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 �امعة تیارت------------------------------------- ا�كتور محمد أ�مني كامل 
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      املركز اجلامعي �ٓفلو  --- ---------------------- ----مداين عبد القادر : أ�س�تاذ ///املركز اجلامعي �ٓفلو ----------- -----یوسف م�قار�ن: أ�س�تاذ
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  في المجلة النشرو شروط  قواعد

ة حتريره يف عمليّ تعارف عليها ُـ ة  املة و العلميّ اخلطوات املنهجيّ الباحث  اتبعً م املقال باجلدية و األصالة مُ سّ جيب أن يت - 

أن ال يكون قد سبق  نشره أو إرساله إىل جملة أخرى و أن ال يكون املقال مقتطع من رسالة املاجستري أو ، و للمقال

  .أطروحة الدكتوراه  

        أن يُرسل صاحب املقال سريته الذاتية باختصار تتضمن إمسه و لقبه و درجته العلمية و اجلهة العلمية املنتسب إليها    - 

املقال مبخلص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية على أن  مع إرفاقوانه اإللكرتوين و رقم هاتفه ، و عنوانه الربيدي و عن

  .الكلمات املفتاحية  مع إدراج ،  مخسة أسطرامللخص  ال يتجاوز 

 18حجم  Traditional Arabicنوع اخلط  ) (wordصيغة على  أن يكون املقال حمرر بآلة الكمبيوتر - 

بالنسبة للغة  10حجمو  باللغة العربية 12حجم     Times New Roman  اهلوامش خطباللغة العربية و 

مع احرتام .  14حجم    Times New Roman  ير املقال باللغة الفرنسية يكون بنوع خط ر و حتالفرنسية 

سم ما  01مع إعتماد  )سم 2اليسار  ) . (سم  3اليمني ( .) سم  2 أسفل) . (سم  2أعلى (   حواف الصفحة 

و أن  و املراجع و املالحق    صفحة مبا يف ذلك املصادر 25على أن ال يتجاوز عدد صفحات املقال بني األسطر ، 

املوجود  يف املوقع اإللكرتوين للمركز   docمع إلتزام الباحث بكتابة املقال وفق النموذج   .صفحة 15قل عن يال 

  .اجلامعي بآفلو 

 .وفق القواعد املنهجية املتعارف عليها املصادر  و املراجع يف آخر املقال  و ترتب تكون يف أسفل كل صفحةاملقال هوامش  -

  . ختضع مجيع املقاالت الواردة إىل ا�لة للتحكيم من قبل اهليئة العلمية للمجلة و كذا جلنة القراءة - 

عالم ، و هيئة حترير ا�لة غري معنية بإط النشر ال يتم نشره  رتم قواعد و شرو ا�لة  و مل حيُ  إىلرسل مقال مُ  كل   - 

  .صاحب املقال بذلك 

   :مالحظة ***

  .ختضع عملية ترتيب املقاالت العتبارات فنية   - 

. عن رأي ا�لةاملقاالت املرسلة للمجلة تعرب عن آراء أصحا�ا و ال تعّرب  -   

       إلى السيد رئيس تحرير مجلة المستقبل  للدراسات القانونية و السياسية   :تُو�ه مجیع املراسالت  - 

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد االلكتروني   







 كلمة العدد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                       و الصالة و السالم على أشرف خلق اهللا محمد صلى اهللا عليه و سلم 

 باهللا العلي العظيم  قوة إالّ  و ال حول و ال

و يف عددها اجلديد ا�لد الثالث العدد الثاين ة ة و السياسيّ جملة املستقبل للدراسات القانونيّ  إنّ       

                                        ، يتضمن العديد من البحوث العلمية و املقاالت  2019ديسمرب 

حق اإلرتفاق                 إىلالتقادم املؤدي و   ةاآلثار القانونية لتطبيق قاعدة السرية اإلجرائي :منها 

رقابة الدفع بعدم   ، و  زائريمحاية املستهلك من العالمات التجارية املقلدة يف التشريع اجلو 

دور القانون الدويل   و بني الفعالية واحملدودية  2016التعديل الدستوري لسنة  يف ضوء الدستورية

ضمانات ترقية زمن النزاعات املسلحة الدولية ، و موضوع و األطفال   اإلنساين يف محاية النساء

احلكم الراشد وإسهامه يف حتقيق النهضة و  اخلدمة العمومية لتحسني عالقة البلدية باملواطن

  .و غريها من املقاالت و املواضيع  اليت يتضمنها العدد اجلديد االقتصادية

ا�لة من هيئة علمية  علىجبزيل الشكر و التقدير إىل القائمني هيئة حترير ا�لة  و تتقّدم هذا         

 البحوث و املقاالت العلمية حتكيم و مراجعة ال ما يبذلونه يف جم ستشارية و كذا جلنة القراءة علىإو 

  . املرسلة إىل ا�لة

                احلقوقداخل الوطن و خارجه يف ميدان و األساتذة كافة الباحثني   إىلوجه دعوة ُــ كما ن       

             تعاىلة ضمن العدد القادم من ا�لة حبوله لنشر مقاال�م و حبوثهم العلميّ  و العلوم السياسية

  .راعني يف ذلك شروط و قواعد النشر با�لة مُ 

 رئيس حترير الة

 الدكتور علي عثماني
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 بني الفعالية واحملدودية  2016التعديل الدستوري لسنة  يف ضوء رقابة الدفع بعدم الدستورية

   البويرةجامعة  – لوني نصيرة : الدكتورة  – كمون حسين : الدكتور

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   20/11/2019: تار�خ�املراجعة  12/11/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

املكانة اليت أصبحت حتتلها احلقوق واحلريات يف دساتري أغلب الدول باعتبارها قوانني  إنّ      

أساسية كان ال بد من  توفري آلية دستورية تعمل على محايتها ،وال يوجد  أفضل من األفراد حلماية 

        .حقوقهم املكفولة دستوريا

خّولة للمتقاضني ،حينما يالحظون أو ترتبط هذه الرقابة بآلية الدفع بعدم الدستورية امل      

يشككون يف دستورية النص القانوين املزمع تطبيقه عليهم ، حيث خّول  التعديل الدستوري لسنة 

لألفراد حق الطعن وإخطار ا�لس الدستوري ،لكن ليس بطريقة مباشرة ،بل عن طريق   2016

  .ألصلية الدفع الفرعي أمام اجلهة القضائية اليت تنظر يف الدعوى ا

املنظم هلذه اآللية الدستورية ،الشيء الذي يستوجب  16-18وعليه صدر القانون العضوي رقم    

تسليط الضوء على ضوابط ممارسة حق الطعن عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،مث إظهار إجراءات 

رقابة دستورية  الفصل يف موضوع الرقابة مع تبيان يف الوقت نفسه مدى فعالية هذه اآللية يف حتقيق

  . الة يف اجلزائرفعّ 

  .الطعن القضائي-احلقوق واحلريات -الدفع بعدم الدستورية: الكلمات المفتاحية

  

  



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

  بني الفعالية واحملدودية  2016التعديل الدستوري لسنة  يف ضوء رقابة الدفع بعدم الدستورية

 البويرةجامعة –  كلية الحقوق و العلوم السياسية  - لوني نصيرة: الدكتورة – كمون حسين : الدكتور 

 

 
2 

  .املركز اجلامعي آفلو  –احلقوق و العلوم السياسية املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

Résumé : 

Le statut que les droits et les libertés ont acquis dans les constitutions de la 

plupart des États en tant que lois fondamentales a dû prévoir un mécanisme 

constitutionnel pour les protéger, sans plus que les individus pour protéger leurs 

droits garantis par la Constitution. 

      L'amendement constitutionnel de 2016 autorise les individus à contester et à 

notifier le Conseil constitutionnel, mais pas de manière directe, mais par le biais 

de sous-paiements à l'organe judiciaire qui l'examine dans le cas d'origine. 

      En conséquence, la loi organique n ° 18-16 réglementant ce mécanisme 

constitutionnel a été promulguée, ce qui nécessite de clarifier les règles régissant 

l'exercice du droit de recours en inconstitutionnalité, puis d'indiquer les 

procédures permettant de séparer le sujet de la censure tout en indiquant 

l'efficacité de ce mécanisme pour parvenir à un contrôle constitutionnel effectif 

en Algérie. 
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 : مقدمة

عترب الرقابة على دستورية القوانني إحدى الدعائم األساسية لقيام دولة القانون وتعد أهم وسيلة تُ      

لضمان ومحاية حقوق األفراد وحريا�م من أي جتاوز يصدر من السلطة  التشريعية والتنفيذية ،كما 

الفقه الدستوري حلماية سيادة القوانني مما جعلها من املوضوعات تعد من أجنع الوسائل اليت ابتكرها 

  .اليت حظيت باهتمام كبري من الفقه الدستوري

مبدأ الرقابة الدستورية عن مبدأ مسو الدستور، وقد تبنت الدول احلديثة هذا املبدأ وجعلته يتفرغ        

دون أن يرتتب الدستور  الدولة انتهاك هليأتميكن  إذ. 1من أركان النظام الدستوري لبناء دولة القانون

، وعلى هذا األساس تظهر أمهية الرقابة الدستورية، ملا تلعبه من دور يف كفالة 2على ذلك جزاء

الدسـتور وحتقق مسوه، وذلك من خالل محايته من كافة التجاوزات واالنتهاكات اليت ال يكون 

انونية ونعين بذلك املعاهدات الدولية، القوانني مصدرها القانون العادي فحسب، بل كل النصوص الق

العضوية واملراسيم الرئاسية والتنفيذية واألنظمة الداخلية لغرفيت الربملان، وبذلك يتجسد املعىن احلقيقي 

   .3ملبدأ مسو الدستور

  

  

                                                 
. ، ص1990كندریة، ـمحمد رفعت عبد الوھاب، القانون الدستوري والمبادئ الدستوریة العامة، منشأة المعارف، اإلس - 1

127 
2- Dominique Rousseau, Droit constitutionnel et institutions politiques de la 5eme  république, 

Eyrolles,Paris, 1992, p. 69.  
 :الدستور بمبدأ تدرج المعاییر القانونیة الذي یعتلي بموجبھ التشریع األساسي أعلى الھرم القانوني أنظریرتبط مبدأ سمو - 3

رابحي أحسن ،مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري ،رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،كلیة 
 3،ص 2006-2005الحقوق جامعة الجزائر ،السنة الجامعیة 
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كما تربز أمهية الرقابة الدستورية يف محاية احلريات العامة، حيث ال يكفي النص عليها يف الدستور 

على عدم االعتداء عليها من قبل السلطتني  ،لالطمئنانوختويل الربملان سلطة تنظيم ممارستها 

ا يتعارض منها مع التشريعيـة والتنفيذية، بل ال بد من تدعيم ذلك بآلية قانونية تكون كفيلة بإلغاء م

  .أحكام الدستور

املكانة اليت أصبحت حتتلها احلقوق واحلريات يف دساتري أغلب الدول باعتبارها قوانني  إنّ       

أساسية كان  ال بد من  توفري آلية دستورية تعمل على محايتها ،وال يوجد  أفضل من األفراد حلماية 

ملؤسس الدستوري يقر بآلية  الدفع بعدم الدستورية  حقوقهم املكفولة دستوريا ،األمر الذي جعل ا

كوسيلة جديدة للرقابة الدستورية يف املنظومة القانونية اجلزائرية وهي إجراء قضائي تتبلور من خالله 

  . الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية

، 2016من املستجدات اليت جاء �ا التعديل الدستوري األخري لسنة  إنّ    
4

متكني  األفراد يف  

 الدفع بعدم الدستورية  بصورة غري مباشرة  من خالل ا�لس الدستوري  إخطارحالة نزاع قضائي من 

ميس باحلقوق الذي خيص الفرد املتقاضي  إذا كان القانون الذي سيطبق يف النزاع وذلك يف حالة 

ارسة الرقابة البعدية اهلادفة إىل  إقرار واحلريات اليت يتضمنها الدستور،حيث مت ختويل املتقاضني حق مم

  .   يف نص قانوين غري دستوري القضائي  طعنال من خالل مسو الدستور 

لألفراد حق الطعن وإخطار ا�لس الدستوري   2016خّول  التعديل الدستوري لسنة لقد       

الدعوى  اليت تنظر يفلكن ليس بطريقة مباشرة  بل عن طريق الدفع الفرعي أمام اجلهة القضائية 

األصلية ،فإذا ما الحظ املتقاضي  أو شّكك يف دستورية النص القانوين املزمع تطبيقه عليه بشرط أن 

                                                 
 7صادر بتاریخ 14ر العدد  یتضمن التعدیل الدستوري ج  2016مارس 6مؤرخ في  16-01قانون رقم :أنظر  -4

  2016مارس
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ميس وينتهك هذا النص التشريعي احلقوق واحلريات اليت كفلها له الدستور يكون له احلق الدفع بعدم  

هلذه اآللية الدستورية من الرقابة   املنظم 16-18وعليه صدر القانون العضوي رقم  ،الدستورية

ما إذا كانت آلية رقابة الدفع بعدم الدستورية في التعديل نتساءل عن جيعلنا  الشيء الذي

تحقق الفعالية المطلوبة من قبل المؤسس الدستوري  أم مازالت تعتريها  2016الدستوري لسنة 

  .؟نقائص تحد من فعاليتها  

ممارسة حق الطعن عن  أحكاماإلجابة على هذه اإلشكالية يقتضي األمر تسليط الضوء على  إنّ    

فعالية هذه  مظاهر حمدودية مع تبّيان يف الوقت نفسه )  املبحث األول(طريق الدفع بعدم الدستورية 

  ). املبحث الثاين(اآللية يف حتقيق رقابة دستورية فعالة يف اجلزائر

  ممارسة حق الطعن عن طريق الدفع بعدم الدستورية أحكام: المبحث األول

باعتبار الدستور يشكل أمسى قانون يف الدولة والذي يضمن حقوق وحريات األفراد جعل من         

 2016التعديل الدستوري لسنة  يفدستورية جوهرية  تعديالت املؤسس الدستوري يعمد إىل إدخال

مت السماح سياسية أخرى كما دستوري لصاحل جهات توسيع دائرة اإلخطار يف ا�لس الحيث مت 

من أهم املستجدات اليت تضمنها التعديل و . لألقلية الربملانية املعارضة بالولوج إىل ا�لس الدستوري

هذه اآللية القانونية اجلديدة اليت ختول لكل  منه، 188 ةادامليف  والذي أقرّ  2016 سنةالدستوري ل

طرف يف النزاع شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق االعرتاض أمام جهة قضائية على دستورية احلكم 

املطلب ( الدفع بعدم دستورية القوانني األمر الذي يوجب حتديد اإلطار املفاهيمي آللية التشريعي

  ) .املطلب الثاين(الدستورية ، مث إظهار شروط الطعن بعدم  ) األول
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  .اإلطار المفاهيمي آللية الدفع بعدم الدستورية: المطلب األول

لتشمل كل من من دائرة إخطار ا�لس الدستوري  2016لقد وّسع التعديل الدستوري لسنة     

الدستوري اجلزائري الوزير األول ،املعارضة الربملانية و األفراد بصورة غري مباشرة، مع إبقاء املؤسس 

           لكل من رئيس اجلمهورية و رئيسي غرفيت الربملان حق اإلخطار االختياري فيما يتعلق باملعاهدات

و القوانني والتنظيمات خاصة الصادرة من السلطة التنفيذية اليت قد تعتدي على صالحيات 

     .واختصاصات جماالت تشريع الربملان 

)  50(لألقلية الربملانية املعارضة حق اإلخطار شرط توفر النصاب القانوين احملدد بكما مت ختويل    

منح للمعارضة الربملانية حق  عضوا من جملس األمة وبالتايل) 30(نائبا من ا�لس الشعيب الوطين أو 

ر ويف السياق ذاته خول التعديل الدستوري لألفراد املتقاضني حق إخطا.إخطار ا�لس الدستوري 

مما يقتضي ،5فصدر القانون العضوي املنظم لذلك  الدفع بعدم الدستوريةا�لس الدستوري عن طريق 

  )الفرع الثاين(،مث تبيان شروط قيامها)الفرع األول(تقدمي تعريف آللية الدفع بعدم الدستورية 

  .تعريف آلية الدفع بعدم الدستورية  :الفرع األول 

الدفع بعدم الدستورية حق ممنوح لكل متقاض عندما يدعي يف احملاكمة أمام جهة قضائية  إنّ       

 .6أن النص التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلريات اليت يكفلها الدستور

 ايسمح للمتقاضي باملنازعة يف دستورية حكم تشريعي أثناء النظر يف قضيته أمام جهة قضائية إذا م

                                                 
صادر  54یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ،ج ر عدد  2018سبتمبر 2مؤرخ في  16- 18قانون عضوي رقم  -5

یمكن إخطار المجلس الدستوري "،السالف الذكر  على 01-   1 6من قانون رقم  188، كما تنص المادة   2018سبتمبر  5بتاریخ 
بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ،عندما یدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة 

  "یات التي یضمنھا الدستورأن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مأل النزاع ینتھك الحقوق والحر
6 - ROUSSION (H ) ,Le conseil constitutionnel ,Dalloz, paris,2001p32 
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رأى أن هذا احلكم ميس باحلريات واحلقوق املضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة اليت تسمح 

للقضاء وفقا إلجراءات خاصة من إخطار ا�لس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي 

  .7للدستور

هذا النوع من الرقابة الدستورية  متّكن كل متقاض إثارة هذا الدفع أمام اجلهات القضائية  إنّ       

العادية واإلدارية وحىت على مستوى االستئناف أو النقض، غري أنه ال ميكن للقاضي إثارة هذا الدفع 

 . 8 من تلقاء نفسه  ويف حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتوىل غرفة اال�ام النظر فيه

مبذكرة   كما تضمن أحكاما تنص على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم حتت طائلة عدم القبول      

يف إرسال الدفع بعدم » فورا وبقرار مسبب«مكتوبة ومستقلة ومسببة، كما تفصل اجلهة القضائية 

افظ الدولة حسب الدستورية إىل احملكمة العليا أو جملس الدولة بعد استطالع رأي النيابة العامة أو حم

  .9احملدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 16-18من القانون العضوي 7و 6 املادة 

 أو العادي القضاء أمام ما، قانون دستورية يف الطعن بإمكانه املتقاضي كان فإذا وعليه       

 الدستور إليه أسند قد القضاء بأن يعين ال ذلك فإن الدفع طريق عن عليه نزاع عرض اإلداري مبناسبة

 على األمر إحالة يف وظيفته تنحصر اإلطار هذا يف فالقاضي املذكور، القانون دستورية يف مبدأ النظر

حني  إىل الدعوى يف النظر ويوقف الدستوري، ا�لس على إلحالتها الدولة جملس أو العليا احملكمة

                                                 
 إطار في ألقیت مداخلة دستوریا، المكفولة والحریات بالحقوق الماسة القوانین دستوریة بعدم الدفع شروط عباس، عمار- 7

 "الممارسة انتظار في مقررة إصالحات "مارس 06 تعدیل ضوء في الجزائري الدستوري المجلس حول الوطني الملتقي
  27 ، 2017بجایة میرة، الرحمان عبد جامعة

تجدر اإلشارة أن الوالیات المتحدة األمریكیة ھي المثال األبرز لتطبیق الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین وتعتبر - 8
  :ك فرنسا المثال األول لتطبیق الرقابة السیاسیة،أنظر في ذل

  2،ص 2006العام رشیدة ،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزیع القاھرة ،-
  ،السالف الذكر 16-18قانون عضوي رقم  -9



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

  بني الفعالية واحملدودية  2016التعديل الدستوري لسنة  يف ضوء رقابة الدفع بعدم الدستورية

 البويرةجامعة –  كلية الحقوق و العلوم السياسية  - لوني نصيرة: الدكتورة – كمون حسين : الدكتور 

 

 
8 

  .املركز اجلامعي آفلو  –احلقوق و العلوم السياسية املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

عن  دستوريته يف املطعون القانون بشأن لقراره وإصداره األخري هذا طرف من املثار، الدفع يف البت

           دون الدستوري ا�لس اختصاص من يبقى للدستور القانون مطابقة فأمر وبذلك الدفع، طريق

 . 10  سواه 

وعليه تكون اجلهة القضائية عبارة عن حلقة وصل بني األفراد وا�لس الدستوري فهي تقوم       

صدور القرار عن ا�لس   وانتظاربدراسة مدى جدية الدفع املقدم وحتويله إىل ا�لس الدستوري 

 .عدمها  منالدستوري املتضمن البت يف دستورية النص أو 

  .عن طريق الدفع بعدم الدستورية  شروط ممارسة حق الطعن :الفرع الثاني

 عليه يتوقف الذي احلكم التشريعي أن قضائية، جهة أمام احملاكمة يف األطراف أحد يدعي عندما    

حيق للمعين أن يدفع أمام القضاء بعدم الدستور، يضمنها اليت واحلريات احلقوق ينتهك النزاع مآل

 خالل النصوص ومن الدستورية وذلك بتوفر واستيفاء جمموعة من الشروط الدستورية والقانونية واليت 

   :ها يف حصر  ميكن الدستورية

  الدستور يكفلها التي والحريات للحقوق منتهكا فيه المطعون القانون يكون أن: أوال

قوانني  باعتبارهاإنه رغم املكانة اليت أصبحت حتتلها احلقوق واحلريات يف دساتري معظم الدول       

 االنتهاكاتأساسية تسمو على القوانني الداخلية ،فإنه ال بد من آلية حلمايتها من خمتلف أشكال 

 حلقوق واحلرياتوالتجاوزات اليت قد تصدر من النصوص التشريعية األدىن درجة ،فال يكفي إدراج ا

                                                 
 2016حمریط كمال ،الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة :للمزید من التفصیل أنظر -10

  www.diae.net:اإللكترونيالمنشور في الموقع 
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 انتهاكالعامة لألفراد يف الدستور من أجل محايتها بل جيب تعيني تنظيم جزائي لكل من يسعى إىل 

  .11والتعدي عليها 

،فعندما يدعي أحد اخلصوم أن  وال يوجد أفضل من األفراد حلماية حقوقهم املكفولة دستوريا     

فإن اجلهة القضائية  احلريات اليت يكفلها الدستورالقانون املراد تطبيقه عليه ميس وينتهك احلقوق و 

12يف النص املطعون فيه حتيله إىل احملكمة العليا أو جملس الدولة حسب احلالةبالفصل املعنية 
.  

ومن املؤكد أن الفرد املتقاضي لن يتقاعس من استعمال حقه يف اإلخطار دفاعا عن حقوقه       

واليت خيضع ،السياسية للدولة املخولة هلا هذا احلق ضد احنرافات املشرع على خالف السلطات

  .ممارستها العتبارات سياسية

 الدستور يف الدستوري املؤسس عددها اليت واحلريات قائمة احلقوق على هنا األمر وال يقتصر     

 أي املادي، مفهومه يف الدستور يتضمنها اليت جمموع احلقوق إىل األمر ميتد وإمنا الشكلي، مبفهومه

 القانون مصادر من مصدر أي ويف درجا�ا، الدستوري ومبختلف احملتوى ذات القانونية القواعد كل

 جزء إياها معتربا للديباجة، القيمة القانونية يف اجلزائر يف الدستوري املؤسس الدستوري ، حيث فصل

  .  13الدستور من يتجزأ ال

                                                 
حمریط كمال ،الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة :للمزید من التفصیل أنظر كل من  -11

  www.diae.net:المنشور في الموقع اإللكتروني 2016
 في هدكتورا شھادة لنیل رسالة ومحدد، محدود مجال العامة، والحریات الحقوق في الدستوري المجلس دور فطة، نبالي-

  02 ص ، 2010 جویلیة 14 في وزو، تیزي معمري، مولود جامعة قانون، تخصص العلوم،
بالتجربة  استئناسا 2016  لسنة الدستوري التعدیل ظل في الدستوریة بعدم الدفع دعوى"بغیلة ،  بن لیلى -12

  75وص74 ،ص 2017، ، 12العدد مجلة الشریعة واإلقتصاد،"الفرنسیة
  الدستوري المجلس مجلة القانوني، النظام تنقیة في ومساھمتھ المتقاضین على الدستوري القضاء انفتاح عباس، عمار -13

  34ص ، 2016 الجزائر9 العدد
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  القضائية الجهات إحدى أمام معروضة قضية في النظر أثناء الدفع يقدم ضرورة أن : ثانيا

مبعىن أن يثار الدفع الفرعي يف نزاع قضائي أمام إحدى اجلهات القضائية وال خيتلف األمر إذا      

وذلك بشرط ،األشخاص املعنوية من كان املدعي أو املدعى عليه شخصا من األشخاص الطبيعية أو

  .ة أن يكون أمام اجلهات القضائية كانت عادية أو إداري

 احملاكم أمام معروض حقيقي بنزاع مرتبطة ،أل�ا حقيقية الدستورية املنازعة من جيعل الشرط هذا      

 وأيضا للتحكيم، العليا واحملكمة التنازع بذلك حمكمة ،مستبعدا درجا�ا اختالف على القضائية

 أمام اجلنائية القضايا يف به أنه مسح غري اجلنايات اإلبتدائية ، حمكمة أمام الدفع هذا إثارة استبعاد

  .14بالنقض والطعن االستئناف مراحل ويف التحقيق قاضي

من  4مل يثره أحد أطراف النزاع طبقا للمادة  وال ميكن للقاضي أن يثري الدفع من تلقاء نفسه ما    

 من للغاية يستجيب أمر القانون العضوي احملدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وهو

  .15ملمارسته له احلرية ترك مع جديدا حقا املواطن منح

  .أن يتسم الوجه المثار للدفع بعد الدستورية بالجدية :  ثالثا

تقوم اجلهات القضائية املعنية بالتحقق من جدية الطعن وأن يكون متعلقا بإحدى احلريات العامة      

وحقوق اإلنسان ،كما يشرتط لقبول الدفع بعدم الدستورية أن يتوافر للمدعي فيها مصلحة قانونية 

                                                 
ال یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة "،السالف الذكر على  16- 18من قانون عضوي رقم  3تنص المادة  -14

الجنایات االبتدائیة  غیر أنھ یمكن إثارة الدفع بعدم الدستوریة عند إستئناف حكم صادر من محكمة الجنایات االبتدائیة  
  "بموجب مذكرة ترفق بالتصریح باالستئناف

 26طبقا للمادة  2019مارس   6لن یدخل حیز التنفیذ إال بعد تاریخ  16-18تجدر اإلشارة إلى أن القانون عضوي رقم   -15
  " سنة  2019مارس 7یسري مفعول ھذا القانون العضوي ابتداء من " منھ والتي جاء نصھا كما یلي 
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ق النص وشخصية مباشرة واليت تعين بإجياز شديد أن تكون قد أصابه ضرر فعلي من جراء تطبي

  .التشريعي غري الدستوري

فإذا تبني للجهة القضائية صدق الطعن فإ�ا يف هذه احلالة تقوم بإحالة النص القانوين إىل ا�لس      

الدستوري للبت يف مدى دستوريته ،أما إذا ثبت عدم جدية الطعن فال حتيل النص القانوين إىل 

  .)16(�ائي وغري قابل ألي طعنلة اا�لس الدستوري ويكون قراراها يف هذه احل

  .الدستورية بقرينة متمتعا فيه المطعون القانون يكون أال:  رابعا

 مراقبته الدستوري القضاء هليئة سبق تشريعي حكم أو قانون  دستورية بعدم الدفع جيوز ال أي      

جلميع  وملزمة الطعن، أوجه من وجه ألي قابلة وغري �ائية قرارا�ا أن اعتبار على وقضت بدستوريته،

 قبل للدستور املطابقة اإللزامية للرقابة ختضع العضوية فالقوانني الدستور، بنص السلطات

 بقرينة متمتعة جيعلها الذي األمر ، 17ويكون رئيس اجلمهورية هو الوحيد املختص باإلخطارصدورها،

  .الدستورية

 وهو االختيارية، السابقة الدستورية للرقابةختضع  صدورها، بعد العادية للقوانني بالنسبة كذلك     

 وبالتايل الدستورية، بقرينة تتمتع بعض أحكامها األقل على أو القوانني، هذه من عددا جيعل ما

 وأن سبق واليت عادية لقوانني لةالعادية املعدّ  القوانني أن علما الدستورية، بعدم الدفع من نحتصّ 

دستوريتها   بعدم للدفع مث ومن للرقابة الدستورية عرضة تكون أن ميكن الدستورية، للرقابة خضعت

                                                 
،ص 2013،الجزائر،2،مجلة المجلس  الدستوري،العدد" دالة الدستوریةآلیة الدفع بعدم الدستوریة و أثرھا في تفعیل الع"بوزیان علیان، -16

73"  
بن أحمد سمیر ،آلیات إحترام القواعد الدستوریة في الجزائر ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،تخصص قانون دستوري  -17

   64،ص2014،كلیة الحقوق جامعة باتنة ،
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أال يكون احلكم التشريعي قد سبق التصريح "......بنصها  2فقرة 8وهو ما أكدت عليه املادة 

  18"مبطابقته للدستور من طرف ا�لس الدستوري بإستثناء حال تغري الظروف

حكم أو نص قانوين متت مراقبته وصدر بشأنه وعليه ال ميكن أن يتم الدفع بعدم دستورية        

من الدستور، وذلك  191/3رأيا أو قرارا من طرف ا�لس الدستوري طبقا ملا نصت عليه املادة 

               تطبيقا ملبدأ حلجية الشيء املقضي فيه ونظرا إللزامية القرارات واآلراء للكافة ومنها السلطة

ألخرية أن ختطر ا�لس الدستوري باإلحالة بالدفع املثار أمامها املتعلق القضائية، حبيث ال ميكن هلذه ا

  .  19بأحكام ونصوص كانت حمال هلذه القرارات واآلراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ،السالف الذكر  16-18 رقم   قانون عضوي -18
من الدستور  188دراسة في تحلیل المادة "سعوداوي صدیق، آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة إلعالء الدستور ـ 19

   .163وص 162، ص 2017،  الجزء األول، مجلة صوت القانون، العدد السابع، "الجزائري
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  .الدفع بعدم الدستورية ونسبية  فعاليتها  إجراءات : المبحث الثاني

من الدفاع عن حقوقهم وحريا�م املضمونة  همحق جديد ميّكن ختويل للمتقاضنيلقد مت     

دستوريا،من خالل الولوج غري املباشر للقضاء الدستوري وهو ما يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة 

 .دستورية

لمواطنني طريق اإلدعاء أو الدفع إىل إخطار ا�لس ل  2016لقد أقر التعديل الدستوري لسنة      

استبعد بوضوح الطعن املباشر أمام ا�لس الدستوري إذ يتعني  الدستوري بصورة غري مباشرة ، حيث

أن مير هذا الطعن وجوبا عن طريق احملكمة العليا وجملس الدولة                                            

وبذلك فحق إحالة القوانني غري الدستورية على ا�لس الدستوري مل يعد قاصرا على الطبقة      

ة، بل أصبح من حق املتقاضني أيضا من خالل قانون الدفع بعدم الدستورية، مما يشكل نقلة السياسي

  .نوعية وخطوة حامسة يف النظام الدستوري اجلزائري

 هيو  بعينها هيئة إىل فأسندها القوانني دستورية على الرقابة موضوع نظم اجلزائري الدستور إنّ    

 غري أو قضائية جهة أي تتقامسه الو  الدستورية الرقابة جمال باحتكار ينفرد الذي ا�لس الدستوري،

  .مطلق للمجلس الدستوري  اختصاص قضائية، فهو

                   وجند من أهم اإلجراءات املتعلقة بإقامة الدفع بعدم الدستورية تلك املتعلقة باآلجال    

،إال أن هذه اآللية من ) املطلب األول(و األطراف الذين حيق هلم ذلك،و مبدأ وجود املصلحة 

 .الرقابة الدستورية ما تزال تكتنفها نقائص 
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حكام ألوفقا والفصل فيها اإلجراءات المتعلقة بإقامة الدفع بعدم الدستورية : المطلب األول 

 16-18 رقمالقانون العضوي 

أمام قاضي املوضوع  أأقر املؤسس الدستوري الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي املبد    

وذلك بأن يدفع أحد اخلصوم بعدم دستورية نص قانوين يراد تطبيقه على النزاع املنظور أمام إحدى 

  .اجلهات القضائية العادية أو اإلدارية حسب كل حالة 

 )الفرع األول(جمموعة من اإلجراءات إلقامة الدفع بعدم الدستورية  فينبغي على املتقاضي احرتام    

  . )الفرع الثاين(أحكاما متعلقة بالفصل يف الدعوى  2018باإلضافة إىل إقرار القانون العضوي لسنة 

  أحكام إقامة الدفع بعدم الدستورية أمام جهات القضاء :الفرع األول 

مبوجب مذكرة مكتوبة منفصلة ومسببة مام جهات القضاء إقامة الدفع بعدم الدستورية أيكون     

على القاضي أن يقرر مدى جدية الدفع بعدم الدستورية وأن يكون النص التشريعي ميس وينتهك 

ويف حالة تقريره بذلك فإنه ينبغي على القاضي تأجيل  ،باحلقوق واحلريات املنصوص عليها دستورا 

غاية توصلها بقرار احملكمة العليا أو جملس الدولة أو ا�لس النظر يف الدعوى املنظورة أمامه إىل 

  .20الدستوري عند إحالة الدفع إليه

ه ال يرتتب على ذلك وقف سري التحقيق وميكن اجلهة القضائية أخذ التدابري املؤقتة أو أنّ  إالّ      

�دف هذه  التحفظية الالزمة ،أما عندما يكون شخص حمروم من احلرية بسبب الدعوى أو عندما

األخرية إىل وضع حد للحرمان من احلرية وعندما ينص القانون على وجوب فصل اجلهة القضائية يف 

دون  أجل حمدد أو على سبيل اإلستعجال وإذا فصلت اجلهة القضائية اإلبتدائية أو جهة اإلستئناف

                                                 
  ،السالف الذكر 16 - 18من قانون عضوي رقم  18أنظر المادة  -20
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ف أو النقض إىل غاية إنتظار القرار املتعلق بالدفع بعدم الدستورية يتم إرجاء الفصل يف اإلستئنا

  .الفصل يف الدفع بعدم الدستورية 

   .أحكام فصل القضاء في موضوع الدفع بعدم الدستورية:الفرع الثاني 

تفصل احملكمة العليا أو جملس الدولة يف موضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إىل ا�لس الدستوري 

داء من تاريخ إستالم اإلرسال املتعلق إبت) 2(مرفقا مبذكرات وعرائض األطراف  يف أجل شهرين 

  .21 بالدفع بعدم الدستورية  إذا توفرت الشروط القانونية املطلوبة

احملددة أعاله حيال الدفع بعدم  اآلجالويف حالة عدم فصل احملكمة العليا أو جملس الدولة يف       

 16-18من القانون العضوي رقم  20الدستورية تلقائيا إىل ا�لس الدستوري حيث نصت املادة 

في حالة عدم فصل المحكمة العليا "  احملدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية على 

ه يحال الدفع بعدم أعال 13أو مجلس الدولة في اآلجال المنصوص عليها في المادة 

  ."الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري 

وبعد قيام أحد اجلهات املخولة هلا صالحية إخطار ا�لس الدستوري دستوريا واليت قام املؤسس    

من التعديل الدستوري لسنة  188و 187 الدستوري بتحديدها  وذلك يف كل من املواد

 خطوة لتحريك الرقابة الدستورية واليت تتم برسالة إخطار أوفهذا اإلجراء عبارة عن أول ،201622

تأيت بعدها مرحلة إختاذ القرار يف ا�لس الدستوري بعد القيام  بفحص النص القانوين  .دعوى فرعية 

  .والذي يكون غري قابل ألي طريق للطعن  موضوع الدعوى

                                                 
تفصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستوریة :"،السالف الذكر على16- 18ون العضوي من قان13تنص المادة  -21

  "من ھذا القانون العضوي  9إبتداء من تاریخ إستالم اإلرسال المنصوص علیھ في المادة  2إلى المجلس الدستوري في أجل شھرین 
  ،السالف الذكر  01- 16قانون رقم -22
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ءات حمددة للوصول إىل القرار الصحيح إن مرحلة إختاذ القرار يف ا�لس الدستوري متر بإجرا       

كما يعلم رئيس ،فبمجرد تسجيل الدفع بعدم الدستورية يعلم ا�لس الدستوري فورا رئيس اجلمهورية 

جملس األمة ورئيس ا�لس الشعيب الوطين والوزير األول الذين ميكنهم توجيه مالحظا�م للمجلس 

  .ليهالدستوري حول الدفع بعدم الدستورية املعروض ع

وخروجا عن القاعدة العامة املتمثلة يف سرية جلسات  ا�لس الدستوري حيث أكدت املادة       

لك ضمانا إلستقاللية ذمن التعديل الدستوري على أن يكون تداول ا�لس يف جلسة مغلقة و  189

موضوع البت يف  إال أن،23ومحاية أعضاءه من أي ضغط ميكن أن يتعرضوا له أثناء ممارسة مهامهم

الدفع بعدم الدستورية تكون جلسة ا�لس الدستوري علنية،إال يف احلاالت اإلستثنائية احملددة يف 

ويتم متكني األطراف املمثلني من قبل حماميهم وممثل احلكومة من تقدمي . النظام احملدد لقواعد عمله

  .مالحظا�م وجاهيا 

فإنه يف حالة إخطار ا�لس  2016من التعديل الدستوري لسنة  189وحسب املادة       

الدستوري بالدفع بعدم الدستورية من طرف األفراد والذي تتكفل اجلهات القضائية يف رفع اإلخطار 

إىل ا�لس الدستوري سواء كانت احملكمة العليا أو جملس الدولة فإن املدة احملددة يف إصدار قراره 

  .لدستوري بذلك الدفع أشهر اليت تلي تاريخ إخطار ا�لس ا 4 تكون ب

املؤسس الدستوري اجلزائري على ا�لس الدستوري اجلزائري أن يصل نصاب  اشرتطولقد       

أعضاء على األقل وهذا ما أكدت  10 أعضاءه يف حالة املداولة يف أي مسألة مطروحة أمامه ب

                                                 
اطمة الزھراء وبن طاھر فاطمة الزھراء ،اإلصالحات في المجال الرقابة على دستوریة القوانین بین الفعالیة والمحدودیة ،مذكرة وكیل ف -23

  37،ص 2018لنیل شھادة الماستر تخصص دولة ومؤسسات عمومیة ،كلیة الحقوق جامعة البویرة ،
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يبلغ قرار ا�لس الدستوري من النظام احملدد لقواعد عمل ا�لس الدستوري وبعدها  19عليه املادة 

  .24إىل احملكمة العليا أو جملس الدولة إلعالم اجلهة القضائية اليت أثري أمامها الدفع بعدم الدستورية

من التعديل  188ا�لس الدستوري نص تشريعي ما غري دستوري على أساس املادة  اعتربوإذا       

من اليوم الذي حيدده قرار ا�لس الدستوري  اءابتدفإن هذا النص يفقد أثره  2016الدستوري لسنة 

وتكون قرارات ا�لس الدستوري �ائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

  .والقضائية

وعليه لقد أعطى املؤسس الدستوري القيمة القانونية لقرارات وأراء ا�لس الدستوري يف التعديل     

 169يف املادة  1996على عكس ما كان معمول به سابقا يف دستور الدستوري األخري للدستور 

اليت مل تكن حتمل يف نصها ما يدل على إلزامية هذه القرارات يف مواجهة السلطات املوجودة و  منه

واليت كانت تأكد على أن النص الذي يقوم ا�لس بالتصريح بعدم دستوريته يفقد أثره من ،يف الدولة 

لقراره ،فهي مل حتدد قيمته القانونية هلذه القرارات الصادرة وهذا ما قام املؤسس  يوم إصدار ا�لس

الدستوري اجلزائري بتداركه يف التعديل األخري بتأكيده على إلزامية هذه القرارات و اآلراء الصادرة من 

  .طرف ا�لس الدستوري 

  

                                                 
 36السابق ،ص وكیل فاطمة الزھراء وبن طاھر فاطمة الزھراء ،المرجع  -24
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  حدود إعمال حق الدفع بعدم الدستورية  :المطلب الثاني

ه بالتمعن يف قراءة النصوص الدستورية املرتبطة بالدفع بعدم الدستورية والقانون العضوي احملدد إنّ     

لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية تتضح لنا جمموعة من النقائص اليت تكتنف تلك 

لدفع بعدم املنظومة القانونية ،واليت من شأ�ا تؤثر سلبا على الرقابة الدستورية وجتعل من آلية ا

الدستورية ذات فعالية نسبية ويظهر ذلك من عدة زوايا لعل أمهها اقتصار آلية الدفع بعدم الدستورية 

، باإلضافة إىل وجود شروط  جد صارمة إلقامة )الفرع األول (على التشريع العادي دون التنظيمات 

رية وحرمان السلطة ،مع ضرورة وجود جدية يف طلب الدفع بعدم الدستو )الفرع الثاين(الدعوى

 ) . الفرع الثالث(القضائية من حق اإلخطار 

  إقتصار آلية الدفع بعدم الدستورية على التشريع دون التنظيم  : الفرع األول    

الدفع بعدم الدستورية أمام ا�لس الدستوري ال ميكن أن يثار إال  خبصوص التشريعات  إنّ        

 25 2016من التعديل الدستوري لسنة  2فقرة  191دون التنظيمات و هذا ما جاء يف نص املادة 

أعاله ، فان  188إذا اعترب نص تشريعي ما غري دستوري على أساس املادة  أنّهحيث نصت على 

 .هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حيدده ا�لس الدستوري

أن حق الدفع بعدم الدستورية يقتصر على القوانني دون  أعاله يتضح من النص الدستوري    

من قبل السلطات العليا و كذا الربملانيني يطال  بعدم  الدستورية اإلخطارالتنظيمات، يف حني أن 

ن ممارسة إو بالتايل ف من املادة نفسها 1النصوص التشريعية والتنظيمية أيضا و هذا حسب الفقرة 

 رغم وجود تنظيمات ترتبط حبقوق ،الدفع بعدم الدستورية حمدودة يف التشريعات دون التنظيمات

                                                 
  ،السالف الذكر   01- 16قانون رقم -25
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م العالقات بني اإلدارة واملواطن والذي بني احلقوق اليت الذي ينظ 131-88اإلنسان كاملرسوم رقم 

  .26يتمتع �ا املواطن جتاه اإلدارة العامة

ولذا قد تصدر تنظيمات من السلطة التنفيذية متس وتنتهك باحلقوق واحلريات املنصوص عليها       

  . دستوريا األمر الذي يستدعي تعميم آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل كل من التشريع والتنظيم 

  وجود شروط صارمة إلقامة الدعوى  :الفرع الثاني 

ويكون ذلك  ستوريا إلعمال الدفع بعدم الدستورية دون سواهمو يعترب املتقاضني فقط املخولني د    

ق من دائرة األشخاص الذين هلم حق الدفع ، فاملؤسس الدستوري اجلزائري قد ضيّ بواسطة حماميهم 

بعدم دستورية نص تشريعي غري دستوري و حصره يف فئة املتقاضني دون حتديد طبيعتهم، أشخاص 

  :طبيعيني أو معنويني

الدفع بعدم الدستورية دعوى منفصلة منذ حلظة إثار�ا إىل حني البت فيها من قبل ودعوى      

غلب الفقهاء يعتربون الدفع بعدم كما أن أ. ا�لس الدستوري عن باقي املكونات الدعوى األصلية

الدستورية دفعا موضوعيا يثار يف مجيع مراحل الدعوى ، عكس الدفوع الشكلية اليت تثار قبل كل 

    ال ميكن حتديده قبل إثارة الدفوع املوضوعية،دفاع و النص الذي يكون أساسا لبناء احلكم  دفع أو

دفعا موضوعيا ألنه وسيلة  لذلك ال ميكن اعتبار الدفع بعد الدستورية دفعا بل يعترب .و سري الدعوة 

  مناقشة املوضوع  الدفع الشكلي فانه يتعلق باإلجراءات ، و يثار قبل الدخول يف شكليا ، دفاع ، أما

 .و إال سقط احلق يف الدفع

                                                 
جویلیة  6،صادر بتاریخ 27،ینظم العالقات بین اإلدارة والمواطن ،ج ر عدد 1988جویلیة  4مؤرخ في  133- 88مرسوم رقم  -26

1988   
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مع حرمان سلطة القضاء من حق الدفع بعدم الدستورية ضرورة وجود جدية في :الفرع الثالث 

  .اإلخطار

 الفرنسي النظام من كال فرغم أن جديا، موضوعه يكون أن جيب الدستورية، الدعوى رفع إنّ      

 يف اإلحالة تنجح ومل الدستوري، طريق ا�لس عن الرقابة حتريك يف اإلحالة وسيلة على اعتمد واملغريب

 حيق وال مصر يف الوحيد األسلوب ليست كون اإلحالة رغم وهذا املخالفة للقوانني التصدي يف مصر

   .قانون صدور عدم بسبب الرقابة هذه حتريك لألفراد

قبول الدعوى من عدمها حيث أن واسعة يف ل للقاضي سلطة تقديرية املشرع اجلزائري خوّ  إنّ ف    

فيتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف ذلك  27تكّييف القاضي جلدية الدعوى من عدمها أمر مرتوك له

  .لكون مصطلح اجلدية مصلح مطاطي يقدره القاضي لوحده

ال تتعلق بالنظام العام ، بل حق لألطراف، وال  الدفع بعدم الدستورية أ�ا دعوىكما تتصف     

الدفع بعدم الدستورية ليس بدعوى رئيسية بل من جهة ،ومن جهة أخرى قاضي إثار�ا تلقائيا جيوز لل

  .هي دعوى تابعة ، و تصبح نزاعا رئيسيا عندما حتال على ا�لس الدستوري 

واملالحظ من هذه اإلصالحات واملستجدات املتعلقة بالرقابة الدستورية هو حرمان السلطة    

  .كمة العليا وجملس الدولة  من حق إخطار ا�لس الدستوريالقضائية أي رئيس احمل

ق من دائرة األشخاص الذين هلم حق الدفع بعدم ن املشرع اجلزائري قد ضيّ فإ ومن هذا املنظور

وبذلك ال ميكن للقاضي أن ينظر ، 28ئة املتقاضنيفوحصره يف  نص تشريعي غري دستوري،دستورية 

  .29بعدم دستورية القوانني من تلقاء نفسه يف الدعوى األصلية فيما خيص الدفع

                                                 
  72بغیلة ،المرجع السابق ؛ص  بن لیلى -27
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  :خاتمة  

ميكن القول بأن املؤسس الدستوري اجلزائري قد خطى خطوة معتربة بإدخال آلية الدفع بعدم       

 الدستورية إىل املنظومة القضائية اجلزائرية، خاصة يف ظل إصداره للقانون العضوي املنظم هلذا اإلجراء

 وتصفية تنقية يف وفعالة أكيدة ومسامهة على املتقاضني الدستوري ضاءللق انفتاح فعال يعد حيث 

اجلزائري، كما ميكن القول أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد خطى خطوة معتربة  القانوين النظام

تطهري وتنقية النظام مبا يؤدي إىل بإدخال آلية الدفع بعدم الدستورية إىل املنظومة القانونية اجلزائرية 

حيقق اإلنسجام والتوافق  الشيء الذي ،القانوين من املقتضيات والنصوص القانونية املخالفة للدستور

د حرياته نصا وروحا،وبالتايل جتسّ و بني النصوص القانونية والدستور يف املسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان 

   .اجلودة يف النصوص القانونية 

يف إخطار ا�لس الدستوري بطريقة غري مباشرة ، وجتاوز  منح حق جديد للمتقاضني  لقد مت        

 الدائرة السياسية   لدىو إثار�ا حمصورة  دة تمثلة يف كو�ا مراقبة جمرّ املق للمراقبة القبلية و اإلطار الضيّ 

الناجتة عن  اآلثار وأن.األمر الذي يؤدي إىل إرجاع املكانة السامية  للدستور يف النظام القانوين 

يح بعدم الدستورية تتجاوز الطابع الفردي للدعوى احملالة على ا�لس الدستوري إذ أن النص التصر 

  .امللغى تطال أثاره كل الذين من شأ�م أن يطبق عليهم املقتضى التشريعي املطعون فيه

                                                                                                                                                         
مجلة دفاتر ، 2016حمیداتو خدیجة، محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة -  28

   .333، ص 2018جانفي  18، العدد السیاسة والقانون
إطار  عمار عباس، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا، مداخلة ألقیت في- ـ29

إصالحات مقررة في انتظار " 2016مارس 06الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري الجزائري في ضوء تعدیل 
   .07، ص 27/04/2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، "الممارسة
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نرى ضرورة تقدمي جمموعة من  الدستورية بعدم الدفع آليةومن كل ما تقدم ذكره جند أن تفعيل     

  :قرتاحات واليت تتمثل فيما يلي اال

) املراسيم الرئاسية واملراسيم التنفيذية ( توسيع ممارسة آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل التنظيمات-

  .أيضا

ال بد من ختويل كل من رئيس احملكمة العليا ورئيس جملس الدولة من حق إخطار ا�لس -

  .الدستوري

الدستوري من حق حتريك رقابة املطابقة اليت يرى بأ�ا متس باحلريات ضرورة متكني رئيس ا�لس  -

  .العامة اليت يضمنها الدستور دون انتظار إخطاره من اجلهات املعنية 

ال بد من  نشر رسائل اإلخطار باجلرائد الرمسية ملعرفة حمتواها وأسس بنائها ،ملا هلا من أثر على -

  .متكني الرأي العام من اإلطالع عليهاشفافية تسيري املؤسسات ومصداقيتها و 

منهجية موحدة ملراقبة جدية الدفع بعدم الدستورية، لتفادي تضارب االجتهاد  إجيادوجوب _ 

ملفات الدفع إىل ا�لس  إحالةأو عدم  إحالةالقضائي بني جملس الدولة واحملكمة العليا حول 

  .الدستوري
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  :املقاالت  - 3

، جملة البحوث " حق املواطن يف إخطار ا�لس الدستوري النموذج الفرنسي"بن سامل مجال ،-1

  2016،اجلزائر ،9ياسية،العدد والدراسات القانونية والس

جملة ا�لس " آلية الدفع بعدم الدستورية و أثرها يف تفعيل العدالة الدستورية"بوزيان عليان،-2

  2013،اجلزائر،2الدستوري،العدد

املنشور  2016محريط كمال ،الدفع بعدم دستورية القوانني يف التعديل الدستوري اجلزائري لسنة -3
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محيداتو خدجية، حممد بن حممد، الدفع بعدم الدستورية يف ظل التعديل الدستوري اجلديد لسنة 

  2018جانفي  18، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد 2016

دراسة يف حتليل املادة "سعوداوي صديق، آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة إلعالء الدستور -4

  2017،  اجلزء األول، جملة صوت القانون، العدد السابع، "اجلزائريمن الدستور  188

 جملة القانوين، النظام تنقية يف ومسامهته املتقاضني على الدستوري القضاء انفتاح عباس، عمار-5

  . 2016 اجلزائر9 العدد الدستوري، ا�لس

 استئناسا 2016  لسنة الدستوري التعديل ظل يف الدستورية بعدم الدفع دعوى"بغيلة ،  بن ليلى-6

      2017،  12،جملة الشريعة واإلقتصاد العدد"الفرنسية بالتجربة

  :املداخالت  -4

شروط الدفع بعدم دستورية القوانني املاسة باحلقوق واحلريات املكفولة دستوريا، مداخلة  عمار عباس،
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جامعة عبد الرمحان مرية،  كلية احلقوق والعلوم السياسية ،،"إصالحات مقررة يف انتظار املمارسة"

 . 27/04/2017جباية، 

  :النصوص القانونية -5

  : الدستور-أ

صادر 14ر العدد  يتضمن التعديل الدستوري ج  2016مارس 6مؤرخ يف  16-01قانون رقم 

  2016مارس 7بتاريخ 

  :القانون العضوي - ب

حيدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  2018سبتمرب 2مؤرخ يف  16- 18قانون عضوي رقم 

  2018سبتمرب  5صادر بتاريخ  54الدستورية ،ج ر عدد 

  باللغة الفرنسية -2

-1Dominique Rousseau, Droit constitutionnel et institutions 

politiques de la 5eme  république, Eyrolles,Paris, 1992  

2 -ROUSSION (H) ,Le conseil constitutionnel, 

Dalloz,paris,2001  
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  ة اآلثار القانونية لتطبيق قاعدة السرية اإلجرائي

   1باتنةجامعة  –  كمال بوشليق: الدكتور

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   29/11/2019: تار�خ�املراجعة  20/11/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

ال إصل ،بينما العالنية هي االستثناء جراءات اجلزائية وهو األهام يف اإل أجرائية مبدالسرية اإل

  .صل ين تعد العالنية هي األأيف مرحلة احملاكمة 

قرار إليات احلماية من خالل آنص املشرع اجلزائري على و والسرية برر�ا طبيعة اإلجراءات 

  .حالة انتهاكها  ديبية يفأنظام املسؤولية اجلزائية واملدنية والت

  . السرية ،اإلجراءات، العلنية ،احلماية ،املسؤولية: الكلمات المفتاحية 

Ressemé :   

La confidentialité procédurale est un principe important dans les 

procédures pénales et c’est le principe ; tandis que la publicité est l’exception ; 

sauf au stade du procès ; ou la publicité est l’original. 

La confidentialité était justifiée par la nature des procédures ; et le 

législateur algérien a prévu des mécanismes de protection en instaurant un 

système de responsabilité pénale ; civile et disciplinaire en cas de violation. 

Les mots clés: 

Confidentialité ; procédures ; publicité ; protection ; responsabilité. 

