتحكم يف عملية التحول الدميقراطي عدة عوامل ختتلف هذه العوامل حسب طبيعة كل دولة، فق  
ثري على دولة ما للتخلي عن النظام من ر بة داخلية للمجتمع، كما قد يكون مفروضا من اخلارج، كما قد جتتمع هذه العوامل معا للتأ

تأثري هذه تباين يف مدى قوة و اطي مع بالتايل فإن تضافر هذه العوامل يؤدي إىل التحول الدميقر طوي وإتباع النهج الدميقراطي، و السل
ىل حتقيق األمن سي مدين يهدف إعوامل من حالة إىل أخرى، و لدعم عملية التحول الدميقراطي حتتاج هذه األنظمة إىل نظام سياال

يق مع مؤسسات اجملتمع املدين اليت تعترب التداول السلمي للسلطة، بالتنسيب قائم على التعددية السياسية و إىل نظام حز لكل املواطنني، و 
 سية اليت تؤثر على سياسات الدولة. من القنوات الرئي
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 2016مارس األخير في الجزائر: الديمقراطية التحاراية في التعديل الدستوري 
The participatory democracy in the last constitutional revision  in  Algeria: march 2016 

 ، طالب باحث يف الدكتوراهعبد المالو بولحفار، ط.د. 
 .املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، اجلزائر

  02/05/2018 تاريخ املراجعة: 10/04/2018 تاريخ اإليداع:
 :ملخص

مفهوم  ومن بينهاعقود األخرية، تستهدف هذه الورقة البحثية التعريج على أبرز املفاهيم اليت أصبحت متداولة بكثرة يف ال 
يف جانب  مة. حيث تركز الورقةاهنم العس حق املواطنني يف تسيري شؤو يكر سعى إىل تباعتباره مفهوما يالدميقراطية يف بعدها التشاركي، 
حتليل حمتوى التعديل الدستوري  يضا إىلأتسعى  كما.  اهيلع يت تقومال سسية التشاركية، مع رصد أهم األمنها على نشأة وتطّور الدميقراط
قراطية التشاركية على مجيع مستويا ا كشف عن املكانة اليت أوالها املشرّع اجلزائري للدميللوهذا ، 2016الذي شهدته اجلزائر يف سنة 

 وأبعادها.
 : الكلمات المفتاحية

 الدميقراطية التشاركية؛ املواطنني؛ التمكني؛ التعديل الدستوري؛ اجلزائر. 
Abstract: 

 This paper aims to discuss one of the most recurring concepts, of the last few decades, 

penetrating the theoretical and empiric scope, i.e. participatory democracy. The concept of 

participatory democracy would allow the citizen to participate effectively in the management of 

public issues. Additionally, this paper will further examine the historical context surrounding the 

inception of participatory democracy and its pillars. Furthermore, this study will analyze the 

status of participatory democracy, in the constitutional revision of March 2016. 

Keywords: 

  Participatory Democracy; Citizens; Empowerment; Constitutional Revision; Algeria. 

 مقدمة
 دعماتية يف العصر احلايل، كوهنا تارسالساحة النظرية واملم يفتعّد الدميقراطية من أهم املفاهيم وا ليات اليت أخذت مكاهنا  

طية هو يف احلقيقة قدمي النشأة ملسامهة يف ذلك. فمفهوم الدميقراابة بناء الدول باالرتكاز على مبادئ وأسس تسمح للجميع عملي
لماء، إىل أن وصل إىل ما هو وضارب يف عمق التاريخ، ظهر من خالل أعمال وإسهامات أرسطو وأفالطون و ريهم من الفالسفة والع

 عليه ا ن. 
اليت تعطي  ؛طية التمثيلية أو النيابيةمن الدميقراذلك ب، فانتقلت اكريا ترجم التحّول العملي هلعرفت الدميقراطية تطّورا فوقد  

النوع باعتباره يتالءم وطبيعة اجملتمعات  ملمثلي الشعب ونوابه احلق يف إيصال مطالبه واختاذ القرارات بامسه، وعلى الر م من مزايا هذا
االنتقادات اليت  لى أنقاردا. فظهرت عالكربى، إال أن له مساوئ خصوصا فيما تعّلق بإيصال مطالب الشعب ومتثيله متثيال جي

اركة املواطنني يف صيا ة وصنع وتنفيذ اليت تعين مشو  ؛الدميقراطية التشاركية أال وهيمن الدميقراطية  آخرالتمثيل نوع  لنمطوّجهت ل
 وتقييم القرارات والسياسات ذات الشأن العام.

تسيري شؤون الدولة، فتبّنت الدميقراطية شعارا هلا، وأخذت ببعدها واكبت اجلزائر حتّوالت البيئة العاملية فيما خيص آليات  
فكان التعديل الدستوري  .دون إقصاء أي طرف ، وهذاالفاعلني يف رسم السياسات العامةمشاركة خمتلف التشاركي كحل لتوسيع دائرة 
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أسس الدميقراطية التشاركية، وتغليب وترسيخ لتكريس  احملورياملنطلق مبثابة الذي أطلقه رئيس اجلمهورية السّيد "عبد العزيز بوتفليقة" 
 السلطوية واالحتكارية.املرتبطة بفكار األالطرح التعاوين والتشاركي على 

 ةقتصادياالو  ةمنينواحي األمن مجيع اله اجلزائر؛ رفتعيف وضع داخلي صعب  2016متت صيا ة التعديل الدستوري لسنة وقد  
من وضع الدستوري قد ن التعديل أتشهد اضطرابات حرجة، وهو ما أوحى إىل مازالت اجلبهة اخلارجية ، وحىت ةجتماعياالو  ةسياسيالو 

يكون فيها املواطن أساس و صفة تشاركية، البيئتني الداخلية واخلارجية للجزائر ب ، وال زالت تفرضها،هاتفرضجماهبة التحديات اليت أجل 
  القرارات.   السياسات و  صنعواملالك حلق  ،السلطة والسيادة
 أهمية الدراسة:

 . 2016ذ إقرار التعديل الدستوري لسنة من يف اجلزائر ةالتشاركي ين يف تفعيل الدميقراطيةا ترصد األداء القانو كوهنحداثة الدراسة   .1
 ركية يف اجلزائر.دميقراطية التشاته ملسألة الرؤيو ، 2016لسنة . إثراء اجملال البحثي من خالل حتليل مضمون التعديل الدستوري 2

 أهداف الدراسة:
 .ةالعمومي عملية رسم السياساتيف ترشيد  لدميقراطية التشاركيةا أثر اعتمادبيان . 1
 .2016سنة لدستوري التعديل ال الدميقراطية التشاركية يف امنيمض استعرار أهم. 2
 كية يف اجلزائر؟ . الكشف عن النقائص القانونية اليت تعيق تطبيق آليات الدميقراطية التشار 3

يس آليات الدميقراطية التشاركية مسألة تكر  2016ا تية: يشجع التعديل الدستوري لسنة  الفرضية الرئيسةوقد اعتمدنا على  
 على املستويني احمللي والوطين يف اجلزائر. 

 يمقراطية التحاراية؟دالتكريس مس لة  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ايف عالج  للدراسة: رئيسيالس ال ال
 وتندرج حتت هذا السؤال األسئلة الفرعية ا تية: 

 ؟والدميقراطية التمثيلية الدميقراطية التشاركية يكمن الفرق بنيما في. 1
 الدميقراطية التشاركية؟ سمح بتفعيلاليت ت ا ليات. ما هي 2

 اثنني مها: وكمحاولة لإلجابة على األسئلة املطروحة، تقّسم الدراسة إىل حمورين
 .ي وتطور املفهومتارخييف السياق الاحملور األول: الدميقراطية التشاركية: قراءة 

 .2016لدميقراطية التشاركية يف التعديل الدستوري مارس ل الرؤية القانونية احملور الثاين:
 المحور األول

 ي وتطور المفهومتاريخالسياق ال فيقراءة  ؛الديمقراطية التحاراية
ميقراطية التشاركية، وهذا بالتطّرق ذا القسم من الدراسة إىل حماولة ضبط السياقات التارخيية واملفهومتية ملصطلح الديسعى ه 

ىل معرفة أهم العناصر واألسس اليت تقوم الغربيني والعرب، إضافة إ ،رحت من قبل الباحثنيإىل نشأة وتطور املفهوم، والتعريفات اليت طُ 
 شاركية.  عليها الدميقراطية الت

 المطلب األول: نح ة الديمقراطية التحاراية
 التحاراية احلقة تطوّر لمسار الديمقراطية الكالسيكية -1

بأشكال احلكم وكل ما يرتبط بتطبيق  اهتموا الذين ؛ود الفالسفة والعلماء اليونانينيترجع جذور الدميقراطية يف العامل إىل جه
بشكل  فالسفة اإل ريق قد سامهت  ن القول بأن التجاذبات واالختالفات اليت كانت حاصلة بنيوميك .لدميقراطيةاألشكال املختلفة ل

 .فكرا وممارسة الدميقراطية يف تطويركبري 
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تعين و  Demos ألوىل هياكلمتني:   ، واليت تنقسم إىلDemocratosيعود أصل مفهوم الدميقراطية إىل الكلمة اليونانية  
عبري آخر تدل على حكم بت، و ممارسة الشعب للحكمإىل  تأخذ معىن ممارسة احلكم، وهي بذلك تشري اليت Kratos الثانيةالشعب، و 
 األ لبية. 

الذي و  "؛أفالطون"الفيلسوف هو الدميقراطية  إسهام يف تطويراليونانيني الذي كان هلم  من بني أبرز الفالسفةأن جند حيث 
ويكمن فكر أفالطون حول الدميقراطية من خالل  .نا ووصفه بأنه  ري أخالقييف أثي عارر النظام الدميقراطي الذي كان موجودا

  1ا تسمح للجميع بإبداء آرائه ولو كان من بني هؤالء  ري العاملني مبسائل التدبري السياسي.كوهنانة نظم احلكم الفاسدة  تصنيفه هلا يف خ
عن طريق التنافس على قرار لع األفراد بالقدرة على اختاذ ابأن الدميقراطية تعين متتمن جهته " جوزيف شومبيتر"املفكر يري و 

  ، وهذا ما يدل على الصلة الوثيقة بني متغرّيّي اختاذ القرار وإجراء العمليات االنتخابية. 2أصوات الناس
 االنتقادات الموجهة للديمقراطية التمايلية -2

غرايف للدول، حيث شهدت هذه األخرية تزايدا كبريا يف عدد السكان، بالعامل الدمي نيابيةالدميقراطية التمثيلية أو ال ارتبط بروز
عكس ما كان عليه الوضع يف دولة املدينة يف أثينا، وهو ما تطّلب ضرورة انتخاب الشعب لنواب ميثلوهنم سياسيا ويدافعون عن 

 3مصاحلهم.
اليت إسهامات االحتادات القبلية والنقابات  تطور الدميقراطية التمثيلية إىل Robert Dahl" روبرت دالوقبل ذلك، يرجع "

رت فيما بعد إىل الشكل اليت اعتمدت على ممارسات دميقراطية تطوّ ميالدي، و يف القرن الثامن عشر  ، وهذايف إجنلرتاكانت موجودة 
  4يف هذا البلد.املعروف احلايل للنظام النيايب 
 5سية هي:تقوم الدميقراطية التمثيلية على أربعة مبادئ أساحيث 

 وجود برملان منتخب من قبل الشعب. -1
 .بفرتة زمنية حمددة تقييد مدة انتخاب الربملان -2
 أن ميثل عضو الربملان األمة. -3
 أن يتمتع الربملان باستقالل عن الناخبني طوال فرتة عمله. -4

عطي للمواطنني فرصا تال  اتمثيلية كوهنالدميقراطية ال الفلسفة اليت تقوم عليهاأول من دعا إىل مراجعة  "جون لوكوكان "
كما طالب بأن تكون   .النيابة عن الشعب بواسطة ممثليهمة، حيث أقر مبحدودية االعتماد على أسلوب يوميشؤوهنم ال واسعة لتسيري

جون جاك قد ". ومن جانبه، انتمن جهة أخرى وعمل السلطة السياسيةمن جهة، هنالك آليات تسمح للمواطنني مبراقبة عمل ممثليهم 

                                           
 .20، القاهرة،   "النقد الغريب للفكرة الدميقراطية )النظرية والتطبيق("عبد العزيز صقر،  1
، (2005مصر: جامعة عني مشس، )، "املشاركة السياسية والدميقراطية اجتاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم يف فهم العامل من حولنا"سامية خضر صا ،  2

  13. 
 .23،   (2007 ،مركز حقوق اإلنسان واملشاركة الدميقراطية) ،يق املصري، الدين والسياسة والدميقراطيةرف 3
 .61،   (2005، 2لبنان: دار الفارس للنشر والتوزيع، ط)روبرت دال، الدميقراطية ونقادها  4
، مت تصفح 2017أفريل  28د اليت ذهبت إليها"، املركز الدميقراطي العريب، الدميقراطية وجتليا ا "األشكال اليت ظهرت هبا واألبعا"شاهر إمساعيل الشاهر،  5

   http://democraticac.de/?p=45880                                              .                                        08/04/2018املوقع يوم 

http://democraticac.de/?p=45880
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اليت تعد موطن الدميقراطية النيابية، حيث قال بأنه لكي تكون اإلرادة لرتا إجن خاصةي الذي تعتمده بعض الدول " املبدأ التمثيلروسو
 1لسلطة.ل اعامة ال ينبغي متثيل أو النيابة عن الشعب باعتباره مصدر 

دميقراطية البوالرشية؛ واليت تعين حكم األ لبية نظريا وسيطرة  ةسميتالدميقراطية التمثيلية على " روبرت دال" يف حني يطلق 
يف نظره الدميقراطية األمثل اليت يكون فيها الشعب مصدرا للسلطة، فهي إذن األقلية على احلكم واقعيا، فالدميقراطية البوالرشية ال متثل 
 . 2 مل تصل بعد إىل هذا احلد بفعل تركيزها على فكرة التمثيل

 يمقراطية التحارايةظهور الد -3
عّلق بعدم قدر ا على خاصة فيما ت أوجه القصور اليت عانت منها الدميقراطية التمثيلية، رّاءظهرت الدميقراطية التشاركية ج

 متثيل املواطنني والتعبري عن مطالبهم بشكل فّعال.
رتة الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي ففي فرنسا على سبيل املثال، بدأت بوادر االهتمام بالدميقراطية التشاركية يف ف

التهيئة احلضرية، ختص أساسا ملشاريع واسعة النطاق فيما عرف آنذاى بالنزاعات احلضرية اجلديدة، حيث ظهرت حركات معارضة 
  3ووجدت الدميقراطية التشاركية مكانا هلا بعد ذلك يف الثمانينيات من خالل ما أصطلح عليه بسياسة املدينة.

يف سياق آخر، تعالت األصوات بضرورة التوجه حنو إصالح الدميقراطية التمثيلية لتكون أكثر قدرة على االستجابة للمطالب و 
الدميقراطية التشاركية يف الربازيل، وبالضبط يف مدينة "مونتو أليغري" يف السبعينيات من  ،ألول مرةو  ،واالحتياجات الشعبية، فظهرت

   1988.4من الدميقراطية يف حمتوى الدستور الربازيلي لسنة املستحدث ني هذا النمط القرن املاضي، عقبه تضم
بعدما مت تداول مفهوم الدميقراطية التشاركية يف الربازيل، انتشرت إىل أوروبا، فاعتمدته كل من بريطانيا )الدميقراطية التداولية(، و 

 نمط من الدميقراطيةال اربط هذ حيث متّ ، 5 (2002صدر سنة  نوهذا بنّص قانو  ية)الدميقراطية اجلوار  وأملانيا )يف مدينة برلني(، وفرنسا
 .املوجودة يف هذه الدولباجلماعات احمللية بصفة خاصة 

فهوم الدميقراطية، خاصة فيما ارتبط أن الدميقراطية التشاركية قد استفادت من التطورات اليت عرفها مبميكن القول يف األخري  
 . ألشكاهلا التقليديةيف اجلانب املمارسايت النقائص املسجلةمبحاوالت جتاوز 

 المطلب الااني: تعريف الديمقراطية التحاراية
 ميكن تقسيم التعريفات اليت قّدمت للدميقراطية التشاركية وفق منظورين أساسيني مها:  

 الديمقراطية التحاراية من منظور غربي -1
فضاء عام يسمح فيه للمواطنني بتبادل األفكار " بأهنا: راطية التشاركيةالدميق Hanna Arendt"حنا أرندت" عرفت 

ة وا راء بإرادة حرة حتقيقا للمصلحة اجلماعية العامة، حيث جيب أن تنتهي العملية الدميقراطية إىل سعادة اجملتمع ال إىل سعادة فرداني

                                           
.                                                                08/04/2018، مت تصفح املوقع يوم 2014نوفمرب  19"، زاكورة بريس، 2015"من الدميقراطية التمثيلية إىل الدميقراطية التشاركية ورهانات انتخابات  1

20315.html-http://www.zagorapress.com/details      
، مت تصفح املوقع يوم 2014جويلية  14، موقع د/ عبد الفتاح ماضي، "الدميقراطية التمثيلية: هل جتهض االنتخابات الثورات؟"عبد الفتاح ماضي،  2

08/04/2018      .         18.html-19-09-14-07-2014-work/464-http://www.abdelfattahmady.net/research/published  

3 Olivier Petitjean, Concepts et histoire de la démocratie participative, 2016, pp 2-3. 
 .146، املستقبل العريب،   "قراطية احملدثة: سياق أزمة وحماوالت انبعاثالدمي"يونس موستف،  4
 .147املرجع نفسه،    5

http://www.zagorapress.com/details-20315.html
http://www.abdelfattahmady.net/research/published-work/464-2014-07-14-09-19-18.html
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اليت جتعل السياسة خاضعة لسيادة االقتصاديني ورجال األعمال مصلحية ضيقة حتكمها املصا  احملضة والفائدة االقتصادية البحتة، 
 1وأصحاب النفوذ والسيطرة األوليغارشية، حيث أن حتقيق سعادة هؤالء ال ميكن أن تؤدي بالضرورة إىل سعادة اجملتمع واملواطنني."

الشأن العام، إال أنه مل  اتلصانع لقرار  واربط هذا التعريف الدميقراطية التشاركية مبؤشر حتقيق سعادة اجملتمع باعتباره املسرّي  
 ميقراطية التشاركية. مجيع عناصر الدعلى مل تما جيعل التعريف قاصرا وال يش ، وهوحيدد جوانب ومرتكزات هذا املفهوم

تتطلب قدرا كبريا من اجلهد والعمل التطوعي من طرف كل مواطن عادي مع " بأهنا: Rian Voet"ريان فوت"  وقد عرّفها
 2لزامية متكني الفواعل االجتماعية، وهذا من منطلق إدراج االستشارة اجلماهريية يف مراحل صناعة القرار والسياسة العامة للدولة".إ

تتحقق بواسطته و أهم ركن هركز تعريف ريان فوت على الرجوع إىل املواطنني عند عملية رسم السياسات العمومية، وهذا  
  أنه مثل التعريف السابق مل يتطرق إىل األسس املتبقية للمفهوم.  لدميقراطية التشاركية، إالا

 الديمقراطية التحاراية من منظور عربي -2
"يرتبط املفهوم بصفة كبرية باجملتمعات املفتوحة الدميقراطية، شاركية وضح فيه: تعريفا للدميقراطية الت "صالح زياني"أعطى 

رية اليت يسعى برنامج األمم املتحدة لتحقيقها. فهي تعين أن يكون للمواطنني دور ورأي وهو مكّون أساسي من مكّونات التنمية البش
يف صناعة القرارات اليت تؤثر يف حيا م سواء بشكل مباشر أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطة متثل مصاحلهم. ويقوم هذا النوع 

 3من املشاركة الواسعة على حرية التنظيم وحرية التعبري".
بإبداء رأيه يف املسائل سمح للمواطن تلتعريف جناح تطبيق الدميقراطية التشاركية إىل فكرة وجود األنظمة املفتوحة اليت أرجع ا 

كرة أن الشعب هو مصدر السلطة، مل يركز فقط على ف أوسع من التعريفات السابقة كونه ، حيث كان هذا التعريفرتبط حبياتهاليت ت
 احلريات املرتبطة بالتنظيم والتعبري. بل تعدى ذلك إىل ضرورة توفري 

"عرر مؤسسايت للمشاركة، موجه للمواطنني، يركز على إشراكهم بطريقة  ري  :بأهنا "يحي البوافي" هافعرّ آخر  ومن جانب
االت اليت مباشرة يف مناقشة اخليارات اجلماعية، تستهدف ضمان رقابة فعلية للمواطن، وصيانة مشاركته يف اختاذ القرارات، ضمن اجمل

 4تعنيه مباشرة ومتس حياته اليومية عرب توّسل ترسانة من اإلجراءات العملية".
 التعريف اإلجرائي للديمقراطية التحاراية -3

 يةالدميقراطية التشاركية هو منط متطور للدميقراطية الكالسيكية، جاء ليقلل من النقائص اليت مت تسجيلها عند تطبيق الدميقراطية التمثيل
يف حقيقية من خالل إعطائهم مكانة  ، وهذابضرورة إشراى املواطنني يف تسيري احلياة العامة من الدميقراطية ويقر هذا النمط النيابية.أو 

                                           
دور املواطن، اجملتمع املدين والقطاع اخلا  يف صيا ة  -حالة اجلزائر واملغرب-إدماج مقاربة الدميقراطية التشاركية يف تدبري الشأن احمللي"عصام بن الشيخ،  1

، 2013، جامعة ورقلة: قسم العلوم السياسية، خمرب الدميقراطية التشاركية يف ظل اإلصالحات السياسية واإلدارية يف الدول املغاربية، "حمللياملشروع التنموي ا
  11. 

)فيفري  15الدولية، العدد الدميقراطية التشاركية وواقع احلوكمة احمللية يف اجلزائر "مدخل نظري"، جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات "حممد سنوسي،  2
2018   ،)15 . 

، (2017جوان ) 17، دفاتر السياسة والقانون، العدد "دور اجملتمع املدين يف تكريس الدميقراطية التشاركية: دراسة حاليت اجلزائر واملغرب"األمني سويقات،  3
  245. 

-285(،     2017)جانفي  10، اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية، العدد"احمللية آليات تفعيل الدميقراطية التشاركية يف عمل اإلدارة"باديس بن حدة،  4
286. 
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ها االستشارة؛ توسيع مشاركة املواطنني يف صنع أمهوترتكز الدميقراطية التشاركية على مبادئ متعددة  .رسم السياسات العامة للدولة
  قيم املواطنة؛ حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية، التداول على السلطة؛ العمل ب لية االستفتاء الشعيب.القرار؛ تبين

 : عناصر وآليات الديمقراطية التحارايةالاالثالمطلب 
 1يف النقاط ا تية: الدميقراطية التشاركية ميكن حتديد عناصر 

لية، ويرتبط هبذه ا لية مبدأ الشفافية ما يتعّلق بالتسيري اليومي لشؤوهنم احمل ملواطنني معرفة كلعلى ا: وهي وسيلة تسّهل اإلعالم -1
 .ركية يف  ياب شفافية املعلومة واملعاملة، فال ميكن إذن تصّور تبين الدميقراطية التشايف الوصول إىل املعلومة الصحيحة واحلصول عليها

، وهو أهم شرط من شروط ومية يف اجملاالت اليت متّس حيا م الي: حيث تطلب اجلماعات احمللية رأي املواطننياالستحارة -2
 .يري أوضاعهم العامةالدميقراطية التشاركية، فهي مسيت هبذا االسم كوهنا تسمح للمواطنني باملشاركة الفعالة يف تس

اء آرائهم حوله، وما إذا كان لديهم بد: تقرتح اجلماعات احمللية على مواطنيها مشروعا أو قرارا تطرحه عليهم للتشاور وإلالتحاور -3
 حمتواه.من اعرتار على املشروع أو تقدمي إضافات حتّسن 

صل، حيث يصبح للمواطن ي حتصيل حا: بعد حتقيق النقاط الثالثة السابقة، يصبح رسم القرار احمللاتخاذ القرار بصورة محتراة -4
بإعداد مشروع أو ة احمللية واملواطنني( تقوم مجيع األطراف املعنية )اإلدار وقد تأخذ هذه املسألة أحدى األسلوبني: فإما  .دور يف ذلك

 تقوم السلطة احمللية بتفويض املواطنني لرسم القرارات. أن أو  ؛قرار حملي مشرتى
ميكن حتديد  ة الرائدة يف هذا اجملال،يأما فيما خيص ا ليات اليت تعتمدها الدميقراطية التشاركية، واستفادة من التجارب العامل 

 2 ما يلي:كبعض من هذه ا ليات  
 جمالس األحياء. -
 املؤمترات اليت يعقدها املواطنون.  -
 االستفتاء. -
 سرب ا راء. -

حيا م اليومية، سواء أ كانت  مباشرةفكل هذه ا ليات تساعد املواطنني على مناقشة وإبداء آرائهم يف القضايا اليت متس  
 نموي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي.هذه املسائل ذات بعد ت

 : أسس الديمقراطية التحارايةالمطلب الرابق
مفهوم ترتكز الدميقراطية التشاركية على أسس ومبادئ تقوم عليها، وهذا كغريها من األشكال األخرى اليت عرفها سياق تطور  

دها واختالفها بني الباحثني واملفكرين، إال أنه ميكننا التطّرق إىل بعض وعلى الر م من تعد .اطية على صعيدّي الفكر واملمارسةالدميقر 
 3:من خالل العناصر ا تية الذكراليت تشرتى فيها، وهذا األسس 

قيق ما ير به لرمسية أداة لتحا: فالشعب هو مصدر السلطة، وهو من يقرر ومن حيكم، فيما تبقى املؤسسات الحعب سّيد القرار -1
 مسؤولة أمام الشعب. يةاملؤسسات احلكوم ث تصبححياملواطنون، 

                                           
 .11مكتب تونس، الدميقراطية التشاركية على املستوى احمللي، تونس،   -املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية 1

2 Yves Sintomer, Enjeux et attentes d’une démocratie participative, Conseils de quartier, pp 139-140. 
جامعة )  ري منشورة ، مذكرة ماجستري-اجلزائر أمنوذجا–زكرياء حريزي، املشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها يف حماولة تكريس الدميقراطية التشاركية  3

 .37،   (2011-2010 كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ،باتنة
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 ا تستند إليه الدميقراطية التشاركية.: أي أن هنالك تنوعا يف املشارب السياسية واحلزبية، وهذا مالتعددية السياسية والحزبية -2
التاريخ واجلغرافيا قواسم ه شاركالذي يتمعه م  ريه من أفراد جم: ومدلول هذا املبدأ أن يصبح املواطن مسؤوال أماتعزيز قيمة المواطنة -3

 واهلوية، حبيث يكون الوالء للوطن. 
ة للعدالة االجتماعية، خاصة وأن : فال ميكن تصور دميقراطية تشاركية دون وجود ميكانيزمات عمليتحقيق العدالة االجتماعية -4

 ي طرف كان.هذه األخرية تبىن على فكرة التوزيع العادل للثروة دون متييز أو إقصاء أل
و ، وتعين وجود تغيري دوري على : وهي جوهر الدميقراطية عموما، والدميقراطية التشاركية على وجه اخلصالتداول على السلطة -5

 .  االوصول إىل السلطة، يكون فيه الشعب مصدرا وحمركا هل
 نيالمحور الاا

 2016رس لديمقراطية التحاراية في التعديل الدستوري مال الرؤية القانونية
لدميقراطية ل يف اجلانب املمارسايتتقدم سعت اجلزائر من خالل مضامني قوانينها إىل مسايرة التطورات اليت عرفتها دول العامل امل 

يف مارس من سنة  ألخري الذي شهدتهادستوري التشاركية، فعملت على إقرار هذا البعد يف دساتريها املتعاقبة، وباألخص يف التعديل ال
ة لدمقرطة عملية رسم السياسات والذي أعطى إشارات توحي بضرورة تكريس الدميقراطية التشاركية، احمللية والوطنية، كأدا؛ 2016

 العامة من جهة، وحتسني أداء األجهزة احلكومية يف ظل الرقابة الشعبية. 
 2016المطلب األول: مرتكزات الديمقراطية التحاراية في التعديل الدستوري مارس 

ضرورة تكريس  تنص علىمحل دالالت وإشارات  2016القول بأن التعديل الدستوري الذي عرفته اجلزائر مؤخرا يف  ميكن
وجند أول إشارة لذلك يف حمتوى املادة الثامنة منه  .لوطيناعلى الصعيد الدميقراطية التشاركية، سواء على املستوى احمللي أو حىت مبادئ 

هذه ا لية كفيلة بضمان حق املواطنني يف رسم السياسات فهذه  1،سيادته عن طريق االستفتاء ميارسواليت نّصت على أن الشعب 
 العامة للدولة كوهنم أصحاب احلق واملالى احلقيقيني للسيادة.

ى هذا املوضع قدرة املواطنني عل اليت تعين يف-يطرح اإلشكال القانوين يف اعتماد الشعب فاعال أساسيا يف ممارسة السيادةو 
ع إىل الشعب ملعرفة رأيه حول قضية عن طريق االستفتاء حول الظرف أو الوقت الذي يّتم فيه الرجو -مااختاذ القرارات ذات الشأن الع

 شكل مطلق، فالشعب مل يستفتبذلك  صحيح أن التعديل الدستوري قد أّكد على هذا األمر، إال أن الواقع ال يثبتعينة. فموطنية 
تم األخذ برأيه يكما أنه مل   ،2016 ؛2008 ؛2002 سنوات على  رار إجراء املراجعة للدستور اجلزائري يفيف العديد من القضايا 

 ، وميكن ذكرالبالد عرضة لالهنيار فيهكانت   أخرى، ويف ظرفحمطات إال أنه استفيت يف   .جعل األمازيغية لغة وطنية ورمسيةيف قضية 
صادقة على ميثاق السلم ، واالستفتاء الذي مت من خالله امل1996حول دستور  1996نوفمرب  28االستفتاء يف عملية إجراء 

 .2005سبتمرب  29واملصاحلة الوطنية يف 
( من التعديل الدستوري أول إشارة صرحية إىل الدميقراطية التشاركية، حيث أّكدت على أن 15محلت املادة اخلامسة عشر )

. فال وى اجلماعات احمللية باعتبارها قاعدة لالمركزية وهلا ارتباط مباشر حبياة املواطننيالدولة تشجع الدميقراطية التشاركية على مست

                                           
، يتضمن التعديل 2016مارس سنة  6املوافق  1437مجادى األوىل عام  26مؤر  يف  01-16ميقراطية الشعبية، قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الد 1

 .2016مارس  7، 14العدد  ،الدستوري، املادة الثامنة، اجلريدة الرمسية
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( منه: 17وهو ما ذهبت إليه املادة السابعة عشر ) ،ه حمليافعيلوتأبدا التطّرق إىل هذا النوع من الدميقراطية إال إذا مت تفعيله  تكريس
 1مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية"."ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الالمركزية ومكان 

قراطية التشاركية، وهذا نظرا العتبارات إن الفضاء الذي متنحه اجلماعات احمللية )الوالية والبلدية( يسّهل من حتقيق أركان الدمي
الرقعة اجلغرافية للجماعات  كونوكذلك له، ستوى واليته أو بلديتمتعّددة أمهها قرب املواطن من اإلدارة احمللية ومن صّناع القرار على م

 احمللية تسمح بتطبيق أسس الدميقراطية التشاركية.
جلميع املواطنني، حيث  املساواة فيما خيص تفعيل املشاركة السياسيةمبدأ حتقيق  34كفل التعديل الدستوري يف املادة كما  

واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق : "تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني على ما يليأّكدت 
 2تفتح شخصية اإلنسان، وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية".

مباشرة من خالل املشاركة طريقة بتسمح هذه املادة، إن مّت تفعيلها ميدانيا، بضمان حق املواطنني يف تسيري شؤوهنم، وهذا 
 ولة ودون أي ضغوط أو معيقات.يف صيا ة القرارات وتنفيذها وتقييمها، فهي بذلك تشّجع املواطنني على ممارسة أدوارهم بكل سه

رحية حينما أقّرت بدور الدولة ص 35على صعيد آخر، وفيما يتعّلق بتفعيل الدور السياسي للمرأة اجلزائرية، جاءت املادة و 
احمللية، وهو ما يسمح بإزالة مجيع أشكال و قية احلقوق السياسية للمرأة من خالل توسيع حظول متثيلها يف اجملالس املنتخبة الوطنية يف تر 

 حمللي للرقعةل، يف تسيري الشأن ااإلقصاء ألي طرف مهما كان، خاصة املرأة، وهو ما يسمح مبشاركتها، يف ظل تساوي الفر  مع الرج
 تقطن فيها.اجلغرافية اليت 
ت كد الدور البيئي للمواطن، حيث أإىل ليت تطّرق فيها املشرّع اجلزائريتعترب من املواد املتخصصة ا 68ميكن القول بأن املادة  

 وهو ما يوحي بقدرة الفرد على املطالبة أو املبادرة باختاذ قرار أو صنع سياسة حتفظ له بيئته. 3بأن للمواطن احلق يف بيئة سليمة،
لتؤّكد ما تضمنته املادة الثامنة من التعديل الدستوري، حيث جاء حمتواها كما يلي: ميكن  91عادت املادة جهة أخرى، ومن 

 4لرئيس اجلمهورية أن يستثري الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاء.
  زائرفي الجتكريس الديمقراطية التحاراية القانونية ل : المعيقاتالمطلب الااني

ذلك ال ينفي النقائص املسجلة  على الر م من تضمني املبدأ التشاركي للدميقراطية يف آخر تعديل دستوري للجزائر، إال أن 
، فهي مل يف التعديل الدستوريشاركية على الدميقراطية الت أكدتللمواد اليت يف هذه املسألة. وميكن التطرق إىل مشكلة الطرح العام 

تباعها لتكريس أركان الدميقراطية كما أنه متت صيا تها بأسلوب ال يسمح بفهم ومعرفة ا ليات والطرق الواجب ا  خترج عن املألوف،
حقيقة األمر ثقافة قبل أن تكون ممارسة،  التشاركية سواء على الصعيد احمللي أو الوطين. وانطالقا من كون الدميقراطية التشاركية هي يف

 مصدر السلطة. ري مل يشر إىل هذه املسألة إطالقا، واكتفى بدور الشعب باعتبارهإال أن حمتوى التعديل الدستو 
القوانني اليت تفسر تطبيقه بني حمتوى التعديل الدستوري و احلاصل االنسجام التشريعي  هنالك معضلة أخرى تتمثل يف  ياب

، فعلى الر م من ا ليات املتضمنة البلديةالوالية و  ينقانو وذات الصلة املباشرة مبسألة تكريس أسس الدميقراطية التشاركية، وباألخص 

                                           
 .17املرجع نفسه، املادة  1
 .34املرجع نفسه، املادة  2
 .68املرجع نفسه، املادة  3
 .91جع نفسه، املادة املر  4
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فيهما، إال أن هنالك نقائص كثرية ال تسمح بتفعيل دور املواطن يف حتقيق التنمية احمللية واجلهوية وإبداء رأيه يف صيا ة السياسات 
 العامة.

