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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 ، 

  :الموجود في رابط المجلة  اآلتي وفق النموذج  مع إلتزام الباحث بكتابة املقال  .صفحة 15قل عن يال 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/606   

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

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

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

  .صاحب املقال بذلك 

   :مالحظة ***

   .ختضع عملية ترتيب املقاالت العتبارات فنية   - 

. عن رأي ا�لةتعّرب  عن آراء أصحا�ا و ال عّرب املقاالت املرسلة للمجلة تُ  -   

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

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد االلكتروني   



العدد افتاحية  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

  :و بعد 

 )04(الرابع ا�لد ، ة ة و السياسيّ املستقبل للدراسات القانونيّ يتضمن العدد اجلديد من جملة       

يد من البحوث العلمية           العد 08:العدد التسلسلي رقم   2020 ديسمرب )02(الثاينالعدد 

املركز القانوين للغري يف العالقة و ،  حتديات اإلدارة االلكرتونية بني الواقع واملأمول :منها   و املقاالت

الفساد ويف القانون التعاون الدويل يف ظل أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، و كذا  التعاقدية

املعاقبة مقال متعلق ب و ، مفهوم الذمة املالية يف النظر الفقهي: ي ، و موضوع آخر يتعلق بـاجلزائر 

و غريها من املواضيع اليت يتضمنها  على جرمية اإلبادة اجلماعية يف جتربة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة

  .العدد اجلديد 

ا�لة من  علىجبزيل الشكر و التقدير إىل القائمني  جملة املستقبلحترير هيئة  و تتقّدم هذا         

           حتكيميف جمال  من جهد ما يبذلونه علىو املراجعني ستشارية و كذا جلنة القراءة إهيئة علمية و 

  . املرسلة إىل ا�لة البحوث و املقاالت العلمية و مراجعة 

مسامهات السادة األساتذة الباحثني يف ميدان احلقوق         ترحب هيئة حترير ا�لة جبميع و يف األخري  

  .و العلوم السياسية قصد نشرها يف األعداد القادمة 

         

 رئيس حترير الة

 الدكتور علي عثماني
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  جامعة سعيدة -      الدكتور تبون  عبد الكرمي
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 جامعة أدرار  –سليماين  مصطفى :الدكتور

  mohammedrayanslimani@yahoo.com: البرید اإللكتروني 

  

  

  

  :ملخص

 النشـاطمـنهج تعترب اإلدارة اإللكرتونية منوذجاً مثالياً للنشاط اإلداري والتنظيمي ، فهي تغيري يف 

الذي يستغين عن النمـوذج الـورقي ويعتمـد علـى  ،ألسلوب التقليدي إىل األسلوب الرقمياإلداري من ا

مــــن خــــالل  ،األرشـــفة اإللكرتونيــــة اإللكرتونيــــة ، وحيـــل حمــــل األرشــــيف الوثــــائقي احملــــرراتاملســـتندات و 

استخدام احملافظ اإللكرتونية لتحسني سرعة وجودة اخلدمات وتقليل التكاليف اليت يتحملها الشخص 

هــذا ملتعامـل مـع اإلدارة مــن جهـة وبــني املصـاحل اإلداريـة نفســها مـن جهــة أخـرى ، ونسـعى مــن خـالل ا

ــــراز أمهيــــة الرقمنــــة يف اإلدارة وحتــــديات جتســــيدها يف اجلزائــــر ، وخلصــــنا إىل ضــــرورة تــــوفري ال بحــــث إلب

  .اإلمكانات املادية وتأهيل العنصر البشري لتجسيد مشروع اإلدارة اإللكرتونية

  : ت المفتاحيةالكلما-

وسائل ، االقتصاد الرقمي،البنية التحتية،اإلدارة التقليدية ،أجهزة احلاسوب ،اإلدارة اإللكرتونية

  .اإلدارة الرقمية،احلكومة اإللكرتونية ، االتصال
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-Abstract 
Electronic management is an ideal model for administrative and organizational 
activity, as it is a change in the approach of administrative activity from the 
traditional method to the digital method, which dispenses with the paper model 
and relies on electronic documents and editors, and replaces the documentary 
archive electronic archiving, through the use of electronic portfolios to improve 
the speed and quality of services and reduce The costs borne by the person 
dealing with the administration on the one hand, and the administrative interests 
themselves on the other hand, and we seek through this research to highlight the 
importance of digitization in management and the challenges of embodying it in 
Algeria, and we concluded the need to provide the material capabilities and 
qualify the human element to embody the electronic management project. 

 -key words  
Electronic management - computer equipment – traditional management - 
infrastructure - digital economy - means of communication - electronic 
government - digital management. 
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  :مقدمة

الرقميـــة حاليـــا مطلـــب ضـــروري وملـــح يف مجيـــع ا�ـــاالت لتحقيـــق التنميـــة  التكنولوجيـــاأصـــبحت 

 األعمـالفغالبيـة  لوجيا ووسائل االتصال احلديثة،نو بالتك إاليعرتف  ال أصبحوالرقي واالندماج يف عامل 

علوماتيـــة فيهـــا جـــزءا التقنيـــة امل أصـــبحتالـــدول  معظـــمواملشـــاريع التنمويـــة  االقتصـــادية واالجتماعيـــة يف 

 أويف أي هيئـة  األساسياليت متثل العصب  اإلدارةف ،اإلداريو اليتجزأ من اجلانب التنظيمي والتنفيذي 

 املرجـوة منهـا، األهـدافو التطلعـات  إىلمل ترقـى  ،شركة بشقيها التنظيمي واخلدمايت وبنمطهـا التقليـدي

بظاللـه علـى الوضـع  ألقـى ،اجنـاز اخلـدمات وبطـئم البريوقراطية املكتبية وسوء التسيري والتنظي أنحيث 

البحــث عــن بـــدائل فعالــة وقــادرة علـــى تقــدمي خــدمات ذات جـــودة عاليــة وســـرعة  ضـــحىفأ ،العــام هلــا

وجيـا احلديثـة والرقميـة نولأصبح التوجه العام للدول الراغبة يف التغيـري حنـو التكو ، ومطلب ضروري إلزاميا

هـو هـذا الـنمط  فمـا الرقميـة، اإلدارةبالـدخول يف عـامل  هـذا ا�ـال يف قدر ممكـن بأكربلالستفادة منها 

  .يف هذا ا�ال اجلزائرية اإلدارةمدى تقدم  ما و ،وأهدافهاهي خصائصها  ما و اإلدارةمن 

حـول ماهيـة  :األول ثـالث مطالـب إىلمعاجلته يف هذا البحـث والـذي قسـمناه  سنحاول هذا ما

 ترقيـــة املرفــق العـــام واخلدمـــة العموميـــةيف  اإللكرتونيـــة اإلدارةثــر أول دور و حـــ :والثـــاين اإللكرتونيــة اإلدارة

ـــا هـــذا خبامتـــة تتضـــمن االســـتنتاجات  آفـــاق وعوائـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة يف اجلزائـــر والثالـــث خـــامتني حبثن

  .منتهجني منهجا حتليليا وصفيا والتوصيات املقرتحة يف هذا ا�ال
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  اإللكترونية اإلدارةماهية : األول المطلب

وجيــــة واملعلوماتيــــة ، ونظــــرا نولمصــــطلح حــــديث صــــاحب النهضــــة التك اإللكرتونيــــة اإلدارة      

فقــــد صــــنفت حتــــت عــــدة  ،اخلــــاصالنتشــــارها الســــريع يف خمتلــــف ا�ــــاالت والقطاعــــات العــــام منهــــا و 

علـــى  عـــرفالت وســـنحاول، احلكومـــة الذكيـــة  اإللكرتونيـــةاحلكومـــة   اإللكرتونيـــة اإلدارةمســـميات منهـــا 

وخصائصــها يف  )الفــرع األول(يف  اإلدارةوســنقوم بتبيــان تعريــف  هــذا النــوع مــن  مفهومهــا وخصائصــها

  .)الفرع الثالث(والعناصر اليت تقوم عليها يف  )الفرع الثاين(

  اإللكترونية اإلدارةتعريف :  األول الفرع

 فمـنهم مـن عرفهـا ،اللكرتونيـةلـإلدارة انظرا حلداثة هذا املصطلح فقـد تباينـت تعريفـات البـاحثني 

وخـدمات الكرتونيـة تقـوم علـى الدقـة  أنشـطة إىلالتقليديـة  اإلداريـةواخلـدمات  األنشـطةعلى ا�ا حتويل 

يف إجنـــاز  ،لالتصـــالوالوســـائل احلديثـــة  شـــبكة االنرتنـــت اســـتخداموالســـرعة يف التنفيـــذ كمـــا تقـــوم علـــى 