 



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

  ةاآلثار القانونية لتطبيق قاعدة السرية اإلجرائي

 1باتنةجامعة –  كلية الحقوق و العلوم السياسية  -  كمال بوشليق : الدكتور 

 

 
27 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  :مقدمة 

يف بعض األحيان يراعي املشرع عدة اعتبارات وحياول قدر اإلمكان ضبط حدود اإلجراءات 

اإلجراءات ،غري أنه أحيانا ال يتقيد  سواء من الناحية املوضوعية أو اإلجرائية وهذا هو املطلوب يف كل

بالقواعد العامة وحيدث استثناء عندما تقتضي احلاجة اإلجرائية ذلك ،ومن هذا تقرير السرية اإلجرائية 

  .عكس املبدأ العام وهو العلنية

فيما للسرية من أمهية قانونية بالنسبة لكامل اإلجراءات اجلزائية اليت  أهمية الموضوعتكمن 

تطبق بدءا من التحريات األولية إىل غاية مرحلة احملاكمة وصدور احلكم ،وهي باعتبارها االستثناء 

  .على العلنية كمبدأ دستوري

ائية ،ومقاربتها هذا البحث حول األمهية القانونية للسرية يف اإلجراءات اجلز  إشكالية تمحورت

    .القانونية لقاعدة العلنية الدستورية 

واآلثار املرتتبة وحناول من خالل هذا املوضوع بيان الضوابط القانونية لتطبيق قاعدة السرية 

مرحلة التحريات األولية ،مرحلة املتابعة ،مرحلة التحقيق (خالل مراحل الدعوى العمومية على ذلك 

  : الترتيب التاليمن خالل  )القضائي ،مرحلة احملاكمة
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  تطبيق قاعدة السرية اإلجرائية خالل البحث التمهيدي :األول  مبحثال

  .تطبيق قاعدة السرية اإلجرائية خالل مرحلة البحث والتحري:المطلب األول 

  األساس القانوين: الفرع األول

  اإلعالم وسرية التحريات : الفرع الثاني

  .خالل مرحلة املتابعةاإلجرائية تطبيق قاعة السرية :المطلب الثاني 

  األساس القانوين: الفرع األول

  دور النيابة يف إطالع الرأي العام:الفرع الثاني

  . تطبيق قاعدة السرية اإلجرائية خالل مرحلة الخصومة الجزائية:الثاني  مبحثال

  .قيق القضائي خالل مرحلة التحاإلجرائية تطبيق قاعدة السرية -المطلب األول 

  مربرات السرية للتحقيق: الفرع األول

  التحقيق علين للخصوم وسري لغري اخلصوم: الفرع الثاني

  . خالل مرحلة احملاكمةاإلجرائية تطبيق قاعدة السرية -المطلب الثاني

  العلنية كقاعدة عامة:الفرع األول 

  قيود العلنية: الفرع الثاني

  االستثناءات على قاعدة السرية اإلجرائية وآليات حمايتها : المبحث الثالث

  االستثناءات القانونية : الفرع األول

  آليات احلماية القانونية: الفرع الثاني

  :ة ــــــــــــخاتم
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  تطبيق قاعدة السرية اإلجرائية خالل البحث التمهيدي  : المبحث األول

منذ حلظة ارتكاب اجلرمية تشرع خمتلف مصاحل البحث والتحري وهي الضبطية القضائية   

اليت خيشى أن ختتفي ،ويف سبيل ذلك نص  دلة اجلرمية وا�رم وحماولة احملافظة على اآلثارأبالبحث عن 

ا هلذه القانون على مجلة من املعطيات القانونية لتحقيق ذلك ومن بينها سرية اإلجراءات املتخذة مل

السرية يف اختاذ اإلجراءات من أمهية قانونية وعملية ،ونبني كيفية تطبيق السرية خالل مرحلة التحريات 

   ).مطلب ثان(ومرحلة املتابعة وحتريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ) مطلب أول ( األولية 

  البحث والتحريخالل مرحلة 1اإلجرائيةتطبيق قاعدة السرية : المطلب األول

أوجب القانون ضرورة تبين السرية التامة يف إجراءات البحث والتحري ملا هلا من أمهية سواء 

  .بالنسبة للمشتبه فيه أو بالنسبة �ريات التحري أو حىت بالنسبة للدليل وآثار اجلرمية 

  .األساس القانوني :الفرع األول 

تكون إجراءات "اإلجراءات اجلزائية بقوهلا  من قانون 11منصوص عنها مبوجب املادة  السرية

  .2..."التحريات والتحقيق سرية مامل ينص القانون على خالف ذلك ،ودون إضرار حبقوق الدفاع 

من ذات القانون فيما خيص إجراءات التوقيف للنظر  01مكرر  51كما نصت عنها املادة   

  .تصال بالعائلةوعند متكني املوقوف من حق اإل

ألزم القانون كل شخص يساهم يف إجراءات التحري أن يكتم السر كو�ا تعد مرحلة لقد 

حقيقية حلماية احلرية الفردية من تأثري البالغات الكيدية ،إذ هي يف الغالب قادرة على اكتشاف 

                                                 
   .،والعمل على عدم وصولھا لغیر المعنیین بھا سرارجل الحفاظ على األأجراءات الالزمة من اإل تخاذاتعني السریة - 1
مارس  27المؤرخ في  17/07،معدل بموجب القانون رقم  2015جویلیة  23مؤرخ في  15/02مر رقم معدلة بموجب األ-2

 11مؤرخ في  19/10،معدل بموجب القانون رقم  2017مارس  29،صادرة بتاریخ  20،جریدة رسمیة ،عدد  2017
   .جراءات الجزائیة،یتضمن قانون اإل 2019دیسمبر  18،مؤرخة في  78،عدد  ة،جریدة رسمی 2019دیسمبر 
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،وتفيد 3زيفها قبل اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ومن مثة تكون سريتها ضمانة للمشتبه فيه

ة يف عدم املساس بسمعة وكرامة املشتبه فيه إن كان بريئا ،ومربرها بالنسبة للجرمية هو أن عدم السري

السرية من شأنه أن يؤثر على حسن سري اإلجراءات ،ألن الكثري من األدلة أو املشتبه فيهم احملتملني 

  .4قد تضيع بسبب العالنية

  اإلعالم وسرية التحريات :الفرع الثاني 

ان يتناول اإلعالم جانبا من قضايا مطروحة للتحري ،غري أن هذا من شأنه أن يف بعض األحي

يؤثر على سرية التحريات وحسن سري العدالة ،ألن املقال املكتوب أو اخلرب املسموع ذو صيت كبري 

ويكون منشور على نطاق واسع وبالتايل تتوسع دائرة العالنية ،وأنه يف حالة إخالء سبيل املشتبه فيه 

  . و الرد ألن مثل هذا فيه مساس بقرينة الرباءةكون من الصعب إعادة االعتبار أقد ي

أورد  2000الصادر يف سنة  516حتسبا هلذا األمر كان قانون تدعيم الرباءة الفرنسي رقم 

نصا لقانون حرية الصحافة جرم به النشر بأي وسيلة كانت صورة لشخص معروف أو من املمكن 

وهذا يف مرحلة التحريات األولية ،وهذا النص أيضا جرم النشر الذي 5قيداالتعرف عليه ويكون م

يكون دون موافقة املشتبه فيه يف استطالع الرأي أو التعليق سواء بالنسبة لال�ام أو العقوبة احملتمل 

منه جرم نشر أخبار التحقيق ومنع نشر  38تطبيقها ،كما أن قانون الصحافة الفرنسي يف نص املادة 

ر اال�ام واألوامر األخرى املرتبطة باإلجراءات اجلنائية واملخالفات قبل قراء�ا يف جلسة علنية أوام

                                                 
 حسیبة محي الدین ،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة ،سنة-3

  .94،95،ص   2011
،الجزء  1992-1991ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة ،دار الھدى ،عین أملیلة الجزائر ،سنة محمد محدة ،-4

  .70،ص  الطبعة األولى  02
5-Circulaire du 04 décembre 2000 .présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant  la 
protection de la présomption d’innocence , et les droits des victimes concernant la garde à vue et l’enquête de 
police judiciaire droit français, p 35 .                                                                                                                                     
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وهذا املنع ميتد يف الواقع إىل كل إجراء أو عمل استعالمي قام به ضابط الشرطة القضائية وكل حمضر 

  .6حقيقاستجواب شهادة الشهود أو أي إجراء قام به قاضي التحقيق أو نائبه وتعلق بالت

جيب أن " منه على أنه 89جنده ينص يف املادة 7بالرجوع إىل قانون اإلعالم اجلزائريه إنّ 

يتضمن كل خرب تنشره أو تبثه أية وسيلة إعالم االسم أو االسم املستعار لصاحبه أو تتم اإلشارة إىل 

الوصول إىل ال يسوغ للصحايف حقه يف "منه تنص على أنه 75ما أن املادة ،ك"ألصلياملصدر ا

،ومرد "مصادر اخلرب نشر أو إفشاء املعلومات اليت من شأ�ا املساس بسري التحقيق والتحري القضائي

ذلك ألمهية النشر كأن يتناول اإلعالم خرب قضية ويروي التفاصيل وينشر صورة املشتبه فيه وغريها من 

  .8طرق النشر العلنية

  )النيابة (خالل مرحلة المتابعة ية اإلجرائتطبيق قاعدة السرية  :المطلب الثاني

معتمدة  هذه املرحلة يتم حتريك الدعوى العمومية من قبل جهة اال�ام وهي النيابة العامة يف  

   .على نظام املتابعة 

  .األساس القانوني :الفرع األول 

  نظام النيابة العامة عن فرنسا سواء من حيث اهلياكل أو الصالحياتالقانون اجلزائري أخذ 

من قانون اإلجراءات اجلزائية تكلمت عن املبادئ اليت تقوم عليها النيابة  35إىل  33فاملواد من 

من خالل صالحيا�ا يف  32إىل  29العامة ،كما حدد القانون االختصاصات العامة يف املواد 

                                                 
6 -Emmanuel Vergé, Georges Ripert ; Nouveau répertoire de droit ; 3eme éd ; Dalloz ; tome I  1949 ; P513.         

       
،یتعلق  02،عدد  2012جانفي  15،جریدة رسمیة مؤرخة في  2012جانفي  12مؤرخ في  12/05قانون عضوي رقم -7

   .اإلعالمبقانون 
ص  2001-2000زمورة داود ،الحق في اإلعالم وقرینة البراءة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجیستیر ،جامعة الجزائر ،سنة -8

75 .  
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بأن " بقوهلا 36الدعوى العمومية واملتابعة ودور وكيل اجلمهورية ،وحددت اختصاصاته يف املادة 

النيابة تباشر الدعوى العمومية باسم ا�تمع وتطالب بتطبيق القانون وهي متثل أمام كل جهة قضائية 

  ". وحتضر املرافعات وتصدر األحكام يف حضورها كما تعمل على تنفيذ األحكام القضائية 

والنظام العام النيابة هيئة قضائية ينحصر دورها يف الدفاع عن مصاحل اهليئة االجتماعية  إنّ 

وبصفة عامة يف اإلشراف على مراعاة إتباع القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا دون أن تشرتك يف 

  .املداوالت والقرارات القضائية وإن كانت تشارك بصفة فعلية يف صياغة تلك القرارات وتطبيقها 

القانون  من نفس 31و 30ويف التنظيم اهليكلي يرأس وزير العدل النيابة حسب املادتني 

وخيضع أعضاءها للتعليمات اليت ترد إليهم ،وهي وحدة ال تتجزأ تقوم على الوحدة والتدرجية 

واخلضوع إىل سلطة النائب العام ويتلقون منه التعليمات ،وله سلطة إصدار تعليمات خمالفة ملا قام به 

كما أن النيابة ال تتجزأ   وكيل اجلمهورية ،وميكن أن حيل حمل أي عضو من النيابة ويقدم االلتماسات ،

أي كل عضو منها ميكن أن حيل حمل العضو اآلخر ،وهي جهة مستقلة عن قضاء احلكم وجهة 

  .التحقيق 

بأنه حيدد النائب العام  04قانون اإلجراءات اجلزائية فقرة  12أضاف التعديل األخري للمادة 

  .جلزائية بدائرة اختصاص ا�لس القضائي التوجيهات العامة الالزمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة ا

ومنه فالنيابة نظام قانوين وقضائي قائم على هيئة قضائية مستقلة ختضع للنظام الرئاسي 

  . مهمتها ممارسة الدعوى العمومية نيابة عن ا�تمع واملطالبة بتطبيق القانون
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   دور النيابة في إطالع الرأي العام: الفرع الثاني

يلعبه الرأي العام من دور يف إثارة بعض القضايا احلساسة اليت متس املصاحل اخلاصة أو نظرا ملا 

العامة للمجتمع وماله من دور كبري يف توجيه القضاء اجلزائي ،ومبا أنه قد يكون سببا يف إعطاء 

القانوين ،األمر الذي يؤدي بالدعوى العمومية واحلكم القضائي إىل اخلروج عن مساره  أحكام مسبقة

  .عن الوقائع القانونية ابعيد

       حتكمه من عواطف تظهر أمهية املوضوع من خالل املخاطر اليت يثريها الرأي العام نتيجة ما

مما يؤثر على القضاء من خالل تناوله بطريقة معينة لقضايا ،عالم يف الكثري من األحيان مايثريه اإل و

ئ احملاكمة العادلة مثل قرينة الرباءة وعدم احرتام سرية معروضة على احملاكم أو متس ببعض مباد

  .األحباث والتحقيقات 

تفاديا النتشار معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أو لوضع حد لإلخالل بالنظام العام إنه 

أجاز القانون صراحة للممثل النيابة العامة فقط أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من 

ات على أن ال تتضمن أي تقييم لال�امات املتمسك �ا ضد األشخاص املتورطني ،وهو اإلجراء

  .اجلزائية  اإلجراءاتمن قانون  04فقرة  11مضمون املادة 
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  تطبيق قاعدة السرية اإلجرائية خالل مرحلة الخصومة الجزائية :الثاني  لمبحثا

لتحقيق القضائي ملا هلا من أمهية بالنظر تعد هذه املرحلة من أهم املراحل كون حتوي مرحلة ا  

مة اليت ،وكذا مرحلة احملاكووجوب احملافظة عليها عن طريق سريتها إىل طبيعة اإلجراءات املتخذة فيها 

  .فيها يتقرر مصري املتهم واليت يوجب القانون عالنيتها كمبدأ عام

  تطبيق قاعدة السرية خالل مرحلة التحقيق القضائي:   المطلب األول

من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص إجراءات  11قاعدة السرية نصت عليها املادة 

التحري والتحقيق ،ويف مرحلة التحقيق تشمل كافة املعلومات و املستندات أي احملاضر اليت تدو�ا 

شهود واالنتقال والتفتيش وحماضر اخلربة اليت جيريها سلطة التحقيق كمحاضر االستجواب ومساع ال

  .اخلرباء أو الرتمجة اليت يقوم �ا املرتمجون 

وللسرية حدود ومن مثة تستبعد الوقائع واإلجراءات اخلارجة عن نطاق التحقيق ،كخرب وقوع 

ة أو إعادة متثيل اجلرمية واستبعاد اإلجراءات ذات الطابع العلين كاالنتقال للمعاينة والتفتيش واخلرب 

  .اجلرمية 

  مبررات السرية بالنسبة إلجراءات التحقيق :الفرع األول 

األصل العام أن إجراءات التحقيق سرية بالنسبة للجمهور وعلنية بالنسبة للخصوم كونه   

يتوجب عليهم حضور جمريات التحقيق ،إال أن املشرع أجاز البوح ببعض اإلجراءات ومن مثة اخلروج 

على قاعدة السرية ،وذلك نظرا لبعض االعتبارات اليت تتعلق باملصلحة العامة أو تطبيق نصوص 

نون أو ممارسة حق الدفاع أو بغرض وضع حد لإلخالل بالنظام العام ،وهذا ما سنحاول القا

   . توضيحه
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                 اهلدف من السرية هو محايتها من العلنية اليت هلا تأثري سليب على الرأي العام إنّ 

اء نشر تفاصيل مستوى اإلجرام تؤدي إىل ذيوع اخلربة اإلجرامية لدى ا�رمني جر  فعلى ،واألخالق

والعلنية من شأ�ا عرقلة سري العدالة والوصول إىل احلقيقة والقبض على ا�رمني ،فهي متنح ، اجلرائم

للمتهم فرصة إخفاء األدلة كما أ�ا تؤدي إىل محاية مصلحة املتهم وهي وجه من أوجه محاية قرينة 

ائي ،وهذا هو موقف القضاء الرباءة اليت هلا صفة تظل تالزم الشخص إىل غاية صدور حكم �

أن املصلحة املتوخاة من السرية هي محاية األسرار اليت يضطر  9الفرنسي إذ أكد يف قرار قضائي له

األشخاص إىل البوح �ا لبعض ذوي املهن وأن لذلك ارتباط بالنظام العام ،كما ورد قرار آخر 

إىل التأكيد على أن إفشاء  1996جويلية  05للمحكمة االبتدائية الكربى بباريس صادر بتاريخ 

السر املهين يشكل مساسا مبصلحة حممية مبوجب القانون اجلنائي ،وجييز للضحية أن يتقدم بطلب 

التعويض عن األضرار اليت حلقته جراء اإلخالل بالتزام السر املهين وأن حق املطالبة بالتعويض ينتقل 

  .10إجراءات التقاضي بشأنه يف حياته أم ال إىل ورثته بصرف النظر عما إذا كان الضحية قد باشر

باإلضافة إىل أن السرية من شأ�ا أن ال تسبب يف إحجام الشهود عن احلضور لإلدالء 

  .بشهادا�م خوفا من االنتقام مبا يؤثر يف سري العدالة 

عمليات متهيدية القصد منها الوصول إىل احلقيقة ،ومن  إجراءات التحقيق ما هي إالّ  إنّ 

املؤسف نشر بعض اإلجراءات اليت مل تصبغ بصبغة احلقيقة واليقني ،فالسرية متنع حدوث حماكمة 

                                                 
9-Cass. Crim ; 19 novembre 1985 ; N°364. 
10-Frédéric Desportes ; Le secret de l’instruction inscrit à l’article 11 du code de procédure pénale Français ; 
J.C.I. de procédure pénale ; mis à jour  le 16 juin 2000 ; p 11à 66. 
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أولية على املتهم وهي حماكمة الرأي العام قبل صريورته مدانا فعال ،وذلك جلهل ا�تمع جبميع شرائحه 

  .11للشخص من حيث كونه مشتبها به أو متهما أو حمكوما عليه من معرفة املركز القانوين

هذا يؤدي بنا إىل اإلشارة إىل الدور السيئ الذي كثريا ما يقوم به بعض الصحفيون ،إذ 

يقدمون فكرة مسبقة عن الشخص تسمح بإدانته عند تقدميه إىل القضاء واحمللفني دون إعمال 

ن يف صاحله سواء من حيث حتديد براءته أو تساهم يف العناصر القانونية والواقعية اليت قد تكو 

التخفيف من حجم مسؤوليته اجلنائية ،فالنشر املسبق إلجراءات التحقيق يعيق من حسن سريه 

وفعاليته ،كما يصعب من مهمة الدفاع وال يسمح له بأداء دوره على أكمل وجه رغم كونه حقا من 

  .فيه إنقاص كبري حلقوقه  احلقوق األساسية للمتهم واملساس �ذا احلق

  .التحقيق علني للخصوم وسري للغير: الفرع الثاني

أوجب املشرع أن جيري التحقيق علنا بالنسبة للخصوم ويف مواجهة األطراف الذين هم املتهم 

واملدعي املدين واملسؤول عن احلقوق املدنية والطرف املدين ،باإلضافة إىل النيابة العامة اليت تعترب 

وجتد هذه العلنية مربرها يف عدم حرمان األطراف من متابعة إجراءات التحقيق �دف متكينهم خصما 

من دحض اال�امات املوجهة إليهم وتفنيد األدلة املدعمة هلا وهذا ما يسمح بإدخال الطمأنينة إىل 

،كما أن 12قلو�م ،ومنح املدعي املدين فرصة تدعيم األدلة مبا يعني سلطة التحقيق على كل احلقيقة

حضور اخلصوم يشكل نوع من الرقابة على إجراءات التحقيق وكيفية سريه وهو ما ميكنهم من إثارة 

  .أسباب البطالن يف الوقت املناسب ،وهذا يف حد ذاته محاية إلجراءات التحقيق وضمانة مهمة 

                                                 
  .124محمد محدة ،المرجع السابق ،الجزء الثالث ،ص -11
  .46،ص  1999بطالن اإلجراء الجنائي ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،اإلسكندریة ،سنة لیمان عبد المنعم ،س-12
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،ألنه 13فاعمبدأ السرية يبقى ساريا يف مواجهة اخلصوم إذا مل يكن هلم متثيل بواسطة الد إنّ 

الوسيلة الوحيدة من أجل اإلطالع على ملف التحقيق أو أخذ نسخة منه ،وتنتهي قاعدة السرية 

  . مبجرد التصرف يف ملف التحقيق وإحالة القضية على جلسة علنية

السابقة تنقسم إىل قسمني جانب موضوعي يعين ما اشتمل عليه موضوع التحقيق  11املادة 

من وقائع وإجراءات وهي من األسرار اليت يشكل إفشاؤها جرمية ،وجانب شخصي ومفاده إلزام كل 

شخص يساهم يف إجراءات التحقيق بكتمان أسراره وعدم إفشائها حتت طائلة العقوبات املنصوص 

  . وناعليها قان

 11وأحالت املادة ة نصوص قانونية موضوعية وشكلية ،سرية التحقيق حممية مبقتضى عدإن 

 . 14من قانون العقوبات 01 قرةف 301من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل املادة 

  تطبيق قاعدة السرية خالل مرحلة المحاكمة :المطلب الثاني 

القاعدة العامة أن تتم احملاكمة علنية وهذا مبدأ دستوري ،غري أنه ونظرا لطبيعة بعض القضايا 

  .،وحناول معرفة القاعدة واالستثناء يف العلنية والسرية مسح القانون بسرية اجللسة 

  مبدأ العلنية كقاعدة عامة:  الفرع األول

عليها املعاهدة الدولية اخلاصة العلنية هي أحد املبادئ األساسية للمحاكمة إذ نصت 

منها ،وإغفاهلا يؤدي إىل بطالن احملاكمة  14طبقا للمادة  1966باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 

  .15وبطالن احلكم الذي يصدر يف الدعوى وهذا البطالن متعلق بالنظام العام

                                                 
ذھبت محكمة باریس إلى التوسیع من مجال السر المھني للمحامي ،إذ اعتبرت أنھ یعد خرقا للسر المھني قیام المحامي  *

بتزوید الشرطة بمعلومات عن مؤازرة محامي الخصم حتى ولو حصل علیھا بطریقة غیر مباشرة وھذا ورد في حكم صادر 
  . 1983جوان  07بتاریخ 

   .لمھني تتكلم المادة عن السر ا-  14
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 ،زائيةقانون اإلجراءات اجلمن  342، 28516هذه العلنية منصوص عليها ضمن املادتني 

وهي ضمانة الحرتام اإلجراءات وحسن سريها وضرورية إلرضاء شعور الناس بعدالة احملاكمة ،وحتمل 

القضاء على التطبيق السليم للقانون ،كما تدفع  اخلصوم ووكالئهم والشهود إىل اإلتزان يف القول 

ي العام رقيبا على واالعتدال يف الطلبات و الدفوع وقول الصدق وهي األثر الرادع للقانون ،وجتعل الرأ

،وتتحقق 18،وتبعث الثقة واالئتمان لدى املتخاصمني17إجراءات احملاكمة وحتسن عرض دفاع املتهم

وعلى ما يتخذ فيها من إجراءات  حبضور احملاكمة -فضال عن اخلصوم–العالنية بالسماح للجمهور 

  .19وما يدور فيها من مناقشات وما يدىل من أقوال ومرافعات

   السرية كقيد على العلنية: الفرع الثاني

قد ترد على العلنية قيودا وهي جعل اجللسة سرية ،وبالتايل يكون املشرع قد خرج على األصل 

ومنح للمحكمة سلطة جعل جلسا�ا سرية إذا كان هناك ما يدعو إليها كاحملافظة على النظام العام 

،وهو نفس االجتاه الذي حناه اجلزائية قانون اإلجراءات  01 قرةف 285أو اآلداب العامة طبقا للمادة 

من  461أو يقرر القانون من تلقاء نفسه السرية كقضايا األحداث حسب املادة 20املشرع الفرنسي

                                                                                                                                                         
الوجیز في قانون اإلجراءات الجزائیة ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر عبده جمیل غصوب ،-15

 .40،ص  والتوزیع ،لبنان ،دون سنة ،الطبعة األولى 
جلسات "المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة ،وأعیدت صیاغتھا لغویا كما یلي  17/07معدلة بموجب القانون رقم  - 16

المحكمة علنیة ،مالم یكن في عالنیتھا مساس بالنظام العام أو اآلداب العامة وفي ھذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد 
جلسة سریة ،غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول القاعة ،وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في 

لمحكمة دون انقطاع إلى حین صدور الحكم ویجوز إیقافھا لراحة القضاة أو الموضوع في جلسة علنیة تتواصل جلسة ا
   ".األطراف 

17-George Vidal et Joseph Magnol ; cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires ; 1 ; 1940 ; p 1230. 
18-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd ; Op.cit. ; p 1404. 

  .183حاتم بكار ،أصول اإلجراءات الجنائیة ،منشأة المعارف ،اإلسكندریة ،بدون سنة نشر ،ص -19
20-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 3ème éd; 1997 ;cujas ;paris 
n1068  ; p 702 et 703. 
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واملادة  22من الدستور 162لكن النطق باحلكم يكون يف جلسة علنية طبقا للمادة ،21نفس القانون

  .وإال كان باطال  قانون اإلجراءات اجلزائية 285

لإلشارة أنه البد أن يتم تسبيب السرية واليت تقتصر على اجلمهور دون اخلصوم ،ويكون 

  .ا�ال الزمين هلا هو إقفال املرافعة يف الدعوى 

  :قد وضع القانون محاية هلذا اإلجراء شروطا وقواعد على احملاكم اجلزائية مراعا�ا وهيل

،وال جيوز أن 23زائية بكاملها مبوجب حكموجوب تقرير سرية اجللسة من طرف هيئة احملكمة اجل-

  .ينفرد الرئيس بإصدار القرار وحده ويتعني أن يصدر ذلك بصفة علنية 

جيب أن يكون مسببا وصرحيا من خالل اإلشارة إىل مقتضيات النظام العام واآلداب وهو ما قررته -

إجراءات احملاكمة تتم وفقا ،وإذا قررت السرية فإن  قانون اإلجراءات اجلزائية 01 قرةف 285املادة 

لذات القواعد اليت جتري �ا ولو كانت اجللسة علنية ،وتعود العالنية وهي األصل مبجرد قرار من 

  .رئيس احملكمة وحده 

                                                 
سنة ،وذلك  16استثنى المشرع من تطبیق السریة في جرائم األحداث المتعلقة بالجرائم اإلرھابیة أو التخریبیة متى بلغوا  *

،فھذا یعد خروج عن القواعد الخاصة بمحاكمة األحداث ،وتجدر  قانون اإلجراءات الجزائیةمن  02 قرةف 249طبقا للمادة 
قانون اإلجراءات  468اكمة األحداث تطال حتى النطق بالحكم أو القرار ،فنص المادة اإلشارة إلى أن سریة جلسات مح

قانون  468یشیر إلى صدور الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث ،وھذه العلنیة تكون في حدود مقتضى المادة  الجزائیة
قة امتداد لسریة الجلسات وكان أي بحضور األشخاص الذي أجاز لھم المشرع ذلك ،وھي في الحقی اإلجراءات الجزائیة

،ألنھا لیست كذلك كون  قانون اإلجراءات الجزائیة 03 قرةف 468األحرى بالمشرع أن ال یذكر عبارة العلنیة في المادة 
مفھوم العلنیة مرتبط بالجمھور ،وبالتالي فإن الحكم أو القرار في ھذا الشأن یصدر في جلسة سریة ،ولذلك یفترض حذف 

قانون  463واستبدال عبارة قرار بعبارة حكم في المادة  قانون اإلجراءات الجزائیة 468المادة   03 قرةمن فعبارة علنیة 
  .حتى یكون النصان المذكوران منسجمان نصا وروحا مبنى ومعنى  اإلجراءات الجزائیة

   .2016مارس  06مؤرخ في  16/01دستور صادر بموجب القانون رقم -  22
تنص صراحة على وجوب إقرار المحاكمة السریة بموجب حكم وبالتالي  قانون اإلجراءات الجزائیة 285یالحظ أن المادة *

ال یكفي اللجوء إلى الجلسات السریة بمجرد اإلعالن قبل الجلسة ،بل البد أن یتضمن الحكم الفاصل في الدعوى ذلك 
  . قانون اإلجراءات الجزائیة 285ة صراحة في مقتضیات الحكم وإال عد ذلك مخالفا للماد
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تشمل السرية املرافعة وما يتبعها أما احلكم فيصدر يف جلسة علنية ،ويرتتب البطالن إذا مل يتم -

  .النطق باحلكم يف جلسة علنية

  وآليات حمايتها اإلجرائيةاالستثناءات القانونية على تطبيق قاعدة السرية  :طلب الثالثالم

تعفي صاحبها  قاعدة السرية اإلجرائية ليست مطلقة بل ترد عليها استثناءات طبقا للقانون  

   .من املسؤولية بكل أنواعها

   اإلستثناءات القانونية: الفرع األول

  :فهناك االستثناء وارد عليها ويكون يف األحوال التالية إذا كانت السرية هي القاعدة 

يكون يف حالة ما أباحه القانون كحضور النيابة إلجراءات التحقيق :  اإلفشاء بنص القانون-أوال

،وأجاز هلا القانون اإلطالع على ملف  قانون اإلجراءات اجلزائية 106، 79، 66طبقا للمواد 

،وكذا التبليغ ) 109 املادة(لى أوامر التحقيق والتأشري عليها واإلطالع ع) 69 املادة(التحقيق 

وحق غرفة اال�ام يف اإلطالع على ملف التحقيق من خالل ممارسة الرقابة )  168املادة ( باألوامر

  . عليه

  .يكون يف احلاالت التالية :إباحة القانون - ثانيا

من خالل ما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية  :في إطار البحث والتحري والتحقيق االبتدائي -أ

غري أنه تفاديا النتشار معلومات "بقوهلا  03و 02منه إثر التعديل األخري يف الفقرتني  11يف املادة 

غري كاملة أو غري صحيحة أو لوضع حد لإلخالل بالنظام العام ،جيوز ملثل النيابة العامة أو لضابط 

على إذن مكتوب من وكيل اجلمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر الشرطة القضائية بعد احلصول 

موضوعية مستخلصة من اإلجراءات على أن ال يتضمن أي تقييم لال�امات املتمسك �ا ضد 
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، ويالحظ أنه حىت "األشخاص املتورطني ،تراعى يف كل األحوال قرينة الرباءة وحرمة احلياة اخلاصة 

عامة وضابط الشرطة من هدم مبدأ السرية وأجاز هلما فقط اإلخبار بعناصر القانون منع ممثل النيابة ال

موضوعية دون حتديد لإلجراءات أو ا�ام األشخاص أو ذكر اإلجراءات أو تقييم اال�ام وجيوز له 

ذكر األفعال امللتمس إجراء التحقيق فيها وعدد املتهمني دون ذكر أمسائهم إذا اقتضت الضرورة ومنها 

رؤساء املباشرين على نتائج البحث وكذا القضاة حالة التحقيق ،ويلزم وكيل اجلمهورية إعطاء إطالع ال

  .                                        معلومات للنائب العام ووزير العدل 

حالة اجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة فعلى ضابط الشرطة القضائية إفادة الوايل باملعلومات إذا  -

  .                             24من قانون اإلجراءات اجلزائية 28ن قبل بالتحقيق طبقا للمادة كلفه م

على قاضي التحقيق إخطار وكيل اجلمهورية حالة الوقائع اجلديدة اليت مل تكن يف الطلب االفتتاحي -

  .قانون اإلجراءات اجلزائية 67حسب املادة 

ت التحقيق حتت تصرف حمامي الدفاع حسب أحكام يكون قاضي التحقيق ملزما بوضع إجراءا-

.                                                                                   قانون اإلجراءات اجلزائية 105املادة 

ميكن للخرباء يف إطار التحقيق عند تكليفهم من قبل قضاة التحقيق االستعانة خبرباء آخرين -

وإفاد�م باملعلومات اليت ختص اجلرمية دون أن يكون قد أفشى سرية التحقيق لكن بشرط وجود 

           .                                                                       ترخيص من القاضي

                                                 
 ،تخص المادة سلطات الوالي في مجال الضبط القضائي في حالة الجنایة أو الجنحة ضد أمن الدولة وعند االستعجال* 

وحالة عدم علم السلطات القضائیة بھا وأن یقوم بنفسھ باتحاد جمیع اإلجراءات إلثبات الجنایة أو الجنحة ،أو یكلف ضابط 
   .ساعة وأن یتخلى عنھا للسلطة القضائیة  48لمختص ویتعین إبالغ وكیل الجمھوریة خالل الشرطة ا
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سرية إجراءات التحقيق القضائي فبعد غلق امللف وإحالة القضية على احملاكمة فإ�ا ترفع السرية -

  .                                                     بالعلنية واليت هي مبدأ من مبادئ احملاكمة العادلة

أصحاب الشهادة اخلاصة ،فإذا دعت الضرورة ذلك وهم القضاة والكتاب وضباط الشرطة القضائية -

  .                                            حني اإلدالء بالشهادة أمام جهة احلكم بعد غلق امللف 

عض أسرار كما سبق دراسته من قبل جواز إفشاء ب  قانون اإلجراءات اجلزائية 11 طبقا للمادة-

التحقيق بعناصر موضوعية عند االستعانة بوسائل اإلعالم يف تسهيل القبض على املتهم أو إذاعة 

قانون  68بعض أوامر القضاء كاإلحضار والقبض واإلنابة القضائية ،وجيد هذا أساسه يف املادة 

  . اليت أعطت صالحيات للقاضي إلظهار احلقيقة اإلجراءات اجلزائية 

يكمن يف إحاطة املتهم علما بالوقائع املنسوبة إليه والتبليغ بأوامر :  الدفاعممارسة حق -ب

التحقيق، وتبليغ املدعي املدين ودفاع كل طرف وحرية االتصال وجواز اإلطالع على ملف التحقيق 

أي أن احملام خالل املناقشة واملرافعة يف اجللسة إذا وقعت منه أفعاال أو ، وحق أخذ نسخة من امللف

رحيات ال ميكن املساءلة عنها ،وهي حقوق مسموح �ا قانونا أنه ال ميكن متابعة حمام بسبب تص

.                                                                                  أفعاله وتصرحياته وحمرراته يف إطار املناقشة واملرافعة يف اجللسة 

نشر أقوال وتصرحيات الشهود ومرافعات الدفاع أو النيابة  إنّ :  العلنيةنشر اإلجراءات القضائية –ج

واألحكام اليت تصدرها جائز قانونا ،فالنشر مباح ألن املصلحة اليت حتققها إباحة نشر ما جيري يف 

اجللسات العلنية للمحاكم ترجح يف أمهيتها على املصلحة يف اتقاء إحلاق ضرر حمتمل بسري الدعوى 

  .                                                                              �25ذه اجللساتاملنظورة 

                                                 
   .426،الطبعة األولى ،صفحة  1987محسن فؤاد فرج ،جرائم الفكر والرأي والنشر ،دار الفكر العربي ،سنة -25
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والنشر جيب أن يتم بأمانة وحسن نية تفاديا لألفكار املشوهة واملغلوطة عن تفاصيل اجلرمية أو 

التحريض أو التشهري باملتهم اليت تنطوي عليه العبارات أو الوقائع  اليت يتضمنها املقال بالنظر إىل ما 

  .      قيل يف اجللسة ،وال ميكن التعليق على وقائع احملاكمة أو ظروفها 

وحيق جلهة يكفله القانون وحيميه الدستور وملمارسة هذا احلق شروط وقيود ،: حق الشكوى  –د

اإلعالم نشر شكاوى األفراد كوسيلة ملخاطبة السلطات وإخبارها وإعالمها ومن احلقوق الطبيعية 

لألفراد ،وهذا احلق يستفاد وجوده من وجود السلطات نفسها وكون بعضها يهيمن على البعض 

  .                                                                    26أو يشرف عليه أو ميلك مساءلته اآلخر

فلكل شخص حق خماطبة السلطات وقد يكون ذلك عن طريق الرسائل املفتوحة املستوفية 

،وهذا الدور للشروط القانونية واليت تنشر يف اجلرائد بشرط أن ال تتضمن قذفا أو سبا أو تشهريا 

لوسائل اإلعالم يساعد يف الكشف عن اجلرائم وإعالم الرأي العام مبعلومات وشكاوى األفراد ،وهو 

  .27بدوره يعاون السلطات على تعقب ا�رمني

  

  

  

  

  

                                                 
   .433محسن فؤاد فرج ،المرجع السابق ،صفحة -26
،الطبعة  1990العقوبات الجزائري ،القسم الخاص ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،سنة  محمد صبحي نجم ،شرح قانون -27

   .106الثانیة ،ص 
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  الحماية القانونية آليات :الفرع الثاني 

اءات التحقيق ملا وضع املشرع قاعدة السرية هي األصل والعلنية هي االستثناء خالل سري إجر 

القضائي ،فإنه أيضا وضع إطارا قانونيا حلمايتها وذلك من خالل تقرير املسؤولية اجلزائية ملن ينتهك 

،وحناول تبيان اآلثار اإلجرائية يتعني فيه عدم إفشاء سر التحقيق هذه القاعدة يف الوقت الذي 

  .واجلزائية لذلك

   بالنسبة لآلثار اإلجرائية: أوال

القانون بطالن اإلجراء اجلزائي سواء كان خرق السرية بإفشاء مستند من مستندات مل يرتب 

،وكل ما يرتتب على ذلك هو 28التحقيق أو السماح للجمهور حبضور إجراءات التحقيق االبتدائي

  .عقاب األشخاص املتسببني يف فعل اإلفشاء 

ء معاصرا للقيام باإلجراء أو عن مسألة وقت اإلفشاء فيجب التمييز بني ما إذا كان اإلفشاأما 

الحقا له ،فإذا كان فعل اإلنشاء قد مت بصفة الحقة إلجرائه فهو سليم ومت طبقا لألوضاع فإن جنم 

عن ذلك قيام متابعات جزائية فهذا ال يعين ترتيب البطالن عليه ،لكن إذا كان اخلرق أو اإلفشاء 

،كما لو مسح لرجال الشرطة للصحافة بتصوير معاصرا لوقت القيام باإلجراء فإن البطالن هنا واضح 

  .29عملية التفتيش ملسكن املتهم فقط اشرتط أن ميس هذا اخلرق حبقوق الدفاع

  

  

                                                 
،غنام محمد غنام ،الحمایة الجنائیة ألسرار  518السابق ،ص سلیمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجزائیة ،المرجع -4

  . 130ص ،1988األفراد لدى الموظف العام ،دار النھضة العربیة ،سنة 
جمال الدین عنان ،سریة التحقیق بین المبدأ والتحقیق ،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الجنائي والعلوم  -29

  .164،ص 2000/2001الجنائیة ،كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر ،سنة 
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   بالنسبة لقيام المسؤولية الجزائية: ثانيا 

قانون  11يالحظ أن املشرع مل يقم حبماية إجراءات التحقيق يف حد ذا�ا ضمن نص املادة 

ا جعل إفشاء سرية التحقيق  صورة من صور إفشاء السر املهين وأحال على وإمن اإلجراءات اجلزائية،

  . قانون العقوبات 301املادة 

اليت تعاقب  من قانون العقوبات 147و 70يف هذا الصدد نشري إىل ما نصت عليه املادتني 

الدعوى مل على كل األفعال والكتابات العلنية اليت يكون الغرض منها التأثري على القضاة طاملا أن 

اليت تعاقب كل من قام  من قانون اإلجراءات اجلزائية 85و 46يفصل فيها �ائيا ،وكذا املادتني 

  .بإفشاء مستند حمصل عليه من التفتيش أو أطلع عليه دون أن تكون له صفة يف ذلك 

 من قانون العقوبات الفرنسي 370يف التشريع املقارن ومنه الفرنسي فإن ما جاءت به املادة 

اليت تعاقب على كل مساس حبرمة احلياة اخلاصة واليت ميكن أن يشكل إفشاء أسرار التحقيق مساسا 

اليت تعاقب بعقوبة الغرامة كل طرف من أطراف  من نفس القانون 01فقرة  �144ا ،وكذا املادة 

  .ها الدعوى عند قيامه بنشر وثائق ملف التحقيق اليت منحه القانون رخصة احلصول على نسخة من

   بالنسبة لقيام المسؤولية المدنية: ثالثا 

تقوم يف حالة يشكل اإلفشاء ضررا للغري وتقوم املسؤولية التقصريية ويلزم بالتعويض عن  

  .30القانون املدينمن  124الضرر طبقا للمادة 

املستحدثة بقانوين  من القانون املدين الفرنسي 01ف  09ويف التشريع الفرنسي نصت املادة 

وذلك عندما يكون اإلفشاء يشكل مساسا بقرينة الرباءة ،فعند  1993أوت  24جانفي و 04

                                                 
ضررا للغیر یلزم من كان سببا في كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب "من ق م على أنھ 124تنص المادة  *

  .،وھذا ھو أساس المسؤولیة عن الفعل الشخصي ،و أركان الجریمة ھي الخطأ والضرر والعالقة السببیة" حدوثھ بالتعویض
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حتقق الشروط اليت حدد�ا فإن للشخص املضرور أن يستصدر أمرا لوقف هذا املساس ،وهذا بغض 

  .النظر عن الدعوى املدنية اليت يرفعها والرامية إىل جرب الضرر وطلب التعويض 

  بالنسبة لقيام المسؤولية التأديبية : بعا را

               هذا بتقرير تأديب املوظف املؤمتن على السر املهين ألنه أخل بواجبات يكون 

وتتحقق صفة املوظف العام هنا بالنسبة لعضو النيابة العامة أو كاتب الضبط أو قاضي  ،الوظيفة

القضاء كاخلبري أو احملامي أو احملضر القضائي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية أو ملساعدي 

  .وغريهم ،مع اإلشارة إىل أن كل من هؤالء خيضع للقانون األساسي الذي يتبعه يف وظيفته 
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  ةـــــــــــــــــخاتم

سبق فإن اعتماد املشرع اجلزائري على تطبيق السرية اإلجرائية خالل مراحل  تأسيسا ملا

من حبث وحتري ومتابعة وحتقيق قضائي وحماكمة كأصل والعلنية كإستثناء ،بررته الدعوى العمومية 

احلاجة اإلجرائية هلا نظرا ملا للسرية من أهداف وآثار قانونية موضوعية وإجرائية كو�ا تعمل على 

  .محاية اإلجراءات والرأي العام وقرينة الرباءة وتعمل على عدم عرقلة إجراءات التحقيق 

عة هذه القاعدة يف اإلجراءات أوجد املشرع اجلزائري آليات للحماية هلا من خالل ونظرا لطبي

الدعوى (والتأديبية ) التعويض عن الضرر (واملدنية ) العقوبات اجلزائية (تقرير املسؤولية اجلزائية 

  .ملن ينتهك قاعدة السرية ) التأديبية 

ة ال تتعارض بتاتا مع قاعدة العلنية يف ميكن القول يف هذا اإلطار فإن قاعدة السرية اإلجرائي

  . اإلجراءات،فهما قاعدتان أساسيتان يف اإلجراءات اجلزائية 

عالم والقضاء معا من خالل التكوين ونشر ضرورة انفتاح اإليف هذا اإلطار بنقرتح هلذا 

اليت تستهدف املؤسسات القضائية  اإلشاعاتاملعلومة القضائية وثقافة العدالة والوعي القانوين وحماربة 

  .يلزمه القانون من سرية لإلجراءات يف إطار ما سيء كثريا لصورة القضاء اجلزائريوت

   .خاصة على مستوى كل جملس قضائي اإلعالمقضائي من خالل مصلحة  إعالمضرورة وجود -

عد اإلجراءات ومن بينها التطبيق الصارم لقواعد املسؤوليات على خمتلف أنواعها يف حالة انتهاك قوا-

 .قاعدة السرية
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 عـــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــالمصك:قائمة 

 : المصــــــــــــــــــادر -أوال

  :النصوص القانونية -1

  :الدستور -1-1

 2016مارس  07،جريدة رمسية صادرة بتاريخ  2016مارس  06مؤرخ يف  16/01قانون رقم -

،املعدل للقانون رقم  2008نوفمرب  15مؤرخ يف  19/08تمم للقانون رقم املعدل و امل،14عدد 

  .،يتضمن التعديل الدستوري2002فريل أ 10املؤرخ يف  02/03

  :القوانين -1-2

جانفي  15،جريدة رمسية مؤرخة يف  2012جانفي  12مؤرخ يف  12/05قانون عضوي رقم -

   .عالمقانون اإل ضمن،يت 02،عدد  2012

  :وامر األ -1-3

مؤرخ يف  06/22مر رقم ،معدل مبوجب األ 1966جوان  08مؤرخ يف  66/155مر رقم األ-

،معدل 2015جويلية  23مؤرخ يف  15/02مر رقم ،معدل ومتمم مبوجب األ2006ديسمرب  20

مارس  29،جريدة رمسية صادرة بتاريخ  2017مارس  27املؤرخ يف  17/07مبوجب القانون رقم 

  .جراءات اجلزائية،يتضمن قانون اإل 20،عدد  2017

املؤرخ يف  06/23،معدل ومتمم باألمر رقم  1966جوان  08مؤرخ يف  66/155األمر رقم -

،جريدة رمسية مؤرخة 2014فيفري  04املؤرخ يف  14/01،املعدل بالقانون رقم 20/12/2006
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 ديسمرب 30مؤرخ يف  15/19،معدل مبوجب القانون رقم 07،عدد  2014يف سنة 

  .،متضمن قانون العقوبات 71،جريدة رمسية عدد 2015

  ع ــــــــــــالمراج–ثانيا 

  :باللغة العربية -1

  :الكتب العامة-1-1

  .183حامت بكار ،أصول اإلجراءات اجلنائية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة نشر ،ص -

،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة حسيبة حمي الدين ،ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية -

  .94،95،ص   2011 اإلسكندرية ،سنة

 1999سليمان عبد املنعم ،بطالن اإلجراء اجلنائي ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،سنة -

  .46ص 

عبده مجيل غصوب ،الوجيز يف قانون اإلجراءات اجلزائية ،دراسة مقارنة ،املؤسسة اجلامعية -

 .40والنشر والتوزيع ،لبنان ،دون سنة ،الطبعة األوىل  ،ص  للدراسات

 ،،الطبعة األوىل 1987حمسن فؤاد فرج ،جرائم الفكر والرأي والنشر ،دار الفكر العريب ،سنة -

   .426صفحة 

حممد صبحي جنم ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ،القسم اخلاص ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،سنة  -

   .106لثانية ،ص ،الطبعة ا 1990

حممد حمدة ،ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية ،دار اهلدى ،عني أمليلة اجلزائر ،سنة -

  .70الطبعة األوىل ،ص ، 02،اجلزء  1991-1992
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  : الكتب الخاصة-1-2

مجال الدين عنان ،سرية التحقيق بني املبدأ والتحقيق ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيستري يف -

  .164،ص 2000/2001القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،كلية احلقوق بن عكنون اجلزائر ،سنة 

زمورة داود ،احلق يف اإلعالم وقرينة الرباءة ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجيستري ،جامعة اجلزائر ،سنة -

  . 75ص  2000-2001

العام ،دار النهضة العربية ،سنة غنام حممد غنام ،احلماية اجلنائية ألسرار األفراد لدى املوظف -

   . 130،ص 1988
  

  :باللغة الفرنسية-2
-Circulaire du 04 décembre 2000 .présentation des dispositions de la loi du 15 
juin 2000 renforçant  la protection de la présomption d’innocence , et les droits 
des victimes concernant la garde à vue et l’enquête de police judiciaire droit 
français, p 35 .                                                                                                                                    
-Emmanuel Vergé, Georges Ripert ; Nouveau répertoire de droit ; 3eme éd ; 
Dalloz ; tome I  1949 ; P513.                
-Frédéric Desportes ; Le secret de l’instruction inscrit à l’article 11 du code de 
procédure pénale Français ; J.C.I. de procédure pénale ; mis à jour  le 16 juin 
2000 ; p 11à 66. 
-George Vidal et Joseph Magnol ; cours de droit criminel et des sciences 
pénitentiaires ; 1 ; 1940 ; p 1230. 
-Roger Merle, André Vitu ; Traité de droit criminel. Tome 2, Procédure pénale, 
3ème éd 1997 ;cujas paris n1068 ; p 1404. 
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   دور القانون الدويل اإلنساني يف محاية النساء واألطفال زمن النزاعات املسلحة الدولية

  جامعة الجلفة -لدغش سليمة:الدكتورة

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   27/11/2019: تار�خ�املراجعة  02/11/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  : ملخص

، وما دامت الدول فيهاالدول يف الواقع مازالت تشارك  ا�تمع الدويل للحرب، فإنّ  استنكاررغم      

ن الواجب العمل من أجل ه مفإنّ  –حىت على سبيل الدفاع  -مل تقلع عن احلرب حقا أ�اعلى تأكد 

وتبعا لذلك  ،ويالت احلرب  ختفيفاحلفاظ على حياة ضحايا النزاعات املسلحة، وذلك من منطلق 

موقف  اختاذلذي أصبح يسمى بالقانون الدويل اإلنساين، على ا ،فقد عمل قانون النزاعات املسلحة

  .التايل توفري احلماية لبعض الفئات، وبئلهاووسا ئهاميكن تنظيم طرق أدا رةها ظاهجتاه احلرب باعتبار 

، محاية النساء، محاية القانون الدويل اإلنساين، احلرب، النزاعات املسلحة :الكلمات المفتاحية

  .األطفال
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Résumé :  

   Malgré la dénonciation de la guerre par la communauté internationale, les 
États y participent en fait, et tant que les États sont assurés qu'ils n'ont pas 
vraiment abandonné la guerre - même sur le chemin de la défense - il est 
impératif de travailler à préserver la vie des victimes des conflits armés, afin de 
réduire le fléau de la guerre. En conséquence, le droit des conflits armés, qui est 
devenu le droit international humanitaire, a pris la position de la guerre en tant 
que phénomène dont les méthodes et les moyens d'exécution peuvent être 
réglementés, offrant ainsi une protection à certains groupes. 

les mots clés: conflit armé, guerre, droit international humanitaire, protection 
des femmes, protection des enfants. 
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  :مقدمة

، حيث يتم األزمنةاإلنسانية يف مجيع ب تفتكتعترب النزاعات املسلحة أخطر األزمات والكوارث اليت    

استخدام أخطر األسلحة واليت ختلف آثارا وخيمة وخسائر فادحة يف األرواح، حيث يقدر القتلى 

حى واملرضى ناهيك عن اجلر  ،)احلروب األهلية( باآلالف من أبناء الشعب الواحد يف بعض احلاالت 

  .وال من يقدم الدواء يف ظل اشتداد االقتتال،الذين ال جيدون من يداوي آالمهم 

ف يف دهيست ييل اإلنساين، الذو دلا ونبصفة عامة يف إطار القان ع محاية املدنٌينيو ضو يندرج مو     

             ذا هت يالو  نم ونيعانو ، اكاتهنتلال ونيتعرض ن، الذيح محاية املدنٌينيلاملس زاعحاالت الن

ا هر و قصو ة العسكرية، و الق اماستخد لسائو يف  نياملقاتلى لع داو قي ونذا القانه، حيث يفرض زاعالن

  .همغري  وند ليف القتا ونيستمر  نالذي لنيى املقاتلع

أول  احلروب فيكونونيكابدون ويالت فإ�م  الفئات،واألطفال أضعف وباعتبار أن النساء     

وقد مت إجياد اآلالف منهم إحياء حتت الركام واألتربة يف أبشع  ،ضحايا تلك احلروب الظاملة لإلنسانية

   .ملسانية على مرأى ومسمع من العاصورة لإلن

محاية النساء واألطفال زمن  الدويل اإلنساين يفدور قواعد هو ما : نطرح اإلشكالية التالية وعليه      

  . ؟الدولية النزاعات املسلحة

  :قسمنا املقال ملبحثني مها اإلشكاليةوملعاجلة هذه     

  أسباب التعدي على األمن اإلنساينو  الدولية النزاعات املسلحة: املبحث األول

  .وقواعد احلماية املكرسة للنساء واألطفال إلزامية قواعد القانون الدويل اإلنساين :املبحث الثاين
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  أسباب التعدي على األمن اإلنسانيو  الدولية المسلحةالنزاعات  :المبحث األول

، وهو نزاع  أو أكثر النزاع املسلح الدويل يوجد أساسا عندما حيدث صدام مسلح بني دولتني إنّ    

التعدي على  أسبابوتتعدد . جيسد يف حرب معلنة، حىت وإن مل يعرتف أحد األطراف باحلرب املعلنة

حبكم طبيعة هذه األخرية، نظرا الرتكاب  خماطر النزاعات املسلحةوبالتايل زيادة  األمن اإلنساين

جتاوزات ال يكون ضحيتها فقط أفراد القوات املشاركني يف األعمال احلربية، بل يتجاوز التعدي 

  .للسكان املدنيني الذين أصبحوا يدفعون على حنو متزايد مثن احلروب بوصفهم ضحية

  الحرب األهليةالدولية وتمييزها عن  ف النزاعات المسلحةتعري :المطلب األول

، ولقد قدم الكثري تعريف هلا حسب وجهة نظره، ومن الدولية النزاعات املسلحةتتعدد تعاريف        

واصطالحا ومنيزها عن احلروب  ،الدولية لغة النزاعات املسلحةخالل هذا املطلب نتطرق لتعريف 

  .األهلية

  الدولية تعريف النزاعات المسلحة :الفرع األول

 نزع الشيء: والعامة تقول(  ،النزاع لغة من نزع، ينزع، نزعا، معناه نزع الشيء من مكانه، قلعه       

  . 1ومعناه اخلصومة، ومصدره الفعل نزع هو النزاع واملنتزعة، )إذا عطله وأفسده

القوة املسلحة من قبل طرفني متحاربني استخدام " : ويعرف النزاع املسلح الدويل اصطالحا بأنه   

حدمها جيشا نظاميا، وتقع خارج حدود أحد الطرفني تبدأ عادة أل أن يكون على األقل، والبد

                                                 
، ص 1965لویس معلوف الیسوعي، المنجد في اللغة واآلداب والعلوم، بیروت، الطبعة الكاثولیكیة، الطبعة الثامنة عشر،  1

801.  
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، وتنتهي إما باالستسالم أو )اهلدنة( ، أو إسرتاتيجية)وقف القتال( بإعالن، وتتوقف ألسباب ميدانية

  . 1باتفاق صلح

اللجوء إىل العنف بني دولتني أو أكثر، سواء بإعالن سابق  :"بأنه النزاع املسلح الدويلكما يعرف   

              أو بدونه وقد أشارت إىل هذا النزاع املادة املشرتكة الثانية من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

حالة حرب أو اشتباك مسلح ميكن أن ينشب بني طرفني أو أكثر ( ،حيث تقضي املادة بــ  1949

وختتص  )من األطراف الساميني املتعاقدين حىت إذا مل يكن أحد األطراف قد اعرتف حبالة قيام احلرب

  .19772والربوتوكول اإلضايف األول امللحق �ا لسنة  1949بتنظيمه اتفاقيات جنيف األربع لعام 

ما يسمى باحلروب املدنية يف القانون الدويل  : "تعرف على أ�اف النزاع املسلح غري الدويلأما عن     

عليها اتفاقيات ق التقليدي، وقد أدرجها القانون الدويل احلديث ضمن النزاعات املسلحة، اليت تطب

جنيف  األربعة لعام على أنه  تفقد نصت املادة الثانية املشرتكة بني اتفاقيا. القانون الدويل اإلنساين

ويف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل، يلتزم كل  طرف يف النزاع بأن يطبق  أحكام اتفاقيات 

                                                 
الجنائیة الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، المحكمة أمل یازجي، المحكمة  1

عن منار إسماعیل، . 102، ص 2004الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي اإلنساني، دمشق، مطبعة الداوودي، 
اإلسرائیلي  - حالة الصراع العربي" القانون الدولي اإلنسانيحمایة السكان المدنیین في أثناء النزاعات المسلحة في ضوء 

 .44، ص2014/2015، رسالة ماجستیر في العالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة دمشق، "أنموذجا
- 2013، مذكرة ماجستیر ، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة ظیم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلیةنمھدید فضیل، الت 2

  .2، ص 2014
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األوىل من املادة األوىل من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  جنيف األربعة، وهو ما نصت عليه الفقرة

)1977(1  .  

النزاع املسلح غري الدويل هو الذي يكون بني دولة وطرف منشق أو مجاعة متطرفة ال  كذلك فإنّ    

هو ذلك النزاع الذي يدور على إقليم دولة واحدة ما بني قوا�ا «: بالقول توقد عرف .تشكل دولة

املسلحة و قوات مسلحة منسقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى و متارس حتت إقليمه من السيطرة 

، وهو نزاع تطبق عليه القواعد الواردة يف 2»نها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقةما ميك

الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  ، وكذلك 1949املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام  3املادة 

1977.  