 كل ما خيص حيا م اليومية، جند أن قانون فعلى سبيل املثال، ويف مسألة تشجيع املواطنني على طرح آرائهم وانشغاال م يف 
البلدية قد نّص على ذلك، إال أن معظم مواده جاءت بصيغة عامة، ومل توضح الطرق واألساليب واإلجراءات العملية الضرورية ملشاركة 

 2012.1ة من قانون البلدية لسن 13؛ 12؛ 11؛ 2املواطن يف عملية رسم القرارات احمللية، وهذا ما تؤكده املواد: 
نوين الوالية والبلدية، وهذا متاشيا تتطلب هذه املسألة حتيني نصو  القوانني املرتبطة بالعمل التشاركي احمللي، وباخلصو  قا

 ألة.  ، وجتنبا ملشكلة تعدد التفاسري القانونية هلذه املس2016مع ما أقرّه التعديل الدستوري لسنة 
احبتها ممارسات منافية للمبادئ صيف قضية بعث أسس الدميقراطية التشاركية السليمة  فالثغرات القانونية للتعديل الدستوري 

ي وال يف القوانني الشارحة له، وما يثبت اليت حتكمها. فعلى املستوى امليداين، مل يتم توسيع دائرة العمل مبا جاء يف التعديل الدستور 
 مطالب ذات طابع تنموي واجتماعي. هذا الطرح االحتجاجات اجلماهريية اليت ترفع يف كل مرة 

 خاتمة    
ر الدميقراطي يف العصر احلايل، وهذا نستنتج بناء على ما سبق بأن الدميقراطية التشاركية متثل أحد األوجه املثلى لتطور الفك 

املشرّع اجلزائري جند أن  زائر،يف اجلو . لتعبري عن آرائهم ودورهم يف صنع السياسات العامة لدوهلممن املا مينحه هذا النمط للمواطنني 
يف مضمون التعديل الدستوري األخري  جزء من االهتمام ملسألة تكريس الدميقراطية التشاركية يف النصو  القانونية، وباألخصقد أعطى 
وصا سائل والقضايا، وخصوتأكيده على أن الشعب هو مصدر السلطة احلقيقي وتعود إليه الكلمة يف خمتلف امل ،2016يف سنة 

زيز الدميقراطية التشاركية على اعتبار أن القضايا املصريية للبلد، وهذا ما يدعم الفرضية األوىل لدراستنا. إال أن كل هذا  ري كاف لتع
 ا يفند الفرضية الثانية للدراسة.اليت تساعد على ذلك، وهو ماإلجرائية احلقيقية مواد التعديل الدستوري مل تتطرق إىل ا ليات 

 الدراسة مبا يلي:توصي  
ة مراجعة بعض مواد التعديل الدستوري إعطاء أمهية كربى ملبادئ الدميقراطية التشاركية يف التشريع اجلزائري، وهو ما يتطلب إعاد -1

 .رجو منهااملاهلدف جاء يف صيغ عامة ال تؤدي  ، واليت2016لسنة 
من الدميقراطية  شكلري اليت تضمنت هذا اليل الدستو وطين، فأ لب مواد التعدها احمللي واليالرتكيز على الدميقراطية التشاركية يف بعد -2

 جندها قد ركزت على املستوى احمللي وأمهلت املستوى الوطين.      
 ية إىل ممارسة ميدانية حقيقية.خلق ميكانيزمات عملية تساعد على حتويل النصو  القانونية اليت عنيت بالدميقراطية التشارك -3
 ية التشاركية.مبادئ الدميقراطجلانب الثقايف عند حماولة تفعيل كيد على االتأ -4

 

 

 

                                           
رجب  20مؤر  يف  10-11اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون اجلماعات اإلقليمية، قانون رقم  1

 .2012، يتعلق بالبلدية، 2011يونيو سنة  22املوافق  1432عام 
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  آلية لتكريس الدميقراطية ؛واقع قيم املواطنة يف اجلزائر
The reality of the values of citizenship in Algeria ; 
 a mechanism for the establishment of democracy   

حثة يف الدكتوراه ،آمال غنو    ،طالبة 
  ، كلية احلقوق والعلوم السياسية

  ،دوليةالعالقات السياسية و العلوم قسم ال
  بن أمحد وهران،  اجلزائر. حممد 2 وهرانجامعة 

   22/05/2018 ريخ املراجعة: - 25/03/2018 ريخ اإليداع:
  ملخص:

إن املواطنة والدميقراطية مرتادفتان من الناحية التارخيية والعملية، فإذا كانت فكرة املواطنة هي أساس تطور األنظمة الدميقراطية،        
دة تفعيل عملية املؤسسة اجملتمعية، وتكريس أبعاد املو فإن هذه  من  ساس حتول املواطنلى هذا األعاطنة. األخرية بدورها عملت على ز

ىل رد إنسان طبيعي إلفرد من جماتحول فجمرد فرد خاضع للنظام السياسي إىل صانع له، حرر حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
  الدميقراطية بكل مفاهيمها. مواطن حقيقي يبحث عن

  الكلمات املفتاحية: 
  . القيم، املواطنة، احلقوق املدنية، الدميقراطية

Summary: 
     Citizenship and democracy are synonymous historically and practically. If the idea of 
citizenship is the basis of the development of democratic systems, the latter also worked to increase 
the operation of the community institution and to devote the dimensions of citizenship. On this 
basis, the citizen is transformed from an individual who is subject to the political system to a 
creator, who liberates his economic, social and cultural rights, turning the individual from a natural 
person to a real citizen who seeks democracy in all its concepts. 
      Keywords: 

 values, citizenship, civil rights, democracy 

  مقدمة:
خالل منظومة قيمها املتعددة سلوكا تطوعيا حضار يقوم به الفرد لصاحل وطنه، أو املكان الذي تعد املواطنة يف حقيقتها ومن        

ا التزام عقدي وأخالقي وحضاري، فامل ا، ومعىن هذا أ نسان لى قيم ومبادئ اإلة مبنية عواطنيعيش فيه، أو حىت املنظمة اليت يعمل 
  ضمريه.اته و ه عبارة عن سلوك شخصي وممارسة يومية يف حيالسوي جتاه وطنه وجمتمعه، حيث تصبح املواطنة لدي

ا احملرك للحياة اإلنسانية، فتتأرجح         إن منظومة هذه القيم هي الوسيلة الوحيدة واملالئمة لقيام الروابط املتعددة بني الناس، كما أ
لف دث العكس ساد التخاء، وان حور وعطوالشعوب يف تطاحلياة بني القيم االجيابية والسلبية، فإذا تغلبت األوىل استمرت حياة األمم 

ء، كما الدولة على حد سوااجملتمع و راد و الشامل وعدم االستقرار. لقد شكلت القيم على مر العصور املرجع واحملور الذي ينظم سلوك األف
ا العامل املهم الذي يسهم يف متاسك اجملتمع واحملافظة على هويته واستقراره وتطوره.   أ

ا، متمثلة يف متتع مجيع أطرافها حبقوقهم، مقابل         ذه الصورة لن تظهر على هذا النحو إال عندما تتوفر مقوما إال أن قيم املواطنة 
طنه أنه بيته و  بل ينظر إىل لوطن،أداء الواجبات املطلوبة منهم، ومن مث يكون لدى املواطن إحساس وشعور داخلي بشرف االنتماء ل

  .؟اطية س الدميقر م لتكريشر وميكانيز إىل أي مدى تعترب املواطنة يف اجلزائر مؤ  نطرح اإلشكالية اآلتية:عليه و  الكبري.
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رى للحياة اإلنسانية، كما أهنا احمل  إن منظومة هذه القيم هي الوسيلة الوحيدة واملالئمة لقيام الروابط املتعددة بني الناس،      
ب يف تطور وعطاء، وان حدث العكس يم االجيابية والسلبية، فإذا تغلبت األوىل استمرت حياة األمم والشعو فتتأرجح احلياة بني الق

سلوى األفراد واجملتمع والدولة على  ساد التخلف الشامل وعدم االستقرار. لقد شكلت القيم على مر العصور املرجع واحملور الذي ينظم
 وتطوره. هم يف متاسك اجملتمع واحملافظة على هويته واستقرارهحد سواء، كما أهنا العامل املهم الذي يس

مثلة يف متتع مجيع أطرافها حبقوقهم، إال أن قيم املواطنة هبذه الصورة لن تظهر على هذا النحو إال عندما تتوفر مقوما ا، مت      
ماء للوطن، بل ينظر إىل وطنه أنه ي بشرف االنتمقابل أداء الواجبات املطلوبة منهم، ومن مث يكون لدى املواطن إحساس وشعور داخل

 .؟انيزم لتكريس الدميقراطية شر وميكإىل أي مدى تعترب املواطنة يف اجلزائر مؤ نطرح اإلشكالية ا تية: وعليه  بيته الكبري.

خ مجلة من ل إىل ترسيقيقها حنصهدفت الدراسة إىل التعرف على أهم قيم املواطنة اليت من خالل حت ولإلجابة على اإلشكالية    
 هلذا سرتكز الدراسة على معاجلة احملاور ا تية:و  .املمارسات الدميقراطية

 المبحث األول

 مفهوم المواطنة

بسبب تحديات جديدة  عيةاالجتما  في العلومل بؤرة التحليل مفهوم المواطنة من المفاهيم الجديدة التي تحتيعترب        
تعريف انتظار في اف كبشكل  حاجيات الدراسة النظرية كل يلبي  الل هوم في حد ذاته ما زاوآفاق جديدة ر م أن هذا المف

 له.شرعية كثر أوسع وأ

 المطلب األول: تعريف المواطنة 

ل الناحية اإليتمولوجية يرجع أص المواطنة صعبة التعقب فمعناها خاص للغاية وجذورها معقدة ومتنوعة منل إن أصو     
( المواطنة في هاتين الحضارتين  civitas( المواطن )  civisلفال )األاستعملت  فقدنية ارتين اليونانية والروماإلى الحضماهلا إستع

  1الوضع القانوني والسياسي للفرد اليوناني والروماني. لتحديد

 الفرع األول: تعريف المواطنة لغة 

ن اإلنسان وحمله"، وتفيد أ لبها مكان رتباط مبفهوم الوطن أي"موطاملقدمة ملفهوم املواطنة يف اال التعاريف اللغويةتلتقي جل      
 لعيش.الوالدة واإلقامة. جتلى املفهوم عموما بصيغة "وطن"و"واطن" مبعىن املصاحبة واإلخاء وتقاسم ا

                                           
1 Darren J O’Byrne. , The Dimensions of Global Citizenship Political Identity Beyond the Nation-State , 

London : FRANK CASS & CO. LTD , 2003,p 5-9. 
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 اصطالحا تعريف المواطنة  الفرع الااني:

العامة وجمموع النفقات املتزامنة  جه وتقولب قرارات السياسةتو فيدل مفهوم املواطنة على ترتيبات مؤسسية، قواعد واتفاقيات       
ي يف دولة واحدة، ويرتبط بأسبقية االنتماء معها املشكلة بتفاعل ثنائي بني املواطنني وبني املواطنني والنظام. يكون هذا التفاعل حملي أ

عضوية يف اجملتمع، وتظهر من خالل نظام  املشاركة أو الالقانوين. يشري هذا التعريف و ريه من التعريفات االصطالحية هذا املفهوم إىل
 .حقوق واجبات ومؤسسات وتنقسم هذه احلقوق إىل حقوق مدنية وحقوق سياسية وحقوق اجتماعية

عالقة إىل "املواطنة بأهنا عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة، ومبا تتضمنه تلك ال المعارف البريطانية دائرةتشري     
من واجبات وحقوق يف تلك الدولة". وتؤكد دائرة املعارف الربيطانية على أن املواطنة تدل ضمنا على مرتبة من احلرية مع ما يصاحبها 
من مسئوليات". وختتم دائرة املعارف الربيطانية مفهومها للمواطنة، بأن املواطنة على وجه العموم تسبغ على املواطن حقوقا سياسية، 

 1االنتخاب وتويل املناصب العامة. مثل حق

"املواطنة" بأهنا: عضوية كاملة يف دولة أو بعض وحدات احلكم، وتؤكد أن املواطنني لديهم "موسوعة الكتا  الدوليكما تذكر      
ن بعض احلقوق مثل حق التصويت وحق تويل املناصب العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع ع

 2بلدهم.

 الفرع الاالث: تقسيمات المواطنة

" قسم املواطنة إىل citizenship and social classبعنوان"  1949عام  T.H MARSHEL مقالة لمارشال يف      
ق يف إبرام ثالث أقسام مدنية، سياسية واجتماعية، تتضمن املواطنة املدنية جمموع احلريات الفردية، حرية التعبري والتفكري واملعتقد واحل

ية، املعاهدات وامللكية، أما املواطنة السياسية فتتضمن حق املشاركة يف أعمال السلطة كعضو يف اهليئة الناخبة، وتتضمن املواطنة االجتماع
عي حسب مارشال " احلق يف احلصول على قدر من الرفاه االقتصادي واألمن، إىل احلق يف املشاركة على حنو كامل يف الرتاث االجتما

 3.واحلياة وفق معايري سائدة يف اجملتمع

                                           
، بريوت: مركز 2طالمواطنة الديمقراطية في البلدان العربية، علي خليفة الكواري، "مفهوم املواطنة يف الدول الدميقراطية"، يف بشري نافع وآخرون،  1

 .30،    2004الوحدة العربية ،دراسات 
 .31،   المرجق نفسه 2
أطروحة داتورا  غير ية(، يوسف زدام، دور الثقافة السياسية يف تفعيل املواطنة يف البالد العربية ) دراسة يف التغري القيمي املرتبط مبستويات التنمية اإلنسان 3

 .27،   2013-2012ية، جامعة احلاج خلضر باتنة، ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسمنحورة
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مثيلي للمواطن وإعطائها مضمون ويف هذا اإلطار ترى جونسون أن املواطنة تتكون من أربع عناصر تساهم يف ترتيب الفضاء الت    
 للمؤسسات واملمارسات اليت تدعم بقائها:

دولة والسوق واجملتمع واألسرة واملسؤولية ارسات املواطنة تضع حدود الاملواطنة ترسي املسؤولية املشرتكة، وهذا يعين أن افرتاضات ومم-1
 بالضرورة حبريات ا خرين. الفردية، أي إهنا تبني حدود أو نطاق املمارسة الفعلية للحقوق وكذا حدود احلريات اليت ترتبط

 السياسي.ترسي املواطنة حدود االندماج أو اإلقصاء يف اجملتمع السياسي وفق إطار التمكني -2

شرعية وقانونية طرق صيا ة  تشكل نظام ممارسات، مبا يف ذلك قواعد جمردة وطرق وآليات وصول املواطنة للنظام مبا يف ذلك-3
 املطالب" من خالل تعبئة مشروعة لصيا ة املطالب".

ارخيي وتوافقات جمتمعية متماشية تساهم يف تعريف األمة، فبناء أي أمة يعرب عن، ويوجه شرعية العالقات االجتماعية وفق إرث ت-4
 1معها.

 الفرع الرابق: عالقة المواطنة بالديمقراطية

ارسة حقوقه ومسؤولياته، وهي عامل وتعد املواطنة مفهوما مهما يتوسط بني اجملتمع املدين والدولة، وحتدد للمواطن كيفية مم     
الدولة، ويتمتع أيضا حبمايتها حلقوقه،  إىل من هو املدين بالواجبات إىلمهم يف صحة واستقرار أي نظام حكم. إهنا مبعىن آخر تشري لنا 

عية لتحقيق املكاسب االقتصادية وهي توفر اإلطار الشرعي للتجمعات الفردية داخل اجملتمع املدين وهي أكثر من تلك احلالة الشر 
 رتى باهلوية لكل الذين ميلكوهنا.وفر اإلحساس املشوالرعاية الصحية العامة، والتعليم والرتبية واألمن االجتماعي، إهنا أيضا ت

لة، حبيث يضبط دستور دولته وجاء أيضا يف تعريف املواطن أنه:" فرد من اجملتمع وعضو كامل احلقوق والواجبات يف الدو      
يث حتول األفراد من جمرد "رعايا" لكي، حب( على النظام امل1789حقوقه األساسية والثابتة" ونشأ هذا املفهوم مع انتصار الثورة الفرنسية)

األعلى، حبيث ال تنفك السلطة  ال حقوق هلم عند مسؤوليهم إىل مواطنني يف ظل نظام دميقراطي تتشكل فيه السلطة من األسفل إىل
 عضويا بالدميقراطية. مفهوم املواطنة يرتبط أن تكون جمرد عقد بني االثنني قابل لإلبطال حاملا فقد املواطنون الثقة يف حاكميهم، وهلذا ف

 

 

 

                                           
1 A thèses  Towards a neoliberal citizenship regime : a post Marxist discourse analysis.Melissa A Hackell , . 

of the dégrée of doctor, Istitute of philosophy, University of WAIKATO, Hamilton, Newzeland, 2007, p63. 
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 حقوق اإلنسان واملواطنة:والشكل املوايل يوضح                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة في البلدان المواطنة الديمقراطي: علي خليفة الكواري، "مفهوم املواطنة يف الدول الدميقراطية"، يف بشري نافع وآخرون، المصدر
.32،   2004، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية ،2طالعربية،   

بالنظر إىل هذا النموذج ميكن القول بأن املواطن هو حمور النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ومصدر الثقافة      
يف حد ذا ا ميكن اعتبارها مؤسسة عمومية واليت املتحكمة يف السلوى اإلنساين، وعلى أساسه يكون التشكيل واإلصالح، املواطنة 

اإلعقاد و المشاعر)المواقف و  الوضع القانوني)الحقوق و 

الهوية )الجنسية +  املناقب احلضارية الحقوق  الحقوق الحقوق 

الوالء )االلتزامات 
ويةالمعن

الواجبات  الحقوق 

 مسؤوليات المواطنة
 حقوق المواطنة 

 المواطنة

 المواطنة
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عموما ميكن القول أن مفهوم املواطنة يستخدم يف معناه  1حتتاج ليس فقط لدافع ذايت بل كذلك ملؤسسات أخرى ألداء وظائفها.
االجتماعي، ويف معناه القانوين  الضيق لإلشارة إىل وضع املساواة السياسية واملساواة يف املشاركة، ومعناه الواسع يف املشاركة يف اجملال

عن وضع قانوين للحقوق والواجبات، ويف معناه املوضوعي عن حدود التأثري الفعلي الذي ميلكه أو ميكن أن يتحكم فيه املواطن اجتاه 
 السياسات العامة.

ل متعدد األطراف بني عنصرين ، ميكن القول أن املواطنة تفاع01بالنظر إىل مضمون مقال مارشال عن املواطنة والشكل رقم      
بشري بني حاكم و حمكومني، يف إطار آليات قانونية كاالنتخاب مثال، ومن خالل مؤسسات سواء كانت مرتبطة باجلهاز القضائي 

الشأن العام  أو اجملالس املنتخبة حمليا ومركزيا، إضافة إىل جهاز تنفيذي وخدمايت. مقرونة بثقافة سياسية تعرتف بأمهية املشاركة يف تسيري
من جهة ودورها يف تعزيز التمكني من احلقوق ضمن إطار عام من الشعور باالنتماء. وتطرح بذلك السياق املنطقي للجوهر الدميقراطي 

 2الذي يسمح من خالل مظاهره إىل االشرتاى الفعلي للمواطن.

لواجبات يف موضوع املواطنة الذي ال ميكن أن هذا التأصيل املفاهيمي للمواطنة يربز التوازن احلاصل بني احلقوق وا     
رة، يتحقق إال يف ظل ممارسة دميقراطية حقيقية، األمر الذي يعين أن املواطنة املكتملة تشكل املضمون الفعلي للممارسة الدميقراطية املعاص

اطنة بقوله :" وتشمل هذه الشروط وذلك ما يوضحه علي خليفة الكواري من خالل الشروط اليت يفرتر أهنا البد أن تتوافر يف املو 
ة إىل جانب احلقوق القانونية والدستورية وضمانات املشاركة السياسية الفعالة، احلد األدىن من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

ة والتعليم ومهارات الوصول إىل اليت متكن املواطن من التعبري عن رأيه ومصاحله حبرية مثل التقارب يف الدخل والثروة واملكانة االجتماعي
املعلومات البديلة اليت تسمح للمواطن باحلصول على املعلومات من مصادر خمتلفة متنافسة. كما جيب أن تشمل هذه الشروط حدا 

لصحة والتنمية أدىن من املسؤولية اجملتمعية اجتاه تنمية فر  العمل والرعاية االجتماعية يف حالة العجز والبطالة، ومن أجل التعليم وا
 3الثقافية."

 الااني بحثالم

 واقق المواطنة في الجزائر ودورها في ترسيخ الديمقراطية

عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة ومبا تتضمنه »إذا كانت دائرة املعارف الربيطانية عرفت املواطنة بأهنا :      
، فإن جوهرها يقوم على حتقق مجلة من احلقوق ال ميكن تصور قيام املواطنة بدوهنا، «تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة

                                           
 .30   مرجق سبق ذار ،يوسف زدام،  1
 .30،   المرجق نفسه 2
، بريوت : الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري ، مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية، يف ابتسام الكتيب وآخرون،  3

 .93،   2004مركز دراسات الوحدة العربية ، 
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ألن انتزاع تلك احلقوق وممارستها فعليا وحتويلها إىل ثقافة سياسية معاشة يف الواقع، يشكل األرضية املالئمة الستنبات الدميقراطية 
 بوصفها ثقافة وسلوكا للمجتمع. 

 طنة امرتكز لترسيخ الممارسة الديمقراطية المطلب األول: حقوق الموا

مها يف كل شيء فقد ينطبق عرفت هبيمنتها وحتك -واجلزائر جزء منها-دلت التجربة على أن هناى العديد من الدول       
الثقب  بية عندما وصفها بي " دولة( حال البالد العر 2004عليها الوصف الذي وسم به تقرير التنمية العربية الثالث ) احلرية 

ل دون حتقيق هذه األخرية إىل األسود"، فعلى الر م من تنصيص دساتري ها على مصفوفة من احلقوق واحلريات، فإن الواقع حا
 حقائق يف املمارسة. 

 الفرع األول: الحق في التحغيل: 

 % 75سنة بلغت نسبتهم  30تعاين اجلزائر من أزمة بطالة يف أوساط الشباب حيث تقدر اإلحصائيات أن من هم  حتت       
هذا يف مقابل  1ألف طلب عمل سنويا. 50ألف يضاف إليهم  630يف ما يصل عدد العاطلني عن العمل من ذوي الشهادات إىل 

ألف شاب تضاف سنويا إىل سوق العمل يف وقت مل تتجاوز فيه القدرة على التشغيل  240أعداد كبرية من الشباب تقدر حبوايل 
، 1991سنة  % 20.7إىل  1988باملائة سنة  12.6ا، ما أدى إىل تزايد معدل البطالة الذي انتقل من ألف منصب سنوي 100
مليون بطال  2.427.000، أي بقيمة مطلقة قدرها1999سنة  % 29.29ليبلغ أعلى قيمة له  1994سنة  % 24.36و 

 2خالل ذات السنة ال يتمتع قرابة نصفهم بتأهيل مهين أو حىت مستوى ثانوي.

سنة  % 17.7مث  2001سنة  % 27.3اىل 2000سنة  % 28.71قد عرفت بداية األلفية تراجعا ملعدل البطالة إىل و     
مليون بطال، هذا الرقم يبقى من أعلى املعدالت يف البالد العربية  1.4أي بقيمة أزيد من  2005سنة  % 15.3لتنتقل إىل  2004
% مق ت ايد المنحى التنازلي لمعدل البطالة  9ر8في حدود  2014خالل شهر أبريل  اجلزائر استقر معدل البطالة في 3والعامل.

، حسبما 2014% في أبريل  13ر0إلى  2013% في سبتمبر  14ر3في اوساط الحاملين لحهادات عليا الاي انتقل من 
شخص أي  1 151 000نحو  2014وبلغ عدد البطالين في أبريل  .علم اليوم الاالثاء لدى الديوان الوطني لإلحصائيات

وأشار الديوان  .2013% على المستوى الوطني و هو مماثل للمعدل المسجل خالل سبتمبر 9ر8معدل بطالة قدر بد 
ة حسب السن و الجنس والمستوى الدراسي في وسط فئات البطالين الوطني لإلحصائيات إلى أنه تم تسجيل تباينات هام

نقطة مقارنة بسبتمبر  0ر5% عند الرجال بارتفاع قدر بد  8ر8موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة  2014خالل أبريل 
                                           

 .24،    2008 - 2007تقرير عن البطالة في الجزائر لسنة ، طين  لإلحصائياتالديوان الو  1

 .147،   2007قسم العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر،  أطروحة داتورا  غير منحورة،علي محيدوش، التنمية البشرية والتنمية االقتصادية ،  2
 .258،    المرجق نفسه 3

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ترة المرجعية(.)الف 2014إلى تحقيق عن طريق سبر اآلراء حول التحغيل أنجز في وسط العائالت خالل أبريل  استنادا 2013
% خالل  14ر2% إلى  16ر3وبالمقابل، سجلت نسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا ملموسا من 

  .نفس الفترة

 14ر3% إلى  21ر4لمعدل البطالة لدى حاملي الحهادات العليا الاي انتقل من  وي اد التحقيق المنحى التنازلي
-16أما مستوى معدل البطالة لدى الحبا  ) .2014% في أبريل  13ر0ليبلغ  2013و سبتمبر  2010% بين سبتمبر 

% و هو يمس حسب للتحقيق شابا نحطا  24ر8بحيث بلغ  2014و ابريل  2013( فحهد استقرارا ما بين سبتمبر 24
أو أاار" مسجال "انتحارا وأشار التحقيق إلى أن "حوالي بطالين اثنين من أصل ثالثة يبحاون عن عمل منا سنة  .من أصل أربعة

ويعود  1(. %58ر6%( مقارنة بالجامعيين ) 67ر8للبطالة الطويلة األمد ال سيما لدى األشخاص غير الحاملين لحهادات )
وخمتلف  2004-2001منصب شغل بني املرحلة  728.500اخنفار البطالة إىل خمطط اإلنعاش االقتصادي الذي ساهم يف خلق 

 الدولة من اجل مكافحة البطالة وختفيض ا ثار االجتماعية عن برامج اإلصالحات االقتصادية منهااألجهزة اليت وفر ا 

 الوظائف املأجورة مببادرة حملية. -

 عقود ما قبل التشغيل. -

 التعويض عن النشاطات ذات املنفعة العامة. -

 الصندوق الوطين ملنحة البطالة. -

 2إشراف وكالة التنمية االجتماعية.املؤسسة املصغرة والقرر املصغر حتت  -

 ري أن ما يعاب على هذه الربامج أهنا مل تقدم حلوال هنائيا وإمنا قدمت حلوال تسكينية ألزمة البطالة قائمة على املعاجلة اإلحصائية      
والتعويض عن النشاطات ذات املنفعة  واالجتماعية للبطالة يف مقابل إمهاهلا لعنصر الفعالية واإلنتاجية. وبالنسبة لعقود ما قبل التشغيل

ت العامة والوظائف املأجورة  مببادرة حملية، فاملالحظ  عليها إهنا إىل جانب كوهنا وظائف مؤقتة ملدة زمنية قصرية فإهنا تتميز بتعويضا
 3دج شهريا. 2360منخفضة قد تصل إىل 

                                           
 تأكيد املنحى التنازيل يف أوساط اجلامعيني )ديوان(، على املوقع االلكرتوين:باملئة و  9ر8ود نسبة بطالة يف حدجلزائر: استقرار الا 1

https://www.djazairess.com/aps/407059   

 .21:25على الساعة  16/05/2018تاريخ الدخول:                      
 .258  المرجق نفسه، محيدوش، التنمية البشرية والتنمية االقتصادية ، أطروحة دكتوراه  ري منشورة،  علي 2
كلية العلوم السياسية ماارة ماجستير غير منحورة،  وحيدة بور دة، حقوق اإلنسان وإشكالية العالقة اجلدلية بني احلكم الراشد والتنمية اإلنسانية ، 3

 .109-107  ، 2008جامعة اجلزائر،سياسية والعالقات الدولية، واإلعالم، قسم العلوم ال

https://www.djazairess.com/aps/407059


 جلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، اجلزائرمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز ا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

399 
 

 الفرع الااني:الحق في القضاء على الفقر وارتفاع مستوى المداخيل

التمييز بني نوعني عيشة." وقد مت لقد عرف البنك الدويل الفقر على أنه " عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى امل     
 :من خطوط الفقر

 صرية.ا البقاء على قيد احلياة إال لفرتة قخط الفقر املدقع: الذي ميثل التكلفة الدنيا من السلع الغذائية األساسية اليت ال ميكن دوهن-

خط الفقر املطلق: الذي ميثل إمجايل تكلفة سلة السلع املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية اليت تشمل السلع الغذائية -
 1و ري الغذائية مثل املالبس ،السكن، التعليم ،الصحة.

حسب  123ىل إ 88ح بني منتصف التسعينيات. أي بنسب ترتاو  %20إىل  1988عام  8% فارتفعت نسبة الفقر من     
فقط.وهكذا، فلقد  1997و1996 من أرباب العائالت املأجورين إىل مرتبة الفقراء جدا خالل سنيت %13أنواع الفقر. إذ مت إضافة 

 . 1999سنة  %5.7إىل  1988سنة   %3.2انتقلت نسبة الفقر املدقع للجزائريني من 

 %21مليون، أي بنسبة  6.4واالجتماعي عدد الفقراء يف اجلزائر حبوايل قدر اجمللس الوطين االقتصادي  2001ويف سنة      
قد بلغ و  2دج سنويا. 66األكثر فقرا منهم سوى  %20باملائة( يف الوسط الريفي وال ينفق  70من إمجايل السكان يعيش أ لبهم )
فقر يف اجلزائر يف نشاطات التضامن ، وتتمحور إسرتاتيجية مكافحة ال2006يف سنة  %18.75معدل الفقر البشري يف اجلزائر 

الوطين، الشبكة االجتماعية وبرامج املساعدة على التشغيل. ونتيجة لذلك عرف مؤشر الفقر البشري حتسنا معتربا كما يتضح يف 
 اجلدول التايل:

 جدول يوضح: تطور معدل الفقر البحري:

 2006 2005 2004 2000 1999 البيان
 18.95 16.60 18.15 22.98 23.35 (%معدل الفقر
 27.20 23.70 28.00 32.80 33.40 %معدل االمية

 3.70 3.50 3.50 6.00 /  %  معدل االطفال الاين يعانون من سوء التغاية

 

                                           
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة ماارة ماجستير غير منحورة، التهديدات األمنية  يف منطقة املغرب العريب ، جنية بلخثري 1

 .140،  2012-2011أبو بكر بلقايد تلمسان، 
، 8، باتنة العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ا ثار االقتصادية  واالجتماعية  لربامج التكييف والتعديل اهليكلي يف اجلزائر"،  عيسى بن ناصر ،" 2

2003   ،135. 
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Source: Conseil National Economique et Social en coopération avec le Programme des Nations 

Unies pour le développement :(Rapport National sur Le Développement Humain -Algérie, 

2008,p: 40. 

 %23.35، إذ اخنفض من 2005-2000يبني اجلدول اخنفار معترب يف مؤشر معدل الفقر البشري ومكوناته خالل الفرتة     
 1.%19إىل حوايل  2006لكنه عاد لريتفع يف سنة  %16.60إىل 

ما حذر من احندار شرحية من السكان كله من تفاقم الفقر يف اجلزائر وتدين مستوى معيشة السكان،  حذر البنك العاملي يف تقرير      
يف املائة هذه السنة، وهي نسبة  1.4ام بييف املائة من السكان، متوقعا تسجيل نسبة منو للناتج احمللي اخل 10حتت عتبة الفقر، قدرها بي
نك العاملي إىل توقع انكماش منو الناتج وأشار تقرير الب   يف املائة. 1.8اليت قدر ا بيالسابقة ” بروتون وودز“أقل من توقعات هيئة 

روز مضاعفات منها ضعف القدرة بيف املائة، وهو ما سيساهم يف  0.6احمللي اخلام حسب الفرد باجلزائر إىل مستوى سليب يف حدود 
وبالتايل تدين اإليرادات سيزيد من  توى أسعار النفط أكثر من املتوقعالشرائية وتدين مستوى املعيشة للسكان، معتربا أن اخنفار مس

 حدة الضغط االجتماعي واالستياء والغضب على اجلبهة االجتماعية.
، ما يعين أن عدد السكان يف املائة من السكان حتت عتبة الفقر 10إىل إمكانية أن ينزل ” بروتون وودز“ونبهت هيئة 

     .مليون نسمة 40ري. من جمموع ماليني جزائ 8يف املائة، أي ما يعادل أكثر من  20ر سيقدرون بنحو الذين يقعون يف مستوى الفق
لبنك إىل اتساع الفوارق أيضا يف ايف املائة من عدد السكان، يف وقت يشري  12إىل  10وكان مستوى الفقر يقدر يف اجلزائر ما بني 
ائة، وعرف اتساعا أكرب كانعكاس يف امل 27.7بنسبة  2011، هذا األخري قدر يف ”ينجي“الدخل بني اجلزائريني، وفقا ملقياس معامل 

 .للفوارق اليت تتسع بني أفقر فئات اجملتمع وأ ىن فئاته يف اجلزائر
ويتضح أن موضوع التفاوتات االقتصادية أو عدم املساواة االقتصادية وخاصة تلك املتعلقة بتوزيع الدخل والثروات أضحى       
عن قياس مدى الفارق املسجل يف جمال األجور واإليرادات أو الدخل ” جيين“رح حبدة خالل العقدين املاضيني، ويكشف معامل يط

، وهو يعترب أكثر مؤشرات قياس عدم عدالة التوزيع استخداما ”لورنز“ومستويات املعيشة، كونه يرتكز على حسابات وما يعرف مبنحى 
اضية، اتساع اهلوة بني الفئات الفقرية والغنية يف اجلزائر، حيث عرفت هذه الفوارق اتساعا يف جمال واليت تعكس، خالل السنوات امل

توزيع الثروة والدخل، السيما خالل العشرية املاضية، موازاة مع تأثر شرحية كبرية من الطبقة املتوسطة أيضا، وهو ما جيعل الكثري من 
لقها من سريورة تطور األوضاع، السيما مع ارتقاب تبين احلكومة مبعية البنك العاملي برنامج األسر، بتقدير البنك العاملي، تعرب عن ق

مراجعة الدعم، بدعوى استفادة الفئات األكثر حاجة منه، فضال عن بلوغ العديد من املنتجات منها الطاقوية مستوى التكلفة احلقيقي، 
دراسة بعنوان  يرى فيها بأن الفقر يؤدي   przeworskiقدم بريزودرزكي  قدو  2حيث يرتقب إعادة النظر جمددا يف أسعار الوقود.

 إىل  ديد استقرار الدميقراطيات ويطرح يف ذلك ثالث فرضيات لسيناريوهات:

                                           
، ماارة ماجستير يا وتونس واجلزائرحسني العلمي ، دور االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف حتقيق التنمية املستدامة دراسة مقارنة بني ماليز  1

 .110،   2013-2012، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،غير منحورة
 البنك العاملي: "الفقر سيتفاقم يف اجلزائر"، على املوقع االلكرتوين: 2
/http://www.algeriachannel.net/2017/09 

 .21:30على الساعة  16/05/2018تاريخ الدخول:                      
 

http://www.algeriachannel.net/2017/09/
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ف انتشار دعم املؤسسات عدم املشاركة: تعترب نسب اإلقبال االنتخايب الضعيفة ميزة العجز الدميقراطي، وتوحي بضع -1
 ات أعمال عنف... .من ا لية السببية الهنيار الدميقراطيات، احتجاجات تكون على شكل ثور الدميقراطية، وتتض

 املشاركة: مع التأثر السهل باالجتاهات  ري الدميقراطية. -2
قلقا العملية السياسية الدميقراطية ما خيلق املشاركة مع املطالبة بإعادة توزيع خمرجات العملية التنموية، عادة ما يلتزم الفقراء ب -3

 لدى األ نياء، يؤدي هبم إىل تبين آليات استبدادية للسيطرة.
، وهو ما ذهب إليه ليبست حني من خالل السيناريوهات حياول بريزودرزكي إظهار أمهية ارتفاع نصيب الفرد من الدخل العام      

ثل  ديدا للدميقراطية. يستشهد  بريزودرزكي متة الفقراء اعترب بأن الفقراء أكثر عرضة لنداءات الدميا وجيني  ري املسؤولة، وبالتايل فمشارك
 :1999-1950مبسوح تارخيية الهنيار الدميقراطيات، بني سنيت 

أي دولة من  0.0845دوالر وهو  1000 إمكانية اهنيار الدميقراطية يف الدول املتميزة بالنصيب من الناتج احمللي اإلمجايل أقل من -
 ا الدميقراطية.دولة تنهار ممارسته 12بني 

 21أي دولة واحدة من بني  0.0362دوالر هو  3000و  1001إمكانية اهنيار الدميقراطية يف الدول املتميزة بنصيب الفرد بني  -
 دولة.          

 61 أي دولة واحدة من بني 0.0163دوالر هو  6055و  3001إمكانية اهنيار الدميقراطية يف الدول املتميزة بنصيب الفرد بني  -
 دولة.

باقي مؤشرات التنمية اإلنسانية  ما يهمنا يف دراسة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل هو دراسة تأثري الدخل علىإن       
مقارنة بني منو الدخل مع  2010شرية متمثلة أساسا يف الصحة والتعليم واحلريات االقتصادية والسياسية . ورد يف تقرير التنمية الب

البشرية، يتضمن مؤشري الصحة والتعليم فقط   يف األبعاد  ري املرتبطة بالدخل للتنمية البشرية باستخدام دليل مماثل لدليل التنميةالتغري
رى فاروق يوسف أمحد أن العالقة وان  يف نفس السياق، يو  وال يشمل مؤشر الدخل ملقارنة التغري يف قيمة الدليل مع النمو االقتصادي.

 إهنا  ري مباشرة من خالل العالقة السببية التالية: كانت طردية ف

 حرمان اقتصادي                 وعي اجتماعي                اضطراب اجتماعي                      

 اضطراب اجتماعي           مسهالت الوضع االجتماعي       الضبط احلكومي     ثورة                     

ا األساس يقول علي خليفة الكواري: " عندما يكون اإلنسان مهمشا، فال ينتظر منه أن يكون له دور يف التنمية على هذ   
الفعلية، إذ البد أن يكون اإلنسان مشاركا منتجا، ولن يكون ذلك دون إتاحة الفر  النطالق قدراته وتأهيله التأهيل النوعي اجليد 

ده منهما يف إطار املواصلة املعرفية واملهارة املتطورة، والبد يف كل األحوال من أن يتوافر لديه ما الكتشاف املعرفة واملهارة وزيادة رصي
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فوق احلد األدىن من حقوق املواطنة متواكبة مع واجبا ا... ومن أهم حقوق املواطنة متتع اإلنسان بقدر مناسب من احلرية واملشاركة 
 1جملتمعية وانتمائه.يف صنع القرار من منطلق تأكيد مسؤوليته ا

 الفرع الاالث: الحق في التعليم 

ركز ليبست بشكل كبري على التعليم إذ يرى بأن " يفرتر من التعليم أن يوسع أفاق الناس، ميكنهم من فهم احلاجة إىل       
ابية عقالنية". وتبني املعلومات قواعد التسامح، وجيد من التمسك باملذاهب األحادية املتطرفة، ويزيد من قدر م يف صنع خيارات انتخ

اجملمعة عن طريق سرب ا راء ألناس سئلوا يف خمتلف دول العامل عن رؤيتهم اخلاصة للقواعد الدميقراطية مثل التسامح مع املعارضة، 
هذه املسوح أن أهم العوامل توجها م اجتاه األقليات العرقية و اإلثنية، وإمياهنم بنظام التعدد احلزيب مقارنة باألحادية احلزبية، أثبتت 

  2املميزة بني اإلجابات هي مستوى التعليم.