  1.لكرتونينيإم اخلدمات والوظائف من ختطيط الكرتوين ورقابة وتنظي

وعرفت أيضا على أ�ا االستغناء عن االستعمال الورقي وإحالل حمله املعامالت اإللكرتونيـة عـن 

طريـــق االســـتخدام الواســـع للتكنولوجيـــا الرقميـــة عـــن طريـــق معاجلـــة البيانـــات حســـب متطلبـــات مراحـــل 

ال احلديثــة يــتقلص حمــددة مســبقا كمــا عرفــت بأ�ــا منظومــة رقميــة متكاملــة تعتمــد علــى تقنيــات االتصــ

قــدرة القطاعــات احلكوميــة علــى تبــادل "وعرفهــا الــبعض أيضــا علــى أ�ــا  2فيهــا دور املعــامالت الورقيــة

                                                           
ر االداء الوظیفي، مجلة جامعة بابل،جامعة بابل ، كلیة اآلداب، احالم محمد شواي ، اإلدارة اإللكترونیة وتأثیرھا في تطویر في تطوی.1

  .3390، ص2016، العدد  24المجلد 
قطاع غزة، رسالة ماجستیر - یوسف محمد یوسف ابو أمونة، واقع إدارة الموارد البشریة إلكترونیا في الجامعات الفلسطینیة النظامیة.2

  .25، ص2009غزة فلسطین ،،كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة اإلسالمیة ، 
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املعلومــات وتقــدمي اخلــدمات فيمــا بينهــا وبــني املــواطن وبــني قطاعــات األعمــال، بســرعة عاليــة ، وبأقــل 

  .3"لة يف أي وقت وأي مكان تكلفة عرب شبكة االنرتنت، مع ضمان سرية وأمن املعلومات املتناق

ومما سبق ميكن تعريـف اإلدارة اإللكرتونيـة بأ�ـا اإلدارة الغـري التقليديـة والـيت تعتمـد يف نشـاطا�ا  

وأداء خدما�ا على احلاسوب بدل األوراق وعلى االنرتنـت والربيـد االلكـرتوين بـدل املقـابالت واملواعيـد 

 .يا عن طريق احملررات اإللكرتونية والتوقيع االلكرتويناإلدارية تربم املعامالت والصفقات الكرتون

  خصائص اإلدارة اإللكترونية وأهدافها: الفرع الثاني 

متتاز اإلدارة الرقمية عـن التقليديـة بعـدة خصـائص جعلـت منهـا االختيـار األمثـل كإسـرتاتيجية يف 

، ولتحقيـق أهـداف )أوال(التقليديـة اإلدارة احلديثة ملـا تتميـز بـه مـن مزايـا أثبتـت �ـا تفوقهـا عـن نظري�ـا 

  ).ثانيا( الكبري للنشاط اإلداري من الصيغ الورقية اىل الصيغ الرقمية تتماشى مع التحول

  خصائص اإلدارة اإللكترونية: أوال

 يهف ،اإلدارة اإللكرتونية هي مجيع األنشطة اإلدارية اليت ال تعتمد يف تسريها كثريا على الورق  

، والربيـــــد ةااللكرتونيـــــ اتاملســـــتند ااألوراق ، وحيـــــل حملهـــــ ث يـــــتم االســـــتغناء عـــــنحيـــــإدارة بـــــال أوراق 

ــــة، ممــــا جيعلهــــا اقــــل تك ــــة واملفكــــرات اإللكرتوني ــــع االلكــــرتوين واألدل مــــن اإلدارة لفــــة االلكــــرتوين والتوقي

مـان ، كما أ�ا إدارة بال مكان أو ز تخزينقل والنالتقليدية ،حيث توفر نفقات الورق ولوازمه ونفقات ال

فهي تعتمد على أجهزة االتصـال احلديثـة الـيت جتعـل  تـأثري عنصـر املكـان يف املعـامالت أو العقـود شـبه 

                                                           
 سعید بن معال العمري ، المتطلبات اإلداریة واألمنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة، رسالة ماجستیر في العلوم اإلداریة، أكادیمیة نایف.3

  .16، ص2004- 2003العربیة للعلوم األمنیة، السنة الدراسیة 
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فالعمل فيها يف بعض ا�االت   ،معدوم، وهي أيضا ال تعرتف بأوقات العمل الرمسية أو املتعارف عليها

لربيـد االلكـرتوين واهلـاتف با كعقود االستثمارات الكربى غري حمدد بوقت معني وتعمل على مدار اليـوم

ومسـايرة والتحـديث  االبتكـار  فبيئتهاعلى تنظيمات معينة حبد ذا�ا  ال تعتمد كمااخل،  ....والفاكس 

  .4التطور التكلنوجي املتجدد

  أهداف اإلدارة اإللكترونية:ثانيا

 إن توجـــه القطـــاعني العـــام واخلـــاص حنـــو رقمنـــة اإلدارة يعكـــس توجههمـــا إىل حتقيـــق أهـــداف مل

  :تتمكن اإلدارة التقليدية من الوصول إليها وتتجلى يف

  تحسين مستوى الخدمات -1

�ــدف اإلدارة اإللكرتونيــة إىل تقــدمي خــدمات للزبــائن والعمــالء ذات جــودة ومواصــفات  عاليــة تنــافس فيهــا  

 تسـهل وتقلـل مـن نظريا�ا، وذالك بتمكني املوظفني من التقنية باستعمال احلواسيب عن طريـق قاعـدة بيانـات والـيت

األخطاء الناجتة عن املعامالت واألعمال املكتبية ، مما يسهل مـن إجنـاز املعـامالت وتقـدمي خـدمات سـريعة اختصـارا 

  .5للوقت والتكاليف

 التقليل من التعقيدات اإلدارية- 2

اإلداريـة  ختتصر اإلدارة اإللكرتونيـة علـى املتعـاملني مـع اإلدارة الكثـري مـن التعقيـدات والبريوقراطيـة

فبعدما كان املتعامل يتنقل بني املكاتب واملصاحل أصبح ميأل الطلبـات مـن منزلـه عـرب املواقـع اإللكرتونيـة 

                                                           
یة في الجامعات الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، في الدراسات التربویة،جامعة ساري عوض الحسنات، معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترون.4

  .36، ص2011عین شمس كلیة التربیة، مصر، 
  .99،ص2008عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني للحكومة اإللكترونیة، دار الكتب القانونیة ، مصر،الكتاب األول، سنة .5



  مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

واملأمول الواقع بني االلكرتونية اإلدارة حتديات   

أدرارجامعة  –مصطفى سليماني : الدكتور   

 

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

2020ديسمرب - الثاني العدد -الرابع الد   

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

7 

لإلدارات ،كما أن اإلدارة اإللكرتونية  مسحت بتقليص عدد املصاحل اإلداريـة  مـن خـالل اجنـاز الكثـري 

  .من اخلدمات الكرتونيا من طرف عدد اقل من املوظفني

 يض النفقاتتخف -3

بعدما كانت األعمـال اإلداريـة تسـتهلك الكثـري مـن الوسـائل املسـتخدمة يف اإلدارة التقليديـة مـن 

أوراق ووسائل ترتيب  وختزين، أصبحت كل هذه األعمال تتم يف جهاز واحـد حيمـل ذاكـرة ال يتعـدى 

قطــع مســافات حجمهــا بعــض الســنتمرتات، كمــا ان املتعامــل يف الكثــري مــن األحيــان كــان يضــطر إىل 

طويلة بتكاليف سـفر عاليـة السـتخراج وثيقـة ، إال أن اسـتخدام  التقنيـة احلديثـة يف اإلدارة وفـرت عليـه 

 6.اجلهد والوقت باستخراج هذه الوثائق و املعامالت من اقرب مصلحة حملل إقامته

 كبر من العمالءأتوسيع الخدمة اإلدارية واستيعاب عدد -4

ية يف إمتـام إجـراءات املعـامالت حمـدودة إذ أن بطـئ اإلعمـال املكتبيـة قـد إن قدرة اإلدارة التقليد 

يؤدي إىل إفراز طوابري انتظار طويلة، بينما  معاجلتها الكرتونيا يتيح لإلدارة السرعة يف إمتامها ممـا جيعـل 

لعالقــة قـدر�ا علـى اسـتيعاب املتعـاملني اكــرب وأوسـع ،كمـا تعمـل اإلدارة اإللكرتونيــة علـى إلغـاء عامـل ا

املباشرة بني العميل واملوظف، فيصبح هذا األخري يتعامل مع جهاز حاسوب ال مـع أشـخاص ممـا حيـد 