لتطور التكنولوجي ولقد ازداد نسب الصراعات والنزاعات املسلحة تباعا، على الرغم من ا         

الذي انعكس سلبا على البشرية يف أحيان كثرية خاصة من اكتشاف األسلحة النووية األكثر فتكا 

بالبشرية على اإلطالق واليت كان ميالدها على أطالل هريوشيما وناكازاكي ذات يوم من سنة 

زاكي فنتج عنها حيث ألقت �ا الواليات املتحدة األمريكية على مدينيت هريوشيما وناكا 1945

القانون الدويل منذ نشأته يهتم  فإنآالف الضحايا األبرياء وتدمري للبيئة وآالف املشوهني، وعليه 

بدراسة النزاعات املسلحة الدولية وعمل على إجياد الكثري من القواعد اليت متنع استخدام القوة أو 

                                                 
عن . 21ص ، 2013سعید محمد، اإلطار القانون لمعتقلي جوانتنامو، رسالة ماجستیر، جامعة وھران، الجزائر،  1

" إسرائیل"انتھاكات (المسلحة دور القانون الَّدولي اإلنساني في حمایة المدنّیین أثناء النزاعات، معروف محمد  خلیل محمد
أكادیمیة اإلدارة والسیاسة الدولیة،  في الدبلوماسیة والعالقات، مذكرة ماجستیر )م أنموذجاً 2014ضد قطاع غزة سنة 

  .83، ص 2016، للدراسات العلیا
 .3، المرجع السابق ، ص مھدید فضیل 2
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غري وارد حرفيا يف  "عدم التدخل" عبريالتهديد باستخدامها يف العالقات الدولية، على الرغم من أن ت

ميثاق هيئة األمم املتحدة ولكن جند أن خمتلف قرارات األمم املتحدة الالحقة عليه واملفسرة له قد 

بينت بصورة قطعية أن مبدأ حترمي استخدام القوة والتهديد باستخدامها هو نفسه مبدأ عدم التدخل 

التقليل من استخدامها إال يف حالة الضرورة القصوى أي حالة ، أو على األقل 1يف العالقات الدولية

الدفاع الشرعي اجلماعي طبقا للفصل السابع من ميثاق هيئة األمم املتحدة وهي احلالة الوحيدة اليت 

، ووفر 2يكون فيه استخدام القوة مشروعا يف العالقات الدولية أي أن يكون حتت مظلة األمم املتحدة

لقواعد القانونية اليت تنظم النزاعات املسلحة الدولية يف حالة حدوثها، ومتنع جمموعة كبرية من ا

االعتداء على املدنيني وغري املقاتلني وعلى التمييز بينهم وهي املبادئ األساسية للقانون الدويل 

  .اإلنساين اليت سنأيت على ذكرها يف خضم مداخلتنا، وتضمن الرقابة الدولية يف تطبيق هذه القواعد

وعلى هذا األساس فال يعترب التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري         

الدولية شأنًا يسهل فقط موضوع دراسة هذه النزاعات، بل يرتتب على هذا التمييز نتائج سياسية 

ة وشرعية مفهوم وقانونية هامة تصل إىل حد الفتئات على مفهوم السيادة الوطنية وحدود هذه السياد

التدخل ألغراض إنسانية، كما يرتتب على هذا التمييز نتائج ميكن االستناد إليها، من جهة، للتعّرف 

على دور العسكريني املقاتلني يف النزاعات املسلحة الدولية، حيث يقع على عاتقهم مهمة تنفيذ كل 

العمليات القتالية، دون إمكان التذرع أحكام القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة خالل 

                                                 
 .115، ص 1990، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،إدریسبوكرا  1
 .وما بعدھا 51المتحدة، الفصل السابع ، المادة  األممأنظر میثاق ھیئة  2
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بأوامر القادة من سياسيني وعسكريني على حد سواء، أو حجة الدفع بعدم املسؤولية عن االنتهاكات 

  . 1املرتكبة هلذين القانونني

  الحرب األهليةالدولية عن  لنزاعات المسلحةتمييز ا :الفرع الثاني

لطاملا كانت احلرب األهلية  حبيث أنه  احلرب األهليةالدولية عن  لنزاعات املسلحةمتييز اميكن     

إحدى صور النزاعات املسلحة غري الدولية الشائعة يف ظل القانون الدويل التقليدي ، فهي تتعلق 

ببساطة باالشتباكات النامجة عن اختالفات إيديولوجية أو عرقية أو سياسية أو دينية وبني طرفني 

اليت تدور بني احلكومة القائمة ومجاعة  املسلحة اتاالصطداموطنيني، مما جيعل الوصف يرجع إىل كل 

  .2املتمردين أو فيما ين األطراف املتعادية فيما بينها

وجتدر اإلشارة يف هذا ا�ال إىل التنبيه الذي قال به شارل فويك من وجوب التفرقة بني احلروب    

هدف النوع األهلية وحروب االنفصال، إذ �دف األوىل إىل إحداث تغيريات داخلية يف حني يست

األخري االنفصال بشطر من اإلقليم وإقامة دولة جديدة، ويرجع ذلك يف الكثري من احلاالت إىل 

   .3أسباب تتعلق حبق تقرير املصري، إذا ما كانت دولة األصل تنطوي على أجناس خمتلفة

                                                 
  بن عیسى زاید، التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة  1

  .3، ص 2017-2016السنة الجامعیة 
  22. ، ص2002، عمان األردن، عمر سعد هللا ، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء ، دار مجدالوي 2
من نظریة الحرب إلى نظریة النزاع المسلح مع دراسة خاصة بحمایة المدنیین في النزاع "زكریاء حسین عزمي،  3

 المرجع السابق عیسى زاید،عن .  66،ص  1978رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، "المسلح،
  50ص
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  مخاطر النزاعات المسلحةو أسباب التعدي على األمن اإلنساني  :المطلب الثاني

  :كما يلي  خماطر النزاعات املسلحةو سباب التعدي على األمن اإلنساين هذا املطلب ألنتطرق يف 

  أسباب التعدي على األمن اإلنساني :الفرع األول

  :يفأسباب التعدي على األمن اإلنساين تتلخص 

  .االضطهاد الذي تعانيه فئات كثرية من الشعوب -1

  .اإلبعاد القسري ألعداد هائلة من السكان -2

  .أي التنقل حبرية تامة ،القيود على السفر كحق من حقوق اإلنسان-3

  .تدمري الطرق واجلسور واألسواق واملدارس والبنية التحتية -4

  .األرض هضعضعة أركان الدول أو حموها من على وج-5

  .القتل والتدمري العمدي للبىن التحتية للدول والقرى وا�تمعات-6

  .عينة مبختلف املمارسات الوحشيةحماولة تغيري ديانة أقلية م-7

  .إتباع أساليب الغدر والتسميم للمجاري املائية ومبختلف الوسائل-8

ما يشكل خمالفات صرحية للقانون الدبلوماسي وخاصة التفاقية  ،قتل الرسل والسفراء والقناصلة-9

  .1963املتعلق بالعالقات الدبلوماسية واتفاقية العالقات القنصلية لسنة  1961

وانتهاكات التفاقيات جنيف األربع لعام  ،قانون الدويل اإلنساينلوكلها تشكل انتهاكات صرحية ل    

، وكذا هدر حقوق األسرى وممارسة أعمال وحشية عليهم واالنتقام منهم وممارسة التعذيب 1949

ليب وحشية وإجبارهم بأسا ،النفسي واجلنسي عليهم واستنطاقهم وحماولة تغيري ديانا�م ومعتقدا�م
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وكل تلك األفعال تشكل جرائم ضد  على االعرتاف بأفعال ومهية مل يقرتفوها أومل يشاركوا فيها،

اإلنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي والقانون الدويل 

  .1البيئي

افسة يف بعض األحيان، وتفشي جتاوزات وظهور عدة مجاعات من مجاعات املعارضة املسلحة املتن    

حقوق اإلنسان على يد القوات احلكومية والكيانات غري احلكومية على السواء، وانتشار ثقافة عامة 

يغلب عليها طابع العنف، واستعمال العنف ضد املدنيني والسجناء وراصدي حقوق اإلنسان 

أو لالعتقاد يف بعض األحيان أ�م واملوظفني اإلنسانيني باعتبار ذلك طريقة متعمدة للحرب 

  .2يساعدون جانبا أو آخر أو حىت ينظر إليهم باعتبارهم سببا يف إطالة النـزاع

ومنذ أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها، ونظرا ملا أفرزته من جتارب قاسية وخرق لألحكام       

الدولية املتفق عليها، سارعت الدول اليت ذاقت مرارة تلك احلرب وشهدت أبشع صور العنف والقتل 

عام  والدمار وأبشع اجلرائم ضد اإلنسانية، إىل التصديق على صياغة جديدة التفاقيات جنيف

، على أمل أن يكون هلا صكا قانونيا قويا، بغية احلفاظ على كرامة اإلنسان حىت يف زمن 1949

احلرب وتعهدت باحرتام حقوق اإلنسان األساسية يف النزاعات املسلحة الدولية أو غري ذات الطابع 

رادة فشكلت ليؤكدا هذه اإل 1977التفاقيات جنيف يف  الدويل، وقد جاء الربوتوكوالن اإلضافيان 

  .3بذلك القواعد اليت جاءت يف االتفاقيات والربوتوكولني ما يعرف بالقانون الدويل اإلنساين

                                                 
 .25المرجع السابق، ص عمر سعد هللا ، 1
  .المرجع نفسھ  2
  .2، ص المرجع السابقمھدید فضیل،  3
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  مخاطر النزاعات المسلحة :الفرع الثاني

وعلى أساس ما سبق بيانه فإن النـزاع املسلح الدويل واحلروب األهلية وغريها من النـزاعات الداخلية     

النقسامات الدولة، وتآكل ا�تمع املدين وإثارة النعرات بينه وتفتيت  كثريا ما تشكل سببا ونتيجة

نسيجه االجتماعي املتناسق واملوحد، وعدم احرتام القانون الوطين واملعايري الدولية والقيم اإلنسانية 

املرتاكمة عاما بعد عام، والتالشي التدرجيي ملنظومة القيم التقليدية للمجتمعات احملافظة واآلمنة 

وأواصر القرابة النامجة عن ا�يار هياكل ا�تمع وأسسه ومبادئه وأخالقه اليت ورثها الناس منذ آالف 

  .السنني لتضيع يف حلظة من التطاحن بني بين البشر

وهو ما يشكل خسارة فادحة لإلنسانية قاطبة قد تعجز السنوات الالحقة لتضميد جراح ا�تمع      

ها النزاعات املسلحة اليت ترتك آثارها النفسية على أفراد القوات املسلحة العميقة واليت زادت يف عمق

، وتنتج احلروب 1وعلى ا�تمع ككل حىت بعد أن تضع تلك احلروب والنزاعات املسلحة أوزارها

األهلية داخل دواليب الدولة الواحدة بسبب عدم احرتام السلطات التقليدية سواء التنفيذية أو 

قضائية لصالحيا�ا التارخيية وجتاوزها هليكلها القانوين وعدم فعاليتهما أو مخوهلا، مما التشريعية أو ال

للطبقات  ةيساعد على تفشي الظواهر الالأمنية وحدوث أزمات إنسانية خطرية ينجم عنها معانا

الشعبية على نطاق واسع، واحلرمان من أبسط حقوق اإلنسان كالغذاء واملياه النظيفة واخلدمات 

صحية والتعليم واملوارد االقتصادية وكذا احلرمان من حقوق اإلنسان للجيل الثالث كاحلق يف بيئة ال

حيث  2016سليمة ونظيفة الذي أصبح حقا دستوريا يف اجلزائر مبوجب التعديل الدستوري لسنة 

                                                 
   .26/60/2019تاریخ التصفح ، pdf-CH-http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM.16: انسنة الحرب، بدون مؤلف على الرابط 1
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يتطلب احلق يف البيئة كمحل للحماية آليات ووسائل لتحقيق مقصد : " منه 68ينص يف املادة 

احلماية ومن هنا تنبع أمهية الدسرتة كأهم ضمانة لصون ومحاية للحق يف البيئة واحلقوق البيئية املتعلقة 

  .1" �ا

التحوالت البيئية العاملية اجلديدة اليت أدت إىل ظهور أضرار وخماطر وسعت من دائرة : " حيث أن   

ة، خاصة وأن األكثر فقرا واألشد ضعفا واملدافعني على احلق يف بيئة سليمة وصحية ومتوازن  املطالبني

هي سبب  ثراء لكن الظروف املعيشية يف غري صاحلهم، أي الظروف البيئية السيئة هم األكثر

  .2"فقرهم

يجب فولكون البيئة هي تراث مشرتك لإلنسانية مجعاء هلذا اجليل وخاصة لألجيال القادمة،        

ئة متوازنة ونظيفة والسليمة اخلالية من التلوث، الذي الرتكيز على حقوق األجيال القادمة يف البي

ينتهك حقوقهم البيئية نتيجة اجلشع والرغبة يف التملك وحتقيق أكرب قدر من التنمية االقتصادية على 

حساب التنمية االجتماعية السليمة، وبالتايل فإن تتبع مدى متكني الفئات واألفراد وانتفاعهم من حق 

أمهية، ينطلق من مبدأ الوعي والتوعية باملهددات البيئية اليت حتيط بكافة سكان  يف بيئة صحية أمر ذو

الكرة األرضية على اختالف مشار�م السياسية والعقائدية ولغتهم ودينهم، ومن منطلق أيضا أن 

مهما طال  هاإلنسان هو جمرد مستخلف فقط يف هذه األرض وجيب عليه عمار�ا واحملافظة عليها كون

  .فال بد من أن يرتكها ملن خيلفه يف يوم ما من األجيال القادمة ؛عمره

                                                 
 .2، ص 2017-2016، للسنة الجامعیة  2الحق في البیئة، مذكرة ماجستیر ، جامعة سطیف  شایب نسرین، دسترة 1
 .3المرجع نفسه، ص  2
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وجيب العمل املضين والشاق على كل املستويات لتحقيق الفعالية الالزمة للحق الدستوري يف بيئة     

صحية ومناسبة وإنسانية إن صح التعبري وحماولة تقرير مدى احتواء معىن هذه األخرية لتلك الشواغل 

ا إذا كانت كفيلة يف مستويات معينة، وبالتايل فان الرغبة يف فهم مقاييس فعالية احلق يف البيئة وم

، وبيئة جيدة ومستدامة أمر مهم ومهم للغاية، 1تحسني األداء البيئيبلوحدها لتحقيق أهداف تتصل 

وغايتها احملافظة على البيئة ويف نفس الوقت حماولة حتقيق األمن الغذائي والتنمية االقتصادية وال ميكن 

  .حتقيق واحدة منها مبعزل عن األخرى

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3، مرجع سابق، ص شایب نسرین 1
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وقواعد الحماية المكرسة للنساء  امية قواعد القانون الدولي اإلنسانيإلز  :المبحث الثاني

  واألطفال

حبماية بالغة زمن احلروب والنزاعات املسلحة مبوجب قواعد القانون الدويل  النساء واألطفاليتمتع 

اإلنساين ويطلق عليهم يف الفقه اإلسالمي بغري املقاتلني وهم األفراد الذين ال عالقة هلم بالنزاع 

  .املسلح وال يتدخلون فيه بأي شكل من األشكال

  يإلزامية قواعد القانون الدولي اإلنسان :المطلب األول

تتميز قواعد القانون الدويل اإلنساين بصفتها اآلمرة لكو�ا تتضمن محاية النفس البشرية يف أحلك    

الظروف واملآسي أي زمن احلروب والنزاعات املسلحة حيث يشتد بطش اإلنسان بأخيه اإلنسان 

  .لإلنسانيةباستخدام أساليب القتل واالضطهاد والتعذيب دون هوادة فيما ميثل أسوء صورة 

وقدميا كان يسمى هذا القانون قانون النزاعات املسلحة ومنها اتفاقية سري قواعد ورحى العمليات    

، لكن نظرا للرفض الفقهي والشعيب للتسمية بسبب  1907قوات املتحاربة لسنة لاحلربية يف امليدان ل

نسانية قاطبة مت تبديل التسمية إىل شرع لعملية احلرب اليت تعترب غري مشروعة وكو�ا منافية لإلتكو�ا 

ألنسنة أي  .جلعل قواعد القانون الدويل تتماشى مع الطبيعة اإلنسانية "القانون الدولي اإلنساني"

بكل بساطة وجعل اإلنسان أهم شيء يف سن القواعد اليت تنظم سري العمليات  قواعد الحرب
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احلربية لألطراف املتحاربة وجعلها تطبق أدىن قواعد احلماية خاصة للفئات اهلشة والضعيفة كاألطفال 

  .1والشيوخ والنساء

ات الدولية مهما  مبعىن أن قواعده ملزمة جلميع أعضاء ا�تمع الدويل سواء الدول أو املنظم       

وهذا طبقا  وسيلة للحرب،كانت صفتها، وال جيوز ألية دولة يف اجلماعة الدولية أن تتفاوض على أية 

املتعلقة حبماية ضحايا النزاعات املسلحة  1949للمادة الثانية املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 

من الضمانات اليت تطبق يف النزاعات تتضمن املادة الثالثة املشرتكة احلد األدىن " الدولية واليت 

  .2وال تعطي هذه املادة تعريًفا حمدًدا هلذا النوع من النزاع املسلح. املسلحة اليت ال تتسم بطبيعة دولية

ه تعريف حمايد يهدف لتغطية كل أشكال النزاعات املسلحة اليت ال ميكن توصيفها كنزاعات إنّ      

وال تقدم املادة الثالثة املشرتكة . حكام األخرى التفاقيات جنيفدولية واليت ال تغطيها بالتايل األ

تعريًفا للنزاع املسلح غري الدويل أو االضطرابات أو التوترات الداخلية مبا يسمح برسم حدود فاصلة 

هذا بالطبع ليس إغفاًال لألمر وإمنا هو إسرتاتيجية قانونية �دف لصيانة تطبيق . بني هاتني احلالتني

  .3مانات األساسية من كل اجلدال احملتمل املتعلق بتوصيف احلالةتلك الض

                                                 
، الطبعة "نموذج الحالة السوریة" مصعب التجاني، القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین خالل النزاعات المسلحة 1

  .81، ص2019والسیاسیة واالقتصادیة، ألمانیا،  اإلستراتیجیةالمركز الدیمقراطي العربي للدراسات  األولى،
  .المرجع نفسھ 2
gyr-mslh-law.org/content/article/5/nz-humanitarian-https://ar.guide- : على الرابط ،، بدون مؤلفالنزاعات المسلحة  3

dwly/   
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املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع اخلاصة بالنزاعات املسلحة غري الدولية  3وقد أشارت املادة       

هو الذي حيدد مجلة من املواصفات  1977وحيث أن الثاين لعام . إىل هذا النوع من النزاعات

  . اخلاصة بالنزاع الداخلي وقدم هلا التعريف املذكور

ه على أراضي أحد األطراف املتعاقدة وفرض التزامات على وقد انطلقت فقط من واقع حدوث      

  . أطراف النزاع، بينما الربوتوكول اإلضايف قدم موضوعات تتعارض مع القواعد اآلمرة

               واألمر ال يقف عند هذا احلد حول ما يتعلق مبدى إلزامية قواعد القانون الدويل       

من إلزامية قواعده، وترتيب املسؤولية وفرض العقوبات على  فهناك ضوابط أخرى تزيد اإلنساين،

اإلنساين فلم يتضمن القانون الدويل اإلنساين فقط، القواعد  الدول اليت خترق قواعد القانون الدويل

األساسية حلماية اإلنسان يف زمن النزاعات املسلحة، إمنا اشتمل على عدة آليات عامة لكفالة احرتام 

فعل يشكل انتهاكا جسيما لكرامة اإلنسان  رض عدة التزامات أساسية ملكافحة أيهذه القواعد، وف

إذ خصص جزء من أحكامه ملكافحة االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب يف . وسالمة ا�تمعات املدنية

اخلوف  نظام قانوين، وأن العقاب ركن أساسي يف أي النزاعات املسلحة الدولية، انطالقا من مبدأ أن

  .1قيع اجلزاء يشكل عنصرا هاما للحد من اجلرميةمن تو 

وقد اعتربت اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين الدول املتعاقدة مسؤولة على حظر هذه االنتهاكات    

وضرورة مكافحة مرتكبيها ويكون بذلك القانون الدويل اإلنساين قد حسم اجلدل بأن حظر األعمال 

                                                 
  .84المرجع السابق، ص  مصعب التجاني، 1
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واألموال ذات الطابع املدين، ومجيع الفئات األخرى اليت حيميها االنتقامية ضد األشخاص املدنيني 

   .ذلك القانون يف إطار النزاعات املسلحة الدولية

جوهر القانون  1977وبروتوكوالها اإلضافيان لسنة  1949جنيف لسنة  وتشكل اتفاقيات   

ئع احلرب العاملية الثانية، وتوضح هذه االتفاقيات اليت مت اعتمادها كرد فعل على فظا. الدويل اإلنساين

اليت ّمت إثبا�ا يف معاهدات و القواعد األساسية حلماية اإلنسان يف زمن النزاعات املسلحة و حكام األ

  .       سابقة

مت اعتماد بروتوكولني  1977وقد بلغت هذه االتفاقيات مرحلة التصديق العاملي تقريبا، ويف سنة    

وهذان الربوتوكوالن اختياريان إال أ�ما حظيا . إضافيني لتوفري محاية إضافية لضحايا النزاع املسلح

  "1.مبصادقة ثالثة أرباع دول العامل تقريبا

  

  

  

  

  
                                                 

/:lwl-ldfyn-wbrwtwkwlh-1949-lsn-jnyf-law.org/content/article/5/tfqyt-humanitarian-/ar.guidehttps- أنظر الموقع 1

lsn-wlthny/،  30/60/2019تاریخ االطالع.  
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 انونية للنساء واألطفال أثناء النزاعات المسلحةالحماية الق: المطلب الثاني

، هاضد األشخاص مجيعو ا، هقات مجيعو معينة يف األل يل اإلنساين ارتكاب أفعاو الد ونحيظر القان   

ول   الدو يل، و ا�تمع الدق ى عاتلة، لذا تقع علاملعام إساءةو التعذيب، و الغتصاب، ال ذه األفعاه نمو 

حقة لية مالو مسؤ ول الدل  ، كما تتحمواألطفالضد النساء ل  األفعاذه هب لية منع ارتكاو مسؤ 

   .ضد اإلنسانية مذه اجلرائـه ونيقرتف نالذي معاقبة ا�رمنيو 

  لنساء ل الحماية المقررة: الفرع األول 

النساء أكثر الفئات تعرضا لالعتداء يف النزاعات املسٌلحة، ويرتاوح االعتداء عليهن بني العرض  نّ إ    

وهلذا تضمنت اتفاقية  .واآلداب لألخالقواالغتصاب والقتل واإلكراه على ممارسة األفعال املنافية 

جنيف الرابعة العديد من القواعد اليت تقرر محاية خاصة للنساء، من هذه القواعد ما قررته املادة 

آثار العمليات العسكرية  نمن جواز إنشاء مناطق أمان خاصة ومناطق لالستشفاء حتمى فيها م14

  .وأمهات األطفال دون السابعة احلواملالنساء 

كما . جيب أن يٌكن موضع محاية واحرتام خاصني احلواملعلى أٌن النساء 16 كما نصت املادة 

وبصفة خاصة من االعتداء على شرفهن وعلى األخص هتك   ،لكي حتمي النساء27 جاءت املادة 

  .العرض أو االغتصاب واإلكراه على الدعارة

  :قواعد خاصة حلماية النساء منها1977  كما تضمن الربوتوكول األول لسنة 
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حتتجز النساء اللوايت قٌيدت حريتهن ألسباب تتعلق بالنزاع املسٌلح، يف أماكن  5: "فقرة75املادة 

منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل اإلشراف املباشر عليهن إىل نساء، ومع ذلك ففي حالة اعتقال أو 

  .احتجاز األسرى فيجب قدر اإلمكان أن يوفر هلا وحدات عائلية مأوى واحد

قررت محاية النساء ٌضد االغتصاب واإلكراه وٌضد أي صورة من صور خدش احلياء  : 76املادة

  :ونصت على ما يلي

جيب أن تكون النساء موضع احرتام خاص، ويتمتعن باحلماية، وال سيما ٌضد االغتصاب  1.

  .واإلكراه على الدعارة، وٌضد أي صورة من صور خدش احلياء

ضايا أوالت األمحال وأمهات صغار األطفال اللوايت يعتمد تعطى األولوية القصوى للنظر يف ق. 2

  .عليهن أطفاهلن، املقبوض عليهن أو احملتجزات أو املعتقالت ألسباب تتعلق بالنزاع املسٌلح

على أوالت األمحال،  محتاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر املستطاع إصدار حكـم باإلعد. 3

بالنزاع املسٌلح، وال جيوز  تتعلق بسبب جرمية يهن أطفاهلن،وأمهات صغار األطفال اللوايت يعتمد عل

  .أن ينٌفذ حكم اإلعدام على هؤالء النسوة

من الربوتوكول الثاين واليت  (4)ففي حالة النزاع الداخلي فإن النساء يستمدون احلماية من املادة   

ادة مادة مطورة ومكملة تطبق على النـزاعات املسلحة غري الدولية، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه امل

للمادة الثالثة املشرتكة يف االتفاقيات األربعة، حيث جند أن يف هذه املادة ما يوفر احلماية اخلاصة 

انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة ( منه على أن )هـ(للنساء حيث تنص الفقرة 

تعد من  ،)عارة وكل ما من شأنه خدش احلياءواحملطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الد

  .األعمال احملظورة حاال ومستقبال ويف كل األزمان واألماكن
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نساء احلوامل وحاالت الوالدة حيث للكما أن لبعض حاالت النساء محاية خاصة كما هو حال     

أال  ،محاية أخرىأنه باإلضافة إىل ما سبق وإن ذكرناه فإن النساء من هذا الصنف هلن االستفادة من 

تعطى األولوية القصوى للنظر لقضايا أوالت األمحال وأمهات صغار األطفال اللوايت يعتمد (وهي أنه 

  ).عليهن أطفاهلن

  ألطفالالحماية المقررة ل: الفرع الثاني

تأثري احلرب على األطفال عند اندالعها يوجب احلماية الدولية هلم حىت خنفف من وطأة  إنّ     

هم نفسيا وجسمانيا، نظري أخطارها وأهواهلا الكبرية واليت قد متتد لسنوات على نفسية احلرب علي

الطفل فيصاب بانفصام الشخصية عندما يكرب إذا سلم من التشوهات اخللقية جراء االستخدام 

في احلروب تبطش اآللة احلربية وتفتك بكل ف ،املتعمد لألسلحة دون مراعاة ال القوانني وال األعراف

  .1تبقى من اإلنسانية ما

كفلت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب واليت تطبق أثناء و 

كما جاءت هذه االتفاقية ،النزاعات املسلحة الدولية احرتام حياة األطفال وسالمتهم البدنية وكرامتهم

  .2وأعمال االنتقامحتظر التعذيب واإلكراه واملعاقبة البدنية والعقوبات اجلماعية 

                                                 
 :ملح حسن احمد، حمایة األطفال زمن الحروب، مقال على مجلة كلیة التربیة األساسیة على الرابط 1

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=10434  
  ضمانات حقوق بعض الفئات الخاصة من المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي، عبد القادر نابــي 2

  .81، ص2013، جانفي المركز الجامعي لتامنغستالعدد الثالث، ، القتصادیةمجلة االجتھاد للدراسات القانونیة وا
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ويف حاالت النزاع املسلح غري الدويل مينح لألطفال حق املعاملة اإلنسانية باعتبارهم أشخاص ال 

املادة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  عليه تنصيقومون بدور إجيايب يف األعمال العدائية، وفقا ملا 

     .1األربع

احلماية اخلاصة باألطفال، حيث جاءت نصوصه تنادي ولقد تطرق الربوتوكول األول ملبدأ       

بضرورة أن يكون األطفال موضع احرتام خاص، وأن توفر هلم احلماية ضد أية صورة من صور خدش 

هذا  حيث أكد الربتوكول يف  احلياء وألزم أطراف النزاع ببذل العناية من أجل مد العون إىل األطفال،

جيب أن يكون األطفال ": : هو ما أكد عليه بالنص ألطفال وتكرس احلماية اخلاصة باعلى الصدد 

  .2..."موضع احرتام خاص، وأن يكفل هلم احلماية ضد أية صورة من صور خدش احلياء

ضد أية صورة من صور خدش  ماية خاصةحب ألطفالخص اوجند أن القانون الدويل اإلنساين    

ة الكافية لكل األطفال من كال األطراف املتنازعة ويلزم أطراف النزاع بتقدمي العون واحلماي احلياء،

وجوب توفري  " ووجوب إبعادها عن مناطق النزاع قدر اإلمكان، وحترمي جتنيدهم مع القوات املسلحة و

كل الذي حيتاجه األطفال حبكم سنهم أو بسبب احتياجهم لألغذية واملالبس واملقويات 

طفال وأوالت األمحال وحاالت الوضع واملراضع والتطعيمات اخلاصة، كما يعطي أولوية خاصة لأل

وقد صنف حاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة، مع اجلرحى  ،لدى توزيع إرساليات الغوث

  .واملرضى باعتبارهم فئة حتتاج إىل احلماية

                                                 
  .12/08/1949اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  1
 6بالعدد ، مقال  نشر 2014عالء مطر، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل في ظل العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة سنة  2
  .9من مجلة جیل حقوق اإلنسان، ص  7و
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هذا وأقر القانون الدويل اإلنساين محاية ورعاية خاصة لألطفال دون اخلامسة عشرة الذين        

تيتموا أو فصلوا عن عائال�م بسبب احلرب، مبا فيها تسهيل إعاشتهم وممارسة عقائدهم الدينية 

وتعليمهم يف مجيع األحوال وأكد على دولة االحتالل بأن تعمل من أجل ضمان حسن تشغيل 

املخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم، وفقا ملناهجهم الوطنية مبا يف ذلك الرتبية الدينية  املنشآت

  .1"واخللقية

إن املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات ف أما عن محاية الطفل أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية       

الدول املتعاقدة يف هذه ، واليت ميكن تلخيصها يف أن على قد أكدت على هذه احلماية جنيف

االتفاقيات االلتزام بتطبيق أحكامها، واليت تفرض املعاملة اإلنسانية لألشخاص الذين ال يشرتكون يف 

وكذلك الذين ألقوا أسلحتهم واملرضى واجلرحى، وكذلك منع االعتداء والسالمة  ،األعمال العدائية

عتداء على الكرامة اإلنسانية وإصدار أحكام البدنية والقتل جبميع أشكاله، وأخذ الرهائن ومينع اال

اإلعدام، وتٌعد مبثابة اتفاقية مصغرة، ومتثل األحكام اليت تتضمنها هذه املادة، احلد األدىن الذي ال 

  .2جيوز لألطراف املتحاربة اإلخالل به

بصفة خاصة من أخطار  لاطفاألالنساء و أهم القواعد العامة الواردة بشأن محاية  هذه       

  .الدولية سواء يف النزاعات املسلحة الدولية، أو غري. العمليات العسكرية

                                                 
  .نفسھالمرجع  1

  .1949المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربعة لعام  2
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  : خاتمة

لئن كانت احلروب والنزاعات و كاد تكون احلروب والنزاعات مسألة مالزمة للجنس البشري، ت      

لقد صمم القانون الدويل اإلنساين للتعامل فالتقليدية بني الدول مسة بارزة طوال مئات السنني، 

بشكل أساسي مع النزاعات التقليدية اليت تنشأ بني الدول، واليت تستخدم فيها أسلحة وأساليب قتال 

ليت تشهدها النزاعات ايواكب التغريات ل )القانون الدويل اإلنساين(أي أنه جاءمتعارف عليها؛ 

، حيتوي القانون الدويل اإلنساين على ميزة فريدة متكنه من وفيما عدا قانوين جنيف والهاياملعاصرة، 

ما يسمى بالقانون  وأي فراغ قانوين قد تقود إليه التحوالت السريعة يف النزاعات املسلحة، وه ملء

  .إلنساين العريف، وهي جمموعة القواعد اليت حتظى بالقبول العاما الدويل

خبطورة النزاعات املسلحة على خمتلف األصعدة وخاصة خنلص إىل التسليم ومن خالل هذا املقال     

كثافة النصوص باملقابل فإنه على الرغم من  ، و )النساء واألطفال( على الفئات الضعيفة واهلشة

نستخلص من  لكن يف امليدان تبقى عدة فئات تتضرر من ويالت احلروب وعليه ؛القانونية نظريا

  :خالل ما سبق ما يلي

  .الدويل اإلنساين يف محاية ضحايا احلروب والنزاعات املسلحةأمهية القانون  -1

احلماية البالغة لألعيان املدنية واملدنيني يف زمن النزاعات املسلحة لكن توجد عدة صعوبات  -2

  .لتطبيق الفعلي لتلك احلماية يف عدة دوللميدانية 
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سلحة دومنا تفعيل آلية احلماية خرق قواعد القانون الدويل اإلنساين يف جل احلروب والنزاعات امل -3

  .الدولية

  :اتقتراحاال

  .ضرورة وضع حد فاصل بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية واحلروب األهلية -1

  .ضرورة التمييز احلقيقي بني األهداف العسكرية واألهداف املدنية -2

  .الضعيفة زمن احلروبألطفال واألطراف وا للنساء ضرورة تفعيل محاية جملس األمن -3 

وجوب وضع حد للكوارث والنزاعات املسلحة ملا هلا من دمار وآثار وخيمة على الدول  -4

  .وا�تمعات

ألنه ال خري  يف كل بقاع األرض،ضرورة أنسنة احلرب أو قمعها �ائيا ومحاية األقليات املضطهدة  -5

  .بلتعايش السلمي بني كافة الشعو ا وضرورة تكريس يف احلروب،
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

  .املتحدة األممميثاق هيئة / 1

  .12/08/1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف / 2

  .1977الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام/ 3

  .1977لعامالربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف /4

لويس معلوف اليسوعي، املنجد يف اللغة واآلداب والعلوم، بريوت، الطبعة الكاثوليكية، الطبعة الثامنة عشر، / 5

1965.  

  :المراجع

  :الكتب

  .1990بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر، املؤسسة الوطنية للكتاب،/ 1

، "منوذج احلالة السورية" اإلنساين ومحاية املدنيني خالل النزاعات املسلحةمصعب التجاين، القانون الدويل / 2

  .2019الطبعة األوىل، املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية، أملانيا، 

  .2002عمر سعد اهللا ، القانون الدويل اإلنساين، وثائق وآراء ، دار جمدالوي ، عمان األردن،/ 3

  :الرسائل الجامعية

بن عيسى زايد، التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خيضر / 1

  .2017- 2016بسكرة ، السنة اجلامعية 

اجلامعية ، مذكرة ماجستري ، جامعة تلمسان، السنة ظيم الدويل للنزاعات املسلحة الداخليةنمهديد فضيل، الت/ 2

2013 -2014.  
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انتهاكات (، دور القانون اّلَدويل اإلنساين يف محاية املدنّيني أثناء النزاعات املسلحةمعروف حممد  خليل حممد/ 3

، مذكرة ماجستري يف الدبلوماسية والعالقات الدولية، أكادميية )م أمنوذجاً 2014ضد قطاع غزة سنة " إسرائيل"

  .2016عليا، اإلدارة والسياسة للدراسات ال

حالة " منار إمساعيل، محاية السكان املدنيني يف أثناء النزاعات املسلحة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين/ 4

، رسالة ماجستري يف العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، "اإلسرائيلي أمنوذجا - الصراع العريب

2014/2015  

- 2016، للسنة اجلامعية  2 البيئة، مذكرة ماجستري ، جامعة سطيف شايب نسرين، دسرتة احلق يف/ 5

2017.  

  : المقاالت

ضمانات حقوق بعض الفئات اخلاصة من املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ذات الطابع غري ، القادر نابــيعبد / 1
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، مقال  نشر 2014عالء مطر، احلماية الدولية حلقوق الطفل يف ظل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سنة / 2

  .من جملة جيل حقوق اإلنسان 7و 6بالعدد 

  :المواقع االلكترونية

 : األساسية على الرابط ملح حسن امحد، محاية األطفال زمن احلروب، مقال على جملة كلية الرتبية/ 1
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  .30/06/2019تاريخ التصفح 
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 احلكم الراشد وإسهامه يف حتقيق النهضة االقتصادية

  أدرار جامعة  – بن السيحمو محمد المهدي:الدكتور  –  بن الطيبي مبارك: الدكتور

  

  01/12/2019: القبول �تار�خ  04/10/2019: تار�خ�املراجعة  20/09/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

اهلدف األساسي لالقتصاديات النامية مبا فيها اإلسالمية االقرتاب اقتصاديا من الدول الغنية،      

ومن خالل هذه الورقة البحثية حناول اإلحاطة مبفاهيم حول احلكم الراشد ومدى األثر الذي حيققه تطبيق 

  .تنموية والنهوض باقتصاديات تلك الدول وحتقيق التنمية املعايري املتعلقة به يف بناء اسرتاتيجية

حناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتماد على منهج علمي نعاجل فيه العديد من النقاط املتعلقة 

  :باملوضوع وفق خطة منهجية

  مفهوم احلكم الراشد: احملور األول

  .أثر احلكم الراشد على النمو االقتصادي: احملور الثاين

  .اقتصاد، احلوكمة، تنمية، شفافية، استثمار :مات المفتاحيةالكل

Abstract: 
The main objective of developingeconomies, includingIslamic, is to 
approacheconomicallyfromrich countries. Throughthispaper, wetry to grasp the 
concepts of governance and the extent to which the application of the relevant 
standards in building a developmentstrategy, promoting the economies of these 
countries and achievingdevelopment.Wetry to answerthisproblembased on a 
scientificapproachweaddressmany points related to the subjectaccording to asystematic 
plan: 
The first axis: the concept of good governance 
The second axis: the impact of good governance on economicgrowth. 
Keywords: economy, governance, development, transparency, investment. 
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  : مقدمة

صنعت األزمة املالية العاملية احلدث األبرز يف وسائل اإلعالم، وقد ظهرت مصطلحات عديدة 

سيطرت على التحاليل االقتصادية واملالية للخرباء، مما زاد من انتشار حاالت الذعر وتنامي القلق 

الودائع واملقرتضني من البنوك  لدى قادة الدول والقائمني على املؤسسات املالية والبورصات وأصحاب

  .واملتعاملني معها، واملستهلكني املهددين بارتفاع األسعار والعمال املهددين بفقد وظائفهم وغريهم

وميكن رصد العديد من اآلثار السلبية املتوقعة لألزمة املالية العاملية على اقتصاديات الدول 

  :اصوصً املتقدمة والنامية على حد سواء خُ 

أسعار النفط اخلام وسعر صرف الدوالر مما يؤثر على النمو بشكل مباشر يف الدول تراجع  -

  املصدرة للنفط،

الصناعي وارتفاع معدالت البطالة يف الدول  اإلنتاجتوقف املشاريع االستثمارية وتراجع وترية  -

  البرتولية،

  .اخنفاض التحويالت املالية -

اد حل لألزمة وجتاوزها للنهوض باقتصاديات أمام كل هذا طرحت العديد من الرؤى من أجل إجي

  .الدول، حيث تنوعت الطروحات بني تشريعية وسياسية ودينية بل حىت فكرية وثقافية

من خالل هذه الدراسة سنحاول أن نعاجل إشكالية مدى فاعلية تطبيق مبدأ احلكم الراشد يف 

  .يةالنهوض االقتصادي وجتاوز اآلثار السلبية لالزمة املالية العامل

حناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتماد على منهج علمي حتليلي وصفي نعاجل فيه العديد من 

  .النقاط املتعلقة باملوضوع وفق خطة منهجية
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  الحكم الراشدمفهوم : المحور األول

  تعريف الحكم الراشد: أوال

مشتقة من "  Governance"كلمة احلكم الراشد واليت يصطلح عليها يف اللغة اإلجنليزية   إنّ     

، والذي يعين احلكم من خالل السلطة، كما يعين أيضًا إدارة شؤون دولة أو " govern"الفعل 

ومبا أنه من املصطلحات . السيطرة والتوجيه واإلرشاد ينمنظمة، ويرتبط هذا املصطلح يف اإلجنليزية مبعا

راشد يعد كسائر املفاهيم االجتماعية اليت األجنبية الوافدة إىل اللغة العربية، فإن مفهوم احلكم ال

تعرتيها إشكالية الرتمجة، والسبب يف ذلك أنه ليس هناك ترمجة حرفية، تعكس تلك الداللة اليت 

تعكسها اللغة الفرنسية واإلجنليزية، حيث أننا جند أن هلذا املفهوم جمموعة من الدالالت منها 

كم الراشد، أسلوب احلكم، التدبري اجليد للشأن العام، احلاكمية، وإدارة شؤون الدولة وا�تمع، احل

  .1القيادية، التلجيم وغريها من املصطلحات املقابلة

أن هذا سيؤدي إىل اختالف : إذن من خالل هذا االختالف والتباين يف الداللة، ميكننا القول     

  .2لنسبة للحكم الراشدشديد يف التعريف ويف النهاية استحالة الوصول إىل مفهوم موحد ودقيق با

وهلذا اختلف املفكرون والباحثون حول الكيفية اليت من خالهلا، ميكن أن نطلق على نظام صفة       

الرشاد من عدمه، ويف هذا اإلطار يرى الفيلسوف جون جاك روسو بأن احلكم على  حكومة ما أ�ا 

 يريد حلها وفقا لوجهة نظرهخري احلكومات، هو سؤال صعب ومعضلة ال حتل، ألن كال من الناس 

                                                 

  كریم لحرش، لدستور الجدید للملكة المغربي، سلسلة العمل التشریعي واالجتھاد القضائي، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 1

  .13.ص، 2012، 03المغرب، عدد

بن عبد العزیز خیرة، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري وتحقیق متطلبات الترشید اإلداري، مجلة المفكر، كلیة  2
  .316.ص 2012، 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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فاحلكام يشيدون باهلدوء والطمأنينة، أما املواطنون فيشيدون حبرية األفراد، وهناك من يرى أن أفضل 

احلكومات أشدها صرامة، يف حني يرى آخرون أن أفضل احلكومات ألينها أما الفيلسوف اإلغريقي 

  .3وال تتم خمالفتهأرسطو يرى أن أفضل الدول، تلك اليت يصان فيها القانون 

كما أن فقهاء القانون وعلماء السياسة واالقتصاد والوكاالت الدولية، مل جيمعوا على تعريف         

موحد ودقيق بالنسبة للحكم الراشد وبالتايل الزالوا يعانوا من إشكالية تعريف احلكم الراشد، وذلك 

  احلكم الراشد، تعريفات متعددة ومتنوعةبسبب ما سعى كل منهم إىل إبرازه،  و�ذا فقد قيل يف 

، إىل التأكيد على أن هذا املفهوم، قد  مت استخدمه منذ ما يزيد عن العقدين 4حيث ذهب البعض

إلعطاء حكم قيمي على ممارسة السلطة " من الزمن من قبل مؤسسات األمم املتحدة، وذلك

مي، أي أن احلكم الصاحل هو الذي تقوم السياسية، إلدارة شؤون ا�تمع باجتاه تطويري وتنموي تقد

به قيادات سياسية منتخبة، وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد ا�تمع، وتقدم املواطنني، وحتسني نوعية 

وخبالف هذا الرأي فقد ذهب جانب ". حيا�م ورفاهيتهم، وذلك برضاهم وعرب مشاركتهم ودعمهم

مة الرشيدة، ليست مفهوما مستحدثاً، وإمنا هو مفهوم قدمي من الفقه الفرنسي واألملاين إىل أن احلكو 

  .حديث

    اإلدارة الشفافة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية: "وقد عرف احلكم الراشد بأنه         

والطبيعية، واالقتصادية، واملالية لغرض التنمية املنصفة واملستمرة، وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية 

  ".حقوق اإلنسان، واملبادئ الدميقراطية وحكم القانون ومؤسساتية حترتم

                                                 
  16: 13: 05على الساعة  17/08/2013اطلع علیھ بتاریخ www almethaq.imfo .سعود محمد الشاوش3
 حسن كریم، مفھوم الحكم الصالح ومعاییره في الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة4

  .96.ص  2004بیروت، دیسمبر
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وقد عرفت املؤسسات املالية الدولية هي األخرى احلكم الراشد، واعتمدته كضابط أو معيار        

�دف ضمان سداد تلك  5يتم االعتماد عليه، من أجل تقدمي املساعدات املالية للدول النامية،

ساعدات قد وصلت إىل دول دميقراطية، حيث عرف البنك املساعدات، والتأكد من أن تلك امل

الطريقة اليت تتبعها السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية :" احلكم الراشد بأنه 1992عام 6الدويل

  ".واالجتماعية اليت متلكها بغرض حتقيق التنمية

املتحدة األمريكية، ومن ومما يُعاب على هذا التعريف أنه يعتمد على منوذج احلكم يف الواليات       

املؤكد أن هنالك عوامل إيديولوجية خلف هذا التعريف، كما أن هذا التعريف الذي أورده البنك 

الدويل يشوبه الغموض وعدم الدقة، بالنسبة للغموض، فإننا جنده قد أقر بإتباع طريقة لرتشيد التسيري 

مل يقم بتوضيح الكيفية اليت تستخدم �ا  داخل الدولة، ولكنه مل يقم بتحديد هذه الطريقة، كما أنه

  .هذه الوسائل

         أما القول بعدم دقة هذا التعريف، فإن ذلك يتضح من خالل أنه جاء جزئي وحمدود         

ذلك، ألنه جاء منصب على بعض اجلوانب وإمهاله جلوانب أخرى مهمة، كاجلانب الثقايف 

  .والسياسي

أن  التعريف الذي تقدمت به جلنة املساعدات التنموية، يتفق كثريا مع وجتدر اإلشارة هنا إىل      

استخدام السلطة :" ،  بالقول أن احلكم الراشد يعين1992التعريف الذي قدمه البنك الدويل عام

  7"السياسية يف التحكم يف إدارة موارد ا�تمع االجتماعية واالقتصادية، من أجل حتقيق التنمية
                                                 

  .137، ص2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور، الجزائر، الطبعة األولى، 5
المفكر، كلیة ر الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري وتحقیق متطلبات الترشید اإلداري، مجلة دوبن عبد العزیز خیرة،  6

  .319.ص، 2012، 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
لتنمیة احمد فتحي الحلو، دور تطبیق مبادئ الحكم الرشید في المنظمات غیر الحكومیة في قطاع غزة في تحقیق ا 7

  .29، ص 1012ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة غزة، سنة   المستدامة، رسالة
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س االنتقادات اليت وجهت للتعريف الذي قدمه البنك الدويل، ميكن تقدميها هلذا وبالتايل فإن نف

 .التعريف الذي جاءت به جلنة املساعدات التنموية

، هو احلكم الذي يعزز رفاه اإلنسان ويدعمه 8واحلكم الصاحل من منظور التنمية اإلنسانية    

هم وحريا�م االقتصادية واالجتماعية ويصونه، ويقوم على توسيع قدرات البشر، وخيارا�م وفرص

والسياسية، والسيما بالنسبة ألكثر ا�تمعات �ميشا وفقراً، ويف هذا السياق ميكن النظر إىل هذا 

ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية، إلدارة شؤون الدولة على كافة : " على أنه 9املصطلح

واملؤسسات اليت يتمكن املواطنني من خالهلا، من التعبري عن  املستويات، وتتضمن اآلليات والعمليات

  ". مصاحلهم وممارسة حقوقهم وأداء واجبا�م

هو الذي مبوجبه :" هو اآلخر قد عرف احلكم الراشد بأنه جنده 10أما بالنسبة للمشرع اجلزائري       

  ".تكون اإلدارة مهتمة بانشغاالت املواطن، وتعمل للمصلحة العامة يف إطار الشفافية

وذلك يف 11.وقد مت استعمال هذا املصطلح مرة أخرى يف نص املادة احلادي عشر من نفس القانون

اشد يف جمال تسيري املدن، والذي يكون عن طريق ما إطار التسيري الذي يهدف إىل ترقية احلكم الر 

  :يأيت

 تطوير أمناط التسيري العقالين باستعمال الوسائل واألساليب احلديثة، -

  توفري وتدعيم اخلدمة العمومية وحتسني نوعيتها، -

                                                 
 )دراسة حالة األحزاب السیاسیة( عبد النور ناجي، دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الرشید في الجزائر 8

  .107،ص 2004، 03بسكرة، العدد  مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
  .107عبد النور ناجي، المرجع نفسھ،ص  9

 15ج رعدد    .المتضمن القانون التوجیھي للمدینة 2006فبرایر  20المؤرخ في 06/06من القانون رقم 2نص المادة  10
  .2006مارس  12الصادرة بتاریخ 

  .، المتعلق بالقانون التوجیھي للمدینة06/06القانون رقم 11
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  تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومسامهة احلركات اجلمعوية واملواطن يف تسيري املدينة-

  .التعاون بني املدن دعم -

من خالل التدقيق يف تعريف املشرع اجلزائري للحكم الراشد، جنده قد اعتمد معيارين ومها 

مؤشر السلوك، وذلك عندما تكون اإلدارة مهتمة بانشغاالت املواطن، ومؤشر التسيري وذلك من 

  .12خالل إشارته للعمل يف إطار الشفافية

م الراشد قد متت اإلشارة إليه وألول مرة من خالل نص املادة ومما هو جدير بالذكر أن مصطلح احلك

يساهم جملس احملاسبة يف تطوير احلكم الراشد " والذي نص على أن  1996من دستور  192/2

  .والشفافية يف تسيري األموال العمومية

خر يف قبول وجود مؤسسات دميقراطية يف أوربا الغربية واحرتامها حلقوق اإلنسان، جعلها تتأ إنّ      

احلكم الراشد، إال أ�ا سرعان ما قبلت ذلك املفهوم، بعد ما تبني هلا أن ما لديها من احرتام حلقوق 

  .13اإلنسان والدميقراطية، حيتاج إىل املزيد من اجلهد حىت يبلغ مرحلة احلكم الراشد

ت والسلوك، تدعم إذا فاحلكم الراشد يف املفهوم األوريب، هو جمموعة من اللوائح واإلجراءا     

الشفافية واملشاركة واملساءلة والكفاءة، وتناسق السياسات العامة، ويهدف إىل القضاء على السلبيات 

  .يف جمال الدميقراطية يف أوربا

، مت توضيح أن االبتكار 2001مايو  08ويف بيان صادر عن مفوضية االحتاد األوريب بتاريخ      

اللتزام باحلكم الراشد، وقد مت تعريفه على أنه اإلدارة الشفافة والقابلة األساسي يف اتفاقية كوتونو هو ا

                                                 
  .164، ص 2012عمار بوضیاف، شرح قانون الوالیة الجزائري، جسور، الجزائر، الطبعة األولى،  12
  2007،  21السودان، عدد  –احمد المفتي، الحكم الرشید في التجربة الدولیة، مجلة العدل، وزارة العدل، الخرطوم  13

  .131ص
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للمحاسبة للموارد البشرية والطبيعية واالقتصادية، وذلك من أجل التنمية املنصفة واملستدامة، وذلك 

  .ضمن بيئة سياسية ومؤسساتية حترتم حقوق اإلنسان، واملبادئ الدميقراطية وحكم القانون

النقاش بني االحتاد األوريب، والدول اإلفريقية والكاربيهة والباسيفيكية حول احلكم ولقد توصل   

  .الراشد إىل اآليت

االلتزام باحلكم الراشد كعنصر إجيايب وأساسي للشراكة، وأن يكون موضوع احلوار   -1

  .منتظم، وأنه جمال لدعم جمتمعي نشيط

  أن حاالت الفساد مبا يف ذلك الرشوة تشكل انتهاكا للحكم الراشد، االتفاق على -2

  .14وتتطلب إجراءات ملعاجلتها، ولقد مت تبين إجراءات تشاور ملعاجلة حاالت الفساد

   مما سبق ميكن مالحظة أن مفهوم احلكم الراشد الذي صاغته املؤسسات املالية الدولية    

الكربى، من خالل فرض جمموعة من اإلجراءات قد كان يهدف إىل حتقيق مصاحل الدول 

االقتصادية كشرط للحصول على املعونات، وبالتايل فاحلكم الراشد �ذا املعىن، ال يساعد 

  .الدول النامية على الوصول إىل حتقيق تنمية مستدامة

  . معايير الحكم الراشد: ثانيا

حماولة تعميم معايري موحدة على كافة الشعوب، قد حيمل بعض التعسف الذي ينتج عنه  إنّ        

عدم احرتام اخلصوصيات الثقافية، والفوارق يف مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

بني الدول، لذلك ينبغي يف البداية تكييف معايري احلكم الراشد مع وضعية وظروف كل دولة، كما 

ذا التكييف يعترب ضروري لالنتقال من مرحلة املفهوم النظري إىل التطبيق العملي، الذي يعمل أن ه

                                                 
  .132احمد المفتي، المرجع السابق، ص  14
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على تطوير احلكم، مما سيسمح بالرفع من مستوى املساءلة، وسيادة القانون، باإلضافة إىل العمل 

  .على حتقيق املساواة

 المساءلة -1

؛ إذ أ�م وضعوا هلا Accountabilityلقد اهتم الباحثني والدارسني مبوضوع املساءلة        

تعريفات عديدة، ولكن ما يالحظ على هذه التعريفات أ�ا كانت متباينة، إال أن هذا التباين راجع 

يف األساس إىل الزاوية اليت ينظر منها  كل باحث يف تعريفه للمساءلة، ومن بني التعاريف اليت شاع 

مساءلة طرف من أطراف : " عرف املساءلة على أ�ااستخدامها يف هذا الشأن، ذلك التعريف الذي ي

العقد أو االتفاق للطرف اآلخر، وذلك بشأن نتائج أو خمرجات ذلك العقد، واليت مت االتفاق على 

يالحظ على هذا التعريف أن املوظف الذي ". شروطها من حيث النوع والتوقيت ومعايري اجلودة

اآلليات الالزمة ألداء تلك الوظيفة، يكون مسؤوال عن تسند له مهمة القيام بوظيفة معينة، ويعطى 

 .15أداء مهام وظيفته، طبقا للشروط واملواصفات اليت يتم حتديدها مسبقاً 

فاحلكم الدميقراطي الراشد حيتاج إىل مؤسسات قابلة للمحاسبة واملساءلة، وذلك حىت ال         

، كما أن املساءلة والشفافية تعد من اخلصائص األساسية حلسن 16يتسىن هلا إساءة استخدام السلطة

سري املؤسسات، وحسن أداء القطاع العام، والعالقة بني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 

ومن العناصر املهمة يف املساءلة أيضا، القدرة على إخضاع متخذي القرار يف احلكومة، والقطاع 

                                                 
 ، قیاس األداء المؤسسي لألجھزة الحكومیة، المنظمة العربیة  للتنمیة اإلداریة)وآخرون(مر عبد العزیز جمیل مخی 15

  .115.، ص2000  القاھرة ، الطبعة األولى
حسین عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 16

  .24.، ص2012-2011تلمسان، سنة جامعة أبي بكر بلقاید 
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وكذا استدعاء املسؤولني يف الدولة وموظفي القطاع  17للمساءلة جبميع أنواعها، اخلاص وا�تمع املدين

العام، إلبالغ املواطنني بالقرارات واإلجراءات اليت تؤثر عليهم، فضال عن املساءلة املالية، وتعد 

ضافة املساءلة من األمور الصعبة اليت ال ميكن الوصول إليها، إال إذا كانت هناك معلومات كافية، باإل

إىل وجود درجة من الشفافية، وهذا ما ال ميكن حتقيقه إال من خالل تعزيز تبادل املعلومات، وكذا 

إنشاء آليات املساءلة، اليت تقوم على معلومات موثقة وسجالت وحسابات، فغياب قدرة الدولة على 

تقارير مراجعة احلسابات مراجعة احلسابات وأساليب التقومي واملتابعة، والتأخر لفرتات طويلة يف تقدمي 

إىل اهليئة التشريعية، هي عالمات حتذير أن احلكومة ال ختضع للمساءلة من قبل ا�لس التشريعي عن 

 .18أعماهلا

يقصد باملساءلة تلك العمليات واألساليب، اليت يتم مبقتضاها التحقق من أن األمور تسري        

و�ذا فإن املساءلة ختتلف اختالفا كامال عن التحقيق وفقا ملا هو خمطط هلا، وضمن أقصى املستطاع، 

واحملاكمة، هذا ألن اهلدف من املساءلة، هو التأكد من أن األداء يتم ضمن األطر اليت حدد�ا 

األهداف، وفق املعايري املتفق عليها للوصول بالنظام إىل مستوى متميز من الكفاءة والفاعلية، ولن 

د لإلدارة، يشتمل على رقابة داخلية، للتأكد من حتقيق الفاعلية يتحقق ذلك إال بوجود نظام جي

والكفاءة يف خدمة الصاحل العام، باإلضافة إىل جمموعة من املؤسسات اليت تكو�ا احلكومة لإلجابة 

  .19مباشرة عن استفسارات الناس

                                                 
  الحكومة المنفتحة مفھوم جدید نحو الحكم الرشید، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء المصري 17

  .35:15الساعة على  11/02/2015:اطلع علیھ بتاریخhttps://www.google.dz/url.2011القاھرة، أغسطس 
 2010نحو تحقیق العقد االجتماعي واألھداف اإلنمائیة، : مركز العقد االجتماعي، مابین الفساد والحكم الراشد18

https://www.google.dz/url17:20:10على الساعة 11/02/2015: اطلع علیھ بتاریخ    
،  رسالة )2010 -2000(دراسة حالة الجزائر. دیث لترشید اإلنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج، الحكم كمدخل ح19

  .21.، ص2012 -2011، 3دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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ار�ا وتشمل املساءلة حق الشعب يف مساءلة حكومته، حول كيفية استعماهلا للسلطة وإد     

للموارد، واملساءلة حتتاج إىل الشفافية والتوصل الكامل إىل املعلومات، كما أن تكريس مبدأ املساءلة 

يقتضي أن يتمكن املواطنون من معرفة آليات عمل حكومتهم، ويف املقابل على احلكومة أن متكنهم 

ة واحللول املناسبة، حينما من الوصول إىل تلك املعلومات، واملساءلة تعين كذلك وضع التدابري الالزم

  .20تتجاوز الدولة حدودها بانتهاكها حلقوق اإلنسان،أو خرقها ألحكام القانون

واملساءلة مبفهومها العام تستوجب من كل شخص، قد حصل على تفويض من جهة معينة من       

جهات الدولة بصالحيات وأدوات عمل، أن جييب بكل وضوح عن كيفية التصرف، واستخدامه 

  .21للموارد والصالحيات اليت وضعت حتت تصرفه

وبالنسبة ملفهوم احملاسبة جنده يندرج حتت تعريف املساءلة، إذا فاحملاسبة هي أسلوب يهدف إىل 

تصميم النظام احملاسيب ليحقق رقابة فعالة على األداء، عن طريق الربط مباشرة بني التقارير احملاسبية 

ة أخرى، وفقا هليكل التنظيم اإلداري للمنشأة جبميع من جهة واألشخاص املسؤولني من جه

  . 22مستوياته اإلدارية، كما أن احملاسبة ال ميكن أن تكون سارية بدون الشفافية وحكم القانون

واملساءلة من حيث عالقتها بإدارة األموال العامة، تشكل معيارا آخر من معايري اإلدارة العامة 

ظام ملراقبة وضبط أداء املسؤولني احلكوميني واملؤسسات احلكومية، وتتطلب املساءلة وجود ن. السليمة

خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز احلكوميني، وإساءة استعمال املوارد أو السلطة، 

                                                 
20-www.almethaq.info/news/article183.htm 05:13:16على الساعة  17/08/2013، تم االطالع علیھ بتاریخ  
  .33. احمد فتحي الحلو، المرجع السابق، ص 21
  .34. احمد فتحي الحلو، المرجع السابق، ص 22
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ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة لإلدارة واحملاسبة والتدقيق والرسوم اجلمركية جنبا إىل جنب، مع 