ففي اجلزائر بالر م من حتسن اإلطار املعيشي للفرد اجلزائري واجلهود املبذولة يف التنمية البشرية حسب ما يشري إليه تقرير      
تبقى مرتفعة بشكل ملفت لالنتباه، إذ تقدر بأكثر من  ، إال أن نسبة األمية2008اجمللس االقتصادي واالجتماعي للتنمية البشرية 

، فقط عند االستقالل فقد %10سنة،وبعدما كانت نسبة املتعلمني  16إىل  6. حيث أن التعليم يف اجلزائر إلزامي من سن28%
ت سائدة سابقا يف . إذ مسح التعليم اإللزامي بالقضاء إىل حد كبري على األمية اليت كان2009يف هناية  %80.6تطورت لتصبح 

، بينما بلغت نسبة التسجيل 2010يف سنة  %100الوسط النسائي بشكل خا ، حيث بلغت نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية 
، كما بلغت نسبة اإلنفاق 2009على التوايل يف سنة  %31و %95سنة  17إىل  15سنة والثانوي من  14إىل  11يف املتوسط من

 3 .2002على التوايل وذلك يف سنة %17و %11، %18ايل على التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي من الناتج احمللي اإلمج

ما نسبته  2002أشار وزير الرتبية الوطنية إىل أن اجلزائر قطعت شوطا كبريا يف القضاء على هذه الظاهرة اليت بلغت عام و     
 ري أنه وحسب الوزير تبقى ظاهرة األمية من بني حتديات الدولة  ،%85بعدما كانت تقدر نسبتها  داة االستقالل ب 50.26%

لدى الذكور،  %18لدى اإلناث وتقارب  %35ماليني وبنسبة تفوق7اجلزائرية، ذلك أن عدد األميني ال يزال مرتفعا إذ يقارب حوايل 
  4كما ترتفع هذه األعداد والنسب يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية.

                                           
   مرجق سبق ذار ،مية االنسانية(، يوسف زدام، دور الثقافة السياسية يف تفعيل املواطنة يف البالد العربية ) دراسة يف التغري القيمي املرتبط مبستويات التن 1

80-83. 
 .84،   المرجق نفسه 2
 .108   ، مرجق سابق ذار  ،حسني العلمي 3
( دراسة ميدانية حتليلية لعينة من الشباب 1999-1967، التحوالت االجتماعية واالقتصادية وأثارها على القيم يف اجملتمع اجلزائري ) طاهر بوشلوش 4

 . 106،   2006كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم االجتماع، جامعة اجلزائر، تورا  غير منحورة، أطروحة دااجلزائري ، 
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رتاتيجية الوطنية حملو األمية املطبقة كشف مدير الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار كمال خربوش العام املاضي أن اإلسو       
واحلساب، مؤكدا ضرورة  مكنت من حمو أمية أزيد من مليوين شخص أمي ال يعرف أجبديات القراءة والكتابة 2015و 2007بني 

 .تنفيذا للتوصيات اإلقليمية والعاملية 2024و  2015ة بني االنتقال إىل اسرتاتية جديد
ألف عون  12وقال خربوش، لالذاعة اجلزائرية، اليوم السبت إن "اإلسرتاتيجية اليت اشرتكت فيها قطاعات عدة وجتند هلا حنو      

سنة، مكنت من  49و  15العمرية بني  متعاقد مكلفني مبحو األمية واستهدفت النساء والفتيات خاصة يف املناطق الريفية والشرحية
 .1باملائة قبل سنوات قليلة 22.3باملائة بعد أن كانت يف حدود  12.33حتقيق نتائج باهرة يف حمو األمية وخفض نسبة هذه ا فة إىل 

 الفرع الرابق: الحق في الصحة 

دولة، ويف هذا اإلطار حاولت اجلزائر تعترب الصحة إىل جانب كوهنا حق عاملي أساسي، فهي من حق كل مواطن يف أي     
إن الرعاية الصحية يف اجلزائر  ري منتظمة يف أفضل احلاالت. مع ارتفاع  3توفري حاجيات السكان يف جمال الصحة. 2منذ االستقالل*

سرير يف املستشفيات  2نسمة، و 1000سوى طبيب واحد لكل  -كمعدل وسطي–نسبة اجليل الشاب بني السكان فال يوجد 
 نسمة. فمستوى الرعاية الصحية يف اجلزائر متواضع حىت عند مقارنته مع جرياهنا األفارقة. 1000كل ل

من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل وذلك خالل الفرتة  %4.5أما نسبة اإلنفاق على الرعاية الصحية فقد كانت حوايل       
. وستستمر اخلدمة العمومية بالصحة يف تعبئة جهود 2010ة يف عام سن 73، كما أن العمر املتوقع عند امليالد بلغ 2000-2010

 4الدولة لضمان احلق يف اخلدمات الصحية ومتكني مجيع املواطنني من احلصول على العالج الوقائي واالستشفائي اجلوهري.

 الحق في مستوى عيش الئق وآمن الفرع الخامس:

دان النامية بشكل عام بأهنا هجرة ذات اجتاه واحد من الريف إىل املدينة وهلذا تتسبب تتميز اهلجرة الداخلية يف اجلزائر ويف البل    
يف مشاكل عمرانية يف وسط ضواحي املدن مثل ظهور األحياء العشوائية وأحياء الصفيح واملساكن الالرمسية يف الضواحي  ري خمططة 

                                           
 باملائة، على املوقع االلكرتوين: 12.33يف اجلزائر  األميةنسبة  1

rticle/116822http://www.elkhabar.com/press/a/ 

.21:45على الساعة  16/05/2018تاريخ الدخول:                        
فقد نص الدستور اجلزائري يف -وبطبيعة احلال إن دولة ما بعد االستقالل منحت لألفراد اجلنسية، ومل توفر هلم شروط امتالى مواطنة باملعىن احلقيقي.  * 2

يني سواسية أمام القانون، و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرف أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط على أن املواطنني اجلزائر  29املادة 
ذ دستور أو ظرف آخر، شخصي أو مجاعي. و أشار الدستور التونسي إىل أن مجيع املواطنني "متساوون يف احلقوق و الواجبات" )الفصل السادس(.و مل يش

باحلقوق  غربية عن القاعدة حيث نص يف الفصل اخلامس على أن "مجيع املغاربة سواء أمام القانون "،و إىل أن "الرجل و املرأة متساويان يف التمتعاململكة امل
دار كنوز املعرفة  ، عمان :1طالدولة وإشكالية المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربية،السياسية")الفصل الثامن(.للمزيد انظر: سيدي حممد ولد يب، 

 .237،   2012للنشر والتوزيع ، 

3 Saihi.A, "le système de la santé publique en Algérie", revue gestion hospitalières, n ° 455, avril 2006,pp241 
4 Conseil National Economique et Social en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement,  Rapport National sur Le Développement Humain -Algérie, 2008,p 40. 

http://www.elkhabar.com/press/article/116822/
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أن االجتاه العام للهجرة الداخلية من الريف  1977السكاين لعام مع التوسع العشوائي للمدن، وتؤكد املعطيات اإلحصائية للتعداد 
 1ألف نسمة. 130إىل املدينة يقدر مبعدل سنوي 

وختتلف هذه  % 6.5مواطن جزائري يهجرون الريف سنويا فان املعدل السنوي للهجرة بلغ  737000فقد كان حوايل     
يف تقلص دائم مما يؤكد فكرة تضخم سكان املدن نتيجة اهلجرة الريفية.  النسبة من منطقة إىل أخرى. وهكذا يتضح أن سكان الريف
 2.%3.2هذا التضخم الذي ال تسهم فيه الزيادة الطبيعية إال بنسبة 

ومن خالل ما سبق كان دافع اهلجرة هو دافع اقتصادي الر بة يف احلصول على عمل لتحسني املستوى املعيشي وكسب     
وداء أثرها الكبري يف زيادة حركة اهلجرة حنو املدن بسبب  ياب األمن وانعدام االستقرار فتعرر الكثري من الرزق، وكان للعشرية الس

الريفيني  للتهديد وبسبب اخلوف اضطروا إىل اهلجرة والعيش يف ظروف صعبة بل مأساوية ) ظهور أزمة السكن و انتشار األحياء 
ال ميكن أن حنقق مواطنة مبعىن املشاركة  وحتمل املسؤولية النوعية يف الشؤون العامة، هكذا ف 3القصديرية يف الشوارع الكربى للمدن(.

 بدون مواطن يشعر حبقوقه، وواجباته يف القضاء االجتماعي والوطين وال مواطنة إال مبشاركة حقيقية.

 المطلب الااني: المواطنة آلية لتحقيق الديمقراطية

إىل تربة حتضنها وتنميها وتساعد على توطينها يف املمارسة، أي يف الثقافة السياسية للدولة  ولكي ترتسخ املواطنة فهي حتتاج      
واجملتمع معا. ولعل من املداخل األساسية لرتسيخ املواطنة وتعزيز استقرارها وجود دولة تكفل العيش املشرتى، وتصون متاسك اجملتمع 

ة ومتكاملة مع اجملتمع مبختلف تعبرياته االجتماعية والسياسية واإلثنية والثقافية. واندماج كافة مكوناته، واألهم تصوغ عالقات متوازن
لذلك ير ن أفق توطيد املواطنة وتوطينها مبدى قدرة دول املنطقة على التحول من دول تقليدية ذات طبيعة سلطانية، إىل دول عصرية 

خرى استمرت عالقة الدولة باجملتمع موسومة بقدر كبري من مؤسسة على قيم ومبادئ ذات مضمون دميقراطي وحداثي، ومن جهة أ
ي التسلطية والتحكم، احلال الذي أدى دون ميالد املتطلبات الالزمة ملفهوم املواطنة وتوطنه يف اجملتمعات املغاربية، فاملواطنة تعين وع

لك ال يتحقق إال يف دولة مؤسسة على شرعية الفرد وانتمائه إىل مجاعة حمددة مندجمة اجتماعيا وذات هوية سياسية، واحلال أن ذ
دستورية وسياسية، وقادرة على احتضان اجلميع على قاعدة ميثاق اجتماعي، يكفل لألفراد مواطنتهم، سواء يف وجهها احلقوقي والقانوين 

                                           
 .146،   1982،اجلزائر: املؤسسة الوطنية املطبعة التجارية،  الهجرة الريفية في الجزائرعبد اللطيف بن أشنهو ،  1
، كلية العلوم ماارة ماجستير غير منحورةة ميدانية حبي طريق محلة مبدينة باتنة، مسعودة عطال ، النمو احلضري وعالقته مبشكلة البيئة احلضرية: دراس 2

 .98-97 ، 2009-2008ماع والدميغرافيا، االجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم علم االجت
 .64   المرجق نفسه، 3
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جتعل منهم كائنات سياسية )احلقوق واحلريات(، أو على صعيد املشاركة السياسية اليت تسمح هلم بتقرير مصريهم بطواعية واقتناع و 
 1مندجمة يف املعمار االجتماعي والسياسي العام، ومسامهة بفاعلية يف التفكري يف الشأن العام.

 خاتمة:

ثر بالتطور السياسي واالجتماعي نتفق يف األخري أن مبدأ املواطنة مفهوم تارخيي شامل ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة يتأ      
عوبة تعريف املواطنة، إال أن صبقيم احلضارات، ومن هنا يصعب وجود تعريف جامع مانع له، ولكن بالر م من وبعقائد اجملتمعات و 

 ذلك ال يعين بأي حال من األحوال أن مصطلح املواطنة ميكن استخدامه دون داللة ملزمة.

بصالت وثيقة له. مفهوم يتطلب  لذين ميتانفمصطلح املواطنة مثله مثل مفهوم الدميقراطية املعاصرة والدستور الدميقراطي ا      
 وجود و إقرار مبادئ و آليات تضمن تطبيقه على أرر الواقع.

ة يف دولة ما من عدمه. وتشمل وكذلك البد من وجود احلد األدىن من الشروط اليت تسمح لنا بالقول مبراعاة مبدأ املواطن    
األدىن من احلقوق االقتصادية  وضمانات املشاركة السياسية الفعالة، احلدهذه الشروط إىل جانب احلقوق القانونية والدستورية 

 واالجتماعية والثقافية اليت متكن املواطن من التعبري عن رأيه ومصاحله حبرية.
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 املغاربية تحدايت املطروحة على املنطقةالهة كضرورة ملواج  االقتصاديتفعيل التكامل 
Activation  economic integration as necessity to meet the challenges facing the Maghreb 

region 

 .)أ( ة قسممساعد ةأستاذ ،كرمية  كروي
 ،سعود صاحل د.:  األستاذحتت إشراف 

 السياسية،قسم العلوم كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 اجليالل بونعامة مخيس مليانة، اجلزائر.  جامعة
  17/05/2018اتريخ املراجعة:  - 27/03/2018اتريخ اإليداع: 

 ملخص: 
 املغاريب كضرورة ملواجهة التحدايت املطروحة على دول املغرب العريب االقتصاديتتناول هذه الورقة إمكانيات تفعيل التكامل      
ان هلا كموعة من العوائق  ل يعاين جما التكتتبني أن هذ ،املغاريب االقتصاديابلوقوف على واقع التكامل ، اإلقليميةمواكبة عصر التكتالت و 

 عيةاالجتماو  القتصاديةالتحدايت ها اأمه ،متعددة العتباراتليه األثر البالغ على جتميده، وهذا ما يستدعي تنسيق اجلهود إلعادة تفع
 ية اليت تواجه دول املغرب العريب.واألمنية و كذلك حتدايت البيئة الدول

 الكلمات املفتاحية:
 ، احتاد املغرب العريب.دايت املطروحة على دول املغرب العريب التح، املغرب العريب، االقتصاديالتكامل   

Abstract : 

This paper discusses the possibilities of activating the Maghreb economic integration as a 

necessity to face the challenges facing the Arab Maghreb countries and keeping pace with the era of 

regional blocs, and stand  on the reality of the Maghreb economic integration, It shows that this bloc 

suffers a number of obstacles that have a great impact on its freezing. This requires coordination of 

efforts to re-establish it for several consideration, The most important are the economic, social and 

security challenges as well as the challenges of the international environment facing the Maghreb 

countries. 

Key words : 

Economic intigration,Arab Maghreb, challenges facing the Arab Maghreb countries , Union 

Magrebine. 

                                                                               مقدمة:    
 تستعى دف التيتإلقليمتي اهلتاحيت  أصتبا التكامتل  اإلقليميتةشهد العامل مؤخرا نشاطا واسع النطاق على صعد تكوين التكتتالت 

  حافتتل ابملستتت داتدهتتا ع عتتاملثبتتات وجو إستتاعد التتدول علتتى التتيت ت لكونتته الوستتيلة الوحيتتدة ،لصتتغر التتدول ا لتحقيقتته التتدول الكتت   قبتتل
القتترن  ستتنوات األختتحة متتن يتتة ع العشتتروتتتحة اوتتاوالت التكامل ازدادتواملختتاطر التتيت هتتي أكتت  بك تتح متتن أن تتحملهتتا دولتتة  فردهتتا، وقتتد 

وروبيتتة األو جنتتاا الت ربتتة  الت متتن جهتتةلتتوجي واملواصتتبفضتتل التطتتورات احلاصتتلة ع اجملتتال التكنو  للتتدولاملاضتتي نتي تتة تزايتتد القضتتااي العتتابرة 
 به ع خمتلف مناطق العامل من جهة أخر .  م اال حيتد  أصبحتاليت 

السوق املشرتكة ألمريكا  اتفاقية، و 1992سنة  NAFTAالشمالية  ألمريكامت إنشاء منطقة الت ارة احلرة  األمريكتنيففي         
  .لتعاون اخللي ي مت إنشاء جملس ا، وع منطقة اخلليج العريبASEANأتسست رابطة دول جنوب آسيان ، وCACMالوسطى 
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ملطروحة على ااملتطلبات فق املعطيات و كييف نفسها و تا هبالسياق حاولت دول املغرب العريب وحسب اخلصوصية اليت تتميز ع هذا       
ة واعد التكامل املغاريب ملواجهق، لتوحيد اجلهود من أجل إرساء 1989العريب سنة الساحة الدولية من خالل صياغة إحتاد املغرب 

 املست دات اجلديدة ضمن حركية البناءات التكاملية.
لكن الت ربة التكاملية ابءت ابلفشل، فاحتاد املغرب العريب الذي بنيت عليه أماال كبحة كان بعيدا كل البعد عن األهداف اليت       

 قتصاديااللتكامل البح ية لدراسة ا فاعلية، لذا أتيت هذه الورقة دون بقي هذا اهليكل من ،سنة 27فمند أك ر من  أجلها،أنشئ  من 
ت يه ملواجهة التحداييلة بتفعلت الكفالبح  ع اآللياتشخيص العوائق اليت تواجهه و و املغاريب من منطلق البح  ع واقع هذا املسار 

ملغاريب افإن دراسة التكامل  وعلية،  ةقتصاديالاالتكتالت و ع ظل بيئة دولية معوملة حيكمها منطق القوة  ،غاربيةاملطروحة على املنطقة امل
  ل ع: تتم رئسيهإىل ثالث نقاط  تقسيمهو لتحقيق هدف البح  مت .د أمهيته من  ثقل الواقع الدويليستم
 .االقتصادياإلطار املفهومي والنظري للتكامل  أوال:     
 .االقتصاديمفهوم التكامل -أ    
 . االقتصاديشروط ودرجات التكامل -ب    
 لدول املغرب العريب. االقتصاديواقع التكامل اثنيا:    
 لدول املغرب العريب . االقتصاديمسار التكامل -أ    
 .لبلدان املغرب العريب االقتصاديةحتليل بعض املؤشرات  -ب    
 لدول املغرب العريب . االقتصاديمعوقات التكامل -ج    
 اربية.نطقة املغحة على امللدول املغرب العريب ملواجهة التحدايت املطرو  االقتصاديتفعيل التكامل  سبلاثلثا:    
 التحدايت اليت تواجه  دول املغرب العريب .-أ    
 سبل تفعيل التكامل املغاريب ملواجهة هذه التحدايت.-ب    
 : االقتصاديأوال: اإلطار املفهومي والنظري للتكامل      
ابلضبط مع بداية الت ربة األروبية،  و ال انية ةع العامل إىل فرتة هناية احلرب العاملي وانتشاره االقتصاديمصطلا التكامل  استعمالرجع ي

اإلجنليزي  عىن جتميع  أكسفورد، ع قاموس 1620لسنة  استعماهلاأصل التيين يرجع ( هي ذات (Intigrationكلمة التكامل لكن  
هذا املعىن يتفق مع املعىن الدارج لكلمة تكامل اليت تدل على ربط أجزاء بعضها إىل بعض ليتكون منها كل  واحداألشياء لكي تؤلف كل 

وحدة أو نظاما حبي  تكون شكل ع جمموعها أجزاء و أطراف ت بني االنس امتعرفه املوسوعة السياسية أبنه حالة من التوافق و ، و 1واحد
 .2 خصائص الوحدة غائبة ع أي من العناصر املكونة وحدها

                                                            
  .10، ص2007 ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،التكامل االقتصادي العريب و حتدايت ألعوملة رؤية إسالميه ،نزيهة م وك 1
  .779، ص1986، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بحوت، 1عبد الوهاب الكيايل، املوسوعة السياسية، ج 2
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تالف وجهات خالك إىل ، ويرجع ذ دينياالقتصاعام بني  ابتفاق االقتصاديمفهوم التكامل  حيظىمل  االقتصادي:مفهوم التكامل -أ    
 و م كالتعاونن املفاهيمموعة من جهة ومن جهة أخر  تداخل هذا املفهوم مع جم االقتصادينظرهم حول اهلدف املرجو من التكامل 

 جند:  االقتصاديومن بني أهم التعريفات املعطاة للتكامل  االندماجو  املتبادل االعتماد
يتضمن التدابح اليت يراد منها بوصفه عملية  حالهأنه عملية و على  االقتصادييعرف التكامل  : Béla Balssaبال بالساتعريف      

و إذا نظران إليه على أنه حالة فإنه يتم ل ع زوال خمتلف صور التفرقة بني  خمتلقةاملنتمية لدول قومية  االقتصاديةإلغاء التمييز بني الوحدات 
 .1األطرافالقومية للدول  االقتصادايت

فح  أن التعريف األك ر مالئمة هلذا املصطلا ينصرف إىل أن فكرة التكامل   Fritz Machlup "ماخلوب" االقتصادي أما     
 2للعمل. الكفءتنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص املمكنة اليت يتيحها التقسيم 

التكامل السليب الذي  ادياالقتصبني نوعني من التكامل  Jan Tinbergen "جون تنربجن"اهلولندي  االقتصاديومييز      
 أما النوع االقتصاديةلتدفقات حلركة و ااحرية  وعوامل اإلنتاج  انتقاليتطلب إلغاء صور التمييز وكل القيود و العراقيل املوضوعة أمام حرية 

جديدة من اجل ضمان  دواتأ ؤسسات و ال اين فيطلق عليه التكامل اإلجيايب الذي يهتم بتغيح األدوات و املؤسسات املوجودة و يعوضها 
 3فعالية آليات السوق.

و الشمول يقصد  ن التعقيدمرجة عالية دليس بعملية بسيطة بل هو على  االقتصاديبناءا على التعاريف السابقة نستنتج أن التكامل     
افة كعود ابلفائدة على  مشرتك ي يقتصادابه بصفة عامة القضاء تدرجييا على احلواجز اجلمركية بني عدد من الدول للوصول إىل خلق فضاء 

بني هذه عه و من مملتداخلة فاهيم ابشكل دقيق يقتضي التمييز بينه و بني امل االقتصاديضبط مفهوم التكامل لو  األطراف املتكاملة
 ماج.دناملتبادل واال االعتماد التعاون املفاهيم

طرفني أو أك ر ليسوا ابلضرورة ع اجملاالت املختلفة بني  االتصاالتيشح مصطلا التعاون إىل جمموعة مك فة من التفاعالت و     
فإذا كان اهلدف من التعاون هو جمرد التخفيف  ،معاالفرق بني التعاون و التكامل ع الكيف والكم و  64،متقاربني مكانيا أو دينيا أو عرقيا

يتضمن إزالة هذه العقبات وحل  االقتصاديبني أطراف التعاون، فإن التكامل  االقتصاديةمن أثر العقبات و املشاكل القائمة ع العالقات 
ىل تنشيط التبادل الت اري الدويل تقع ع إالت ارية الدولية اهلادفة  االتفاقياتوعليه فإن  ،الدولاملشاكل من أجل تعميق العالقات بني 

التكاملية على اهنا خطوة على  ول األعضاء ع املنطقةالت ارة الدولية بني الد بينما يتم تصنيف إزالة احلواجز القائمة ع وجه، التعاوندائرة 
مع اوافظة على  االقتصادية، إذن التعاون هو ذلك العمل اهلادف إىل حتقيق نوع من التقارب بني الوحدات االقتصاديطريق التكامل 

 موحد، وهبذا يعت  التكامل أرقى درجات التعاون.  اقتصاديخلق كيان مميزاهتا اخلاصة، بينما التكامل يهدف إىل إزالة العوائق بينها و 

                                                            
  .10، ص 1964 ،بال بالسان نظرية التكامل االقتصادي، ترمجة حممد عبد العزيز أمحد، القاهرة 1
 . 19، ص 2011الفكر، عمان، ، دار1السيد متويل عبد القادر، االقتصاد الدويل النظرايت و السياسات، ط 2
  84.3-83ص  السابق، نفس املرجع، 
  .19، ص 2014حممد غريب، التكامل العريب بني دوافع التنمية املستدامة و ضغوط العوملة، دار الروافد ال قافية،   4
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وتستخدم هذه العبارة   يينهماخلدمات فيما  املتبادل إىل حاجة األفراد واملؤسسات إىل تبادل املساعدات و االعتمادويشح مصطلا     
املتبادل( متيزا هلا عن التبعية اليت تعين ضمنيا أن بعض الدول واجملتمعات تعتمد على دول او جمتمعات أخر  دون أن تكون هذه  االعتماد)

  1أو على غحها بل متكيفة ذاتيا. على األوىلاألخحة معتمدة بدورها 
ا سلطة إقليمية علي ة و إقامةكاف  صاديةاالقتيتضمن توحيد السياسات  ،االقتصاديأعلى مراحل التكامل فهو  االقتصادي ماجاالندأما     

  لذاتية و خضوعها عالتنفيذية هتا او جهاز إداري مسؤول عن تنفيذ السياسات، وع هذه املرحلة توافق كل دولة عضو على تعليق سلطا
 ك ح من اجملاالت للسلطة اإلقليمية.

 2يتخذ التدرج التايل: االقتصاديأن هناك منوذج عام للتكامل  االقتصاديني ير  بعض االقتصاديأشكال التكامل  -ب   
كل دولة عضو   ظاحتفامع  دول األعضاءوفيها تلغى القيود اجلمركية املفروضة على السلع واخلدمات بني ال احلرمنطقة التبادل     

 ا(.الشمالية ) النافت ألمريكاة احلر  بنظامها اجلمركي  مع بقية دول العامل، ومن األم لة على مناطق الت ارة احلرة منظمة الت ارة
 عة للدول األعضاء ة اجلمركيوحيد التعرفويعد درجة أك ر تقدما من منطقة الت ارة احلرة، حي  يتم من خالله تاإلحتاد اجلمركي:     

سم غ الذي مت لوك يكا و هولندا و كل من بل  بني وكسليإحتاد البن أم لتهفة القيود على الت ارة البينية و مواجهة العامل اخلارجي بعد إزالة كا
 .1947أتسيسه سنة 

نقل حرية ت اإلضافة إىلف جلمركي،اة واإلحتاد مقارنة  نطقة الت ارة احلر  االقتصاديع سلم التكامل  عليأوهي درجة  السوق املشرتكة:    
 فتحقيق اإلنتاجاصر عننت ات و ل املك  أسواقفة اجلمركية إزاء الدول الغح أعضاء تتضمن كذلك توحيد يتوحيد التعر السلع واخلدمات و 

ليس و  االقتصاديةلسياسات لتنسيق ا رتيباتالدول األعضاء ع السوق على ت اتفقتهذه األخحة ) السوق املشرتكة( ال يكون ممكنا إال إذا 
 فقط السياسات اجلمركية واملالية.

ك عن ذلواحد و  داقتصاألعضاء ع االدول  اقتصادايت إدماجيقصد هبا درجة أعلى من السوق املشرتكة و :  االقتصاديةالوحدة      
ل بني دول لعماو  االنتقالرية ح، وتوفح جلديداتوجيهها بشكل يتفق مع الوضع اإلنتاجية ، املادية والبشرية و  طريق جتميع املوارد و العوامل

 ت ماراتاالستنمية ج و إلنتا اصد زايدة حدة بقالسلع واملنت ات املختلفة بني املناطق املو رؤوس األموال و  انتقالتسيح اإلحتاد املختلفة و 
 .االقتصاديةتكامل العمليات و 
لسياسات  ا اوحيد هذه إىل مستو  ت للدول األعضاء االقتصاديةفيه يرقى التنسيق بني السياسات و : الكلي االقتصاديالتكامل     

ن لطة فوق قومية تكو ي إنشاء سالكل االقتصادييتطلب التكامل هة تقلبات الدورات اإلقتصادية، و فيها توحيد العملة النقدية ملواج
 قرارهتا ملزمة للدول األعضاء.

                                                            
  .214عبد الوهاب الكيايل، مرجع سبق ذكره، ص   1
 مل اإلقتصادي العريب: العوملة و التكتالت االقتصادية البديلة، مكتبة مدبويل،  إكرام عبد الرحيم، التحدايت املستقبلية للتكا 2

 ،القاهرة .66-63ص  ،2002
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توفر جمموعة من الشروط لتحقيقه و استمرار جناحه    االقتصادي: تتطلب عملية التكامل االقتصاديالتكامل شروط  ومقومات -ج    
عليها   االتفاقوهذه الشروط ختتلف من جتربة إىل أخر  حسب خصوصية املنطقة املعنية ابلتكامل، إال أن هناك جمموعة من الشروط ميكن 

 1من أمهها ما يلي:  كشروط عامة لتحقيقه
السلع  لالنتقاه من سهولة ملا يوفر  نظرا قتصاديااليعت  التقارب اجلغراع من أهم الشروط األساسية لن اا التكامل التقارب اجلغرايف:     

 اخل املنطقة التكاملية .دو اخلدمات والعمالة 
 .ة للتكاملاثلة وقابلمتمو ت انسة ذات هياكل م اقتصادايت: جيب أن يكون التكامل بني القابلة للتكامل االقتصادايتجتانس    
ادرة قال قافية لسياسية و وا جتماعيةاالالنظم  اليت تكون مت انسة ع القيم و فاالقتصادايت والثقافية: االجتماعيةالتجانس يف القيم    
ا  اربة ومتماثلة كلمتمعات متقنت اجملاملتعارضة ع القيم والنظم، فكلما كا االقتصادايتبسهولة على عكس  اقتصاديحتقيق تكامل  ىعل

 كانت نسبة الن اا ع التكامل مرتفعة.
 ابأسبا يعت  من أهم يما بينهالتكامل ف إن غياب اإلرادة السياسية بني جمموعة من الدول اليت أرادت توفر اإلرادة السياسية:    

 .االقتصاديفشل التكامل 
 .الاالنتقتتيا سهولة  اتصاالتمواصالت و من شبكة نقل و  :توافر البنية األساسية املالئمة    
ن وليس ملنطقة بشكل متواز اوزعة ع  م االقتصاديل حتقق األطراف من أن املنافع املرتتبة عن بناء التكام عىن  التوزيع العادل للمنافع:     

أتخد وقليمية سوف تستمر عملية اإلن الإفأن املنافع مستمرة ع التدفق على مجيع األطراف  طاملازة ع دولة واحدة أو قطاع معني و مرتك
 .االنتشارع 

 ليمي .أو كما مساها كارل دوتش بدول القلب اليت تعمل كمحرك للتكامل اإلق حموريهوجود دولة      
 لدول املغرب العريب : االقتصاديواقع التكامل اثنيا:     
لدول املغرب  االقتصادوزراء  اجتماع: ظهرت أول جتربة ملسار التكامل املغاريب خالل املغاريب االقتصاديتطور مسار التكامل -أ     

بدراسة جمموعة من املشاكل املكلفة  (CPCM)املغاربية  االستشارية مت التوصل إىل تشكيل الل نة، أين 1964العريب ع تونس سنة 
سياسات فيما خيص املعامالت اجلمركية و  ابلتنسيقعن هذه الل نة قرارات مهمة تتعلق  انب قت، االقتصادياملتعلقة ابلتعاون 

مع جمموعة السوق  االقتصاديةالتنسيق فيما خيص العالقات ، املوصالتاملناجم والطاقة والنقل و توحيد السياسات ع قطاع ،التصدير
 .2األوروبية
الدول املغاربية على صيغة  اتفاقدورها وحتقيق األهداف اليت يتطلبها مسار التكامل نظرا لعدم  أداءفشلت ع  االستشاريةغح ان اهليئة     
  الغربية، ومشكلة الصحراء املشاكل السياسية، مشكلة احلدود بروز جمموعة من أخر طبيعة العمل التكاملي املغاريب من جهة ومن جهة و 

يب ع فرتة السبعينات سياسة اواور والتحالفات ال نائية بدل العمل اجلماعي، فتونس و ليبيا أعلنتا ونتي ة لذلك دخلت دول املغرب العر 
                                                            

  :، من املوقع2666بني الشروط التقليدية و الشروط احلدي ة"، احلوار املتمدن، العدد  االقتصاديفالا خلف الربيعي،" التكامل   1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp!aid=173879. 

 لدول لدول إحتاد املغرب العريب"، ورقة عمل ف املؤمتر املصرع العريب السنوي، االقتصاديحممد شكري،" جتربة التكامل  2
 .4، ص 2007، االقتصاديةرؤية عربية للقمة 
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البلدين، مث  ، سرعان ما ختلت عنها تونس بسبب معارضة اجلزائر مما خلق نوعا من اجلليد بني1974بينهما ع سنة  االندماجيةالوحدة 
التحقت هبما موريتانيا. وكان رد فعل ليبيا و املغرب على ذلك ، و 1983والتعاون ع مارس  األخوة اتفاقيةاجلزائر بتوقيع و  قامت تونس

 .19861ع مدينة وجدة املغربية سرعان ما تفكك ع سنة  1984أتسيس اإلحتاد العريب اإلفريقي ع أوت 
الدائمة( و حالة املد واجلزر اليت مرت هبا دول املغرب العريب ع  االستشاريةبعد فشل أول هيكل للعمل املغاريب املشرتك أي) الل نة     

  قادة دول املغرب العريب و مت اإلعالن عن قيام إحتاد املغرب العريب دل أخر منتصف السبعينات حىت أواخر ال مانينات عاد الوعي مرة 
أعت  هذا احلدث   ابة حتول اترخيي ع العالقات املغاربية    ،، يضم كل من تونس، اجلزائر، املغرب، ليبيا، و موريتانيا1989 راكش سنة 
 االحتاداتالتهميش النامجة عن التحوالت العاملية اجلديدة و منو  أخطارمن قبل دول املغرب العريب لتحاشي  است ابةوكانت نشأته 

دول متتني أواصر األخوة اليت تربط بني ال ه إىلإحتاد املغرب العريب من خالل مي اق أتسيس يهدف  والت معات اإلقليمية ع كل مكان،
سالم القائم على العدل املسامهة ع صيانة الالدفاع عن حقوقها، مع و  ية جمتمعاهتاحتقيق تقدم رفاهو   شعوهبا بعضها ببعضاألعضاء و 
انتقال اخلدمات والسلع و  األشخاصالعمل تدرجييا على حتقيق حرية تنقل سياسة مشرتكة ع ميادين خمتلفة زايدة على  هنجو  ،فواإلنصا

 .2رؤوس األموال فيما بينهاو 
  3على: تعتمد املشرتكةفقد وضعت إسرتاجتية مغاربية للتنمية  االقتصاديعلى مستو  حتقيق التكامل  أما   

 .1992دف قبل هناية ق هذا اهلحتقي غح اجلمركية على أن يتم و إنشاء منطقة التبادل احلر عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية -
وضع  و سةاخلمية املطبقة بني الدول ، وهتدف إىل توحيد الضرائب والرسوم اجلمرك1995يتم ذلك قبل هناية و  مجركيإقامة إحتاد      

 تعريفة خارجية مشرتكة.
ء ماج املغاريب وإرساندل إىل االهتدف هذه املرحلة الوصو  و، 2000إنشاء سوق مغاربية مشرتكة بني دول اإلحتاد قبل هناية  -

 نقل األشخاصيق حرية تحتق و إىل ،إقامة سوق داخلية ك   موحدة ال جمال فيها للرسوم اجلمركيةنظام واحد لألسواق و 
 اخلدمات والسلع ورؤوس األموال.و 

 كة.اف مشرت أهدعلى أسس و  االقتصاديةو ذلك بتوحيد السياسات و اخلطط  االقتصاديةالوصول إىل الوحدة  -
اصة سنة خلقطاعات، اصصة حسب ولت سيد هذه اإلسرتاجتية وضع بناء مؤسسي مت من خالله توزيع املهام على هيئات وجلان متخ   

 عاسا كبحا لعريب محاد املغرب ة إحتااهليكلية ألجهزة اإلحتاد. لقد عرفت مسح القاعدة القانونية و  استكمال،  حي  مت خالهلا 1993
 العراقيل. حتقق بسبب جمموعة من العوائق و ، غح أن أهدافه مل1989املرحلة األوىل لسنة 

 لدول املغرب العريب: االقتصادية حتليل بعض املؤشرات -ب    

                                                            

  عبد القادر رزيق املخادمي، التكامل االقتصادي العريب ع مواجهة جدلية اإلنتاج و التبادل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،1 
.76-75ص  ،2009  

  معاهدة إنشاء إحتاد املغرب العريب، من املوقع اإللكرتوين:2 
www.wipo.int/wipolex/regeco_treaties/details.jsp?group-id=24&treaty-id=295. 