  7.من مظاهر احملسوبية ، والعالقات الشخصية والنفوذ، مما حيقق املساواة جلميع املتعاملني

 والحتــس فـيمكن القــول أن انتهــاج اإلدارة للشــكل االلكــرتوين  بـالنظر إىل خصائصــه وأهدافــه، لــي

من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة الرقمية، إمنا هو تطوير للقدرات واملهارات سواء املادية والبشرية ، وهـي 
                                                           

  .101السابق ،ص عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع.6
 01/02/2018علي حسین باكر، المفھوم الشامل لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة،موقع أراء حول الخلیج، تم االطالع على الموقع یوم .7

  23.00http://www.araa.ae/index.phpعلى الساعة 
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مجيــع اجلوانـب إذا أحســن اسـتعماله بتنظــيم ومهــارة يف اختصـار للوقــت واجلهــد  نقلـة نوعيــة وحتسـن مــن

  .والتكاليف

  عناصر اإلدارة اإللكترونية: الفرع الثالث

دارة اإللكرتونيــــة وتؤســــس علــــى عــــدة عناصــــر  أساســــية  وضــــرورية يف ســــريورة النشــــاط تقــــوم اإل

، والعنصـــر املـــادي  الـــذي ميثـــل ) أوال(اإلداري، وتتمثـــل يف العنصـــر البشـــري الـــذي يـــتحكم بالوســـائل 

  ).ثانيا(الوسائل املادية والتقنية 

  العنصر البشري: أوال 

إلدارة اإللكرتونيـة، والــيت ميكـن االسـتثمار فيهــا يف العنصـر البشـري مـن أهــم العناصـر الفاعلـة يف ا

أي مشروع، حيث يعترب ذو أمهية كبرية فهو منشأها ومطورها، واملسخر هلا لتحقيق األهـداف املسـطرة 

مــن وراء إنشــاء أي مرفــق إداري ، ويتمثــل العنصــر البشــري يف اخلــرباء واملختصــون والعــاملون واملــديرون 

املربجمـــون  أيضـــايتولـــون إدارة العناصـــر املاديـــة لـــإلدارة اإللكرتونيـــة، ومـــنهم  والـــوكالء املســـاعدون، الـــذين

  .8ومشغلو األجهزة واحملررون

  العنصر المادي: ثانيا

تتطلــب اإلدارة اإللكرتونيــة بنيــة حتتيــة مــن شــبكات االتصــال الســلكية والالســلكية، وشــبكة ربــط 

ـ لتـــأمني ا،ـــملـــواطن وبـــني اإلدارات فيمـــا بينهتوصــل بـــني األجهـــزة الرقميـــة تضـــمن التواصـــل بـــني اإلدارة وا

التواصـــل ونقـــل املعلومــــات كمـــا تضـــم العناصــــر املاديـــة احلواســـيب واهلواتــــف الذكيـــة وشـــبكة االتصــــال 

                                                           
داري بمؤسسات التعلیم العالي،مجلة الباحث ، اإللكترونیة في تطویر العمل اإل اإلدارةمحمد قریشي ، مساھمة .موسى عبد الناصر،أ. 8

  .91، ص2011، سنة 09عدد
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وتنقسـم ، 9الوسـائل جعلـت اإلدارة الرقميـة احلديثـة إدارة بـال زمـان وبـال مكـان وبـال أوراق العاملية، هـذه

  :ة اإللكرتونية إىلالبنية التحتية املتطلبة يف اإلدار 

  البنية التحتية الصلبة لألعمال اإللكترونية-1

وتتمثل يف الشبكات وأجهزة احلاسوب وكل التوصيالت األرضية واخللوية وتكنولوجيا املعلومـات 

  .الضرورية ملمارسة اخلدمات اإللكرتونية وتبادل البيانات

  البنية التحتية الناعمة لألعمال اإلدارية -2

والربجميات وأنظمة التشـغيل للشـبكات، وكـل األنظمـة اإللكرتونيـة الـيت تـدخل يف  وهي اخلدمات

  .برجمة احلواسيب والتطبيقات والربامج اليت تساعد يف تسيري اخلدمة اإلدارية وتنظيمها

  شبكات االتصال -3

وهـــي الشـــبكات الـــيت ميكـــن مـــن خالهلـــا التواصـــل بـــني اإلدارات واملصـــاحل واملتعـــاملني معهـــا      

  :تتمثل يفو 

وهـــي عبـــارة عـــن جمموعـــة مرتابطـــة مـــن الشـــبكات حـــول العـــامل تـــربط بـــن : شـــبكة االنرتنـــت -أ

  .ا�تمعات والدول، تتيح ملستعملها احلصول على معلومات من شىت املواقع الداخلية والدولية

وهـي شـبكة  تسـتعمل فقـط لالتصـال بـني املـوظفني يف ادارة أو مؤسسـة : الشبكة الداخلية -ب

  .ة ميكن من خالهلا التنسيق بني املستخدمني يف تأدية األعمال اإلداريةواحد

والـيت يـتمكن مـن خالهلـا املتعـاملني مـع اإلدارة كـاملوردين : الشبكة اخلارجيـة أو اإلكسـرتانت -ج

  10.والزبائن االطالع على املعلومات اليت يتم عرضها باالنرتنت

                                                           
الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عباس لغرور، .سالمي نادیة، اإلدارة اإللكترونیة كأداة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر،مجلة.9

  .189،ص2015خنشلة الجزائر، العدد الرابع ، جوان 
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لكرتونيـــة، إذ بتـــوفر هـــذا األخـــري مـــع الكفـــاءة اال اإلدارةويعتـــرب العنصـــر البشـــري أســـاس جتســـيد 

ـــة، فهـــو العنصـــر األساســـي املســـتخدم  واملهـــارة املطلوبـــة تتحقـــق األهـــداف املرجـــوة مـــن اســـتعمال التقني

واملسري لباقي العناصر األخرى لذا فتوفر عناصر بشرية ذات كفاءة وتأهيـل أمـر مطلـوب لتجسـيد إدارة 

  .ت ميكنها منافسة ومضاهاة اإلدارات يف الدول املتقدمةإلكرتونية  ذات كفاءة وجودة يف اخلدما

  أثر اإلدارة اإللكترونية في ترقية المرفق العام و الخدمة العمومية: المطلب الثاني

تتجلى أثار ومنافع اإلدارة الرقمية يف تطوير اخلدمة العموميـة علـى النشـاطات اإلداريـة مـن عـدة  

يف ترقيتهـــا وتطويرهـــا ومواكبتهـــا للمرافـــق يف الـــدول األخـــرى يف علـــى املرافـــق العامـــة  أثرهـــاأوجـــه فيظهـــر 

،  وعلى القرارات والعقود اإلدارية والنشـاطات اإلداريـة بتقـدمي )الفرع األول(تقدمي أفضل صورة لإلدارة 

  ).الفرع الثاين(أحسن اخلدمات مع السرعة والدقة يف االجناز

  المرافق العامة دور اإلدارة اإللكترونية في ترقية: الفرع األول 

املرفــق العمــومي يقصــد بــه املشــروعات العامــة والــيت تتكــون مــن أشــخاص وأمــوال، اهلــدف منهــا إشــباع 

حاجيــات عامــة، وتتميــز بأ�ــا مشــروعات يعجــز األفــراد علــى القيــام �ــا فتتــوىل ذلــك الدولــة، أو ميكــن 

رس نشـاطا�ا قصـد إشــباع تعريفـه بأنـه كـل مؤسسـة عامـة تنشـأ مـن طـرف الدولـة وتـديرها بنفسـها، ومتـا

، ويظهـــر تـــأثري اإلدارة اإللكرتونيـــة علـــى املرافـــق العامـــة مـــن خـــالل التـــأثري علـــى 11حاجيـــات اجلمهـــور

،و مبــدأ ) أوال(مبــدأ ســريورة املرفــق العــام بانتظــام واطــراد : املبــادئ العامــة الــيت حتكــم ســريها واملتمثلــة يف

  ).ثالثا( بلية املرفق العام للتغيري، ومبدأ قا)ثانيا( املساواة أمام املرافق العامة

  
                                                                                                                                                                                     

  .91قریشي، المرجع السابق،ص محمد.موسعبد الناصر،. 10
  .306،ص 2013عمار بوضیاف، الوجیز في القانون اإلداري، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ،الطبعة الثانیة، سنة . 11
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  مبدأ سيرورة المرفق العام بانتظام واطراد: أوال

يظهــر تــأثري اإلدارة اإللكرتونيــة علــى  هــذا املبــدأ يف احلــد مــن العوائــق الــيت حتــول دون ســريورة خدماتــه، 