  .23ق مرتكيب املخالفات املالية واإلداريةعقوبات تطبق حب

  سيادة القانون -2

إن سيادة القانون تعد مبثابة حجر الزاوية للحكم الرشد، وهذا ما يتطلب وجود قواعد وأطر       

قانونية عادلة، يتم فرضها على مجيع املواطنني من دون متييز، كما أن سيادة القانون ال تعين ضرورة 

لقانون األجنلو ساكسوين أو الفرنسي، وإمنا يقصد بذلك وجود نظام قانوين تطبيق قانون معني، كا

واضح للفصل يف املنازعات، وتشمل سيادة القانون كذلك أن يكون هذا القانون معلنًا ومعروفاً 

للمواطنني سلفا، وأن توضع هذه القوانني موضع التنفيذ، وأن توجد الوسائل الكفيلة بتنفيذها، وأن 

فات واملنازعات عن طريق أحكام باتة و�ائية معلومة للجميع، وتصدر عن سلطة يتم حل اخلال

  .قضائية مستقلة

وتقتضي سيادة القانون كذلك ضرورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها، وهو ما لن            

تسمح يتحقق إال من خالل االستقرار السياسي والسلم ا�تمعي، وبناء املؤسسات الدميقراطية اليت 

بتداول السلطة سلميا ودوريا من دون اللجوء إىل العنف، وهذا ما يتضمن نوعا من التوافق بني 

  .24األطراف السياسية والقوى االجتماعية السياسية على قواعد التنافس

من ناحية أخرى فإن سيادة القانون، تعين أن القاعدة القانونية تأيت فوق مجيع اإلرادات سواًء        

كاما أو حمكومني، وتلزم اجلميع باتباع أحكامها، فإن مل يلتزم احلكام بإتباع أحكام القاعدة كانوا ح

  .القانونية، انقلبت تصرفا�م املخالفة للقانون إىل تصرفات غري قانونية وغري مشروعة
                                                 

  مرتكزات النظام الدیمقراطي وقواعد الحكم الراشد، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة األولىمحمد فھیم درویش،  23
  .203. ص ،2010

  .40كریم لحرش، المرجع السابق، ص  24
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عه يعترب احلكم الراشد أحد أهم العوامل اليت تلعب دورا مهما يف العملية التنموية، وذلك بتشجي   

ملبادئ املساءلة والشفافية والكفاءة، وسيادة القانون يف املؤسسات العامة على مجيع املستويات، وعلى 

هذا األساس فإن اخنفاض مستويات سيادة القانون يف بعض املؤسسات، يؤدي بطبيعة احلال إىل 

شطة خاصة معدالت عالية من الفساد، مع عواقب وخيمة فيما يتعلق بثقة اجلمهور، وتنفيذ األن

االقتصادية، وهو ما يؤدي إىل إبطاء النمو االقتصادي، وخفض مستويات التعليم، وا�يار شبكات 

  .25األمان االجتماعية، وكلها عوامل ضرورية من أجل التنمية املستدامة

  المساواة  -3

ورفاهية تعد املساواة بني كافة املواطنني أحد متطلبات احلكم الراشد، وهذا ألن حتقيق مصاحل       

واستقرار ا�تمع، تعتمد على ضمان أن مجيع أفراده يشعرون أ�م جزءا من هذا ا�تمع، وال يشعرون 

بالتهميش أو اإلقصاء،مع وضع سياسات ذات أولوية الستهداف حتسني أوضاع الفئات احملرومة، من 

  .26أجل ضمان إشباع حاجا�م األساسية وضمان أمنهم ا�تمعي

ومما مييز مبدأ املساواة يف اإلسالم عن غريه يف النظم األخرى، هو رفضه القاطع للتمايز الطبقي      

وعندما . 27والتفاوت بني االجناس، واعتبار التقوى والعمل الصاحل معيار التمايز الوحيد بني الناس

  الة اقتصادية حمدودةحاول اإلسالم أن حيقق العدالة االجتماعية كاملة، ارتفع �ا عن أن تكون عد

وأن يكون التكليف وحده هو الذي يكفلها، فجعلها عدالة إنسانية شاملة، وأقامها على ركنني 

قويني، ومها الضمري البشري من داخل النفس، والتكليف القانوين يف حميط ا�تمع، وزاوج بني هذه 

                                                 
  .43أحمد فتحي الحلو، المرجع السابق، ص 25
  .36أحمد فتحي الحلو، المرجع السابق، ص 26
  .18كریم لحرش، المرجع السابق، ص  27
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فل عن ضعف اإلنسان وحاجته إىل القوة وتلك، مثريًا يف الوجدان اإلنساين أعمق انفعاالته، غري غا

  .   28الوازع اخلارجي

  البعد االقتصادي كأحد أبعاد الحكم الراشد: ثالثا

هذا البعد يتجسد يف حتقيق الرشاد االقتصادي واالجتماعي، وبالتايل فإن هلذا الرشاد جمموعة  إنّ      

توى املعيشي للمواطنني، إذن من اآلثار واالنعكاسات، على إشكالية العدالة التوزيعية والفقر واملس

فالرشادة تتطلب من الدولة احلديثة أن تكون هلا قوانني حتمي احلقوق األساسية لإلنسان، باإلضافة 

وتعلق هذا البعد بطبيعة السياسات العامة . 29إىل وجوب سعي الدولة من أجل التقرب من املواطنني

اطن، من حيث الفقر ونوعية احلياة، وعالقتها مع يف ا�الني االقتصادي واالجتماعي، وتأثريها يف املو 

ويعد هذا البعد اقتصادي، ألنه يشرتط الفعالية يف نشاط . االقتصاديات اخلارجية وا�تمعات األخرى

احلكم، وذلك من خالل االستعمال العقالين للموارد العمومية، أما كونه اجتماعي، فذلك ألنه يعمل 

  .ق معيار اإلنتاجيةعلى التوزيع العادل للثروات وف

ويشرتط هذا البعد الفعالية يف نشاط احلكم، وذلك من خالل االستعمال العقالين للموارد      

العمومية، وعلى الصعيد االجتماعي يعمل على التوزيع العادل للثروات وفق معيار االنتاجية، وهو ما 

  .30سيعمل على وضع املواطنني يف صلب اإلصالحات اإلدارية

لواقع أن هذا البعد يهدف كذلك إىل حتقيق التنمية االقتصادية، من خالل اعتماد قوانني مرنة وا     

وإصالحات اقتصادية، والسعي من أجل حماربة مظاهر الفساد االقتصادي ومعاقبة املتسببني فيه، مع 
                                                 

  .46أحمد فتحي الحلو، المرجع نفسھ، ص 28
وم كلیة العل، مذكرة ماجستیر، الفساد االقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد وعالقتھما بالنمو االقتصاديإمنصوران سھیلة، 29

  .145.ص،2007، 3جامعة الجزائر–اإلقتصادیة 
حسین عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالیة التنمیة المحلیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 30

  .45.ص، 2012-2011جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، سنة 
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ضمان تدفق املعلومات بكل شفافية عن الوضع االقتصادي للرأي العام، وهذا من أجل ضمان 

الستقرار يف البيئة التنظيمية لنشاطات خمتلف القطاعات، وبالتايل حتقيق املزيد من التنمية ا

االقتصادية، يف ظل الكم اهلائل من املعلومات حول البيئة االقتصادية، وهو ما يعد عامل من بني أهم 

ن وضع خطط العوامل املخفضة ملخاطر االستثمار، باإلضافة إىل متكني املتعاملني االقتصاديني م

  .واسرتاتيجيات تتناسب مع إمكانيا�م

هذا البعد يسعى إىل تشجيع القطاع اخلاص، ومتكينه من أداء أدواره، واحرتام قواعد املنافسة  إنّ     

االقتصادية، وحرية دخول السوق، من أجل حتقيق الرشاد االقتصادي، وهذا ألن اهلدف من انتهاج 

قيق الدولة لالستقرار السياسي، وفتح جمال القطاع اخلاص، مع سياسة احلكم الراشد، يتمركز يف حت

. 31إصالح اإلطار التنظيمي والقانوين يف ا�ال االقتصادي، من أجل حتقيق تنمية اقتصادية شاملة

كما أن مفهوم احلكم الراشد يتضمن دورا جيب أن يلعبه القطاع اخلاص؛ حيث ترتاوح مهامه بني 

واملنتج، وكذا العمل على توفري الشفافية يف املعلومات واإلحصاءات، وتعزيز تعزيز قيم العمل اجلاد 

املسؤولية االجتماعية، إضافة إىل معيار اإلدارة االقتصادية ذات البعد االجتماعي؛ حيث تقوم بتقومي 

  .اخلدمات االجتماعية األساسية وفق العدالة االجتماعية، وإتاحة الفرص املتساوية للمواطنني

والواقع أن عدم فاعلية هذا البعد أو غيابه سيؤثر يف املقام األول على الفقراء، أل�م ال ميلكون        

السلطة واملال الالزمني لالستجابة لعدم كفاءة النظام، وهو ما جيعلهم األكثر تأثر من األغنياء، 

مة، من سلع بسبب عدم استجابة السياسات لرغبا�م، وعدم االستخدام املناسب للموارد العا

                                                 
ص  ،2016حزیران /، یونیو31الحكم الراشد كآلیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة،مجلة فكر ومجتمع، العدد  سارة دباغي 31

32– 33.  
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وخدمات اجتماعية كالتعليم، وعدم الكفاءة يف توصيل اخلدمات املقدمة هلم، أو حىت بسبب عدم 

  .قدر�م على التمتع حبقوقهم القانونية

  أثر الحكم الراشد على النمو االقتصادي: المحور الثاني 

 االقتصادية الحكم الراشد كعنصر دعم لنمو المؤسسات: أوال

: ات ال تستطيع أن تسمح لنفسها برؤية ذاتية ذائعة الصيت، نظرا لغيابالشركات واملؤسس  

الصرامة غري املقبولة، غياب الشفافية وكذلك الصريورة غري املسؤولة يف األعمال،لذا جيب إعادة الثقة 

إىل ا�تمع واجلمهور وكل املشاركات، من خالل التفاعل مع  خمتلف املشاكل املرتبطة باحلكم الرشيد 

يف كتابه املوسوم  GulerManisaliDarmanؤسسة كما يرى بذلك للم

):gouvernance  de  l'entreprise dans le monde entier( فاحلكم الرشيد ،

يف املؤسسة يسمح للشركات بتحقيق أهدافها االقتصادية عرب احلفاظ على مصاحل املسامهني وعرب 

الشركة تقوم بأداء  أنللجمهور العريض كيف  اإليضاحاحرتام التشريع ساري املفعول، وكذلك  

  .أعماهلا  وفق املنطق العقالين الرشيد

العالقة بني اإلطارات العليا، املدراء، املستثمرين، : "ويعرب عن احلكم الراشد يف املؤسسة،بأنه

وللحكم " األشخاص واملؤسسات اليت تستثمر رؤوس أمواهلا للحصول على عائد على االستثمارات 

 أنيد هدف ضمان أن جملس اإلدارة يقبل مسؤولية األهداف املتبعة من طرف املؤسسة، حيث الرش

  .32جيب أن تتطابق أهدافها مع التشريع والقوانني سارية املفعول- حد ذا�ا - الشركة يف 

  
                                                 

الى واقع الخوصصة في  إشارة" (في  تفعیل خوصصة الشركات) الحوكمة(فعالیة الحكم الراشد " عزي،  األخضر32
 ، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق"االقتصادي اإلصالح حوكمة الشركات ودورھا في"حول األولالجزائر، المؤتمر العلمي 

 .11.، ص2008-تشرین االول 15-16
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  العام اإلنفاقمساهمة الحكم الراشد في ترشيد : ثانيا

تعد مشكلة عجز املوازنة العامة للدولة من أهم املشاكل االقتصادية املعاصرة اليت كثر حوهلا 

اجلدول وتفاوتت بشأ�ا اآلراء، خاصة وقد أصحبت السمة املميزة ملعظم موازنات الدول املتقدمة 

با�ا يف فضال عن البلدان النامية اليت حال وجود عجز يف بعض موازنا�ا العامة دون قيامها بواج

اليت تلعبها املوازنة العامة للدولة يف  األمهيةوانطالقا من . حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

حياة الفرد وا�تمع، ودورها يف حتريك دواليب االقتصاد الوطين حنو التقدم والرفاه،فقد يؤدي اتساع 

ملايل للدولة، كما يساعد الوضع التوازين للموازنة عجز املوازنة العامة إىل �ديد االستقرار النقدي وا

االجتماعية العامة ألفراد ا�تمع،  األوضاعالعامة الدول على النهوض مبستويات اقتصادا�ا، وحتسني 

ولذا فقد زادت أمهية هذا املوضوع عند الكثري من املفكرين واالقتصاديني املعاصرين، وبالتايل ازدادت 

حل هلذه املشكلة واقرتاح أدوات لتمويل عجز املوازنة العامة  إجياديت حتاول البحوث والدراسات ال

  .السلبية النامجة عنه أو التخفيف منها اآلثاربالشكل الذي يكفل جتنب 

ويقصد برتشيد اإلنفاق العام االستخدام األمثل والتوجيه األنسب للنفقات حنو أفضل البدائل 

ان الذي يقوم باإلنفاق، وتقلل اخلسارة والتضحية بالفرصة البديلة اإلنفاقية اليت تعظم الفائدة لإلنس

، وترتبط مسائل اإلنفاق العام وترشيده مبدى ...)أفراد، أسر، منظمات، حكومات(أمام اإلنسان 

اتباع األجهزة احلكومية ألساليب الرشد والعقالنية يف توزيع براجمها على حنو حيقق أفضل 

  .33ا وفعالية وإشباعا للحاجات العامةاالستخدامات وأكثرها مردود

                                                 
نائل عبد الحافظ العواملة، ترشید اإلنفاق العام في األجھزة المركزیة لإلدارة العامة في األردن، مجلة مؤتة للبحوث  33

  .39، ص1992، 2،ع7والدراسات، المجلد
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فرتشيد اإلنفاق العام إذن يتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة عليها والوصول 

بالتبذير واإلسراف إىل احلد األدىن، وتفادي النفقات غري الضرورية، وزيادة الكفاية اإلنتاجية، وحماولة 

  .34رية املتاحةاالستفادة القصوى من املوارد االقتصادية والبش

 ألجل مهمتان أداتان الراشد،ومها للحكم اهلامة املبادئ من واملساءلة وإذا كانت الشفافية

                                   املعيارين هاذين تطبيق العام،فإن املال على واحلفاظ احلكومي اإلنفاق ترشيد

 الدول تسعى اليت الرشيدة املعاصرة املالية أولويات أهم من للدولة العامة املوازنة إعداد يف �ما والعمل

  .35إليها الوصول إىل لديها املتاحة الوسائل بكل

 أهم من تعترب عليها تقوم اليت املبادئ ألن العام اإلنفاق ترشيد يف كبرية فالشفافية هلا أمهية 

 بالنشاطات واآلنية،املتعلقة املوثوقة املعلومات توفري العامة املالية  الراشد، وهي شفافية احلكم مبادئ

 إليها،كما لوصول وضمانا املختلفة ومؤسسا�ا الدولة تتخذها اليت والسياسات والقرارات واإلجراءات

 املعلومات إىل الوصول ووظائفه،وإتاحة احلكومي القطاع هيكل على اجلمهور يقصد �ا إطالع

  .36احلكومية األنشطة عن املطلوبة

                                                 
رفیق، ترشید اإلنفاق العام ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة من وجھة نظر إسالمیة، بحث مقدم للمؤتمر  شریاق34

المنظم بكلیة العلوم االقتصادیة " الحوكمة والترشید االقتصادي رھان استراتیجي لتحقیق التنمیة في الجزائر" الوطني
 .07.، ص2016أفریل  20و 19درار، یومي أ-والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد درایة

، مذكرة ماستر، كلیة )2014-2008(قمیني وھیبة، الحكم الراشد ومساھمتھ في ترشید اإلنفاق العام دراسة حالة الجزائر 35
 .59.، ص2014/2015العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 

 :التالیة النقاط في لعامةا المالیة شفافیة مبادئ أھم تتمثل36
  والمستویات، األدوار وضوح -
  الموازنة، عملیات عالنیة -
 العام، لالطالع المعلومات إتاحة -
 .والمعلومات البیانات صحة ضمان -
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 ما بفضل احلكومي اإلنفاق ترشيد يف تساهم اليت املعايري أهم من واحدة املساءلة تعد كذلك

  .�ا والعمل القوانني تطبيق على وحرص العام للمال محاية من األخرية هذه تضمنه

 حتقيق يف الفشل وعواقب العامة املوارد استخدام عن اإلبالغ آليات وقد رأينا أ�ا جمموع

امليزانية تعد بدورها  إعداد يف جهة، ومن جهة أخرى فإن املشاركةلألداء، هذا من  احملددة األهداف

 حتسني على تساعد مناسبة بيئة خلق يف املدين ا�تمع دور فهم إذ ميكن العام اإلنفاق لرتشيد ضمانة

 إعداد يف املشاركة سبل مث ومن ا�تمعية املشاركة أمهية على التعرف خالل ،من العام املال مردودية

 يف اخلصوص وجه منهاعلى واملالية عموما االقتصادية السياسة جناح للدولة، ويتوقف العامة املوازنة

 اليت والكيفية جهة من للمجتمع املتاحة املوارد مها، أساسيني عاملني على التنموية أهدافها حتقيق

 إعداد يف عا�تم فئات لكافة الفعالة املشاركة ومتكن أخرى، جهة من املوارد هذه استخدام يتمبها

  37.املتاحة للموارد أفضل استخدام ضمان على تعمل جيعلها املساءلة،ما حتقيق من املوازنة

  . الراشد في تحقيق التنمية الحكم دور: ثالثا

 بني وثيق تشابك و ترابط فهناك املستدامة، التنمية و الراشد احلكم بني الفصل ميكن ال

 ذلك رغم االقتصادية،ولكن والتنمية النمو على تؤثر اليت والسياسية االقتصادية واالجتماعية   العوامل

 عدد بني القائم للرتابط دقيقة،نظرًا بصفة والتنمية الراشد احلكم سببية بني لعالقة التوصل ميكن ال

 النهوض يف أساسًيا دورا يلعب الرشيد احلكم اآلن أن به املسلم منه أن ،غري املتغريات من كبري

 على العامة املؤسسات يف وسيادة القانون والفعالية والكفاءة الشفافية يعزز ،فهو املستدامة بالتنمية

 واالقتصادية البشرية والطبيعية للموارد الفعالة باإلدارة يسمح ذلك إىل املستويات،باإلضافة مجيع

                                                 
، مذكرة ماستر، كلیة )2014-2008(قمیني وھیبة، الحكم الراشد ومساھمتھ في ترشید اإلنفاق العام دراسة حالة الجزائر 37 

 .64.، ص2014/2015االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، العلوم 
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 الراشد هنا احلكم ظل يف فإنه ذلك على ،وعالوة واملستدامة العادلة التنمية من أجل واملالية

احلقوق  إنفاذ على القدرة العامة،وتوفر السلطات مستوى على القرارات اختاذ يف واضحة كإجراءات

 يف خاص وقطاع مدين جمتمع منظمات من للفاعلني قانونية،ومشاركة آليات خالل من وااللتزامات

 واجلماعات األفراد مع بالشراكة ملتنفذ إذا األخرية هذه التنمية، ألن جهود ويف صنع القرار عمليات

 بشقيها التنمية عملية يف الدميقراطي النمط اعتماد فإن لذلك يصيبها اإلخفاق ما كثريا احمللية

  .املستقبل يف املستدامة األساسية للتنمية القاعدة تعد والتنفيذ التخطيط

 دورة تدعى واليت عمليات أربع يف املفهومني هذين بني تربط اليت العالقة تلك تلخيص وميكن

 تلك تطبيق والربامج،وعملية السياسات بلورة املوارد، وعملية وختصيص توزيع عملية احلكم وهي إدارة

 تلو واحدة إتباع جيب مراحل عن عبارة ليست العمليات الدخل،وهذه توزيع السياسات،وأخريا عملية

 واملتمثلة املتاحة للموارد الكفء التوزيع ينبغي البداية لبعضها،ففي عمليات مكملة هي وإمنا األخرى

 إحداث يف جًدا مهما األمر هذا يعد و (....بشرية،طبيعية، مالية،تكنولوجيا ) التنمية مدخالت يف

 يف إخالل ،وأي التوزيع هذا أساس على تبىن بعد سوف فيما املنتهجة السياسات مستقبلية،ألن تنمية

 السياسات ورسم بلورة وهي الثانية تأيت العملية ،مث حتقيقها املرجو األهداف على سلبا سيؤثر التوزيع

 عملية يضل نتقو ملا يؤدياهم الكفاءة وعدم الفساد أشكال كل عن تبتعد أن ينبغي واليت والربامج

 وضع املسؤولة عن املؤسسات تتصف أن ينبغي الفقر،هلذا حملاربة اهلادفة للجهود وإضعاف التنمية

 يف للمساءلة مستعدون فيها املسؤولني يكون والوضوح،وأن بالشفافية التنموية والسياسات الربامج

 يف واللوائح للقوانني ختضع أن ينبغي املنشودة،كما أهدافها حتقيق يف وبراجمهم سياسا�م إخفاق حالة

 وحتديد رسم السياسات باملشاركة يف معين احلكم فالكل أطراف كل تشرك وأعماهلا، وأن تسيريها

 حسب النظام آلخر قطاع من املشاركة هذه اختلفت وإن حىت التنفيذ موضع ووضعها األهداف
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 السياسات تلك تطبيق ىبقتع واليت الثالثة العملية الدولة،لتأيت يف املطبق واالقتصادي السياسي

 وغريها،واليت وخدمات سلع من التنمية خمرجات على التطبيق كيفية تأثري اليت متوضعها،و والربامج

 املوضع ووضعها والربامج للسياسات السليم التطبيق على كميتها وجود�ا و حجمها يعتمد

  .الصحيح

 العادل التوزيع يف املتمثلة و السابقة للعمليات عن نتيجة عبارة فهي األخرية العملية أما

كل  حقوق تضمن أفراد بطريقة على التنمية ملخرجات

 األفرادوتلبيحاجيا�م،وهناتلعبالسياسةاملاليةللدولةدورامهماعنطريقسياسةاإلنفاقالعام،والتيينبغي فيظل

 عن تبتعد و الدولة يف والنمو االستقرار وحتقق الفقرية الطبقات حاجيات بتلبية أن �تم الراشد احلكم

  .38اإلسراف والتبذير كل أشكال

وهو ضروري إلمتام عملية التنمية وخصوصا التنمية إن احلكم الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا 

 :حندد عناصر احلكم الراشد وعالقته بالتنمية من خالل املرتكزات التالية أنوميكن . املستدامة

حقيقية مبنية على مفهوم املشاركة يف إدارة الدولة واملعتمدة على التمثيل لكافة  دميقراطية -

 .فئات ا�تمع وتعتمد أساس احملاسبة ألي حكومة

احرتام املعايري الدولية واحمللية حلقوق اإلنسان وخصائصها املبنية على املساواة وعدم التمييز  -

 .وعدم قابلية هذه احلقوق للتجزئة أو االنتقاص

التشجيع على دعم مؤسسات ا�تمع القائمة والتشجيع على  تسهيل إجراءات تكوينها  -

 .وتفعيل دورها يف احلياة العامة

                                                 
، )2010- 2000(فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید اإلنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر  شعبان38

 .36.، ص2011/2012، 3رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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احرتام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقالل القضاء وحتديد معايري احملاكمات العادلة وحق  -

 .التقاضي أمام حماكم خمتصة وقضاة مستقلون

شفافة وسليمة ختضع ملفهوم الرقابة العامة للمجتمع وملفهوم  إدارة أموال الدولة بطريقة -

املساءلة، وان تقوم على إدار�ا مؤسسات حكومية تعرف بقدر�ا على التعامل مع قضايا 

إدارة أموال الدول ومواردها بكل احرتاف ومهنية عالية، وتضع مصلحة ا�تمع وأفراده يف أوىل 

 .غايا�ا

للحكومة وتوزيعها على خمتلف مناطق الدولة جغرافيا واالعتماد  اعتماد السلطة الالمركزية -

على املشاركة التامة ألفراد ا�تمع يف تلك املناطق واحرتام كافة احلقوق واحلريات األساسية 

 .39وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم احلكم الرشيد

لدولة أن تقوم بتشجيع االستثمار، ومن خالل متكني العالقة بني احلكم الراشد ومفهوم التنمية على ا

وباألخص استثمار املوارد البشرية، واملساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن تعمل على 

صياغة التشريعات لتعزز تبادل املعلومات املتعلقة بالتنمية وترسيخ احلكم الراشد يف إطار عمل الدول 

أثرا اجيابيا يف العديد من شؤون احلياة وخصوصا املتعلقة بالتنمية   وتفعيلها يف مجيع املؤسسات وسيرتك هذا

كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية يف سن القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك 

واطنني واالعتداء على سالمة امل تعزيز النظم القانونية الوطنية يف إنفاذ القوانني للحد من انتشار اجلرمية

  .40واالجتار غري املشروع ووضع تدابري فاعلة للتصدي للجرائم املختلفة

                                                 
مركز  الحیاة لتنمیة المجتمع المدني : ، األردنجدل لم یحسم بعد : مركز  الحیاة لتنمیة المجتمع المدني، الحاكمیة الراشدة 39

، تاریخ االطالع www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc: ، الموقع اإللكتروني 2007جوان 
01/03/2018. 
التنمیة المستدامة في الجزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول واقع وآفاق  عمراني كربوسة، الحكم الراشد ومستقبل40

 .07.،  ص2007التنمیة السیاسیة في الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  : خاتمة

ختاما نقول أن الرتكيز على املشروعات الكبرية اجلديدة اقتصاديا أو أي حل قانونيا كان أو 

يف ظل وجود األزمة العاملية والوضع  سياسي وحده ال يكون كافيا لتحقيق النهوض االقتصادي

املثلى البد أن تكون  اإلسرتاتيجيةوهلذا فإن . منه قطاعات متعددة ينتعا االقتصادي الراهن الذي

االرتكاز على خمتلف األسس الثقافية والسياسة واالقتصادية والقانونية مع ضرورة  إسرتاتيجية

  .االستهداء مبعايري احلكم الراشد نظرا لإلجيابيات اليت حتققها

ة ترسيخ قيم احلكم الراشد خصوصا املناطق اليت تعاىن من الركود كما أنه البد من ضرور 

وضعف النشاط االقتصادي، مما يساعدها على ختطي خمتلف أزما�ا وحتقيق مصطلح النهوض 

االقتصادي الذي يتعدى الرؤية التقليدية القائمة على حتقيق التنمية إىل حتقيق حتوالت اقتصادية 

  .وتكنولوجية، وتنظيمية عميقة
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  :قائمة المراجع

  السودان –محد املفيت، احلكم الرشيد يف التجربة الدولية، جملة العدل، وزارة العدل، اخلرطوم أ .1

  .2007،  21عدد 

محد فتحي احللو، دور تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف املنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة أ .2

التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، سنة يف حتقيق التنمية املستدامة، رسالة ماجستري، كلية 

1012.  

  الفساد االقتصادي وإشكالية احلكم الراشد وعالقتهما بالنمو االقتصاديإمنصوران سهيلة،  .3

  .2007، 3جامعة اجلزائر–كلية العلوم اإلقتصادية مذكرة ماجستري،  
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 ضمانات ترقية اخلدمة العمومية لتحسني عالقة البلدية باملواطن

                                                                            تمنراست - المركز الجامعي  –صدوق المهدي : الدكتور

  جامعة األغواط -محمد غريبي :األستاذ  - 01جامعة الجزائر  –األستاذة خيرة شراطي 

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   24/11/2019: تار�خ�املراجعة  07/11/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  

       :ملخص 

والتغــريات الــيت مســت  ،التطــورات املتعاقبــة الــيت واكبــت ا�تمعــات خاصــة يف جمــال حقــوق اإلنســان إنّ      

احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، أصــبح للدولــة دور أكثــر فعاليــة عــن طريــق تفتحهــا علــى األفــراد 

وســعيها املســتمر لتلبيــة حاجيــا�م وحتقيــق الصــاحل العــام، ومــن هنــا كــان علــى الــدول الدميقراطيــة علــى غــرار 

  . السيادية ومؤسسا�ا العمومية وبني هذه األخرية واملواطننياجلزائر تفعيل وتنظيم عالقات بني كافة أجهز�ا 

فكـــرس املؤســـس الدســـتوري الالمركزيـــة اإلداريـــة، وأعطـــى للجماعـــات احملليـــة عمومـــاً والبلديـــة خصوصـــاً      

مكانــة هامـــة يف اخلدمـــة العموميـــة، ألن الدولـــة ال ميكنهـــا االطـــالع جبميـــع حاجـــات موطنيهـــا خاصـــة احملليـــة 

  لتميزهــا عــن احلاجــات العموميــة الوطنيــة، كمــا ال ميكنهــا القيــام بتنفيــذ سياســا�ا بنجــاح لوحــدهامنهــا، نظــراً 

 .لذا كان من الضروري حتديد اإلطار العام الذي يضبط العالقة بني البلدية واملرتفقني �ا

  .اخلدمة العمومية؛ املواطن ؛البلدية: الكلمات المفتاحية
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Summary:  

Thanks to the successive developments that accompanied the societies 
specially in the field of human rights and the changes that have affected the 
political, economic and social life, the state has become more effective and 
able to meet the individuals’ needs and achieve the public interest. 
     The constitution established the decentralization, and gave the local 
communities in general and the municipality in particular an important 
position in the public service, because the state can not meet all the local 
needs, because of their distinct from national public needs, and cannot 
successfully implement their policies alone. Therefore, it was necessary to 
define the general frame work that governs the relationship between the 
municipality and its members. 
keywords: Municipality, Citizen, Public service.  
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  :مــقــدمــة

عد مبدأ توزيع االختصاص بني الدولة واجلماعات احمللية، مبدأً جوهريـاً يعكـس مـدى تطـور نظـام يُ      

ومــدى اســتعداد الســلطة املركزيــة للتخلــي عــن جــزء مــن اختصاصــا�ا لصــاحل  اإلدارة احملليــة يف اجلزائــر،

 . اجلماعات احمللية عموماً، والبلدية على وجه اخلصوص

 مـن سـواء املركزيـة، السـلطة كاهل فكثرة املتطلبات العمومية وتنوعها عبء ثقيل ال حمال عنه ينوء    

 هـذا مـن جـزء إلزاحـة املناسـبة، الوسـيلة ميثـل احملليـةاإلدارة  أو املـايل، ونظـام اإلداري التنظـيم حيـث

املســـتوى احمللـــي، ومـــن مثـــة أصــبحت للبلديـــة حبكـــم موقعهـــا، مكانـــة هامـــة يف معاجلـــة  علـــى العــبء

اإلشكاليات احمللية، مبا لديها من قدرة ومرونة على إجياد احللول املناسبة هلا، أل�ا أكثـر كفـاءة يف أداء 

  .اخلدمات احمللية للمواطنني

أو جمتمع  ،ويقصد باملواطن ذلك الشخص الذي يستوطن بصورة ثابتة ومستقرة يف دولة ما       

             ويتمتع بصفته  ،جغرافية معينة، وتربطه جبماعته جمموعة من الروابط املختلفة معني أو منطقة

هذه، مبجموعة من احلقوق والواجبات يف مواجهة هذه اجلماعة، وال يتأتى ذلك إال من خالل 

الذي ينظم  131 -88جتسيدًا لذلك أصدر املشرع اجلزائري املرسوم و . اخلضوع ملبدأ املشروعية

              :       وعلى هذا األساس فاإلشكالية املطروحة يف هذا السياق ، 1العالقة بني اإلدارة واملواطن

  .لثقة بين البلدية والمواطن؟ لدعامات اما مدى إرساء هذا المرسوم 

                                                 
        ، المتضمن عالقة اإلدارة بالمواطن1988جویلیة  04الموافق لـ  1408ذو القعدة  20المؤرخ في  131 -88المرسوم   1

  .1988جویلیة  06: لصادرة في، 27:جریدة رسمیة، العدد
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ه من أمهية يف اجلانبني يوما يكتس ،وملعاجلة هذه اإلشكالية ونظراً لطبيعة وخصوصية هذا املوضوع

النظري والعملي، السيما وأن العالقة بني البلدية واملواطن سادها منذ القدم نوع من التوتر، وذلك 

راجع لعدم معرفة القوانني وعدم االطالع عليها أو للجهل باحلقوق والواجبات من قبل كل من 

إىل واجبات البلدية اجتاه أوًال فنتعرض سوف نقسم هذه الورقة البحثية إىل حمورين، . املوظف واملواطن

  .املواطن اجتاه ا�الس الشعبية البلدية، مث نتطرق بعد ذلك إىل واجبات املواطن لتقدمي خدمة عمومية

  مساهمة البلدية في ترقية الخدمة العمومية: أوالً 

كان من الضروري أن عد البلدية حلقة الوصل بني الدولة واملواطن وعينها على ا�تمع، ومن مث  تُ      

اليت من شأ�ا توطيد العالقة اليت تقوم على أساس  ،تقع عليها جمموعة من االلتزامات جتاه املواطن

  . وتثمني ثقة املواطن يف الدولة ،اجلودة والفعالية بينهما

  :االلتزام باإلعالم واالستدعاء -1

   :االلتزام باإلعالم -أ

ويتخذ العلم بالقرار فرديًا كان ، 2ال تكون القرارات نافذة يف حق املواطن إال من تاريخ العلم �ا     

أو مجاعياً شكلني مها التبليغ والنشر، ومها أسلوبان متعادالن يف إثبات وصول القرار إىل علم صاحب 

، ولكن هذا من جهة ثانية تهومبثابة قيد على حرية البلدية يف مواجه هذا من جهة، )املواطن(الشأن 

القيد تفرضه متطلبات املصلحة العامة، وعلى هذا األساس مىت يلزم إتباع أسلوب التبليغ ومىت يكون 

  أسلوب النشر واجباً؟ 

                                                 
  .180، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01:عمار بوضیاف، القرار اإلداري، ط  2
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 : النشر

يقصد بالنشر اختاذ البلدية اإلجراءات والشكليات املقررة لكي يعلم اجلمهور بالقرار، وذلك     

وهذا العلم هو علم  ،كلوحة اإلعالنات أو النشر الرمسية للقرارات اإلدارية  بكافة الطرق القانونية

  . مفرتض

حبيث أن إلزام البلدية نشر قرارا�ا أمر تؤيده مبادئ  ،وتتعدد وسائل النشر حسب نوعية القرارات

ؤالء به، ألن العدالة، إذ كيف يلزم األفراد بالتقيد مبضمون القرار واالمتثال إليه ما مل ينشر ومل يعلم ه

النشر يكفل للمخاطبني بالقرار العلم مبضمون القرار من جهة، وحيمي البلدية من جهة األخرى أل�ا 

  .هي اليت يقع عليها عبئ اإلثبات

فقد  ،م�فبالنسبة للقرارات التنظيمية باعتبارها قواعد قانونية ختاطب املواطنني بصفا�م ال بذوا     

                  ج.م.ق 04دارة املركزية بنشرها يف اجلريدة الرمسية وفق نص املادة ألزم املشرع اجلزائري اإل

تطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها « اليت تنص على 

وإذا مل يتقرر هذا ... « 131-88من املرسوم  09/02، هذا ما أكدته املادة  3»يف اجلريدة الرمسية 

، ولقد جرى ختصيص »... النشر صراحة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الوزارية املادة األخرية يف كل من األوامر املراسيم الرئاسية، التنفيذية، أو القرارات الوزارية أو القرارات 

يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ... أو القرار... ينشر هذا املرسوم «  املشرتكة 

                                                 
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58 -75األمر   3

  .1975 جویلیة 25: ، الصادرة في78:جریدة رسمیة، العدد
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 2006يوليو  15املؤرخ يف  03 - 06من األمر  224ومثال ذلك نص املادة  ، »الشعبية 

الرمسية للجمهورية  ينشر هذا األمر يف اجلريدة« املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 

  .4» اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 أماكن يف تنشر أن يكفي إذ مرونة، أكثر نشر إلجراءات ختضع احمللية اإلدارية القرارات أما 

 يف عنها باإلعالن أو اليومية، الصحف يف نشرها أو البلدية أو الوالية مقر يف لذلك، خصيصاً  مهيأة

 أن اإلدارة على يتعني أحكامه، يف 131-88 املرسوم أكده ما وهذا بلدي، عون طريق عن الشوارع

 أي وتطور تستعمل أن اإلطار هذا يف وينبغي تسطرها اليت والتدابري التنظيمات على املواطنني تطلع

 واملناشري التعليمات بانتظام تنشر أن البلدية على يتعني كما. 5واإلعالم للنشر مناسب سند

 يتم اليت املعنية لإلدارة الرمسية النشرة يف ينجز فإنه باملواطن، عالقا�ا �م اليت واألراء واملذكرات

  .6العمل به اجلاري التنظيم ألحكام وفقاً  ونشرها إعدادها

 املرسوم صدور خالل من أكثر يتضح ،قرارا�ا بنشر البلدية إلزام أنّ  إىل املالحظة جتدر كما

 واإلدارات للمؤسسات رمسية نشرة إحداث إلزامية على أكد الذي ،132-95 رقم التنفيذي

 مجيع بني مشرتكة تكون وإما إدارة، أو مؤسسة بكل خاصة تكون أن إما الرمسية النشرة العمومية،

                                                 
، المتضمن القانون األساسي العام 2006یولیو  15الموافق لـ  1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  03 - 06 األمر  4

  .2006یولیو  16: ، الصادرة في46:للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة، العدد
  .، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  08المادة   5
  .09نفس المرجع، المادة   6
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 الفردية املقررات تنشر ذلك، إىل باإلضافة ،7نفسه نشاط لقطاع التابعة العمومية واإلدارات املؤسسات

 إىل ينتمون الذين الدولة، يف العموميني واألعوان للموظفني املهنية احلياة مسار بتسيري تتعلق اليت

 القرارات كل نشر على الذكر السالف 03 -06 األمر من 96 املادة أكدته ما وهو ،8البلدية

 اإلدارة أو للمؤسسة الرمسية النشرة يف مهامهم وإ�اء املوظفني ترقية وترسيم تعيني تتضمن اليت اإلدارية

  .املعنية العمومية

من القانون  125حيث نصت املادة  ،كما كرست هذا االلتزام القوانني املتعلقة باإلدارة احمللية  

تنشر القرارات املتضمنة التنظيمات الدائمة " املتضمن قانون الوالية حيث جاء فيها  07 - 12رقم 

املتضمن قانون  10 - 11من القانون  97باإلضافة إىل نص املادة ، 9"إذا كانت تكتسي طابع عام

ال تصبح قرارات رئيس ا�لس الشعيب البلدي قابلة للتنفيذ إال بعد إعالم املعنيني " على أنه  10البلدية

من نفس القانون  98/03، ونص املادة "�ا عن طريق النشر إذا كان حمتواها يتضمن أحكام عامة

لدي يف املكان املخصص إلعالم يتم إلصاق قرارات رئيس ا�لس الشعيب الب"  على ما يلي 

، كما ميكن إعالن مناقصات الواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع ..."اجلمهور

                                                 
 ، المتضمن1995ماي  13الموافق لـ  1415ذي الحجة  13المؤرخ في  132 -95من المرسوم التنفیذي  01المادة   7

  .1995ماي  17: ، الصادرة في27:إحداث نشرات رسمیة للمؤسسات واإلدارات العمومیة، جریدة رسمیة، العدد
  .02نفس المرجع، المادة   8
، المتضمن قانون الوالیة، جریدة 2012فیفري  21الموافق لـ  1433یع األول رب 28المؤرخ في  07 - 12القانون رقم   9

  .2012فیفري  29: ، الصادرة في12:رسمیة، العدد 
 ، المتضمن قانون البلدیة، جریدة رسمیة2011جوان  22الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  10 -11القانون رقم   10

  . 2011جویلیة  03: ، الصادرة في37:العدد
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إلصاق إعالن املناقصات باملقرات املعنية، : اإلداري، عن طريق إشهار حملي حسب الكيفيات التالية

  .إخل...لفالحةالوالية، كافة بلديات الوالية، غرف الصناعة والتجارة وا

الذي حيدد كيفيات تنظيم املسابقات  194 -12كما جسد املرسوم التنفيذي رقم 

واالمتحانات والفحوص املهنية وإجرائها يف املؤسسات واإلدارات العمومية، مبدأ اإلعالم يف املادة 

املكلفة  على موقع اإلنرتنت للسلطة ...للتوظيف يتم إشهار املسابقات والفحوص املهنية" منه  12

أو امللصقات أو بكل وسيلة أخرى  ،بالوظيفة العمومية، وعن طريق اإلعالن يف الصحافة املكتوبة

  . 11..."مالئمة

 : الـتبـلـيــغ

يقصد بالتبليغ الطريق الذي تعتمده البلدية إليصال قرارها الفردي إىل علم املخاطبني به، وهذا 

ختاطب األفراد بذوا�م ال بصفا�م، وجتد قاعدة التبليغ العلم هو علم حقيقي، ألن القرارات الفردية 

أساسها القانوين يف التشريع اجلزائري، وال حيتج بأي قرار ذي طابع فردي على املواطن املعين إال إذا 

   12.سبق تبليغه قانوناً، وهذا إن مل يوجد هناك نص قانوين أو تنظيمي خمالف

اليت جاء  96ن نصوص مواده نذكر منها املادة يف العديد م 03 -06وهو ما أكده األمر   

اليت تتضمن تعيني وترسيم وترقية ... يبلغ املوظف بكل القرارات املتعلقة بوضعيته اإلدارية" يف نصها 

                                                 
المتضمن كیفیات  2012أبریل  25الموافق لـ  1433جمادى الثانیة  03المؤرخ في  194 -12المرسوم التنفیذي رقم   11

تنظیم المسابقات واالمتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات واإلدارات العمومیة وإجرائھا، جریدة رسمیة، 

  .2012ماي  03: ، الصادرة في26:العدد
  .، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  35المادة   12
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ويكون التبليغ كتابياً كما ميكن أن يكون شفاهة، فاإلدارة غري ملزمة بإتباع وسيلة معينة ...". املوظفني

غري أن الصعوبة تكمن يف إثبات التبليغ الشفهي، لذلك تلجأ اإلدارة غالباً إىل التبليغ الكتايب  ،للتبليغ

  .13نظراً لسهولة إثباته

وجرى العرف اإلداري على أن وسيليت تبليغ القرار اإلداري مها التبليغ بواسطة الربيد أو التبليغ 

 ويقصد بالتبليغ الرمسي، التبليغ الذي يتمبواسطة حمضر قضائي، وهو املعتمد عند املشرع اجلزائري، 

أما فيما خيص اآلجال وإجراءات وكيفيات التبليغ، نظمها ، 14مبوجب حمضر بعده احملضر القضائي

  .416إىل غاية  404قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف الباب احلادي عشر من املواد 

جاء يف  19/04/1999املؤرخ يف  160507هذا ما أقره جملس الدولة اجلزائري يف قراره رقم 

 196يستخلص من بيانات القرار أن قضاة الدرجة األوىل رفضوا الدعوى طبقًا للمادة " حيثياته 

لكن حيث أنه استقر القضاء ومبا أن القرار موضوع النزاع هو قرار فردي كان على  ،ج.م.إ.ق

ضية احلاضرة ال يفيد أن هذا اإلجراء ، ملف القاملستأنف عليه أن يبلغه للمستأنف تبليغًا شخصياً 

الضروري قد قامت به املستأنف عليها وأن علم املستأنف بالقرار موضوع النزاع غري كايف ألخذه بعني 

االعتبار من أجل احتساب األجل، وعليه قضى جملس الدولة بإلغاء القرار مع صرف الطاعن 

  ".اضيللتقاضي من جديد حىت ال حيرم من درجة من درجيت التق

                                                 
  .2009ط، . نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة، دار الھدى، الجزائر، د  13
المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة  2008فیفري  25الموافق لـ   1928صفر  18المؤرخ في  09 - 08القانون رقم   14

  .2008أفریل  22: ، الصادرة في21:واإلداریة المعدل والمتمم، جریدة رسمیة، العدد
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وتكمن أمهية هذا القرار يف أنه كرس إلزامية تبليغ القرارات اإلدارية الفردية تبليغًا شخصياً، وختلى 

بنظرية علم اليقني، وتأثر املشرع اجلزائري باجتهادات جملس الدولة من خالل نص املادة  األخذعلى 

 15.ج.إ.ف 829

 :االلتزام باالستدعاء -ب

إعالم املواطن مجيع الوسائل والسبل املتاحة هلا يف ذلك، كما أسلف تستعمل البلدية من أجل      

الذكر، غري أنه إذا تعذر عليها ذلك أو اقتضت الضرورة امللحة، ميكنها اللجوء إىل اجراء استثنائي أال 

فاملوظف العام املتواجد يف عطلة مثًال مىت ، 16وهو االستدعاء املباشر، مىت مكنها القانون من ذلك

ضرورة سري املصلحة ميكن للبلدية أن تقوم بقطع عطلته باستدعائه وذلك من أجل حتقيق اقتضت 

مصلحة داخلية أو مصلحة عامة للمواطنني، واالستدعاء قد يكون برسالة مكتوبة ترسل إىل مقر 

وباعتبار االستدعاء كقيد على حرية  .السكن مقابل وصل استالم، أو عن طريق الربيد اإللكرتوين

  :كلفه املشرع مبجموعة من الضمانات  املواطن

   ؛17أن يكون حق البلدية يف استدعاء املواطن مكفوًال ومضموناً 

 18وهي البيانات من مجموعة االستدعاء وثيقة تتضمن أن يجب: 

                                                 
، 2009غدادي، الجزائر، ، منشورات الب02:بربارة  عبد الرحمان، شرع قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ط  15

  .436:ص
  .، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  15المادة  16

  .المرجع نفسھ  17
  .16نفس المرجع، المادة   18
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 .اسم وعنوان املصلحة املعنية ورقمها اهلاتفي واسم املوقع على وثيقة االستدعاء ولقبه -

 .بوضوح وأيام االستقبال وساعاتهدواعي االستدعاء واهلدف منه  -

 ؛   19ساعة على األقل من تاريخ استالمه لوثيقة االستدعاء) 48(أن يتم استدعاء املعين قبل  - 

يف اختيار ساعات وأيام حضوره إىل البلدية، ما مل  ،جيب أن تكفل وثيقة االستدعاء حق املواطن -

 تقتضي طبيعة الشأن املستدعى فيه حتديداً ال مناص منه؛

جيب أن يكون االستدعاء يف أوقات العمل املنصوص عليها قانونًا واجلاري �ا العمل يف تراب  -

 ما مل يوجد نص خاص يقضي بغري ذلك؛   ، 20الوطن

األشخاص الذين   ميكن للشخص املستدعى مىت تعذر عليه احلضور أن ينيب شخص آخر من - 

  21.ليهميكن إنابتهم قانوناً كما ميكن للقاصر أن حيذر حبضور و 

وجتدر اإلشارة إىل أن االستقبال خص له املشرع القسم الثاين من الفصل الثاين املتعلق بالتزامات  -

منه على ضرورة  14و 12،13اإلدارة حتت عنوان استقبال املواطن حيث نصت املواد الثالث 

استقبال املواطن أحسن استقبال واالستماع إليه وتوجيهه إىل ما يسعى إليه أو يستعلم عنه وإرشاده 

                                                 
  .17نفس المرجع، المادة   19
  .18نفس المرجع، المادة   20
  .19لمادة نفس المرجع، ا  21
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على  14و 13إىل اإلجراءات املطلوب إتباعها يف هذا الصدد، ومن أجل ذلك أكدت املادتني 

ل مادية مثل إحداث ضرورة تسخري وتوفري مجيع وسائل التسيري على مستوى من اجلودة، من وسائ

هياكل وأجهزة وشبابيك االستعالم واالستقبال والتوجيه، وأخرى  بشرية حيث خيتارون من بني 

  .املوظفني املعروفني بكياستهم وخصاهلم اإلنسانية واألخالقية وقدر�م على التواصل والتوجيه الدقيق 

املستوى املركزي أو احمللي حبيث يف هذا  السياق أحدث العديد من التعليمات واملناشري سواء على  -

املتضمن حتسني العالقة   14/11/2012بتاريخ  2102أصدر الوزير األول املنشور الوزاري رقم 

واملواطن وإعادة تأهيل املرافق العمومية ، حيث أكد على ضرورة تقريب اإلدارة من  اإلدارةبني 

ل االستقبال والتوجيه، وعلى ضرورة تعامل املواطن، و تكريس مجيع الوسائل اهليكلية والبشرية من أج

  .املوظف باحرتام مع املواطنني 

 2013 أفريل 01 يف املؤرخة 61 رقم والئية تعليمة متنراست والية وايل أصدر لذلك  وجتسيداً 

 باستقبال اجليد االهتمام الضروري من أنه مضمو�ا جاء حيث العمومية اخلدمة بتحسني املتعلقة

 باإلضافة ،22مناسبة  أخرى وسيلة أية أو شارة حيمل أو الزي موحدة بذلة ارتداء خالل من املواطنني

 مرقم يكون لالستقباالت سجل وختصيص كافية، بصفة وجمهزة والئقة مناسبة قاعة ختصيص إىل

 انشغاال�م على الرد حق من ومتكينهم املواطنني شكاوي ومتابعة به، مكلف موظف ميسكه ومؤشر

                                                 
  .29نفس المرجع، المادة   22
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 إىل باإلضافة للتحقيق، قابل غري وعود تقدمي وال تسويف بدون السارية التنظيمات عليه تنص ما وفقاً 

 مرتكبا عد وإال ،23املهين بالسر التقيد مع القانون يبينها اليت احلدود يف املطلوبة الوثائق بكافة تزويده

 اإلخالل دون الثالثة الدرجة من تأديبية عقوبة منه ويرتتب الثالثة، الدرجة من جسيم مهين خلطأ

  .24اخلاصة التشريعات يف عليها املنصوص بالعقوبات

  :االلتزام بالتحسني الدائم لنوعية اخلدمة ومحاية حقوق وحريات املواطن -2

  :االلتزام بالتحسني الدائم لنوعية اخلدمة -أ

البلدية مبا تتمتع به من سلطة عمومية وباعتبارها أيضًا املرآة العاكسة لألوضاع االجتماعية  إنّ      

والثقافية والعلمية والصحية للمواطن، فإنه من األجدر �ا أن تسخر وتكرس كل ما من شأنه حتسني 

 هي  يف عالقتها باملواطن، وال يتأتى ذلك إال عن طريق التحسني الدائم لنوعية اخلدمات، واليت

يف القسم الرابع منه  131 -88األساس تعبري عن متطلباته اليومية ويف هذا الصدد نص املرسوم 

  :املتعلق بالتحسني الدائم لنوعية اخلدمة وعلى جمموعة من الضمانات اليت ميكن إدراجها كما يلي

 :  السهر على تبسيط اإلجراء وتحسين الخدمات وتحديثها

مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة الشكل دقيقة املضمون وجذابة يف آن  ألزم املشرع على إحداث

واحد، وإحداث أنظمة ووسائل تتالءم مع التقنيات احلديثة املتعلقة بتطوير التسيري اإلداري، يف هذا 

الصدد جند على سبيل املثال قطاع الصحة حيدث يف العديد من املواسم جمموعة من املطبوعات 

                                                 
  .مرجع سبق ذكره، 03-06من األمر  49والمادة  48المادة   23
  .180نفس المرجع، المادة   24



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ـــــــستقبــــمجلة الم

 .ضمانات ترقية اخلدمة العمومية لتحسني عالقة البلدية باملواطن

   -01جامعة الجزائر  –األستاذة خيرة شراطي –المركز الجامعي تمنراست  -صدوق المهدي  : الدكتور 

 األغواطجامعة  –محمد غريبي : األستاذة 

 

 
118 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

عمل على توعية وتنبيه املواطن خبطورة بعض األمراض واألوبئة، وإعالمهم ببعض واملطويات اليت ت

التدابري الوقائية واالحرتازية وحثهم على الرعاية الصحية والتوجه إىل املراكز الصحية من أجل احلد من 

  .أخطار هذه األمراض 

  : تمكين المواطنين من وثائقهم المطلوبة -

، على وجوب أن حتدد البلدية 131 - 88من املرسوم  25و 24، 23، 22نصت كل من املواد 

الوثائق املطلوبة من املواطن بدقة، وأن تقتصر فقط على الوثائق الالزمة لدراسة ملفه واليت ينص عليها 

صراحة التنظيم اجلاري العمل به، وتعلن عن الوثائق املطلوبة جبميع الوسائل اليت تراها مالئمة، عن 

عالم، والتبليغ عن طريق الربيد العادي، أو اإلعالن يف موقعها اإللكرتوين، كما هو طريق النشر أو اإل

متبع بعض املؤسسات اليت أحدثت هذا النوع من التواصل مع املواطنني، كما يتم إرجاع مجيع الوثائق 

  .واألوراق غري املطلوبة أو يف حال رفض امللف يف أجل حيفظ صالحية هذه الوثائق 

 يتطلب مل إذا فوراً  وعقودهم ووثائقهم أوراقهم من املواطنني ومتكني بتسليم بلديةال تلتزم كما

 كامل يوم قبل تسلم فإ�ا معني قانوين أجل تسليمها تطلب حال ويف معني، قانوين أجل تسليمها

 معلل الرفض هذا يكون أن يشرتط التسليم رفض حال يف أما األكثر، على املقرر األجل انقضاء من

 مرونة بإضفاء تتعلق 01:رقم تعليمة منها التعليمات من مجلة الصدد هذا يف األول الوزير وأصدر
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 االلتحاق يف املواطنني بني واملساواة العامة الوظيفة وحدودية ضمان وضرورة التوظيف إجراءات على

   .25التوظيف إجراءات يف الشفافية ضمان وكذا العليا باملناصب

نفس املرسوم على وجوب أن يؤدي املوظفون واجبا�م ومهامهم من  30كما نصت يف املادة 

  :وفقا ملا ميليه عليهم التشريع والتنظيم املعمول �ما وال يعذر بأي اخالل خاصة فيما يأيت

 .قانوناً  عليهما احلصول للمواطن حيق إداري عقد تسليم أو خدمة، رفض -

 .عليها باإلطالع مسموح إدارية وثائق إىل الوصول سبيل إعرتاض -

 .رفض إعطاء معلومات -

 .مربر دون ذلك يف املماطلة أو اإلدارية األوراق و العقود تسليم تأخري يف التسبب -

 .العمل �ما اجلاري والتنظيم التشريع عليها ينص ال وثائق أو بأوراق املطالبة -

 .اإلدارة ومسعة ، وكرامته املواطن احرتام ميس ما فعل -

ويف حال اإلخالل بأحد الواجبات املنصوص عليها عمدا ميكن أن يتعرض املوظف لطائلة 

املسائلة القانونية وتطبق عليه أحد عقوبات الدرجة الثانية، ويف حال العودة ميكن أن يطبق عقوبة من 

 قيد أخر على املوظفني 03-06من األمر  54الدرجة الثالثة، وزيادة على ذلك فقد تضمنت املادة 

حيث مينع عليهم حتت طائلة املتابعة اجلزائية طلب أو إشرتاط أو إستالم هدايا أو هبات أو أية 

                                                 
 الوظیفة بعنوان التوظیف إجراءات على المرونة بإضفاء المتعلق 2011 أبریل 11 المؤرخة 01 رقم الوزاریة التعلیمة  25

  .العمومیة
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كانت، بطريق مباشر أو بواسطة شخص آخر، مقابل لتأدية خدمة يف إطار  امتيازات من أي نوع

اإلدارة  مهامهم املوكلة إليهم بقوة القانون، و�دف هذه املواد إىل احلد من البريوقراطية والفساد

 . واستغالل حاجات املواطنني، وإعالء صوت الدولة عن طريق احرتام القوانني

جتدر اإلشارة أن اإلدارات واملكاتب اليت تعىن بتسليم الوثائق اإلدارية والعقود أو املصادقة عليها 

أجنع  تعج بطوابري املواطنني، كان من الضروري أن يتدخل القانون من أجل التنظيم، وذلك بإتباع 

السبل من أجل ختفيف الضغط خاصة يف جمال تسليم الوثائق اإلدارية، والعقود أو غريها من 

  . 26األوراق

باإلضافة إىل التفويض باإلمضاء إىل أكرب عدد من املوظفني املعنيني قانونًا للتصديق على النسخ 

              الصدد قانون البلديةاملطابقة لألصل وعلى صحة التوقيعات املوقعة على الوثائق، وجند يف هذا 

مكن لرئيس ا�لس الشعيب البلدي وحتت مسؤوليته، تفويض إمضائه للمندوبني اخلاصني  11-10

  :27وإىل كل موظف بلدي

  .تنوية كل العقود واألحكام املتعلقة يف مسجالت احلالة املدنية

 .إعداد وتسليم كل العقود املتعلقة بالتصرحيات املذكورة أعاله

 .لتصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم مبوجب تقدمي وثيقة هويتها