  عوار عائشة، بوثل ة عبد الناصر، " دول إحتاد املغرب العريب و الطريق حنو التكامل"، جملة التكامل االقتصادي، العدد 3، جامعة ،3
.187-186ص  ،2014أدرار،    
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، وتشكل الية للوطن العريبمن املساحة اإلمج %42نسبته  تشكل ما  2كلم  140.782.5يب مساحة تقدر بت: ي املغرب العر يغط   
 :كاآليتقطار  عريب بني مخسة أمن املساحة اإلمجالية للدول املغاربية، تتوزع مساحة املغرب ال %41اجلزائر وحدها ما نسبته 

 : مساحة بلدان املغرب العريب1اجلدول رقم
 تونس املغرب موريتانيا ليبيا اجلزائر البلد
 163.610 446.550 1.032.455 1.759.540 2.381.741 2كلم املساحة  

، ص 2011 حامداألردن: دار  ،2007-1989و املعوقات السياسية،  االقتصاديإحتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل صبيحة خبوش،  املصدر:
76. 
 كلم، موزعة كما يلي:   7000ملنطقة املغرب العريب حوايل ويبلغ طول الشريط الساحلي    

 طول الشريط الساحلي لدول املغرب العريب :2اجلدول رقم 
 تونس املغرب موريتانيا ليبيا اجلزائر البلد

 1300 1835 754 1770 1200 2كلم  طول الشريط الساحلي
ص ، 2011: دار حامد، األردن ،2007-1989املعوقات السياسية و  االقتصاديإحتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل صبيحة خبوش،  :املصدر  

76.  
 استقطاب يب جعل منها منطقةشرق العر تتصل ابملو العريب اليت تتوغل ع إفريقيا وتنفتا على أورواب  هذا املوقع اإلسرتاتي ي لبالد املغرب   

 ات الدولية.ال العالقجمة ع دو أمهية ابلغة على الصعيدين اإلقليمي و الدويل من حي  التوازانت و التكتالت اجلهويحضاري 
تزخر  كما  كبحهتع بطاقات بشرية  ، مما جيعلها تتم2015رات يمليون نسمة حسب تقد  95ويقدر عدد سكان املغرب العريب حبوايل    

علها مؤهلة جتعة ية وزراعية متنو روات طبيعثرد و منطقة املغرب العريب ب روات طبيعية متنوعة تتم ل ع اوروقات و املعادن ابإلضافة إىل موا
 لعريب:املغرب لدول ا االقتصادية قواي ومتوازان و اجلدول التايل يوضا بعض املؤشرات اقتصادايألن تكون كال 

 لدول املغرب العريب  االقتصاديةبعض املؤشرات  :3جدول رقم  
 البلد

 البلد           املؤشرات   
 موريتانيا ليبيا املغرب تونس اجلزائر

 (2015) 3,9 % االقتصاديالنمو -1
3,8(2016) 

0,8 (2015) 
1,0(2016) 

3,1 (2015) 
1,1(2016) 

6,1-(2015) 
2,5(2016) 

3,1(2015) 
4,1(2016) 

الصادرات من السلع -2
 )مليون دوالر( واخلدمات

34668(2015) 
28883(2016) 

-(2015) 
29146(2016) 

- 
 

13,553(2015) 
6575 (2016) 

13886(2015) 
-(2016) 

الواردات من السلع -3
 اخلدمات)مليون دوالر(و 

51702(2015) 
46727(2016) 

-(2015) 
41766(2016) 

- 13,553(2015) 
6487 (2016) 

19480(2015) 
-(2016) 

 - - - - - 1ألجنيبا االست مار-4
 - (2016) 1,6 (2016)7,5 (2016) 3,1 (2016) 5,0 اإلست مار الوارد:-
 (206) 0,1 (2016) 1,2 (2016)2,2 (2016) 0,1 (2016) 0,2 اإلست مار الصادر:-
 (2015)0,5 (2015) 9,8 (2015)1,6 (2015)4,9 (2015)4,8 %معدل التضخم -5

                                                            

  املؤسسة العربية لضمان االست مار، تقرير حول االست مار ع الدول العربية، الكويت، 2017، من املوقع اإللكرتوين:1 
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02climatesRaport2017. 
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6,4(2016) 3,7(2016) 1,2(2016) 26(2016) 1,2(2016) 
 (2015)11,2 %معدل البطالة -6

10,5(2016) 
 

15,2(2015) 
15,5(2016) 

9,70 (2015) 
9,4(2016) 

19,22(2015) 
19,22(2016) 

11,12(2015) 
11,66(2016) 

 صندوق النقد الدويل الدويل(،).http://www.uneca.orgمن املوقع اإللكرتوين: إلفريقيا االقتصاديةعلى املصادر التالية:) الل نة  اعتماداإعداد الباح ة من  :املصدر  
 .(www.worldbank.org(، )البنك العاملي من املوقع: www.imf.org املوقع:من 

حصائيات إىل   تشح اإلالعريب حي لدول إحتاد املغرب االقتصاديةاجلدول أعاله يبني لنا صورة واضحة عن تطور بعض املؤشرات     
أسعار اوروقات  اخنفاضبب ك بسو ذل ع اجلزائر و املغرب اخنفاضع تونس و ليبيا إال أننا نالحظ  االقتصاديع النمو طفيف حتسن 

  فاف الذي عرفته املغرب العام املاضي.للع املغرب فهذا يرجع  ابلنسبة لل زائر أما

 ات اجملموعة و هذا من صادر ب األك اجلزائر على النصي تستحوذادا و تصديرا و ح ستال املغرب العريب من حي  جتارهتا ختتلف دو    
 ألورويب.تتم مع اإلحتاد ا الت ارية بادالتو أك  نسبة من امل االحتادتونس و اجلزائر على واردات  تستحوذراجع إىل قطاع اوروقات كما 

لعامل ع حني اق أخر  ع  ناطرنة غاربية مقااألجنبية ع الدول امل االست ماراتاألجنيب نالحظ ضعف  ست مارلالأما ابلنسبة     
 بية.املغار  الذي تعاين منه البلدان االقتصاديللضعف  مارات الصادرة تكاد تكون منعدمة و هذا راجع تساال

ن مواضحة حتد  قتصاديةاب سياسات ىل غياإمعدل التضخم ع بلدان املغرب العريب و هذا راجع  ارتفاعكما تشح البياانت املتاحة إىل     
 االستقرارىل عدم ذا راجع إهونس و تمعدالت البطالة بشكل كبح خاصة ع ليبيا و  ارتفاعهذه الظاهرة، كما نالحظ من خالل اجلدول 

 الذي تعيشه البالد.

وز كقوة و متنعه من ال   املغاريب حة التكاملميكن تلخيص العوائق والعراقيل اليت تعرتض مساملغاريب:  االقتصاديمعوقات التكامل  -ج   
 إقليمية فاعلة ع:

 املتبعة من قبل الدول املغاربية ابإلضافة إىل  االقتصاديةع السياسات  االختالفعدم الت انس و تتم ل ع  االقتصاديةاملعوقات     
 أنإال ،ضعف املبادالت الت ارية بني الدول املغاربية، على الرغم من وجود جمموعة عوامل للتقارب بينها  هذه الدول، اقتصادايتختلف 

من ح م املبادالت وهو ما يعت  %3ح م التبادل الت اري فيما بينها يبقى ضعيفا وال يرقى إىل املستو  املطلوب فهو ال يت اوز نسبة 
ساطيل أو  السكك نئ واىل ضعف البنية التحتية الالزمة للمبدالت الت ارية اخلارجية م ل املو إإلضافة اب ،ابلتأكيد عائقا أمام قيام التكامل

 .1 السفن و الطائرات عالوة على البحوقراطية املعقدة اليت تعرقل سح املبادالت الت ارية

                                                            

  فيصل بلهويل، " إقامة منطقة الت ارة احلرة املغاربية كمدخل لتحقيق التكامل االقتصادي ع ظل األوضاع االقتصادية الدولية 1  
.189-188ص  ،2014، 14العدد  الباح الراهنة، جملة    

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
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ىل ول إ ز تبعية هذه الدالعريب ت ول املغرببني د االقتصاديوالت ارية للخارج ، ع مقابل ضعف التبادل الت اري و  االقتصاديةالتبعية    
 اربية.ة عل األسواق املغذه األخح هيمنة ه، إذ أن ثل ي مبادالت الدول املغاربية تتم معه.ابإلضافة إىل اخلارج خاصة اإلحتاد األورويب

رب قيام إحتاد املغ ن اإلعالنربع قرن م مغاريب طوال ياقتصادلكن العراقيل األساسية اليت منعت قيام تكامل  :املعوقات السياسية     
ىت اآلن، بدأت حمستمرة  ر أخات زالت بعض املعوقات الظرفية ما زالت معوق فبينما ،السياسيلعريب تكمن ع اجلانب التارخيي و ا

سياسي بني بعدها اخلالف الو  يا والغربليب نيبمث ظهرت أزمة لوكريب  ع اجلزائر  املعوقات الظرفية ابنف ار الوضع األمين بداية التسعينات
 الفلسطيين. اإلسرائيلي املغرب العريب حول مسار السالمأعضاء إحتاد 

 ي وهذا ما أذ  إىلإليديولوجارتكيب طبيعة األنظمة السياسية من حي  ال اختالفاليت ما زالت مستمرة تتم ل ع  لأما العراقي     
 حي  أن االقتصادجس على اهلا لسياسيغلبة اهلاجس او الرؤ  بني هذه األخحة حول طبيعة التكامل املراد حتقيقه ع املنطقة  اختالف

 مسة.غاربية اخلف املإحتاد املغرب العريب بين على أساس سياسي وهذا ما جعله عرضة ألي خالف سياسي ينشب بني األطر 

ع التكاملي ربة لت سيد املشرو ماء املغاة عند الزعفقدان اإلرادة السياسيللمنطقة و  االستعماريالتقسيم  ة عننزاع الصحراء الغربية املوروث    
احلاسم ع  اسية تعت  العاملدارة السي،فاإلهذه الدول للتخلي عن سيادهتا القطرية لصاحل إحتاد املغرب العريب استعدادع املنطقة، و عدم 

 عدم جناعةإىل ذلك  ورويب، ضفاد األمل و على رأسها اإلحتأكدته خمتلف الت ارب التكاملية ع العاو هذا ما  اقتصاديبناء أي تكتل 
 املالية.و  صاديةواالقتنتشار الفساد ع خمتلف القطاعات اخلدماتية االكائنة و  الدميقراطيةوفعالية املؤسسات 

قاعدة اإلمجاع ع التصويت أثناء  اعتمادابإلضافة إىل هذا توجد معوقات ترتبط ابلبناء املؤسسي إلحتاد املغرب العريب على رأسها      
منها مخسة  اتفاقية 36امل مة ع إطار اإلحتاد، حي  مت توقيع  االتفاقياتهذه القاعدة هي السبب ع تعطيل  تنفيذ القرارات، و  إحتاد
 1ت فقط دخلت حيز التنفيذ.اتفاقيا

 ملنطقة:روحة على اطاثلثا: سبل تفعيل التكامل بني دول املغرب العريب ملواجهة التحدايت امل    

ليت حتيط اقليمية والدولية الظروف اإللمنطقة و ألمين لاإستقرار الواقع السياسي و  عدم  إن التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية:  
قليمية تينب بوضوا زايد التكتالت اإلدولية و تية والمبادرات الشراكة اإلقليماملعرفة والتقانة احلدي ة وأتثحات العوملة و  اقتصادايتتطور هبا و 

  ملغاربيةايت تواجه املنطقة لتحدايت الاومن  ة.أجندة القادة املغارب أولوية على اعتبارهاملغاريب ضرورة ملحة يتطلب  االقتصاديأن التكامل 
 وتفرض ضرورة تفعيل التكامل املغاريب ما يلي:

  ومنها: التحدايت الداخلية    

                                                            

  نفس املرجع ، ص 1.189 
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ع مقدمتها حتدي التنمية، إذ يعت  سيمون جريج املسؤول عن قسم املغرب العريب ع البنك و : االجتماعيةو  االقتصاديةتحدايت ال    
مليار دوالر  9و 3ميكنها ان تربا جمتمعة ما بني  ماجهااندبتفعيل  املغاربيةورة حتمية ألن البلدان الدويل أن التكامل املغاريب صار ضر 

ابإلضافة إىل  ، اقتصاديع حال حتقيق إحتاد  %2نه إبمكان كل دولة مغاربية أن ترفع نسبة منوها بت ويقدر خ اء البنك الدويل أب1سنواي،
 2بيا على القدرة الشرائية للمواطن.مما ينعكس إجيا االست مارتوفح فرص شغل إضافية و حتسني مناخ 

د جبلعريب عوامل تفرض املغرب ا شها دولمعدالت الفقر و البطالة اليت تعي ارتفاعاملتعددة )  االجتماعيةابإلضافة إىل التحدايت     
 إلحتاد.آليات ا تطويرالبشرية املتاحة لتفعيل و و  االقتصاديةخمتلف اإلمكانيات و املقومات  ابست مارالتع يل 

اعدة ع ذ ظهور تنظيم القفريقي( منالساحل اإل )منطقة مي ل تزايد املخاطر اإلرهابية ع املنطقة وجوارها اإلقليميالتحدايت األمنية:     
زايد تإىل  الذي أد يبيا ولة  ع لالد رواهنياتنظيم داعش بعد أحداث ما يسمى ابلربيع العريب ملغرب اإلسالمي بدرجات متفاوتة و بالد ا

املنظمة العابرة  جلرميةتوسيع نشاط اغاربية و ول املتناسل اجلماعات اإلرهابية املتطرفة،  ابإلضافة إىل حركة اهل رة السرية حنو أورواب ع  الد
اضية مما ت خالل العقود املدة اليت سالقدميااألمناط السياسية دايت جديدة مل تعد تتناسب و تزايد أعداد الالجئني ع املنطقة، حتللحدود و 

 .غاربيةالتحدايت على أساس من التعاون والتنسيق بني الدول امل بديلة ملواجهة هذه أمناطيتطلب وجود 

ت ز  تكامل فيما بينهاتفعيل ال تفرض ضرورةابإلضافة إىل التحدايت الداخلية اليت تواجه املنطقة املغاربية و التحدايت اخلارجية:     
 حتدايت خارجية أخر  ميكن حصرها ع: 

رة اإلفريقية و حيواي لإلحتاد األورويب و بوابة رئيسية للقا امتدادااملنطقة املغاربية توجد ع قلب التوازانت الدولية من حي  أهنا مت ل     
خزاان نفطيا و موقعا اسرتاجتيا فضال عن كوهنا  و  الك   اليت تر  فيهاللدائرة الشرق أوسطية، مما جعل املنطقة حمطة تنافس قوي بني الق

 3:، وع إطار التنافس تتنازع الدول املغاربية اخلمسة إسرتاجتيتانابمتياز اقتصادايسوقا 

ع بقية مدراهتا التنافسية قي لتعزيز ها السياسجتية األوروبية اليت تتعامل مع املنطقة من منطلق توسيع نفوذأوهلما قدمية وهي اإلسرتا     
 .روابأو اجتاه  صاعدةجهة ومن جهة أخر  وضع حد ملعدالت اهل رة املغاربية واإلفريقية املت نالتكتالت اإلقليمية م

لدول  ،1997اليت بدأت تتشكل مالحمها منذ أواخر التسعينات من القرن املاضي ع  مبادرة" إيزنشتات"  األمريكيةال انية اإلسرتاجتية و  
تنطبق والوصفات اجلاهزة لصندوق النقد الدويل من تطوير القطاع اخلاص و  اقتصاديةاملغرب العريب واليت هتدف إىل إقامة شراكة 

 .ة األسواقاإلصالحات اهليكلية و التنافسية و حري
                                                            

  التكامل اإلقليمي املغاريب ما الذي مينعه وما جدواه، من املوقع اإللكرتوين:1 
http://www.sasapost.com/the _trade_exchange-betwen_maghreb. 

  عبد اللطيف حناشي، " تفعيل مؤسسات املغرب العريب بني إكراهات الواقع و ضرورات املستقبل"، ورقات سياسية، مركز 2    
.2016الدراسات املتوسطية، الدولية، مارس   

  عبد هللا تركماين،" كيفيات التعاطي اجملدي مع التحدايت، احلوار املتمدن، العدد 249، 2008، من املوقع اإللكرتوين:3 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155932. 
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ختدم  مع التطلعات اليت ة للت اوبملنطقااهلدف من هذه املبادرات الداعية إىل إقامة الشراكات اإلقليمية و الدولية إعادة هيكلة     
ة ترشد بات مغاربية مشرتكتوجب ترتية  تسكبح   استحقاقاتيفرض عليها و مصاحل القو  الرافعة هلا و هدا يطرا حتدي أمام الدول املغاربية، 

 امل وتعظم االستفادة وتقلل من هدر اإلمكانيات والفرص.  التع

اإلقليمية اليت تفرض سياسات إقتصادية رأمسالية على الدول النامية ومن  االقتصاديةمنها حتدي  التكتالت  ةاالقتصاديحتدايت العوملة     
 االعتمادالشمالية النافتا هذه التكتالت تعكس درجة عالية من ك افة  ألمريكاأم لة هذه التكتالت اإلحتاد األورويب و منظمة الت ارة احلرة 

أنواع التبادل األخر ، وير  البعض أن هذه التكتالت عوملة جزئية تقوم ع والت ارة و  االست ماراملتبادل وتقسيم العمل اإلقليمي ع جمال 
املواءمة مع مشكالت  هبدفسائد أو كوسيلة تتبعها الدول املتخلفة إطار العوملة الشاملة وع نفس الوقت ك دار ملواجهة منط العوملة ال

 201التكامل الكوين الذي تدفع إليه العوملة.

الدويل، إذ جند هناك ثالثة دول مغاربية وقعت ابلفعل على الوثيقة النهائية  االقتصادع  ماجاالنداملنظمة العاملية للت ارة و حتدايت       
ع حني ال تزال اجلزائر تتمتع بصفة عضو مراقب متهيدا  ،موريتانياو وتعت  عضوا ع املنظمة العاملية للت ارة و هي تونس واملغرب 

 اقتصادايتاليت قد تعرتض  االنعكاساتو  اآلاثرين م عنه  بعض  ماالنضماإن هذا  ،بينما ليبيا ال تزال خارج إطار املنظمة النضمامها
للدول املغاربية  االقتصادييكون أغلبها ذات طابع سليب يؤثر على األمن  االقتصادايتاملغرب العريب واليت حبكم األوضاع احلالية هلذه 

 2خاصة ع ظل املنافسة العاملية وما تتطلبه من قواعد إنتاجية كبحة.

تطوير  و السبيل ميكن ع سلبياهتا اطرها وجتنبأو ردها  إال أنه ميكن مواجهة خم احتواءهاكظاهرة ال ميكن   االقتصادية ا أن العوملةو      
سات القطرية دل من تكريس السيابالعربية  ادايتلالقتصالعمل املغاريب املشرتك و بناء منطقة للت ارة احلرة مغاربية لتعزير املوارد الذاتية 

 املطبقة .

متوحشة  احتكارية يه من قو تنطوي عل نه من املستحيل على الدول املغاربية مواجهة حتدايت العوملة  اإذ يبدو اليوم جليا أب     
إىل  غاريب. وهذا يضافلتكامل املع ا فقط على السياسات الوطنية مما يفرض عليها تك يف اجلهود من أجل إحداث نقلة نوعية ابالعتماد

 التحدايت املطروحة سابقا.

لت ميد العمل التكاملي املغاريب لكن التحدايت  الدور الكاع لقد كان للمعطيات السابقة الذكر: سبل تفعيل التكامل املغاريب-ب    
 اعتمادلبقاء و هذا يتطلب كضرورة للى املنطقة املغاربية تفرض على القادة و الشعوب السعي  إىل إعادة تفعيل هذا الكيان  عاملطروحة 
على تطوير الت ارة البينية لدول  األوىلترتكز ابلدرجة  االقتصاديالعمل على تبين خطة شاملة للتكامل  من ذلكل خمتلفة بس وسياسات 

إلغاء كافة العوائق أمام حركة تدفق و  ،سراع إبطالق منطقة التبادل احلراألعضاء، و تسهيل التبادالت من خالل قيام وحدة نقدية و اإل

                                                            

  أمحد عبد العزيز وآخرون،" العوملة االقتصادية أتثحها على الدول العربية، جملة اإلدارة و االقتصاد، العدد 86، 2011، ص 1   71.
  فيصل بلهويل، مرجع سبق ذكره، ص 2.190-189 
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لوطنية عن طريق خلق ا االقتصادايتمقاربة هيكلية تؤدي إىل إدماج ابإلضافة إىل تبين  1رؤوس األموال،و خلدمات و األشخاص السلع وا
 مشرتكة ال ت ح احلساسيات السياسية و تكون ع نفس الوقت لديها القدرة على إشباع إحد  احلاجيات املغاربية العامة. اقتصاديةمشاريع 

ا جديدا إعطائها دفعو ريب(، ملغرب العاد االعديد من النصوص القانونية املنشئة إلطار التكاملي للمغرب العريب ) إحت إعادة النظر ع   
 اذاختمبدأ اإلمجاع ع  إلغاءو سة لرائازية جملس جيعلها تتماشى والتحدايت الوطنية واإلقليمية و الدولية، ومن بينها التخفيف من مرك

 القرارات و إحالل حمله مبدأ األغلبية.

إمنا جمرد س إلحتاد فدرايل أو كونفدرايل، و ب العريب ال تؤسذلك أن معاهدة مراكش املنشئة إلحتاد املغر  املغاريبجتاوز اجلدل بني الوطين و    
دة جتمع بني عدد من الدول جتمعها روابط الدين و التاريخ و احلضارة ملواجهة األخطار اليت هتددها داخليا و خارجيا،  عىن آخر أن املعاه

ل واحدة منها أسلواب تنافسيا يعيق مسار التكامل أك ر مما ك  انتهاجمل تنشئ هيئة فوق وطنية تدوب فيها الكياانت املغاربية وهو ما ي ز 
بني األقطار ع عالقاهتا املشرتكة ألن التكافؤ ع فكرة الدولة القائد و العمل على خلق عالقات متكافئة  ، مع ضرورة التخلي عن يفيده

 لعل جتربة اإلحتاد األورويب هو خح دليل على ذلك. و232التعاون وتنميته على قاعدة املصلحة العامة، ابستمرارالعالقات هو الذي يسما 

 اريب ألن بناء املغرتك حول ال، والعمل على خلق تصور مشاالتفاقيةوضع القضااي اخلالفية جانبا و الرتكيز على القضااي     

اريب السابقة إال كامل املغوالت التوما فشل حما فشلة أوع التطبيق  اضطرابع التصور يؤدي إىل التضارب ع املسالك و  االختالف
 .نتي ة لنقص ع التصور املشرتك للمنطلقات الضرورية لتحقيق التكامل املغاريب

    

 خامتة

 إذ لوحظ املغاريب، لالقتصادلوايت املغاريب أصبا من بني األو  االقتصاديمن خالل ما تقدم مت التوصل إىل أن تفعيل التكامل      
هذه املسحة توجت إبنشاء ،1964نة ع دول املغرب العريب، أن هذا األخح بدأت مسحته س االقتصاديمن خالل دراسة واقع التكامل 

 قتصاديهاتلفة منها ته على مستوايت خمهذا املسار مت جتميده نظرا جملموعة من العوائق واجه أن، إال 1989إحتاد املغرب العريب سنة 
 لداخلية واخلارجيةلتحدايت ا اوز اضرورة تفعيل هذا األخح لتيفرض على الدول املغاربية  لكن الواقع املعاش ،ةمؤسساتيسياسية و 

كياانت ة مع الاربية قدرة تفاوضيلدول املغلتعطي  الشاملة و تعزيز القدرات اإلنتاجية اليت االقتصادية، وحتقيق التنمية املفروضة على املنطقة
 خصوصا اإلحتاد األورويب بوصفه الشريك الرئيسي هلا.و الت معات اإلقليمية األخر  و 

                                                            

  قصري حممد عادل،" معوقات التكامل االقتصادي و أساليب تفعيله"، جملة دراسات اقتصادية، العدد 4، 2017، ص 497. 1 
 .389-388ص  خبوش صبيحة، مرجع سبق ذكره،  2
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توقف جتسيدها على لتدابح ياعة من املغاريب يتطلب جممو  االقتصادي التوصل إىل نتي ة أساسية وهي أن تفعيل التكامل مت كما
 يعاين من نقص الن املغرب العريب ألاملتاحة  انياتة السياسية اليت تعت  اورك اووري إلعادة بناء التكامل املغاريب وفق اإلمكتوفر اإلراد
 نها.م االستفادةض سياسة تناقو  امهااستخدء لكنه يعاين من تشتت هذه املوارد و سو البشرية أو اإلمكانيات املادية و الطبيعية أو املوارد 

د تعي نأ احة الدوليةع على السا موقأن جتد هل  الدول املغاربية إذا أرادت قة تفرض علىن التحدايت اليت تواجه املنطفإومنه، 
بني  ابتفاقا اليت حتظى سات الدنين السيام انطالقاسار تكاملي إعادة هيكلتها وفق موتوجهاهتا السياسية و  االقتصاديةالنظر ع سياساهتا 

 .صوال إىل السياسات العلياو  ةياملغارباألقطار 
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 احلركات اإلسالمية وموقفها من التعددية السياسية؛ دراسة أتصيلية مفاهيمية
Islamic movements and its position from political pluralism 

Conceptual conceptualization study 

 أستاذ حماضر قسم )ب(،  د. زيتوين حممد؛
 ،قسم العلوم السياسية، معهد العلوم القانونية واإلدارية

 .، اجلزائرتيسمسيلت ز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسياملرك
   11/05/2018 اتريخ املراجعة:  - 15/02/2018  اتريخ اإليداع:

 لخص: م
إن تنااو  ارركااا اإلساةمية كحركااا اجتماوياة وسياساية بناث الااقاال مزالاو التعمايم واةقواام املسااقة وأوجا  ال ماو  الاا        

لإلسااةم  ةجتزيئيااظاار  ناا شااص راادرا واان ااااار  اإلقياااك اإلسااةمي، كمااا أناا  قااد ووساات بعاا  الدراساااا ال ربيااة اتساامت  ااا دراساا
ا إلساةم والعنا . اا لارب  باا ااوطرقت معان خمتلفة للمفهوم الواقد، وركزا ولى جمموواة مان املفااايم ذاا الادااا السالاية،  اراة 

ةمية كحركاا اجتماوياة وسياساية دراسة ارركاا اإلس ولون ية ال ي شاع وساث جدا واسعافضة ون الرتويج ملفهوم اةرولية اإلسةم
ة والسياساية تصاادية وااجتماويالظارو  ااقتركز ولى كوهنا قوى سياسية يف اجملتما  ااا أاادافها و صائصاها املتمياز  وإسارتاتيويتها وتتا  ر ا

لا ي ن اإلطاار الفواري اوى تعاري واسسية أ رى، وما رفة" اإلسةمية" يف ا ه ارالة والفورية السائد ، ش هنا يف ذلك ش ن أية قوى سيا
 تنطلو من  ا ه ارركاا فهي يف ققيقة اةمر قركاا اجتماوية وسياسية يف جمتمعاا إسةمية.

 الكلمات املفتاحية: 
 ية.ا اإلسةمي، التياراارركة اإلسةمية، التعددية السياسية، قطاواا ارركة اإلسةمية، اخلطاب اإلسةم

Summary 

      The study of Islamic movements as social and political movements avoids the researcher's 

shortcomings in the generalizations, prejudices and ambiguities that characterized the various 

studies issued by the phenomenon of Islamic revival. 

He also reflected some Western studies as a partial view of Islam and presented different meanings 

of the same concept, and focused on a set of concepts with negative connotations, Especially the 

link between Islam and violence. 

     This is in addition to the promotion of the concept of Islamic fundamentalism, which has 

become widespread and controversial, but the study of the Islamic movements as social and 

political movements that focus on being political forces in society have their objectives and 

distinctive characteristics and strategy and are influenced by the prevailing economic, social, 

political and intellectual conditions, like any other political forces, "Islamic" in this case only an 

expression of the intellectual framework from which these movements are in fact are social and 

political movements in Islamic societies. 

Keywords:  

 Islamic Movement,  Political Pluralism, Islamic Movement Sectors, Islamic discourse, 

Islamic current. 

 : مقدمة

برزا م  موجة التحو  الدميقراطي الثالثة قوى دينية توجا   طااب  ة اي اةبعااد،  طاااج للموتما  الادول حيار  ولاى أن لاي        
ري اناك ما مين  د و  ارركة اإلسةمية العملياة السياساية، وأن اإلساةمية ا  نا  أو تعياو املمارساة الدميقراطياة، و طااب للشاعوب واجلمااا
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تساامة ارالااة التدينيااة تطاارن فواار  أن اإلسااةم مسااتهد  ولااى املسااتوى الاادول والاادا لي ماان قااواه املمتلفااة، و طاااب للساالطة والنظااام امل
السياسي يف إطار فشل  طها و ططها مبا  ثل  من قالة ولمانياة، وقالاة تتمثال يف فقار اإل ااز، حياي   ا ا اخلطااب قاوى سياساية أراا ا 

 اةنظمة، وقوى فورية ا تزا  منش لة إبشعا  ارروب اةالية والفورية وارالة السوالية. اازا  ال ي أراب

سياسااية كمفهااوم واان للتعدديااة الااال ميواان تقااد  إطااار نظااري تصااوري جااام  ملمتلاا  التياااراا وارركاااا اإلسااةمية  وإ  أي ماادى مي     
 . اإلسةمية السياسية وغري السياسية  مرتاطة الدميقراطية املشاركتية من  ييز وتصني  ارركة

اسااارتاتيوياا  (، )حماااور أو  إلساااةمية"للحركاااة اإلساااةمية" الظااااار  ااملفهاااومي الت رااايل  وسااانعاذ اااا ه اإلشاااوالية وفاااو اخلطاااة التالياااة:     
 )حمور اثين(. التعددية السياسية منومواق  قطاواا الظاار  اإلسةمية 

 احملور األول

 للحركة اإلسالمية" الظاهرة اإلسالمية" املفهوميالتأصيل 

تصاوره، اا ا اإلدراك ا ميوان أن تتحقاو كامال فاولياتا  إا مان  اة   مان اةمهية مبوان أن نؤكد ولى أن إدراك الشايك فارع من
 .1التعريفاا والتعر  ولى ارالة املفاايمية ال  ترتا  مبا يعر  الظاار  اإلسةمية

سااميها ة ااا ه الظاااار  فياد  اةساساايإ   ة ااة أنااواع ماان املفاااايم تطلااو ولااى الظاااار ب بعضااها يتعلااو بوراا  املااعريفاااا تتواا  تااا ه ال     
ة  ة، وإذا كاان اا اتاا املمتلفاأقياان اجتاااا أو تيارا أو قركاا وحياو  من  ة  كل ذلك أن يقدم رؤية تفرق باا اا ه ااساتمدام

ا  ه املنااطو ا تةفاشاول أمثال اايه الظااار  اإلساةمية يف اسام بعينا  أو يف نشااص خمصاو  إ اا ضمن ا ا ااجتاه ال ي حياو  تسوا اا 
ساااتمدم مرتاطاااا يلورااا  الااا ي فاااان ااجتااااه الثااااين يتعلاااو الورااا  مباااا يسااامى" اإلساااةمية " وولاااى الااارغم مااان اتفااااق الااااع  ولاااى ذلاااك ا

لاك مضمون  يؤكد ولى ذتضمينات  و  يماا، فان ا ا الور  خمتل  ولي  يفو التنظأالتياراا أو التوجهاا أو النشاطاا أو ارركاا 
 ازع قااو  ااا ه الصاافة، ذلااك التناااملعااا الاا ي يتعلااو  ن جمماال ااا ه التوجهاااا املمتلفااة دا اال  ريطااة ااا ه الظاااار  ا  لااو ماان تنازواااا

 وااستئثار  ا يف الفهم والت ويل.

 &  Islamicجناياا  يف ااا ا املقااام  جتااد غاشااا أضاافت  اسااتمداماا الوتااااا اةأضاا  إ  ذلااك ااا ا أن ااا ه الصاافة ا تاازا     
Muslim -  Moslem & Islamist    ولى الرغم مما تادو يف اااراا أهنا  ييزاا با رفاا متعادد  إا أهناا يف ققيقاة اةمار ،

بعاا  وناراار ااا ه الظاااار  اإلسااةمية اااوى يف لعااات دورا ساالايا ا ميواان إنواااره  ارااة أن تضااميناا ااا ه التميياازاا قااد وجاادا لاادى 

                                            
رقاة مقدماة إ  أشا ا  . سي  الدين واد الفتان: كيفية رعود التياراا اإلساةمية يف الالادان العربياة، رؤياة يرايلية مان انقاةب العساور إ  اسصاار املعساور، و 1

 .2(.  . 2007مارس  28-27 )لسياسي رركة جمتم  السلممول  االدور  الثالثة لل
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ةمية ااستئثار لصفة" اإلسةمية " والتفرقة با اإلسةم واملسالم، وبادا للوثاريين يتحاد ون وان تلاك التيااراا املمتلفاة الا  تتااا مرجعياة إسا
 بواملها أو لاع  ونارراا.  اإلسةميةل ا ه التياراا للظاار  يف ا ا املقام ومدى  ثي

قاا  يف مراداااا ف  اةقااوا  لااي  وااجتاااه الثالاال، الاا ي حياااو  التعاماال ماا  ااا ه الظاااار  ماان  ااة  مفاااايم متعاادد  تتضااارب يف بعاا     
فضة  لظاار  اإلسةمية،اولى كامل  ولون يف أادافها فتحاو  بع  ا ه املفاايم أن تضم الظاار  اإلسةمية يف حماول  ملد أورا  جزئية

 ة خمتلفة.اص جمتمعيمفاايم حمملة سلايا يف سياقاهتا ارضارية وإطةقها ولى اواار يف سياقاا وأ ون استمدام كلماا و 

بينماا  تطرفاة"أو" التيااراا امل راا العنيفاة"يادو ا ا يف كلمة مثال" اةراولية " وكلما  مثال" الراديوالياة اإلساةمية " وكلمااا مثال" التياا     
الصاحو   مان مثال"  ه الظااار ة ا تيار من اجلانث اآل ر جلملة من الولماا التقريظياة لورا  اايف مقابل ذلك سنود ضمن ا ه اخلريط

 ا مااو يف قومها.الاعل اإلسةمي" وغري ذلك من الولما "،اليقظة اإلسةمية "، " التوديد اإلسةمي" اإلسةمية" ،"

  تعري  سنلحظ بعا  أماور تتعلاو مبسا لة التناازع قاو  اا ه الظااار ضمن ا ه اخلريطة ال  ميون أن نرااا ا ه التوجهاا يف وملي  ال     
وابابيتهااا والل ااة التح يريااة الاا  قااد ترتافااو أو تسااتحو التوقاا  العلمااي والفحااق الاحثااي واةماار كاا لك قااد  وىف إرااراااهتا وماادى ساالايتها

املواقاا  قياا  مساااراهتا املمتلفااة ، ومان أااام تلااك ختاتل  فياا  اةماور قااا ارااديل وان وةقااة ااا ه التيااراا مبفاااايم أ اارى هتام يف تشااويل 
 . 1املفاايم وسن بصدد ا ا التحليل ا ا الصعود مها مفهوم " الدميقراطية " والعةقة با الديين والسياسي

ملارتا  امل املفااايم ية وواالظااار  اإلساةمالظاار  اإلسةمية ضمن سياقاهتا وأام الساماا الا  تتسام  اا، تعار بادوراا وان ضارور  تتاا  ا     
  ا، ذلك أن ا ه الظاار  تعاين حبو من أزمة تتعلو املفاايم ال  ترتا   ا.

اا الظااااار  ياااار تبااال إن تعااادد  ، ولاااي  كااال ارركااااا اإلساااةمية تنطااااو وليهاااا اااا ه اة ااااك،الظااااار  أطلقااات وليهاااا مفااااايم متعااادد      
سااةمي، والتوديااد اإلقياااك اإل : اةرااولية، ااااار ملفهااوم حيظااى بواال ااا ه التسااميااا ااااو الاا ي جعاال ااا وفااو رؤااااا الفوريااة اإلسااةمية 

وارركااا  رركااا اإلساةمية،لسياساي، وااالديين، واليقظة اإلسةمية، والصحو  اإلسةمية، واإلسةم املسلح، واإلسةم املناضل، واإلسةم 
اايم ، كاام اائاال ماان املفااةمية...اخلوال ضااث اإلسااةمي، والراديواليااة اإلساا والتطاارق اإلسااةمي،املساالحة، وارركاااا اإلسااةمية  اإلسااةمية

ملنهوياة امية يف توجهاهتاا اار  اإلساةأقرب ما يوون إ  الفوضى، ا ه الفوضى املفاايمية كانت من أاام التا  رياا السالاية ولاى دراساة الظا
 املنهوية.و ة العلمية سة العشوائية منها إ  الدراسوتنايهاهتا التعميمية ورارا ا ه الدراساا أقرب ما توون إ  الدرا

إن التعامااال مااا  واااامل املفااااايم اجلملاااة يف ققااال العلاااوم السياساااية ا يااازا  يعااااين مااان سلاااة اةزمااااا، ويعااار مفهاااوم الظااااار  اإلساااةمية      
 2واملفاايم التابعة اا ون قالة دراسية  وذجية "ةزمة وامل املفاايم...".

                                            
 .3. املرج  نفس ،  . 1
 .4. املرج  نفس ،  . 2
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وضا  قاد يعار ملفهاوم مان  اة  اللتار ية ، ااون ا ه اةزماا ما با أزمة الوض  يف أرل بنية املفهوم وتووينات  املمتلفة وذاكرت  وترتا     
دراكاتا  ي محال املفهاوم و إأزماة ارمال ون سلة من التحيزاا اةساسية قينما يطلاو ولاى اااار  بعينهاا، كماا  تاد أزماة اا ه املفااايم إ  أ

ة كاارى ماان رااناوة ة ضاامن وملياا، انتقااااا املفهااوم ماان إطااار و اا  قضاااري أو ماان نسااو ديااين إ  ل اار تشااو ا كثااري ماان الصااعوباملمتلفااة
 الصور  واإلدراك.