إجنــاز  حيــث أن إدخــال التقنيــة علــى اخلــدمات يســهل مــن مهمــة القــائمني علــى املرفــق العــام يف ســرعة

املعــامالت وتنظيمهــا عــن طريــق قاعــدة البيانــات باختصــار عامــل الوقــت واإلجــراءات، كمــا ان اإلدارة 

الرقمية جتعل استمرارية اخلدمات على مدار الساعة شيئا ممكنا حىت خارج أوقات العمـل الرمسيـة، حـىت 

  .12يف حالة إضراب املستخدمني وذلك عن طريق املواقع الرقمية

  لمساواة أمام المرافق العامةمبدأ ا: ثانيا

يقصـــد �ـــذا املبـــدأ تســـاوي املـــواطنني يف االنتفـــاع باخلـــدمات الـــيت تقـــدمها املرافـــق العامـــة، وإدخـــال     

 اإلدارة االلكرتونية حتد من مظاهر التعسف والتمييز يف املعاملة، بني املواطنني حيث أن املوظف

  .13سابقا، و ال يقابل من يتعامل معه شخصيا يتعامل فقط مع قاعدة بيانات ال أشخاص كما ذكرنا

  مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير: ثالثا

قـــد يتغـــري هـــدف املرفـــق العـــام إذا ارتـــأت اإلدارة انـــه مل يعـــد يتفـــق مـــع املعطيـــات والتحـــديات   

مـــن اجلهـــا، لـــذا تلجـــأ اإلدارة إىل تغيـــري منـــط اإلدارة وقـــد تـــدخل آليـــات متطـــورة  واألهـــداف الـــيت أنشـــأ

  .14قنية رقمية لتحقيق ذلك ما حيقق األهداف والغايات آنفة الذكروت

  

  

                                                           
  .193سالمي نادیة، المرجع السابق ، ص.12
ازوري ، عمان األردن، بدون سنة طبع صفوان المبیضین، الحكومة اإللكترونیة النماذج والتطبیقات والتجارب الدولیة، دار الی. 13

  .29وبدون رقم طبعة ،ص
  .31صفوان المبیضین، نفس المرجع، ص -  14
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  دور اإلدارة اإللكترونية في ترقية النشاط اإلداري:الفرع الثاني

وقــد  ،لتأديــة خــدما�ا تلجــأ اإلدارة إىل القيــام بأنشــطتها عــن طريــق إصــدار قــرارات إداريــة وإبــرام عقــود

إىل تأثر هذه النشـاطات مـن خـالل طريقـة االجنـاز والتقـدمي، أدى تدخل التكنولوجيا الرقمية يف اإلدارة 

  ).ثانيا(، وأثرها على العقود اإلدارية )أوال(لذا سنبني اثر اإلدارة اإللكرتونية على القرارات اإلدارية يف 

  اثر اإلدارة اإللكترونية على القرارات اإلدارية: أوال

ارة، وحيدث آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل القرار اإلداري هو عمل قانوين إنفرادي تصدره اإلد

فـــــرغم أن اإلدارة ختـــــتص بإصـــــدار القـــــرارات اإلداريـــــة منفـــــردة، إال ان اإلدارة ، 15أو إلغـــــاء وضـــــع قـــــائم

اإللكرتونية تتيح للجمهور التدخل يف ذلك من خالل تنبيه اإلدارة عرب مواقعها اإللكرتونية، واليت تتيح 

نبيههــا إىل األخطــاء الــيت قــد تتخلــل القــرار يف مرحلــة إعــداده، أو عــن طريــق خاصــية مراســلة اإلدارة وت

النقــد والشــكوى بعــد صــدوره، كمــا تتــيح للمــوظفني الطعــن يف قــرارات اإلدارة، مــن تأديــب وترقيــة عــن 

  .16طريق اإلطالع عن الشروط واإلجراءات ومدى تالئمها مع التنظيمات القانونية

  ة على العقود اإلداريةأثر اإلدارة اإللكتروني: ثانيا

تلعــب التكنولوجيــا الرقميــة دورا هامــا يف إبــرام  العقــود والــيت أضــحت تســمي بــالعقود اإللكرتونيــة 

وهــي العقــود الــيت يــتم انعقادهــا بوســيلة الكرتونيــة كليــا أو جزئيــا، وتتمثــل الوســيلة اإللكرتونيــة يف كــل "

يســــية أو أي وســــيلة أخــــرى مشــــا�ة صــــاحلة وســــيلة كهربائيــــة أو مغناطيســــية أو ضــــوئية أو الكرتومغناط

كانــت التقنيــة الرقميــة متتــاز بالســرعة يف اإلجنــاز والكفــاءة يف ، وملــا 17"لتبــادل املعلومــات بــني املتعاقــدين

                                                           
  .92، ص2008عمارعوابدي، القانون اإلداري، الجزء الثاني ،النشاط اإلداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . 15
  .193ص سالمي نادیة، المرجع السابق،.16
  .36،ص2009ود الدولیة في العقد االلكتروني،منشورات الحلبي الحقوقي، بیروت لبنان ، الطبعة األولى،سنةالیاس ناصیف، العق. 17
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األداء فـــإن العقـــود اإلداريـــة والصـــفقات العموميـــة بشـــكل خـــاص ســـتحقق مكاســـب كبـــرية مـــن األفـــراد 

إلنرتنـت والـذي تسـمح أيضـا بتقـدمي الطلبـات أو التسـجيل والشركات، فيتم اإلعالن عليها عرب مواقـع ا

  18.عربها مما يزيد يف سرعة اإلجراءات وتبسيطها 

وتعـــد اإلدارة اإللكرتونيـــة الطريقـــة األمثـــل إلبـــرام العقـــود اإلداريـــة، حيـــث متكـــن اإلدارة مـــن نشـــر  

ورات واإلعالنـات ، مما يضمن وصول املنش إلكرتونيا اإلعالنات كإعالنات الصفقات وعقود التوظيف

على أوسع نطاق عن طريـق مواقـع اإلدارات ومواقـع اإلشـهار والتواصـل، كمـا ميكـن لـإلدارة إبـرام عقـود 

مـــع متعـــاملني  أو مـــوردين مـــن منـــاطق بعيـــدة قـــد تتـــوفر فـــيهم امتيـــازات ال تتـــوفر يف املتعاقـــدين احملليـــني 

  .ل االلكرتونيةبفضل االتصال الفوري واملباشر الذي توفره مواقع التواص

  آفاق وعوائق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: المطلب الثالث

تســـعى اجلزائـــر كغريهـــا مـــن الـــدول إىل حتســـني جـــودة اخلدمـــة العموميـــة مبـــا يتماشـــى والتحـــديات 

الراهنــة فقــد حاولــت مــن خــالل العديــد مــن املشــاريع بعــث فكــرة اإلدارة اإللكرتونيــة عــن طريــق بعــض 

  .يف بعض اإلدارات كمرحلة أوىل قبل تعميم الفكرة على كامل مرافق الدولة  التجارب اإلدارية

  آفاق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: الفرع األول

ســطرت اجلزائــر يف ســبيل احلصــول علــى أدارة رقميــة تســاير وتضــاهي التطــور الــذي وصــلت إليــه 

ريــــة فأنشــــأت مشــــروع اجلزائــــر بعــــض الــــدول عــــدة بــــرامج مــــن خــــالل العمــــل علــــى رقمنــــة اإلدارة اجلزائ

ــــة ) أوال(اإللكرتونيــــة لالســــتفادة مــــن امليــــزات الكبــــرية هلــــذه األخــــرية، فبــــدأت مظــــاهر اإلدارة االلكرتوني

                                                           
  .195سالمي نادیة، المرجع السابق، ص.18



  مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

واملأمول الواقع بني االلكرتونية اإلدارة حتديات   

أدرارجامعة  –مصطفى سليماني : الدكتور   

 

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

2020ديسمرب - الثاني العدد -الرابع الد   

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

14 

، إال أن ذلـك مل يثـين مـن وجـود بعـض العوائـق )ثانيا( تتجسد يف اإلدارات يف عدة قطاعات حساسة 

  ).ثالثا( اليت سنبينها يف 

  ترونية وأهدافهمشروع الجزائر اإللك: أوال

-E)أعـــــــــدت وزارة الربيـــــــــد وتكنولوجيـــــــــا اإلعـــــــــالم واالتصـــــــــال مشـــــــــروع اجلزائـــــــــر اإللكرتونيـــــــــة 

Algerie)2013  2009والــذي يعــد مــن اكــرب املشــاريع علــى املســتوى الــوطين وذلــك بدايــة عــام ،

وقـــد أشــــركت يف تأسيســــه مؤسســــات عموميــــة وإدارات وجامعــــات، ومراكــــز البحــــث واجلمعيــــات الــــيت 