 .إخل.......التصديق باملطابقة على كل نسخة وثيقة بتقومي النسخة األصلية منها

                                                 
  .، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  89المادة   26
  .مرجع سبق ذكره، 10-11من القانون  87المادة   27
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كما ميكن القول بأن بوادر التحسني الواقعي لنوعية اخلدمة وجودة اخلدمات املتقدمة للمواطنني 

سنوات األخرية، حيث أن البدء بتعميم اللجوء إىل اإلدارة اإللكرتونية  بات هلا جتسيد حقيقي يف ال

بات واضحاً، ويقصد �ذه األخرية االستغناء عن املعامالت الورقية، وإحالل املكتب اإللكرتوين عن 

طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية،  مت 

  . حسب خطوات متسلسلة ومنفذة مسبقاً معاجلتها 

ومبفهوم آخر يقصد باإلدارة االلكرتونية جعل املهام والنشاطات واملعامالت اليت تنجز داخل 

وعلى هذا األساس  أصبح يتم  ،28اإلدارات تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وتتم بشكل إلكرتوين

اليت كانت مبثابة عبء على املواطن، وذلك لعسر استخراج وثائق احلالة املدنية أو غريها من الوثائق 

وصعوبة استصدارها وما ختلفه من وقت وجهد على املواطن وموظفي البلدية املكلفون �ا قانوناً، 

، وأصبحت جل )بواسطة جهاز اإلعالم اآليل األمر( أصبحت اآلن تصدر تتم بشكل إلكرتوين 

  .علومات وهو األمر الذي اجنرت عنه عدة فوائدالنشاطات واملهام تنجز باستخدام تكنولوجيا امل

  :االلتزام بحماية حقوق وحريات المواطن -ب

إن احلقوق واحلريات نظمها أعلى  وأهم تشريع يف هرم املنظومة القانونية للدولة، أال وهو 

الدستور حيث تضمنت نصوصه بعض احلقوق واحلريات وألزمت مؤسسات الدولة حبمايتها منها 

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف "من الدستور جاء فيها  34املادة 

                                                 
، 2008ط، دار وائل للنشر، األردن، .عالء عبد الرزاق السالمي، خالد ابراھیم السلیطي، اإلدارة اإللكترونیة، د  28

  .32:ص
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احلريات " منه 38، واملادة ..."العقبات اليت تعيق تفتح شخصية اإلنسان بإزالةاحلقوق والواجبات 

 انتهاكتضمن الدولة عدم "  40، باإلضافة إىل املادة " األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة 

منه واليت  41، واملادة " أي مساس بالكرامة أوحرمة اإلنسان وحيظر أي عنف بدين أو معنوي 

أكدت يف مضمو�ا أن القانون يعاقب على مجيع  املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات ويعاقب  

  .  29 كذلك على كل مساس بسالمة اإلنسان البدنية واملعنوية

القانون كفالتها ومحايتها من مجيع أشكال االنتهاك، حيث يقع على مجيع ومن مث كان لزاماً على 

املؤسسات واإلدارات واهليئات العمومية وأعوا�ا واجب محاية حريات املواطن وحقوقه اليت اعرتف له 

�ا الدستور والتشريع املعمول به، كما ألزمت البلدية باحرتام اإلنسان وحفظ كرامته وأن تكون 

  .30ملواطن مطبوعة باللطف والكياسة علىعالقتها با

ميكن القول أن الدولة الدميقراطية هي اليت تفسح ا�ال أمام احلقوق واحلريات  ،انطالقا مما سبق  

العامة، وتسخر مجيع الوسائل واآلليات لتنظيمها ومحايتها من مجيع صور االنتهاك، سواء كان هذه 

من اإلدارة يف حد ذا�ا، وذلك استنادا ملا متلكه من سلطات  أواالنتهاك من املواطنني فيما بينهم 

عامة وواسعة مكنها منها القانون، ذلك أن بعض البلديات تنتهك يف بعض األحيان احلقوق 

واحلريات العامة حبجة احلفاظ على النظام العام، كما أن بعض املوظفني يتعاملون مع املواطنني 

                                                 
  ) .2016( ینظر الدستور الجزائري  المعّدل و المتمم  - 29
  .، مرجع سبق ذكره10-11من القانون  94والمادة . ، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  03والمادة  02المادة  30
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حقوقهم عن طريق فرض بعض الشروط  اقتضاءلهم يف بفضاضة بل قد يعرتضون أحيانا سبي

  .واإلجراءات التعسفية اليت مل يفرضها القانون 

  :مسؤولية المواطن نحو ترقية الخدمة العمومية للبلدية: ثانياً 

بتطور األزمنة أصبح للمواطن مركز قانوين قوي، ذلك ملا أولته له التشريعات الوطنية والدولية 

حبيث اتسع نطاق حقوق وحريات املواطن وباملقابل أثقل كاهله باملزيد من االلتزامات اجتاه مجاعته 

كان من   ،واطناإلدارة تعمل على تلبية حاجيات امل وباعتبارودولته ومؤسستها العمومية والسيادية، 

وحيرتم التشريعات  ،وأن يعمل على حسن سري اإلدارة ،على هذا األخري أن حيرتم موظفتها أوىلباب 

  .واملعمول �ا

  :الموظف والقوانين المعمول بها احترامواجب 

  :واجب احترام الموظف

ا ثالثة فإنه من الضروري أن تتوفر هل ،من أجل أن تؤدي اإلدارة وظائفها بصفة مستقرة ودائمة

الوسائل القانونية؛ الوسائل املادية؛ الوسائل البشرية، وباعتبار املوظف آلية أو : وسائل هي) 03(

وسيلة من وسائل عمل البلدية كان من الضروري حفه وإحاطته مبجموعة من الظروف اليت حتفظ  

هامه أو مبناسبتها هو وعليه فإن املوظف أثناء قيامه مب ،31كرامته وتعمل على محايته البدنية والنفسية

  : ومظاهر االحرتام كثرية نذكر منها ،ميثل سلطة الدولة، ويعمل بامسها، لذا جيب على املواطن احرتامه

 .عدم التعرض للمواطن بشتائم والسباب أو أي أمر ينقص أو ميس بكرامته أو مسعته

                                                 
  .، مرجع سبق ذكره131-88من المرسوم  31المادة   31
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 .عدم التعرض للموظف بالضرب أو التهديد

 .املوظفعدم التعرض ألسرة أو أقارب 

 .عدم التعرض ملمتلكات املوظف باالعتداء أو التكسري أو السرقة

ومحاية املوظف مكفولة من قبل الدولة، حيث  جيب على هذا األخرية محاية املوظف مما قد 

يتعرض له من �ديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته 

وحيق للموظف يف ، 32عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق بهأو مبناسبتها، وجيب 

، وهذا ناهيك عما قد يتعرض له املواطن أو معنياً  كان مادياً   سواءطلب التعويض مىت أحلق به ضرر 

  .من مسائله قانونية ومتابعة جزائية، وفق ملا يتضمنه تشريع العقوبات أو التشريعات أخرى

على أنه حيق للدولة بغرض طلب  03 – 06من األمر   03و 30/02كما نصت املادة 

  : التعويض إما 

مفاد هذه الدعوى هو أن عندما تدفع اإلدارة التعويضات ألعوا�ا أو : عن طريق دعوى الرجوع-

موظفيها الذين وقع عليهم ضرر بسبب الغري، ولإلدارة أن حتل حمل املتضرر للحصول على اسرتداد 

 واملتعلقة بدعوى التعويض املدين ) املواطن( طريق املبالغ املقدمة من الغري  لذلك املبلغ عن

هنا ترفع اإلدارة دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف : عن طريق الدعوى الدعوة املباشرة-

 .مدين ، وذلك لغرض طلب التعويض  لصاحل موظفها املتضرر بفعل الغري 

                                                 
  .مرجع سبق ذكره، 03-06من األمر  30المادة   32
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من نفس   30مؤكدة كل ما جاء يف املادة ، 03-06من نفس األمر  37كما جاءت املادة 

وسالمته  ،حيث أن للموظف احلق يف ممارسة مهامه يف ظروف عمل تضمن له كرامته وصحته ،األمر

فقد ألزمت كل من   131 – 88من املرسوم   31أما الفرتة الثانية من املادة  .البدنية واملعنوية

ضا إحرتامها، أي أنه يقع على كليهما هذا الواجب، ألن املوظف واملواطن أن حيرتما سلطة الدولة ويفر 

اإلخالل قد ال يكون من املواطن فقط  بل قد خيل املوظف أو يسهم يف تعكري عمل اإلدارة بصورة 

من األمر املذكور أعاله حيث ألزمت  40أكثر وفعالية وبدون بريوقراطية ، وهو ما أكدته املادة 

ن حيرتم سلطة الدولة ويفرض احرتاما وفق ملا جتري به القوانني املوظف يف إطار تأديته ملهامه أ

 . والتنظيمات

حيث جاء يف مضمو�ا أن يلتزم املواطن  131-88من املرسوم  31/03وهذا ما كرسته املادة  

  مبراعاة القوانني والتنظيمات املعمول �ا، وهذه

  :واجب احترام القوانين المعمول بها -

من مظاهر السيادة أن متارس الدولة سلطتها فوق إقليمها وعلى شعبها، وذلك من خالل تطبيق 

مجيع القوانني الصادرة عنها وضمان احرتامها، واحرتام القانون هو مبدأ دستوري إذ جيب على كل 

33شخص أن حيرتم الدستور وقوانني اجلمهورية 
.  

تقصر هذا االلتزام عن املواطن فقط، بل ألزمت يف نفس الوقت املوظف بذلك، فاملوظف  مل الفقرة

  . واحرتامهاميثل سلطة الدولة ومن مث عليه من باب أوىل أن يسهر على تطبيق القوانني 

                                                 
 .المعّدل و المتمم  1996من الدستور الجزائري  2ف  74ینظر المادة  - 33
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القوانني والتنظيمات املعمول �ا يقتضي العلم �ا فالدولة عمومًا واإلدارة خصوصًا يقع  واحرتام

بء اإلعالم ، واملواطن يقع عليه عبء اإلطالع عليها، ألنه ال يعذر جبهل القانون، أي ال عليها ع

ميكن للموظف أن حيتج بأي حال من األحوال بعدم علمه بقوانني اجلمهورية السارية املفعول وهذا 

واطن  حتت طائلة املسائلة القانونية، واإلطالع على القوانني َيسهل عملية تطبيقها على كل من امل

واإلدارة وحيد من الصدام بني املوظفني املواطنني، ويفرض على اإلدارة  أن تضمن أكرب قدر من 

الشفافية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مراعاة القوانني والتنظيمات واإلطالع عليها جيعل 

 إدراكه ، باإلضافة إىلاقتضائهااملواطن على مستوى من الوعي حبقوقه كما ميكنه من معرفة سبل 

  .لواجباته اجتاه وطنه ومجاعته

  :واجب املسامهة يف حسن سري البلدية  -2

  :العمومية األمالك ومحاية املدين باحلس التحلي  - أ

إن املواطن وهو بصدد القيام مبعامالته مع اإلدارة جيب عليه أن يتحلى بالسلوك احلضاري عن 

-88من املرسوم  32ميتنع حسب املادة طريق التحلي باالنضباط واحلس املدين واللياقة ، حيث 

  .عن تعكري حسن سري املصلحة ويكون ذلك االلتزام باهلدوء والروية 131

 .االنضباط أثناء الطوابري واحرتام غريه من املواطنات واملواطنني 

 .التحلي بالسلوك احلضاري واحلفاظ على نظافة املقرات 

 إلنسان أو حريته الشخصية االمتناع عن أي سلوك من شأنه أن ميس بكرامة ا
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االمتناع عن التجمهر والتجمع أمام أبواب البلدية،  وذلك من أجل عدم عرقلة حركة وتنقل غريه 

على أنه جيب  1996من دستور  66من املواطنني هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألزمت املادة  

وحيرتم ملكية الغري، وذلك عن طريق على املواطن أن حيمي امللكية العامة ومصاحل ا�موعة الوطنية 

ومحاية أمالك البلدية من االنتهاك . احملافظة على اإلدارات واملوافق العامة ومجيع املنشآت القاعدية

والتخريب واالعتداء، واألخذ عنوة وبدون تراخيص مثل ما هو حاصل يف بعض عقارات الدولة، 

و االستغالل، واحلفاظ على امللكيات العمومية باإلضافة إىل السرقة واالختالس وسوء االستعمال أ

 .يدل على مدى اتساع وعي املواطن وارتفاع حس املواطنة لديه

  :المشاركة في تسيير الشؤون العامة -ب

لتأكد من جديد  على مركز املوظف من خالل حثه  131-88من املرسوم  33جاءت املادة 

تقومي اقرتاحات بناءة من خالل دفاتر املالحظات على املسامهة يف حتسني أداء اإلدارة ، عن طريق 

والتنظيمات املفتوحة لدى كل مصلحة عمومية،  وعرب أي وسيلة أخرى موضوعة حتت تصرفه، هذه 

االقرتاحات من شأ�ا أن تساهم يف حتسني نوعية اخلدمات املقدمة كما تطلع اإلدارة بالنقائض اليت 

  .دما�اتعيق املواطن من االستفادة التامة من خ

وباإلضافة إىل أن دفاتر االقرتاحات اليت غالبا ما تكون لدى مكاتب االستقبال، من شأ�ا أن 

حتدث نوع من التواصل بني كل من اإلدارة واملواطن، ومن مت تسخري مجيع إمكانيتها وجعلها يف 

على الصعيد املواطن واالهتمام بقضاياه وانشغاالته واالستجابة ملطالبة وتطلعاته، خاصة  خدمة
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االجتماعي والصحي والرتبوي، وكذا الشؤون اليت تعين الشباب من نشاطات ثقافية ورياضية وفنية 

  . وغريها

من قانون البلدية اليت جاء يف مضمو�ا أنه وبقصد حتقيق أهداف  12يف هذا السياق املادة 

بلدي على وضع إطار مالئم الدميقراطية احمللية يف إطار التسيري اجلواري، يسهر ا�لس الشعيب ال

للمبادرات احمللية، اليت �دف إىل حتفيز املواطنني وحثهم على املشاركة يف تسوية مشاكلهم وحتسني 

ظروف معيشتهم، ذالك أن املواطن هو أدرى بشؤونه ومتطلبات عيشه ومن مث عليه أن يطور حس 

ون العامة يف مجيع ا�االت السياسية املسؤولية لديه، ويعي دوره يف املشاركة يف ترقية وإدارة الشؤ 

واالقتصادية واالجتماعية وغريها، ويعي كذلك بأنه آلية من آليات الرقابة فرضاه يعين أن البلدية 

تؤدي التزاما�ا وفق مما ميليه عليها القانون ومقتضيات احلال، وسخطه يعين أن هناك  خلل إما على 

  .يذياملستوى التشريعي أو على املستوى التنف

جند أنه مل ، 131-88وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أن املشرع ويف صياغته ملضمون ونصوص املرسوم

 ،اإلدارة التزاماتحيث أدرج يف الفصل الثاين عبارة  ،يوحد العبارات ال باللغة العربية وال بالفرنسية

أما يف ، Des obligations de l'administrationواليت قابلتها بالنسخة الفرنسية عبارة  

واليت قابلتها النسخة الفرنسية عبارة  ،القسم األول من الفصل الثاين الذي تضمن واجبات املواطن

devoirs de l'administre  Des يف حني أن كل من الواجب ،)Le devoir ( وااللتزام

)L'obligation(، حيث أن كليهما يفرضهما القانون ويعاقب يف نفس الوقت على أي إخالل

  . ما�
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  :خـــاتــمـــة

أن املنظومة القانونية للدولة بالرغم من الثغرات والنقائص اليت تعرتيها ثرية، حيث  ،صفوة القول

أ�ا نظمت مجيع ا�االت واملعامالت سواًء على الصعيد الداخلي أو الدويل، وحاولت باستمرار 

  .األزمات خاصة أزمة عالقة البلدية باملواطن والقيام بالعديد من اإلصالحات احتواء

الذي ينظم العالقات بني اإلدارة  131-88وقد أصدرت الدولة يف هذا اخلضم يف املرسوم  

اإلدارة اجتاه املواطن، اليت تتمثل يف واجب محاية حقوقه  التزاماتواملواطن، والذي ركز على حتديد 

 كفلها الدستور والتشريع املعمول به، وقد نص هذا املرسوم على أن تطلع كافة املواطنني وحرياته اليت

على التنظيمات والتدابري اليت تسطرها من خالل تطوير أي وسيلة أو سند مناسب للنشر واإلعالم،  

وتوجههم يف مساعيهم وترشدهم إىل اإلجراءات  استقبالكما تقوم باستقبال املواطنني أحسن 

طلوبة، كما جتتهد يف التحسني الدائم لنوعية اخلدمات املقدمة، والسهر على تبسيط اإلجراءات امل

ومن جهة أخرى نظم هذا املرسوم واجبات . ومتكني املواطنني من وثائقهم املطلوبة هذا من جهة

املسامهة القوانني وإعالء صوت الدولة من خالل احرتام املوظف و  احرتاماملواطن املتمثلة باألساس يف 

  .يف حتسني سري االدارة

جاء يف  131-88وغين عن البيان أن اهلوة بني التشريع والواقع تبقى عريضة، كون أن املرسوم 

كل بنود هذا املرسوم لكونه ال حيمل   احرتامفيه األمراض البريوقراطية تشدداً، ومل يتم   ازدادتوقت 

سية لألحزاب وا�الس الشعبية اليت تعمل على تفعيل سلطة اجلزاء  لتثبيته، واملقصود �ا القوة السيا

  .دورها الرقايب، وتنقل مهوم املواطن إىل أعلى مستوى من األجهزة التنفيذية
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كما أن كل احملاوالت السياسية واإلدارية اليت بادرت �ا الدولة  قد فشلت يف احتواء أزمة عالقة 

رة تغيري الذهنيات والسلوكات، وجيب أن نشري بأن اإلدارة باملواطن، مادامت السلطات مل تشعر بضرو 

األجهزة الرقابية الداخلية واخلارجية من جمالس شعبية، ووسائل إعالم، جلان تفتيش، واللجنة الوطنية 

االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان محايتها، مل تلعب دورها كأدوات وأجهزة رقابية فعالة يف تقومي 

نفهم أكثر ضرورة ببث الروح واألفكار الدميقراطية، وإعادة االعتبار  اإلجنرافات، وجيب أخريا أن 

الفعلي للرقابة وكذا تنمية الوعي واحلس السياسي واملدين والشعور باملسؤولية، وإذا استطعنا أن نوفر 

لكن . اجلو الدميقراطي املطعم بالقيم اخللقية الستطعنا فك أي نزاع قد يطرأ بني اإلدارة واملواطن

رغم من التخفيف يف اإلجراءات اإلدارية بقية البريوقراطية سائدة، ألن التغري واإلصالح الذي مت وبال

  .استهدافه كان بواسطة مراسيم  بدون أي حماولة إصالح املواطن واملوظف يف آن واحد

ميكن القول بضرورة القيام بتعديل هذا املرسوم بإحداث قوانني وتنظيمات أكثر فعالية  وأخرياً   

وحجية يف جمال اإلصالح اإلداري وتنظيم العالقة بني البلدية واملرتفقني �ا، وفق مقتضيات التطورات 

احلديثة احلاصلة على املستوى السياسي، االقتصادي، االجتماعي، وكذا انتشار وعي املواطن حبقوقه 

دًا يف عالقة خاصة وأنه مت إصداره يف ظل ظروف شهدت تأزمًا حا. وحرياته األساسية وواجباته

  ).احلزب الواحد(باملواطن إبان أزمة النهج االشرتاكي  اإلدارة
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  :قائمة المصادر والمراجع

 النصوص القانونیة: 

 1996ديسمرب  07املوافق لـ  1417رجب  26املؤرخ يف  438 – 96املرسوم الرئاسي 

  .املعّدل و املتمم .1996يسمربد 08: ، الصادرة يف76:ر، العدد.، ج1996املتضمن الدستور 

املتضمن  2008فيفري  25املوافق لـ   1928صفر  18املؤرخ يف  09 -08القانون رقم 

أفريل  22: ، الصادرة يف21:، العددريدة رمسيةقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم، ج

2008.  

، املتضمن 2011جوان  22املوافق لـ  1432رجب  20املؤرخ يف  10 - 11القانون رقم 

 .2011جويلية 03: ، الصادرة يف37:، العددريدة رمسيةقانون البلدية، ج

  2012فيفري  21املوافق لـ  1433ربيع األول  28املؤرخ يف  07 -12القانون رقم 

  .2012فيفري  29: ، الصادرة يف12:، العدد ريدة رمسيةاملتضمن قانون الوالية، ج

املتضمن القانون  1975سبتمرب  26املوافق لـ  1395ان رمض 20املؤرخ يف  58 -75األمر 

 .1975جويلية  25: ، الصادرة يف78:، العددريدة رمسيةاملدين املعدل واملتمم، ج

، املتضمن 2006يوليو  15املوافق لـ  1427مجادى الثانية  19املؤرخ يف  03 -  06األمر 

  .2006يوليو  16: ، الصادرة يف46:العدد ،ريدة رمسيةالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج

، املتضمن 1988 جويلية 04املوافق لـ  1408ذو القعدة  20املؤرخ يف  131 -88املرسوم 

 .1988جويلية  06: ، لصادرة يف27:، العددريدة رمسيةعالقة اإلدارة باملواطن، ج
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 1995ماي  13املوافق لـ  1415ذي احلجة  13املؤرخ يف  132 -95املرسوم التنفيذي 

، الصادرة 27:، العددريدة رمسيةإحداث نشرات رمسية للمؤسسات واإلدارات العمومية، ج املتضمن

  .1995ماي  17: يف

أبريل  25املوافق لـ  1433مجادى الثانية  03املؤرخ يف  194 -12املرسوم التنفيذي رقم 

ة يف املؤسسات واإلدارات املتضمن كيفيات تنظيم املسابقات واالمتحانات والفحوص املهني 2012

  .2012ماي  03: ، الصادرة يف26:، العددريدة رمسيةج العمومية وإجرائها،

املتعلق بإضفاء املرونة على إجراءات  2011أبريل  11املؤرخة  01التعليمة الوزارية رقم 

  .التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية

  :الكتب

  .، منشورات البغدادي، اجلزائر02:املدنية واإلدارية، طبربارة عبد الرمحان، شرع قانون اإلجراءات 

    .2007جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،01:عمار بوضياف، القرار اإلداري، ط

  ط، دار وائل للنشر، األردن.السليطي، اإلدارة اإللكرتونية، د إبراهيمعالء عبد الرزاق الساملي، خالد 

2008. 

  .2009دار اهلدى، اجلزائر،  ،ط. ن اإلجراءات املدنية و اإلدارية، دنبيل صقر، الوسيط يف شرح قانو 
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ل الثقافة الوطنية لألفراد بالدول: الفكر السياسي وحقوق املواطنة
ّ
 ؟ كيف تتشك

   الجلفةجامعة  –خالد تلعيش  :الدكتور

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   23/10/2019: تار�خ�املراجعة  10/10/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

دراستنا العلمية تسلط الضوء على األفكار السياسية للحضارات السابقة وكيف متت تنميتها يف   

فا�تمع ). املدينة احلرة(أنتجت نظام دولة املدينة عامل اليوم؛ إذ تنطلق من دراسة احلضارة اليونانية اليت

 اليوناين متيز بأنه كان عبارة عن وحدات سياسية مستقلة عن بعضها نتيجة لطبيعتها اجلغرافية

أو دويلة صغرية فعرفت بالدهم نظام دويالت ) دولة املدينة(فأصبحت كل مدينة هلا مقومات الدولة

يونانية وغريها من احلضارات املتعاقبة عملت على إرساء قواعد كما أن احلضارة ال. املدن الصغرية

عامة لالرتقاء بالفكر اإلنساين من عدة جوانب، وتعترب املدينة الوسط الذي ينشأ فيه األفراد 

ويتطورون وهذا ما وجدناه يف احلضارة اليونانية اليت اعتنت بعدد من املفاهيم نذكر بشكل خاص دولة 

حيث جند هذا التأثري بارزا . ألفكار السياسية اليت نظمت حقوق اإلنسان العاملياملدينة اليت أسست ل

على ا�تمعات وخاصة منها العربية من خالل املفاهيم اليت أفرز�ا هذه احلضارات واليت مت تنميتها 

  . عرب الزمن

  .الثقافة السياسية -املواطنة -الدولة الفاضلة-الفكر: الكلمات المفتاحية
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Summary: 

    Our scientific study highlights the political ideas of the former civilizations 

and how they were developed in today's world, starting from the study of The 

Greek civilization that produced the city state system. Greek society was 

characterized by the formation of political units independent of each other as a 

result of its geographical nature, and each city became state-owned (the city 

state)or a small state, and their country became a small city state. Greek 

civilization and other successive civilizations have also worked to establish 

general rules for the advancement of human thought in many respects, and the 

city is considered the center where individuals grow and develop, and this is 

what we found in Greek civilization, which took care of a number of concepts, 

particularly the city state, which Founded for the political ideas that organized 

global human rights. This influence is prominent on societies, especially Arab 

ones, through the concepts produced by these civilizations, which have been 

developed over time. 
Keywords: Thought - The Virtuous State - Citizenship - Political Culture. 
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 اليوناين ا�تمع متيز إذ). احلرة املدينة(املدينة دولة نظام وغريها، اليونان بالد عرفت :توطئة   

 مقومات هلا مدينة كل فأصبحت اجلغرافية، لطبيعتها نتيجة بعضها عن مستقلة سياسية بوحدات

 احلضارة أن كما. الصغرية املدن دويالت نظام بالدهم فعرفت صغرية دويلة أو) املدينة دولة(الدولة

 بالفكر لالرتقاء العامة القواعد من عدد إرساء على عملت املتعاقبة احلضارات من وغريها اليونانية

 يف وجدناه ما وهذا ويتطورون األفراد فيه ينشأ الذي الوسط املدينة وتعترب جوانب، عدة من اإلنساين

 لألفكار أسست اليت املدينة دولة خاص بشكل نذكر املفاهيم من بعدد اعتنت اليت اليونانية احلضارة

 وخاصة ا�تمعات على بارزا التأثري هذا جند حيث. العاملي اإلنسان حقوق نظمت اليت السياسية

   .الزمن عرب تنميتها مت واليت احلضارات هذه أفرز�ا اليت املفاهيم خالل من العربية منها

لقد لعب الفكر السياسي دورًا ُمهم يف نشأة الدولة وتطورها، ما انعكس إجياباً  :إشكالية الدراسة  

على النظام السياسي الذي يُؤدى أدواره األساسية لنهضة شعوبه بكل فاعلية ومرونة، داخل 

إدارية وسياسية ُمنتخبة، ما جعل النظام يبتكر حلوًال عرب أدواٍت ُمؤّسساتية قدمت للعقد مؤّسسات 

إلى أي مدى ساهمت مخرجات  :منا تظهر اإلشكالية اليت ميكن أن نطرحها كما يلي .االجتماعي

  .وهل تأثرت بها المجتمعات العربية؟. الحضارات في ترقية الفكر اإلنساني في العالم؟

للموضوع األمهية األكادميية والعلمية، كما يُعترب من بني الدراسات العلمية اليت  :لدراسةأهمية ا   

�دف إىل التعرف على أهم األفكار السياسية واملؤّسسات والقوى الفاعلة يف نظم احلياة السياسية يف 

ات جتسيدها داخل كما تعمل على توضيح مهام وتُبنيِّ دورها يف ترقية بيئة تنمية األفكار والي. الدول

وتبحث الدراسة يف نوعية األدوار وُسبل تفعيلها وتكييفها مع تطلعات جمتمع الدولة وما . الدولة

  .يصبو إليه
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وتعترب هذه الدراسة أداة تستهدف الوصول إىل النوعية يف األبنية السياسية واالجتماعية بالنظر إىل    

رهان وحتدى بالنسبة لصانع القرار يف الدولة، ما  املتغريات اخلارجية والداخلية اليت أصبحت تشكل

جيعله يُعيد النظر يف إنتاج مكانيزمات جديدة تُفِعُل األدوات املتاحة لرتقية ُمستويات التنمية احمللية 

هذه الِسمات متنح الفكر السياسي املرونة . للفرد، وجتعل من ا�تمع يكتسب ميزة التماسك والوعي

  .خصائص جمتمع الدولة لتطويره وحتديثه أمام املتغريات الدولية اجلديدةيف البحث عن جماالت و 

 المناهج في هذه الدراسةنستعني بعدد من  ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، فإننا         

إذ يُعترب املنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث أثناء دراسته . لتحقيق اهلدف األساسي والغاية منها

للمشكلة، حبيث تتضمن قواعد وخطوات اإلجابة على أسئلة البحث واختيار فرضياته من أجل 

املناهج هي   وهلذا فإننا استعنا مبجموعة من. الوصول إىل اكتشاف احلقيقة والوقوف على نتائج دقيقة

  :كالتايل

الذي نستخدمه يف وصف املراحل اليت مرت �ا الدولة وجمموعة القيم الناشئة  المنهج التاريخي   

 عرب األفكار السياسية املقدمة من العلماء واملفكرين والفالسفة عرب مر الزمن من أمثال أفالطون

ومدى . اخل...مويل هينغتونأرسطو، توماس هوبز، روسو، جون لوك، جون بودان وصوال إىل صا

  .انعكاسها على قيمة ا�تمع بكل أصنافه احليوية

الذي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها   كما نستعين بالمنهج الوصفي التحليلي    

 عن طريق مجع املعلومات عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها مع إخضاعها إىل الدراسة الدقيقة. كماً 

 حتليلنا لبعض املفاهيم اليت حتتاج إىل شرح يف كل من دولة املدينة، املواطنة، ويتضح هذا يف

  .واإلصالح، نشأة الثقافة داخل الدول
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جنيب فيها على اإلشكالية، ونثبت مدى . ولإلجابة على ما سبق طرحه، نطرح تصور للخطة   

  :كما يلي. صحة الفرضية اليت مت طرحها

  لفكر اإلنسانيمساهمة الحضارات في بناء ا. 1

  إسهام احلضارة اليونانية يف تشكل الوعي الثقايف. 1-1

  مسامهة احلضارة اإلسالمية يف بناء الفكر اإلنساين.  1-2

  المواطنة وأثرها في تطور الدول. 2

  )Citoyenneté( مفهوم املواطنة. 2-1

  تطور مفهوم المواطنة عبر التاريخ. 2-2

  المواطنة المجتمعيةالدول العربية وإشكالية ترسيخ . 3

  املواطن واملواطنة كآلية لرتسيخ القيم يف ا�تمعات. 3-1

فكرة املواطنة يف الدول العربية ومدى مسامهتها يف البناء السياسي . 3-2

  واالجتماعي

  خاتمة الدراسة             

بكلمة  يف أوروبا" حضارة"لقد ارتبطت كلمة  :مساهمة الحضارات في بناء الفكر اإلنساني -1

ثقافة، وأكدت تقريبا نفس املعىن وظلت كلمة ثقافة مرادفة لكلمة حضارة يف جامعة برلني عام 

  ...، مث ظهرت احلاجة إىل التفريق بينهما...وكان هيجل يستعمل الكلمتني بنفس املعىن. 1830

  ..إن كلمة حضارة تعين يف الوقت نفسه قيما أخالقية وقيما مادية
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لقدمية على ترك بصما�ا، فقد أبدعت يف أمور عديدة، فكانت اإلمرباطوريات عملت احلضارات ا   

واملدن املشيدة والقصور واملعابد والتصميمات املعمارية اليت تدل على وجود عقول مفكرة، وطبعا لن 

  .إال إذا سنت قوانني وشرائع، تتعلق أساسا بنظام اإلدارة. تستطيع هذه العقول القيام مبا قامت به

 اليونانّية احلضارة ظهرت: والثقافي السياسي الوعي تشكل في اليونانية الحضارة امإسه - 1-1

 هذه متّيزت"و ،اإلسكندر وفاة حىت واستمّرت م،.ق1200 عام امليسينّية احلضارة انتهاء بعد

 مدينة أشهر أنّ  بالذكر اجلدير من. الكبرية والفنّية والعلمّية، والفلسفّية، السياسّية، بإجنازا�ا احلضارة

 القرن منذ الدميقراطيّ  بالنهج أثينا امتازت حيث أثينا، مدينة هي اليونانّية احلضارة يف

 ضمنها ومن املناطق من للعديد اليوناينّ  النفوذ انتشر"،).(Hornblower, 2017"اخلامس

 (Adkins, 2017)"األوسط العامل مناطق ومجيع السند، �ر إسبانيا،

فا�تمع اليوناين متيز بوحدات سياسية ). املدينة احلرة(بالد اليونان نظام دولة املدينة كما عرفت  

أو ) دولة املدينة(مستقلة عن بعضها نتيجة لطبيعتها اجلغرافية فأصبحت كل مدينة هلا مقومات الدولة

شها دويلة صغرية فعرفت بالدهم نظام دويالت املدن الصغرية لكل دولة ساللتها احلاكمة وجي

؛ ونتيجة حركة اهلجرة واالنتشار ..آرجوس/طيبة/اسربطة/وحدودها وأبرز هذه الدويالت كانت أثينا

اليوناين تطور نظام احلكم والنظام السياسي لدويالت املدن اليونانية وظهرت األنظمة وتطورت من 

                                                 
   وأمھ أمیرة من منطقة اییروس واسمھا أولمبیاس، وفي الثالثة عشر من عمره . ق 356ولد االسكندر المقدوني في صیف

استقدم لھ أبوه العالم والفیلسوف أرسطو إلى مقدونیا لیتولى تعلیم وتثقیف ولده األمیر الشاب االسكندر وعاش أرسطو مدة 
لملكي فعلمھ فنون الحكم والسیاسة والجغرافیة والفلسفة واألدب الیوناني ثالث سنوات في تعلیم اإلسكندر في القصر ا

وأشعار ھومیروس وقد تأثر االسكندر في سلوكھ وثقافتھ وتشبع بأفكار معلمھ أرسطو، كما تعلم فنون الحرب وأسالیب القتال 
ندما بلغ العشرین من عمره من والده الملك فیلیب الثاني وخاض معھ عدة معارك وھو في السادسة عشرة من عمره وع

  .تولى عشر مقدونیا بعد مقتل والده
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يالت املدن ، مر هذا التطور السياسي لدو )الدميقراطي(النظام القبلي وحىت وصلت احلكم الشعيب

  :)2010توشار، (باألنظمة التالية

  .ساد هذا النظام قبل نشأة نظام دويالت املدن اليونانية وكان زعيم  :النظام القبلي

 .القبيلة األوسع يف امتالك األراضي الزراعية والرعوية ميارس دور احلاكم

  .هو أول نظام عرفته دولة املدينة اليونانية ويقوم على أساس سلطة  :  النظام الملكي

 . امللك يساعده جملس من األعيان واستمر هذا النظام حىت حل حمله النظام األرستقراطي

  .ميثل هذا النظام انتقال السلطة إىل مّالك األراضي فتحول : النظام األرستقراطي

لك إىل نظام حكم اجلماعة وهم الطبقة النظام احلكم الفردي الذي ميثله شخص امل

 .األرستقراطية

  .عندما ازدهرت حركة التجارة بني بالد اليونان ): حكم األقلية(النظام االوليجركي

والعامل اآلخر ظهرت طبقة التجار واستطاعت بثرو�ا الكبرية أن تنافس الطبقة االرستقراطية 

الوصول إىل السلطة واحلكم فعرف النظام يف ) األقلية(ملك األراضي وجنحت طبقة التجار 

 .)االوليجركي(حبكم األقلية 

  .فرتة طويلة وبدأت طبقة عامة ) طبقة التجار(مل يستمر حكم األقلية :حكم الطغاة

الناس تبحث عن دور سياسي يف احلكم فظهرت ثورات شعبية يف املدن اليونانية وكان 

لوصول إىل احلكم والسلطة وانتهى حكم األقلية، يقودها أبناء األثرياء وجنح عامة الناس يف ا

وعندما حكم أبناء األثرياء مسي بنظام حكم الطغاة أل�م وصلوا للحكم على أكتاف عامة 

 . الناس
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  .انفجرت الثورات الشعبية ضد حكم الطغاة  ):الديمقراطي(نظام الحكم الشعبي

غاة وبدأ نظام احلكم الشعيب وقتل العديد من الطغاة وهرب اآلخرون فكانت �اية حكم الط

وما يسمى باحلكم الدميقراطي ليحل حمل احلكم املطلق فأصبح نظام احلكم عبارة عن 

جمالس نيابية يشرتك فيها املواطنون وميارسون فعليا كافة السلطات وجنح نظام احلكم الشعيب 

  )33-28. ص ص (.الذي مارس مهامه بكل كفاءة وحرية

ت املدن اليونانية مل متر كل مدينة �ذه األنظمة اخلمسة يف تطور نظام شري إىل؛ أن دويالونُ     

            احلكم فيها فهناك من الدويالت اليونانية مرت جبمعها جمتمعة، وهناك من مر بأربعة أنظمة

ومن املمكن أن متر . ودويالت مدن مرت بثالثة أنظمة أو اثنتني فقط طبقا لظروف كل دويلة يونانية

ة املدينة اليونانية يف تطور نظامها السياسي باألنظمة اخلمسة مجيعها يف مائة عام، ودويلة أخرى دويل

  .يف فرتة مخسني عاماً وهكذا

وعرفت املدن اليونانية يف هذه احلقبة الزمنية بالذات صراعا كبريا، إذ كان ا�تمع مقسما إىل         

ثالثة طبقات اجتماعية، فتتكون الطبقة األوىل من املواطنني األحرار وكانت تستحوذ على احلكم 

تياز يكتسب وتشرف على تسيري إدارة املدينة، وجتدر اإلشارة إىل إن صفة املواطنة كانت تعترب ام

أما الطبقة ."باملولد، ويتيح لصاحبه حق املشاركة يف احلياة السياسية، فيشرتك يف االجتماعات العامة

الثانية، فهي طبقة األجانب، وهم الذين أقاموا فيها بقصد تنشيط التجارة اخلارجية أو بعض احلرف 

ن أ تستعبدهم النخبة احلاكمة، إالّ اليدوية الفنية، وأهم مسا�م أ�م أحرار ال تتحكم يف مصريهم أو 

           .القوانني احمللية مل تكن تسمح هلم باكتساب اجلنسية، وعليه مل يكن هلم احلق يف احلياة السياسية

أما الطبقة الثالثة، فهي طبقة العبيد، وهي اقل الطبقات مرتبة، فكانت تقوم باألعمال إلشباع وترضية 
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  2010توشار، "(، وكانت حمرومة من كل احلقوق السياسيةرغبة طبقيت األحرار واألجانب

  ).  28.ص

ففي الحضارة اليونانية القديمة، إذن؛ كان الفرد تحت إمرة الدولة وخاضعا لها في كل شيء     

دون حد أو قيد أو شرط وعلى الرغم من أن تلك الحضارة كانت حضارة متقدمة إال أنها كانت 

قة معينة من الناس فالمجتمع اليوناني كان مبنيا على السلطة على طب تقصر الحقوق السياسية

والقوة والعنف فالرق كان شائعا وحقوق اإلنسان منتهكة وكان السكان منقسمين إلى ثالث 

                                                     :طبقات

  .والقضاة والكهنة طبقة األشراف أي طبقة الفرسان وهم أركان الجيش ومنهم الحكام "ـ 

  .ـ طبقة أصحاب المهن وهؤالء تم االعتراف لهم بحق المواطنة 

  1997صباريين، "(ـ طبقة الفالحين والفقراء، وهي الطبقة المحرومة من كل شيء

  ).13.ص

ولم يكن لإلنسان كيانا ذاتيا مستقال فقد كان يعامل بهذا الوصف معاملة ال إنسانية ولم "   

يكن من المستساغ اإلقرار بأن له حقوق ينبغي أن تحظى بالحماية واالحترام فالمواليد 

  .)8.، ص1982حسن علي، "(المشوهة تعدم والسليمة تسترق

ة منها الفلسفة اليونانية المعروفة ويؤكد المذهب الذي انبثق عن مصادر متعدد   

ومنها بعض التطورات األكثر حدة والتي حدثت في ) م.ق300المدرسة الرواقية سنة(باسم

الديانتين اليهودية والمسيحية والقائلة بأن جميع الكائنات البشرية غالية الثمن أيا كانت الفوارق 

  . كمن فيهالشخصية بينها، وأن في كل شخص دوافع عظيمة نحو الخير ت
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وعلى هذا فان؛ الغرض األساسي من المجتمعات البشرية كلها أن تسمح بتقدم كل فرد من    

أفرادها إلى ما يصبو إليه من سعادة، ويجب أن يحكم على كل المؤسسات البشرية، بما في 

ذلك الحكومة، أن تهيئ له أفضل وسط، يتيح له التقدم الروحي الكامل، وأن ضمان الفرصة 

  .تجعله حرا في تكوين وجدانه والتعبير عنهالتي 

انطالقا مما سبق؛ نالحظ أن احلضارة اليونانية وغريها من احلضارات املتعاقبة قد عملت على إرساء    

قواعد عامة لالرتقاء بالفكر اإلنساين من عدة جوانب، وتعترب املدينة الوسط الذي ينشأ فيه األفراد 

ضارة اليونانية اليت اعتنت بعدد من املفاهيم نذكر بشكل خاص دولة ويتطورون وهذا ما وجدناه يف احل

  .املدينة اليت أسست لألفكار السياسية اليت نظمت حقوق اإلنسان العاملي فيما بعد

لقد برزت بفعل التحوالت اليت شهد�ا ا�تمعات البشرية عدة أفكار سياسية ناظمة للحياة الفرد    

ولعنا يف هذه الدراسة العلمية نبحث عن . واطنة داخل ا�تمع العامليولعل أبرزها ظهور فكرة امل

  .أصلها وماذا نقصد �ا وما هي أدوا�ا وخصائصها وكيف انعكست على تنمية الدولة

ابتكر اإلسالم وأبدع يف كل  :مساهمة الحضارة اإلسالمية في بناء الفكر اإلنساني -1-2

على كل اجلوانب كالسياسة واالقتصاد والعالقات االجتماعية، ا�االت، األمر الذي انعكس إجيابا 

والثقافية وغريها، كل هذا كان جبهود وعبقرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والذي تلقى هذه 

  .االمتيازات من اهللا عز وجل

لقد أسس املسلمون حضارة إسالمية زاهرة امتدت لعصور عديدة، ومازالت تعطي دروسا يف فنون     

م، وقد أسهمت يف وضع 600إلدارة والسياسة واالقتصاد، لكل شعوب العامل وذلك منذ سنةا

وقد متيزت هذه احلضارة " .القوانني التشريعات لتنظيم حياة األفراد وفقا ملبادئ العدالة واملساواة
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على  دولته) ص(بالبساطة وعدم التعقيد، إذ كان دور الدولة حمدود يف ذلك الوقت، فقد أقام الرسول

أساس توحيد األفراد وكانت قراراته أغلبها ذات طابع استشاري، وكانت املناصب العليا يف الدولة 

، 2007حديد، "(اإلسالمية ال ختلق مشكلة بني األفراد ذلك ألن املنصب ال يعطى إال ملن يستحقه

  .)113.ص

عقيدة من الزوال، فاخلطوط فكان التخطيط والتنظيم التوجيه الرقابة يف ذلك الوقت �دف محاية ال   

العريضة للتخطيط استمدت من تعاليم الشريعة فإذا اعتربنا أن التخطيط عبارة عن توقع وخطة فإن 

التوقع بيد اهللا يلهمه للرسول، واخلطة موجودة مسبقا يف القرآن الكرمي، وهنا نالحظ أن الرسول ال 

 .خيطئ أبدا يف هذه املرحلة

امتازت احلضارة العربية يف األندلس مبيلها الشديد إىل "من جهة أخرى، وكنموذج حديث        

            العناية باآلداب والعلوم والفنون، فأنشأوا املدارس واملكتبات يف كل ناحية وترمجوا الكتب 

ومل يكن نشاطهم يف املختلفة، ودرسوا العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية والكيمياوية والطبية بنجاح 

الصناعة والتجارة أقل من ذلك، فكانوا يصدرون منتجات املناجم ومعامل األسلحة، ومصانع 

النسائج، واجللود والسكر وبرعوا يف الزراعة براعتهم يف العلوم والصناعات، وال يوجد يف األندلس من 

ب السكر واألرز والقطن أعمال الري خال ما أمته العرب، وأدخلوا إىل حقول األندلس زراعة قص

 ).274.ص ،1969غوستاف، "(واملوز

وأكثروا من إنشاء الطرق واجلسور والفنادق واملشايت واملساجد يف كل مكان، وكانت           

البحرية العربية يف األندلس قوية جداً، وبفضلها كانت تتم صالت العرب التجارية جبميع مرافئ أوربا 

). 276.غوستاف، ص"(ب وحدهم سادة البحر املتوسط زمنًا طويالً وظل العر "وأفريقيا وآسيا، 
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فأنشأوا أسطوًال ضخماً ملواجهة قوة األسطول البيزنطي، ولضمان أمن السواحل العربية من هجما�م،  

كما اختذوا من بعض جزره القريبة من السواحل العربية مراكز حبرية لألسطول العريب، منها كريت 

البليار، وجزر قربص وسردينية، فكانت قربص حتمي شواطئ سوريا، وكريت  وصقلية، ومالطة، وجزر

فأصبحت "حتمي شواطئ مصر، كما حتمي صقلية مشال أفريقيا، وحتمي جزر البليار األندلس،

، 1970زكريا هاشم، "(الشواطئ العربية يف أواخر القرن التاسع للميالد يف مأمن من أي غزو بيزنطي

ة مما أدى إىل ازدهار احلياة االقتصادية واالجتماعية ومتكني العرب يف ، فازدهرت التجار )253.ص

  .األندلس من االتصال بالعامل اخلارجي

لقد احلضارة العربية يف األندلس مرت بأدوار، وخضعت ملؤثرات حضارية منها ما ترجع أصوهلا إىل    

حملية حبكم البيئة اليت نشأت  كما خضعت أيضًا ملؤثرات حضارية) احلضارة العربية يف املشرق(األم 

  .فيها وبدرجة حمدودة

  فالنظم السياسية واإلدارية والعسكرية واملالية كانت صدى للنظم القائمة يف العراق والشام       

فأقاموا نظام األمارة مث اخلالفة على غرار النظم العربية يف املشرق، كما استحدثوا نظام الوزارة 

 نت سائدة أيام اخلالفة العباسية يف بغداد، لكنهم طوروا يف هذه املناصبوالدواوين كتلك اليت كا

كما عرف األندلس ."وخاصة الوزارة، حيث أصبحت متعددة املناصب وهلا رئيس وزراء وهو احلاجب

اليت ينزهلا اجلند ويقابلها الثغور، حيكمها قائد عسكري، فنزل جند ) الكور ا�ندة(نظام األجناد أو

رة البرية، وجند محص يف كورة أشبيلية وجند األردن يف كورة مالطة، وجند قنسرين يف  دمشق يف كو 

كورة باجة، وبعضهم بكورة ندمري، فهذه منازل العرب الشاميني، وبقي العرب والرببر والبلديون 

  ). 33.، ص1983املراكشي،"(شركاءهم
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إن يف األندلس مثاين : ندلس فقالعن التقسيمات اإلدارية يف األ:"وحتدث اجلغرايف العريب املقدسي

وهذه التقسيمات ). 109.، ص1956ابن اخلطيب، "(عشرة كورة أورستاق كما يف الشرق

  ).26.، ص1965احلموي، "(تنطبق على تعريف ياقوت للكورة والرستاق"اإلدارية

وأفردوا  نقل عرب األندلس من املشرق العريب نظام الوزارة وطوروه وقسموا خطتها أصنافاً "كما        

لكل صنف وزيراً، فجعلوا حلسبان املال وزيراً، وللرتسيل وزيراً، وللنظر يف أحوال الثغور وزيراً، وهذا 

التعدد يف مناصب الوزراء ال جنده يف نظام الوزارة يف املشرق العريب حيث كانت السلطة مركزة يف يد 

، 1971العبادي، "(باشرةوزير واحد هلا رئيس وزراء وهو احلاجب الذي يتصل باخلليفة م

هذا التميز الذي ظهرت به احلضارة العربية جعل منها رائدة ملدة من الزمن ما جعل منها ). 359.ص

موردا وملهما للحضارات األخرى ويف نفس الوقت تكالبت عليها األعداء، ورغم ذلك الزلت آثارها 

  .خالدة إىل يومنا هذا

  

  

  

يعترب مفهوم املواطنة فكرة اجتماعّية وقانونّية وسياسّية  :المواطنة وأثرها في تطور الدول -2

سامهت يف تطور ا�تمع اإلنساين بشكل كبري جبانب الرقي بالّدولة إىل املساواة والعدل؛ عن طريق 
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تعزيزها لدور كل من الّدميقراطية والّشفافّية يف بناء وتطور الدولة وذلك بإشراك املواطنني باحلكم 

 .جبا�موضمان حقوقهم ووا

إال أنَّ ممارسة حقوق املواطنة تبق عملية غري مكتملة األركان وحمفوفة مبخاطرة الرتاجع          

عنها واالعتداء عليها دون رسوخ ثقافة املواطنة يف الوعي االجتماعي العام؛ فعملية بناء هذا الوعي 

اسية والقانونية إىل جانب العام يتطلب هو اآلخر بناء قواعد قانونية تضمن حقوق املواطنة السي

نشر ثقافة املواطنة والدميقراطية، فضًال عن وجود آلية لرصد أي انتهاكات حلقوق املواطنة وتعبئة 

  .فما هي املواطنة وحقوقها وكيف تطورت عرب الزمن؟ .الرأي العام للتصدي هلا

ويستحق بذلك ما تعين الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، "):Citoyenneté( المواطنة -2-1

 ويف معناها السياسي ).113.، ص2009ادجار وسيدجويك، "(ترتبه تلك العضوية من امتيازات

ُتشري املواطنة إىل احلقوق اليت تكفلها الدولة ملن حيمل جنسيتها، وااللتزامات اليت تفرضها عليه؛ أو قد 

 املنظور االقتصادي االجتماعيومن . تعين مشاركة الفرد يف أمور وطنه، وما يشعره باالنتماء إليه

يُقصد باملواطنة إشباع احلاجات األساسية لألفراد، حبيث ال تشغلهم مهوم الذات عن أمور الصاحل 

العام، وفضًال عن التفاف الناس حول مصاحل وغايات مشرتكة، مبا يؤسس للتعاون والتكامل والعمل 

  .اجلماعي املشرتك

فرد، من حيث هو عضو مشارك يف اجلماعة الوطنية، ويف الدولة اليت واملواطنة ظاهرة مركبة حمورها ال   

: وبعبارة أخرى. وهذا الفرد وهو �ذه الصفة خاضع لنظام حمدد من احلقوق والواجبات. هي دولتها

 .الوطنية واملواطنة وجهان متباينان من وجوه االرتباط باجلماعة الوطنية، ووجودها السياسي
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 نتحدث عن املواطنة، كنظام حقوق وواجبات، فإننا نعين، يف الوقت ذاتهويف احلقيقة حينما     

  حقوق املواطن وواجباته يف الدولة، وواجبا�ا للمواطنني؛ فحقوق املواطنني هي واجبات على الدولة

املواطنة بوصفها املكانة اليت تيسر  لذا، حدد مارشال. وحقوق الدولة هي واجبات على املواطنني

ويف حماولة توضيح هذه احلقوق يرى أ�ا تتشكل من . احلقوق والقوى املرتبطة �ااحلصول على 

 :احلقوق املدنية، اليت تضم حرية التعبري واملساواة أمام القانون، واحلقوق السياسية، اليت تشمل

 احلق يف التصويت 

 احلق يف االنضمام إىل أي تنظيمات سياسية مشروعة. 