ساهمت ملمازون التاار ي، أكر  السالاية واإهنا سلة من العملياا وبفعل ط يان اةياديولوجي والتسييساي، وبفعال املواقا  املسااقة، والا ا      
 وك اإلدراك املؤدي إ  سوك الفهم والتفسري.يف س

ي دون أدىن حماولااة او  اةيااديولوجوأزمااة الرتسااة الاا  تتحاارك ضاامن وناراار مفاااايم وترساااا تؤكااد ط يااان السياسااي وتزكااي وناراار التناا     
 لضا  منظومة املفاايم املتعلقة الظاار  اإلسةمية.

ر ون تفاول سلة اةزماا يف الوض  وارمل واإلدراك والرتسة، فوضى ااستعما  الناتج وتتوج ا ه اةزماا  زمة ااستعما  لتع     
م ون التعدد املفاايمي وتعدد ااستمداماا، ودوراهنا قو  مفاايم ااهتام للظاار  اإلسةمية واملمزون السليب للمفاايم، وحتريك املفااي

مفهوم اةرولية ذات  قد حترك سو" العملقة" لعامل املفاايم، وبدا يف ااستعما  أن روب أجند  حبثية تتحدد وفو تلك املساراا السلاية 
 .1إرشادي ولى قد فهم فور  النموذج لدى توماس كون جفادأ يتحو  من جمرد مفهوم جمرد إ   وذ 

 الدالالت االصطالحية واتريخ الظهور للظاهرة اإلسالميةأوال: 

تعقيااااداهتا  اواااارا وذلااااك بساااااثسااااةمية إبشااااوالياا منهويااااة ومفهوميااااة ونظريااااة وديااااد  ياااارز بعضااااها ميواجاااا  الااقاااال يف الظاااااار  اإل     
 لطتها.سومعاررهتا أيضا، وأييت من تعقيداهتا ادواؤاا أن  ا يوون أي جانث يف اريا  الاشرية يق   ارج 

التساامية ذاهتااا، فااساام أو املصااطلح الاا ي يصاا  ماان الادايااة  ااد أنفساانا مطااالاا بتحديااد اساام الظاااار ، فهناااك جااد  و ااة  قااو       
الظاار  او ققيقة اتريخ التسمية، ف ية تسمية حتمل إحياكاا أبعد من املعا ارريف وا تتوقا  وناد املعاا ااراطةقي وااي ليسات تعريفاا 

املنتماون إ  اااار  اإلساةم السياساي حمايدا إذ ا ختلو من اسياز ذي طاب  أيديولوجي أو نتائج رراع فوري ما، من انقية أ رى، يفضال 
سالاا  –تسمياا بعينها ويرفضون أ رى اوتااراا سلاية قدقية أو م رضة من دون مناقشة مضاموهنا أقيااان وااكتفااك برمزياة اا ه التسامية 

ريا حبساث ااسام الا ي ياتم . لا لك  تلا  اةمار كثا2واو ا رارا التسمية جزكا من رراع أكر يتمطى اجملا  املعاريف والعلماي -أو إباا
ااال اااي اةرااولية اإلسااةمية أم ارركااة اإلسااةمية، أم اإلسااةموية أم الصااحو  اإلسااةمية   أم التوديااد  حتديااده لظاااار  اإلسااةم السياسااي

 الديين أم اإلرةن الديين، أم السلفية، وغرياا من التسمياا.

                                            
 .5. املرج  نفس ،  .  1
 .  24 -22(،    . 1996، 1. قيدر إبراايم ولي، التياراا اإلسةمية وقضية الدميقراطية) بريوا: مركز دراساا الوقد  العربية، ص. 2
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قركاة واقاد ، ااي يف ققيقاة اةمار واد  قركااا تتناوع وختتلا  نظار  ووملياا يف أماور إن ارركاا اإلسةمية ال  ينظر إليها ولى أهنا      
جواريااة وااد ، لواان ارركاااا الاا  تتناواااا الدراسااة اااي ارركاااا الااا  اااا باارامج سياسااية، فهناااك قركاااا إساااةمية كثااري  ا تضاا  اااااد  

إسةمية و ثل جزكا مان الصاحو  اإلساةمية فاهناا ا تقحام نفساها يف وال  رغم كوهنا قركاا ارركة الصوفية السياسي ضمن أادافها، مثل 
  1اةمور السياسية استثناك ارركاا الصوفية يف إفريقيا

رغم أن اإلسةميا ليسوا فئة واقد  أو جممووة موقد  حتمل فورا واقدا وبرانجما واقدا، إ ا ام سيعا ينتمون إ  فوار اةماة وإطارااا      
لقااد ت تااداو  تساامياا وديااد  لوراا   ثقااايف الاا ي يشااول املرجعيااة املتفااو وليهااا وإن ا تلفاات وجهاااا النظاار ومنااااج العماال.ارضاااري ال

ام الظاار  اإلسةمية يف الفرت  املمتد  من القرن العشرين وقص اليوم، والتحديد بعد اةقداث ال  واشاها املسالمون منا  ااقتوااك والصاد
م، وولى قركااا الواابياة يف اجلزيار  العربياة 1798ي جاك إ  املنطقة غازياا، ويشمل اا ا التاريخ ولى محلة انبلياون م  ال رب الرأ ال ال 

م ك قااد اةوااةم والروافااد 1830واةمااري واااد القااادر اجلزائااري م، 1885م، واملهديااة يف السااودان 1859م، والسنوسااية 1817-م1740
م وأ ار ذلاك يف  او 1924، يضا  إ  ذلك حتد ا مثل سقاوص اخلةفة اإلسةمية رهتا يف الت سي ال  تستقي ارركة اإلسةمية منها  

 .   2الظاار ، مثل نشوك قركة اإل وان املسلما املصرية اةب الشروي ةغلث ارركاا اإلسةمية املعارر "

م، وقضااية اجلهاااد اةف اااين، 1979ع الثااور  اإليرانيااة ساانة ومناا  تصاااود ااااار  الصااحو  اإلسةمياااة يف بدايااة الساااعينياا، وماا  اناادا     
وار وامتداداا يف دو  اخللياج وامل رب العار،، وقاص يف الادو  ال ربياة نفساها، ورفات الظااار  اإلساةمية  اوا وانتشاارا ااماا ولاى مساتوى الف

 .3واملمارسة

يعارون وان قالاة اةماة وميثلاون إفاراز اةماة الثقاايف وارضااري والفواري إذا اإلسةموية جازك مان تواوين اجملتما  العار، واإلساةمي واام      
ووجودام يف جمتمعهم لي  طارائ وا مفاجئا، وينا ي أن ا ينظر إليهام أهنام اااار  واابر  أو مشاولة وافاد  تادوو خمتلا  اةطارا  للدراساة 

يقابلا  تطاور طريقاة دراساتها ومعرفتهاا، قاد يواوانن وراك التحلايةا إن تطور ارركاا والتياراا اإلسةمية من جاناث . 4والاحل واملعاجلة "
يف وااستنتاجاا املت ري ، كا لك وراك التسامياا الوثاري ، كال اا ا ا مينا  الوراو  إ  قادر مان التعمايم، أي جتميا  املتشاا اا واملتاواتراا 

غري أن اجلانااث الا ي يعنيناا  –قص وند ال رب  –رر نساياوكلمة اةرولية مصطلح معا مووانا الظاار  بقصد الورو  إ  نظرية وامة.
أهنااا تتميااز مبومووااة ماان اخلصااائق  واةرااولية ونااد روجياا  غااروديماوااا اإلسااةمية املعاراار  ااو إقحااام ااا ا املصااطلح ولااى اإلسااةم واجل

ولا ا يفضال اساتمدام مصاطلح  ،"5ية، واليهودياةمثل ودم اروار واإلرارار ولاى الارأي وتتمثال أساساا يف التونوقراطياة، والساتالينية، واملسايح

                                            
وجهاااا نظاار أمريويااة) امل اارب: املركااز الثقااايف  السياسااي ، "أياان تقاا  ارركاااا اإلسااةمية اليااوم "يف أمحااد يوساا ) حماارر(، مسااتقال اإلسااةم. مايواال كااولرتدون1

 .53(،  .2001، 1العر،،ص. 
 24. قيدر إبراايم ولي، مرج  سابو،  .2
 .1(،   . 1997)جانفي1 ،"الاصري ، ع.. واد الرزاق مقري،" واق  ارركة اإلسةمية يف ل ر ا ا القرن...ما العمل 3
 .27. رقيل غراياة، مرج  سابو،  .  4
 .69، 68(،    . 2001. ولي واد ارليم حممود، الرتبية السياسية) القاار : دار التوزي  والنشر اإلسةمية، 5
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إسةميا ولى مصطلح أروليا من اب ار ر املعريف الضروري، ولى الرغم من استمرار استعما  مصطلحي اةروليا واةراولية اللا ان 
 .1الروتستان  –يرج  اتر هما وأرلهما إ  املسيحي 

ارركاة اةراولية  وتتمياز شاعري" .ن العاشر بعنوان" مقاااا اإلساةميا ة، قسان اةوقد نش  مصطلح اإلسةميا يف ومل من القر      
 ون ارركة اإلسةمية فيما يلي:

 صارى .التفسري اةقادي  للنصو  اإلسةمية من أقاديل ول ا، واي يف ا ه مشا اة لاع  فرق اليهود والن

اجتماويا وا ميلوون القادر  ولاى التوياا  ما  الواقا  وحيااولون إ ضاااع الواقا  اام،  معظم أتااع ارركاا اةرولية املتطرفة ام من املهمشا
أمااا ارركااة اإلسااةمية"  اسااتعما  القااو  يف الت يااري مهمااا كاناات طايعااة ااا ا الت يااري. ممااا بعلهاام يصااطدمون القااوانا الطايعيااة وااجتماويااة.
فهي ختتل  كال اا اتة  وان ارركااا اةراولية اوتاارااا تقادم فوارا أو سالوكا استثناك بع  ارركاا اإلسةمية  ارة اجلهادية منها" 

الطايعاي يسااوداا يف التويا  أهناا تنماو  اوا طايعياا، اا ا النماو  -رغم بعا  اافاواا -معينا حتاو  توجي  اجملتم  سوه، ويةقظ يف وملها
والاا   -لواان امليااز  الرئيسااية للحركااة اإلسااةمية همشااا إ  امليسااورين،ماا  الظاارو  ااجتماااوي، كمااا جتااد التنااوع الواضااح بااا أتااوهااا ماان امل

تصاي  أتااوهاا بنمطهاا أماا الثانياة فاهناا تصااأ بانم  أتااوهاا مماا يولاد التنااق  لاديها، ومماا  اةو أن  اي -ختتل   ا ون ارركاا اةرولية
مية مماا ياد  ولاى وجاود أزماة دا لياة، فاان اا ه نظار  جزئياة ةن يدق  الرأي القائال  ن اةراولية  رجات مان حتات غطااك ارركاة اإلساة

  .2ارركة اإلسةمية ترف  جسماج غريااج ونها ولو كان إسةميا

دون النظار إ  اإلساةم فقا  ااو املاتهم لقد أرااحت ارركااا الدينياة اةراولية يف اإلساةم واليهودياة واملسايحية اااار  واملياة، إا أن      
وإ  افرتاق قص اإلسةميا با متشدد ومعتد ، والساث يف ا ا أن سي  املسلما ومانهم اإلساةميا، يتوافقاون ولاى ، ولا تنوع الفور ق

مان  اإلطار العام لإلسةم وماادئ  مماا يفضي إ   ل  كاري باا اإلساةميا املعتادلا واإلساةميا املتشاددين، وماا باا اإلساةميا وغاريام
 .3بصور  من الصور، إا أن ا ا ا بعل كل املسلما إسةميا الضرور املسلما يؤمنون حباكمية هللا فول املسلما، 

 تعريف احلركة اإلسالميةاثنياً: 

د عاد التعريفااا بتعادوتت دية فصاائل ،إن قركة اإلسةم السياسي تعطي دااا غري معر  بدقة ون ققيقة فور ا ا التيار وومل  وتعد     
 نستمدم مصطلح ارركاا السياسية اإلسةمياة وال  تعين:سل ا  والتوجهاا واملدارس، الرؤى

                                            
حماارران(، اجتاااااا قديثااة يف ولاام السياسااة) القاااار : اللونااة  )ياال ولااي الاادين اااة  وحممااود إ او. ماجااد  راااا،" ارركاااا اةرااولية اإلسااةمية يف أورا، يف 1

 .293(،  . 1999العلمية للعلوم السياسية واإلدار  العامة، 
 1993، مارس 95. حممد منري،" با ارركة اإلسةمية وارركة اةرولية،" النا ،ع  2
 .115،  .(2005، 2ركز دراساا الوقد  العربية ، ص.ران وتركيا)بريوا: م، موسووة ارركاا اإلسةمية يف الوطن العر، وإيأمحد املورللي.  3



 يلت، اجلزائري الونشريسي تيسمسمحد بن حيمعي أمعهد العلوم القانونية واإلدارية/ املركز اجلا /اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 ":"ردمد الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد المجلد الثالث/ ا

 

425 

 

منطلاو القااو  بقواواده واانتقاا  مان مرقلاة التفااوةا  القاانوين" ارركاا ال  قالت الد و  أو ااشرتاك يف ساقة العمال السياساي      
 1الررد والتحليل مثل د و  اانتمااا والتمثيل واملشاركة يف اروومة ..." الفورية والنظرية إ  ممارساا وملية ميون التعامل معها

ويعرفها الدكتور يوس  القرضاوي :"  هنا ذلك العمل الشعيب اجلماواااي املانظم للعاود  لإلساةم إ  قيااد  اجملتما  وتوجيا  اريا ...كال      
كل اةفراد، واملسؤوليااااة وان الادوو  إ  هللا يف خمتلا  اجملاااا، كال قساث طريقتا  و  ا يلقي الدكتور القرضاوي املسؤولية ولى  . 2اريا ."

وختصص ، ولون  يشرتص أن يواااون العمل منظما ون طريو املؤسسة، وانا يادو أن الدكتور يوس  القرضاوي يشاري إ  أمهياة إ اراج العمال 
  يف اجملتم ، وااي السامة الا  تطاا  ارياا  املعارار ، كماا ذكار بضارور  وجاود السياسي من جمرد التنظري إ  منافسة اقي املؤسساا املوجود

"يف قا يرى واد الوااب  قياااد  لتوجي  اجملتم " القاود " يف خمتل  اجملااا، وذلك لشمولية ارركية اإلسةمية الناب  من مشولية اإلسةم.
ال  تنشا  يف السااقة وتناادي إ  تطاياو اإلساةم وشارائع  يف ارياا  العاماة  اةفندي:" أن مصطلح ارركاا اإلسةمية يطلو ولى ارركاا
 3واخلارة، واي تسمية أطلقتها ارركاا اإلسةمية ولى نفسها"

قركة سياسية هتد  إلقامة الدولة اإلسةمية، وتاين سياساتها اإلدارياة ولاى العمال مان أجال  ويعرفها الااقل اجلزائري اواري ودي  هنا :"
املقصود ارركة اإلسةمية وموما ويف . 4، و طا ا يوفر معلوماا قو  الفئاا ااجتماوية، وتستمد شرويتها من النق القرلين"مري العااخل

أي قطاار كاااان، اااي أهنااا" جتماا  أفااراد مساالما يف اياا   اااا نظااام  ااا   ااا، يؤمنااون يف أوماااق قلااو م اإلسااةم وشااعائره ونظماا  وقوانيناا  
قاادود فهمهاام وطاقاااهتم ولااى تطايااو تعاااليم اإلسااةم يف قياااهتم اليوميااة وبعاااار  أ اارى ارركااة اإلسااةمية اااي مسااري  جلماوااة ماان ويعملااون يف 

 5املسلما، مثلهم اةولى  شروة اإلسةم، واو القو  الدافعة للحركة أو ارافز اا."

"، وااي ساوااا   "Non-associationnel الرتابطياة وتصن  ارركاا اإلساةمية السياساية وااد  ضامن ساوااا املصااا غاري     
ا أن اا ا يشرتك أفراداا يف  ة أو أكثار تربطهم رابطاة مشارتكة مثال الطاقاة ااجتماويااة أو العاارق أو الدياان أو الل ااة أو السان أو اإلقلياام، إ

يف قالااة  روجهااا ماان العماال السااري إ   –و مؤسسااية التصااني  يو باا  الواقاا  فسااروان مااا حتولاات ارركااة اإلسااةمية إ  ساواااا ترابطيااة أ
وذلك بتطوير قدراهتا التنظيمية مبا ميونها مان حتقياو أاادافها  –مرقلة العمل القائم ولى املؤسسة واملعرت  ب  ضمن قواود اللعااة السياسياة 

 . 6بنوان

                                            
السياسااية)  . اشااام جعفاار وأمحااد واااد هللا،" قااو  التحااو  يف قركااة اإلسااةم السياسااي يف الشاارق اةوساا ،" يف قساان الرتا،)ول اارون(، اإلسااةميون واملساا لة 1

 .249، 248(،   .1،2003بريوا: مركز دراساا الوقد  العربية، ص.
 .9(، . 1،1990. يوس  القرضاوي، أولو ا ارركة اإلسةمية يف املرقلة القادمة) اجلزائر: دار رقاب، ص.  2
الاحاوث اإلسارتاتيوية ، . واد الوااب اةفندي )ول رون(، ارركاا اإلسةمية وأ راا يف ااستقرار السياسي العامل العر،)أبو اايب: مركاز اإلمااراا للدراسااا و  3

2002  ، )10. 
4 . Houari addi , "Dynamique et contradiction du system politique algérien", Dans Revue Algérienne des science 

juridique économique et politique , N°02,1989,p. 
 .31 .. حممود أبو السعود، "مشولة املدلواا والقياداا" يف قيدر إبراايم ولي، مرج  سابو ،  5
 .91-85أكتوبر(    . 6سعيد وو ، النظم السياسية املقارنة النظرية والتطايو) القاار : موتاة  . جابر 6
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اااااااا تنظيميااااة ختتلاااا  يف براجمهااااا ومنااوهاااااا ووسائلهاااااا إن ارركاااااا السياسااااية اإلسااااةمية ليساااات كياااااان واقاااادا ومتوانسااااا، فهاااااي كيان     
رباااة ومراجعهااااا العقائديااااة والفوريااااة، وفاااااي أسااااليث قراكهتاااا وفهمهاااا للااانق القااارلين، كماااا تتااياااان يف اروااام واةمهياااااة مااان قطااار آل ااااار ومااان جت

 –ز ا ه ارركااا ااو إراقهاا ولاى اوتااار اإلساةم ة رى، لون ا تةفها ا مين  من التقائها قو  أرضية واقد  ولى اشاشتها، وما ميي
 .1وك ا الرتكيز ولى اجلوانث السلوكية واة ةقية لألفراد واجملتمعاا" -منهج قيا 

" يقاو  جااك باريك: ياة.تنظيمااا اجتماوو فارركاا اإلسةمية اي حماولة تثايت التوربة الدينية يف ا ا العامل مان  اة  أشاوا  رمزياة      
ساااا، لااى بناااك دولااة ومؤسويااة وقدرتاا  يون ااام الاا ين يشااددون ولااى قاادر  اإلسااةم ولااى إبااااد ارلااو  املناساااة ملشاااكل اريااا  اليوماإلسااةم

ن القرلن أاو أي شمق يعتقد  ، اإلسةميواؤاك ا يقفون وند الطايعة الدينية لإلسةم، واإلسةمي، بعمومية، او امللتزم حبقيقة الظاار 
 ا ".من املاادئ ااامة للحوم واجملتم  اإلسةميا، وحيااو  تطايو ا ه املاادئ بطريقة وارديل حيو 

ملعااادين ي طاي ااا ا التعرياا  طيفاااا واسعاااا يتضاامن الراديوالييااان واملعتدليااان، والعنيفيااان واملساااملا، والتقليااديا وارااديثا، والاادميقراطيا وا     
د طرفياا  أسااامة باان ادن والقاوااد ، أمااا الطاار  اآل اار فيقاا  قاازب العدالاااة والتنميااة اراااكم يف للدميقراطيااة، يتضاامن ااا ا الطياا  ولااى أقاا

  2تركيا."

 قطاعات الظاهرة اإلسالميةاثلثاً: 

 ييت بعاد تنقسم الظاار  اإلسةمية إ  فئتا رئيسيتا مها: التياراا اإلسةميااة أو الفوار اإلساةمي وارركااة أو ارركااا اإلسةميااااة، م     
ذلك تفريعاا وانقساماا وجمموواا دا ال الفوار أو ارركاة اإلساةميا، وا ختلاو الوتاااا وان الظاااار  اإلساةمية مان تصانيفاا كارى 

"، أو اجل رياة Réformisme"، أو اإلراةن ""Revivalismeتتضمن ونارار ودياد  متاايناة ، مثال ااناعااث أو اإلقياااااك الاديين 
"، واااا ه التسااامياا ميوااان أن يطلااااو وليهااا تسمياااااا اةراااولية اإلساااةمية أو اإلساااةم  " Religieuse Radicalismeالدينيااة 

السياسااي، وماا  ذلااك ا ناعااد واان ارقيقااة  فهاا ه كلهااا روافااد وإضااافاا سااامهت يف توااوين الظاااار  اإلسااةمية اراليااة، سااواك ارركاااا أو 
 ير نفسها من اتريخ الاعل واإلرةن اإلسةميا اوتاار فور  التوديد أو اإلرةن املساتمر  يف التيااراا اإلسةمية ال  كثريا ما حتاو  جت

 .3الدين اإلسةمي تواد توون قانوان اتر يا، أو ولى اةقل قاود  دورية تتورر يف فرتاا معينة "
كاال   –قتيااان: اةو ، بتميزاااا واان كاال امللتاازما اإلسااةم مبااا أن مصااطلح اإلسااةميا يشااري ل اتاا ، فانااا  ياااارز ارركاااا اإلسااةمية بطري     

لثانية، بتميزاا ون املعتقداا واةيديولوجياا اة رى، فاإلسةم مدرسة فورياة النسااة ااإلسةميا مسلمون لواان العو  لي  رحيحا. 
وان التوضا  يف حتدياد مصاطلح  James piscatori و" جيماا  بسواتااوري"  Eickelmenإ  اإلساةميا، وتفياد فوار  أيولماان 

                                            
 .56. مايول كولرتدون ، مرج  سابو،   1
 ، ولى الراب :   10،  . 2005ماي  25. غرااام فولر،" اإلسةميون يف العامل العر،: الرقق قو  الدميقراطية،  2
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يا  إسةميا، ويفهم التوض  لديهما كعمليااة يسعى املسلمون من  ةاا إ  اإلجاباة وان أسائلة موضاووية، وأمهيتا  يف ارياا  وفائدتا  يف توج
 1قياهتم."

وياة، وأنا  مان  اة  طاقااا ااجتمالا ه اةسئلاة  ثل استفهاماا قديثة تصاا  بشول متزايد  طااب املسلمياان وممارسااهتم يف كال ا     
  ميانية اة رى.  ن النظم اإلوالتنوع يصاح الدين نظاما متويفا ذاتيا يستطي  املؤمنون ب  ور  أنفسهم وتصوير  صائصها و يزاا 

م زماون بتطاياو رؤياتهتضا  ووايهم وامللوانطةقا من انا ينوحان يف تقاد  تعريا  أكثار اكتمااا ملصاطلح إساةميا: املسالمون الا ين تو      
ضا  د  طارق  مقابال الو ج يظهار بعاالإلسةم كتصحيح للممارساا غري اإلسةمية الراانة، وينطوي ا ا االتزام ولى مقياس معاا لةقتواا 

ما ة إلاايهم مساالناااا النساااالسياسااي وااجتماااوي الااراان واملؤسساااا، ويسااتمدم الناشااطون املساالمون مصااطلح إسااةميا، قياال يعااين ضم
 .دوافا  أيديولوجية ذي

 :*واي اا يقدمها الدكتور حمماد ومار والظاار  اإلسةمية، يف ومومها، اا أربعة قطاو        

 ار  اإلسةمية.طاواا الظاقالقطاع اةو : اجلمهور ال ي انعط  يف الاةد اإلسةمية سو االتزام اإلسةمي، واو أكر  -
 غري املنتظما يف ساواا. القطاع الثاين: قطاع املشت لا الفور -
 .ضد.....إخلالقطاع الثالل: يضم ارركاا اإلسةمية الورى، كاإل وان املسلما واجلماوة اإلسةمية ال -
ساةمية ياة مثال اجلماواة اإلالراديوال القطاع الراب : ال ي ياتم الرتكياز وليا ، وااو القطااع الشااا، ال اضاث الاراف ، و ثال ارركااا -

 د، وترتكز يف الطاقاا الفقري  والشااب احملا  من أرحاب التعليم احملدود.وساواا اجلها
 ويقدم الدكتور قسن الرتا، أرب  مراقل للحركة اإلسةمية:      
 ورين ورد الشاهاا.ادلة املنمرقلة الدوو : قا يوون الاعل اإلسةمي حم  "تيار" من مهام  املميز  قينئ  نشر الدوو ، جم -
 ماوي.نية: يتوسد التيار يف ساوة منظمة، ومن مهامها وندئ  بعد الدواو  الاناك اجلاملرقلة الثا -
 ية وسياسية.و ا إرةقاملرقلة الثالثة: قا تستوي اجلماوة فتصاح "قركة" فاولة يف اجملتم ، وقينئ  ترز اا أول -
 .2مواق  السلطان" مرقلة التووين وااستمة : قا تتو  ارركة "قياد " اجملتم  وتنتصث فااي -

 املزااي املشرتكة لإلسالمية كنزعة سياسيةرابعاً: 

                                            
 .118 . 2007، 1. العر، رديقي، الاحل ون دميقراطية وربية اخلطاب واخلطاب املقابل )بريوا : مركز دراساا الوقد  العربية، ص. 1
وزار   -ا  الر اايي أو اروااومي أو شاا ااوالتيااار الر  التيااار اإلرااةقي، والتيااار التنااويري ، املشاات لا الفواار،: التيااار الثااوري و انااك تصااور ل اار للظاااار  اإلسااةميةو  *

 الشؤون الدينية واجلمعياا الدينية والطرق الصوفية.
 .250(، 1991، 2. قسن الرتا،، ارركة اإلسةمية يف السودان : التطور والوسث واملنهج )الدار الايضاك: ص. 2
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ية للحركااا عار  للانياة الفواار  ، ةنا  يتتعتر إشوالية الطرن السياسي لإلسةم موضووا شائوا ومعقدا، ملا في  مان خمااطر ومزالاو كثاري      
لدولاة، ا توان السياساة ااي ملن، ومان م شمل التها يث والرتبياة واإلراةاإلسةمية املعارار فلفظااة السياسة كانت تعين ا ا الواس  ال ي ي

ائياااا فيااة إ  فواار  الثنرديااة الطر اوإ ااا كاناات السياسااة اااي الفعاال ااجتماااوي أكثاار ماان كوهنااا الدولاااة، وقااد أدا ااا ه العقليااة الواقديااة 
اياة ااا ولاى هنهناااك  نائيااا ا فوفية ...، ليدياة، وإماا سالفية أو رااملتناقضة، فاما ديان أو دولة، وإما أرالة أو معارار ، وإماا قدا اة أو تق

 ياوص تتعلاو  اا يفخبوضااك جساده فااليوم نعاييف يف دو  تارب  اإلنساان يف سيا  أ الرغم من أن واق  اريا  لي  ك لك، بل او كل متصال،
ر إا وان طااث وا أي شايك ل اتعلم وا يتن، وا يفوار وا يايشرب إا التموي النهاية بشول أو ل ر، فة أيكل إا اجلمعية التعاونية وا

 طريو الدولة.

إذا أردان أن نفهاام اجملتماا  فةبااد أن ناادرس اتر ااا اثلثااا اااو اتريااخ املؤسساااا ااجتماويااة وااقتصااادية يف اإلسااةم، وكياا  كااان ياادار      
 اواااا العمل السياساي أو ولى اةقاال فاااي بعضها:وميون أن نقدم أرضياة تلتقي فيها قط. 1اجملتم  اقتصاد  واجتماويا 

  إ  تفساري رؤياةاياة اة ارى مييل اإلسةميون إ  التشديد ولى مناساة اإلسةم والنصو  اإلسةمية ووجهااا نظارام الدنيو  -1
وجاود ادياة والروقياة للةبعاد املاواملية بديلة للمسلما وغري املسلما فحسث، وإ ا أيضا إ  تطوير إطار كلي ومنسوم لفهم 

 اإلنساين، واندسااة الرؤى واةوما  من أجل الصواب السياسي وااجتماوي وااقتصادي .
 2مييل اإلسةميون إ  التشديد ولى النهج اة ةقي لنظام اروم السياساي واجملتم  وااقتصاد -2
 رف  ختصيق الدين وولمنة املعرفة واريا  والنساية اة ةقية . -3
 .3ام الرتبية واستمدام اجملااا الر ية وغري الر ية مثل املدارس واملساجد واةندية وأجهز  اإلوةماااتم -4
ا تلفاة مثال أولاو لاى حمااور خموند حتو  ارركاا اإلسةمية إ  السياسة كفعل وكممارساة ، ميوان النظار إ  تلاك الت ارياا و -5

 اخلطاب واملمارسة 
 4  الويان ارركي وتووين الفرد الناش  م  ي ري السياسة يف بقية أنشطة ارركة.وايول التنظيم السياسي ووةقت -6
  .ياداا جديدتتسم ااستمرارية والتطور معا، أي ودم انداثر فور كل قركة، حبيل ميون أن يتودد بظهور ق -7
 وقاد  اااد ، أي الادوو  إ  مماا يعاين -الدياان اإلساةمي –يتميز معظمها باناك تنظيمي قوي، وذلاك راجا  لوقاد  املرجعياة  -8

  5نظام إسةمي وإقامة دولة إسةمية ، ولونها ختتل  يف الوسائل واةساليث لتحقيو ذلك ااد .

 :ضاوي  اا أ رى للحركة اإلسةميةيعطي الدكتور يوس  القر كما         
                                            

 .44 -33(،    . 2006)أوا 1نصر حممد وار ، "إشوالية الطرن السياسي لإلسةم،" دراساا إسةمية، ع..  1
 .250 -248. اشام جعفر وأمحد واد هللا ، مرج  سابو،    .  2
                    .           62(،  .1987. حممد أمحد  ل  هللا، الصحو  اإلسةمية يف مصر) بريوا : مركز دراساا الوقد  العربية، 3
 .119. العر، رديقي، مرج  سابو ،  . 4
 .10. واد الوااب اةفندي، مرج  سابو ،  . 5
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  ارركااة وماال شااعيب حمتسااث  واااو يقااوم ولااى ااناعاااث الاا ايت وااقتناااع الشمصااي إميااان واقتساااا وابت اااك مااا ونااد هللا ا مااا ونااد
الناااس، وقررااا ولااى مصاااا اةمااة، تقااوم ااا ه ارركااة اإلسااهام يف إقياااك الفاارائ  املعطلااة ماان ارواام بشااريعة هللا، وتوقيااد اةمااة 

واا  أوليااك هللا، وحتريار اةراضاي اإلساةمية، وإوااد  اخلةفاة اإلساةمية الواجااة شاروا إ  القيااد  مان اإلسةمية ولى كلمة هللا، وم
  1جديد، وجتديد فريضة الدوو  إ  اإلسةم، واةمر املعرو  والنهي ون املنور واجلهاد يف سايل هللا.

 قاد  ي وشا  الر ي فروومي الر اة اإلسةمية، أما العمل قصور العمل الر ي: ا ا العمل الشعيب احملتسث او ال ي ينشئ اررك
 يسهم يف  دمة اإلسةم وأال  بنصيث يقل أو يوثر، ولون  دائما ياقى ومة قاررا نظرا:

 لحة.لقو  واملصأن  يدور يف فلك السياسة احمللية والدولية ، فاةو  حموومة التاعية والثانية حموومة ا -
 شا  الر ي للدولة تنقص  النية ةن  يراد ب  كسث سياسي  الق.العمل اروومي الر ي و  -
وااانهم الدولاااة،  ن رجاااا  ترضااىمااا يقااوم غالااااا ولااى أانس يفااارزام العماال ويصاااهرام اجلهاااد، ويااارزام املياادان، بااال ولااى التعياااا   -

 وحيررون ولى إرضائها رغااا أو رااا.
ون ومةك سملثقة ، فياقدون وراا، ويييداا قتاى العلماك يفالعمل الر ي متهم من اجلمااري والشعوب ومعزو  ون مشا -

 السلطة أو ومةك الشرطة
  ارركة ومل ساوي منظم: ةن الدين يدوو إ  اجلماوة القائمة ولى القياد  املسؤولة وقاود  مرتابطة ومفاايم واضحة، حتد

 2والطاوة املاصر  الةزمة.العةقة با القياد  والقاود  ولى أساس من الشورى الواجاة امللزمة 

 احملور الثاين

 التعددية السياسية مناسرتاتيجيات ومواقف قطاعات الظاهرة اإلسالمية 

أييت ااا ا اجلاازك الثاااين ليوشاا  ماادى تعقااد الظاااار  اإلسااةمية وتنووهااا وتااينهااا ماان جمتماا  آل اار وماان زمااان آل اار، وان اخلطاااب       
لرؤية وانا يصاح التحليل خمتلفا، ومن م ختتل  النتائج، إن التاريخ والواق  يقو  لنا استحالة أن نضا  الديين لي   طاا واقدا بل متعدد ا

، وا اااا ه الثاااوراا مااا  1917يف نفااا  املساااتوى والساااياق  اااوراا الشااايعة يف العهااادين اةماااوي والعااساااي مااا   اااور  اخلمياااين يف إياااران واااام 
ارركاااا ذاا التوجاا  الراديوااال اخلااوارج قاادميا، وا أن نضاا   امااا شمصااياا ماان التاااريخ ارركاااا الساانية املعاراار ، وا نقاارن بعاا  ااا ه 

القريااث واملعاراار يف ساالة واقااد  فحساان الانااا لااي  اااو قساان تاارا،، ووماار وااادالرمحن لااي  اااو ساايد قطااث، وراشااد ال نوشااي لااي  اااو 
ياة وقوام التا  ري باا ساواة اإل اوان املسالما وساواة اجلهااد، أو وااسي مدين أو ولي بلحاج، وا يصح أن نزيال الفاروق يف القيماة التار 

                                            
 .09. يوس  القرضاوي، مرج  سابو ،  . 1
 .  11.  يوس  القرضاوي ، مرج  سابو ،  . 2
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صااية ارركاااا الصااوفية الطرقيااة وسعيااة العلماااك املساالما اجلزائااريا، باال أيضااا ميواان القااو  أن ارركااة الواقااد  اااا أجيااا  تتااااين يف قااو  الشم
 . 1واحملتوى الفوري

ياساية ساوتاارااا تواتةا  قازاب السياسايةا يف واقعناا املعارار والا  مان أاام مظاارااا اةتعتر التعددية السياسية ال  باري العمال  ا     
قاد تفاوتات ألماة  اا مان قاال و  ا وهاد لتعمل الوسائل الدميقراطية للورو  إ  اروم لتنفي  برانمج سياسي معا من املسائل اراد ة الا 

 ياااة ولاااى راااعيد العمااالمية للتعدد املساااائل اراد اااة، فهااال تتسااا  امل ااياااة اإلساااةاجتهااااداا املعارااارين يف اااا ه القضاااية كماااا ااااو الشااا ن يف
 السياسي يف واقعنا املعارر 

 إبطالق التعددية السياسيةاجتاه القائلني ابملنع من أوال: 

اإلسااةمية ملاااا  رقاا  مااان  ياارى اااا ا ااجتاااه أن نظاااام تعاادد اةقااازاب ا سااايل إليااا  يف اجملتماا  اإلساااةمي، وا تتساا  لااا  قواوااد امل ااياااة     
اةرااو  والقواوااد الشااروية، وملااا يفضااي إلياا  ماان ارااااا الو يمااة والعواقااث املنواار ، وأناا  بااث أن تسااد الاا رائ  إلياا  بواال سااايل واسااتندوا 

  2إ :

و   الوثاري مان النصا لقارلن الوار أدلة من النصو  الشروية، ك م اةقزاب والفرقة وان اةرال ااو قازب هللا الاداوي لإلسااع، ففاي ا -1
 .لوأمر ااوتصام حبال هللا وز وج ال  تنهى ون التفرقة والتنازع املفضي إ  الفشل وذااب الريح ،

 أن معقد الواك والراك او اإلسةم ا غري . -2

مانااة ويااة ألياا  حبقااوق الر تولية وال، وان املساائو بفعاال ذلااك اخلاا ان وسااوك العاقااة النهاي الشااروي واان التناااف  يف طلااث اإلماار  وتتووااد -3
 .واي تولي  وليست تشري 

وم  ااا انتمابيااة الاا  يقااارمااةا ا اةدلااة الاا  تنهااي واان تزكيااة الاانف  والطعاان يف اآل اارين ومعلااوم أن ماان قواوااد التناااف  ارااز، ااا ه -4
هااو رين، إن كااان حبااو فعاان يف اآل ااااا ا الطو ، املرشااحون املتنافسااون ويزكااون أنفسااهم  وياادوون الناااس فيهااا انتمااا م ويقاادقون يف اآل اارين

 غياة وإن كان بااطل فهو  تان !! وحتر  اةمرين مما ولم الضرور  من الدين.