جمــال تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال وكــذا متعــاملني اقتصــاديني ، حيــث يهــدف هــذا املشــروع  تنشــط يف

إىل تعمــيم اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة يف كافــة القطاعــات اإلداريــة  والرتبويــة واالقتصــادية، مــن اجــل 

ة مـــن تقـــدمي خدمـــة أفضـــل دعمـــا لسياســـة التنميـــة وحتقيـــق السياســـة اجلواريـــة، مـــن خـــالل تقريـــب اإلدار 

املــواطن وتبســـيط اخلـــدمات اإلداريــة ومكافحـــة مظـــاهر البريوقراطيـــة واحملســوبية،  واعتمـــد املشـــروع عـــدة 

  19:حماور رئيسية أمهها 

  .تسريع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اإلدارات العمومية  والشركات-1

ــــزات  التكنو -2 ــــل لتجهي ــــا وشــــبكات تطــــوير آليــــات متكــــن املــــواطن مــــن االســــتخدام األمث لوجي

  .االتصال

دفع تطوير االقتصاد الرقمي من خالل �يئة املناخ املناسـب لتطـوير جمـال تكنولوجيـا اإلعـالم -3

  .واالتصال 

                                                           
فرطاس فتیحة، عصرنة اإلدارة العمومیة من خالل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ودورھا في تحسین خدمة المواطن، مجلة االقتصاد . 19

  .316، ص2016المجلد الثاني، سنة  15جامعة خمیس ملیانة  الجزائر ، العدد  الجدید،
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  .إنتاج كفاءات قادرة على جتسيد املشروع من خالل التكوين والتأهيل العايل-4

ال،من خـــالل املشـــاركة تثمــني أدوات التعـــاون الـــدويل يف جمـــال التكنولوجيـــا واإلعـــالم واالتصـــ-5

  .الفعالة واحلوار املتبادل

وضــــع آليــــات تقييميــــة ومتابعــــة مــــدى تــــأثري التكنولوجيــــا والرقمنــــة واالتصــــال علــــى التنميــــة  -6

  .،باإلضافة إىل تقييم دوري لتجسيد وتنفيذ املشروع 

  مظاهر اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: ثانيا

  :جلزائر يف عدة قطاعات أمههامظاهر اإلدارة اإللكرتونية يف اتتجلى 

  قطاع البريد وتكلنوجيا اإلعالم واالتصال-1

اجتهـــت سياســـة هـــذا القطـــاع إىل االعتمـــاد علـــى الرقمنـــة لتســـري اخلـــدمات املوجهـــة للمـــواطنني، 

  20:بشكل يعزز ثقته خبدما�ا ومن ابرز اخلدمات

احلســـابات الربيديـــة  الشـــباك االلكـــرتوين والـــذي يـــوفر أجهـــزة لعمليـــات الســـحب واإليـــداع يف -أ

  .اجلارية

بطاقــــات ممغنطــــة متكــــن الزبــــائن مــــن خالهلــــا ســــحب  االلكــــرتوين وهــــيبطاقــــات الســــحب  -ب

  .األموال من أرصد�م عن طريق املوزعات اإللكرتونية

خــدمات االطـــالع علـــى الرصــيد واحلصـــول علـــى كشـــف العمليــات وهـــذه العمليـــات متكـــن  -ج

مــن االطــالع علــى أرصــد�م أو ســحب كشــف العمليــات عــن الزبــائن الــذين ميلكــون حســابات بريديــة 

  طريق
                                                           

عبان عبد القادر، تحدیات اإلدارة اإللكترونیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع تخصص ادارة وعمل، جامعة محمد .20
  .94.95، ص2015/2016خیضر بسكرة الجزائر السنة الجامعیة 
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  .الصرافات اآللية أو أجهزة الكمبيوتر يف الشبابيك

خــدمات طلــب النمــاذج مــن الصــكوك الربيديــة حيــث يــتم الطلــب عــن طريــق مــلء اســتمارة  -د

  .إلكرتونية تعاجل الكرتونيا إلرساهلا عن طريقا الشبكة إىل املركز الرئيسي

  اعات المحليةقطاع الجم -2

ـــة  ـــة البلديـــة، حيـــث  عملـــت علـــى رقمن ـــة يف هيئ تتجســـد اإلدارة اإللكرتونيـــة يف اجلماعـــات احمللي

سجل احلالة املدنية ، فأصدرت  شهادات امليالد وجـوازات السـفر وبطاقـات التعريـف البيومرتيـة،  وقـد 

ترتكز أساسا على تكنولوجيا  قامت الدولة اجلزائرية يف بادئ األمر بوضع  جتربة ألول بلدية إلكرتونية،

مســكن بباتنـة قبــل تعميمهـا علــى بـاقي بلــديات  500اإلعـالم واالتصــال، وذلـك بــالفرع اإلداري حلـي 

حيث وفرت للمواطن إعداد وتسليم الوثائق األصلية دون التنقـل إىل البلـديات الرئيسـية   ،الوطن حاليا

كـــذلك للحصـــول علـــى الوثـــائق وتقريـــب   ، وذالـــك عـــن طريـــق شـــبكة وطنيـــة للحالـــة املدنيـــة، وتســـهيال

اإلدارة مـــن املـــواطن  مت اســـتحداث فـــرق تقنيـــة جمهـــزة حبقائـــب بيومرتيـــة متنقلـــة لتمكـــني فئـــات املســـنني 

  .21وذوي االحتياجات اخلاصة من احلصول على هذه الوثائق ، ألخذ بصما�م وتوقيعا�م اإللكرتونية

  قطاع العدالة -3

زائـر تغـريات جذريـة يف تقــدمي اخلـدمات وذلـك يف إطـار مشــروع يشـهد قطـاع العدالـة أيضــا يف اجل

  :إصالح العدالة، وخصوصا يف اجلانب التنظيمي والتسيري فقد سجلت عدة اجنازات أمهها

حيـث أصـبح بإمكـان املـواطنني االطـالع علـى قضـاياهم عـرب :  تسيير الملف القضـائي آليـا-أ

  الشباك االلكرتوين

                                                           
  .319المرجع السابق ، صفرطاس فتیحة، . 21
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 املكاتب،كمـــا ســـاهم النظـــام االلكـــرتوين يف املعاجلـــة الســـريعة دون احلاجـــة إىل البحـــث عنهـــا يف

  22.للقضايا

فاملواطن أصبح بإمكانه اسـتالم صـحيفة السـوابق العدليـة : نظام إصدار صحيفة السوابق العدلية-ب

لإلدارات العمومية يف وقت وجيز، وأصبح بإمكانه كذلك استصدارها من أي جهة  02ورقم  03رقم

  23.الوطين، كما يعاجل هذا النظام ملف رد االعتبار بقوة القانون وبصفة آليةقضائية عرب الرتاب 

يــوفر هــذا النظــام قاعــدة معطيــات وطنيــة متكــن مــن التعــرف علــى : نظــام تســيير األوامــر بــالقبض:-ج

الفارين أو املبحوث عنهم من قطاع العدالة، والذين سويت وضعيتهم ومل يعـودوا حمـل حبـث، يسـري مـن 

  24.القضائية واليت تستخدم يف تنفيذ األوامر القضائيةطرف الضبطية 

كمــــا تعــــرف قطاعــــات أخــــرى مثــــل قطــــاع التعلــــيم العــــايل والبحــــث العلمــــي، وكــــذا قطــــاع        

التكــوين املهــين والتمهــني كــذالك قفــزة نوعيــة يف جمــال الرقمنــة وإدخاهلــا يف جمــال البحــث والتكــوين عــن 

دروس واحملاضــــرات فضــــال عــــن املناقشــــات عــــرب وســــائل طريــــق التســــجيالت عــــرب االنرتنــــت وإرســــال الــــ

  .االتصال الرقمية

  تحديات وعوائق اإلدارة اإللكترونية في الجزائر: الفرع الثاني

رغـــم القفـــزة النوعيــــة الـــيت قطعتهـــا اجلزائــــر يف جمـــال عصـــرنة اإلدارة وإدخــــال األنظمـــة املعلوماتيــــة 

  ارة الرقمية ال يزال يواجه حتديات وعقبات حتولوالرقمية على اخلدمات اإلدارية، إال أن مشروع اإلد

  :دون جتسيد النموذج األمثل لإلدارة الرقمية ومن جمملها
                                                           

عاشور عبد الكریم،دور اإلدارة اإللكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الوالیات المتحدة األمریكیة والجزائر، مذكرة ماجستیر .22
  .148،ص.2010- 2009في العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة منتوري قسنطینة الجزائر ،السنة الجامعیة