 ة، اليت حتتوي على الرفاهية االقتصادية واألمان احلقوق االجتماعية واالقتصادي

 .االجتماع

لقد مرَّ مفهوم املواطنة الذي متت صياغته وممارسته  :تطور مفهوم المواطنة عبر التاريخ -2-2

بشكله ومضمونه احلايل باختالف التسميات واملناهج وطبيعة الّنظام السياسي مبحطات تارخيية 

 .على مر العصور حىت استقر ملا استقر عليه اآلن

ات سياسية يف فقد أسهمت احلضارات القدمية والشرائع واألديان، وما انبثق عنها من أيديولوجي   

وضع أسس للحرية واملساواة جتاوزت إرادة احلكام فاحتة بذلك آفاقًا رحبة لسعي اإلنسان لتأكيد 

باملشاركة الفعَّالة يف اختاذ القرارات وحتديد اخليارات، األمر الذي فتح    فطرته وإثبات ذاته وحقه

أسس مفهومه للمواطنة واحلكم ا�ال للفكر السياسي اإلغريقي ومن بعده الروماين ليضع كل منها 

اجلمهوري وقد أكدَّ كل من الفكر السياسي اإلغريقي والروماين يف بعض مراحلها على ضرورة 

املنافسة من أجل تـًَقلُّْد املناصب العليا وأمهية إرساء ُأسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك 

 .شيئاً مطلوباً يف حد ذاته
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) دولة املدينة(ولعلَّ أقرب معىن ملفهوم املواطنة املعاصرة يف الّتاريخ القدمي هو ما توصلت إليه        

وعلى الرغم من قصور هذا . عند اإلغريق، واليت شكلت املمارسة الدميقراطّية ألثينا منوذجًا له

املفهوم املعاصر املفهوم من حيث الفئات اليت ميثلها وعدم تغطيته لبعض النواحي اليت يتضمنها 

للمواطنة إال انه قد جنح بتحقيق املساواة على قاعدة املواطنة بني األفراد املتساوين وذلك من خالل 

إقرار حقهم يف املشاركة السياسية الفعَّالة وصوًال إىل تداول السلطة ووظائفها العامة سعيًا لتحقيق 

  .سانّيةاإلنصاف والعدل واملساواة اّليت تعّرب عن الفطرة اإلن

أمَّا الرومان فقد رأوا أنَّ حقوق املواطن هي للرومان وحدهم، يف حني كانوا يروا أن األجنيب     

عنهم ليس له أن يتمتع باحلقوق إال يف بلده األصلي، غري أنَّ الرومان ما لبثوا أن غريوا نظر�م هذه 

أحد الرومان أو خضع له إىل األجانب، فسمحوا لألجنيب أن يقيم يف روما إذ احتمى مؤقتًا ب

بصورة دائمة كنزيل لديه هذا بصورة فردية أو مجاعية، فقد أبرمت روما مع املدن معاهدات تقضي 

  .حبماية رعايا كل مدينة إذا جاءوا إىل املدينة األخرى

ورغم هذا التطور إال أنَّ مفهوم املواطنة تراجع يف الفكر الّسياسي يف العصور الوسطى ومل       

االهتمام به حىت حلول القرن الثّالث عشر، حىت مت صياغة مبادئه واستنباط مؤسساته وتطوير  يعود

. آلياته اليت سامهت بتأسيس وتنمية نظم حكم قومية مقيدة للسلطة من خالل حركات اإلصالح

م، اّليت أتت كتطبيق عملي 1648حيث تبلورت فكرة املواطنة بشكل جلي بعد معاهدة واستفاليا 

العقد االجتماعي الذي نظم العالقة بني احلاكم واحملكومني من خالل العقد املؤسس لفكر 

  .للجماعة الّسياسّية

وتعد الثورة الفرنسية نقطة حتول َعِرَف مفهوم املواطنة معها تطورًا هامًا يف تدشني أوىل        

لك النقلة النوعية اخلطوات لتثبيت احلقوق املدنية االجتماعية للمواطن اإلنسان، حيث جاءت ت
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نتيجة للصراع الضاري بني امللكية املطلقة وقوانينها اإلقطاعية وبني الربجوازية املكافحة يف سبيل 

نشر عالقات اإلنتاج الرأمسالية وسوقها الوطنية املوحدة، وما يشرتطه ذلك من حترير القوى املنتجة 

ملواطنة يشمل احلقوق املدنية والسياسية، املكبلة مبلكية األرض وموروثها اإلقطاعي، فأصبح مفهوم ا

واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إقرار مبدأ املساواة أمام القانون، وعدم إقصاء 

لُتكرِّس الثورة الفرنسية رؤيتها للعامل اجلديد بإعالن حقوق  .األقليات أو أي فئة يف ا�تمع

  .املواطنةاإلنسان، والدفاع عنه بعد إغنائها بروح 

وبذلك ميكننا رصد ثالثة حتّوالت كربى متداخلة ومتكاملة مرَّت �ا الّتغريات الّسياسّية اّليت     

أرست مبادئ املواطنة يف الّدولة القومّية الّدميقراطّية املعاصرة، وهي تكوين الّدولة القومّية، واملشاركة 

و�ذه التحوالت اليت متت عرب سبعة . تالّسياسّية، وإرساء حكم القانون وإقامة دولة املؤسسا

قرون، مت إرساء مبدأ املواطنة مع تشكل الدولة القومية األوروبّية احلديثة، اليت أعطت لنفسها 

نشأت فكرة املواطن الذي ميتلك "السيادة املطلقة داخل حدودها من أجل منع استبداد الّدولة، 

 1789عليها اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان احلقوق غري القابلة لألخذ واالعتداء واليت أكد 

  ).27.، ص2013السيد حسني، "(1948واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

*******  

تعترب الثقافة الوطنية املكون الرئيسي ملزاج : الدول العربية وإشكالية ترسيخ المواطنة المجتمعية -3

السلوك، تظهر مسا�ا يف األفراد ويف الشعوب على أي شعب يستمد منها تصوراته للعامل وبواعثه على 

وقد حاول البعض ربط الثقافات الوطنية . حد سواء، يف الوعي الفردي والوعي االجتماعي والتارخيي

  .بأمناط الروح اإلنسانية وبنماذج مسبقة تتحكم يف بنيتها
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 الدولة أن الواقع :المجتمعات في القيم لترسيخ كآلية والمواطنة العربي المواطن -3-1

 التفاوت وعدم. وأساساً  أوالً  السواء على مواطنيها جلميع وقانون حق دولة الدميقراطية

 .القانون أمام املواطنني ملساواة الواقعي األساس هو اإلنسانية ويف املواطنة يف والتفاُضل

تستند إىل مجلة من  قانونية –بذلك ميكننا القول أن املواطنة ال تُبىن إال يف بيئة سياسية دميقراطية     

احلقوق والواجبات، ما يعين االعرتاف املبدئي واألساسي بالتناُقضات والتعاُرضات واحلق باالختالف 

غايرة بكل املعاين، ما يشّكل ضربًا من جتاوز كل أشكال االستفراد بالسلطة والقرار أو 
ُ
والتعّدد وامل

والقاعدة العريضة اليت حتتضن . لعملية وتنّوعهماالستهتار بُقدرات املواطنني وإمكانيا�م العقلية وا

 .مفهوم املواطنة يف الفضاء السياسي واالجتماعي، هي قاعدة العدالة واملساواة

نعم كلما التزم ا�تمع �ذه الِقَيم وُمتطّلبا�ا، أدى ذلك إىل االعرتاف حبق ومشروعية االختالف     

الوطن الواحد وتعبرياته، اليت جتد الُسبل الدميقراطية والتنوّع والتعاُرض اليت تربط بني مكّونات 

فُمقتضى العدالة االعرتاف بوجود . واملشروعة القانونية يف التعبري عن نفسها باملعىن الثقايف والسياسي

التعّددية يف الفضاء االجتماعي والسياسي وتنظيم العالقة بني هذه التعّدديات على أُسس املواطنة 

تساوية
ُ
 .امل

لى ضوء ذلك تتشّكل الثقافة الوطنية يف خطوطها الرئيسة وآفاقها وأولويا�ا من الثوابت وطبيعة ع   

ثاقفة اليت تكون بني جمموع التعّدديات املتوافرة يف الفضاء الوطين
ُ
وعلى هذا فإن الثقافة . التفاُعل وامل

وطن، فليست ثقافة فئة أو الوطنية هي اليت تكون تعبريًا عن حال التنوّع والتعّدد املوجودة يف ال

ويكون دور الدولة ومؤّسسا�ا يف هذا . جمموعة، وإمنا هي ثقافة الوطن بكل تنّوعاته وأطيافه وتعبرياته

اإلطار هو توفري املناخ القانوين والسياسي واالجتماعي وبناء اُألطُر واملؤّسسات القادرة على احتضان 

. ثقافة الوطنية وإثراء مضامينها بِقَيم ا�تمع والعصرمجيع التعبريات لكي تشارك يف صوغ مفهوم ال
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تعّددة القائمة 
ُ
تنّوعة وامل

ُ
و�ذا املعىن تشّكل الثقافة الوطنية التعبري املوضوعي عن مكّونات ا�تمع امل

عّربة عن حقيقة اجتماعية تارخيية
ُ
  .وامل

على مستوى العامل العريب، وعند فحص دقيق ملفهوم املواطنة يف العقلية العربية، جند          

العقل العريب مل يتمكن بعد، رغم نشوء شكل الدولة احلديثة يف العامل، من جتاوز عقدة البداوة "أن

والرعية، فقد بقي مفهوم الرعية هو اهلاجس الذي حيكم العقل السياسي العريب، ما انعكس على 

شكل العالقة بني املواطن واحلكومة، رغم كل مصطلحات احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت 

يتباهى �ا اخلطاب الرمسي العريب عند احلديث عن اجنازات بلدا�م جتاه الشعوب العربية املغلوبة على 

  ).39.، ص2012اخلضور، "(أمرها

ة ثقافية وسياسية لالنقالب على عدد من املفاهيم والواقع أن العامل العريب حباجة إىل ثور        

الوطن (إىل ثنائية) السيد والعبد(التقليدية اليت ترتبط بعالقة احلاكم بالرعية، وذلك لتغيري ثنائية

، متاما كما هو حال عالقة احلكومات الغربية مع مواطنيها، فاملواطن يف الغرب هو السيد )واملواطن

  .وصاحب الشرعية وليس العكس

ولتجسيد فكرة املوطنة يف الدولة العربية وترقية الفعل الدميقراطي البد من �يئة البيئة السياسية         

واحلزبية معا للتكيف مع الواقع اجلديد الذي تفرضه العوملة بكل حتديا�ا وهذا ما يضمن بناء 

فرض ثقافة الدولة   املؤسسات داخل ا�تمعات احمللي مبا يتماشى مع طموحات املواطن وحماولة

انطالقا من ذلك ميكننا إن نشاهد ونالمس واقع . كقوانني تراعي القيم والعادات والتقاليد ا�تمعية

  .جديد يكون فيه الوطن يف فكر املواطن ونالحظ جتسيد ثنائية العمل واإلبداع لرتسيخ حضارة الدولة

 المواطنة فكرة :لبناء السياسيفكرة المواطنة في الدول العربية ومدى مساهمتها في ا -3-2

 فهي والعملي، النظري الصعيدين على المواطنة فكرة الحديثة العربية الدولة في بعدُ  ترسخ لم
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 مؤسسات إلى إضافة ).والمعارضة السلطة(والحكم الدولة صعيد على كبير  جهد إلى تحتاج

 والتراكيب اكلالهي وضعف المواطنة ثقافة لغياب نظرا سواء، حد على المدني المجتمع

 الدولة فكرة فيها بما الحكومي، وغير الحكومي السياسي لالجتماع الناظمة والمؤسسات

 .!وسياقاتها المدنية

وإذا كان باإلمكان اعتبار فكرة الدولة أعظم منجز بشري، السيما يف إطار املنتظم االجتماعي        

حلماية أرواح وممتلكات املواطنني وحفظ النظام واألمن العام، فإن فكرة املواطنة ارتبطت بالدولة 

تصادي احلديثة أو أخذت أبعادها الفكرية واحلقوقية منها، ناهيكم عن أساسها السياسي واالق

  .واالجتماعي والثقايف الراهن

إن التحدي الذي يواجه الدول العربية، فيما يتعلق بتعزيز املواطنة، وتفعيلها بني مواطنيها يرجع    

. بصفته أساسية إىل عدد من العوامل اليت البد من النظر فيها بتمعن إلعادة تصحيح الوضع السائد

  : ولعل أمهها نذكر ما يلي

العوامل الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية، إذ هي متداخلة ومرتاكمة عرب       

العقود املاضية، فقد أدى منط التنمية االقتصادي التقليدي، يف العقود املاضية منذ بداية نشأة الدولة 

عالوة على . إلنتاجاحلديثة بعد استقالهلا مباشرة، والذي شجع على سياسة االستهالك عوضًا عن ا

ألن بناء املواطن . ذلك ضعف املخرجات التعليمية اليت مل تستطع التكيف مع بيئة العمل الداخلية

الصاحل املسؤول والواعي يرجع أساسا إىل السياسات املنتهجة من طرف النظام السياسي واملنظومة 

  .املساندة له
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الثورات العربية تطلب إعادة متكينها من حقوقها ولعل الشعوب العربية يف حاضرنا اليوم خاصة بعد    

حىت تستعيد نشاطها وقو�ا ملساندة صناع القرار يف تعزيز اآلليات الدستورية اليت حتقق املمارسات 

الراشدة للمؤسسات السياسية واالجتماعية وتنتظم حتت مسمى بناء دولة احلق والقانون واليت 

ذلك حنقق املقاربة اليت تنطلق من تعزيز املواطنة من األعلى إىل وب. أساسها املواطن والعدل واملساواة

 .األسفل وقد يكون األداة املمكنة لتفعيل منهج املواطنة من األسفل إىل األعلى

لقد خطت بعض البلدان خطواٍت مهمة يف طريق تأمني احلقوق واحلريات املدنية والسياسية،       

وسارت شوطا بعيداً يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتأكيد حيوية وديناميكية فكرة 

أن املواطنة ال املواطنة مبزاوجة احلقوق واحلريات بالعدالة، والسيما مبعناها االجتماعي، خصوصا و 

، أي املواطنة اليت تقوم أوال على "املواطنة العضوية"تستقيم مع الفقر، وهو األمر الذي نطلق عليه 

يف احلقوق والواجبات وأمام القانون ودون متييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو   قاعدة املساواة

  .اجلنس أو العرق أو املنشأ االجتماعي أو ألي سبب آخر
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  :     خاتمة الدراسة

ميكننا القول إن املوقف الذي حكم الدولة العربية احلديثة وجمتمعها األبوي التقليدي كان قاصرا    

وهذه النظرة أعاقت ترسيخ . أو ما نطلق عليه التنوّع الثقايف" األقلية"واستعالئيا يف نظرته إىل املواطنة و

أو " متآمرة"قد تكون -ينية حسب وجهة النظر هذهقومية كانت أو د-" األقلية"سلطة الدولة، فـ

مثلما حيلو " مسؤولة عن كوارث األمة"أو ملتبس أو قد تكون" مشّرف"أو أن تارخيها غري " انفصالية"

للبعض أن يعّلق نكباتنا على مشاعتها، وإْن كان للتداخل اخلارجي شأن يف تشجيع بعض النزعات 

سياسات الداخلية السلبية وهضم احلقوق واالنتقاص من االفرتاقية، لكن األساس يف ذلك هو ال

 .مبادئ املساواة واملواطنة الكاملة

وهكذا جتد بعض األفكار السائدة، اليت تأخذ األمور باجلملة وعلى حنو سطحي، توجه     

اال�امات إىل مكّونات ثقافية ودينية دون احلديث عن جوهر املشكلة، السيما احلقوق واملساواة 

وقد أضعفت هذه النظرة من . واحلرية وتكافؤ الفرص واملواطنة العضوية القائمة على قاعدة العدل

التوّجه حنو ا�تمع املدين ابتداًء باالنتقاص من مفهوم املواطنة إىل الضغوط االجتماعية املسنودة 

 ).46.، ص1993بريلووشوفاليه، (باملؤسسة التقليدية العشائرية والدينية يف الكثري من األحيان

والت لتوظيفه سياسيا وظّل ا�تمع العريب يعاين من املوروث السليب مبا فيه الديين الذي جرت حما    

بالضد من تعاليم اإلسالم السمحاء، وكذلك استمرار النظرة الدونية إىل املرأة، وعدم اإلقرار بالتعددية 

  .السياسية والفكرية واالجتماعية والقومية والدينية، األمر الذي ينتقص من مبدأ املواطنة
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  :مراجع الدراسة

  : المراجع باللغة العربية -أ

 .طبعة عنان: القاهرة اإلحاطة في أخبار غرناطة،، )1956(ابن اخلطيب لسان الدين .1

المفاهيم والمصطلحات : موسوعة النظرية الثقافية، )2009(أندرو إدجار، بيرت سيدجويك .2

  . املركز القومي للرتمجة: ، القاهرة)هناء اجلوهري: تر(،األساسية

  .منشورات اجلامعة اللبنانية: ، بريوتبادئهاأسسها وم: المواطنة، )2013(السيد حسني عدنان .3

 .39دار الكنوز املعرفية، ص : ، عماناالنتماء والمواطنة، )2012(اخلضور علي .4

 .، مطبعة دار النهضة، بريوتفي التاريخ العباسي واألندلسي، )1971(العبادي أمحد خمتار .5

 .، دار دوزيأخبار األندلس والمغربالبيان المغرب في ، )1969(املراكشي ابن عذاري أبو عبداهللا حممد .6

: حممد عرب صاصيال، بريوت: ، تاريخ األفكار السياسية، تر)1985(بريلو مارسيلو، شوفاليه جورج .7

  .املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع 

  ناجي الدراوشة: ، ترتاريخ األفكار السياسية من اليونان إلى العصر الوسيط، )2010(توشار جون .8

  .1ط

 .04دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: ، عماناإلدارة العامة، )2007(مد موفقحديد حم .9

حماية حقوق اإلنسان وضمانات الحرية في النظم السياسية ، )1982(حسن علي .10

 . ، الكويتّ )ن.د.ب(،المعاصرة

 .دار النهضة: ، القاهرةفضل الحضارة اإلسالمية العربية على العالم، )1970(زكريا هاشم زكريا .11

دار الثقافة : ، عمانالوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، )1997(صباريين غازي حسن .12

 .للنشر والتوزيع

 .نشر مطبعة البايب احلليب: عادل زعيرت، دمشق: ، ترمجةحضارة العرب، )1969(غوستاف لوبون .13
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 .طبعة اخلاجني: ، القاهرةمعجم البلدانياقوت شهاب الدين أبو عبداهللا احلموي،  .14

  :المراجع باللغة األجنبية -ب

1/ Simon Hornblower, "Ancient Greek civilization" ،www.britannica.com, 

Retrieved 14-11-2017. Edited. 

2/ A.W.H. Adkins, John Richard Thornhill Pollard, "Greek religion"  

www.britannica.com, Retrieved 4-12-2017. Edited. 
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 احلق يف التنمية يف املواثيق الدولية و القانون اجلزائري 

  تيارتجامعة  –  حسناوي سليمة : الدكتورة  –  ميسوم خالد: الدكتور  

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   12/11/2019: تار�خ�املراجعة  07/11/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  : ملخص

ــــــعد مواضـــــيع حقـــــوق اإلنســـــان مـــــن بـــــني أهـــــم املواضـــــيع الـــــيت تشـــــغل الـــــرأي العـــــام الـــــدويل تـُــــ                     ــــ

والداخلي، فقد سعى ا�تمع الـدويل منـذ اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان الحـرتام وتنفيـذ ومحايـة هـذه 

امتـدادا منـذ سـبعينات القـرن املاضـي السـيما بظهـور مفـاهيم جديـدة  احلقوق، كما عرفت هذه احلقوق

لتظهـــر طائفـــة جديـــدة مـــن حقـــوق اإلنســـان عرفـــت حبقـــوق اإلنســـان اجليـــل الثالـــث، لتشـــمل احلـــق يف 

  .التنمية واحلق يف البيئة واحلق يف تقرير املصري، فهي تبىن على فكرة وجوب التضامن بني شعوب العامل

 احلــق يف التنميــة مــن خــالل عــدة حمطــات دوليــة، وأعتــرب حقــا معرتفــا بــه دوليــا فقــد حتــددت معــامل      

وإقليميا يف العديد من الوثائق الدولية، أمهها إعالن احلـق يف التنميـة الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم 

، كمـا جتسـد هـذا احلـق علـى املسـتوى الـداخلي للـدول، والـيت منهـا اجلزائـر مـن 1986املتحدة يف عـام 

  . خالل كفالته بالعديد من األحكام سواءا دستوريا أو تشريعيا

  .اإلنساناحلق، التنمية، حقوق : الكلمات المفتاحية
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Résumé :  
Le droits de l’hommeestl’un des sujets les plus important qui 
l’opinion public au niveau national et international ,cependant la 
communautéinternationaledepuisl’apparition du pacte international des 
droits de l’hommetente de concrétiser le respecte de ces droits, 
leurexécution et leur protection ,surtout depuis les 70 ces droits 
cesontdéveloppés car de nouveaux droits sontapparus sous le titre ( les 
droits de troisièmegénération) et qui regroupe le droit de développement 
,droit d’autodétermination qui sontconstruits sur l’idée de la solidarité 

des peuple. 
Les droit au développementss’estconcrétisé par plusieurs station 
internationales ,et que c’est un droits reconnu par plusieurs convention 
internationales ,surtout celle de l’assemblégénérale des Nations Uniesen 
1986 et au niveauintérieur des pays commel’Algérieconcernant les 

principes de la constitution la législation .                                                        
Mot clé :   Droit- développement- Droit de l’homme. 
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  :مقدمة 

شــهد العــامل يف منتصــف القــرن املاضــي انعطافــا كبــريا علــى صــعيد حقــوق اإلنســان والســعي إىل        

تقريرهــا بكافــة الوســائل القانونيــة الدوليــة املتــوفرة، فــأدى الضــغط املمــارس مــن طــرف املنظمــات الدوليــة 

، متثلت يف بكافة أنواعها إىل صدور أول وثيقة دولية تعىن حبقوق اإلنسان يف ظل ميثاق األمم املتحدة

، والــذي يعتــرب أول وثيقــة خاصــة بتقريــر حقــوق 1948اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــام 

اإلنسان والتأكيد على آليات ضما�ا والتمتع �ا، ومنذ ذلك التاريخ وا�تمع الدويل حيث اخلطـى حنـو 

  . بناء منظومة دولية متكاملة يف هذا ا�ال

اثيــق الدوليــة اخلاصــة حبقــوق اإلنسـان، نتيجــة للمطالبــة احلقوقيــة الكبــرية بتقريــر وهكـذا توالــت املو        

هــذا النــوع مــن احلقــوق ومحايتــه مــن كــل اعتــداء قــد يــؤدي إىل اإلضــرار بــه، نتيجــة لــذلك صــدر صــكني 

العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق (، متـثال يف 1966عـام  اإلنسـاندوليني متعلقني بتقرير وضمان حقوق 

، وميــثال هــذين )السياســية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــةاملدنيــة و 

العهدين جمموعة من احلقوق اليت جيب أن يتمتع �ا العنصر البشري، كما مشَال أيضا الوسائل القانونية 

  . واملؤسساتية اليت من شأ�ا محاية هذه احلقوق وتكريس ممارستها

االتفاقيات اليت تعىن حبماية حقوق اإلنسان، وبني  إبراملك حترك ا�تمع الدويل ألجل نتيجة لذ       

هــذه الوثــائق وتلــك االتفاقيــات بــرز نــوع جديــد مــن حقــوق اإلنســان، وهــو مــا أصــطلح علــى تســـمية 

حبقوق اجليل الثالث، ومشل هذا اجليل احلق يف التنمية كأحد أبرز هذه احلقوق، وال غرابة يف ذلك ألن 

التنمية باتت تشكل العنـوان األبـرز للكثـري مـن الدراسـات واخلطـط والسياسـات واألعمـال علـى خمتلـف 

األصعدة، وأضحت تشـغل حيـزا كبـريا مـن حيـاة الـدول وشـعو�ا، األمـر الـذي دعـى ا�تمـع الـدويل إىل 
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يرهــا علــى إعطــاء األمهيــة القصــوى هلــذا احلــق مــن خــالل االتفاقيــات الدوليــة واإلعالنــات اخلاصــة وتقر 

  . املستوى الوطين، وضمان االعرتاف �ذا احلق واستعماله يف االسرتاتيجيات الكربى جلميع ا�االت

ومتحــورت اإلشــكالية حــول موضــوع التنميــة واقــرتان احلــق �ــا ومــدى االعــرتاف بــه واعتمــاده يف        

يف ظــل وجــود احلقــوق  االســرتاتيجيات الدوليــة والوطنيــة، ومــدى تطــور هــذا النــوع مــن احلقــوق خاصــة

، وكـــذا العهـــدين الـــدوليني املتعلقـــني حبقـــوق اإلنســـاناملعروفـــة الـــيت نـــص عليهـــا اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق 

، فمــــا املقصــــود بــــاحلق يف التنميـــة، وإىل أي مــــدى مت إقــــرار هــــذا احلـــق علــــى املســــتوى الــــدويل اإلنســـان

  .واملستوى الوطين؟ 

، وإىل )املبحــث األول(ماهيــة احلــق يف التنميــة يف  إىلالية ولقــد تطرقنــا لإلجابــة عــن هــذه اإلشــك      

  ).املبحث الثاين(إقرار احلق يف التنمية يف 

  .مـــــــــــــــاهية الحـــق في التنــــــمية: المبحث األول

التارخييـة هلـذا النـوع مـن احلقـوق، وكيـف  اجلـذوريتطلب البحث يف تعريف احلق يف التنميـة معرفـة       

ظهــر وشــكل ســببا مــن أســباب املطالبــة الدوليــة بــه مــن طــرف أشــخاص ا�تمــع الــدويل، يف ظــل وجــود 

  .احلقوق املعروفة سابقا، اليت تضمنتها املواثيق واالتفاقيات الدولية

   التطور التاريخي الحق في التنمية: المطلب األول

ق يف التنميـــة بالعديـــد مـــن املراحـــل والتطـــورات، ومـــا أعتمـــد إعـــالن احلـــق يف لقـــد مـــرت نشــــأة احلـــ     

ــــة ســــنة  ــــة مــــن املــــداوالت وا 1986التنمي ــــويج لسلســــلة مراطوني ــــة بشــــأن حقــــوق إال كتت جلهــــود الدولي



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

 احلق يف التنمية يف املواثيق الدولية و القانون اجلزائري 

 تيارتجامعة –  كلية الحقوق و العلوم السياسية  - حسناوي سليمة : الدكتورة –  ميسوم خالد: الدكتور  

 

 
161 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

  مل تتضــمن أي نــص يشــري إىل موضــوع التنميــة 1919، كمــا أن عصــبة األمــم املتحــدة عــام 1اإلنســان

حيث أولت عصبة األمم اهتمامها ملنع احلرب وإقرار السلم، لذلك جـاء عهـد عصـبة األمـم خاليـا مـن 

  . 2م مجاعي حنو تنمية الدول الفقريةأي التزا

، وجتسـدت يف ميثـاق 1944ففكرة التنمية طرحت يف إعالن فيالدلفيا ملؤمتر العمل الدويل عـام       

أقــــر اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق  1948، ويف عــــام 3واليــــةســــنة املاألمــــم املتحــــدة الــــذي مت اعتمــــاده يف ال

اإلنسان شكل واضح هلـذه الفكـرة، مبعـىن أنـه خـالل فـرتة السـبعينيات بـرز احلـق يف التنميـة، مـن خـالل 

جمموعـة مــن القــرارات واإلعالنــات واالتفاقيــات مــن بينهـا العهــدين الــدوليني للحقــوق املدنيــة والسياســية 

  .4 املادة األوىل املشرتكة بينهماال سيما يفواحلقوق االقتصادية 

نظـرا لكــون حقـوق اإلنســان وحرياتـه األساســية غـري قابلــة "جــاء إعـالن طهــران  1968ويف سـنة       

للتجزئة فإنه يستحيل التحقيق الكامل للحقوق املدنيـة والسياسـية مـن غـري التمتـع بـاحلقوق االقتصـادية 

ــــاريخ  23األممــــي الصــــادر عــــن اجلمعيــــة العامــــة يف دور�ــــا  ، مث القــــرار5"واالجتماعيــــة والثقافيــــة  19بت

  .6 اجناز العشرية الثانية للتنمية، هذا القرار ربط بني السيادة الدائمة ودورها يف1968ديسمرب 

                                                 
لعل��ى ب���وكمیش، الح���ق ف���ي التنمی���ة كأس���اس لتنمی���ة الم���وارد البش���ریة وتحقی���ق التنمی���ة الش���املة، مجل���ة العل���وم اإلنس���انیة -1

 .82، ص2013، جوان 11واالجتماعیة، جامعة أدرار، العدد 
 .137، ص 2009ریاض صالح أبو العطا، الحقوق الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، طبعة -2
 .83لعلى بوكمیش، المرجع السابق، ص  -3
اس��یة، أعتم��د وع��رض للتوقی��ع والتص��دیق واالنض��مام ن��ص الم��ادة األول��ى، العھ��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق المدنی��ة والسی-4

 .1976مارس  23دخلت حیز النفاذ  06/1/1966المؤرخ ) 21-د(ألف  2200بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 .83لعلى بوكمیش، المرجع السابق، ص -5
  https://www.un.org  07/04/2007بی��ان األم��ین الع��ام لألم��م المتح��دة، اإلتح��اد ف��ي مواجھ��ة اإلرھ��اب، الم��ؤرخ ف��ي -6

 .20:00على الساعة  20/02/2018تاریخ الولوج 



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

 احلق يف التنمية يف املواثيق الدولية و القانون اجلزائري 

 تيارتجامعة –  كلية الحقوق و العلوم السياسية  - حسناوي سليمة : الدكتورة –  ميسوم خالد: الدكتور  

 

 
162 

  .املركز اجلامعي آفلو  –املستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،جملة دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية 

 2019 ديسمرب - 02العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

علـى ضـرورة الـرتابط  1969كما أكد اإلعالن حـول التقـدم واإلمنـاء يف امليـدان االجتمـاعي عـام        

صــادقت اجلمعيــة العامــة علــى  3281حتــت رقــم  1974ديســمرب 12تــاريخ بــني حقــوق العهــدين، وب

ميثــاق حقــوق وواجبــات الــدول االقتصــادية، حيــث أكــد علــى إقامــة نظــام اقتصــادي جديــد يقــوم علــى 

واملسـاواة يف السـيادة واالعتمـاد املتبـادل والتعـاون فيمـا بـني الـدول بغـض النظـر عـن ) العـدل(اإلنصـاف 

ية واالجتماعية، وبعـد ذكـر هـذا اإلعـالن املبـادئ  اخلامسـة عشـر انتقـل إىل اختالف األنظمة االقتصاد

أن كـــل الدولـــة عليهـــا مســـؤولية أساســـية " 07حقـــوق وواجبـــات الـــدول االقتصـــادية، فجـــاء يف املـــادة 

، ولتحقيـق هـذه الغايـة فـإن كـل دولـة 7صادي واالجتماعي والثقايف لشـعبهايف ترقية التطور االقت) أولية(

عليهـــا مســــؤولية اختيـــار وســــائل وأهـــداف التنميــــة بتعبئـــة مصــــادرها لتجســـيد اإلصــــالحات هلـــا احلــــق و 

  .8لشعبها يف عملية وفوائد التنمية االجتماعية واالقتصادية ولضمان املشاركة الكاملة

يف الفقــرة  1977فيفــري  21كمــا أوصــت جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة بتــاريخ         

، بــأن يقــوم األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو )3339( 4ار الرابعــة مــن القــر 

والوكاالت املتخصصة األخـرى إلجـراء دراسـة حـول موضـوع األبعـاد الدوليـة للحـق يف التنميـة، وبتـاريخ 

-د( 5قامـت اللجنـة بإدخـال مفـاهيم عملهـا املتعلـق بـاحلق يف التنميـة، يف قرارهـا  1979مارس  02

املـــــــــــــؤرخ يف  34/46باعتباره أحد حقـوق اإلنسـان األساسـية، وقـد صـدر بشـأن ذلـك، القـرار  ،)35

  . 19809ديسمرب  15املؤرخ يف  35/174، والقرار 1979نوفمرب  23

                                                 
، مجل�ة العل�وم )مقارن�ة مقاربتی�ھ تطبیقی�ة م�ن منظ�ور حق�وق اإلنس�ان(مبروك غضبان، الحق في التنمیة والحق ف�ي األم�ن -7

 .11، ص 2011جوان  03القانونیة، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، العدد 
  س��عد هللا، حق��وق اإلنس��ان وحق��وق الش��عوب، العالق��ة والمس��تجدات، دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة، الطبع��ة الثانی��ةعم��ر -8

 .168، ص1998الجزائر، 
 .168، صنفس المرجع  -9
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واستمرت التقارير والنقاشـات يف جلنـة حقـوق اإلنسـان واجلمعيـة العامـة، وانتهـت بصـياغة مشـروع      

، وإعـالن ريـو حـول البيئـة والتنميـة 1986نمية، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة سـنة إعالن احلق يف الت

، الذي أكـد أن احلقـوق االجتماعيـة واالقتصـادية 1993، وإعالن برنامج عمل فينا عام 1992عام 

  .  10ة ومرتابطة وال ميكن الفصل بينهاواحلقوق املدنية والسياسية متكامل

، كمـا تأكـد ذلـك يف الـدورة الثانيـة لقمـة 1995كوبنهـاجن   إعالنيف  نشأت التنمية االجتماعية     

مت عقــــد املــــؤمتر الــــوزاري الــــدويل للبلــــدان  2003، ويف ســــنة 200211األرض املنعقــــدة جبوهانســــبورغ 

عقد مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية  2008النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، عام 

مؤمترها املتعلق باألزمة  2009باستعراض تنفيد توافق أراء مونيرتي، وعقدت األمم املتحدة سنة املعين 

عقــــد املــــؤمتر املتعلــــق باألهــــداف  2010املاليــــة واالقتصــــادية العامليــــة وتأثريهــــا علــــى التنميــــة، ويف عــــام 

مت عقــد  2012وعــام ، )املــؤمتر الرابــع(عقــد املــؤمتر أقــل الــدول منــوا  2011اإلمنائيــة لأللفيــة، وخــالل 

  . 12عقد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2013، ويف )20+ريو (مؤمتر التنمية املستدامة 

  

  

  

                                                 
ش��ادیة رح��اب ورقی��ة عواش��ریة، الح��ق ف��ي التنمی��ة كـــــــــــ��ـحق م��ن حق��وق اإلنـــــــــ��ـسان، مجل��ة العل��وم االجتماعی��ة -10

 .38، ص 2006، دیسمبر 15واإلنسانیة، جامعة باتنة، العدد 
كمال زریق، التنمیة المستدامة في الوطن العربي من خالل الحكم الصالح والدیمقراطیة، مجلة العل�وم اإلنس�انیة، جامع�ة  -11

 .20، ص 2005نوفمبر  25بسكرة، العدد 
الموق��ع  –أدارة الش��ؤون االقتص��ادیة –ح��دة بش��أن التنمی��ةالموق��ع الرس��مي لمنظم��ة األم��م المتح��دة، ق��رارات األم��م المت-12

www.un.org/av 11:00، على الساعة 01/07/2018، تاریخ الولوج. 
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  مفهوم الحق في التنمية خصائصه: المطلب الثاني

مصـــطلح حـــديث ارتـــبط بتطـــور القـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان، هـــو حـــق إنســـاين 13احلـــق يف التنميـــة

من حقوق اإلنسان الغري قابلة للتصرف، والتنمية ليست اقتصادية فقط  ومطلب جوهري، إذ يعد حق

بل اجتماعية وثقافية وغريها من عناصر وجماالت احلياة، فاإلنسان هـو املوضـوع الرئيسـي يف التنميـة إذ 

ال يعــد مــادة أوليــة هلــذه العمليــة، فهــو حــق لإلنســانية يف حتقيــق ذا�ــا، وأن أحــد أهــم شــروط احلــق يف 

  . هو تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان، ويتسع جمال التنمية ويشمل جوانب خمتلفةالتنمية 

  تعريف التنمية : الفرع األول

قد اختلفت مفاهيم التنمية بتنـوع جمال�ـا وتبـاين مضـامينها وبـاختالف أراء القــــــــــائلني �ـا، حيـث      

ة التنميـة بـاملعىن املعاصـر يرجـع إل ، فـأول مـن أسـتخدم كلمـ20ظهر مصطلح التنمية ابتداء من القرن 

  . 193914رتح خطة للتنمية العامل سنة ، الذي أقEugene Stayleيوجني ستلي 

فقد انتشر استخدام هذا املفهوم بعد احلرب العاملية الثانية وخاصة بعد موجة التحرر اليت شهد�ا دول 

لتنميـة كآليـة للقضـاء علـى التخلـف العامل الثالث، الـيت كانـت قابعـة حتـت االسـتعمار، ومـن مث ظهـرت ا

                                                 
زاد وكث�ر، یقـــــــــــــــ�ـال نــــ�ـما ال�زرع، ونم�ا الول�د، نم�ى : ، فمن�ى الش�يء نم�اءا ونم�وا)من�ى(التنمیة لغة مص�در م�ن -13

ده ل��ھ ورفع��ھ، ونمیت��ھ رفعت��ھ عل��ى وج��ھ اإلص��الح، ونم��ى الن��ار أش��بع وقودھ��ا، ونم��ا أس��ن: الم��ال، ونم��ى الح��دیث إل��ى ف��الن
الخض��اب ف��ي الی��د والش��عر أرتف��ع وع��ال وزاد فھ��و ینم��ى، ش��عبان عب��د الع��اطي عطی��ة واآلخ��رون، المعج��م الوس��یط، الطبع��ة 

  .957، 956، ص ص2004الرابعة، دار الشروق الدولیة، مصر ،
زداد حم��رة وس��واد، أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم إب��ن منظ��ور اإلفریق��ي ونم��ا الخض��اب ا: كم��ا ت��م وص��فھا ب

، نق�ال ع�ن نغ�م 363، ص 2005المصري، لسان الع�رب، المجل�د الراب�ع عش�ر، الطبع�ة الرابع�ة، دار صـــــ�ـادر، بی�روت، 
، ص 2017ریة، مص�ر، طبع�ة لقمان محمد الحیالي، الحمایة الدولی�ة للح�ق ف�ي التنمی�ة، المكت�ب الج�امعي الح�دیث، اإلس�كند

20. 
 إسماعیل العربي، التنمی�ة االقتص�ادیة ف�ي ال�دول العربی�ة والمغ�رب العرب�ي، الش�ركة الوطنی�ة للنش�ر والتوزی�ع، الجزائ�ر-14

 .32، ص 1994
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،  ففي البداية كان يقصد �ا التعبري عن عملية اقتصـادية ماديـة 15والوصول إىل مصاف الدول املتطورة

 ىن االقتصـادية والتكنولوجيـة وتطـوير الوسـائل املعيشـية، لتـوفري مـا يسـديف أساسها تتم علـى مسـتوى البُـ

فهــا الــبعض بأ�ــا تغيــري كمــي ونــوعي حنــو األحســن يف ، كمــا عر 16حاجــات اإلنســان املاديــة األساســية

ـــادة يف الـــدخل الفـــردي والقـــومي، أو عـــن طريـــق حتســـني ظـــروف احليـــاة  ـــق الزي مســـتوى احليـــاة عـــن طري

،وعرفهـا جانـب آخـر مـن الفقـه بأ�ـا التحريـك 17ة تقود إىل مسـتوى أفضـل مـن احليـاةوضروريا�ا بطريق

االجتماعيـــة واالقتصـــادية والثقافيـــة مـــن خـــالل إيديولوجيـــة العلمـــي املخطـــط مبجموعـــة مـــن العمليـــات 

يهــا إىل حالــة مرغــوب معينــة، لتحقيــق التغيــري املســتهدف مــن أجــل االنتقــال مــن حالــة غــري مرغــوب ف

  .18الوصول إليها

وإذا كانـــت التنميـــة هـــي إحـــدى وســـائل االرتقـــاء باإلنســـان، فـــإن مـــا حيـــدث هـــو العكـــس حيـــث      

لوسائل اليت سامهت يف استنفاذ موارده الطبيعيـة وارتفـاع الضـرر �ـا، مثـل أصبحت التنمية هي إحدى ا

، لـذلك "تنمية اقتصادية وليست تنمية شـاملة"هذه التنمية تفيد االقتصاد أكثر مما تفيد اإلنسان فهي 

التنميـــة الشـــاملة "تطـــور مفهـــوم التنميـــة ليشـــمل مجيـــع أبعـــاد حيـــاة اإلنســـان وا�تمـــع، فظهـــر مصـــطلح 

  .19االقتصادية والثقافية والسياسية ، ويقصد �ا عملية تطوير ا�تمع جبميع أبعاده"والعامة

                                                 
 .82لعلى بوكمیش، المرجع السابق، ص -15
 .141ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -16
  م الصافي، حق اإلنسان في التنمی�ة االقتص�ادیة وحمایتھ�ا دولی�ا، منش�ورات الحلب�ي الحقوقی�ةصفاء الدین محمد عبد الحكی-17

 .123، ص 2005الطبعة األولى، بیروت، 
، قسم المواثیق الدولی�ة وحق�وق اإلنس�ان، كلی�ة )فلسطین نموذجا(عاطف سلیمان برھوم، التنمیة وعالقتھا بحقوق اإلنسان -18

 .17، ص 2012ة، دار الدعوة والعلوم اإلنسانی
 .141صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  -19
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التنميـــة هـــي عمليـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة " 1986كمـــا عرفهـــا إعـــالن احلـــق يف التنميـــة لعـــام 

وسياســية شــاملة تســتهدف التحســني املســتمر لرفاهيـــة الســكان بأســرهم واألفــراد مجــيعهم علــى النـــاس 

هم أنشــطة واحلــرة واهلادفــة يف التنميــة والتوزيــع العــادل للفوائــد النامجــة عنهــا مبــا يف ذلــك احــرتام مشــاركت

احلقــوق املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة لإلنســان مــع األخــذ يف االعتبــار حقــوق 

 مقـدورات األجيــال ومصـاحل األجيـال القادمـة، وبســبب مـا تنـتج مـن أثــار بيئيـة عـن عمليـة التنميــة علـى

  .20"القادمة، وبصفة خاصة على البيئة

ــــــال       ــــــقوق األجيــــــــــــــــــ ـــــى حــــــــــ ـــــار احلفـــــاظ عل ـــــة مـــــرة أخـــــرى ليأخـــــذ يف االعتب           تطـــــور مفهـــــوم التنمي

القادمـة، لـذلك ظهـر مصــطلح التنميـة املسـتدامة، الــذي يقصـد �ـا عمليـة تطــوير ا�تمـع تطـويرا شــامال 

  .21احل األجيال احلالية واملستقبليةومتوازنا لص

وعليه فاملقصود بالتنمية يف مفهوم احلديث هي عمليـة تغيـري شـاملة للمجتمـع بقصـد القضـاء علـى كـل 

  .، مع األخذ يف االعتبار مصاحل األجيال القادمة)ض والبطالةالفقر واجلهل واملر (مظاهر التخلف 

  تعريف الحق في التنمية : الفرع الثاني

 MbayaKebaأول مــن اســتعمل مصــطلح احلــق يف التنميــة هــو الفقيــه الســنغايل كبيــا مبايــا        

مبناســبة املــؤمتر الــدويل حلقــوق اإلنســان، بأنــه امتيــاز معــرتف بــه لكــل فــرد ولكــل شــعب للتمتــع مبقــدار 

، وعرفــــــــــــــها  22ي التضـامن ألعضـاء ا�تمـع الـدويلمـــــــــــــن الســــــلع واخلدمات املنتجـة، وذلـك بفضـل سـع

                                                 
 .1986الصادر في دیسمبر  41/128، قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 1986إعالن الحق في التنمیة -20
 .142ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -21
بحمایتھا في النظم الدس�توریة المعاص�رة، رس�الة دكت�وراه ف�ي سلیمان منصور یونس الحیوني، الحق في البیئة وااللتزام  -22

 .52، ص2014الحقوق، جامعة المنصورة القاھرة 
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�ــا ويعززهــا مــن أجــل إعطــاء قــوة  بأنــه حــق موحــد يــنظم عــدد مــن حقــوق اإلنســان املعــرتف"كفاســاك 

  . 23"م اقتصادي جديددفع فعالة إلقامة نظا

بأنــه حــق مــن حقــوق اإلنســان غــري قابلــة للتصــرف، "وبــالرجوع إىل إعــالن احلــق يف التنميــة عرفــه      

ومبوجبـــه حيـــق لكـــل إنســـان وجلميـــع الشـــعوب املشـــاركة يف حتقيـــق التنميـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة 

  .24"اإلنسان واحلريات األساسية التمتع �ذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوقوسياسية، و 

لقــد ربــط إعــالن احلــق يف التنميــة الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة عــام  :خصــائص الحــق فــي التنميــة-1

بـــني حقـــوق اإلنســـان وعمليـــة التنميـــة بأبعادهـــا االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية  1986

تســتجيب لــه احلكومــات وقــد ال تــرب عمليــة التنميــة حــق مــن حقــوق اإلنســان ولــيس جمــرد طلــب قــد واع

  . 25ستجيب

وذلـك باعتبـار أن مضـمونه هـو تـوفري أفضـل الظـروف املمكنـة  :الحق فـي التنميـة هـو حـق فـردي-أ 

 أن لإلنســان، لتحســني أحوالــه املعيشــية وملكافحــة مشــاكل الفقــر واجلهــل واملــرض والبطالــة وذلــك يعــين

  .26الذين يعيشون يف الدول النامية توجه التنمية صوب عمل اإلنسان يف العامل، خصوصا

الن األوضـاع الدوليـة الراهنـة قـد أفـرزت حقوقـا جــــــــــــديدة أكثـر  :الحق فـي التنميـة حـق جمـاعي-ب

وب، وذلـك شـع، فيجـب أن حتققهـا جلميـع ال27واجلماعـة منهـا لألفـراد واألشـخاص أنـــــــــصافا بالشعوب

                                                 
 .81لعلي بوكمیش، المرجع السابق، ص -23
 .، مرجع سابق1986نص المادة األولى من إعالن الحق في التنمیة الصادر في األمم المتحدة -24
، 1999ج�وان  9أعمال الن�دوة اإلقلیمی�ة ح�ول حق�وق اإلنس�ان والتنمی�ة، الق�اھرة، كریمة كریم، حقوق اإلنسان والتنمیة،  -25

 .99ص 
 .247ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  -26
 .230صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، المرجع السابق، ص -27
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عــن ) Karel Vasak(، وقــد رســخت هــذه الفكــرة عنــدما أعلــن 28بتوجيههــا صــوب كــل الشــعوب

  .29اإلنسان أطلق عليه اجليل الثالث والدة جيل جديد من حقوق

وعلى ذلك فإن احلق يف التنمية حـق فـردي وحـق مجـاعي يف نفـس الوقـت، حـق فــــــــــــــردي يثبـت        

حتصـل عليهـا  لإلنسان والفرد، وحق مجاعي يثبت للدول واجلماعـات والشـعوب خصوصـا تلـك الـيت مل

  .30بعد

فهـو يتضـمن هـذا يعـود للكـائن اإلنسـاين،  :الحق في التنمية حق عـالمي وغيـر قابـل للتصـرف-ج 

وجــوب االعــرتاف بــاحلق يف التنميــة لكــل إنســان دون متييــز بســبب األصــل أو املــذهب أو الــدين، وأن 

، وهذا مـا جـاء بـه إلعـالن 31اإلنسان أضفى بعدا إنسانيا هاما أمهية اعتبار احلق يف التنمية من حقوق

ـــــر قابــــل ، فهــــو حــــق عــــاملي مبعــــىن أنــــه 1993، وإعــــالن فينــــا 1986احلــــق يف التنميــــة لســــنة  غيــــــــــــــــــ

  .32احلــــــــــــــــقوق األساسيةللتصرف، وهو جزء ال يتجزأ من 

إن عمليــة التنميــة شــاملة ال تقتصــر علــى اجلانــب االقتصــادي، بــل تشــمل  :أبعــاد عمليــة التنميــة-2

يات اإلنسان اخل، ومستمرة ومتواصلة ومتطورة ألن حاج... اجلوانب االجتماعية والثقافية والسياسية و

  . وطموحاته دائما يف حالة جتدد، وهي متوازنة أل�ا ال تكون على حساب مصاحل األجيال القادمة

                                                 
 .147عاطف سلیمان برھوم، المرجع السابق، ص-28
 .230لصافي، المرجع السابق، ص صفاء الدین محمد عبد الحكیم ا -29
 .247ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -30
 .25نغم لقمان محمد الحیالي، المرجع السابق، ص-31
من نص المادة األول�ى  1، مرجع سابق، وكذا الفقرة 1986من دیباجة إعالن الحق في التنمیة الصادر سنة  6نص الفقرة -32

 .1993عمل اتفاقیة فینا الصادر عام  الجزء األول من إعالن وبرنامج
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ينصـــرف البعـــد االقتصـــادي يف عمليـــة التنميـــة إىل حســـن االختيـــار وتوظيـــف  :البعـــد االقتصـــادي-أ 

�ــدف حتقيــق معــدل منــو املــوارد الطبيعــة، وهــذا يتطلــب ضــرورة تنميــة وتنظــيم املــوارد االقتصــادية للدولــة 

اقتصادي مناسب ومعقول، ألجل حتقيق مستوى اقتصـادي يـؤدي إىل االنتقـال مـن حالـة التخلـف إىل 

حالــة التقــدم، وميثــل البعــد االقتصــادي بعــدا أساســيا يف عمليــة التنميــة، ذلــك ألنــه يعتــرب القــاطرة الـــيت 

  .33تقودها حنو حتقيق أبعادها األخرى

ىل العالقــة بــني الطبيعــة والبشــر، ألجــل النهــوض مبســتوى ورقــي النــاس يشــري إ :البعــد االجتمــاعي-ب

وحتسني سبل احلصول علـى اخلـدمات الصـحية والتعليميـة األساسـية، والوفـاء باحلـــــــــد األدىن مـن معـايري 

ركة األمــن واحــرتام حقــوق اإلنســان، كمــا يــؤدي إىل تـــــــــــنمية الثقافــات املختلفــة والتنــوع والتعدديــة واملشــا

  . 34ـــــــقواعد التنمية صنع القرارالفعلية للـ

إذا كانـت عمليـة التنميـة ترتكـز يف ضـرورة اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة والبشـرية أفضـل  :البعـد البيئـي-ج 

اســتخدام، فمــن الضــروري أال يكــون ذلــك علــى حســاب األضــرار بالبيئيــة، بــل يلــزم ضــرورة ربــط حتقيــق 

  .  التنمية مبوضوع محاية البيئة

يتحـدث املهتمـني حبقـوق اإلنسـان علـى حصـر  :موقع الحق في التنمية ضـمن حقـوق اإلنسـان-3 

  :حقوق اإلنسان يف ثالثة أجيال وهي

قــد حريــة التعبــري والتفكــري واملعت(ويضــم احلقــوق املدنيــة والسياســية وهــي حقــوق فرديــة  :الجيــل األول-

  ...).والصحافة والتجمع والتنقل 

                                                 
 .143صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص -33
 .51، ص 2011سناء محمد الجبور، اإلعالم البیئي، دار أسامة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة األولى،  -34
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م احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة وهــذه احلقــوق تتأســس علــة مبــدأ ويضــ :الجيــل الثــاني-

احلــق يف الشــغل والتعلــيم، واألجــر العــادل والضــمان االجتمــاعي (املســاواة ومــن بــني أبــرز هــذه احلقــوق 

  ....).واملأكل وامللبس 

احلـق يف (أو احلقـوق اجلماعيـة أو مـا تسـمى حبقـوق التضـامن وتـــــــــــضم هـذه احلقـوق  :الجيل الثالث-

  )التنمية، احلق يف تقرير املصري، واحلق يف بيئة سليمة

  إقرار الحق في التنمية :المبحث الثاني

حــد مــا تبــدو عالقــة التنميــة حبقــوق اإلنســان مــن الناحيــة النظريــة بســيطة غــري أ�ــا يف الواقــع معقــدة إىل 

وتتطلــب الكثــري مــن التأمــل والتحــري فهــي عالقــة متطــورة، فمنــذ اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان ســنة 

إعــالن برنــامج عمــل فينــا  1993إىل تــاريخ انعقــاد املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنســان بفينــا عــام  1948

  .مرت منظومة حقوق اإلنسان مبراحل وحمطات البد من إبرازها والتوقف عندها

  الحق في التنمية على المستوى الدولي: طلب األولالم

ظهرت العديد من البوادر على املستوى الدويل اليت تقول باحلق يف التنمية املستدامة، وجتسد ذلك     

  . من خالل املواثيق الدولية اليت تضمنتها االتفاقيات الدولية أو املؤمترات الدولية

  الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان الحق في التنمية في إطار: الفرع األول

انصــب اهتمــام األمــم املتحــدة بعــد قيامهــا علــى تعزيــز ونشــر حقــوق اإلنســان مــن خــالل جمموعــة مــن 

اإلعالنــــات واالتفاقيــــات الدوليــــة اخلاصــــة حبقــــوق اإلنســــان، فكانــــت اخلطــــوة األوىل إصــــدار اإلعــــالن 

إلعـالن يف شـكل قوالـب قانونيـة عـن العاملي، فقد حرصت على وضع مبادئ ومثل عليا اليت جاء �ـا ا

طريـــق املواثيـــق واملعاهـــدات الدوليـــة امللزمـــة، حيـــث ســـعت جاهـــدة إىل إدمـــاج حقـــوق اإلنســـان يف أطـــر 
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قانونية �دف التأكيد على اهلدف املرجو واالعرتاف بأن الكرامة اإلنسانية هي أساس السـلم والعـدل، 

  . 1966ام وهكذا أصدرت العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان يف ع

ــــسان -1 ــــوق اإلنـــــــــ ــــالمي لحقــــــــــ ــــالن العــــــــ نتيجـــة اهتمـــام األمـــم 35جـــاء اإلعـــالن العـــاملي:اإلعـــــــــــ

املتحدة بالعمل على احرتام حقوق اإلنسان يف العامل بواسطة إرسـاء القواعـد القانونيـة الـيت تكفـل هـذه 

على الدول بأن يعمل مبقتضاها، فلقد احتوى على عدد من احلقوق، وتضمن احرتامها وتفرض التزاما 

املبادئ اليت شكلت ركيزة هامة ملفهوم احلق يف التنمية، فاإلعالن يتمتع بنظام مجاعي ودويل ميكـن فيـه 

، وقــد مت اإلشــارة يف ديباجــة اإلعــالن إىل العالقــة بــني حقــوق 36مــال احلقــوق واحلريــات إعمــاال تامــاإع

  . عبارة التحرر من العوز كما هو وارد يف الديباجةاإلنسان والتنمية يف 

أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن  1957الصادر يف نوفمرب  X II/161فموجب القرار رقم 

إجيــــاد تنميــــة اقتصـــــادية واجتماعيــــة متوازنـــــة أمــــر ضــــروري لإلســـــهام يف تعزيــــز الســـــلم واألمــــن والتقـــــدم 

  . راعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةاالجتماعي، وحتسني املستوى املعيشي وم

فعالقـــة اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان بـــاحلق يف التنميـــة، يبـــدو أن هنـــاك صـــلة كبـــرية بـــني مضـــامني 

اإلعالن العاملي ومقومات التنمية، فاإلعالن حبد ذاته يعد رافدا مهما من روافد التنمية، إذ مـن مميـزات 

 عنـــــــــــاصر التنمية بني ثنايا مـــــــــواده وذكر معظم األجزاء اجلوهريـة مـن احلـق يفاإلعـــــــالن أنه أورد أغلب 

                                                 
 10المؤرخ ف�ي ) 3-د(ألف  217صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب الئحة الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم -35

، الذي أرسى فكرة العالمیة في مجال حقوق اإلنسان، التي على أساسھا انتقلت حقوق اإلنسان من مج�رد ش�أن 1948دیسمبر 
 11مادة، انضمت الی�ھ الجزائ�ر بموج�ب الم�ادة  30من شؤون الداخلیة لتصحیح جزء من القانون الدولي یتكون من دیباجة و

 .1963، لسنة 64ر عدد  ، ج1963من دستور 
 .20عاطف سلیمان برھوم، المرجع السابق، ص  -36
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أن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقـوق واحلريـات الـواردة يف "من اإلعالن  2، فتشري املادة 37التنمية

ذي يقــوم علـــى ، ويف هــذه إشـــارة واضــحة ملضــمون احلـــق يف التنميــة الـــ....."هــذا اإلعــالن دون متييـــز 

نصـت علـى احلــق  18ضـمان التمتـع بكافـة هــذه احلقـوق جمتمعـة مبحتواهــا املـادي واملعنـوي، أمـا املــادة 

علـى حـق كـل شـخص يف ضـمانة االجتماعيـة ويف أن حتقـق " 22، وأكدت املادة 38"يف حرية التفكري

تصــادية واالجتماعيــة بوســاطة ا�هــود القــومي والتعــاون الــدويل مبــا يتفــق ونظــم كــل دولــة ومواردهــا االق

تؤكــد علــى احلــق يف العمــل  23أمــا املــادة " والرتبويــة الــيت ال غــىن عنهــا لكرامتــه ولنمــو احلــر لشخصــيته

ركـزت علــى املسـتوى املعيشــي  25واالختيـار احلـر للعمــل واحلصـول علـى شــروط عادلـة مرضــية، واملـادة 

أساسـيات احلـق يف التنميـة وال الذي يضـمن الصـحة والرفاهيـة واخلـدمات، فكـل هـذه احلقـوق تعـد مـن 

  .بد من إدراكها لتمام إعمال هذا احلق

  العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 2

حرص واضعو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان علـى أن يلحـق إصـدار اإلعـالن اتفاقيـات ملزمـة للـدول 

، فبعــد صـــدور اإلعــالن العــاملي حلقـــوق 39ا مفصــال ودقيقــا للحقـــوق واحلريــاتمـــتتضــمن معاجلــة وتنظي

، اجتهـــت األمـــم املتحـــدة إىل حتويـــل املبـــادئ الـــيت جـــاء �ـــا اإلعـــالن إىل أحكـــام 1948اإلنســـان لعـــام 

دوليني ، فنصــت املـــادة األوىل مــن العهـــدين الـــ40فــرض التزامـــات علــى الـــدول املصـــادقةمعاهــدة دوليـــة ت

                                                 
 .100نغم لقمان محمد الحیالي، المرجع السابق، ص-37
 .، السابق الذكر1948نص المادة الثامنة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  -38
، الجــــــــــــ�ـزء )المص�ادر ووس�ائل الرقاب�ة(حمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى، القانون ال�دولي الحق�وق اإلنس�ان  -39

 .112، ص 2011األول، دار الثقافة، الطبعة األولى، عمان، 
 .124نغم لقمان محمد الحیالي، المرجع السابق، ص -40
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، يف الفقــرة األوىل منهمــا 42القتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، واحلقــوق ا41السياســيةللحقــوق املدنيــة و 

أن حق الشعوب يف تقرير مصريها وأن تكون حرة يف حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي "نصا على 

رف جلميـع الشـعوب سـعيا وراء أهـدافها اخلاصـة التصـ"، وجاء يف الفقرة الثانية من نفس املادة "والثقايف

احلـــر بثروا�ـــا ومواردهـــا الطبيعيـــة دومـــا دون اإلخـــالل بأيـــة االلتزامـــات منبثقـــة عـــن مقتضـــيات التعـــاون 

االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة، وعن التعـاون الـدويل وال جيـوز يف أيـة حـال حرمـان 

  .43"أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة 

العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، الــيت تقابلهــا نــص  مــن 47كمــا جــاء يف نــص املــادة        

لـيس يف هـذا العهـد مـا جيـوز " من العهد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة  25املادة 

تأويلــه علــى حنــو يقيــد إخاللــه مبــا جلميــع الشــعوب مــن حــق أصــيل يف التمتــع واالنتفــاع الكــاملني مبلــف 

  ".واردها الطبيعيةاحلرية بثروا�ا وم

مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص  11كمـــا ميكـــن اســـتنتاج ضـــمنيا احلـــق يف التنميـــة مـــن نـــص املـــادة        

بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والـــيت نصـــت علـــى حـــق كـــل شـــخص يف مســـتوى معيشـــي  

  .كاف له وألسرته

  

  

                                                 
 .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المرجع السابق -41
واالجتماعی��ة والثقافی��ة، أعتم��د للتوقی��ع والتص��دیق واالنض��مام موج��ب ق��رار العھ��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق االقتص��ادیة -42

 .1976، دخل حیز النفاد في ینایر 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف  2200الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 .1966الثقافیة، لسنة نص المادة األولى من العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة و-43
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  ة الحق في التنمية في اإلعالنات الدولية الخاص: الفرع الثاني

احلـق (بعـد عشـرين عـام صـدر اإلعـالن : 1986اإلعالن الدولي حول الحق فـي التنميـة لسـنة -1

حـــــدة حـــــول اإلعـــــالن احلـــــق يف ، واعتمـــــد ونشـــــر مبوجـــــب قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم املت)يف التنميـــــة

، حيــث يعتــرب احلــق يف التنميــة حقــا مـــن حقــوق اإلنســان إىل جانــب كونــه حــق مــن حقـــوق 44التنميــة

علـــى الـــدول كـــأول مســـؤول عـــن ويرتكـــز علـــى الفـــرد كمســـتفيد أساســـي للحـــق يف التنميـــة، و  الشــعوب،

علـــى أنـــه احلـــق يف التنميـــة حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان غـــري القابلـــة "، وأشـــارت املـــادة األوىل 45أعمـــاهلم

للتصـــرف مبوجبـــه حيـــق لكـــل  إنســـان وجلميـــع الشـــعوب املشـــاركة واإلســـهام يف حتقيـــق تنميـــة اقتصـــادية 

وثقافيـــة وسياســـية، والتمتـــع �ـــذه التنميـــة الــــيت ميكـــن فيهـــا إعمـــال مجيـــع حقـــوق اإلنســــان واجتماعيـــة 