 .ى ون تنازوهم وحترم اخلروج وليهماةدلة ال  توجث الطاوة لألئمة يف غري معصية، وتنه -5

ة، وياة، و ةفااا فقهياجتهااداا فر ثابتة وإما أن يواون حتازا ولاى اأن التحزب إما أن يوون ولى أرو  كلية بدوية ختال  اةرو  ال -6
 .ري مما تركت  الشريعة وفوا لألمةوإما أن يوون حتزا ولى أمور تتعلو ارومة والتدب

                                            
 .15(،  . 1995، 1اار : مركز اةارام للرتسة والنشر، ص. . واد العاطي حممد أمحد: ارركاا اإلسةمية يف مصر وقضا  التحو  الدميقراطي) الق1
 .48-42(     .1921، 1. رةن الصاوي، التعددية السياسية يف اإلسةم) القاار  : دار اإلوةم الدول، ص.2
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لعظمااة مااة ايف فقاا  اإلما و ضااد املعهااودإن التعدديااة تعااين تااااد  الساالطة بااا اةطاارا  املتنافسااة أو القابليااة لاا لك ولااى أقاال تقاادير، وااا -7 
 لولية.رد  ون اإلسةم ا ودالت  أو قيل تقتضي بيعة اإلمام إذا وقدا ل  أن ياقى يف منصا  ما مل يت ري قال  بنقق يف بدن  أو جرن يف

 بيئتها. فاا من غريانعدام السوابو التار ية وان اة     ه النظم او من اب استرياد الصنائ  والاضائ  والثقا -8

 س ولى تعدد اةقزاب العلمانية. ط  القيا -9

 فشل التوارب ارزبية املعارر  يف أغلث الاةد اإلسةمية . -10

  ليل الشااروي والوقااائااي يف فهاام الاد يساتطي  الفواار اإلساةمي الواساا  واملتعادد أن بيااث ولااى كال ااا ه اةدلاة ةن القضااية يف النهايااة     
 ااجتاااا ال  ترى وو  ا ا ااجتاه.التار ية ونوتفي أن يوون الرد ولى ا ا  يف 

واخلةرااة أن أدلااة ااا ا ااجتاااه ا ختلااو سيعااا ماان مقااا ، وبوساا  املشااروع ارضاااري اإلسااةمي أن يقاادم  وذجااا ملمارسااة قزبيااة يتةقااى       
د املسالما لاي  مبلازم بطايعاة كثري من املثالث الا  وجهات لظااار  تعادد اةقازاب، ةن النماوذج ال ار، الا ي ارتاطات  اا وبتطايقا  يف باة

اراا ، وياقااى اةمار بعااد ذلااك راناا مبااا يسافر وناا  تطايقاا  يف واقا  إسااةمي مان لاثر ويومهااا نسااتطي  تقاو  ااا ه الظااار  تقوميااا رااحيحا يف 
كاادميي فيساتطي  الااقال ضوك املوازنة با املصاا املستولاة واملفاسد املستدفعة قيل توون العار  ملاا غلاث، أماا ولاى املساتوى النظاري اة

ى يف ا ا اجملا  أن يطور وحيدد وأن يرسم رور  تقرتب من مثا  حيقو  ا أغلث مزا  النظام ويتوناث  اا ويوبا ، ولوان العار  ارقيقياة مباد
 .1قابلية ا ا املثا  للتطايو ومدى اقرتاب النموذج العملي املعاش من املثا  النظري القاب  يف اخليا 

اوتاار ا ا ااجتاه يف  انة اخلطاااا ااساتاعادية املتشادد  كموقا  سايد قطاث وقاد ولاد اا ا املوقا  نتااج ااساتادادية النظاام  وميون     
 النارري واوتر سيد قطث أن الناس مشاركا يف اجلرائم ال  يرتواها النظام يف السون نظرا لضرور  ااستاعاد كمنهج يف العمال السياساي،

اةنظمة ارزبياة ساواك قامات ولاى تعادد اةقازاب أم ارازب الواقاد مان أي مشارووية سياساية ويساتند ااا بضارور  وجاود ويستثا قطث كل 
 .2الطليعة الدينية ال  تعمل ولى ختليق اجملتم  من اجلاالية، فقطث يرب  قرية التعاري السياسي وغريه حبدود الفهم اةيديولوجي لإلسةم

وباازئ واااد الاارمحن ارركااة اإلسااةمية إ  راانفا، اةو  يتزوماا  قركااة  رمحن قائااد اجلماوااة اإلسااةمية اجلهاديااةكاا لك رؤيااة وماار واااد الاا      
ل يفاار  اإل ااوان املساالما الاا  تتاااا التعدديااة والدميقراطيااة، أمااا التيااار الثاااين والاا ي تتزوماا  اجلماوااة اإلسااةمية فااريف  الدميقراطيااة وأن اراا

اة ااةق والقاايم واةنظمااة وارواام، كمااا فعاال ساايد قطااث يااتهم واااد الاارمحن أي نظااام يتاااا املاااادئ ال ربيااة الوفاار القااو  يف مسااائل ااويااة و 
 .3واجلاالية وحيلل إسقاط  القو  

                                            
 .71. رةن الصاوي ،مرج  سابو ، .  1
 .110،  109ة، مرج  سابو،    .. سيد قطث، معامل يف الطريو يف امحد املورلي موسووة ارركاا اإلسةمي2
 114. أمحد مورللي، مرج  سابو،  .3
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ويااارى أنااا  مهمااااا توااان النساااااة العددياااة لإلسااااةميا يف جماااال  الرملانيااااة فااااهنم لااان حيققااااوا شااايك، ولااااك أن تسااا   ماااااذا ققاااو اااااؤاك      
ميون بنساااهم العاليااة لاادينهم فضااة واان دنياااام  ولاان ياانوح اإلسااةميون بتحصاايل شاايك يف ااا ه التوربااة، وإذا كااانوا يعتقاادون أهناام اإلسااة

سو  حيققون اإلسةم   ه الطريقة وقصل ام ذلك فهاو  اري، لوان أود أن أناا  إ  أنا  ماا أ ا  بساهولة ينازع بساهولة، إذا فالشايخ ومار 
   اانتماب ينزع اانتماب والتال فة جدوى لإلساةميا للوراو  إ  السالطة ماادام أهناا ساتنزع مانهم، وارال واد الرمحن يرى أن اة

 1او بقو  ارو والنهى ون املنور واجلهاد يف سايل هللا فان أقدا ا يستطي  نزع اروم ونهم أبدا.

ياسااية ماا  اةنظمااة اراكمااة الاا  تعتمااد ولااى الدميقراطيااة يف قياهتااا موقاا  واااد هللا قااةق، يقاار اااو اآل اار بعاادم جااواز املشاااركة الس     
التشااريعية والسياسااية وااقتصااادية وااجتماويااة ليساات شااروية يف مياازان اإلسااةم ةهنااا ا حتااتوم إ  شااريعة هللا وااز وجاال وحتااتوم إ  شاارع 

ولااى ارريااة واملشاااركة السياسااية والتعدديااة وغرياااا ماان اآللياااا إن املااادأ الاا ي ينطلااو مناا  الرافضااون للدميقراطيااة كنظااام للحواام يقااوم  الاشاار.
ومومااا تااؤمن ااا ه اجلماواااا الدولااة الدينيااة ولااي  املدنيااة، وا تقاار  .2فحسااث باال ينظاار للدميقراطيااة كاديولوجيااة غربيااة تتناااىف ماا  اإلسااةم

وااااي املرجعياااة اإلساااةمية وأكااادا دراساااة االاااة لألماااة كمصااادر للسااالطاا وجاااوار التعددياااة قيااال ا تقالهاااا إا يف إطاااار مرجعياااة واقاااد  
 .3مصطفى أن التعار  با ا ه ارركاا والفور السياسي ملنظري الظاار  اإلسةمية والدميقراطية او تعار  مادئي، وا ميون قل  

 لاا  تؤساالم اجملتماا لدولااة اأجهااز  ا ويعتمااد أساالوب اةساالمة الثوريااة الفوقيااة وياارى أناا  ا بااد للحركاااا اإلسااةمية ماان اانقضااا  ولااى     
  ".ماك  وير" MAX WEBERالعن ، ون  الدولة املنظم ولى قد تعاري 

 يف إطار األصول الشرعيةالسياسية جتاه القائلني إبابحة التعددية اثنياً: ا

اجملتمعااا  رياة الا  تزااو  ااوقيمة ارسلما ي لث ولى ا ا ااجتاه الااقثا املعاررين، ورمبا كان لواق  ااستاداد ال ي تعيش  بةد امل     
نا  التودياد إ  لأل ا  مان ال ارب راحاب الادوو أال ربية دوره يف بلور  ا ا ااجتاه، إهنا اازمياة النفساية أماام معطيااا ارضاار  ال ربياة، ويارى 

وتواااد  جتاااه ققيقااة واقعااة،اح ااا ا ااأراايف الوسااائل واةساااليث اسااتيعاب مت اارياا العصاار وا وةقااة اااا  زميااة أو انتصااار، وأ  كااان فقااد 
د لاا  يف منظومااة تلشااروية الاا  وتلااتم  التمرباااا ا -التوفيقيااة  –أغلااث الوتااااا قااو  النظااام السياسااي اإلسااةمي تنحااوا ااا ا املنحااى

 املفاايم السياسية اإلسةمية.

تعتماااد املوازناااة باااا املصااااا واملفاساااد وا يشااارتص  فواااواز التعددياااة دا ااال اإلطاااار اإلساااةمي ااااو مااان مساااائل السياساااة الشاااروية الااا      
م ملشروويتها أن توون ولى مثا  سابو، وأن اةرل يف العاداا واملعامةا اإلاقة قص أييت ما يد  ولى التحر ، وقاود  ال رائ  مااا يات

                                            
 .340،341(،     1999، 1. واد هللا  ةق، الصحو  اإلسةمية منااج مدارس قركاا) بريوا، دار سايل الرشاد، ص. 1
) رساااااالة مقدماااااة لنيااااال شاااااهاد  املاجساااااتري يف العلاااااوم . وماااااراين كربوساااااة، ارركاااااة اإلساااااةمية يف اجلزائااااار دراساااااة قالاااااة قااااارك  جمتمااااا  السااااالم واإلراااااةن الاااااوطين 2

 .11(،  . 2004،2005السياسية،
 . 180(،  . 2006، 1، ص) القاار ، موتاة الشروق الدولية. قسنا توفيو إبراايم: التحو  الدميقراطي واجملتم  املدين يف مصر3
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قاوق وارار ا العاماة، كماا أهناا الطرياو إ  ب  الواجث فهاو واجاث فالتعددياة أمثال طرياو لتحقياو الشاورى والرقاباة ولاى السالطة ورايانة ار
ااسااتقرار السياسااي ومناا  قركاااا التماارد واخلااروج املساالح اإلضااافة إ  بشاااوة الاااديل واااو ااسااتاداد الساالطة مااا ترتااث ولااى ذلااك واار 

نظاار، وأن سلااة املفاسااد ميواان  التاااريخ ماان اإلغااراك القهاار والتساال  ومااا ترتااث ولااى ذلااك كلاا  أن كافااة اةدلااة الاا  ساااقها املعارضااون موضاا 
 جتناهااا الولياااة، ومنهاااا مااا ميوااان تقليلااا  حبيااال يااادو موجاااودا إذا ماااا قاااورن مبااا يف التعددياااة مااان املصااااا الراجحااة، كماااا أن التعددياااة ا تعاااين

أن يعااود إ  مرقلااة تفاار  الوقااائ  ولااى الااقاال  .1الضاارور  التناااف  ولااى موقاا  اإلمامااة، باال قااد يوفااي فيهااا التناااف  ولااى موقاا  الااوزار 
من انتشار لألقزاب الدينية وتعدداا ونعا  ا ما ارطلح ولى تسميت  ارركاة اإلساةمية الدينياة الا  بادأا يف الربا  ه اليوم الت سي  ملا نرا

 . 2اة ري للقرن التاس  وشر

م وتعاليما  وتادويم ااوياة اإلساةمية الا  يق  سا  الدين اةف اين ولى رأس الداويا لقيام قوومة إسةمية واقاد  يت اإلساة
اي أساس قيامها، وملا كان لي  يف اإلموان  ضووها ةمري واقد اكتفى الدوو  إ  أن ترتا  أجزاؤااا بارواب  حموماة ويواون ااا مقصاد 

لقاد أ ا ا املسا لة السياساية  .3اةماورواقد وحتوم اةقطار كلها قووماا إمامهاا القارلن وأساساها العاد  والشاورى وا تياار النااس لتاو  
وشاارك املصالحون مواان مركز  دا ل فور اإلراةقيا وانطلقاوا مان الادين إ  السياساة اوتاااره إدار  ااجتمااع اإلنسااين بوال مساتو ت ، 

إ  جناث ما  الليرالياا، و تد ا ه الفرت  من القارن التاسا  وشار وقاص هناياة ارارب العاملياة اةو  وذلاك جنااا  .اةوائل يف تشويل أقزاب
فقد شارك حممد واده يف كتابة برانمج قزب اةمة بقياد  أمحد ورا، وشارك الشيخ رشايد رضاا يف قازب ااحتااد الساوري لقاد كانات قركاة 

قاد طالاث  –رشايد رضاا –اإلرةن الديين منفتحة ولى املفاايم السياسية ال ربية كالدميقراطياة والرملانياة والتعددياة وارزبياة، بال أكثار سالفية
 .4ولنا اة   ون ال رب،  ارة التنظيماا السياسية واجلمعياا واةقزاب كضرور  للنهضة والتقدم واوتراا العلة اةو  ارتقاك اةمم

نظااام واخلةرااة أن املصاالحا كاةف اااين وحممااد واااده و ااري الاادين التونسااي ورشاايد رضااا والوااواكيب قااد مااالوا إ  اة اا   ساا  ال      
ع نة القيااااس واإلساااا لقااارلن والساااالسياساااي ال ااار، لوااانهم نسااااواا إ  اإلساااةم ووجودااااا ضااامنا أو راااراقة يف مصاااادر التشاااري  اإلساااةمي، ا

 ورحيح أهنم قاموا بتما ل للمفاايم م  ما ميون أن يقابلها يف الفور اإلسةمي.

ركاة ن التنااؤ بنتاائج ق، ومان الصاعث اآلويرية وقركية اائلاة وااي براغماتياةكانت الادا ا اةو  للحركة اإلرةقية حتمل ديناميت تط      
ميهاا طرياو ولاى تناطا  الاإلساةم وقو  قافية وسياسية كه ه لو أهنا استمرا ولى مساراا اةو  دون تد ل القاوى اخلارجياة يف باةد العارب 

 .بشول قر ومستقل

                                            
 .155، 154، مرج  سابو،     .. رةن الصاوي1
 . 214(  . 2006، 1د ل لدراسة اةقزاب السياسية العربية) بريوا دار الفارا،، ص.. أرسةن شر  الدين، م 2
 . 30،31(،     2009. حممد رفي الدين  ربوش، الفور السياسي العر،) القاار : معهد الاحوث والدراساا العربية،  3
 .217، 214. رسةن شر  الدين، مرج  سابو،    . 4
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اه مدرساة اإل اوان املسالما وولاى رأساهم الشايخ قسان الاناا ويوسا  القرضااوي الا ين يرز لنا يف ا ا ااجتااه الثااين أمحاد شااكر واجتا     
قااالوا أن التعددياااة مصاالحة مقصااادية للشاارع اروااايم، وأن الدميقراطيااة واملشااااركة مااقااة شااارص أن يوااون رااارحيا  ناا  يساااعى إ  ااا ا الطرياااو 

لااديهم تعتاار لليااة سياسااية للحواام الصاااا واكتفااوا  اناهااا السياسااي دون  للورااو  إ  الساالطة وحتوياال الدولااة إ  دولااة إسااةمية والدميقراطيااة
. كما ي اث يف ا ا ااجتاه راشاد ال نوشاي وقسان الارتا، وحمماد ساليم العاوا وحمماد  اااامشي ارامادي ومالاك بان نايب ووااساي 1بقية القيم

 مدين.

  رياغتها مبا يةئم مقارد الشاريعة ااو النماوذج املقارتن للعمال السياساي وبناك ولى ما تقدم يصاح ا تيار التعددية بعد هت ياها وإواد     
يعواا   يف دولااة اإلسااةم املنشااود  أو ولااى اةقاال أقااد النماااذج املطروقااة للتطايااو. ويتميااز أساالوب وماال ااا ا التيااار اةساالمة ماان القاوااد 

ل املعارضااا الا  تواجا  التياار اإلساةمي، ومان ماة أسالمة يف العمل السياسي، كما يهد  ولى املدى الاعيد إ  امتصا  كا دائما منهوا
 .2اجملتم  كول وشعارام أقم دولة اإلسةم يف ردرك جتداا ولى أرضك واو تيار إرةقي ذا فور تنويري

 إبطالق السياسية إبابحة التعددية نيالقائل جتاهااثلثاً: 

د  الشاريعة، بال يارون أن امل ااياة اإلساةمية تساتووث إطاةق التعددياة إ  أبعاد ا يق  ا ا ااجتاه وند قادود التعددياة امللتزماة بسايا     
ماادى قااص تشاامل اةقاازاب الشاايووية اإلراديااة والعلمانيااة وسااوه وماان قووهاام يف ذلااك أن امل اايااة اإلسااةمية الاا  اسااتووات يف دا لهااا 

من املرونة حبيل تستووث دا ل إطارااا الشايوويا والعلماانيا، يف  اجملوس وام واد  النار واةرنام، كما استووات اليهود والنصارى، اي
الصحيفة ال  وقداا رسو  هللا رلى هللا ولي  وسلم م  أال املدينة من املسالما واليهاود ومان د ال يف وهادام وار  ومنهااج، وساابقة ااا 

 .3مية دااهتا ارضارية ال  تشهد مبدى مرونة اإلطار السياسي يف الدولة اإلسة

ويتوااون ااا ا ااجتاااه الثالاال ماان مفوااري مااا يساامى أقياااان اليسااار اإلسااةمي الثالاال، ويعتاار قساان قنفااي أسااتاذ الفلساافة يف جامعااة      
وقااا القاار  أقد أبرز ممثلي  واو تيار ر ري ا يتمت  بقاود  سياسية واساعة، إا أهنام يلتقاون ما  التياار الثااين يف وادد مان املواقا  واةطر 
 4 ارة يف الدوو  إ  التوديد وإ  فتح اب ااجتهاد ويف نقد الفور السلفي وموما، ويدوو قنفي إ  نقد ال اا وحماساة النف 

  ماا تصااو إليا  لفرياو العلماايناويرى قنفي أن التحدي اإلسةمي للفور اإلسةمي يف العصار اراال ااو" كيا  ميوان حتقياو أاادا       
 سةمية   "لشريعة اإلتقدم، ويف نف  الوقت كي  نستطي  أن سقو مطالث الفريو الثاين، واو تطايو اجمتمعاتنا من قرية و 

                                            
 .159(  . 2002ة العمل السياسي ) اجلزائر: دار املعرفة ، ، شروي. واد هللا جاب هللا1
 . ر   الصيداوي: اإلسةم  السياسي العر، يف ال التحواا، ولى الراب :  2

www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/01/23/a88514.htm 
 . 101، 100مرج  سابو،    .  . رةن الصاوي،3
، 1هنايااة القاارن العشاارين: سااو  ارطااة فوريااة يف براااان غليااون) دراساااا نقديااة بااريوا: مركااز الدراساااا املوقااد  العربيااة، ص.. جااورج جقمااان: الدميقراطيااة يف  4

1994 .  ،)39. 
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ويااارى  أن اااا ا أمااار ميساااور فالشاااريعة اإلساااةمية شاااريعة وضاااعية، تقاااوم ولاااى حتقياااو مصااااا واماااة وااااي مقاراااد الشاااريعة كماااا قااادداا      
اا، والتحسااايناا والضااارور ا اااا : احملافظاااة ولاااى الااادين، والااانف  والعقااال اةراااوليون وضااا  الشاااريعة ابتاااداك، فالضااارور ا وااقتياجااا

والعر  واملا  واي مقوماا اريا  ... وا ه الضرور ا اخلم  ياداف  ونا  العلماانيون، إا أهنام أي ا وهنا مان ارضاار  ال ربياة، ولاي  مان 
 .1الشريعة اإلسةمية، ومن اآل ر لي  من اةان، تقليد ولي  إبداوا 

ومن أبرز املنادين التعددية ولى ا ا النحو من ارركاا اإلسةمية يف واقعنا املعارر قركة ااجتاه اإلسةمي يف تون ، ويقو  يف ا ا      
 فارئي  ارركة" ا نعار  الاتة أن يقوم يف الاةد أي اجتاه من ااجتاااا، وا نعار  الاتة قيام أي قركة سياسية وان ا تلفت معنا ا تة

أساسيا ج ر ، مبا يف ذلك ارزب الشيووي، فنحن قا نقدم أطروقاتنا نقدمها وسن نؤمن  ن الشعث او ال ي رفعنا إ  السلطة لي  
إا ول لك لي  لنا ارو أن  ن  أي طر  من أن يقدم برانجم ، وا ا املوق  او منطو مادئي إسةمي، أرول شروي، فنحن ا نعتر 

 2"او من قو الشعث.املن  من ققنا بل 

طياة كما أن الوثري من الدوا  والوتاب استمدموا كلمة دميقراطية ومل بدوا  سا من استعمااا وكتث وااس حمماود العقااد كتااا  ااه الدميقرا
رفا  اا ا التوجا  رغام أن سهاور املفوارين اإلساةميا ولاى و  .3 اإلسةمية وال   الد حممد  الد قا اوتر الدميقراطياة ااي اإلساةم ذاتا

 واوتااره تاعية واسطاص ملشااور ااؤاك أماام ارضاار  ال ربياة وساواك أكاان الااوال ولاى اا ا ااجتااه ااو الادفاع ولاى اإلساةم يف مواجهاة مان
ل إليا  ااو يتهمون  اةقادية، واستمالة العنارر العلمانياة ويلفهاا يف اا ه املرقلاة قاص توا   ساها وان املشاروع اإلساةمي أو كاان الااوا

الرغاااة يف احملاكااا  ماا  التااااس يف بعاا  املفاااايم اةماار الاا ي أدى إ  ا ااتةص اةوراق وغياااب بعاا  ارقااائو اإلسااةمية اةساسااية وقسااث 
  رأي مفوااري الوسااطية يف التيااار الثاااين تاارى أن امل اايااة اإلسااةمية ا تتساا  للاااوذي أو ااندوسااي أو امللحااد بشااريعة بااوذا أو باارام أو مااارك

 لتوون اي اروم اةولى يف بةد املسلما.

ا وتقياد ارار ا ن دولاة مان الادو  إما، ةنا  ماا إن التعددية املطلقة ا وجود اا يف الواق  ا يف الدولة اإلسةمية وا يف الادو  ال ربياة     
وااد  يقاو  الادكتور  ارى.ولاة إ  أتتفااوا مان د السياسية وغرياا مباا يسامى النظاام واآلداب وقاد تضايو دائار  اا ه القياود وقاد تتسا  وقاد

لسياساااية يف الاااادو  االتعددياااة  اللطيااا  واااامر ومياااد كلياااة الشااااريعة العاملياااة إبساااةم لاد يف معااار  إجابتاااا  ولاااى اساااتفتاك وجااا  إلياااا  قاااو 
ة، وإن بادا  كال الانظم العامليايفولوان داا، اإلسةمية" إن التعددية السياسية املطلقة غري معمو   ا فعاة ا أقاو  يف الشاريعة اإلساةمية وقا

 .يف ا ه ااار غري ذلك"

 

                                            
 .44(،  . 1990قوار املشرق وامل رب) القاار  : موتاة مديول،  . قسن قنفي وحممد وابدي اجلابري،1
 . املوان نفس . 2
 180، 179رج  سابو،    .. واد هللا جاب هللا، م 3
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 خامتة:

تطرقت ا ه املقالة يف جزئها اةو  إ  الت ريل النظري للظااار  اإلساةمية وذلاك بتحدياد أاام ااجتااااا النظرياة قاو  الظااار        
ة اإلسااةمية، كمااا قااددا أااام التوجهاااا الفوريااة الواقعيااة اإلسااةمية ومعهااا أموننااا ماان ضااا  مفاااايم الظاااار  اإلسااةمية والتحديااد ارركاا

للحركة اإلسةمية وحتديد مواقفها من مس لة التعددية السياسية واي ولى  ةث اجتااااا ومواقا  كارى ختتلا  يف اانطةقااا والترياراا 
 وا تصل إ  أرضية مشرتكة رغم أهنم سيعا جزك من الظاار  اإلسةمية.

فئاة اةو  الا  ال قاام  اةث فئااابسانود يف اا ا املأام توجهاا الظاار  اإلسةمية وفو سلسلة من املعايري واخلصاائق وند تصني       
تشاارا مهاا اةكثار ان اا ين ااجتااتصنفها ولى قاود  ذااية فتحدث ولى تياراا إسةمية سانية وتيااراا إساةمية شايعية ولاى اوتااار أن اا

نياة تقااوم جتااه، والفئاة الثاواة دا ال كاال اما  ااوارتا  بوجاود تياااراا كثاري  ومتنو  ا السياساية قاص وقتناا املعاراار ريطاة التياااراولاى وفاولياة 
 ا املقاام االاو يف وااو أمار يتع ص السياساي،ولى تصني  الظاار  اإلسةمية من  ة  ارتااطاهتاا الفعلياة والت ويلياة والتفساريية العمال والنشاا

هااة ووااامل امل املفاااايم ماان جتوماا  بااا وااف، والفئااة الثالثااة يف ااا ه الفئاااا املمتلفااة الاا  تتعااا يف توجهاااا وااد ، بطايعااة النظاار إ  السياسااة
راطياة ماا  وةقتهاا الدميقإلساةمية يفالقضا  ال  تتعلو النشاص السياسي من جهة أ رى، اةمر انا يتعلو بتوجهاا ود  دا ل الظاار  ا

 فا توفيقيا.قد يتم  موق وبع  ا ه التوجهاامواق  أ رى قد تق  موقفا انتقائيا أو ارطفائيا، با تاين ومابا رف  ومابا 
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 خبة الدينية يف بنية األنظمة السياسية اخلليجيةين والن  مكانة الد  
 (دراسة حالة اململكة العربية السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية)

The status of religion and the religious elite in the structure of the Gulf political systems 

(Case study of the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran) 

 ابحث يف الدكتوراه،، طالب إلياس ميسومط.د. 
 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،
 اجلزائر. وهران، حممد بن أمحد 2جامعة وهران 

   12/05/2018 اتريخ املراجعة: - 16/01/2018اتريخ اإليداع: 
  ملخص:

أكثر اإلشكاليات املتنازع حوهلا منذ القدم، وإىل غاية وقتنا احلايل  إحدىتعترب إشكالية عالقة الدين ابلدولة يف العامل اإلسالمي   
ليست  تمعبنية الدولة واجمل انتها ضمنة ومكواحلال أن واقع النخبة الدينية املسلم ؛مازالت هذه اإلشكالية مثار جدل بني خمتلف املسلمني

ا ختضع يف الكثري من األحيان العتبارات إمما سياسية أو اترخيية أو حّتم اجتم عامل األبرز يف ة، يف حني يبقى الو اقتصاديأاعية اثبًتا، وإّنم
 من املذهب النابعة بدرجة أوىلد ذاهتا و يف ح حتديد مكانة النخبة الدينية املسلمة يتحور أساًسا يف العوامل السوسيولوجية للنخبة الدينية

يعالفقهي )السُّّنم /   ع.ة واجملتم الدوليفالنخب وكذا مكانتها وأتثريها  هذه (، والذي يرسم لنا حدود دوريالشمِّ
 سي معهما يف بلدينظام السيااطي النإىل التعرف على مكانة الدين والنخبة الدينية، وكذا تعالدراسة من هذا املنطلق، تسعى هذه 

دعاء على إسالمية ان يف االتوافقيتناقضني من حيث شكل النظام السياسي )ملكية وراثية /مجهورية(، لكنهما ظاهرًًي يبدو أهنما م
يعااحلنبلي/ -)السُّّنم الدين كان فيهما لرجل   أّنوذجنينظاميهما السياسي، ويف نفس الوقت مها  جوهري يف  دور  (االثنا عشري - يلشمِّ

 تبلور النظام السياسي. 
 تاحية:املفالكلمات 

االثنا  ؛الوهابية ؛العلمية حوزة ُقمم  ؛اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ؛اململكة العربية السعودية ؛الدينية الدينية؛ املؤسسة ؛ النخبةالنخبة  
 ة.عشريم 

Abstract: 

Since the past time; the problem of the relationship of religion with the State in the Islamic 

world is one of the most contentious problems. The problem is still controversial among different 

Muslims until now. From this viewpoint, this study requires to identify the place of religion and 

religious elites, as well as the perversion of the political system with them in two countries apparent 

contradictory in terms of the form of the political system (hereditary Monarchy/Republic), but they 

are in line with the Claiming to the Islamic system of their political systems, and at the same time 

are two forms in which the cleric (Sunni and Shi'a) had an important role in the emergence of the 

political system 
Keywords: 
elite; religious elite; Religious institutionin; Saudi Arabia; Islamic Republic of Iran; Qom 

Seminary; Wahhabi; Twelver. 
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 مقدمة:

ي واإليراين من النظام السعود بتفرد كل يقر افقط على األنظمة السياسية املوجودة يف عاملنا املعاصرة جتعل أي واحد منم  نظرة بسيطة إنم 

مًيا حقيقًيا انبًعا ا تطبق نظاًما إسالعترب نفسهليت تاما من الدول القليلة عن بقية أشكال األنظمة السياسية يف العامل، وجيعلنا أيًضا نتبني أهنم 

خمتلفة، وأشكال متباينة و  واقع بطرقرض الألشريعة اإلسالمية، غري أن هذه النقطة اليت تبدو مشرتكة بني النظاميني مت تطبيقها على من ا

ختالف يف ىل إىل االجة أو ميكن أن نرجعه بدر  تناقض   ؛حيث كان هناك اختالف صارخ وصل يف بعض احلاالت إىل درجة التناقض

 ظام.ناإلسالمي للدولة دون إمهال دور البيئة والظروف اليت ولد فيها كل التصور والتطبيق للمفهوم 

له فعله  كان  ملذهيبفاالختالف ا يرانيني، واإلقد يبدو طبيعًيا أيًضا إذا ما أمعنا النظر يف اخلصوصية الدينية لكل من السعوديني اختالف  

ميني ية أن كل من النظاع التارخيلوقائاينية يف بنية النظام. وتؤكد  على موقع املؤسسة الدوالنظام، وحّتم  ةهو اآلخر على شكل الدول

خيية على الكتاابت التار لب ذ جتمع أغإها، إنكار  ال يستطيع أحد   اإلسالميني كان فيهما لرجال الدين )حممد بن عبد الوهاب واخلميّن( يد  

ُالم 
يعة عشريم  َنية أو اثناوهابية سُّ يل أو املؤسسة الدينية بصفة عامة سواًء كانت إسهام املشايخ وامل م السياسي وشكله. يف التأسيس للنظاة يشمِّ

 لت النظام السياسية اليت جعصوصيوابلتاريخ أيًضا تتضح لنا نتيجة مهمة هي انعكاس للخصوصية اليت تكلمنا عنها من قبل، هذه اخل

ا تعود جذور النظام األول إىل القرن ، بينم1979قط العام السعودي سابًقا وأقدم من ذلك املوجود يف إيران، ففي هذه األخرية ولد ف

 الفرس على لقدم لدىتجدر من اماهتا تطرح الكثري من عالمات االستفهام إذا ما عرفنا أن مفهوم الدولة ومؤسس مفارقة   .الثامن عشر

لك اترخيًا هه التحديد اليت متعلى وج ريةاجلعفة ييعالشمِّ و النخبة واملؤسسة الدينية اإليرانية عموًما  موقع، واألهم من هذا عكس عرب اجلزيرة 

اليت تتمتع هبا  ستقاللية الكبريةلى هذا االع ة، زداجلزيرة العربيشبه يف  السُّنمية بنظريهتا ودورًا أكرب على مستوى الدولة واجملتمع مقارنةً 

 .واملؤمنني وعالقتها املتميزة مع اجلماهري

اإليرانيني رغم قوة النخبة الدينية ومراجع التقليد الكبار اليت كانت سلطتهم يف اجملتمع وقدرهتم على ال ميكن تفسري هذا التأخر عند 

يعابلتصور  إالم  .ميكنها حتدي أي نظام زمّنا حيث جدً  جتنيد اجلماهري واستقالليتهم كبريةً  االثنا عشري للدولة، فبينما كان الوهابيون  يالشمِّ

يعة ون االثنا عشري كان .لدولة اإلسالمية حياول إحياء دولة السلف الصاحللًيا ة ميلكون تصورًا اترخينم السُّ  يعتربون قيام الدولة بدون إمام الشمِّ

أمرًا حمرًما، وعلى هذا األساس انعزلوا إىل اهلامش واحتقروا كل عمل سياسي وكونوا مشروعهم االنتظاري للدولة. هذا  )املهدي(الزمان

يعيف القرن العشرين بنظرية  اصطدمل لقرون عديدة الوضع االنتظاري الذي طا يف احلكم كانت مبثابة  ة )والية الفقيه املطلقة(جديدة يشمِّ

يعاملفتاح الذي فتح الباب لدولة إسالمية  كان نظرية والية الفقيه املطلقة لصاحبها آية هللا   ،ة يقف على رأسها الفقهاء. وعليهاثنا عشريم ة يشمِّ
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يعأعظم اإلسهامات الفكرية يف نظرية الدولة  العظمى اخلميّن تشكل يع، وأول خطورة لقيام أول دولة إسالمية ةيالشمِّ معاصرة حُمدثًة ة يشمِّ

يعة بذلك قطيعة مع احلالة السلبية اليت كان يعيشوها املسلمون   .ابلتحديد ةاالثنا عشريم الشمِّ

من بنية ومكانتهما ض ،ةانيواإلير  ةيلسعودا املسلمة النخبة الدينية اخرتان يف هذا املقال دراسة املختصرة،وعلى أساس هذه التوضيحات 

سياسي بنية النظام ال لدينية يفملؤسسة االنخبة وا مكانةما من خالل حماولة اإلجابة عن السؤال التايل: وهذا  .النظام السياسي وهيكلة

غرض قسمنا وألجل هذا ال ؟ةذه املكانهتشكل على أي أساس تو  يف كل من اململكة العربية السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية؟

 وكذا لواقع والنشأةا حيث من لسعوديةا: األوىل يتضمن النخبة واملؤسسة الدينية يف اململكة العربية أساسيني حمورينىل إهذا البحث 

الدينية يف  لنخبة واملؤسسةاب فيتعلق :الثاين راحملو  إمما إضافة إىل أهم التيارات الدينية يف الساحة السعودية، ،السياسيلنظام اب عالقاهتا

يل واملؤسسة الدينية يف إير   اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حلوزة العلمية يف ا إىل لسياسة، إضافةالقتها ابان، وعويضم هو اآلخر حملة عن املمالم

 ه.اسية ومكانتها ضمننظام السيانية ابلير اإلؤسسة الدينية النخبة واملوأخريًا عالقة  ،والسياسية فيها الفقهيةقُّمم وأهم التيارات 

 األولور احمل

 واملؤسسة الدينية يف اململكة العربية السعودية النخبة 

المي يتبوأ فيه الدين اإلس السياسي احمليط به،التارخيي و  والظرف اجلغرايفيعترب اجملتمع السعودي جمتمًعا حمافظًا بشكل عام نتيجة البعد 

توجد  التارخيية املرتبطة هبذا الدين، كما أن حصلت أهم األحداث فالسعودية مكان نزول الرسالة احملمدية وفيها ابرزة،ً  الدين مكانةً  ورجال

بد )حممد بن ع ل الديندعوة( ورجين)الكان للد  عند مجيع املسلمني هذا من جهة. ومن جهة اثنية احلرمني الشرفيني فيها يعطيها قداسةً 

لسلف دولة ا  وبعثّنم سُّ حلقيقي الاسالم أساسي يف نشأة هذه الدولة واستمرارها. حيث كان شعاره األساسي الرجوع إىل اإل ور  الوهاب( د

 الصاحل )مشروع اترخيي(.