  .148،ص المرجع السابقاشور عبد الكریم، ع.23
  .96عبان عبد القادر، المرجع السابق،ص.24
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  المعوقات البشرية والمادية: أوال 

الزالــــت اإلدارة اجلزائريــــة تعــــاين مــــن نقــــص يف اإلطــــارات والكــــوادر املؤهلــــة لتســــيري إدارة الكرتونيــــة  -1

  .مبقاييس عاملية 

عض املوظفني والقيادات اإلدارية بفكرة اإلدارة اإللكرتونيـة، وختـوفهم مـن التـأثري علـى عدم اقتناع ب -2

 .منط عملهم وعدم قدر�م على  التخلي على منط اإلدارة البريوقراطية والتكيف مع اإلدارة الرقمية

ـــأمن املعلومـــات مـــن اخـــرتاق لألنظمـــة املعلوماتيـــة واالطـــالع علـــى خصوصـــية -3  املخـــاوف املتعلقـــة ب

 .املعلومات والتالعب �ا وختريب الشبكات

نقص الثقافة املعلوماتية عند املواطنني وعدم اإلملام بكيفيـات اسـتخدام وسـائل االتصـال واألجهـزة  -4

 .الرقمية وحمدودية استخدام االنرتنت والشبكات يف اجلزائر مقارنة ببعض الدول العربية

احلاســـوب يقابلـــه اخنفـــاض القـــدرة املعيشـــية للمـــواطن  ارتفـــاع أســـعار األجهـــزة اإللكرتونيـــة وأجهـــزة -5

 25.وانتشار الفقر والبطالة

  تجسيد المشروع  إلىفي التوجه  اإلدارةالتحديات التي تواجهها : ثانيا

  :منها و ،  على السلطة اجلزائرية عمل كبري لرفعهااإللكرتونية اإلدارةتواجه اجلزائر عدة حتديات يف جتسيد 

  .أخرى إىلبنية حتتية قوية لالتصاالت وتباين انتشارها من منطقة  التأخر يف اجناز-1

نشـــر ثقافـــة التفاعـــل والتعامـــل االلكـــرتوين لشـــرحية عريضـــة مـــن ا�تمـــع اجلزائـــري قصـــد دفعـــة الســـتخدام وســـائل  -2

  .التواصل االفرتاضية

  .هاوطريقة احلد من التقليدية اإلدارةواليت تفشت يف مرحلة  اإلداريةالبريوقراطية -3

                                                           
  .320فرطاس فتیحة، المرجع السابق،ص. 25
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  .النفط أسعار وأزمةعدم توافر املوارد املالية يف ظل تناقص العائدات املالية -4

  .الوظيفية املرتاكمة منذ عقود واآلفاتتدين مستوى اخلدمات وانتشار الفساد واحملسوبية  -5

  .احمللية اإلداراتالوزاري وعدم التنسيق والرتابط بينها وبني  على املستوى اإلداراتمتركز بعض -6
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  :خاتمة

قصـد  إدارة أليمطلـب ملـح  اإللكرتونيـة اإلدارةفإن  هوختاما لبحثنا هذا واستنتاجا ملا سبق ذكر 

 يف الــدول الرائــدة يف هــذا ا�ــال  اتاإلدار وجمــارات  ،اخلــدمات أداءحتقيــق اجلــودة والكفــاءة املطلوبــة يف 

 ،مـــل االلكـــرتوين يف جمـــال التجـــارة واخلـــدماتوجتســـيد التعا ،لتحقيـــق التواصـــل الـــدويل بـــني املؤسســـات

واليت توفر علـى نفسـها وعلـى  ،اإلدارةحتقق السرعة واجلودة اليت يأملها املواطن من  اإللكرتونية اإلدارةف

 اإلدارةهلـذه  األمثـلمع خلق كفاءات عالية قادرة على التسـيري  ،املتعامل معها عامل الوقت والتكاليف

  .هاذ ا�الوما ميكن ان نوصي به يف 

الكادحة  للفئةوسائل التواصل وشبكات االنرتنت   وإتاحةنشر ثقافة املعلوماتية والتوعية الفكرية -1

 .يف ا�تمع

 .أدائهموى ورفع كفاءة تلتحسني املس  اإلدارةفتح دورات تكوينية ملوظفي ومستخدمي -2

 .اتاإلدار وشبكات التواصل بني  اإللكرتونيةتدعيم البنية التحتية -3

ني اإلداري إىل سواءإليصال الفكرة  اإللكرتونية اإلدارةمفتوحة إعالمية على  وأيامنشر ثقافة توعوية -4

 .العامة أو

للمـوظفني  تكوينيـةفتح باب التبادل الثقايف واخلربايت مع الدول الرائدة يف هذا ا�ال وإيفـاد بعثـات -5

 .أمكن إن

وفعاليتهــا  التكنولوجيــاالرقمنــة و  اســتخداماملؤسســات يف مــدى  ألداءزيــادة الرقابــة والتقيــيم الــدوري -6

  .اخلدمة العمومية أهدافلتحقيق 
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  :قائمة المراجع

  الكتب-

، منشـورات احللـيب احلقـوقي، يف القـانون املقـارن العقد االلكرتوين -إلياس ناصيف، العقود الدولية  -1

  .2009بريوت لبنان الطبعة األوىل، سنة 

الــــــوجيز يف القـــــانون اإلداري، دار جســـــور للنشــــــر والتوزيـــــع،اجلزائر، الطبعــــــة  عمـــــار بوضـــــياف،.د -2

  . 2013الثانيةسنة

 ،عمــــار عوابــــدي، القــــانون اإلداري، اجلــــزء الثــــاين، النشــــاط اإلداري، ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة -3

  . 2008  ،اجلزائر

ب الدوليــــة، دار اليــــازوري  صــــفوان املبيضــــني، احلكومــــة اإللكرتونيــــة النمــــاذج والتطبيقــــات والتجــــار  -4

  .عمان األردن، بدون سنة طبع ، بدون رقم طبعة

 عبـــد الفتــــاح بيــــومي حجــــازي، النظــــام القــــانوين للحكومــــة اإللكرتونيــــة، دار الكتــــب القانونيــــة -5

  .2008مصر،الكتاب األول، سنة 

  الرسائل الجامعية-

روحة دكتوراه يف علم االجتماع، عبان عبد القادر،حتديات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر،أط-6

  .2015/2016ختصص ادارة وعمل، جامعة حممد خيضر بسكرة اجلزائر ، السنة اجلامعية 

عاشـــــور عبـــــد الكـــــرمي، دور اإلدارة اإللكرتونيـــــة يف ترشـــــيد اخلدمـــــة العموميـــــة يف الواليـــــات املتحـــــدة -7

قوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري األمريكية واجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية احل

  .2010-2009قسنطينة اجلزائر، السنة اجلامعية 
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  .2004-2003العلوم اإلدارية، أكادميية نايف العربية للعلوم االمنية،السعودية، السنة الدراسية 

ساري عوض احلسنات، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات الفلسطينية، رسالة -9

  .2011ماجستري يف الدراسات الرتبوية، جامعة عني مشس كلية الرتبية، مصر،سنة 

يوسف حممد يوسف ابو أمونة، واقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا يف اجلامعات الفلسطينية  -10

قطاع غزة، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني ،سنة -ظاميةالن

2009.  

  المقاالت -

الــوظيفي، جملــة جامعــة بابــل ،   األداءأحــالم حممــد شــواي، اإلدارة اإللكرتونيــة وتأثريهــا يف تطــوير -11

  .2016، العدد 24كلية اآلداب،العراق، ا�لد 

حممــــد قريشــــي ، مســــامهة اإلدارة اإللكرتونيــــة يف تطــــوير العمــــل اإلداري .ناصــــر، أموســــى عبــــد ال -12

، ســـنة 09مبؤسســـات التعلـــيم العـــايل، جملـــة الباحـــث ، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح ، ورقلـــة اجلزائـــر، عـــدد

2011.  

فرطاس فتيحـة، عصـرنة اإلدارة العموميـة مـن خـالل تطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة ودورهـا يف حتسـني  -13

، ا�لــد الثــاين، ســنة  15املــواطن، جملــة االقتصــاد اجلديــد، جامعــة مخــيس مليانــة اجلزائــر ، العــددخدمــة 

2016.  