  ".واحلريات األساسية إعماال تاما

إن اإلنســان هــو موضــوع الرئيســي للتنميــة، ومعــىن أيــن يكــون "كمــا أشــارت املــادة الثانيــة منــه          

يف التنميـة مل يـأت جبديـد خبصـوص حـق ، فـاعالن احلـق "املشارك النشيط يف حق التنمية واملستفيد منه

وكذا ) 26-25-23(اإلنسان املتضمنة به، فقد جاءت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املواد 

، وإمنــا اجلديــد مــن 46ويل للحقــوق االقتصــادية والثقافيــةمــن العهــد الــد) 23-12-11-8-6(املــواد 

ملية التنمية بأبعادهـا االقتصـادية واالجتماعيـة اإلعالن احلق يف التنمية هو ربط هذه احلقوق صراحة بع

  .47من حقوق اإلنسان وليس مبجرد طلب والسياسية والبيئية، وباعتبار التنمية حقا

                                                 
 .part 1 A.94.XIV.vol، الوثیقة 1986دیسمبر  04، المؤرخ في 41/182قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  -44
 .23عاطف سلیمان برھوم، المرجع السابق، ص -45
 .100كریمة كریم، المرجع السابق، ص  -46
دوة اإلقلیمیة ح�ول حق�وق اإلنس�ان والتنمی�ة، برن�امج األم�م المتح�دة محمد كامل السید، حقوق اإلنسان والتنمیة، أعمال الن -47

 .154، ص 1999واإلنمائي والمنظمة العربیة لحقوق اإلنسان، 
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واحلــق يف التنميــة مــن احلقــوق الفرديــة الــيت تنتمــي إىل فئــة احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  

حقــوق أخــرى، احلــق يف تقريــر املصــري واحلــق يف الســالم وتعتــرب مــن احلقــوق اجلماعيــة إىل جانــب ثالثــة 

  .48واحلق يف التنمية املتوازنة، وهي حقوق من فئة اجليل الثالث حلقوق اإلنسان

وإذا كانـت احلقـوق الثالثـة السـابقة مقرونــة بصـفة اإللـزام، مثـل احلــق يف السـالم، الـذي حيظـر اســتخدام 

لــدول إمــا فيمــا خيــص احلــق يف تقريــر املصــري الــذي أقــره القــوة املســلحة لتســوية اخلالفــات السياســية مــن ا

، كمــا أن هنــاك اتفاقيــات دوليــة جديــدة حلمايــة البيئــة 1966العهــدان الــدوليان حلقــوق اإلنســان ســنة 

تعتــرب ترمجــة حلقــوق الشــعوب يف بيئــة ســليمة، إال أن احلــق يف التنميــة حلــد اآلن مل يقــرتن بصــفة اإللــزام، 

ر عـن اجلمعيــة العامـة لألمـم املتحــدة، كـاإلعالن العــاملي حلقـوق اإلنســان وإمنـا هـو إعــالن سياسـي صــاد

  .49العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان قبل

باإلضــافة إىل ذلــك فقــد عقــدت األمــم : 1993المــؤتمر الــدولي لحقــوق اإلنســان بفينــا لعــام -2

كاملؤمتر العـاملي حلقـوق   املتحدة عددا من املؤمترات الدولية تطرقت إىل احلق يف التنمية بشكل أو بأخر،

، وتضـمن اإلعـالن نقـاط وفقـرات )إعـالن وبرنـامج عمـل فينـا( 1993اإلنسان املنعقد يف فينا يف عـام 

  : أساسية عن احلق يف التنمية كحق من حقوق اإلنسان منها

أن الدميقراطيــة والتنميــة واحــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية وأمــور مرتابطــة ويعــزز بعضــها -*

الـــبعض، علـــى إرادة الشـــعب املعـــرب عنهـــا حبريـــة يف تعزيـــز نـــــــــــــظنه السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة 

                                                 
 .155محمد كامل السید، المرجع السابق، ص -48
 .1993من إعالن وبرنامج فینا لعام  8نص المادة  -49
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ة والتنميــــة واحــــرتام حقــــوق والثقافيــــة، وينبغــــي علــــى ا�تمــــع الــــدويل أن يــــدعم تقويــــة وتعزيــــز الدميقراطيــــ

  .50اإلنسان

لمجتمع أن يدعم أقل البلـدان منـو امللتزمـة يؤكد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان من جديد أنه ينبغي ل-*

بعمليـــة إقامـــة الدميقراطيـــة وتنفيـــذ اإلصـــالحات االقتصـــادية، وأكثرهـــا توجـــد يف قـــارة إفريقيـــا كـــي جتتـــاز 

  .51الدميقراطية والتنمية االقتصاديةبنجاح مرحلة انتقاهلا إىل 

مبـني يف إعـالن احلـق يف التنميـة  يعيد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسـان تأكيـد احلـق يف التنميـة كمـا هـو-*

  .52يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية بوصفه حقا عامليا وغري قابل للتصرف وجزء ال

كمــا أكــد اإلعــالن أن اإلنســان هــو املوضــوع الرئيســي للتنميــة، وانعــدامها ال جيــوز اختــاذه ذريعــة        

دول أن تتعــارف مــع بعضــها الــبعض لتربيـر االنتقــاص مــن حقــوق اإلنســان املعــرتف �ــا، وينبغــي علــى الــ

  .53مية وإزالة العقبات اليت تعرتضهامن أجل ضمان التن

  إقرار الحق في التنمية على المستوى الوطني: المطلب الثاني

مل تشكل التنمية االقتصادية واالجتماعية أحـد مرتكـزات النظـام السياسـي اجلزائـري، وإمنـا أعتـرب        

مؤسسة اجتماعية ال ميكـن �مـيش جانبهـا السياسـي، مـن حيـث أن نتـائج تلـك التنميـة هـي الـيت كـان 

صـــادية يعتمـــد عليهـــا لضـــمان االجتمـــاع الضـــروري لبنـــاء القوميـــة والدولـــة، فلقـــد اعتـــربت التنميـــة االقت

واالجتماعيــة اجلانــب املرئـــي واملــادي ملشــروع حتـــديث ا�تمــع اجلزائـــري الــذي كــان مـــن أهــداف الدولـــة 

                                                 
 .155محمد كامل السید، المرجع السابق، ص -50
 .، المرجع نفسھ9المادة نص  -51
 .1993، عالن وبرنامج عمل فینا 10نص المادة  -52
 .1993لمزید منا لتفاصیل أنظر إعالن وبرنامج عمل فینا -53
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اجلزائرية منه الغاية االجتماعية ملؤسسة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، تتمثـل يف جتسـيد اإليديولوجيـة 

ا األساس البد أن تبين نظامـا ، وعلى هذ54اليت شعارها من الشعب وإىل الشعبالشعوبية واالشرتاكية 

جديــدا لــيس فقــط مؤسســا علــى تأكيــد نظــري للحقــوق املقدســة للشــعوب واألمــم، ولكــن علــى التمتــع 

احلقيقــي �ــذه احلقــوق، وأن هــذه املبــادرة الــيت شــرعت فيهــا إحــدى الــدول الناميــة للتعبــري عــن التنميــة  

 1969ن معانــــاة، ففــــــــــــــــــــي عــــام كحــــق لفــــت أنظــــار املهتمــــني بتنميــــة العــــامل الثالــــث ومــــا تواجهــــه مــــ

، ويف إطــار أشــغال "حــق الشــعوب الناميــة"يف اجلزائــر وثيقــة بعنــوان "جلنــة العــدل والســلم "أصــــــــــــــــــدرت 

عن وجود حق الشعوب يف التنميـة وهـذا يف خطـاب مـذاع " ديفال"هذه اللجنة أعلنت أسقف اجلزائر 

ـــة لألمـــم  1974، ويف عـــام 1969فيفـــري  01يف  تطـــرق الـــرئيس هـــواري بومـــدين يف رســـالة للجمعي

يد ملوضوع حق اإلنسـان غري العادية حول ضرورة إقامة نظام اقتصادي جد 6املتحدة العامة يف دور�ا 

، فقـد تقـع علـى الدولـة عـدة التزامـات خاصـة يف ا�ـال االجتمـاعي لتحقيـق التنميـة، فيعـد 55يف التنمية

أكثـــر صـــراحة وتفصـــيال هلـــذه االلتزامـــات،  56التنميـــة يف امليـــدان االجتمـــاعياإلعـــالن املتعلـــق بالتقـــدم و 

حيث نص على حق الشـغل، وتصـفية اجلـوع وسـوء التغذيـة وتصـفية الفقـر، مـع التوزيـع العـادل للـدخل 

  .وتصفية األمية وضمان احلقوق الثقافية

                                                 
، ص 2012قرمیش ملیكة، دور الدول�ة ف�ي التنمی�ة ف�ي الجزائ�ر، رس�الة مقدم�ة لنی�ل ش�ھادة دكت�وراه، جامع�ة قس�نطینة،  -54

216. 
التنمی�ة المس�اھمة اإلفریقی�ة ف�ي منظوم�ة حق�وق اإلنس�ان، المجل�ة األكادیمی�ة للبح�ث الق�انوني، بطاطاش أحمد، الحق ف�ي  -55

 .وما یلیھا 423، ص 2015-02، العدد 12المجلد 
المتضمن اإلعالن المتعلق بالتقدم والتنمیة في المیدان االجتماعي المصادق علی�ھ م�ن ط�رف الجمعی�ة  2542القرار رقم  -56

 .1969دیسمبر  11بتاریخ  25ة في دورتھا العامة لألمم المتحد
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ق، لكـن سـأحاول مقاربـة كما نص اإلعالن العاملي حول احلق يف التنميـة علـى مجلـة مـن احلقـو          

احلـق (فـأبرز هـذه احلقـوق : بعض احلقوق األساسية مع حماولة بيان مدى إعماهلا على املسـتوى الـوطين

  ).اخل.... يف الصحة، احلق يف السكن، احلق يف التعليم 

 25يف نـص املـادة  1948لقـد عـرف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان لسـنة  :الحق في الصحة-1

لكــل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة بكفــي للضــمان الصــحة والرفاهيــة لــه وألســرته،  "منــه علــى أن 

وخاصـــة علـــى صـــعيد املأكـــل وامللـــبس املســـــــــــــــكن والعنايـــة الصـــحية، وكـــذا يف العهـــد الـــدويل للحقـــوق 

حيق لكل إنسـان يف التمتـع بـأعلى "على أنه  12يف نص املادة  1966االقتصادية واالجتماعية لسنة 

ن الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه واإلعالن العاملي حول احلق يف التنمية يف نص املادة مستوى م

ا�تمـع، وهلـذا ينبغـي ضـمان  أفـراد، وتعترب اخلـدمات الصـحية مـن احلقـوق األساسـية لكـل فـرد مـن 08

  .حيةأن حيصل كل فرد يف ا�تمع على حــــــــــد أدىن من هذه اخلدمات، وترتبط الربامج الص

فقــد عمــدت اجلزائــر منــذ االســتقالل إىل يومنــا هـــذا إىل تبــين سياســة صــحية قائمــة علــى جمموعــة مـــن 

القضــاء علــى األوبئــة، جمانيــة العــالج، والصــحة احلواريــة، ويف جمملهــا �ــدف إىل جتســيد : املبــادئ أمههــا

وبتتبــع تطــور املنظومــة  حــق املــواطن يف الرعايــة الصــحية الــذي أقرتــه خمتلــف الدســاتري والقــوانني الوطنيــة،

الصــحية يف اجلزائــر اتضــح أن املشــرع اجلزائــري ومــن خــالل القــانون املتعلــق بالصــحة ألقــى علــى الدولــة 

واجب ضمان جتسيد احلق يف الصحة كحق أساسي اإلنسان على كل املستويات، عرب انتشار القطـاع 

  .57عمومي لتغطية كامل الرتاب الوطينال

                                                 
 .2018، سنة 46، المتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018جوان  2، المؤرخ في 11-18لقانون رقم ا-57
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لة يف توفري الرعاية الصحية يتم صياغة مجلة من األنظمة والقوانني والقرارات وتفعيال بواجب الدو       

حيال اخلدمات الصحية املقدمة للمجتمع، ويتم الرقابة على أداء هذه اخلدمات، ويعكس بذلك قدرة 

زائـــــر وكـــــذلك أفـــــاق تطورهـــــا القطـــــاع الصـــــحي علـــــى ضـــــمان تنفيـــــذ السياســـــة العامـــــة الصـــــحية يف اجل

  .58مستقبال

هذا واقع الصحة يف اجلزائر يؤكد صعوبة توفري احلق يف الصحة يإعتبارها أن الدسـتور اجلزائـري ال و      

 ، ومــا جــاء بــه التعــديل الدســتوري59كفــل احلمايــة والرعايــة الصــحية فقــطيضــمن احلــق يف الصــحة أمنــا ي

  . 60منه 66من خالل نص املادة  16/01

ــــىن سياســــة تنمويــــة ق ــــري يتب ــــيت يعرفهــــا احملــــيط والتطــــور وملــــا كــــان املشــــرع اجلزائ ائمــــة علــــى التغــــريات ال

االقتصـــادي واالجتمـــاعي والثقـــايف للمجتمـــع، واالهتمـــام املتزايـــد للســـكان بالصـــحة، إضـــافة إىل طبيعـــة 

  . 61عتبارها متثل أساس خدمة اجتماعيةاخلدمات الصحية يإ

العالقــــة يف عمليــــة إن مســــألة التنميــــة الصــــحية املســــتدامة تتطلــــب مشــــاركة كافــــة األطــــراف ذات       

ـــريني وتعزيـــز  ختطـــيط وبنـــاء نظـــام صـــحي ووضـــع الـــربامج الكفيلـــة بـــالنهوض باملســـتوى الصـــحي للجزائ

  .مجيع القطاعات ذات الصلة بالصحة الشركات املسئولة واالبتكارات يف

                                                 
لحول علي، واقع الصحة والمستشفیات في الجزائر، مجلة الدراس�ات، العــــــــــ�ـدد االقتصــــــ�ـادي، جامع�ة األغ�واط،  -58

 .254، ص 2016، جانفي 25عدد 
 .1996، سنة 61، ج ر عدد 1996نوفمبر  28، المؤرخ 1996المعدل لسنة  1989دستور الجزائر  -59
الرعایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من األمراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتھ�ا، " ، على أن 66المادة -60

، المتعلق بالتعدیل الدستوري، ج ر ع�دد 16/01، القانون رقم "تسھر الدولة على توفیر شروط العالج لألشخاص المعوزین 
 .2016، لسنة 14
تساھم حمایة الصحة وترقیتھا في الراحة البدنیة والنفس�یة واالجتماعی�ة للش�خص "  11-18، القانون رقم 02نص المادة  -61

 .السابق الذكر، "ورقیھ في المجتمع، وتشكالن عامال أساسیا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
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ن اإلعـالن العـاملي حلقـوق مـ 25لقد مت التنصـيص علـى احلـق يف السـكن يف املـادة  :الحق السكن-2

، وكـذا 63القتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـةمـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق ا 11، واملادة 62اإلنسان

من اإلعالن العاملي حول التنمية على اختاذ التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفـرص للجميـع يف  8املادة 

نص علــى حــق إمكانيــة وصــوهلم إىل املــوارد األساســية والتعلــيم، وبضــمان الســكن، كــل هــذه املواثيــق تــ

  املواطن يف السكن يضمن الكرامة اإلنسانية  

كما أن الربط بني موضوع السـكن واحلـق يف التنميـة يفـرض إن نتطـرق ملفهـوم التنميـة اإلسـكانية       

املســـتدامة الـــيت تؤكـــد علـــى تشـــكيل التجمعـــات الســــكنية املتكاملـــة مـــن خـــالل التأكيـــد علـــى مفهــــوم 

ملنفرد إلجياد فضاءات تؤكد على العالقات االجتماعية، كمـا تؤكـد علـى ا�موعة السكنية وليس املبىن ا

املناخ املصغر والتكيـف مـع البيئـة الطبيعيـة والتأكيـد علـى الفضـاءات املفتوحـة الصـغرية وإجيـاد فضـاءات 

مظللة مع تطوير ا�تمعات املوجودة وإعادة تأهيلها، وهي تشكل أحد أبعاد التنميـة املسـتدامة املتمثلـة 

، لقــد عمــل برنــامج األمــم املتحــدة إىل حتديــد متطلبــات التنميــة اإلســكانية مــن 64البعــد االجتمــاعي يف

خــالل وضــع اســرتاتيجيات عامليــة تــربط بــني احلــق يف الســكن واحلــق يف التنميــة ، وذلــك لتطــوير التنميــة 

امــة ألمــم أي ســنة قبــل قــرار اجلمعيــة الع 1988احلضــرية املســتدامة وعرفــت باســرتاتيجية املــأوى ســنة 

                                                 
لكل ف�رد الح�ق ف�ي مس�توى معیش�ة یكف�ي لض�مان "، على أن 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  25نص المادة  -62

 .، السابق الذكر"الصحة والرفاھیة لھ وألسرتھ، وخاصة على الصعید األكل والملبس والمسكن والعنایة الطبیة
تقر الدول األطراف ف�ي ھ�ذا العھ�د " حقوق االقتصادیة واالجتماعیة على أن من العھد الدولي الخاص بال 11نص المادة  -63

بحق كل شخص ف�ي مس�توى معیش�ي ك�اف ل�ھ وألس�رتھ، ی�وفر م�ا یف�ي بحاج�اتھم م�ن الغ�داء والكس�اء والم�أوى، وبحق�ھ ف�ي 
، معترف�ة ف�ي ھ�ذا الص�دد تحسین متواصل لظروفھ المعیشیة، وتتعھد الدول األطراف باتخاذ لتدابیر الالزمة إلنفاذ ھ�ذا الح�ق

 .، السابق الذكر"باألھمیة األساسیة للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر
عبد الرزاق سالم ونذیر بوسھوة، أفاق التنمیة اإلسكانیة المستدامة في الدول العربیة، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي حول  -64

، كلی�ة الحق�وق وعل��وم السیاس�یة، جامع�ة المدی��ة، 2012م��اي  24و 23ي قط�اع الس�كن ف��ي ال�دول العربی�ة واق��ع وأف�اق، ی�وم
 .09ص
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ـــة ل ـــة املســـتدامةاملتحـــدة بتشـــكيل جلن عقـــدت اجلمعيـــة  1996، ويف ســـنة 65لبحـــث يف موضـــوع التنمي

العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف إطـــار برناجمهـــا مـــؤمتر خـــاص باملســـتوطنات البشـــرية حبيـــث طـــور مـــن مفهـــوم 

السياســية ومؤشــرات اإلســكان ليــتم ربطهــا يشــكل مباشــر جبميــع أبعــاد التنميــة املســتدامة االقتصــادية و 

شــرا مــن مؤشــرات واالجتماعيــة، كمــا مت حــث التشــريعات الداخليــة بتقنــني احلــق يف الســكن واعتبــاره مؤ 

من  01/16، فقد نص القانون اجلزائري على هذا احلق يف التعديل الدستوري رقم 66التنمية املستدامة

ــــصول تشـــجع الدولـــة علـــى إجنـــاز املســـاكن، تعمـــل الدولـــة علـــى تســـه" 67خـــالل نـــص املـــادة  يل حــــــــ

، فــذلك يعــين أن الدولــة تعمــل علــى التشــجيع وتســهيل إلجنــاز 67"الفئـــــــــــــــــات املـــــــــحرومة علــى الســكن 

  .املساكن مع  منح حصوهلا لكل الفئات احملرومة أي العمل على التوزيع العادل له

يعتــرب التعلــيم أكثــر تــأثريا يف إعمــال بــاقي حقــوق اإلنســان، فهــو حــق يف حــد  :الحــق فــي التعلــيم-3

ذاتــه، كمــا أنــه وســيلة لتحقيــق احلقــوق األخــرى املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، 

وهـــو الوســـيلة العمليـــة النطـــالق الفئـــات املهمشـــة مـــن إطـــار الفقـــر واجلهـــل للمســـامهة الفعالـــة يف احليـــاة 

طنية، ويتجاوز تأثريه حدود احلاضر إىل املستقبل، وبذلك فهو وسيلة مضمونة لالستثمار املسـتقبلي الو 

ـــــافس يف اســـــتخدامها يف إطـــــ ار املنافســـــة االقتصـــــادية مـــــن جانـــــب احلكومـــــات للمـــــوارد املتاحـــــة، والتن

  .68العاملية

                                                 
 .09عبد الزراق سالم ونذیر بوسھوة، المرجع السابق، ص  -65
 .11، ص ، المرجع السابقعبد الزراق سالم ونذیر بوسھوة -66
 .  ، السابق الذكر16/01، القانون 67نص المادة  -67
ح�دیات الجدی�دة أم�ام إعم�ال الح�ق ف�ي التنمی�ة ف�ي إط�ار العرب�ي، أعم�ال الن�دوة محمود عبد الفضیل ومحسن عوض، الت -68

 .287، ص1999جوان  9-7اإلقلیمیة حول حقوق اإلنسان والتنمیة، القاھرة 
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ـــة بـــدءا بـــ         ـــة الـــيت ربطـــت التعلـــيم يف قضـــية التنمي ـــائق الدولي اإلعالن العـــاملي حلقـــوق وتتعـــدد الوث

ـــر ا�تمــع الــدويل هــذا احلــق يف تعزيــز  اإلنســان والعهــدين الــدوليني امللحقــني بــه، أي مبعــىن أن يستمـــــــــــــــ

عملية التنمية، من خالل تـوفري املنـاخ املناسـب للحصـول علـى املعـارف  واملعلومـات الـيت تسـاعد الفـرد 

ده ومواطنيــه عــن طريــق تطبيــق املعــرف الــيت اكتســبها يف وضــع علــى امــتالك املهــارات الالزمــة خلدمــة بلــ

خطط والسياسات التنموية لوطنه، وبالتايل جتسد حقه يف إدارة شؤون الـبالد وهـو ذات احلـق الـذي مت 

تأكيـــده يف العديـــد مـــن املواثيـــق والعهـــود الدوليـــة ومنهـــا اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان كمـــا حـــرص 

الرتبويـــة بأقطا�ـــا املختلفـــة، اإلداريـــة واملعلمـــني ومنـــاهج التعلـــيم، علـــى تعزيـــز اإلعـــالن أن تقـــوم العمليـــة 

مبـــادئ التفـــاهم والتســـامح والتعـــاون واحـــرتام حقـــوق اإلنســـان، وبالتـــايل خلـــق أرضـــية مشـــرتكة وعريضـــة 

متفق عليها بني الدول األعضاء يف منظمة الدول ومن هنا يكتسب املناهج الرتبوية أمهية كبرية، إمـا يف 

عزيــز مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، أو يف الوقــت نفســه أن يكــون معيقــه لنشــوء تلــك املبــادئ، ت

فالعمليــــة الرتبويــــة إذن ليســــت حمايــــدة اجتــــاه تعزيــــز مبــــادئ حقــــوق اإلنســــان الرتباطهــــا بصــــناع القــــرار 

  .والسياسيني يف الدولة

وصـوال إىل التعـديل  1963مـن دسـتور  ولقد كـان املشـرع اجلزائـري سـباقا يف تقريـر هـذا احلـق إبتـداءا  

التعليم العمومي جماين "اليت جاء فيها بصراحة على أن  65من خالل نص املادة  01/16الدستوري 

حســـب الشـــروط الـــيت حيـــددها القـــانون، التعلـــيم األساســـي إجبـــاري، تـــنظم الدولـــة املنظومـــة التعليميـــة 

  ".الوطنية

احلـق الكامـل، مـن خـالل وضـع تشـريعات خاصـة أن تفـرض وبناءا على مـا سـبق فـإن الدولـة هلـا       

رقابتها على العملية الرتبوية، وعلى القائمني عليها علـى أن يكـون التعلـيم جمـاين لكافـة طبقـات ا�تمـع  
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ـــة األفـــراد املاديـــة  ـــز مـــع إلزاميـــة التعلـــيم األساســـي، حـــىت تضـــمن عـــدم االعتـــداء علـــى حري أي دون متيي

ن هذا ال يعين بأي شكل من األشكال أن تقوم الدولة بفرض مناهج تـدريس واملعنوية أو العقلية، ولك

تعادي فيه مذهب معني أو مجاعة سياسية أو عرقية معينة ألن واجبها العمل للمصلحة العامة واحـرتام 

حقوق اإلنسان وتعزيز مبادئ التسامح والصـداقة والسـلم، بغـض النظـر عـن العـرق أو اللـون أو األصـل 

  .أو اجلنس
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  الخاتمة 

وختامـــا ميكـــن القـــول إنـــه هنـــاك عالقـــة وثيقـــة بـــني احلـــق يف التنميـــة وممارســـة حقـــوق اإلنســـان 

األخرى، بل أن احلق يف التنمية تعترب شرطا جوهريا ملمارسة اإلنسان لسائر حقوقه األخرى، ومن هـذا 

  .األخرى يأيت أمهية احلق يف التنمية باعتباره متداخال مع سائر حقوق اإلنسان

كمــــا أن قبــــول إعــــالن احلــــق يف التنميــــة أو حــــىت إدماجــــه ضــــمن القــــوانني الوطنيــــة والدوليــــة ال 

يشــكالن ضــمانة إلعمالــه بشــكل فعــال فهــو مــا يــزال يف بدايــة الطريــق، وحيتــاج إىل وقــت طويــل وإىل 

يـــة جمهـــودات إلعمالـــه وتنفيـــذه، واألمـــر يتطلـــب وجـــود قناعـــات وإجـــراءات واليـــات ســـوءا وطنيـــة ودول

  .إلعماله وكذا مراقبة تنفيذه وحماربة وردع كل انتهاك له

  :النتائج 

غمـــوض هـــذا النـــوع مـــن احلقـــوق مقارنـــة بـــاحلقوق املعروفـــة، فمـــزال تعريـــف احلـــق يف التنميـــة تعريفـــا  -

  . مقتصرا على اجلانب االجتماعي فقط

األمــر باالنتهاكــات البيئيــة قصــور احلمايــة القانونيــة واملؤسســاتية للحــق يف التنميــة، خاصــة إذا تعلــق  -

  .املرتبطة مبجال التنمية

 املعاهـــدات الدوليـــة والوطنيـــة أوعـــدم اإلقـــرار الصـــريح للحـــق يف التنميـــة ســـواء يف املواثيـــق الدوليـــة،  -

  . بطلب املساواة مع احلقوق األخرى املعروفة األمرخاصة إذا تعلق 

 . بانتهاك هذا النوع من احلقوق األمر، خاصة إذا تعلق اإللزامعدم اقرتان احلق يف التنمية بصفة  -
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  :التوصيات 

  . العمل على دسرتة احلق يف التنمية يف خمتلف الدساتري الوطنية -

تكثيـــف احلمايـــة القانونيـــة واملؤسســـاتية والعمـــل علـــى رفـــع هـــذا النـــوع مـــن احلقـــوق مقارنـــة بـــاحلقوق  -

  . األخرى

  . نه جبزاء يف حال انتهاكهتأكيد الزامية احلق يف التنمية واقرتا -

اإلقرار الصريح باحلق يف التنميـة علـى مجيـع املسـتويات االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والصـحية  -

 .اخل...والبيئة 
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  :قائمة المــــراجع

  .النـــــــــــصوص القــــــــــــانونية : أوال

  .1963، لسنة 64، ج ر عدد 1963دستور   -1

، يتضـــمن التعـــديل الدســـتوري، ج ر عـــدد 2016مـــارس ســـنة  6املـــؤرخ يف  16/01القـــانون رقـــم   -2

  . 2016، لسنة 14

، لســــنة 46، املتعلــــق بالصــــحة، ج ر عــــدد 2018جــــوان  02، املــــؤرخ يف 18/11القــــانون رقــــم   -3

2018 .  

  الكتب: ثـــــــــانيا

 واملغـرب العـريب، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـعإمساعيل العريب، التنمية االقتصادية يف الـدول العربيـة   -4

  .1994اجلزائر، 

  .2011للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة  أسامةسناء حممد اجلبور، اإلعالم البيئي، دار   -5

  مصــر  شــعبان عبــد العــاطي عطيــة واآلخــرون، املعجــم الوســيط، الطبعــة الرابعــة، دار الشــروق الدوليــة  -6

2004.  

ــــا  -7 ــــدين حممــــد عبــــد احلكــــيم الصــــايف، حــــق اإلنســــان يف التنميــــة االقتصــــادية ومحايتهــــا دولي  صــــفاء ال

  .  2005منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت، 

 ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، العالقة واملسـتجدات، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، بـن عكنـون  -8

  .1998اجلزائر، الطبعة الثالثة، سنة 

 )املصــادر ووســائل الرقابــة(حممــد يوســف علــوان وحممــد خليــل موســى، القــانون الــدويل احلقــوق اإلنســان -9

  .  2011اجلـــــــــــــزء األول، دار الثقافة، الطبعة األوىل، عمان، 
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 ةاإلســكندري  نغــم لقمــان حممــد احليــايل، احلمايــة الدوليــة للحــق يف التنميــة، املكتــب اجلــامعي احلــديث-10

  . 2017مصر، طبعة 

 رياض صاحل أبو العطا، احلقوق اجلماعية يف ضوء القانون الدويل العـام، دار اجلامعـة اجلديـدة، مصـر  -11

  .2009طبعة 

  .الرسائل الجامعية : ثالثا

رسـالة  سليمان منصور يونس احليوين، احلـق يف البيئـة وااللتـزام حبمايتهـا يف الـنظم الدسـتورية املعاصـرة  -11

  .2014دكتوراه يف احلقوق جامعة املنصورة، القاهرة 

ــــوراه، جامعــــة   -12 ــــر، رســــالة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة دكت ــــة يف اجلزائ ــــة يف التنمي قــــرميش مليكــــة، دور الدول

  . 2012قسنطينة، 

  المقاالت العلمية : رابعا

بطاطـــاش أمحـــد، احلـــق يف التنميـــة املســـامهة اإلفريقيـــة يف منظومـــة حقـــوق اإلنســـان، ا�لـــة األكادمييـــة   -13

  . 2015، سنة 02، العدد 12للبحث القانوين، ا�لد 

جامعــة  حــول علــي، واقــع الصــحة واملستشــفيات يف اجلزائــر، جملــة الدراســات، العـــــــــــــدد االقتصـــــــــادي  -14

  . 2016، جانفي 25األغواط، عدد 

شــــادية رحــــاب ورقيــــة عواشــــرية، احلــــق يف التنميــــة كــــــــــــــــحق مــــن حقــــوق اإلنــــــــــــــسان، جملــــة العلــــوم   -15

  . 2006، ديسمرب 15االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة، العدد 

املواثيـق الدوليـة ، قسـم )فلسـطني منوذجـا(عاطف سـليمان برهـوم، التنميـة وعالقتهـا حبقـوق اإلنسـان   -16

  .2012وحقوق اإلنسان، كلية دار الدعوة والعلوم اإلنسانية، 
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 محاية املستهلك من العالمات التجارية املقلدة يف التشريع اجلزائري 

  جامعة سعيدة –حنان مسكين   : األستاذة         

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   20/05/2018: تار�خ�املراجعة  03/04/2018 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

عترب العالمة التجارية وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة اليت اهتم املشرع حبمايتها نظرا تُ      

العالمات التجارية حبماية خاصة  تلدورها الفعال  و الرتباطها الوثيق باملستهلك ،ولذلك فقد حظي

من كل االعتداءات اليت يكمن أن تقع عليها، وحىت يضمن املشرع محاية فعالة وناجعة أقر هلا حبماية 

  .مدنية و أخرى جزائية ،إضافة إىل توقيع جزاءات أصلية و أخرى تكميلية لكل من يقوم بتقليدها

   تاملستهلك،  محاية، دعوى التقليد، االعتداءا العالمة التجارية،التقليد،   :الكلمات المفتاحية

  .جزاءات 

Summary: 

Trademarks are considered to be a means of legitimate competition that the 
legislator is interested in protecting because of their effective role and close 
association with the consumer. Trademarks have therefore been protected from 
all the attacks on which they lie. The legislator ensures effective and efficient 
protection, In addition to signing original and other supplementary sanctions for 

those who imitate them. 

Keywords: brand, imitation, consumer, protection, imitation suit, assaults  

sanctions. 
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  :مقدمة 

من أهم الوسائل اليت حتقق للتجار وأصحاب املشاريع ما يصبون إليه التجارية عترب العالمات تُ    

من متيز وربح، وتضمن لسلعهم وخدما�م رواجا واسعا، تتمثل يف القدرة على الوصول إىل علم 

املستهلكني �ذه املنتجات وإقباهلم عليها، األمر الذي يعين أن يكون هلؤالء املستهلكني إمكانية 

من املنتجات، وهذا ما يدعو التجار والصناع وأصحاب املشاريع إىل بذل  السيئو التمييز بني اجليد 

اجلهد الكبري من أجل حتسني ما ينتجونه، ووضعه يف شكل خاص مييزه عن غريه من املنتجات 

ارتفعت حصيلة  ، قيمتها  عولكن مع ازدياد أمهية العالمة يف ا�ال التجاري و ارتفا  ، املماثلة هلا

عليها و حماوالت تقليدها و تزييفها واستعماهلا على السلع  و اخلدمات املنافسة من أجل  االعتداءات

مما يؤثر سلبا على حقوق مالكي العالمات ,  الوصول إىل ترويج سريع للسلع و اخلدمات املقلدة 

ومن مث نفور  ،بل هدم الثقة يف جودة و نوعية العالمات األصلية ،األصلية من خالل إنقاص 

شهد العامل يف اآلونة األخرية تنامي ظاهرة تقليد العالمات التجارية بشكل  فقد.ستهلكني عليهاامل

هذه األخرية مست معظم القطاعات مما أثر سلبيا على املستهلك بالدرجة األوىل، باإلضافة  سريع،

شرع واستشعارا من امل .إىل اخلسائر اليت أحلقت بالشركات أصحاب العالمات التجارية األصلية

كما ،اجلزائري خبطورة الظاهرة سن قانونا جديد للعالمات بسط فيه محاية هلا من التعدي و التقليد

             تضافرت اجلهود الدولية على وضع اتفاقيات حملاربة ظاهرة التعدي على العالمة التجارية 

أحكام قانون العالمات ولعل التساؤل الذي يثار يف هذا الصدد هو حول مدى فاعلية  ،و الصناعية 

  .يف ضمان محاية الكافية للمستهلك من العالمات املقلدة

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل سيتم تقسيم موضوع الدراسة إىل حمورين أساسيني مها          
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  للعالمة التجارية و التقليد ياإلطار ملفاهيم: احملور األول

  . جزاء تقليد العالمة التجارية: احملور الثاين

  .للعالمة التجارية و التقليد  ياإلطار لمفاهيم: المحور األول

أو الفاصل بني  السمة « :إذ تعرف لغة على أ�ا. لقد ورد عدة تعاريف للعالمة التجاري         

وكل أثر فيه , به فالعالمة كل ما يعرف به الشيء  يوشيء منصوب يف الطريق يهتد  األرضيني

وعرفها الدكتور صالح » 1 وهي مشتقة من العلم مبعىن املعرفة, ومعرفة متيزه عن غريه   للداللة عليه

كل إشارة أو داللة مميزة يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم اخلدمة لتمييز صناعته أو «: زين الدين 

  .2»بضاعته أو خدماته عن مثيال�ا اليت يصنعها أو يتاجر �ا أو يقدمها آخرون

السيما , كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي« :أما من الناحية القانونية عرفت  على أ�ا         

أو الصور و األشكال املميزة , الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص و األحرف و األرقام و الرسومات 

 للسلع أو توضبيها و األلوان مبفردها أو مركبة اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص

وتعتمد العالمات التجارية يف عصرنا احلاصر على  3 »  معنوي عن سلع وخدمات غريه وطبيعي أ

    4:أنواع معينة من العالمات لتمييز املنتجات أو اخلدمات نذكر منها

  

  

                                                 
 .21، ص  2008ھالة مقداد الجلیلي، العالمة التجاریة ، دراسة  قانونیة مقارنة ، المكتبة القانونیة ، دمشق ،: أنظر - 1
  طبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان, صالح زین الدین، الملكیة الصناعیة و التجاریة: انظر - 2

 . 254ص   2000األردن
  44المتعلق بالعالمات ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2003یولیو  16مؤرخ في  06-03من األمر 1/ 02أنظر المادة  -  3

 . 2003یولیو  23مؤرخة في 
 .39أحمد الدماني ، فؤاد ھالل ، المرجع السابق ، ص : أنظر - 4
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 وهي العالمات اليت  يستخدمها املنتج لتمييز منتجات منتج أخر تكون :  العالمات الصناعية

 . ربالنسبة  ألجهزة الكمبيوت"  IBM"بالنسبة للسيارات و " مرسيدس" مثل مماثلة أو مشا�ة هلا 

                 وقد اعترب املشرع اجلزائري وضع هذا النوع من العالمات إلزامي على املنتجات الصناعية

و متابعته من قبل املستهلك يف  ، و الغرض من ذلك هو إمكانية حتديد و تعيني الصانع بسهولة

 .دم جودة هذه املنتجات الصناعية أو حصول صرر جراء استعماهلاحالة ع

 هي العالمة اليت يستخدمها التجار لتمييز املنتجات اليت يقومون ببيعها بعد :  العالمات التجارية

اجلزائري املشرع . أو من املنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر اإلنتاج، شرائها سواء من تاجر اجلملة

بل ترك لصاحب الشأن حق اخليار و  ، بضرورة اختاذ عالمة جتارية لتمييز منتجاتهمل يلزم التاجر 

 .تقدير مصلحته يف اختاذ عالمة مميزة ملنتجاته من عدم اختاذها

 مثل العالمات اليت تشري إىل خدمات النقل , وهي اليت ختصص لتمييز خدمة: عالمات اخلدمة          

  . 5اخل ...و السياحة

 أهمية العالمة التجارية : ثانيا 

                 للعالمة التجارية أمهية بالنسبة للمنتج إذ توفر له احلماية من أي استئثار لالنتفاع    

وتعزز روح ،و استعماهلا على منتجاته داللة على أن هذه األخرية ختصه من حيث اإلنتاج  ، �ا

    إىل حتسني وتطوير منتجا�م الكتساب ثقة املستهلكني املبادرة يف العامل من خالل سعي املنتجني

                                                 
 .  21 -20، ص 2013نعیمة علواش ، العالمات في مجال المنافسة ، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، : أنظر - 5
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وباملقابل تسهل على  املستهلك يف عملية التسوق وتساعده يف حتديد مصدر املنتج وعدم اخللط 

   6.بني السلع

  .شروط ثبوت حق الحماية على العالمة التجارية: ثالثا

توافرت على شروط تتنوع بني ما هو شروط ال تثبت احلماية القانونية للعالمة التجارية إال إذا 

  .وأخر إجرائية أو شكلية, موضوعية

اجتمعت معظم التشريعات املتعلقة حبماية العالمة التجارية : الشروط املوضوعية للعالمة التجارية: أوال

  7.على ضرورة توافر عدد من الشروط املوضوعية

بالطابع املميز للعالمة أن تكون هلذه األخرية صفة أو ويقصد  :أن تكون العالمة التجارية  مميزة – 1

وقد وضع هذا الشرط ملصلحة مالك العالمة حلمايته من املنافسة ،  رمز مميز للمنتجات املخصصة هلا

  8.ويف نفس الوقت للمصلحة املستهلك محاية له من اقتناء بضائع مماثلة أو مشا�ة, غري املشروعة

انسجاما مع مبدأ حرية التجارة و الصناعة فان لكل : ية مشروعةأن تكون العالمة التجار  – 2

إال أ�ا تفاوتت يف موقفها من  ، شخص احلرية يف اختيار عناصر اليت ميكن أن ترتتب منها العالمة 

واملشرع اجلزائري اعترب كل أداء للعالمة مضللة أو خمالف  9 .القيود و االستثناءات اليت وضعها عليها

  10.العامة و النظام العام باطاللآلداب 

                                                 
المحامي  عصام رجب التمیمي، التحكیم في المنازعات المتعلقة بالعالمات التجاریة ، دار النھضة : أنظر - 6

 . 155،ص  2008العربیة،القاھرة،
  2014 ، بوراس محمد ، النظام القانوني لإلشھار عن المنتجات و الخدمات ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة: أنظر - 7

 . 238ص 
طبعة , الدار البیضاء, مطبعة النجاح الجدیدة, یونس بنونة، العالمة التجاریة بین التشریع و االجتھاد القضائي : أنظر  -8

 .  23ص, 2006, األولى
 .31ص , المرجع السابق, نعیمة علواش: أنظر - 9

 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06 -03من األمر  22و  04المادتین  - 10
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تتوافر هلا احلماية القانونية  ال يكفي املظهر املميز للعالمة فباإلضافة إىل كو�ا جديدة حىت ، وعليه

وال تؤدي إىل خداع  ،أي ال جيوز أن ختالف النظام العام و اآلداب العامة ،جيب أن تكون مشروعة 

  .11اجلمهور

العالمة اليت تستفيد من احلماية القانونية هي اليت مل يسبق : أن تكون العالمة التجارية جديدة  – 3

وليس مقصود باجلدة هنا خلق , استعماهلا من طرف شخص أخر لتمييز منتوجات مماثلة أو مشا�ة

بيق اجلديد و املقصود باجلدة هو التط, وابتكار العالمة لكون هذا الشرط إمنا خاص برباءة االخرتاع

  وال يشرتط �ذا اخلصوص اجلدة املطلقة أي اليت مل يسبق استعماهلا �ائيا. للعالمة على منتوج معني

  12.بل اجلدة النسبية اليت متنع اللبس أو التضليل يف مصدر املنتجات أو اخلدمات

حىت تصبح  شروط شكلية، توافرة للشروط املوضوعية، جيب فإضا:  الشروط الشكلية للعالمة: ثانيا

  : العالمة متمتعة باحلق يف احلماية القانونية، وتتمثل يف

          27713 - 05من املرسوم التنفيذي رقم  04يتم طبقا ألحكام املادة   :التسجيلإيداع طلب  -

  14.املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعيةطلب التسجيل و اإليداع يتم أمام جهة خمتصة هي و 

يلعب اإليداع دورا مهما يف اكتساب ملكية العالمة، هلذا يقوم املعهد الوطين : اإليداع عنصر  -

  اجلزائري للملكية الصناعية بفحص الطلب املودع من ناحية الشكل ومن ناحية املضمون، فإذا كان

                                                 
  جامعة محمد خیصر, مجلة المنتدى القانوني , التنظیم القانوني للعالمات في التشریع الجزائري , رمزي حوحو :أنظر - 11

 . 38ص , 2003, 5العدد, بسكرة 
 .26ص , المرجع السابق, یونس بنونة: أنظر - 12
           یات إیداع العالماتالذي یحدد كیف2005أوت  02المؤرخ في  277-05من المرسوم التنفیذي رقم  04راجع المادة - 13

 346 - 08المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  رقم ,  2005أوت  07الصادرة في ,  54العدد , الجریدة الرسمیة, و تسجیلھا 
- 03من أمر  02بینما المادة . 2008نوفمبر  16الصادرة في , 63العدد  , الجریدة الرسمیة,  2008أكتوبر  26المؤرخ في 

 .علق بالعالمات حددت الجھة المختصة التي یتم إیداع فیھا المت 06
  .السالف الذكر المتعلق بالعالمات التجاریة 06-03من القانون  04و المادة  01/6أنظر المادة  - 14
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حمضر  وعلى إثر ذلك تقوم اهليئة املختصة بتحرير.الفحص إجيابيا من الناحيتني، يعد اإليداع مقبوال 

ونظرا للبيانات املدرجة عيها  ،يثبت تاريخ اإليداع، ساعته ومكانه، وكذا رقم التسجيل ودفع الرسوم 

وطبقا . 15تعد هذه الوثيقة ذا أمهية بالغة لفض النزاعات احملتملة اليت ميكن أن تقع بني عدة مودعني

للمعهد الوطين مللكية املتعلق بالعالمات فهي ختول  06 - 03من األمر رقم  07املادة ألحكام 

من املرسوم  12/2غري أن هذا الرفض ليس �ائي على اعتبار أن املادة , الصناعية صالحية الرفض

   16 .السالف الذكر متنح مدة شهرين للمودع لتقدمي مالحظاته 277 - 05التنفيذي رقم 

              السالف 277 -05من املرسوم التنفيذي رقم  14يتم طبقا ألحكام املادة: التسجيل - 

             29النشر طبقا ألحكام املادتني وبعد تسجيل العالمة وقيدها يف السجل تأيت عملية  ، الذكر

  . من ذات املرسوم 30و املادة 

ويتضح جليا مما تقدم، أن استكمال هذه اإلجراءات الشكلية يشكل ضمانا يف حد ذاته للمستهلك 

والقول إن كانت تتوافر على ,  ئري للملكية الصناعية عند فحصه للعالمة يوفرها املعهد الوطين اجلزا

يف إعالم مجهور املستهلكني بصدور عالمة  –كما أن للنشر نفس األمهية  شروط احلماية أم ال،

باملطالبة بإلغائها  - جديدة، وهذا يعطي الفرصة ألي شخص وعلى اخلصوص مجعية محاية املستهلك

  17.ا تضلل املستهلك إذا تبني بعد ذلك أ�

                                                 
 . 39ص  ، المرجع السابق،  رمزي حوحو: أنظر - 15
 . 35ص ،  المرجع السابق ، نعیمة علواش: أنظر - 16
جامعة  ، مجلة الحقوق و الحریات ، حمایة المستھلك في ظل قانون العالمات, زواوي الكاھنة ، كحول ولید: أنظر - 17

 . 630 -629ص   ، 2017أفریل  4العدد, محمد خیصر
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  .  حماية المستهلك من العالمة التجارية المقلدة: رابعا

 هتاستهوين املستهلك يف غالب األحيان أتزداد أمهية احلماية من العالمة يوما بعد يوم خاصة و        

وهو ما جيعل التجار خيتصرون طريق الربح , العالمة املشهورة أكثر من املنتوج يف حد ذاته عنده اقتناءه

  :ومن خالل هذه اجلزئية سنعاجل النقاط التالية. بتقليدها مما يؤثر سلبا على املستهلك 

  .  مفهوم تقليد العالمة التجارية: أوال

جموعها العالمة األصلية مما يؤدي إىل تضليل املستهلك أو يقصد بالتقليد اختاذ عالمة تشبه يف        

  .18»خداعه العتقاده بكو�ا العالمة األصلية

و هو بذلك خيتلف عن التزوير والذي من خالله تنسخ العالمة نسخا حرفيا دون أدىن تعديل 

  .  19عليها

             من األمر  26/1املشرع اجلزائري فقد عرف جنحة التقليد العالمة التجارية مبقتضى املادة 

جنحة تقليد لعالمة مسجلة كل عمل ميس  يعد« :املتعلق بالعالمات اليت تنص على أنه 03-06

ومن خالل هذا األمر أراد »  باحلقوق االستئثارية لعالمة قام به الغري خرقا للحقوق صاحب العالمة

  من أجل إضفاء محاية جزائية أكرب وردع كلاملشرع اجلزائري توسيع دائرة جترمي األفعال املاسة بالعالمة 

ومن أجل ذلك نص على جنحة التقليد مبعناها الواسع , ما يهدد حقوق أصحاب العالمات 

   20.حيث يندرج ضمنها  كل األعمال املاسة باحلقوق االستىثارية للعالمة املسجلة

                                                 
 . 84ص , المرجع السابق, یونس بنونة: أنظر - 18
لعالمة التجاریة في الفقھ القانوني و تطبیقات ذلك في معاییر تزویر أو تقلید ا ، حسام البطوش,صالح زین الدین: أنظر  - 19

  . 334 -333ص , 2017دیسمبر  04العدد  ، نون الكویتیة العالمیةمجلة كلیة القا ، القضاء األردني
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  مجلة المفكر ، جریمة تقلید العالمات في التشریع الجزائري  ، كحول ولید: أنظر - 20

 .480ص ,  2014سبتمبر  11العدد  ، جامعة محمد خیصر بسكرة
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  تأثير تقليد العالمة على المستهلك : ثانيا

فهي تشكل أساسا يقوم عليه , العالمة تلعب دور رئيسيا يف احلياة االقتصادية من املؤكد أن        

واحلماية القانونية للعالمة باختالف أنواعها ترمي إىل تامني , عمل إلشهار للمنتوج يف جمال األعمال

  . 21 محاية للمنتج أو بائعها لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته

                تقليد العالمات الصناعية و التجارية يؤدي ال حمالة إىل إثارة االلتباس وجتدر إلشارة إىل أن     

مما يؤدي إىل االعتداء , و اخللط لدى ذهن املستهلك بني عدة منتجات تتشابه بينها تلك العالمات

صاحل املستهلكني ممن كما يؤثر سلبا على م, على مصاحل العون االقتصادي الذي قلدت عالمته

املستهلك بعد اقتنائه ذات العالمة املقلدة دون  يتفاجأإذ قد , وقعوا ضحية التقليد العالمة األصلية

  . 22مما يؤثر عليه صحيا واقتصاديا, علمه بالتقليد أ�ا تفتقر للجودة و املواصفات املرغوب فيها

ك باعتبارمها ضحيتا تقليد العالمة أو وأمام هذا الوضع البد من محاية مالك العالمة و املستهل

وهي ختول صاحبها احلق يف , منتوج و وتستند احلماية املدنية إىل قواعد العامة يف القانون املدين 

املطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على عالمته بأي صور من الصور عن طريق دعوى املنافسة غري 

 المة التجارية مدنيا ملالك العالمة عن طريق املطالبةكما نص املشرع على محاية الع, املشروعة 

بالتعويضات املدنية النامجة عن ارتكاب أو حماولة ارتكاب تقليد العالمة والدعوى املؤسسة على تقليد 

  .  23 ترفع فقط من مالك العالمة  وال تقبل إال على من يقوم بتقليدها أو تزويرها

                                                 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في , حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة, زبیري بن قویدر:أنظر -  21

 .62ص , 2006-2005, جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان, كلیة الحقوق, القانون الخاص
 . . 06ص  , مرجع السابقال دغیش أحمد: أنظر - 22
          من القانون 39و المادة , المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06 – 03من األمر  29 – 28راجع في ذلك المادتین  -  23

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04
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القانونية للعالمات التجارية على اختالف أنواعها ترمي يف آن ومن ناقلة القول إن احلماية  

واملستهلك هلذه السلعة حيث أن احلماية للمنتج , واحد إىل تامني احلماية ملنتج السلعة أو بائعها

وبالنسبة للمستهلك فان تامني , تضمن له املنافسة احلرة و الشريفة  مع منتجي السلعة املنافسة 

للعالمة التجارية يضمن له احلصول على سلعة بأفضل املواصفات واألسعار و مع احلماية القانونية 

وإفساح , بيان شامل عن مجيع العناصر الرئيسية اليت تتألف منها السلعة املنتجة أو املعروضة للبيع

ا�ال أمامه للتفاضل بني السلع املتشا�ة الختيار األفضل منها وفقا إلرادته احلرة وظروفه    

  . 24قتصاديةاال

  .جزاء تقليد العالمات: المحور الثاني

املتعلق بالعالمات يالحظ أن املشرع اجلزائري أحاط مالك العالمة  06-03بالرجوع إىل األمر  

  .25حبماية مزدوجة جزائية و مدنية 

العامة تستند احلماية املدنية املقررة للمستهلك على وجه العموم إىل القواعد : اجلزاء املدين: أوال

لصاحبها  املوجودة ضمن القانون املدين، وبوجه أخص ضمن أحكام قانون العالمات، وهي ختول

  بالرجوع.ئية على أساس املنافسة غري املشروعة دعوى قضا رفعاحلق يف املطالبة بالتعويض عن طريق 

شروعة تتبع املتعلق بالعالمات يفهم أن دعوى املنافسة غري امل 06-03من االمر 28إىل نص املادة 

إذ تعترب دعوى املنافسة غري املشروعة وسيلة , دائما الفعل الذي يكيف انه تقليد أو حماولة تقليد 

مهمة حلماية حق مالك العالمة التجارية وتقدير التعويض عن الصرر الذي يصيبه من جراء تقليد 

                                                 
جامعة , مجلة االجتھاد القضائي، لح المستھلك أثر عدم  نزاھة الممارسات التجاریة على مصا،  زوبة سمیرة: أنظر - 24

 . 92ص , 2017, 14العدد , محمد خیصر بسكرة
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06-03من األمر  35, 30, 29, 28وھذا ما یمكن استخالصھ من المواد  - 25
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أصابه ضرر من  رص أخالعالمة أو تزويرها و وجيوز رقع الدعوى منط رف مالك العالمة أو أي شخ

تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي منافس فقد اعترب  املشرع اجلزائري .جراء املنافسة غري املشروعة

أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع 

املشروعة اليت ميكن ردعها عن طريق شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك، صورة من صور املنافسة غري 

ويشرتط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة من جراء االعتداء على  26.املنافسة غري املشروعة الدعوى 

  :العالمة التجارية العناصر اليت يتطلبها القانون لقيام املسؤولية وهي

صور أو  03-06مل حيدد القانون العالمات رقمك : وجود أفعال املنافسة غري املشروعة – 1

املتعلق بالقواعد املطبقة على  02-04وإمنا أوردها القانون رقم , حاالت املنافسة غري املشروعة

تثري إشكالية  02-04من القانون رقم  27/2ولكن باستقراء نص املادة 27.املمارسات التجارية

  .؟؟؟بالنسبة للعالمة غري املسجلة كانية متسك برفع دعوى املنافسة غري املشروعةمدى إم

ال خترج دعوى املنافسة غري املشروعة يف نطاق . وجود ضرر جراء أعمال املنافسة غري املشروعة – 2

وبالتايل ال جيوز إقامة دعوى إال يف حالة ترتيب ضرر , املشروع  الفعل غري ادعوى مسؤولية أساسه

   وخالفا للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية فان إثبات الضرر ال يقع على, سواء كان ماديا أو معنويا 

بل للمحكمة املوضوع أن تستخلصه من قيام أفعال املنافسة غري املشروعة واليت من شـأ�ا  ، املتضرر

  .28الضرر إحلاق

                                                 
مداخلة ملقاة في ملتقى الوطني  ، مشروعة في مجال العالمات الممیزةدعوى المنافسة غیر ال ، حمادي زوبیر: أنظر - 26

 .1ص  ، 2009نوفمبر  18و  17یومي ،بجایة  ،جامعة عبد الرحمن میرة, كلیة الحقوق , حول المنافسة و حمایة المستھلك
 .السالف الذكر 02-04من القانون رقم 27/2المادة  - 27
دار  ، الطبعة الثانیة ،دراسة مقارنة ،یة الصناعیةالمنافسة غیر المشروعة للملك ، زینة غانم عبد الجبار الصفار: أنظر - 28

 .140ص , 2007, األردن, الجامد للنشر و التوزیع
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إلقامة دعوى املنافسة غري املشروعة : عالقة سببية بني أفعال املنافسة غري املشروعة و الضرر  -3

جراء التعدي على العالمة التجارية البد من توافر عالقة سببية بني فعل التعدي و الضرر الذي حلق 

 قة فال ميكن املطالبة بالتعويض فإذا مل يكن باإلمكان إثبات هذه العال ،مالك العالمة التجارية 

   29. وللقضاة السلطة التقديرية يف حتديد نسبة مسامهة كل فعل يف إحداث الضرر

املتعلق بالعالمات يتيح ملالك العالمة التجارية املطالبة بالتعويض و  06-03واملالحظ أن األمر رقم 

الضرر جراء املساس حبقوقه على اهلدف من ذلك هو منع وقوع ،  30بوقف االعتداء حىت قبل وقوعها

ال ميكن املطالبة  02-04إال أنه يف دعوى املنافسة غري املشروعة وفقا للقانون , العالمة مستقبال

عال املنافسة و الضرر الواقع له  بالتعويض إال بعد وقوع الضرر و إثبات املضرور عالقة سببية بني أف

كفي إثبات األفعال اليت توحي أن تقليد أي ي، 31يكتفي بالضرر 06-03كما أيضا أن األمر 

 ر واقع فعال دون الضرر االحتمايلفانه يشرتط إثبات الضر  02-04يف حني أن القانون ,  بسريتك

  املتعلق بالعالمات يتيح ملالك العالمة املسجلة املطالبة بتعويض وفقا للدعوى 06-03كما أن األمر 

ن املطالبة بالتعويض بدعوى مدنية مستقلة إمام القضاء كما ميك  ملدنية بالتبعية لدعوى اجلزائية ،ا

إن املالحظ إن الدعوى املدنية املطالبة بالتعويض عن التعدي على العالمة سواء الدعوى  إالّ . املدين

أو استندت إىل دعوى املنافسة غري املشروعة وفقا  ، املتعلق بالعالمات  06-03استندت لألمر 

  يشرتكان يف ضرورة أن تكون  العالمة التجارية املعتدي عليها مسجلة فإ�ما  02- 04للقانون رقم 

  . التجارية غري مسجلة  ةفال ميكن املطالبة باحلماية املدنية للعالم

                                                 
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في ,  دور القضاء في حمایة العالمة التجاریة في الجزائر, الوافي فضیلة: أنظر - 29