كان االتفاق التارخيي بني الرجلني الديّن /اإليديولوجي )حممد بن عبد الوهاب( والسياسي /العسكري )حممد ابن سعود( أول األمر 

ا اجملال الديّن فقد متحور يف ابدئ األمر ود وأهله ال ينازعهم فيه أحد. أمم البن سع على أساس تقسيم اجملاالت، فاجملال السياسي حكر  

حول الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحفدته، الذي محلوا لقب آل الشيخ. غري أنه انفتح يف القرن التاسع عشر على عدد صغري من األسر 

 اآلن ليكون من كبار األمراء حّتم  هآل سعود رغم ذلك أوفياء للتقسيم اجملايل أساس العقد، فلم يسعى أي بقيوقد  ة يف جند.األخرى املقيم

 (Segmentation-sectional)القطاعية -م من أجل تعزيز هذه االنقساميةمن اجملال الديّن ابلتحول إىل عامل دين مثاًل. كما أهنم  جزءً 
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الذي يكتفي بوظيفة النصح االرشاد لويل  ،(1)ذي مازال يستعمل عند األسر احلاكمة يف اخلليج لصاحل الديّنختلو عن لقب الشيخ ال

  .(2)األمر، فهم مستشارون فقط كما صرح أحد كبار األمراء من آل سعود

، اليت مل يكن يف مضموهنا ةالسعودي هبيئة البيعةأصبح يعرف  عما 2006يف  يتضح هذا األمر بصورة جلية عند إعالن امللك عبد هللا

املرتبة العلماء أو املشايخ  حيتل مع ذلك، .(3)أي استخدام أو ذكر للموافقة أو االستشارة الدينية، وغاب اسم العلماء متاًما يف قانون البيعة

  .(4)الثانية بعد األسرة احلاكمة يف الرتكيبة السياسية

مستشار امللك املؤسس والذي  (St. John Philby)جون فلييب ظام السعودي يعترب وعن أمهية الدين واملؤسسة الدينية يف بنية الن

عايش أحداث تكوين اململكة، أن اتريخ أسرة آل سعود لطاملا جعل الدين العنصر األساسي لدوهلم، فقد استعمل امللك عبد العزيز 

مث ختلص منهم، ويف احلالتني كان الدين هو  لصاحله عهدهما كانوا يسمون اإلخوان يف  (Ibn Saudابن سعود )املعروف يف الغرب ابسم 

احلاسم، أواًل عن طريق جتنيدهم بدعوى اجلهاد يف سبيل هللا والشهادة حتت شعارة "هبت رًيح اجلنة"، مث ما لبث انقلب عليهم بعدما 

فاستعان ابن سعود مبا يعرف ابلعلماء  (،1927الدولة الفتية )مترد اإلخوان زادت مغارمهم عن مغاّنهم وأصبحوا يشكلون هتديًدا على 

  .(5)ومنه وجب القضاء عليهم للتنديد ابإلخوان وإلصدار فتاوى جعلت منهم خوارج عن طاعة ويل األمر وأصحاب فتنة والفئة الباغية،

ت السياسية لدى الكثري من السلوكيا تعترب. وعلى هذا 1921 سنة السعودي كان يتخذ لقب اإلمام حّتم  كما ال ننسى أن العاهل

،حيث أصبت قاعدة لدى حكام اململكة يصعب اخلروج عنها، نتيجة (6)بدى غري ذلك حكام آل سعود ذات جذور دينية ابألساس وإنم 

مع سطوع جنم الناصرية والوحدة القومية  الدور األساسي للعامل الديّن يف تكوين واستمرار الدولة. ففي ستينيات وسبعينيات القرن املاضي

وأنشئ إذاعة  امللك فيصل دعى إىل وحدة على أساس الدين اإلسالمي تنافس الوحدة العربية، فيها السعوديون هتديًدا، فإنم  رأىربية اليت الع

 - 1986عام  -اختاذ امللك فهد يف خضم الثورة اخلمينية من خدمة احلرمني الشريفني اوبعده ،صوت اإلسالم مقابل إذاعة صوت العرب

                                                           
 ،2012ة العربية لألحباث والنشر،ترمجة: عبد احلق الزموري، بريوت: الشبك ،املعاصرة يف السعودية زمن من الصحوة: احلركات اإلسالميةستيفان الكروا،  (1) 

 .22-21ص 
 ، يف:20/01/2002، 8454، العدد الشرق األوسطتركي الفيصل، "الوالة هم احلكام وطاعتهم واجبة أما العلماء فهم مستشارون"،  (2) 

<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=8454&article=83764&feature=1#.V4RQ3BIu_E8> 
: مركز ديب ،4طترمجة: خالد العوض، ،الليرباليون واملتطرفون( –ة الدينيةاملؤسس –اململكة من الداخل )اتريخ السعودية احلديث: امللوكروبرت ليسي،  (3)

 .539ص، 2011املسبار للدراسات والبحوث، 
 .268، ص2000، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1971-1938التيارات السياسية يف اخلليج مفيد الزيدي،  (4)
 .78، ص2009بريوت: دار الساقي، ،قدمي واحلديثاتريخ العربية السعودية بني المضاوي الرشيد،  (5)
 .18، ص 2014، ترمجة: حممد جليد، بريوت: منشورات اجلمل، مملكة الكراهية.. كيف دعمت العربية السعودية اإلرهاب العاملي اجلديددور غولد،  (6)

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=8454&article=83764&feature=1#.V4RQ3BIu_E8
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وحيرص ويل العهد احلايل حممد بن سلمان املرشح األكرب ليكون  .رعية النظام، كما استعمل امللك عبد هللا ملف حوار األدًينأداة لزًيدة ش

وال يتوقف األمر عند السمعة وتوظيف الدين ألهداف  .امللك القادم للسعودية على الظهور مبظهر اإلنسان امللتزم ابألخالق اإلسالمية

بعد صدور فتوى من  مللك سعود، الذي مل يتم تنحيته إالم تد إىل شرعنة عملية انتقال السلطة كما كان احلال مع اسياسية فقط، بل قد مي

تقر هبذا. كما ال يقتصر الدين يف اململكة على توفري املشروعية فقط، بل يتجاوز ذلك إىل توفري اهليكل القانوين  1964يف  العلماء

عام  األساسي للحكم ابلنظام بعد إصدار ما يعرف ل القرآن الكرمي دستور الدولة حّتم خالل جع والسياسي هلا. يبدو هذا ابرزًا من

 يطلق عليها اسم ملانطباع أن هذه الوثيقة جاءت لتحل حمل القرآن الكرمي  ه، الذي ميكن اعتباره الدستور الفعلي، لكن لتجنب أي1992

  .(1)الدستور

نية السعودية، فعلى الرغم  من أن مجيع املذاهب اإلسالمية هلا حضور يف اجملتمع السعودي غري أن ا يف يتعلق ابلنخبة واملؤسسة الديأمم 

الوحيد الذي تعرتف به الدولة وتستمد منه خطاهبا الديّن، كما تقوم املؤسسة الدينية هو و  ،حيتكر املشهد الديّنالومَهايبم  -املذهب السلفي

يف علم  الباحث. السبب يف هذا يعود كما يشري (2)ب وخيتار زعماؤها من بني كبار شيوخهالرمسية السعودية على أرضية هذا املذه

السعودية - ةالومَهابيم وعالقته ابلنظام، ذلك أن سبب تكرار جتربة الدولة الومَهايبم إىل خصائص املذهب  أنور عبد هللا االجتماع السياسي

الذي استطاع بنجاح الومَهايبم ه إىل فئة العلماء )املطوع( أو مبعىن أدق رجل الدين ( مناسبات خمتلفة يعود الفضل في03بنجاح يف ثالثة )

اليت تنسجم مع خصائص اجملتمع القبلي وإضفاء صفة اجلهاد على الغزو ما شكل القوة العسكرية  ةالومَهابيم إقناع القبائل البدوية ابلدعوة 

كن مقصورًا على اجلانب العلمي املتمثل يف إضفاء الشرعية على احلكم السعودي، بل انهيك أن دور العلماء مل ي ،(3)اليت حتتاجها أي دولة

 .(4)يف حروب التأسيس أن كثريًا منهم كان هلم دور  

العلماء والسلطة السياسية، غري أن املتتبع ملسار املؤسسة  الشريكنيعالقة القائمة بني تطرح هذه الوضعية تساؤاًل مهًما عن شكل ال 

 إالم الشريكني الرمسية أو غري الرمسية على امتداد اترخيها جيد جوااًب عن تساؤله، حيث مل يكن هناك صراع  واضح بني  سواءً  ةلومَهابيم االدينية 

اخلصائص السوسيولوجية لدى  حركة اإلخوان(، بل أن جممل اترخيهم كان فيه تكامل . يعود الفضل يف هذا إىلجًدا )يف حالة استثنائية 

                                                           
-28ص  ،2000، متوز/يوليو، 257، العدد املستقبل العريبالسعودية"، خالد الدخيل، "اجلذور االجتماعية للحركة الوهابية قراءة خمتلفة لتاريخ الدولة  (1) 

29. 
 .32، ص 2013، كانون الثاين/يناير407العدد  ،املستقبل العريب توفيق السيف، "عالقة الدين ابلدولة السعودية ودور املؤسسة الوهابية يف احلكم "،( 2)
 .10-9ص  ،2005، ابريس: مكتبة الشرق،عودي حبث سوسيولوجي وانرتبولوجيخصائص وصفات اجملتمع الوهايب السأنور عبد هللا،  (3) 
 .66، ص 2011، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،جملس التعاون اخلليجي يف مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبيةيوسف خليفة اليوسف،  (4) 
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مما ال يضعه يف عالقة صراع مع الزعماء السياسيني بل   عموًما، اليت جتعله ال حيظى بنفوذ كبري يف عالقته مع اجلمهورالسُّّنم  رجل الدين

 يكون أغلب احلال جمنًدا لديهم. 

هم مينع أي مقاومة أو عدم م زادوا عليها، فالرتاث الفكري لديمل خيرجوا عن هذه القاعدة بل أهنم  نيالومَهابيمــــالدين  علماءواحلقيقة أن 

ممثلًة يف هيئة كبار العلماء  السعودية الرمسية مثاًل مع أحداث الربيع العريب قامت املؤسسة الدينية 2011طاعة لويل األمر، ففي سنة 

من اجلهاز  العلماء قد تراجع دورهم بشكل ملحوظ وأصبحوا جزءً  يعّن أن . ما(1)إبصدار فتاوى حترم التظاهر واالحتجاج ضد النظام

Nathan اناثن ج. براون ). لكن الباحث (2)البريوقراطي حيث أحلقوا إبدارة الدولة، فأصبحت قوانني الدولة هي اليت تنظم نشاطهم

Brown)  رغم أهنا عموًما موالية ألنظمة بلداهنا، غري أهنا بريوقراطيات حسبه ال يرى هذا، فاملؤسسات الدينية الرمسية يف العامل العريب

  .(3)الذايت االستقاللضخمة يسمح هلا حجمها وتعقيدها ببعض 

أثناء الدولة السعودية األوىل عندما استوىل جيش حممد علي ابشا حاكم مصر الومَهابيمــــني اترخيًيا شكلت التجربة األوىل لعلماء الدين 

أاثره إىل الوقت  امتدترًجا حامسًا يف الفكري الوهايب وأسقط الدولة السعودية األوىل منع 1818أبمر من الباب العايل على منطقة جند 

، والقسم الثاين، وهم األكثر براغماتية أو ابإلقصائيني، هم األكثر تزمًتا ويعرفون األولإىل قسميني:  ونالومَهابيم احلايل، حيث انقسم 

خسارة يف احلرب فقط، بل كانت إيذااًن بعودة  وعند خسارة اإلخوان )اجلناح املتشدد( ضد عبد العزيز، مل تكن هذه .(4)االحتوائيني

ابجلناح االحتوائي من العلماء إىل الواجهة، الذي يتميز برباغماتية يف التعامل مع األحداث عكس اجلناح اإلقصائي األكثر تشدًدا، 

 خصوًصا يف تطبيق ما يعرف ابلوالء والرباء. 

) من أبناء الشيخ، أهنم مل يكونوا دائًما ملتزمني ابلعقد التارخيي الذي كان بني جدهم نيالومَهابيم ما مييز اجلناح الرباغمايت من العلماء  إنم 

-عبد هللا بن عبد اللطيف أحد أكرب علماء آل الشيخ يف وقته وأكثرهم أتثريًا مثاًل ابيع  وأسرة آل سعود، فقد حممد بن عبد الوهاب(

كل من كان خيضع الرًيض أًًي يكن، ما   -" اليوم أان حاكم جند: "1922هللا سنة لدرجة أن امللك عبد العزيز قال بعد وفاة الشيخ عبد 

                                                           
 (1) Nicolas Hautemanière," Contestation politique et pouvoir d’Etat en Arabie saoudite ", Les clés du Moyen-Orient 

,28/01/2015, sur  :  <http://www.lesclesdumoyenorient.com/Contestation-politique-et-pouvoir.html> 
 .1، ص1990، بريوت: دار الساقي، 2، ترمجة: كمال اليازجي، طالدين والدولة يف السعوديةاسيّن، أمين الي (2) 
 ، يف:11/05/2017،مركز كارنيغي للشرق األوسطاناثن براون، "اإلسالم الرمسي يف العامل العريب: التنافس على اجملال الديّن"،  (3) 

<http://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094> 
 .22، ص املرجع السابقستيفان الكروا،  (4) 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Contestation-politique-et-pouvoir.html
http://carnegie-mec.org/2017/05/11/ar-pub-70094
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  ال تتكرر جتربة اإلخوان. وحّتم (1)الومَهابيمني خيشى دائًما من هذا التحول من جهة آل الشيخ والعلماء  )عبد العزيز( جعل امللك املؤسس

، هيئة كبار العلماء 1971وضمان استقراره وشرعيته أسس امللك فيصل سنة  التمردية، ومن أجل تعزيز عالقة النظام ابلعلماء السعوديني

( من جهة. واحلد من نفوذ آل الشيخ من جهة اثنية، بعد املعارضة 1953السعودية يف حماولة منه إلعادة هيكلة دار اإلفتاء )أنشئ عام 

ا من عائلة آل الشيخ آنذاك حممد بن إبراهيم آل الشيخ إزاء واملقاومة الشديدتني اليت لقيها من املفيت العام والشخصية األكثر نفوذً 

بن  حماوالت العائلة املالكة الرامية إىل تقليص سلطة العلماء يف اجملال القضائي والتعليمي إىل درجة أن امللك فيصل بعد وفاة الشيخ حممد

فيت العام للمملكة شاغرًا بعد أن ألغاه امللك فيصل وأحل إبراهيم أصدر مرسوًما يعلن فيه إلغاء منصب املفيت العام، حيث ظل منصب امل

من آل  ، أين أعاد بعثه امللك فهد، لكن هذه املرة مل يتوله شخص  1994إىل غاية سنة  1969حمله هيئة كبار العلماء وزارة العدل من 

أن منصب مفيت عام اململكة العربية السعودية منذ ا كان من نصيب الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز؛ جتدر اإلشارة هنا، الشيخ، وإّنم 

(، خلو املنصب )حل مكانه 1969-1953) حممد بن إبراهيم آل الشيخشخصيات فقط، هم:  (03، شغله ثالثة )1953إنشائه 

 (.-1999) عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ(، 1999-1994) عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز(، 1994-1969وزير العدل( )

وأتباعها ينتظمون بشكل غري رمسي حول واحد من أبناء حممد بن عبد الوهاب يعد مرجًعا مستقاًل يكون مكلًفا الومَهابيمة فمنذ نشأة 

 رمسية مكاهنا لتنظيم رمسيالأين تركت هذه اهليكلية غري  إبدارة الشؤون الدينية والقضائية يف الدولة إىل غاية السبعينيات وظهور النفط بقوة.

 اتبع للدولة بشكل مباشر. غري أن الغريب يف األمر أن هذا مت على يد أحد أفراد آل الشيخ الرباغماتيني )حممد بن إبراهيم( ومبباركة من

 داريل تشامبني الباحثمع هذه اخلطوة التدجينية للعلماء أنتهى عصر آل الشيخ يف اتريخ السعودية كما يقول  (2)حكام آل سعود طبًعا.

(Daryl Champion)، :إذ مكنت هذه اإلجراءات من أتميم الفتوى، املساجد واألوقاف، وهي أهم  ،اململكة املتناقضة يف كتاب

 . (3)أدوات املقاومة اليت كانت بيد املشايخ

ويوافق الباحث  .(4) اآلن، ومها يتقسمان القرار السياسي حّتم العرش والعلماء، يعتقد أنه مازال يف اململكة سلطتني: عبد هللا غري أنم 

عبد الوهاب حممد بن على هذا من حيث املبدأ، فاالتفاق األصلي بني الرجليني  (Stéphane Lacroix) ستيفان الكرواالفرنسي 

                                                           
 .72، صاملرجع السابق ،اتريخ العربية السعودية بني القدمي واحلديثمضاوي الرشيد،  (1) 
وعادل ، ترمجة: حممد احلاج سامل السعودية بني القرنني الثامن عشر واحلادي والعشرين علماء اإلسالم اتريخ وبنية املؤسسة الدينية يفحممد نبيل ملني،  (2) 

 . 213- 211، ص ص 2013، بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر، 2عبد هللا، ط بن
 .69، ص املرجع السابقيوسف خليفة اليوسف،  (3)
 .2، ص1995، لندن: مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع، ديةثنائية السلطة يف السعو  العلماء والعرش، أنور عبد هللا (4)
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املساحات اليت ختتلفان نسبًيا. فمن انحية هناك النخبة الدينية والعلماء، ويف املقابل  من (02) اثننيوابن سعود أسس دولة "برأسني"، مع 

ناك سلطة أخرى سياسية نُظمت دائًما حول أسرة آل سعود، لكن مبرور الوقت، وبفضل العوائد النفطية استطاع األمراء السعوديون ه

 يف حني .(1)والسيطرة عليهم، بدون أن يعّن هذا فك االرتباط هبم أو التخلي عن العهد القدمي بينهما نيالومَهابيم التفوق على رجال الدين 

ثيوقراطية( من انحية ) ، أن السعودية عبارة عن ملكية من انحية ودولة دينية إسالمية(Henry Kissingerنجر )هنري كيسيرى 

منذ القرن الثامن عشر، يتوىل الرتاتبية السياسية عاهل من آل سعود، أَما الرتاتبية الدينية، فيرتأسها عائلتني أخرى، كان هذا نتيجة توحد 

لعلماء اآلتني أبكثريتهم من عائلة آل الشيخ، وحياول امللك جسر الفراغ الفاصل بني فرعي السلطة هذين عن املفيت األكرب وهيئة كبار ا

 . (2)طريق أداء دور خادم احلرمني الشرفني، ابعتباره حامي العقيدة

وهي هيئة  ،(3)الرمسيةملؤسسة الدينية ، اليت تشكل رأس وقمة اهيئة كبار العلماء السعوديةوحالًيا ميثل املؤسسة الدينية الرمسية يف البالد 

يعية أو (، حيث أن املذهب األخرى سواء السُّنم نيومَهابيم حكومية تتكون عموًما من الفقهاء السلفيني ) مل تكن ممثلًة، فقد كان أول ة يالشمِّ

يعا ، أمم (4)فقط 2009ية من املالكية واألحناف سنة السُّنم متثيل للمذهب  بًة. ما يؤكد أن الدولة السعودية تركز على فهي مازالت مغية يالشمِّ

يرتأسها مفيت  ( عضًوا،20من )وتتكون هيئة كبار العلماء السعودية  يف دعم النظام. (Sunnism)وية السُّن  أكثر مما تركز على الومَهابيمة 

علنا أمام حالة مأسسة حقيقة للفتوى جيأبمر ملكي. ما  يكون األعضاء تعنيا أمم  .( سنوات04تكون فرتة العضوية فيها ملدة )و  الدًير،

عدد العلماء  ،أمما .(5)أو مبعىن أدق خلق بنية مؤسسية دينية رمسية تتحكم فيها الدولة وتكون أعلى سلطة دينية يف البالدالومَهايبم واملذهب 

ألف شخص،  54صف التسعينيات بـــ: الرمسيني فال توجد أرقام دقيقة عن هذا األمر غري أنم عدد الذي يشتغلون يف املساجد قدر يف منت

  .(6)وبلغ ما ينفقه العلماء مليار دوالر

                                                           
 (1) Entretien avec le chercheur Stéphane Lacroix," Qui dirige vraiment l'Arabie saoudite " ?, L’Obs, 21 /01/ 2016, 

Sur :<http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160120.OBS3076/qui-dirige-vraiment-l-arabie-saoudite.html> 
 .137، ص2015، ترمجة: فاضل جتكر، بريوت: دار الكتاب العريب، النظام العاملي أتمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ هنري كيسنجر، (2)
 .34، ص املرجع السابقتوفيق السيف، "عالقة الدين ابلدولة السعودية ودور املؤسسة الوهابية يف احلكم"،  (3)
 ،11037، العدد الشرق األوسطمريزا اخلويلدي وسلطان العوبثاين، "أبرز مالمح تشكيل هيئة كبار العلماء: متثيل للمالكية واألحناف للمرة األوىل"،  (4)

 يف: ،15/02/2009
<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=507131&issueno=11037#.V9GMEhIu_E9> 

الوهابي ة والسلفي ة: حلداثة دار االفتاء يف الدولة السعودية احلديثة"، ضمن: جمموعة من الباحثني، أبوبكر أمحد ابدقار، "االسالم الوهايب يواجه حتدًيت ا (5)
 .248-247ص  ،2016العربية لألحباث والنشر،  ، حترير: رائد السمهوري، بريوت: الشبكةاألفكار واآلاثر

اخلارجية السعودية بني العلماء والوالًيت املتحدة"، ضمن: هبجت قرين وعلي الدين هالل  هبجت قرين ومعتز عبد الفتاح، "أدوار الشركاء غري املتوافقة السياسة( 6)
 .549، ص 2016القاهرة: املركز القومي للرتمجة، ،  2812، ترمجة: أمحد خمتار اجلمال، العدد: السياسة اخلارجية للدول العربية حتدي العوملةدسوقي، 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160120.OBS3076/qui-dirige-vraiment-l-arabie-saoudite.html
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=507131&issueno=11037#.V9GMEhIu_E9
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ويف وأييت اجمللس األعلى للقضاء يف املرتبة الثانية ضمن هرم الزعامة الدينية، يليه الوزارات الدينية املتخصصة أمهها: العدل واألوقاف، 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر املشهورة، رابطة العامل اإلسالمي، اجملمع العاملي املرتبة الرابعة هناك اهليئات الدينية املستقلة مثل: هيئة 

ا، جماالت سلطة املشايخ والعلماء فمن الناحية التارخيية جرى أتطريهم بصورة أمم  .(1)اإلسالميللفقه اإلسالمي، والندوة العاملية للشباب 

يف الومَهابيمة كانت عليه، إذ أن التنظيم اإلداري للمؤسسة الدينية   عما ا تغيري األمور كثريً . مل(2)عامة يف جمالني رئيسني مها: القضاء والتعليم

داخله لدرجة ميكن  هلا دورًا مهًما يف اجملتمع، فهي متغلغلة   أاتحاململكة حافظ على نفس اجملاالت تقريًبا، ابعتبارها اختصاًصا فقهًيا، ما 

وتثقيفه دينًيا وسياسًيا وتعبئة رأيه العام، وللداللة على هذا ميكن النظر إىل كيفية تنظيمها داخل اجملتمع اعتبارها أهم قناة تساهم يف تنشئته 

، دار اإلفتاء: يرأسها املفيت العام للمملكة، أواًل : حممد بن صنيتانالسعودي واملواقع اليت حيتلها املشايخ، كما أوردها الباحث السعودي 

، رؤساء احملاكم خامًسا، حماكم التميز، رابًعا، جملس القضاء األعلى، اثلثًا، هيئة كبار العلماء، اثنًياالد، وهو أكرب منصب شرعي يف الب

  .(3)، املؤذنون وخادم املسجدوأخريًا، أئمة املساجد، سادًساالقضاة يف احملاكم وديوان املظامل، 

هلم  يخ داخل اجملتمع السعودي واملواقع اليت يسيطرون عليها، فإنم إذن، حسب هذا التنظيم وحبكم التموضع الذي ميلكه العلماء واملشا

وزارات: العدل، احلج واألوقاف، الرتبية، كما  (03) نفوًذا مهًما على أرض الواقع ال ميكن إنكاره، فهم يسيطرون على األقل على ثالثة

ىل ذلك ال ختلو حكومة سعودية من وزير أو وزيرين من آل يسيطرون على املطاوعة أو الشرطة األخالقية الدينية داخل اململكة، إضافة إ

 االحرتامرغم أن آل سعود جنحوا يف احلد من نفوذهم الذي كان يف املاضي يعادل أو يفوق نفوذ األمراء يف بعض املضامري، غري أن  شيخ.

غزو العراق للكويت ودعوة قوات أمريكية  أدخلمع ذلك،  .(4)واملكانة اليت حيضون هبا داخل اجملتمع جتعل من الصعوبة التخلي عنهم

وغربية )كافرة( للدفاع عن اململكة النظام يف مأزق مع املشايخ واجملتمع من حيث تطابق االستنجاد بغري املسلم مع الشريعة، وكانت 

مان العودة، الذين طرحوا انتقادات شديدة اللهجة من طرف جمموعة من علماء الدين الشباب )علماء الصحوة(، أبرزهم: سفر احلوايل وسل

كان احلل مرة أخرى بيد املؤسسة الدينية الرمسية اليت كان على رأسها   (5) كيف يدافع الكافرون على أرض اإلسالم؟السؤال التايل: 

                                                           
 .34، ص املرجع السابق السعودية ودور املؤسسة الوهابية يف احلكم"، توفيق السيف، "عالقة الدين ابلدولة( 1)
 .59، صاملرجع السابقفؤاد إبراهيم،  (2)
 .109، ص 2005، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2، طالنخب السعودية: دراسة يف التحوالت واإلخفاقاتحممد بن صنيتان،  (3)
 .43-42ص  (،1980ت: معهد اإلّناء العريب، ، بريو 3، الدراسات االسرتاتيجية 1945 عودية منذ عامالسياسة اخلارجية السغسان سالمة،  (4)
 .228-226ص  ،املرجع السابق، اتريخ العربية السعودية بني القدمي واحلديثمضاوي الرشيد،  (5)
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ما كان الدين التعاون مع الغرب ومنه إعطاء شرعية للنظام، ك الشيخ عبد العزيز بن ابز، واجلناح االحتوائي من خالل فتوى تبيح للمملكة

 يف السعودية. داعش( القاعدة،) واملؤسسة الدينية الرمسية عاماًل حامسًا يف دعم النظام ضد اجلماعات اإلرهابية

ابلسلطة  امن العلماء الشباب غري التقليدين واألقل ارتباطً  ةالتطور الذي عرفته النخبة الدينية السعودية من خالل ظهور فئة جديد إنم 

يعوزة جعلها شبيه ابحل اليت جتري العادة على تقسيمها إىل حوزة انطقة وأخرى صامتة، تكتفي األوىل ابألمور الفقهية فقط من حتليل ة يالشمِّ

يسمون  نيالومَهابيم كما أن هناك جمموعة اثلثة أكثر تطرًفا من رجال الدين  .(1)وحترمي، بينما ختوض الثانية يف الشأن الروحي والزمّن مًعا

معظمهم يف السجون، وهم أولئك الذين يعطون الشرعية الدينية للعمليات اجلهادية، أمثال: الشيخ انصر الفهد وعلي ابجلهاديني و 

أن اجلماعات اجلهادية مبا فيها تنظيم الدولة اإلسالمية  بيدمنهم ال يزالون يف السجون كما ذكران،  اكبريً   اخلضريي، وعلى الرغم من أن جزءً 

أبحقيمتها احلصرية يف ولومَهابيمة لا املمثل احلقيقي أهنم  ادمعتبل أن داعش  (2)ها آراءهم وفتاويهم لتربير عملياهتا.)داعش( ال تزال تستخدم

 .(3)2014ودخلت يف حرب ضد اململكة على هذا األساس منذ عام الومَهايبم الرتاث 

، خالد عبد هللا املشوحدين والسياسة للدراسات، وخلص الباحث السعودي يف شؤون احلركات اإلسالمية واملشرف العام على مركز ال

  :(4)( تيارات كربى، هي07ية( املهيمنة يف السعودية يف سبعة )السُّنم الدينية )التيارات 

  عية الرمسية.اهليئات الشر سسات و يف املؤ  اغالبً ة : وهي أكرب تيار ديّن يف السعودية، وهي متمثلالعلمية )التيار السلفي العام( السلفية -1

روفة اختصاًرا لعراق والشام املعيف ا رفةت املتطوتتمثل يف تنظيم القاعدة يف السعودية ومن دار على فلكها من التيارا :اجلهادية السلفية -2

 .(ISIS)داعش بـ:

يف ، الذي هاجر إىل السعودية لتدريس مادة الرًيضيات حممد سرور زين العابدينتنسب إىل اإلخواين املنشق السوري  :السرورية -3

-، حيث نشر حممد سرور كتااًب ضخًما 1979السرورية يشكل كبري بعد الثورة اإليرانية  تداول مصطلح اشتهر .(5)الستينياتأواخر 

                                                           
 .106-105، ص 2005الساقي،  بريوت: دار ،مأزق اإلصالح يف السعودية يف القرن احلادي والعشرينمضاوي الرشيد،  (1) 

 (2) Raihan Ismail,"The Saudi ulama and the Syrian Civil War", in: Amin Saikal (Eds), The Arab World and Iran A 

Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan, Middle-East-Today, 2016, p 84. 
 . 7، ص18/02/2016، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويلفة: مبارزة الدولتني اإلسالميتني"، كول ابنزل، " اململكة ودولة اخلال  (3)
، بريوت: مؤسسة االنتشار 2، طالتيارات الدينية يف السعودية من السلفية إىل جهادية القاعدة وما بينها من تياراتخالد عبد هللا املشوح،  (4)

 .131-17ص  ،2012العريب،
 .423، ص 2015، أبو ظيب، ]د. ن.[، السراب، مجال سند السويدي( 5)
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، لقي شهرًة ودعًما كبريين من طرف رجال الدين وجاء دور اجملوس عنوان: حتت-الغريب( مستعار )حممد عبد هللا  ابسم

  .(2)صاحبهكما يقول السيما من بن ابز   ،(1)الوهابيني

 وتعد السرورية من الناحية العملية حركة سلفية حركية متزج بني السلفية العامة واإلخوانية السورية )اجلناح املتأثر أبفكار سيد قطب(،

سعودًين  أشهر شيخانانصر العمر ، وسلمان العودة :ظهرت يف جند، ومتركزت يف القصيم، اليت تعترب مركزها بدون منازع، ويعد كل من

 . (3)ينسبان إىل هذا التيار

ف، وهي سجد النبوي الشريملدرس ابملا اميحممد أمان اجلتعترب الشق الثاين للحركية السلفية بعد السرورية، تنسب إىل الشيخ  :اجلامية-4

الشرعي،  يها من طلبة العلمني إلنتملب امل التكفري، أغًصا السرورية، لدرجة التبديع وحّتم تيار حركي سلفي كثري الصراع مع خمالفيه خصو 

على  ة احلديث والرتكيزإىل مدرس نتمونيلذا هي أقرب إىل السلفية العلمية منها إىل احلركية، بسبب البعد الشرعي لدى مشاخيها الذين 

  ء.يلدين يف شاس من العقيدة، وتعترب اجلامية أن النصيحة لويل األمر أساسها السر، كما أن االنشغال ابلسياسة لي

، وهو القطان مناعيف السعودية فيعد الشيخ  ،ا، أمم حسن البنا: حركة سياسية إسالمية أتسست يف مصر يد اإلخوان املسلمون  -5

بدأت  .(ومؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني يف العراق اجلنسية )عراقي حممد حممود الصواف ـ:مصري كذلك األب الروحي هلا، إضافة ل

السعودي يف اليمن يف الستينيات، حيث جلأ عدد منهم إىل السعودية، غري أن - ابلسعودية بعد الصراع املصري عالقة اإلخوان املسلمني

عالقة هذا التيار مع النظام السعودي توترت بداية من الثورة اإلسالمية يف إيران، بعدما رحبت قيادة اإلخوان هبا، وكانت حرب اخلليج 

حيث أعتربهم وزير الداخلية السابق  ،(4)وات األجنبية مبثابة الضربة القامسة والقطيعة بني اإلخوان والنظامالثانية عندما استعان النظام ابلق

  .(5)األمري انيف يف أكثر من مناسبة وحديث علّن السبب يف كل ما وجهته السعودية من تشدد ديّن ومترد على شرعية الدولة

                                                           
، بريوت: مستقبل اإلسالم السياسي يف الوطن العريب[، .توفيق السيف، "حتوالت اإلسالم السياسي ومستقبله يف السعودية"، ضمن: توفيق السيف ]وآخرون( 1)

 .129، ص 2014مركز دراسات الوحدة العربية واملعهد السويدي ابإلسكندرية، 
 يف: ،Youtube، 5جعات مع الشيخ حممد سرور، احللقة الرابعة، اجلزء مرا( 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=b-4A9PPJnEE> 
 .109-102ص  ،املرجع السابق خالد عبد هللا املشوح، (3)
 .120-119ص  ،سابقاملرجع ال خالد عبد هللا املشوح، (4)
 .121، ص املرجع السابق توفيق السيف، "حتوالت اإلسالم السياسي ومستقبله يف السعودية"،( 5)

https://www.youtube.com/watch?v=b-4A9PPJnEE
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خاصة بعد أحداث الربيع العريب ومتكنهم من تويل السلطة يف مصر، ما جعل كما اشتد الصراع بني السعودية واإلخوان بصفة 

وهم مصنفون حالًيا من طرف  .(1)اإلسالميةية تنازعهم الشرعية الدينية والزعامة السعوديني يشعرون ابلقلق حيال قيام مجهورية إسالمية سُّنم 

من أبرز املنتمني لإلخوان  علي محزة العمري، وعوض القرين ،سعود الفنيساناحلكومة السعودية كجماعة إرهابية. ويعد كل من: 

  .(2)املسلمني ابململكة

ن بعد دخول رموز ن العشريت القر أو ما يسمى بتيار التنوير اإلسالمي، بدأ ظهور هذا التيار يف منتصف تسعينيا :العصرانيون-6

ات إىل بروز الفضائي ية، إضافةة الدينعثيمني بعد ذلك عن الساحوغياب الشيخني ابن ابز وابن  الصحوة السجن نتيجة مواقفهم املعارضة

 تيارًا بعيدتبارهم إىل حد ذ ميكن اعإًدا، جواإلنرتنت ووسائل االتصال احلديثة بقوة. يتميز العصرانيون أن عدد املتسببني إليهم ضئياًل 

التنمية، و ة إشكالية النهضة ها ومعاجلأسلمتو دة قراءة الفلسفة خنبوًًي، ويدعو هذا التيار إىل مراجعة الرتاث وجتديد اخلطاب الديّن وإعا

، دميينواف الق، اخلضر بد العزيزع، قاسمعبد العزيز ال، سليمان الضحيانوابلتايل نقد اآلراء التقليدية اجلامدة. ومن أشهر رموزهم: 

  .ادجبهللا عبد ، و مشاري الذايدي، عادل الطريفي، النقيدان منصور، املباركطارق ، منصور اهلجال

حممد إلياس خ ى يد الشيند علأو كما يطلق عليها يف السعودية األحباب، وهم مجاعة دينية أتسست يف اهل والدعوة: التبليغ-7

اهبا ما أورده أحد أقط دية، حسبالسعو  ، لقيت هذه اجلماعة منذ الثمانينيات انتشارًا ومباركة من علماء ومشايخ كبار يفالكاندهلوي

ة إليه ف ابإلسالم والدعو التعري لىرتكز عيراشد اجلدوع، أَما نشاط هذه اجلماعة فهو دعوي ابألساس وال عالقته له ابلسياسية، إذ الشيخ 

  فقط من خالل األصول الستة.

تماعي العام، بينما املنظومة الدينية جبعلها الوصي على اجملتمع والشأن االج احتواءدائًما  السلطة السياسية يف اململكةاول حت ،وعموًما

أتثريًا يف العامل اإلسالمي. ويف نفس  ة )السلفيون( يف اململكة من أكثر األصواتلذلك فالعلماء السُّنم  بصناعة القرار السياسي، هي تنفرد

يعوابلتحديد  الومَهابيمة،يتعلق آبرائهم جتاه اجلماعات غري  فيماللجدل، خاصًة  الوقت األكثر إاثرةً   ونالومَهابيم  لماء السعوديون، فالعةيالشمِّ

يعةللمعروفون بعباراهتم املعادية  يع، فبالنسبة هلم تعترب العديد من املمارسات والطقوس شمِّ ال يعد هذا وليد ظرف سياسي   .غري مقبولةة يالشمِّ

لطاملا انتقدوا  (1818 –1744)ومَهابيمة  -سعودية ، فمنذ أتسيس أول دولة ةالومَهابيم من العقيدة  ا جزءً كما قد يعتقد البعض، وإّنم 

                                                           
 .53، ص 2013، القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة،الثورات العربية بني املصاحل األمريكية اإلسرائيلية واألحالم اإليرانية القطريةعبد القادر اهلواري، ( 1)
 .121، ص املرجع السابقخالد عبد هللا املشوح،  (2)
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يعة يعة للاحلماسة املعادية  اشتدتوبعد الثورة اإليرانية  ،الشمِّ حيتاجه النظام ما . وهذا (1)ة بشكل أخصبشكل عام، ولالثنا عشريم شمِّ

طهران تستعمل هي سيكون النظام يف مأزق جمتمعي، خصوًصا أن  نيالومَهابيم السعودي من أجل مواجهة النفوذ اإليراين، فبدون العلماء 

يف  مضاوي الرشيد السعودية الباحثةوعلى هذا األساس تذهب األخرى قضية الوحدة اإلسالمية وفلسطني من أجل تعزيز قوهتا املعنوية. 

يعيملوقف النظام السعودي جتاه احلراك حتليلها  شحن داخل اململكة، أنه ال يتخوف منها كثريًا، السيما أنه جنح إىل حد كبري يف  الشمِّ

يعية اجلبهة والرأي العام الداخليان بفضل العلماء ضد األقلية  خامس يعمل للصاحل اإليراين من  ايف املنطقة الشرقية، ابعتبارهم طابورً الشمِّ

لكن يني. من خزينة الدولة أو من طرف األمراء الرمسيني أو غري الرمس ا مباشرةً واملمولة إمم  ، (2)خالل استعمال األلة الدعائية اليت ميلكها

يبقى أكرب عائق يوجه النظام السعودي هو الفصل بني ما هو جمتمعي وما هو سياسي، إذ أن الفصل بني الدورين يكون مستحياًل يف 

 بعض احلاالت. 