احلقــوق والعلــوم  ســالمي ناديــة، اإلدارة اإللكرتونيــة كــأداة لرتقيــة اخلدمــة العموميــة يف اجلزائــر، جملــة-14

  .2015جامعة عباس لغرور، خنشلة اجلزائر، العدد الرابع ، جوان ، السياسية
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  نترنتالمقاالت على اإل -

علي حسني باكر،املفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية، موقع أراء حول اخلليج، مت االطالع 15

على الساعة  01/02/2018على املوقع يوم 

23.00http://www.araa.ae/index.php  
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  جامعة أدرار –الصادق عبد القادر  الدكتور

Saddek7@gmail.com   :الربيد اإللكرتوين    

جامعة املدية  – إميانخليل األستاذة    

imanekhelillabotiaret@gmail.com :  الربيد اإللكرتوين    

 

 

  :الملخص

إن التسليم مبكانة الغري يف العقد الذي مل يربمه ،حييله على مسألة اإلختالف بني مكانته 

عندما يكون دائنا ومكانته عندما يكون مدينا، ومدى ارتباط احلق بااللتزام يف حتديد هذه  املكانة 

،أدى ذلك إىل جتاوز مبدأ النسبية   ،حبيث بتطور العالقات التعاقدية  والرتابط املتبادل بينها

وإضفاء صبغة قانونية على العالقات بني أشخاص مل تربطهم عالقة التعاقد ،و إمنا ضرورة تنفيذ 

العقد  فعندما يربم عقد بني طرفني مث يربم عقد أخر لتنفيذه ، يصبح للغري هنا مكانة الطرف إما 

  .طرفا فيهدائنا أو مدينا مبوجب عقد أخر رغم كونه مل يكن 

  :تاریخ اإلرسال
27/09/2020  

  :لتاریخ القبو
19/11/2020  

  :النشر تاریخ 
01/12/2020  
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  .الغري ،الطرف ،مبدأ النسبية ،مبدأ النفاذ، حجية العقد، الصورية ،ا�موعة العقدية، مسؤولية الغري :الكلمات المفتاحية

  
AbstractThe recognition of the status of others in the contract that he did not conclude, referring 

him to the issue of the difference between his position when he is a creditor and his position when he 

is debtor, and the extent of the right to the obligation to define this position, so that the development of 

contractual relations and mutual interconnection between them, this led to exceeding the principle of 

relativity and imparting a tincture It is legal on the relations between persons who have not had a 

relationship with the contract, but rather the necessity to implement the contract. 

Keywordsthird party, party, relativity principle, access principle, authentic contract, mock, 

contract group, third party responsibility. 

 :مقدمة

إستخدم مصطلح الغري منذ القدم ،فنجد أن الرومان هم أول من وضعوه و رتبوا عنه أثار قانونية 

ذت به ا�موعة املدنية مث ما إن وجد يف القوانني األخرى بدءا من القانون الفرنسي القدمي، مث أخ

الفرنسية مث باقي القوانني العربية على رأسها القانون اجلزائري لكن رغم هذا بقي هذا املصطلح 

غامضا ما دفع بالفقه للبحث على طبيعة هذا الغري وعن داللته، فأصبح هذا املصطلح حمال 

االت والبعض إهتم به كفكرة للدراسات القانونية، فنجد البعض إهتم بدراسته الفنية يف مجيع ا�

  .1عامة لتبيان العالقة بني الغري املتعددين أو بني الغري يف الطائفة الواحد

                                                           
1 ة الحقوق جامعة االسكندریة ،سنة عاطف محمد كامل ،الغیر في القانون المدني المصري ،رسالة دكتوراه ،مقدمة الى كلی

.7،ص1976  
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   .جتاهلها الوسع يف ليس اجتماعية واقعة طرفيه تبني التزاما و حنقوق أنشأهم العقد،مبا أن على

 أن الغري ستطيعي طرفيه،فال على يقتصر أثر نسيب للعقد امللزم األثر أن األصل فإذا كان

  .عنه بالتزام نشأ مطالبة إليه توجه ال أنشأه العقد،و حبق يطالب

 جتاهل أين الغري وسع يف واقعة، ليس حقيقة هو العقد أنشأها االلتزام اليت عالقة وجود أن إال

 يف ينكر أن العقد أي من طريف وسع يف العقد،وليس طريف احلقوق وااللتزامات بني هذه نشوء

   .بينهما فيما ت نشأ احلقوق وااللتزامات قد هذه أن غريال مواجهة

 طرفيه،حيتج حقوق والتزامات بني مهن أنشأ مبا العقد أن هي القاعدة إن :ذلك بالقول عن ويعرب

 .العقد حجية مبدأ هو عليه وهذا به به،وحيتج حيتج و للغري أن للكافة بالنسبة به

فة اليت ليس  هلا عالقة بذلك املوضوع ،مبفهوم غالبا ما نستخدم مصطلح الغري إلزاحة الطائ

اخر كلما جند اشخاص خمتصون بشيء معني ويتأثرون به ،فهناك اشخاص اخرين مبفهوم املخالفة 

  . 2 ليست هلم عالقة بذلك الشيء ويسمون بالغري ،فنجد أن الرومان استخدموا هذا املصطلح

                                                           
2Res inter aslios acta alrisnaquenocerenaqueprodasse. Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la 
formation du contrat. THÈSE Pour obtenir le grade de Docteur en Droit. Le 9 décembre 
2016.universete de lil2.france.page.14. 
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طرافها ،فألحكام القضائية تقتصر على ومعناه ان العقود واالحكام القضائية ال متس غري ا

 .اطرافها املذكورة فيها دون ان تتعدى الغري 

و جند ان الفقه الفرنسي القدمي قد قام بتحديد مقصود الغري من خالل شرح مواد القانون 

اعطى بعض من الفقه تعريف بسيط للغري، وهو كل شخص مستقل متاما بالنسبة ملركز  املدين و

  . قانوين معني

ال يتأثر به وال يؤثر فيه ،فهو كل شخص ال متسه شريعة العقد وال ينصرف اليه اثر العقد ف

من القانون  116و  114اال يف حالتني مها االشرتاط ملصلحة الغري، والتعهد عن الغري يف املواد 

  .املدين اجلزائري 

عىن البسيط ال و على مرور الزمن تطورت العالقات التعاقدية فأصبح مفهوم الغري �ذا امل

يساير هذا التطور ،ألن العالقات التعاقدية أصبحت معقدة ومتداخلة بني االشخاص ،مما جعل 

الفقه يراجع مفهوم الغري ،فلوحظ ان هذا االخري أصبح موقفه ومركزه يتشابك يف العالقات 

  .القانونية وليس ذلك الشخص املستقل عن العقد 

ونية تفسر تطور مركز الغري يف العالقات التعاقدية واخلروج من قاعدة فبدأ الفقه مبحاولة وضع قاعدة قان

  .النسبية املطلقة اليت تعين استقالل الغري بالنسبة للعقد وعدم تأثره به  وتأثريه فيه 
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فكانت البداية باعتبار أن العقد هو واقعة قانونية وبه ال ميكن للغري أن يدخل أو يتأثر به  

مفادها أن املشرع الفرنسي قد نص على عدم نفاذ العقد يف مواجهة وظهرت وجهت نظر جديدة 

  .الغري يف حاالت معينة كالصورية وعدم ثبوت التاريخ

وهذا يعين أن القاعدة العامة هي أن ينفذ العقد يف مواجهة الغري فلو مل يكن العقد نافذا يف 

  .3 قانوين ال ميكن للغري جتاهلهمواجهة الغري ملا احتاج املشرع للتدخل ،و منه يكون للعقد وجود 

  :اآلتيةوعليه استوجب علينا طرح اإلشكالية 

  هي مكانة الغري بالنسبة للعقد باعتباره أصبح يؤثر و يتأثر بالعقد  ؟ ما-

من اجل االحاطة مبا تقدم من تساؤالت و حماولة االجابة عنها سنعتمد يف دراستنا هلذا 

ملعاجلة موضوعاته بني القانون املدين اجلزائري والقانون الفرنسي املوضوع على  املنهج املقارن سبيال 

وخمتلف القوانني العربية على رأسهم القانون املصري ، وكذلك املنهج التحليلي يف حتليل النصوص 

  :القانونية و يف استقراء توجهات القضاء وعرض اراء الفقه الفرنسي وفق التقسيم التايل

  مفهوم الغري  مراحل تطور:املطلب األول 

  صور تطور مركز الغري :املطلب الثاين 

                                                           
3 ،یتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75االمر رقم  

).یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ ویحسن نیة (ق م ج   1/ 107في  مادتھ  1980غشت 9المؤرخ في  07- 80رقم   



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

للغري يف العالقة التعاقدية املركز القانوني  

المديةجامعة  –خليل إيمان : األستاذة / جامعة أدرار  –الصادق عبد القادر : الدكتور   

 

 

 