 . 203ص , 2016 -2015, 1جامعة باتنة , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, تخصص ملكیة فكریة, العلوم القانونیة
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06- 03من األمر  29المادة  - 30
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06- 03من األمر  28المادة  - 31
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فان يرتتب على الدعوى املنافسة غري املشروعة إيقاف استمرار املنافسة  ، ا على ماسبقوترتيبً   

من  35وهذا ما نصت عليه املادة ،لكي ال يستمر الضرر  غري املشروعة إضافة إىل احلكم بالتعويض

من قانون   30, 29,  28قانون العالمات وعالوة على عقوبات املنصوص عليها يف املواد 

املشروعة هي دعوى وقائية و عالجية يف آن واحد فهي ال  و�ذا تكون دعوى املنافسة غري العالمات،

  32.ف أيضا إىل منع وقوعه و استمرار فيهتقتصر على تعويض الضرر فحسب وإمنا �د

 لضمان محاية فعالة للعالمة  ضد من يعتدي عليها نص املشرع اجلزائري يف: اجلزاء اجلنائي : ثانيا

حيث  يعترب الطريق اجلزائي الوجه الثاين من احلماية القانونية  على محايتها جزائيا ، 06-03ألمر 

املكفولة لصاحب العالمة باعتبار الطريق الذي يوفر آلية الردع العقايب و اليت تتجسد من خالهلا 

ويف هذا السياق جرم املشرع اجلزائري األفعال اليت تشكل  و جناعة سياسية مكافحة التقليد ، فعالية

  .عالمة التجارية و الصناعية و ميز بني عقوبات أساسية و أخرى تكميليةاعتداء على ال

  .العقوبات األساسية: أوال

دج إىل 50.000يعترب تقليد العالمة ممارسة جتارية غري شرعية و يعاقب عليها املشرع بـــــغرامة من 

مات فقد املتعلق بالعال 06- 03أما األمر . 33دج حسب قانون املمارسات التجارية5000.000

دج ، وحدها األقصى  2500000امة حيث احلد األدىن تضمن عقوبات أشد من حيث الغر 

                                                 
 . 62ص , مرجع سابق, نعیمة علواش: أنظر - 32
جریدة , تجاریةالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ال 2004 -06-23المؤرخ في  02-04من القانون  30المادة  -  33

, 2010-08- 18المؤرخ في  06-10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2004- 06-27المؤرخة في , 41عدد, رسمیة
 . 2010 - 08-18المؤرخة في , 46عدد , جریدة رسمیة 
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لذلك وفر محاية أفضل  34أشهر إىل سنتني أو بإحدى عقوبتني 6و احلبس من  دج ، 1000000

  .من تقليد العالمات

أما احلماية غري املسجلة فريى البعض  العالمة املسجلة هي حمل احلماية ،وجتدر إلشارة إىل أن        

لكن املشرع اجلزائري مل يكتفي , ) بيان كاذب( أن محايتها ال تكون إال باعتبارها بيانا خمالفا للحقيقية

بذلك بل جرم استعماهلا بدون تسجيل أو جمرد طلب تسجيلها وعاقب على ذلك باحلبس من شهر 

  .  35دج 200000دج و 500000إىل سنة و بغرامة بني 

  .العقوبات التكميلية: ثانيا

بعض العقوبات التكميلية تتمثل  02- 04و القانون  06-03إىل جانب الغرامة و احلبس اقر االمر

  :أساسا يف

ألن املشرع , العملمن دائرة  إلخراجهعلى الشيء املقلد  دالتقليتنصب املصادرة يف جرمية : املصادرة

  األشياء اليت استعملت يف وايت تتضمن ,  جيب درئه باملصادرةأحلق به طابعا جنائيا كونه حمل خطر 

". املتعلق بالعالمات  06- 03من األمر   32/3يف املادة  وقد مت نص على العقوبة املصادرة، 36اجلرمية

إضايف أو تكميلي  كجزاءمع مصادرة األشياء والوسائل واألدوات اليت استعملت يف املخالفة وهذا  

وكاالستثناء على املصادرة اليت تعترب أيلولة ألموال ". الية املوقعة على جنحة التقليدللحبس والغارمة امل

منه فيمكن للقاضي أن يأمر مبصادرة  44ونص عليها قانون املمارسات التجارية يف املادة . إىل الدولة

  .السلع احملجوزة اليت عليها عالمات مقلدة ويصبح مبلغ بيعها مكتسبا للخزينة العمومية

                                                 
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06- 03من األمر  32المادة  - 34
 .متعلق بالعالمات السالف الذكرال 06 -03من األمر رقم  33المادة  - 35
نقل ملكیة المال المصادر قھرا وبدون مقابل وبموجب الحكم القضائي من ملكیة صاحبھ إلى ملكیة : المصادرة ھي - 36

 .الدولة
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 مبعىن إتالف األشياء حمل املخالفة واليت قد تتمثل يف املنتجات اليت حتمل عالمة مقلدة :  إلتالف

               إعدام نسخ أو صور املصنف حمل  مبعىن آخر, أو الوسائل اليت تستعمل الرتكاب اجلرمية

وقد  37.االستهالكغري صاحلة لالستعمال و ا االعتداء، ووضع حد للمنتجات واألشياء املقلدة وجعله

إتالف ".... املتعلق بالعالمات  06-03من األمر 32/4مت نص على هذه العقوبة مبوجب املادة 

  ."األشياء حمل املخالفة

        يف أن تتخذ التدابري الالزمة للسماح بإتالف السلع  إلشارة إىل أن إلدارة اجلماركاوجتدر

اليت اتضح أ�ا مزيفة، ويبقى أمر اإلتالف مرتوك للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع فهو جوازي وغري 

يقصد بغلق احملل أو املؤسسة منع ممارسة النشاط الذي كان ميارس فيه قبل : الغلق املؤسسة إلزامي

مر بغلق املؤسسة املتسببة يف التقليد الذي ميس أحد عناصر امللكية يتعلق األ 38.قاحلكم باإلغال

من  32طبقا  املادة  ، وقد نص عليه املشرع يف جمال العالماتاالعتداءالفكرية وذلك للحد من هذا 

املتعلق بالعالمات واحلكم بالغلق املؤسسة يؤدي إىل منع احملكوم عليه من ممارسة  06-03األمر 

  .تكبت بصدده اجلرميةالنشاط الذي ار 

ويبقى هلا ان , يتبني أن احلكم �ذه العقوبة وجويب للمحكمة  32بالنظر إىل صياغة املادة       

إال أن املادة مل تضع حدود للغلق املؤقت من حيث . حتدد فقط ما إذا كان الغلق مؤقتا أو �ائيا 

                                                 
 .39ص , 1998, مصر, دار النھضة, الحمایة الوطنیة للملكیة الفكریة, النمر أبو العالء علي:  أنظر- 37
رم بن أحمد، جریمة تقلید العالمة التجاریة في ظل التشریع الجزائري، طبعة األولى ،مكتبة الوفاء وھیبة لعوا: أنظر -  38

 . 357ص ‘ 2015, القانونیة
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وكذا عدم تبيان مصري عمال املؤسسة بعد الغلق وهو ما يثري صعوبات , مدته الدنيا و املدة القصوى 

ويرتب أثار مل يقدر املشرع مداها برتك األمر بدون حتديد وخاضع  عملية يف تطبيق هذه العقوبة ،

 . 39للسلطة التقديرية للقضاء دون حتديد بأي ضوابط لذلك

 34/2كما أشار إليه صراحة يف املادة  ، 40قانون العالمات على النشرمل ينص املشرع يف : النشر 

ملغى  اليت  نصت صراحة على جواز احلكم بإلصاق نص يف األماكن  اليت  66/57من ألمر 

وبالرجوع إىل . حتددها و ينشر بتمامه أو بتلخيص يف اجلرائد اليت تعينها وذلك على نفقة احملكوم عليه

منه جتيز للقاضي  أن يأمر على نفقة مرتكب 48املمارسات التجارية جند أن املادة  أحكام قانون 

بنشر حكم كامال أو ملخصا يف الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف , املخالفة أو احملكوم عليه �ائيا 

  .وهذه العقوبة جتد أساسها يف القواعد العامة لقانون العقوبات, بارزة يف األماكن اليت حيددها 

إىل التجار  إرشادهم و  املستهلكنينشر احلكم له فائدة إلعالم  إلشارة إىل أن اوجتدر      

بتشويه مسعة املقلد، وما حيدث له من خسائر مالية بدفع مبلغ النشر ويقوم هذا النشر   ،املقلدين 

هذا النحو  ونشر احلكم على.  املستهلكني عن التعامل معه ومعاملته باإلضافة إىل امتناع مجهور

يدخل يف نطاق العقوبات التكميلية اجلوازية، أي اليت جيوز أن تأمر �ا احملكمة من عدمه ووفقا 

جانب العقوبة  إمنا إل لظروف كل واقعة، و غين عن الذكر أن عقوبة النشر ال تطبق   مبفردها

 ما كاملة أو خالصة منها إىلكما أنه جيوز للوايل املختص إقليميا نشر قارار�. األصلية املقررة للجرمية 

                                                 
أطروحة دكتوراه في , النظام القانوني للعالمات التجاریة في القانون الجزائري و التفاقیات الدولیة, میلود سالمي: أنظر - 39

 . 185ص , 2012 - 2011, جامعة الحاج لخضر باتنة, الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة , العلوم القانونیة 
, نشر نص الحكم الكامل او الجزئي في الجرائد التي تعینھا المحكمة أو بلصقھ في األماكن التي تعددھا : یقصد بالنشر -  40

 .وذلك على نفقة المحكوم علیھ
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املخالفة أو  الصحافة الوطنية، أو لصقها بأحرف بارزة يف األماكن اليت حيددا�ا على نفقة مرتكيب

  .املتعلق باملنافسة  03-03من األمر  38طبقا ألحكام املادةاحملكوم عليهم �ائيا 

 خرى حلماية حقه إىل جانب دعوى منح املشرع ملالك العالمة املعتدى عليها وسيلة أ: احلجز املقلد

وذلك بتمكينه من اختاذ إلجراءات تسمح له بإثبات خمتلف أفعال التعدي على العالمة قبل , التقليد 

  .رفع دعوى التقليد 

حيث يستطيع أن يطلب احلجز من حمكمة املختصة على السلع اليت حتمل عالمة مقلدة أو مشبهة  

ذا اثبت أن هناك اعتداء على حقه و انه خيشى من اختفاء على الوسائل و األدوات املستخدمة إ

  .41 األدلة

من األمر املتعلق بالعالمات  34املشرع اجلزائري إجراء جديد  طبقا ألحكام املادة  كما أقرّ        

وان عالمته مت استعماهلا على بضاعة عن طريق , مفاده أن التاجر الذي يعتقد أنه متضرر من اجلرم

ة  جارية من جهالتقليد ميكنه اللجوء إىل رئيس احملكمة للحجز على هذه البضائع  محاية للعالمة الت

   ولعل املشرع بتقريره هلذا ملية إثبات التقليد من جهة أخرى ،و إعدادا لع كإجراء حتفظي مؤقت ،

اإلجراء إمنا يهدف أيضا إىل محاية املستهلك من املنتوجات اليت حتمل العالمات املقلدة وبتوسيع جمال 

  .  42حجز املواد غري الصاحل إىل التجار إضافة إىل السلطات العمومية

  

  

                                                 
 .لممارسات التجاریة السالف الذكرالمتعلق با 02-04من قانون  43إلى  39المواد  - 41
 كلیة الحقوق, مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الخاص، ملكیة العالمة التجاریة و طرق حمایتھا , عمار العید: أنظر - 42

 . 111ص , 2007-2006, تلمسان, جامعة أبو بكر بلقاید
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  :مةخات

فان العالمات التجارية تشكل دليل مهم يف التعرف على مصدر  بيانه ، سبق بالنظر إىل ما

كما تسهل على املستهلك التمييز بني املنتجات و تسهيل العملية التسويقية ،املنتجات و اخلدمات 

الذي يعترب من أهم صور االعتداء  ،إال أ�ا معرضة ملخاطر و جرائم تقع عليها من أمهها التقليد ،له 

وألمهية ظاهرة  ،وهو ما جعل املشرع ينص عليها يف قانون العالمات و القوانني املرتبطة �ا , عليها

وما خيلفه من أضرار ة ، التقليد جعل احلديث عن العالمة يالزمه ملا يسبب من خطر على العالم

  .الوطينملالك العالمة و مساس بأمن املستهلك و القتصاد 

ويف هذا السياق خطى املشرع خطوة كبرية يف جمال تسطري نظام قانوين متكامل للعالمات       

 بشكل عام وأضفى تغطية شرعية واسعة على كل اعتداءات اليت من شأ�ا املساس حبق يف العالمة

ترسانة  فحتمية وجود. نظر خلطورة اليت تلحق كل من املالك العالمة و املستهلك ضحية التقليد

ولعل , و اخلدمات اليت غزت السوق اجلزائري  ةعال يف مكافحة ظاهرة تقليد السلعقانونية له دور ف

ت  تبني العقوبا تهذه احلماية جتسدت من خالل توقيع جزاءات مدنية و أخرى جزائية تراوح

  .األصلية و أخرى تكميلية

  :يف ومن خالل هذه الدراسة خنلص جبملة من توصيات تتمثل أساسا

تشديد جيب على املشرع أن يستحدث نصا يف قانون العالمات التجارية يتضمن وجوب  - )1

 .فعل تقليد العالمة تكراريف حال  العقاب

يف كما البد أن يأخذ املشرع تعديله لقانون العالمات، بعقوبة النشر للحكم الصادر باإلدانة - )2

 .التقليد، ملا له من فوائد، وخاصة حتذير اجلمهور بعدم التعامل مع مرتكب فعل التقليد جرمية
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 ودوره يف ترسيخ هذه احلمايةمسؤولياته توعية املواطن حبقوقه و  - )3

ضرورة إصدار قانون خاص متعلق مبكافحة ضد التقليد �دف محاية املستهلك و القتصاد   - )4

 .الوطين بالدرجة األوىل
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  :الهوامش 
، ص  2008ھالة مقداد الجلیلي، العالمة التجاریة ، دراسة  قانونیة مقارنة ، المكتبة القانونیة ، دمشق ،: أنظر - 1

21. 
طبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، , صالح زین الدین، الملكیة الصناعیة و التجاریة: انظر - 2

 . 254ص   2000عمان، األردن
المتعلق بالعالمات ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2003یولیو  16مؤرخ في  06-03من األمر 1/ 02أنظر المادة  - 3

 . 2003یولیو  23، مؤرخة في  44
 .39أحمد الدماني ، فؤاد ھالل ، المرجع السابق ، ص : أنظر - 4
 21 -20، ص 2013لجدیدة، اإلسكندریة، نعیمة علواش ، العالمات في مجال المنافسة ، دار الجامعة ا: أنظر - 5
 . 
المحامي  عصام رجب التمیمي، التحكیم في المنازعات المتعلقة بالعالمات التجاریة ، دار النھضة : أنظر - 6

 . 155،ص  2008العربیة،القاھرة،
 ، ، اإلسكندریة بوراس محمد ، النظام القانوني لإلشھار عن المنتجات و الخدمات ، دار الجامعة الجدیدة: أنظر -7

 . 238، ص  2014
, الدار البیضاء, مطبعة النجاح الجدیدة, یونس بنونة، العالمة التجاریة بین التشریع و االجتھاد القضائي : أنظر  -8

 .  23ص, 2006, طبعة األولى
 .31ص , المرجع السابق, نعیمة علواش: أنظر - 9

 .بالعالمات السالف الذكرالمتعلق  06 -03من األمر  22و  04المادتین  - 10
جامعة محمد , مجلة المنتدى القانوني , التنظیم القانوني للعالمات في التشریع الجزائري , رمزي حوحو: أنظر -11

 . 38ص , 2003, 5العدد, بسكرة   خیصر
 .26ص , المرجع السابق, یونس بنونة: أنظر -12
الذي یحدد كیفیات إیداع 2005أوت  02لمؤرخ في ا 277-05من المرسوم التنفیذي رقم  04راجع المادة -13

المعدل و المتمم بالمرسوم ,  2005أوت  07الصادرة في ,  54العدد , الجریدة الرسمیة, و تسجیلھا    العالمات
نوفمبر  16الصادرة في , 63العدد  , الجریدة الرسمیة,  2008أكتوبر  26المؤرخ في  346 -08التنفیذي  رقم 

 .المتعلق بالعالمات حددت الجھة المختصة التي یتم إیداع فیھا  06-03من أمر  02مادة بینما ال. 2008
  .السالف الذكر المتعلق بالعالمات التجاریة 06-03من القانون  04و المادة  01/6أنظر المادة  -14
 . 39ص  ، المرجع السابق،  رمزي حوحو: أنظر -15
 . 35ص ،  المرجع السابق ، نعیمة علواش: أنظر - 16
  مجلة الحقوق و الحریات ، حمایة المستھلك في ظل قانون العالمات, زواوي الكاھنة ، كحول ولید: أنظر - 17

 . 630 -629ص   ، 2017أفریل  4العدد, جامعة محمد خیصر
 . 84ص , المرجع السابق, یونس بنونة: أنظر -18
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معاییر تزویر أو تقلید العالمة التجاریة في الفقھ القانوني و  ، حسام البطوش,صالح زین الدین: أنظر  -19
 - 333ص , 2017دیسمبر  04العدد  ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، تطبیقات ذلك في القضاء األردني

334 .  
ق و العلوم كلیة الحقو،  مجلة المفكر ، جریمة تقلید العالمات في التشریع الجزائري  ، كحول ولید: أنظر - 20

 .480ص ,  2014سبتمبر  11العدد  ، جامعة محمد خیصر بسكرة  السیاسیة
مذكرة لنیل شھادة , حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة, زبیري بن قویدر:أنظر - 21

 .62ص , 2006-2005, جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان, كلیة الحقوق, الماجستیر في القانون الخاص
 . . 06ص  , المرجع السابق دغیش أحمد: أنظر -22
من  39و المادة , المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06 – 03من األمر  29 – 28راجع في ذلك المادتین  -23

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04          القانون
, مجلة االجتھاد القضائي، أثر عدم  نزاھة الممارسات التجاریة على مصالح المستھلك ،  زوبة سمیرة: أنظر -24

 . 92ص , 2017, 14العدد , جامعة محمد خیصر بسكرة
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06-03من األمر  35, 30, 29, 28وھذا ما یمكن استخالصھ من المواد  - 25
مداخلة ملقاة في ملتقى  ، نافسة غیر المشروعة في مجال العالمات الممیزةدعوى الم ، حمادي زوبیر: أنظر - 26

نوفمبر  18و  17یومي ،بجایة  ،جامعة عبد الرحمن میرة, كلیة الحقوق , الوطني حول المنافسة و حمایة المستھلك
 .1ص  ، 2009

 .السالف الذكر 02-04من القانون رقم 27/2المادة  - 27
الطبعة  ،دراسة مقارنة ،المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة ، الجبار الصفار زینة غانم عبد: أنظر -28

 .140ص , 2007, األردن, دار الجامد للنشر و التوزیع ، الثانیة
مذكرة مكملة لنیل شھادة ,  دور القضاء في حمایة العالمة التجاریة في الجزائر, الوافي فضیلة: أنظر - 29

 -2015, 1جامعة باتنة , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, تخصص ملكیة فكریة, الماجستیر في العلوم القانونیة
 . 203ص , 2016

 .ات السالف الذكرالمتعلق بالعالم 06-03من األمر  29المادة  - 30
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06-03من األمر  28المادة  -31
 . 62ص , مرجع سابق, نعیمة علواش: أنظر - 33
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  2004 -06-23المؤرخ في  02-04من القانون  30المادة  - 34

 06- 10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2004-06-27المؤرخة في , 41عدد, جریدة رسمیة, التجاریة
 . 2010 -08-18المؤرخة في , 46عدد , جریدة رسمیة , 2010-08-18المؤرخ في 

 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06-03من األمر  32المادة  -35
 .المتعلق بالعالمات السالف الذكر 06 -03من األمر رقم  33المادة  -36
نقل ملكیة المال المصادر قھرا وبدون مقابل وبموجب الحكم القضائي من ملكیة صاحبھ إلى : المصادرة ھي -37

 .ملكیة الدولة
 .39ص , 1998, مصر, دار النھضة, الحمایة الوطنیة للملكیة الفكریة, العالء عليالنمر أبو :  أنظر- 38
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وھیبة لعوارم بن أحمد، جریمة تقلید العالمة التجاریة في ظل التشریع الجزائري، طبعة األولى ،مكتبة : أنظر - 39
 . 357ص ‘ 2015, الوفاء القانونیة

أطروحة , ات التجاریة في القانون الجزائري و التفاقیات الدولیةالنظام القانوني للعالم, میلود سالمي: أنظر -40
ص , 2012 -2011, جامعة الحاج لخضر باتنة, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, دكتوراه في العلوم القانونیة 

185 . 
األماكن التي نشر نص الحكم الكامل او الجزئي في الجرائد التي تعینھا المحكمة أو بلصقھ في : یقصد بالنشر - 42

 .وذلك على نفقة المحكوم علیھ, تعددھا 
 .المتعلق بالممارسات التجاریة السالف الذكر 02-04من قانون  43إلى  39المواد  - 43
كلیة , مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الخاص، ملكیة العالمة التجاریة و طرق حمایتھا , عمار العید: أنظر -  44

 . 111ص , 2007-2006, تلمسان, بلقایدجامعة أبو بكر  الحقوق
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 التقادم املؤدي لكسب حق االرتفاق

  1الجزائرجامعة  –  هادية مصيباح : األستاذة   

  

  01/12/2019: تار�خ�القبول   24/10/2019: تار�خ�املراجعة  12/10/2019 :استالم�املقالتار�خ�

  :ملخص 

 أيعد حق االرتفاق من احلقوق املتفرعة عن حق امللكية كحق االنتفاع و االستعمال و حق السكن يُ       

غري  آخرختول صاحبها بعض مزايا امللكية ، حيث يتم اقتطاع بعض السلطات امللكية حلساب شخص 

  .املالك

 باب نشأته احملددة قانونا التطرق ألس األمرا لألمهية الكبرية اليت يلعبها حق االرتفاق يستدعي و نظرً      

التقادم املكسب الذي يتمثل يف مضي مدة قانونية يستغرقها واضع اليد على احلق العيين لينقلب له  أمهها

  .األخريهذا 

   احليازة -الظهور - االرتفاق - التقادم املكسب :الكلمات المفتاحية  

Résumé :  
Le droit de servitude est un droit de propriété, comme l'usufruit, l'usage et 

le droit de séjour, qui confère certains avantages au propriétaire. Certaines 

autorités immobilières sont déduites pour une autre personne que le 

propriétaire. 

En raison de la grande importance du droit de servitude, il est nécessaire 

d'aborder les raisons de son fondement  juridique désignées par la loi, dont 

la plus importante est la prescription par acquisition, qui est le passage 

d'une période légale qui prend la main du droit. en nature pour renverser ce 

dernier au profit qui possède le bien. 
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  :ـــةـــــمقدمــ

االرتفاق حق يحد ": حق االرتفاق مبا يلي 1الجزائري   مدنيالقانون من ال 867 املادة  فتعرّ 

ن  إن يترتب االرتفاق على مال عام أخر و يجوز آخر لشخص آمن منفعة عقار لفائدة عقار 

  ".كان ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا المال

خيول لصاحبه سلطة  2صليأه حق عيين نّ أنستخلص من النص السابق مميزات حق االرتفاق،      

            مباشرة على العقار و بالتايل ميكن االحتجاج به على الكافة و ميتع صاحبه حبق األفضلية 

فق و متصل به و التتبع، انه حق عقاري أي ال يرد االرتفاق إال على عقار، هو حق تابع للعقار املرت

بشكل ال ميكن فصله عنه، هو حق غري قابل للتجزئة حبيث ال جيوز التصرف فيه مستقال عن العقار 

              املتصل به و بالتايل ال يصح أن حيجز على االرتفاق مستقال، هو حق دائم مادام العقار املرتفق

 779ستعمال و هو ما أشارت إليه املادة و املرتفق به و هو من احلقوق اليت تسقط بالتقادم بعدم اال

  .قانون مدين

قانون مدين و هي املوقع الطبيعي  868حق االرتفاق حسب احلاالت احملددة باملادة أ و ينش      

  .لألمكنة، بعقد شرعي، باملرياث، بالتقادم و بالتخصيص من املالك األصلي

  . سنخصص الدراسة يف هذا الطرح عن حالة اكتساب حق االرتفاق بالتقادم

                                                 
 .المتضمن القانون المدني الجزائري المعّدل و المتمم  58- 75األمر  -  1
  :االجتھاد القضائي الفرنسي، انظر على سبیل المثال  إلیھو ھذا ما ذھب  - 2

Albert Wahl Henri, Capitant, Revue Trimestrielle de Droit civil Tome trente ,Sixième Année 1970,p 391. 
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ع الفرنسي بتعريفه للتقادم ف املشرع اجلزائري التقادم املكسب ، عكس ما فعل املشرّ عرّ يف احلقيقة مل يُ 

أو التخلص منها بمرور  طريق لكسب الحقوق" أنّهعلى  3مدني فرنسي 2279يف نص املادة 

  ."زمن معين

يف  من القانون المدني 868و التقادم املتعلق بكسب حقوق االرتفاق ، قد تضمنته املادة      

ال االرتفاقات الظاهرة بما فيها إنه ال تكتسب بالتقادم أال إ ": شقها الثاين اليت جاءت مبا يلي

  . الظهور مناإم يشرتط االستمرار مثل بعض التشريعات و اجلزائري ع و بالتايل فان املشرّ  "حق المرور

  :و على هذا األساس نطرح اإلشكالية اآلتية 

المحددة  و المدة القانونية الكتساب حق االرتفاق تقادماً  قانوناً  المستوجبةهي الشروط  ما

  . لذلك؟

  :و لإلجابة عن اإلشكالية تكون خطة بحثنا على النحو اآلتي 

  

  القانونيةاكتساب حق االرتفاق بالتقادم و مدته :المبحث األول

  . المـــدة القانـــونيـــة الكتـــساب حق االرتفـــاق تقـــادما: المبحث الثاني 

  

  

  

  

                                                 
3Article 2279 code civil français « le moyen d’acquérir ou de se libérer pour un certain laps de temps » 
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  اكتساب حق االرتفاق بالتقادم و مدته القانونية:المبحث األول

يكون ظاهرا  أنتشرتط لكسب حق االرتفاق بالتقادم ، قانون مدني 868املادة  أن رأيناكما        

مث احليازة املؤدية لكسب حق االرتفاق مث مدة التقادم  أوالو بالتايل يقتضي التطرق لشرط الظهور 

  .املعمول �ا

  الظهـــور و الحيــازة الكــتساب حــق االرتفـــاق: المطلب األول 

للحيازة شروط سنراها يف الفرع  أنالكتساب حق االرتفاق جيب توافر حالة الظهور و احليازة كما 

  .الثاين

  شــرط الظهـــور الكــتساب حق االرتفاق: الفرع األول 

الغري ظاهر فهو  أمااالرتفاق الظاهر املقصود به هو الذي تكون له عالمة خارجية تدل على وجوده 

  .الذي ليست له هذه العالمة الدالة على وجوده

املشرع حدد بدقة حقوق االرتفاق اليت جيوز  أنّ جند  مدني قانون 868من خالل نص املادة        

كسبها بالتقادم و هي االرتفاقات الظاهرة ال غري ، فمن مث فان الشرط املفروض لكسب حق 

  .غري مستمر أمكان مستمرا   أنيكون هذا احلق ظاهرا بغض النظر  أناالرتفاق بالتقادم هو 

  .استثنيا االرتفاقات الغري ظاهرة و مل جير كسبها بالتقادمو نفس موقف املشرع املصري فنجدمها قد 

ترتب حقوق االرتفاق المستمرة " أنّه مدني 690املادة  فقد تضمنتاملشرع الفرنسي  أما         

  ".بالحيازة لمدة ثالثين سنة أوالظاهرة بسند 

  ة غير الظاهرة حقوق االرتفاق المستمر " أنمن نفس القانون على  691و كما نصت املادة     

  ".بسند إال إنشاءهاو حقوق االرتفاق الغير مستمرة او الغير ظاهرة ال يمكن 
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و بالتايل فالقانون الفرنسي اشرتط الظهور و االستمرار إلمكان كسب حقوق االرتفاق بالتقادم 

  .4الطويل

  . حيــازة حق االرتفاق المؤديــة للكسب بالتقادم : الفرع الثاني

لكسب حق االرتفاق بعد مدة قانونية و تثبت احليازة بثبوت عنصريها  أيضااحليازة هي طريق         

توافر الركن املادي قرينة على توافر  أنقرينة قانونية مفادها  أقاماملشرع  أناملادي و املعنوي ، كما 

          من بينة و شهود  اإلثباتواقعة مادية يتم بكافة طرق  بأ�ااحليازة  إثبات أنالركن املعنوي ، كما 

  .اليت تسمح للمحكمة من استخالص توافر احليازة اإلجراءاتو غريها من 

و بالتايل سنتطرق للشروط املطلوبة العتبار حيازة حق االرتفاق صحيحة مث املدة القانونية لكسب  

  .حق االرتفاق تقادما

  :اليت يتطلبها القانون و اليت هي  5و تتحدد صورة احليازة القانونية بتوافر مجيع الشروط      

  الهــــدوء -أوال

تكون احليازة مشوبة بعيب  إالقوة و  أوجزء منه يف غري عنف  أوينتفع احلائز بالعقار احملوز  أن أي 

  .حصل عليها صاحبها بالقوة او التهديد ابتداءا  إذا، اإلكراه

و كذلك اذا حصل عليها احلائز بالغش و التواطئي عن طريق استعمال طرق احتيالية و يظل وضع 

احليازة يف هذه  أصبحتانقطعا  إذا أمامادامت القوة و التهديد مل ينقطعا،  اإلكراهاليد مشوبا بعيب 

  . احلالة هادئة و صحيحة

                                                 
، سنة 1المرور، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الجزائرمصیباح ھادیة ، تمییز ارتفاق المرور عن حق 4

  38، ص  2018
قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة  5

  75،ص2008/2009الحقوق،
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 .و تقدير شرط اهلدوء مسالة واقعية يستقل �ا قاضي املوضوع

  . العلنيــــة- ثانيا

 أوعلى مرأى من املالك  األقلعلى  أويقصد بالعلنية ممارسة احلائز حليازته على مرأى من الناس      

  .الدالة على وضع اليد واضحة األفعالتكون  أنصاحب احلق و 

العلم بوضع اليد ال العلم  إمكانواضع اليد يدير العقار كمالك، فالعلنية هي  أنو يفهم منها  

يعلم املالك بوضع يد احلائز على سبيل اليقني ،بل يكفي من الظهور حبيث  أنالفعلي ، فال يلزم 

  .يستطيع املالك العلم به

  . الــوضــوح- ثالثا

وقع  إذاتكون احليازة مشوبة بعيب اللبس و الغموض و تكون احليازة كذلك ، إالو يقصد به      

اللبس او الغموض فيما خيص الركن املعنوي يف وضع اليد و الذي يكون ناجتا عن احتمال النية ألكثر 

 .من معىن مما يوقع الغري يف غموض

  . االستـــقـرار-رابعا

السيطرة  أعمالتتواىل منه  أنيكون واضع اليد على اتصال مباشر بالعقار احملوز و  أنمعناه       

 .املادية يف فرتات منتظمة و متقاربة و قاطعة الداللة يف انتفاعه بالعقار احملوز

  .تتحقق احليازة باجتماع ركنيها املادي و املعنوي معا لدى احلائز أنكما جيب   

ة فبالنسبة للركن املادي فيتحدد يف القانون املدين ، انه عبارة عن حالة واقعية تتكون من جمموع       

املادية الظاهرة، اليت يقوم �ا احلائز يف العقار احملاز و تصدر عادة ممن ميلك العقار حمل  األعمال
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و لذلك يطلق على هذا الركن عادة تعبري وضع  6يستعمل عليه حقا من احلقوق العينية أواحليازة 

  .7اليد

يظهر على الشيء حمل احليازة مبظهر  أن إىلالركن املعنوي نقصد به انصراف نية احلائز ،  أما      

  8.صاحب احلق العيين عليه مبعىن حيازة الشيء بنية متلكه أواملالك 

 األخريلكن ما هو احلال يف حالة ما استعمل الشخص عقار جاره برتخيص منه و كانت نية هذا  

  .املساعدة و حسن اجلوار فقط؟ و هو ما سنجيب عليه يف املطلب الثاين

  .التسامح ال تعــد حيــازة أعمالالرخص و : ني المطلب الثا

جزء منه،  آويسمح جلاره باستعمال عقاره  أنميكن للجار يف سبيل املساعدة و حسن اجلوار        

 .اال ان هذا الرتخيص ال يعد حيازة الفتقارها للركن املعنوي و هو نية التملك كما سنبينه

 Act de simple  عــدم قيام الحيازة على  اعمال التسامح :الفرع األول

tolerance:  

ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير "تنص اليت  قانون مدني 808جاء يف نص املادة كما      

تقوم احليازة  أن، فانه ال ميكن  "على عمل يتحمله على سبيل التسامح أوانه مجرد رخصة  على

  .تؤتى على سبيل التسامح أعمالاملؤدية للتملك بالتقادم املكسب عن طريق عمل من 

  .اليت يكون فيها املالك متساهال مع جاره األعمالالتسامح هي تلك  أعمالو   

                                                 
 ثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، مذكرة ماجستیر قانون خاص، جامعة الحاج لخضر باتنة 6

  149ص  2008/2009كلیة الحقوق سنة 
           یقوم بتنفیذه طبقا للقانون، مجلة االجتھاد القضائي، غرفة الجنح أنیسعى على حكم نھائي لصالحھ بالطرد و  أنعلیھ  7

  146، ص 2002، سنة األولو المخالفات، عدد خاص، الجزء 
  294في القانون المدني اللیبي ،ص  األصلیةرمضان ابو سعود، الوجیز في الحقوق العینیة  8
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ضمنا بالسكوت الستعمال  أوكان يكون صاحب العقار املرتفق به قد صرح جلاره سواء صراحة 

املستعمل يبدو انه سيطر ماديا  أنعقاره، فيكون هنا تساحما منه و رمزا على حسن اجلوار و رغم 

  .هذه احليازة جمردة من عنصريها املعنوي و هو القصد أن إالحاز ماديا،  أوعلى العقار املرتفق به 

  .9رتفاق بالتقادم املكسب، ال تقوم و ال تؤدي لكسب حق االاألعمالو بالتايل هذه  

بدأت تصبح  أ�احيس  أنالتسامح عادة ليست من اجلسامة ،ما جتعل املالك مبجرد  أعمال أنكما 

  .تعدي، يسعى إليقافها بالرجوع عنها

تضمن  28/10/1998مؤرخ يف  181874حتت رقم  اإلطاروقد جاءت احملكمة العليا يف هذا 

 أويكسب بعقد شرعي  أواالرتفاق من املوقع الطبيعي لالماكن من املقرر قانونا انه ينشئ حق " أنّه

  "االرتفاقات الظاهرة مبا فيها حق املرور إالانه ال تكتسب بالتقادم  إالباملرياث ، 

املدعى عليه مل يثبت اكتسابه حلق املرور ال بعقد شرعي    و ال باملرياث  أنو ملا ثبت يف قضية احلال 

والد املستأنف استعمل املمر املتنازع عليه دون حتديد ملدة االستعمال   أنو ال بالتقادم حىت و لو تبني 

يكون وقائع حيتج �ا للمطالبة  أنيكون على سبيل التسامح و ال يصلح  أنفان ذلك ال يعدو 

  .كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه  األمراب حق املرور بالتقادم و مىت كان باكتس

 Acte de pureعـــدم قيــــام الحيازة على مجرد الرخصة من المبــاحات  : الفرع الثاني

faculté  

                                                 
، انظر في ذلك زرقین رمضان اإلباحةسنة ما لم یكن على أساس مجرد  15یكسب حق االرتفاق بالتقادم الطویل طبقا لمدة  9

ترجمة المستشار امقران عبد العزیز المجلة القضائیة عدد خاص باالجتھاد القضائي للغرفة " ارتفاق المرور"عن جوانب 
   2004العقاریة ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة 
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، فانه ال تقوم احليازة على عمل يأتيه شخص  قانون مدني 808كما جاء يف نص املادة        

على انه جمرد رخصة من املباحات، فاملقصود من اعتبار العمل جمرد رخصة، ذلك الذي يأتيه 

  10.الشخص يف حدود حق مقرر له، و ال يتضمن تعديا على ملك جاره

 أعمالود لعمل من وج ال إذالعنصر املادي،  إىليفتقر  األخرييقوم به ، فهذا  أنفالشخص خمري يف  

  .املالك إرادةالعنصر املعنوي، اذ هو ال يقصد بذلك العمل ضد  إىلالتعدي و كذلك يفتقر 

و مثاله ان يفتح شخص مطال يف بيت له مع مراعاة املسافة القانونية، فال ميكن جلاره منعه الن قيام 

  .التعدي أعمالاملالك بفتح املطل يعترب عمال له رخصة قانونية و ليس عمال من 

  

  

  

  

  

 

  . المـــدة القانـــونيـــة الكتـــساب حق االرتفـــاق تقـــادما: المبحث الثاني 

ملعرفة املدة القانونية الكتساب حق االرتفاق تقادما جيب التفريق بني ما اذا كان واضع اليد      

 .  ال أمسند صحيح  إىلمستندا 

  . االرتفـــاق تقـــادماحـــاالت اكتـــساب حـــق : المطلب األول 

                                                 
  231، ص 2000و التوزیع،، مكتبة دار الثقافة للنشر األصلیةمحمد وحید السوار،الحقوق العینیة  10
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تتحدد حاالت اكتساب احلق العيين خاصة االرتفاق يف حالتني ، حالة التقادم الطويل و حالة        

  .التقادم القصري الذي يستلزم شروطا خاصة سند صحيح و حني النية

  . حالــــة اكتــساب حق االرتفاق طبقــا للتقـــادم الطويــــل:  الفرع األول 

عقارا  أوحقا عينيا منقوال كان  أوعقارا  أومن حاز منقوال " قانون مدني 827تنص املادة        

استمرت حيازته له مدة خمسة  إذاخاصا به، صار له ذلك ملكا  أويكون مالكا له  أندون 

  ."عشر سنة بدون انقطاع

حق االرتفاق، حىت لو كان يفهم من نص املادة السابقة انه ميكن اكتساب احلق العيين مثل        

سنة   15العقار غري مملوك للحائز و مل يكن له من قبل و ذلك باحليازة املستمرة و الغري منقطعة ملدة 

  . كاملة

حيازة املمر الذي يستعمله صاحب العقار  أن"قانون مدين  699املادة  أكدتهو نفس الشيء       

احملصور ملدة مخسة عشر سنة يعد مبثابة سند ملكية لالرتفاق و يصبح تابعا للعقار الذي انشئ من 

كان ارتفاق املرور قد تقرر باحليازة لصاحل العقار احملصور فانه ال يزول بتوقف احلصر   إذاو . اجله

  ."�ائيا أو فيه، عارضا كان األصليالذي كان السبب 

و بالتايل فان املدة الالزمة الكتساب حق االرتفاق هي نفسها املدة الالزمة لكسب امللكية مادام 

 .واضع اليد غري مستندا لسند صحيح

  .حــالــة اكتــساب حــق االرتفاق طبقــا للتقــادم القصيـــر: الفرع الثاني 
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وقعت احليازة على عقار او على حق عيين عقاري، و كانت  إذا"قانون مدين   828تنص املادة 

سند صحيح، فان مدة التقادم املكسب تكون عشر  إىلمقرتنة حبسن النية و مستندة يف الوقت نفسه 

  ."سنوات

  "وقت تلقي الحق إالو ال يشترط توافر حسن النية 

املشرع عرف السند الصحيح انه تصرف يصدر من شخص ال  أنومن خالل نص املادة، نالحظ 

و بالتايل نفهم . السند إشهارصاحبا للحق املراد كسبه بالتقادم، مع وجوب  أويكون مالكا للشيء 

يف حيازته كعقد البيع الذي  إليهاملقصود بالسند هو التصرف الصادر من احلائز و الذي يستند  أن

  .ل احليازةاشرتى مبوجبه احلائز العقار حم

و من خالل هذا التعريف نستخلص الشروط الواجب توافرها للسند الصحيح و اليت يتطلبها         

  .عنصر حسن النية و اليت سنتطرق هلا يف املطلب املوايل إىلالقانون، باإلضافة 

  

  

  

  

 

  شـــروط السنـــد الصحيـــح الكتــساب حــق االرتفاق: المطلب الثاني 

وجوب توفر حسن النية  و سنفهم  إىلهناك مخس شروط حددها القانون للسند الصحيح باإلضافة  

  .املقصود حبسن النية املطلوبة مث نفصل شروطه أوال
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  حسن النيـــة المتعلقة بالسنــد الصحيـــح: األولالفرع 

احلق العيين  أوامللكية  تلقى بأنهاالعتقاد  إىلحسن النية يعرف على انه غلط يقع فيه احلائز يدفعه 

  .11صاحب احلق أومن املالك 

يراوده شك من انه  أنو يعرف كذلك، انه اعتقاد من يتلقى احلق انه تلقاه ممن ميلكه دون         

  .آخرحقا عينيا  أوليس هو املالك ، سواء كان احلق الذي يتلقاه حق ملكية 

  12احلائز يعترب حسن النية مىت كان جيهل انه يعتدي على حق مملوك للغري أن أي

ملكية هذا العقار حمل  أنو هو يعلم  آخراشرتى شخص عقار من  إذاو بالتايل ينتفي حسن النية 

  .آخرشخص  أوبني املتصرف  أوالقضاء  أمامنزاع 

وز حقا و هو جيهل انه يعتدي يفرض حسن النية ملن حي"قانون مدين على انه  824فقد نصت املادة 

كان احلائز شخصا معنويا فالعربة   إذاكان هذا اجلهل ناشئا عن خطا جسيم و   إذا إالعلى حق الغري، 

  .."بنية من ميثله

من الوقت الذي يعلم  إالال تزول صفة حسن النية "قانون مدين على  825كما نصت املادة        

احلائز بعيوب حيازته  إعالنفيه بان حيازته اعتداء على حق الغري، و يزول حسن النية من وقت 

  ."بعريضة افتتاح الدعوى، و يعد سيئ النية من اغتصب حيازة الغري باإلكراه

لول املشرع اخذ باملعيار الشخصي عند حتديده ملد إنمدين،  825و  824يتضح من نص املادتني 

  .حسن النية

                                                 
  111، ص 2000محمدي فریدة زواوي، الحیازة و التقادم المكسب ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 11
  292، المرجع السابق، ص األصلیةمحمد وحید السوار، الحقوق العینیة  12
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املشرع يأخذ  أنّ من القانون املدين ما يفيد و كاستثناء ،  825/02و لقد جاء يف نص املادة        

و يعد "....    على  قانون مدني 825باملعيار املوضوعي يف بعض احلاالت، حيث تنص املادة 

  ."سيئ النية من اغتصب حيازة الغير باإلكراه

فاذا اشرتى احلائز العقار من شخص معتقد انه املالك احلقيقي ، و مل يكن اعتقاده هذا مبنيا على  

خطا جسيم و كان العقار يف حيازة شخص ثالث رفض تسليم العقار، مما دفع املشرتي اىل اغتصاب 

  .يعترب سيئ النية" املشرتي"احليازة منه باإلكراه، فان احلائز 

  .لتمسك بالتقادم القصري لتملك العقار يف مواجهة املالك احلقيقيو بالتايل ال ميكنه ا

كشف حسن نية احلائز من عكسها يعترب من مسائل الواقع ال رقابة   أنجيدر القول  أخريا       

للمحكمة العليا عليها، فللقاضي ان يستخلص حسن النية من نصوص العقد و ظروف مالبسات 

  .العقد و مدى علمهم مبا يباشرونه أطرافماعية و ثقافة انعقاده مع مراعاة احلالة االجت

  .شـــروط السنـــد الصحيح المكسب حق االرتفاق بالتقادم القصيـــر : الفرع الثاني

يشرتط املشرع لكسب امللكية و احلقوق العينية مثل حق االرتفاق بالتقادم القصري باإلضافة        

  : اآلتيةيتوافر يف حيازة السند الصحيح العناصر  أنعنصر حسن النية،  إىل

  .الحائز باعتباره خلفا خاصا إلىيكون السند الصحيح تصرفا قانونيا صادرا  أن :أوال

موصى له، غري انه ال يعترب سندا صحيحا الوقائع  أوو مبقتضى هذا الشرط يكون احلائز مشرتيا 

  .القانونية مثل املرياث

كسبب صحيح يتملك مبقتضاه امللكية   اإلرث إىليستند  أنالوارث حسن النية ال يستطيع  أنحيث  

  .بالتقادم القصري و ذلك العتبار حيازة الوارث استمرار فقط حليازة املورث و ليست حيازة جديدة
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النية كانت حيازة املورث مقرتنة حبسن   إذايكسب امللكية بالتقادم القصري،  أنو لكن للحائز الوارث  

يكون التصرف القانوين  أن، و يستوي 13سند صحيح بغض النظر عن حيازته هو إىلو مستندة 

 .14تصرفا قانونيا من جانب واحد كالوصية أوهبة  أواخللف اخلاص عقد بيع  إليهالذي يستند 

  .الحائز باعتباره خلفا خاصا  إلى يكون السند الصحيح ناقال للملكية أن :ثانيا

احلائز ،كما لو انه صدر من املالك و كذلك يعترب العقد  إىليكون ناقال للملكية  أنفانه يشرتط فيه 

  . سندا صحيحا مىت صدر من غري املالك األخرىاملنشئ للحقوق العينية 

  .الرهن احليازي أوحق االنتفاع  أوو مثال ذلك العقد املنشئ حلق االرتفاق 

القضائية الناقلة للملكية حبكم رسو املزاد عند نزع ملكية  حكاماأل، أيضاكما تعترب سندا صحيحا 

و كذلك حكم قسمته عينا  إمكانيةاع بعدم عند بيع العقار املش أواملدين بناءا على طلب دائنيه 

  .الشفعة

  .تكون ناقلة للملكية أنتكون مبثابة السند الصحيح  أنو مبا انه يشرتط يف التصرفات اليت ميكن      

و عقد الوديعة و عقد الوكالة، فهذه ال  اإلجيارلعقود اليت تنشا التزامات شخصية مثل عقد فان ا

تعترب مبثابة السند الصحيح و كذلك ال تعترب مبثابة السند الصحيح التصرفات الكاشفة عن  أنميكن 

  .كاشفة له فقط   إمنااحلق، كالقسمة االختيارية أل�ا ليست ناقلة للحق و 

 فإذاكذلك الشأن بالنسبة لعقد الصلح ، فهو ال يعترب مبثابة السند الصحيح، ألنه تصرف كاشف 

 إليهاالستناد  األخري، فال جيوز هلذا  ألحدمهاتنازع شخصان على عقار مث تصاحلا على اعتباره ملكا 

  .انه سند صحيح ليكسبه العقار بالتقادم املكسب القصري أساسعلى 

                                                 
  106محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص  13
  351ص  رمضان ابو السعود، المرجع السابق، 14
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  سند الصحيح سندا حقيقيا موجودايكون ال أن - ثالثا

يكون له وجود قانوين، فالسند عمل قانوين صاحل بذاته لنقل  أنيشرتط يف السند الصحيح       

امللكية و ال يعيبه سوى كون انه صادر من غري املالك، و فيما عدا ذلك يلزم ان يتوافر يف السند 

  .الصحيح ما يلزم توافره يف التصرف القانوين الناقل للملكية

 ألنهانوين الباطل بطالنا مطلقا، يكون سندا صحيحا التصرف الق أنو على ذلك فال يصح       

ليس له وجود قانوين، و بالتايل فهو و العدم سواء، سواء كان البطالن راجعا لعيب يف الشكل كعدم 

كان متعلقا بعيب يف املوضوع كعدم   أوالكتابة مثال بالنسبة للتصرفات املتعلقة حبقوق عينية عقارية 

  15.لصدوره من عدمي التمييز أومشروعية السبب 

فالعقد الباطل بطالنا مطلقا ال يصلح الن يكون سندا صحيحا و يعترب كذلك سندا صحيحا  

مل يتحقق  إذاالتصرف القانوين املعلق على شرط فاسخ، فالتصرف يكون صحيحا نافذا منذ البداية و 

  .16الشرط الفاسخ كسب احلائز امللكية بالتقادم العشري القصري

 إال، فال يكون صحيحا و ال نافذا األولرط واقف فهو على عكس التصرف املعلق على ش أما      

من وقت حتقق الشرط، فاحليازة تعترب  إالكسند صحيح،   إذنمن وقت حتقق الشرط فال يصلح 

  .من الوقت الذي يكون فيه الشرط قد حتقق إالسند صحيح  إىلمستندة 

  .صاحب الحق العيني أويكون السند الصحيح تصرفا صادرا من غير المالك  أن:  رابعا

غري ذاك ملا كنا  األمرلو كان  إذ، األصلييكون صادرا من غري املالك  أنيشرتط يف السند الصحيح 

  .التقادم القصري أعمال إىلحباجة 

                                                 
  108محمد فریدة زواوي، المرجع السابق، ص 15
  48مصیباح ھادیة، المرجع السابق، ص 16
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يتحقق فيما لو تعامل مع املالك  أنو ذلك جيعل احلائز يف املركز القانوين ، الذي ميكن      

  .17احلقيقي

الوكالة  أوالنائب جماوزا فيه حدود النيابة  أوالتصرف الصادر من الوكيل  أنو يرتتب على ما تقدم 

يعترب تصرفا صادرا من غري املالك و بالتايل ال يصلح الن يكون سندا صحيحا فهو مل يصدر من 

  .عن نفسه و بالتايل خيضع ألحكام عقد الوكالة أصالةو مل يصدر عن النائب  األصيل

  .يكون السند الصحيح مشهرا أن :ساخام

فالعقد غري املشهر ال ينقل امللكية يف التشريع اجلزائري الذي اشرتط القيام بإجراءات الشهر         

الن املقصود . العيين، و منه فان العقد غري املشهر ال يصلح الن يكون سندا صحيحا األثرلرتتيب 

من يوم القيام  إالال تنتقل  األخريةبالسند الصحيح هو ذلك السند الذي ينقل امللكية و هذه 

  .باإلجراءات املتعلقة بالشهر

يف  األخرىال تنتقل امللكية و احلقوق العينية ..." أنمن القانون املدين على  793فقد نصت املادة  

اليت ينص عليها  اإلجراءاتروعيت  إذا إاليف حق الغري  أمالعقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين 

  ."القانون و باألخص القوانني اليت تدير مصلحة الشهر العقاري

قانون مدين  01مكرر/324ة يتم مبوجب ورقة رمسية طبقا للماد أنالسند الصحيح البد  إثبات أما

  .اإلثباتبكافة طرق  أثباتهو ذلك حتت طائلة البطالن خالفا حلسن النية الذي ميكن 

                                                 
  299، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، ص اإلسالميعدلي امیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقھ  17
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و القصري  اب حق االرتفاق بالتقادم الطويلاملشرع اجلزائري قد اخذ يف اكتس أنبالتايل القول         

مىت كان ظاهرا على خالف القانون املدين الفرنسي الذي حيدد مدة اكتساب االرتفاق بالتقادم 

  .قانون مدني فرنسي 690حبيازة تدوم ثالثني سنة كما نصت به املادة  أيالطويل، 

يف قضية قوثري  1904ديسمرب  27حمكمة النقض الفرنسية يف قرار صادر ب إليهو هو ما توصلت 

  بودوين حيث توصلت يف حيثيا�ا رملةأضد 

Lorsque le passage accordé par la loi au fonds enclavé été exercé 

pendant trente ans suivant un mode et une assiette déterminés, 

cette possession trentenaire équivaut à un titre acquisitif de la 

servitude de passage.18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
18 Les grands arrêts de la jurisprudence civil 6 Edition, Henri Capitant, Alex Well, François 

Terré, Dalloz 1973, p 82  
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  : خاتمة

          حق االرتفاق بالتقادم الطويل املشرع اجلزائري قد اخذ يف اكتساب أنبعد ما تقدم نقول       

و بكل شروطها  املادي و املعنوي  أركا�او القصري مىت كان ظاهرا، و ذلك عن طريق احليازة بكل 

  . و استقرار و استمرار من هدوء 

جيب حيازة السند الصحيح من طرف واضع ) سنوات 10(انه لتفعيل احليازة قصرية املدة  رأيناكما 

انه قد  أيحسن النية ،) املشرتي أوواضع اليد (األخرييكون هذا  أناليد و قبل كل شيء جيب 

احلق  أنحق العيين بضنه انه قد اشرتاه من مالكه احلقيقي و انه ليس على علم  أواشرتى العقار 

متعلقة بالسند كان يكون تصرفا  أخرىشروط  إىل إضافةما شابه،  أواحليازة يف نزاع قضائي موضوع 

يكون سندا حقيقيا  أنيكون ناقال للملكية،  أناحلائز باعتباره خلفا خاصا،  إىلقانونيا صادرا 

  .                 يكون مشهرا أنصاحب احلق العيين و  أويكون صادر من غري املالك  أنموجودا، 

و ذو  يتمسك به احلائزا أنالبد  األحوالالتقادم املكسب يف كل  أن األخرينشري يف  أننا إالّ         

دعوى يرفعها املستفيد منه، و هذا ما  أومصلحة بصفة عامة و يكون ذلك عن طريق دفع قضائي 

 أنتقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب  أن ال يجوز للمحكمة "قانون مدني  321نصت عليه املادة 

شخص له مصلحة خاصة فيه، و لو لم يتمسك  أي أومن احد دائنيه  أويكون بناءا على طلب 

  ".به المدين

هو دفع  إمنامن تلقاء نفسه و  إثارتهو بالتايل فان التقادم ليس من النظام العام حبيث ميكن        

  19القضاء أماميكون مقرر لصاحب املصلحة فقط و التمسك به 

                                                 
  118مصیباح ھادیة، المرجع السابق، ص 19
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   باب املرافعة إقفالمرحلة من مراحل الدعوى حىت  أيةيكون يف  إبدائه أوالتمسك بالتقادم  أنكما 

حالة من  أيو جيوز التمسك بالتقادم يف "يف فقر�ا الثالثة  321و هذا ما تؤكده نفس املادة 

  .20"احملكمة االستئنافية أمامحاالت الدعوى و لو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
یتضمن قانون االجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08قانون رقم  20
  اإلداریةو 
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  :الكتــب و المؤلفــــات-01

  2000، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع سنة األصلية، احلقوق العينية محمد وحيد السوار

يف القانون املدين اللييب، دار اجلامعة اجلديدة  األصلية، الوجيز يف احلقوق العينية السعود أبورمضان 

  1997سنة ، اإلسكندريةللنشر، 

  ، دار املطبوعات اجلامعيةاإلسالمي، اكتساب امللكية العقارية باحليازة يف الفقه عدلي امير خالد

  2003سنة  اإلسكندرية

  :الرسائــــل -02

ستري يف القانون اخلاص، جامعة املرور عن حق املرور، مذكرة ماج ، متييز ارتفاقمصيباح هادية

  2018كلية احلقوق، سنة   -1- اجلزائر

النطاق القانوين للحيازة يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري جامعة احلاج خلضر باتنة  قادري نادية، 

  2008/2009كلية احلقوق 

ستري قانون خاص ظل نظام الشهر العيين، مذكرة ماج، التقادم املكسب للملكية يف ثابتي وليد

  2008/2009جامعة احلاج خلضر باتنة كلية احلقوق سنة 

  .2000و التقادم املكسب ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر فريدة زواوي، الحيازة محمدي

  : المقـــــــاالت-04

ترمجة املستشار امقران عبد العزيز ا�لة القضائية عدد " جوانب ارتفاق املرور"زرقني رمضان عن 

  .2004جلامعية سنة خاص باالجتهاد القضائي للغرفة العقارية اجلزء الثاين ديوان املطبوعات ا



 ةة و السياسيّ ل للدراسات القانونيّ ــــتقبــــمجلة المس

  التقادم املؤدي لكسب حق االرتفاق

 1الجزائرجامعة –كلية الحقوق - هادية مصيباح : ةذا تسأل ا
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  :النصـــوص القانونيــــة -04

  .املتضمن القانون املدين اجلزائري املعّدل و املتمم  58 /75األمر-

  اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتاملتضمن قانون  25/02/2008املؤرخ يف  08/09قانون ال-

  2016فيفري  10الصادر بـ  131تعديل طبقا لألمر رقم  أخرالقانون املدين الفرنسي وفق -

  

  :األجنبيةالمؤلفــــات -05

Albert Henri ,Capitant ,Revue Trimestrielle de droit civil tome 

trente, sixième Année 1970 

 Les grands arrêts de la jurisprudence civil 6 ed, Henri Capitant, 

Alex Well, François Terré, Dalloz 1973,p 82 

 

  

  

  

  



 