 الثايناحملور 

 واملؤسسة الدينية يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية النخبة 

ة من املكوانت القومية يف احلقبة اإلسالمية وما قبل اإلسالمية، ما يعّن أن الدور الطليعي ل الدين يف إيران دوًما مكواًن ابلغ األمهيشكم 

يعةالذي لعبه علماء الدين  يل( الشمِّ ُالم
ه جيب إابن الثورة االسالمية ال يشكل ابملعىن الدقيق قطيعة يف اتريخ إيران احلديث. غري أنم  )امل

يعي مع اإليراين هبذا الشكل احلايل يدين كثريًا لسمات املذهب االعرتاف أن هذا التداخل بني الدين واجملت )االثنا عشري(، ذلك أن الشمِّ

يعة ما يسمى ابملظلومية التارخيية اليت تعرض هلا  أوهلا:الرتابط بني التشيع وإيران يتقاطع يف عدة نقاط،  ة، طوال اترخيهم من طرف السُّنم الشمِّ

 (يزدجرد الثالث) : عالقة املصاهرة اليت حصلت بني احلسني بن علي وابنة أخر ملك ساسّناثنيهاوالفرس الذين غزاهم العرب وأذلوهم. و

 منه زين العابدين بن احلسني )السجاد(، االبن الناجي الوحيد من واقعة كربالء. ا أنتجبإهنم  قيل ، واليتزاننشهر ابنو شاه املسماة  (3)

يعي قرن السادس عشر املذهب ومنذ تبّن الشاه إمساعيل الصفوي يف أوائل ال اجلعفري وجعله املذهب الرمسي لدولته أخذ يتنامى الشمِّ

يعبشكل ملحوظ نفوذ علماء الدين  حبيث بدأ تدرجيًيا التخلي عن الرؤية االنتظارية اليت تعترب كل سلطة زمنية غري صاحلة مدام ال  ،(4) ةالشمِّ

                                                           
 (1) Raihan Ismail, Op.cit, pp 83-84. 

 ، يف:16/07/2012، أجماد العربمضاوي الرشيد،" السعودية واخلطر القادم"، ( 2) 
<http://www.amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=9&id=00014472> 

 108-93ص  ،2008يل، بريوت: دار الفارايب، ، ترمجة: خليل أمحد خلإيران الثورة اخلفيةتيريي كوفيل،  (3)
 .9، ص 2002، دمشق: دار عالء الدين، خيارات إيران املعاصرة تغريب...أسلمة...دميقراطيةوليد خالد املبيض وجورج شكري كنت،  (4) 

http://www.amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=9&id=00014472
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 حيدر حب هللا،حسب ة السيما أوقات األزمات، وكان من أوائل مظاهر هذه املشاركة يقودها اإلمام املنتظر، واملشاركة أكثر يف السياسي

 . (1) هـ(940)نسبة إىل جبل عامل( الذين تصدموا للوقوف إىل جانب السلطة الصفوية كالشيخ الكركي ) العاملينيمع بعض 

يعي املرجع  مريزا حممد حسن الشريازيعندما أصدر آية هللا العظمى ويف العصر احلديث جند ما يعرف بثورة التنباك،   األعلى يف الشمِّ

، بغرض كسر االمتياز اجملحف الذي أعطته الدولة القاجارية للربيطانيني سنة 1891ذلك الوقت، فتوى حترم التدخني والتبع سنة 

، (2)التبغ يف بالد فارستصنيع لعملية شراء، بيع و  )Major G. F. Talbot(الشركة الربيطانية  من قبل احتكار. والذي نتج عنه 1890

% من اإليرانيني كانوا  20. ما أدخل حوايل (3)األرابح سنوًيً ¼ ألف جنيه إسرتليّن للحكومة االيرانية وربع  15ملدة نصف قرن مقابل 

من املؤمنني  ةيعيالشمِّ  (، الذي أتخذه املرجعية الدينية1/5يعملون يف قطاع التبغ يف بطالة، وقلص يف نفس الوقت من مقدار اخلمس )

. ما أدى يف األخري إىل تراجع امللك القاجاري انصر الدين شاه عن قراره بعض موجة التظاهر واالضطراابت من طرف الشعب (4)اإليرانيني

 اإليراين. 

يعكما أن دور رجال الدين  من   (02) ان، حيث تزعمها اثنال يستطيع أن ينكره 1906يف الثورة الدستورية )املشروطة( سنة  ةالشمِّ

يعة كبار الفقهاء  يف إيران، مها: السيد حممد الطباطبائي والسيد عبد هللا البهبهاين، واليت دعمها كذلك كبار مراجع التقليد، السيما الشمِّ

كة حتولت بالد فارس كما كانت وعلى إثره هذه احلر  .(5)النائيّنالشيخ كاظم اخلراساين، والشيخ عبد هللا املازندراين، والشيخ حممد حسني 

يليف هذا األخري  احتلتسمى خالل تلك الفرتة إىل أول بلد مسلم يشهد جتربة دستورية.  ُالم
يعة  امل جًدا، فاملادة الثانية  مميزةً  مكانةً الشمِّ

ة، وال تعدل هذه أنه ال مير قانون من دون موافق جلنة من العلماء تقر أبنه غري خمالف للشريعتنص: " 1906( من دستور 02)

   "، ما دل على النفوذ والقوة اليت كان يتمتع املاليل آنذاك. املادة أو تلغى حَتى ظهور إمام الزمان
ُ
يل دسرتة مذهبهم الم كما استطاع امل

 .(6)ابعتباره مذهًبا رمسًيا للبالد

                                                           
 ، يف:28/12/2012، مركز آفاق للدراسات والبحوثرحيل دندش، "احلوزة العلميمة بني الواقع واملرجتى، حوار مع: الشيخ حيدر حب هللا"،  (1) 

<https://aafaqcenter.com/index.php/post/1539> 
 .9، ص املرجع السابقالد املبيض وجورج شكري كنت، وليد خ (2) 
 .63، ص 1991، القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر، 4، طإيران من الداخلفهمي هويدي،  (3) 
  ، يف:09/09/2010، الراصدهيثم الكسواين، "موسوعة مصطلحات الشيعة )حرف الثاء("، (4) 

<http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3879> 
 ، يف:02/10/2014، مركز بريوت لدراسات الشرق األوسطهيثم مزاحم، "احلوزة الدينية يف قم بني املرجعية ووالية الفقيه"،  (5)

<http://www.beirutme.com/?p=3497> 
 .184، ص2011: دار مدراك للنشر،  ، ديب2ط ،واملستبدة املشروطة الشيعة علماء بني الدستور على النزاع اخليون، رشيد (6)

https://aafaqcenter.com/index.php/post/1539
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=3879
http://www.beirutme.com/?p=3497
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 أمم 
ُ
ألغيت احملاكم الشرعية، مث قام الشاه رضا  1936يل بعض االحنصار، ففي العام الم ا يف عهد األسرة البهلوية، فقد عرف نفوذ امل

يعة حبرمان رجال الدين  من أهم مواردهم املالية من خالل فرض قانون يلزم تسجيل الواثئق القانونية عند كاتب عدل. كما أختذ الشمِّ

س أورويب على الناس، وال يستثىن  فرض لباالط وعدم فرض ارتداء احلجاب، وحّتم إجراءات ترمي إىل تغيري أحوال املرأة من السماح ابالخت

والعلوم الشرعية   بعد احلصول على ترخيص خاص إلعفائهم من ذلك. كما أن عدد طالب الفقهرجال الدين من هذا اإلجراء إالم 

بسبب إنشاء  .1941و1925طالب ما بني سنيت  785طالب إىل  5984املسجلني يف املدارس الدينية تراجع بشكل ملحوظ من 

املعجب ابلتجربة الكمالية أن لقيت  ) رضا شاه(التعليمية. وكانت نتيجة هذه اإلجراءات اليت أقدم عليها البهلوي الكبرياملؤسسات 

  شديدةً  معارضةً 
ُ
اجملتمع والتقليل من حضورهم فيه  ةالرامية إىل علمن جراءاتيل، إذ كانوا مستهدفني مباشرًة من وراء هذه اإلالم من امل

  .(1)والتضييق عليهم

مهنة املعلم والقاضي ومنه حرمت علماء  تا يف نفس الوقت خدمهم، ذلك أن اإلصالحات اليت أطلقاه رضا شاه واليت علمنأهنم  بيد

يعة الدين إىل ازدهار التعليمي الديّن التقليدي أو ما  يف نفس الوقت من املداخيل والدور االجتماعي املتأيت من هاتني الوظيفتني، أدت الشمِّ

يعة من أهم مراكز ختريج رجال الدين  اليت تعترب .(2)رأسها حوزة ُقمم  ، وعلىالعلميةوزات ابحليسمى  يف إيران والعامل، ففيها تلقى تعليمه الشمِّ

يع، أهم شخصية الشاه نضاالته ضدوألقى دروسه وبدأ  )اإلمام اخلميّن(، ما جعل منها أكرب حوزة على مستوى العامل وقتنا املعاصر يف ة يشمِّ

يعة كثر أتثريًا يف واأل يف وقتنا احلايل بعد تراجع أتثري حوزة النجف )مرقد اإلمام علي(، خصوًصا أن هلا رمزية دينية هي األخرى يف الشمِّ

يعاملؤسسة الدينية  ا ال متلك اترخيًا عريًقا مقارنة حبوزة النجف أومع أهنم قلوب املؤمنني الشيعة )مرقد فاطمة املعصومة(،  ن، يف إيراة يالشمِّ

على يد عبد  -يف ظل حكم الساللة القاجارية اليت حكمت إيران -ال يزيد قرن من الزمن فقط  أو ابألصح إعادة أتسيسها فتأسيسها

 م. 1922عام  الكرمي احلائري اليزدي

ى اجملال ويعود الفضل للعرب من أصول عراقية لتحول ُقمم املدينة وليس احلوزة إىل مركز حضاري مث ديّن، حيث استحوذوا عل

يعة دور احلوزة يف ختريج علماء الدين  إنم . (3)االقتصادي يف هذه البلدة ليمتد فيما بعد للسيطرة الروحية التقليد  مبختلف الرتب ومراجعالشمِّ

وزة ال ختلو من احل جعلها تلعب دورًا مؤثرًا يف دينامية اجملتمع اإليراين والسياسية اإليرانية، غري أنم شبه رمسية  وتوحدهم يف صورة مؤسسة

                                                           
 .40- 35ص ، املرجع السابقتيريي كوفيل،  (1) 
 .118، ص املرجع نفسه (2) 
، ص 2003القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، ، 481، ترمجة: رضوان السيد، املشروع القومي للرتمجة العدد ن والسياسة يف إيرانبردة النيب الديروي متحدة،  (3)

21. 
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ا مع احملافظني، رغم أن متناقضة، فانتماء احلوزة إىل التيار احملافظ ال يعّن ابلضرورة دائًما أهنم  خمتلفة وأحياانً  وجود تيارات فقهية وسياسية

 من  ا األكثريةفقط، أمم  20، فكلهم جزء منه، وهم النظام استطاع أن يضمن والء آًيت هللا العظمى ومراجع التقليد
ُ
فهم معارضون  يلالم امل

من درجة حجة اإلسالم من أصل  2000. و5000فقط ممن حيملون درجة آية هللا موالون للنظام من أصل  80للنظام، حيث أن 

 . (1)مع النظام 28000

علماء  نمن لد تلقى إمجاًعا على أرض الواقعتكن  مل أثناء حياة اخلميّن(السيما ) اخلمينيةف هذا األمر ليس ابجلديد واحلقيقة أن

يعة  أفكار ، حيث مل تلقى السياسية يل السلطةالكثري منهم يتحفظ على ممارسة املالم  بقيالذين على قلتهم الكبار ومراجع التقليد، و الشمِّ

 :ر على غرارمن طرف مراجع التقليد الكبا احلاالت الرفض بعض ويف سوى القليل من التأييد اإلمام اخلميّن املتعلقة بوالية الفقيه املطلقة

 حممد، (1986 - 1905) شريعتمداري كاظم  حممد، أو أكرب مراجع التقليد نفوًذا يف وقته (1992 - 1899) أبو القاسم اخلوئي

(...إخل، ويعود السبب يف رفض والية الفقيه املطلقة بصفة 2007 -1912) القمي طبطبائي حسن (،1979-1904) مغنية جواد

، الفقه من نظرية  مستوردة   يف األساس الفقيه والية كون حديد لسببني رئيسيني، األول يتعلقعامة واخلمينية على وجه الت من خالل  السُّّنم

عندما كان يدرس ابألزهر  علي الكركي العامليحيث نقلها  ،السلطانية األحكام كتابه:  يف املاوردي أبو احلسن علي إسهامات

يعيةواعطاها صبغة  يعيال (Clerical) اإلكلرييكي النظام واألهم يف معارضة والية الفقيه اخلمينية كوهنا قوضتأمما، السبب الثاين  .شمِّ  شمِّ

هلا وليس العكس، انهيك أن اجملمعية اليت   القرون املنصرمة، حيث أحلق اخلميّن الشريعة ابلثورة وجعلها اتبعةً  ةالذي نشأة خالل الثالث

الباحث الفرنسي كما يرى -الثورة اإليرانية فإنم  ،وعلى هذا، ايتها على يد اخلميّن ولصاحلهكانت قائمة بني آًيت هللا العظام قد عرفت هن

يعية اليف الرتاتبية  مل تكن ثورة آًيت هللا بل ثورة حجج اإلسالم أي العلماء األقل مرتبةً  – (Olivier Roy)أوليفييه روا   .(2)شمِّ

يعيةالداخل احلوزة يبدو جلًيا عدم التوافق كما  أثناء االنتخاابت، ففي االنتخاابت الرائسية اليت جنح يف الرئيس األسبق خامتي ذو  شمِّ

التوجهات اإلصالحية أظهرت النتائج أتييده يف مدينة ُقمم معقل احلوزة. كما أن موقف اخلميّن الثوري من الشاه كان ال يتوافق مع موقف 

، واليت كانت تدعوا إىل إصالح للنظام دون تغريه من خالل تطبيق ما لربوجرديآية هللا حسني ااحلوزة دائًما، اليت كان يتزعمها آنذاك 

                                                           
 .2011، اجلزائر: مركز الدراسات التطبيقية واالستشراف، 2020 إيران: مستقبل املكانة اإلقليميةوليد عبد احلي،  (1)
 .171 ،166ص  ،1996 ، بريوت، دار الساقي،2، ترمجة: نصري مرموة، طالسياسي ماإلسال جتربةروا،  أوليفيه (2)
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 ؛( تيارات كربى04ًيا أربعة )حوزة ُقمم تضم حال  تتضح الصورة أكثر، فإنم . وعموًما، وحّتم (1)من قبل الشاهاملعطل  1906يف دستور جاء 

 :(2)هي

ن مراجع أوابلرغم من  سياسي،ال-لديّنا طلقةوالية الفقيه املاملؤيد ملشروع  )األصوليون(: هو التيار الديين الرمسي الوالئي التيار-1

سسات الدولة. مهمة هذا كثر تغلغاًل يف مؤ أيًضا األة، و يف احلوز  ه األكثر تنظيًما ومتوياًل وسيطرةً التقليد وكبار العلماء يف هذا التيار قلة، فإنم 

ار جند: هم زعماء هذا التيأ. ومن ظاماخل الناملطلقة مث القذف هبم د لنظام والية الفقيهالتيار الرئيسية ختريج طلبة علوم دينية موالني 

 ؛ى مكارم الشريازي العظمهللايد: آية ومرجعي التقل ؛إضافة إىل آية هللا مصباح يزدي مطهري.ومرتضى  ؛حممد هبشيت ؛اخلميّن، خامنئي

  .وآية هللا العظمى حسني نوري مهداين

اإليراين يف حقيقته ما هو  إنم الدستور قيل اجلناح األقوى الذي ميثل هذه التيار، حيث تعاظم نفوذه حّتم  ُقمم حوزة  جممع مدرسي ويعد

)رابطة املدرسني يف احلوزة العلمية(  ُقمم فقد أصبح جممع مدرسي حوزة  .(3)ُقمم إاَل نتاج فكري لعدد كبري من أعضاء جممع مدرسي حوزة 

ويعترب هذا اجملمع نفسه أكرب جتممع علمائي يف  .ىل درجة خييل إىل الواحد أنه أصبح مرادًفا لكلمة احلوزةإعلمية يغطي على كامل احلوزة ال

عضًوا، بعضهم مراجع تقليد وعلماء وأساتذة من الصف األول يف احلوزات العلمية،   52اجلمهورية اإلسالمية، حيث يبلغ عدد أعضائه 

حيث حيدد اجملمع أهدافه والسياسات اليت يسعى إىل  .عيد احملافظة على الثقافة اإلسالمية ودعمهاكما أنه يضطلع برسالة خطرية على ص

 :(4)تطبيقها على النحو اآليت

 ؛نشر معارف اإلسالم احملمدي األصيل وتعاليم مدرسة أهل البيت املعصومني -
 ؛ةوالقيم اإلسالمي توفري الظروف املناسبة حلاكمية القرآن الکرمي وتعاليم العرتة الطاهرة -
 ؛حيحةهة الصهتيئة الظروف املناسبة إلجناز البحوث يف حقل العلوم واملعارف اإلسالمية وتوجيهها الوج -
 ؛ابذل اجلهود من أجل إصالح املناهج الدراسية يف احلوزات العلمية واستكماهلا واالرتقاء هب -
 ؛اإلسالمي ووالية الفقيه شرح املبادئ العلمية والفقهية اليت يقوم عليها النظام -
 ؛يرانخلق األرضية املالئمة إلعداد الكوادر احلوزوية اليت حتتاجها اجلمهورية اإلسالمية يف إ -

                                                           
 .53-52ص  ،املرجع السابقفهمي هويدي،  (1)
 يف:  ،16/04/2013، مركز اجلزيرة للدراساتحسن أمحد العمري، "القرار السياسي يف إيران بني الثورة والدولة"، )ملفات(، (2)

<http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343105119173879.html> 
 .99، ص 2012ة السياسات، الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراس ،التيارات السياسية يف إيرانفاطمة الصمادي،  (3)
 "النظام األساسي مجاعة العلما واملدرسني يف احلوزة العلمية بقم املقدسة"، يف: موقع مجاعة العلماء واملدرسني يف احلوزة العلمية بقم،( 4)

< http://www.jameehmodarresin.org/ar/2014-06-10-05-28-10/3811-2014-06-10-05-23-56.html> 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343105119173879.html
http://www.jameehmodarresin.org/ar/2014-06-10-05-28-10/3811-2014-06-10-05-23-56.html
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 .ُقمم ب لعلميةالقيام بسائر القضاًي الضرورية اليت تساهم يف حتقيق أهداف رابطة املدرسني يف احلوزة ا -
حكومة ظل يف إيران، من حيث مراقبته لعمل رئيس اجلمهورية وحكومته ولإلعالم يشكل شبه  احلوزة أصبحوالواقع أن جممع مدرسي 

يعيةمع على عدم جتاوز اخلطوط احلمر يف ما يتعلق ابملسائل الدينية اجملواملؤسسات األخرى يف البالد، حبيث حيرص  ، وخاصًة العقائدية الشمِّ
رص على عدم اإلسراف يف احلرًيت الفكرية واإلعالمية والسلوك االجتماعي منها، على غرار مسألة اإلمامة ووالية الفقيه، إضافة إىل احل

 يساعده يف فرض نفوذه هذا كمية الصالحيات اخلطرية اليت يبده ودعم املرشد له واحتكاره للمشهد الديّن، حيث حيدد .(1)للمواطنني
 :(2)صالحيات على النحو اآليت النظام األساسي له

 ؛تعريف هبمحتديد مراجع الدين وال -
 ؛اتلس األعلى للحوز ية عرب اجملالعلم حتديد السياسات الکلية واإلشراف العايل على املسرية العلمية والتعليمية لطلبة احلوزات -
  ؛ إيرانهمة يفاإلعالن عن موقفها إزاء األشخاص الذين يتوفرون على الشروط املطلوبة لتقلمد املناصب امل -
اذ املواقف إزاء كاف -  ؛ة القضاًي الضرورية يف إيران وشرحها ودراستهااختم
 ؛مل اإلسالميران والعايف إي إصالح احلوزات ووضع الربامج واخلطط الالزمة هلا مبا يتالءم ونظام اجلمهورية اإلسالمية -
 ؛تشکيل اجمللس األعلى للحوزات العلمية 
 ؛وضع الربامج إلعداد وتدوين املناهج الالزمة عرب اجمللس األعلى -
 ؛ان األخرىالبلد وضع الربامج اخلاصة ابلدعوة ونشر اإلسالم يف داخل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وسائر -
 ؛وضع الربامج من أجل إعداد الدعاة للداخل واخلارج -
 ؛املناهج الدراسية للحوزات العلمية وإعداد الطلبة عرب الطرق القانونية واستكمالإصالح  -
 نهجي عن اإلسالم.الدفاع العلمي وامل -

تتيح هذه الصالحيات للمجمع التحكم غري املباشر يف كافة النظام، ابتداًء من املرشد إىل غاية حتديد مراجع التقليد، الذين يكونون 
وسط  غالًبا ممن يساندون النظام، بغض النظر عن الكفاء العلمية هلم، ولعل هذه الصالحية حلد اآلن تعد األكثر إاثرًة للغط واجلدل

مل يعد مرجًعا للتقليد بسبب معارضته لتوجمه الثورة  آية هللا العظمى حممد كاظم شريعتمدارياإليرانيني، فبعد الثورة مباشرًة أعلن اجملمع أنم 
 ، وهو من الشخصيات والقامات العملية الكبريةيوسف صانعيكما نزل اجملمع رتبة   .ولسياسات اخلميّن ال بسبب نقص كفاءته العلمية

وعالقته آبية هللا منتظري، الذي  (3) 2009يف اجملال الديّن من آية هللا العظمى إىل حجة اإلسالم، بسبب دعمه للثورة اخلضراء يف إيران 
 تويف يف العام نفسه، حيث توجهت األنظار إليه كخليفة ملنتظري يف معارضة النظام.

على احلفاظ على التقاليد  املصرينثل هذا التيار يف مراجع التقليد ورجال الدين : يعرفون أيًضا ابسم اإلخباريني، يتمالتقليدي التيار-2
، إذ يؤمنون بقصر مهام الفقيه يف املسائل الفقهية للحوزة العلمية، حبيث ال يقحمون أنفسهم يف التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية

                                                           
 .املرجع السابقهيثم مزاحم،  (1)
 .املرجع السابقموقع مجاعة العلماء واملدرسني يف احلوزة العلمية بقم،  (2)
 :يف ،Monitor-Al ،26/06/2014 ين"،آرش كرمي، "جممع مدرسي احلوزة العلمية يف قم يوجمه حتذيًرا لروحا (3)

<http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/06/qom-seminary-teachers-warn-rouhani.html> 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/06/qom-seminary-teachers-warn-rouhani.html
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أهم مراجع التقليد الباقني على  ،أَما طالقاين.هذا التيار جند: آية هللا حممود  ومن أهم رواد .الدينية فقط دون تدخل يف الشؤون السياسية
  قيد احلياة فيه، فنجد: آية هللا العظمى حسني وحيد خراساين، وآية هللا العظمى موسى شبريي زجناين.

هم يل الفقيه، ومن أالحيات الو دعو إىل تقيد صيا مع أنه ال يعارضها، وإّنم ال يقبل هذا التيار والية الفقيه املطلقة  :التجديدي التيار-3
ويف، انجنايت، وبيات زجن د إبراهيمي، حممموسوي أردبيلي، يوسف صانع عبد الكرميمراجع التقليد يف التيار جند: حممد كاظم شريعتمداري، 

هذا  يد يف إيران، رجالاجع التقلد مر يغري أهنم غري معرتف من طرف النظام أو ابألصح جممع مدرسي حوزة ُقمم، اجلهة املسؤولة عن حتد
لتيار وميثل ا ت الرائسة.و انتخاابأشورى التيار يدعمون غالًبا مرشحي التيار اإلصالحي أو الشخصيات املعتدلة سواء النتخاابت جملس ال

 .جممع مدرسي وحمققي احلوزة العلمية يف ُقم  التجديدي نقابًيا 
ية التنسيق مع ممثل ذا من خاللزة العلمية، وهحماولة احلرس الثوري زًيدة نفوذه يف احلو  انتج عن: هذا التيار العسكري –الديين التيار-4

  يف احلرس، وأتسيس مدارس دينية مستقلة خاصة ابحلرس لتأهيل رجال دين منهم. الويل الفقيه
يعية واحلقيقة أن هذه االنقسامات داخل املؤسسة الدينية  نتها وقوة أتثريها على اجملتمع، حيث انعكست بشكل واضح على مكاالشمِّ

  مصطفى اللباديرى 
ُ
ا ألسباب كثرية لصاحل عليها يف بداًيت الثورة وقد تراجع نفوذمه ابألمهية ذاهتا اليت كاان يعودايل مل الم أن حوزة قُّمم وامل

يل عرف حيث .(1)مؤسسة احلرس الثوري ُالم
عكس عهد اخلميّن الذي أحاط نفسه يف عهد خامنئي هتميًشا أكثر وتقلًصا يف الدور  امل

أقل استقالاًل بعدما أصبحت احلوزات العلمية تعتمد كلية على النظام  بشكل عام أبتباعه من رجال الدين، حيث غدت املؤسسة الدينية
صبح املسؤول عن للحصول على الدعم املايل والسياسي السيما أن عدد مراجع التقليد الكبار ما فتئ يتناقص، زد على هذا أن املرشد أ

. فعلى الرغم أن النظام وفمر للمؤسسة الدينية إمكاانت مالية (2)تعيني اجمللس الذي يدير احلوزات العلمية الرئيسية واملعاهد الدينية يف إيران
خيي وإتباعها له مالًيا ضخمة غري أنه يف نفس الوقت مل يتوان عن تقييدها أبجهزة أمنية وقضائية لبسط سيطرته عليها وسلبها استقالهلا التار 

 حتويلها إىل مؤسسة رمسية أتمتر أبمره. ،وإدارًًي. وابلتايل
وهذا  .وتعد احملكمة اخلاصة برجال الدين األداة األكثر شهرًة يف تدجني احلوزة لصاحل النظام، إذ يصفها نقمادها مبحكمة تفتيش العقائد

. (3)ا من رتبهم العلمية ومناصبهم، انهيك عن سجنهم أو وضعهم حتت اإلقامة اجلربيةمن خالل جتريد الكثري من العلماء األكثر علًما ومتيزً 
ازات حيث يتم استعماهلا يف وجه أي رجل دين يهدد استقرار النظام، يف حني تتم مكافأة الداعمني للنظام مبجموعة واسعة االمتي

 االجتماعية واالقتصادية، حّتم 
ُ
يف اتريخ إيران واألقل معارضة للنظام أو اإلتيان مبا قد ينجم عنه حرماهنم من يل اليوم األكثر ثراًء الم  غدى امل

يعية . وهذا أمر  جديد ذلك أنم املؤسسة الدينية (4)الكثري املزاًي اليت أبيديهم العهود السابقة لطاملا كانت معانقة هلموم الناس  يف إيران يفالشمِّ

                                                           
 ، يف:06/06/2016، جريدة السفريمسرح الصراع على السلطة يف إيران"،  مصطفى اللباد، " (1)

<http://assafir.com/Article/497643/Archive> 
 :يف ،2014أفريل  ،معهد واشنطنمهدي خلجي،" روحاين إحكام السيطرة كيف يتخذ خامنئي القرارات"،  (2)

<http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/tightening-the-reins-how-khamenei-makes-decisions> 
 .40، ص 2010الرًيض: دار العبيكان، ، ، ترمجة: ايهم الصباغران اخلفيةإيراى تقية،  (3)
 .املرجع السابق مهدي خلجي، (4)

http://assafir.com/Article/497643/Archive
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/tightening-the-reins-how-khamenei-makes-decisions
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ة، حيث كانت قوة العلماء واستمرار دورهم يف اجملتمع كان دائًما منوطًا مبحفظتهم على وملتصقة بتطلعاهتم، خصوًصا يف احلقبة البهلوي
  .(1)عالقتهم ابلرأي العام
 
ُ
يل مبكانة هامة داخل النظام احلايل، فهم على رأس أهم املؤسسات يف البالد، بدًء من املرشد ورائسة اجلمهورية، اليت الم مع هذا حيظى امل

كما أن اإلصالحي حممد رجال دين، أمثال: حجة اإلسالم علي اخلامنئي، وبعده حجة اإلسالم هامشي رفسنجاين،  توهلا يف فرتات سابقة 
أغلب  أَما، الرئيس احلايل حسن روحاين، فقد درس يف حوزة ُقمم وخترج منها برتبة حجة اإلسالم، كما أنم  خامتي حيمل رتبة حجة اإلسالم،

بدون أن . وجملس صيانة الدستور، جملس خرباء القيادة، لس تشخيص املصلحة العليا للنظامجماجملالس بيد أصحاب العمائم، مثل: 
رغم أن الثورة اخلمينية مل تكن من صنيع القوى الدينية  ننسى السلطة القضائية، وجملس قيادة الثورة الذي كان يتكون كله من رجال دين،

 وحدها فقط. 
يعة أن رجال الدين حيث  الدين عاماًل جوهرًًي ومتغلغاًل عملية صنع القرار اإليراين. أصبح 1979االسالمية  ومنذ جناح الثورة الشمِّ

ما حيصر  هلذا، عادةً  ، ويف املؤسسات االسرتاتيجية اليت تضمن سيطرهتم.اإليرانية مهورية اإلسالميةاجلموجودون على مجيع املستوًيت يف 
 
ُ
  فهو يلجأ دائًما إىل سياسة املعارضني منهم لتوجهاته، يل الكبار، حّتم الم النظام على عدم استعداء امل

ُ
يل  الم االستيعاب واالحتواء حيال ُقمم وامل

على استقراره ومكانته، مثلما حصل مع بعض املراجع الكبار  ا يف احلاالت اليت يرى فيها أن هذه املعارضة تشكل خطرً إالم  كقاعدة عامة.
يل سيطرة أن  وليد عبد احليويف هذا السياق يرى   وآية هللا شريعتمداري.أمثال، آية هللا منتظري، آية هللا طالقاين ُالم

على الدولة امل
 ومؤسساهتا يعترب أحد أهم مشاكل النظام السياسي يف إيران، حبيث أن الشحنة الدينية يف النظام السياسي أعلى كثريًا من الشحنة الدينية

تح اجملال التساع الشقة بني الطرفني بقدر ما سيجرب النظام على التكيف التدرجيي مع مستوى يف اجملتمع احمللي والتوجه الدويل، وهو ما يف
 .(2)شحنة اجملتمع

 :خامتة
يتشابه النظام السياسي السعودي واإليراين إىل حد كبري يف عالقتها ابلدين وتوظيفهما إًيه لصاحل النظام السياسي، إذ ميكن 

ا يف كلتا النظامني من حيث إضفاء الشرعية على النظام واستقراره وكذا التجنيد لصاحله، إضافة إىل هذا اجلزم أن العنصر الديّن يعد أساسيً 
ان يعد الدين أحد أهم مصادر القوة الناعمة وبسط النفوذ سواًء يف الداخل أو خارج احلدود. ولعب الدين والنخبة الدينية يف السعودية وإير 

مع االختالف يف - النظام، لكن املالحظ أن يف كلتا البلدين جنح النظام يف تدجني املؤسسة الدينية دورًا مهًما يف تشكل -كما رأينا-
ا أضحت أقرب إىل اجلهاز احلكومي منها إىل املؤسسة ذات الكيان املستقل، فقد لصاحله واحلد من استقالهلا، إذ أهنم  -درجة هذا التدجني

غري أن االختالف  اسًيا وتدعمه، ويف نفس الوقت أداة فعالة ضد خصومه يف الداخل واخلارجمت خلق مؤسسة دينية رمسية تساند النظام سي
ية يف بني النظام السياسي السعودي واإليراين يكمن يف موقع هذه املؤسسة الدينية يف بنية النظام وكذا أتثريها، فبينما تعترب املؤسسة الدين

. ونتنج له أهم النخبة السياسية والدينية املوالية له على غرار املرشد ترتبع على هرم النظام إيران أهم ركن يف بنية النظام السياسي، إذ هي

                                                           
 .9، ص 1998، 235، العدد 21، مج املستقبل العريبإىل أين؟"،  "إيران ... غسان ابن جدو،(1)
 ، يف:13/09/2017وليد عبد احلي، "إيران ومؤشرات ذات معىن"، شوهد يف  (2) 

<https://www.facebook.com/walid.abdulhay> 

https://www.facebook.com/walid.abdulhay
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يرجع  ؛جند أن دورها السياسي يف اململكة ضعيًفا جًدا من حيث التأثري يف العملية السياسية، على الرغم من دورها اجلوهري يف نشأة النظام
املتكونة عرب الرتاكم و  هلذه النخب، لخصائص السوسيولوجيةل بدرجة أوىلية يف إيران والسعودية هذا التباين يف املواقع لدى النخبة الدين

إىل النظام السياسي وتستمد  والثقايف، ذلك أن الطبقة الدينية )العلماء واملشايخ( عند السَُّنة على مر التاريخ اتبعة   و السياسي التارخيي
 جتماعي الذي شاءه هللا، أمم ام االشرعيتها منه، فهو عندهم ميثل النظ

ُ
يعة يل الم ا امل  حقيقة مستقلةً  اجتماعيةً  طبقةً  يف حد ذاته، فيشكل الشمِّ

نظمة مؤسسًيا ومالًيا عن الدولة والنظام، بفضل نظام اخلمس والزكاة واهلبات املدفوعة من طرف املؤمنني، وابإلضافة إىل طبيعته الرافضة لأل
 ي )انتظار عودة املهدي( الذي حط من قيمة كل سلطة زمنية ـالقائمة، بسبب املوقف االنتظار 

يعة إذن، رجال الدين  ل على هذا ألقاب رجا ويدل َنة.السُّ ين ا ابلتسلسل اهلرمي والتنظيم من رجال الدأكثر استقاللية ومتسكً الشمِّ
يعة الدين  يع احلوزي يملمير التع حيث ،سُّنمةرجال الدين الواهلراركية )الرتاتبية( اليت متيز هذه الطبقة مقارنة بالشمِّ راحل م( 03بثالث ) ، يالشمِّ

 (1: يتاالالنحو  راحل علىهذه امل ازإجين وميك، ، ينتج عنه ابلضرورة مكانة اجتماعيةا هلاا تبعً ا علميً ويعطى خريج كل مرحلة منها لقبً 
لة سطح املتوسط: يسمى الدراسة فيها مرح (2.مبتدئأو  طالبمرحلة سطح املقدمات: تعترب املرحلة األوىل لطالب احلوزة، ويلقب ابسم 

  ، ومّتم جة اإلسالمحلتخرج هي ة فيها بعد امرحلة سطح اخلارج: وهي مبثابة الدارسات العالية للطالب احلوزي، وأول مرتب (3.ثقة اإلسالم
ىل إلعامل اوفيها يتحول  ،ى العظمهللاآية هي رية فاملرتبة األخ ،ا، أمم آية هللاجيز لالجتهاد أصبح حيمل لقب وأُ  اكان حجة اإلسالم قادرً 

 .مرجع تقليد
يعة واحلقيقة أن هذه الرتاتبية لدى رجال الدين   على سعة  تدل أي امتالكهم ألنصار ومريدين السيما عند اكتساهبم مرجعية التقليدالشمِّ

يعلرجل الدين  وجنسياهتم، انهيك أنوالذي قد يتعد حدود أوطاهنم  ،ياسي وسط مجهورهم املتدين حتديًدانفوذهم الس مرتبة دينية  يالشمِّ
، كما متنحه أيًضا نفوًذا على قوة مجهوره واتباعه أساًسامداخيل ومكاسب عرب الركائز االجتماعية القائمة  ،متنحه منزلة اجتماعية، وابلتايل

يعلديّن األمر الذي يضع الزعيم ا .مثلما كان احلال مع اخلميّن أو موسى الصدر سياسًيا يف عالقة صراع مع الزعماء السياسيني حول  يالشمِّ
  (1) .اجلمهور نفسه كمدخل إىل السلطة

خذ بعني معني فقط، دون األ ف أو جناحرف طيمن ط حمتكرة   اأهنم ما مييزها  حالة املؤسسة الدينية الرمسية يف كلتا البلدين، فإنم  ،اأمم 
ن اجلناح م ونالومَهابيم سيطر ي، يف حني لعلميةالتيار الوالئي على املؤسسة الدينية واحلوزة ا سيطرياالعتبار املكانة العلمية، ففي إيران 

لنظام وجود عند النظام اإليراين أعلى من تلك املاتعترب الشحنة الدينية عند  املقابليف و  .الرباغمايت على املؤسسة الدينية الرمسية السعودية
جملتمع ينية املوجود يف احنة الدشلاية أن وجود عند اجملتمع اإليراين، بينما تتميز احلالة السعودا من تلك امليضً أالسعودي، وهي أعلى 

 النظامني. وأمنقرار دد استند النظام السياسي، ويف كلتا احلالتني يعد هذا األمر مشكاًل يهعالسعودي تفوق تلك املوجود 

                                                           
ص  ،2005والنشر،  ، بريوت: املؤسسة العربية للدراساتسوسيولوجيا اجلمهور السياسي الديين من الشرق األوسط املعاصرخليل أمحد خليل، أنظر:  (1)

244 – 246. 
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