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

2020ديسمرب - الثاني العدد -الرابع الد   

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

29 

  :مراحل تطور مفهوم الغير -المطلب األول 

إن الرتابط بني العقود ،أدى إىل نشأة املصلحة و�ا مت تغيري األماكن ،فالغري يصبح دائن  

خيص وأكد على أمهيتها فيما  savatierوالغري أيضا يصبح مدين ،أشار إىل هذه الفكرة ،الفقيه 

مسألة تصنيف الغري  واملكانة اليت حيتلها ،و يوجد من أسس  تطور مكانة الغري  على نظرية 

وهذا 4الدعوى املباشرة أل�ا تقو م بني أشخاص هم الغري يف العقد،  ويكون طرف يف عقد أخر

  :ما سنتاوله على التفصيل التايل 

  :تطور مفهوم الغري بظهور ا�موعة العقدية -األولالفرع 

يرى أصحاب نظرية ا�موعة العقدية ، أن نظرية الطرف جيب أن تتسع لتشمل إىل جانب 

معىن الطرفني يف عقد واحد، معىن األطراف يف عقدين متميزين يشكالن جمموعة واحدة، معىن 

 .ذلك أن  الطرف سيضم فئتني، أوهلما الطرفني املتعاقدين يف عقد واحد

أنه إذا Teyssiéة يف جمموعة عقدية واحدة ، إذ يرىوتضم الثانية االطراف املتعاقد 

نشأت جمموعة عقدية، فمن اجلائز التساؤل فيما إذا كان هذا االنشاء ينعكس على ظهور 

عالقات عقدية بني أشخاص مل تربطهم عالقة عقدية مباشرة ، فإذا تأكد وجود هذه العالقات 

                                                           
4 فالمؤجر االصلي مثال یمكنھ القیام بدعوى مباشرة على مدین المدین الستخالص اجره الذي یكون في رغم ھذا االرتباط في العقود 

حدود ما لدائنھ علیھ بموجب العقد الثاني المبرم بینھما ،فالتزامات مدین المدین تكون ھي نفسھا التزامات المدین مع الفرق في 

.االشخاص   
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مبدأ نسبية أثر العقد ومفهوم الغري، وهذا  حصل ملفهوم العقدية بينهم فهذا يعين أن مثة تعدي قد

  .5التعديل يتمثل يف أن األطراف يف ا�موعة العقدية ليسوا من فئة الغري باملعىن التقليدي

ويذهب جانب من الفقه اىل أن االعرتاف �ذه الدعاوى املباشرة إمنا يفسر قيام عالقات 

انت هذه العالقات مرتبطة بوجود ا�موعة من طبيعة عقدية بني أطراف ا�موعة الواحدة، وملا ك

ذا�ا وال تنفصل عنها، فانه تبعا لذلك يبغي مواصلة الطريق يف االجتاه ذاته، مما يسمح للمجموعة 

العقدية ان تستجمع اثارها كاملة حبيث ال يقتصر دورها على إنشاء دعاوى مباشرة للضمان أو 

عقدية تتعلق بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن أي عقد للمطالبة بالوفاء وامنا ميتد ليشمل أي دعوى 

يقع ضمن هذه ا�موعة، مبا يف ذلك دعوى املسؤولية الناجتة عن اإلخالل �ذه االلتزامات، حبيث 

   .6 تكون تلك الدعاوى من طبيعة عقدية تقصريية

من الغري للتأكد بأنه ال ميكن اجلزم بأن العقد األصلي جيعل ) ويلي( و هو ما أخذ بالفقيه

  .7مدينا ،ذلك أن العقد الثاين هو سبب القيام ضده ، وليس ألنه مدين يف مواجهة الدائن

ومن مث فان األسلم القول بأن الغري ميكن أن يكتسب مكانة يف العقد مبناسبة تلقيه حقا ،  

،لكنه يف من ذلك أنه ميكن أن يصبح دائنا ملدين املدين ويطالبه بالتنفيذ بدال عن املدين األصلي 

املقابل يبقى غريا بالنسبة للعقد الثانوي وال ميكنه مطالبته بتنفيذه ،حيث أن دوره يتوقف على 
                                                           

5 .149لقانوني لفسخ العقد في اطار المجموعة العقدیة المرجع السابق،صمحمد عبد المالك محسن الحبشي ، النظام ا  
.44نزیھ المھدي ،نظرات في االستخالف الخاص ،مذكرات مطبوعة على االلة الكاتبة ،جامعة القاھرة ،ص 6 
7 Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du contrat.op cit.p320. 
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إستفاء حقه من مدين املدين ،وينتهي هذا الفقيه بالتأكيد بأن الدائن الغري يكسب احلق مباشرة 

  .ويطالب به كدائن دون منافسة كل الدائنني 

جود ترابط متبادل بني عالقة تعاقدية واخرى من الناحية و قد مال القضاء حينما يالحظ و 

العملية فانه يكيفها على اساس ا�ا  عالقة ثالثة ،مبعىن ا�ا عالقة بني املتعاقدين والغري وذلك 

  .8بافرتاض صدور اراد�م حول تنفيذ العقد دون ان يتم التعاقد بينهم مباشرة

اقدية بدأت تؤسس لنشأة روابط اخرى بني و فكرة الرتابط املتبادل بني العالقات التع

االشخاص املتولدة بينهم ارتباطات تعاقدية مل يكونوا اساسا قد أرادوها أو سعو لتحقيقها ،ذلك 

  .9 أن الواقع العملي أصبح يدفع أثر العقد خارج احلدود اليت ارتـــأها له اطرافه

وسع يف امكانية تدخل الغري يف مثاله فكرة االشرتاط الضمين اليت ابتكرها فقه القضاء للت

العقد وأيضا احلكم بانصراف أثر العقد اىل اخللف اخلاص مستندا يف ذلك اىل اراء الفقهاء اليت 

  .حاولت استنباط عديد الوسائل، لتأصيل هذا التدخل وتربيره 

فبدأ عدد األطراف الذين يوصفون بالغري يف تناقص مستمر باعتبار أن العالقة الناشئة عن 

  . لعقد األصلي هي مرتبطة أساسا بالعالقة الناشئة عن العقد من الباطنا

                                                           
8 Mazeaud h .La maxime error.communis.facitjus.REV.Trim.Dr civ 1929.p29. 

9 MAZEAUD H .la maxime error.communis .ibid.p130. 
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فاإلخالل بالعقد االصلي يضر بالدائن الذي ميكنه ان يتجاوز شخص مدينه للمطالبة 

بالتنفيذ ،ليتعداه لشخص مدينه ،نظرا للعالقة العقدية املرتابطة ،و التكامل بني العقدين يف عملية 

  .10 رفا ويسأل عن التنفيذ وعن االلتزام بهالتنفيذ ،فالغري يصبح ط

ان حتليل امهية تطور مكانة الغري يف العقد ينظر اليه من ناحية قصور التعاريف التقليدية  

عن ارساء دور فاعل له خارج قيود النسبية العقدية ،و لعل فكرة احلماية اخلاصة للغري كانت 

نسبية اثر العقد املرتكز على اساس حرية اساس تربير هذا التطور ، سواء اعتمادا على مبدأ 

  .التعاقد وصيانة حرية الغري واستقالله 

وهو مبدأ يفرضه استقالل الذمم املالية ،فوجود مصطلح الغري يف اطار االثر امللزم للعقد او  

بني التناقض مع مبدأ  التوازن بني العقود املختلفة  ،وقد اثريت مسألة تطور مكانة الغري يف العقد 

بالتوازي مع التطور يف العالقات بني االفراد حبيث يصعب ادراجها ضمن طائفة العقود اليت 

نظمها املشرع نظرا ملا يتطلبه الواقع العملي والبيئة التجارية من تطور كان ال بد من البحث عن 

مركز مفاهيم قوانني جديدة هلذه العقود يف جتاوز لتطبيق القواعد التقليدية حنو تأسيس وارساء 

اكثر فعالية للغري ودوره يف العقد  حيث أن تدخل غري املتعاقد ميثل طريقا حقيقيا لتنفيذ العقد 

نظرا النتقال حمور العقد من اشخاصه اىل موضوعه او حمله ، وهو ما من شأنه ان يفتح ا�ال 

                                                           
10SAVATIER.Rlepretendu principe de l effet relatif des contrat.R.T.D.civ 1934.p112. 
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بشخص من الغري  ملشروعيته مسامهة واسعة لغري املتعاقد يف تنفيذ العقد وذلك ان استبدال املتعاقد

  يأيت استجابة لظاهرة التطور 

ألن اإلعتبار الشخصي ال حيول دون تدخل غري املتعاقد باعتبار انه ميكن التوفيق بني 

  .11 االعتبار الشخصي والتنفيذ

  :تطور مفهوم الغير في نظام المسؤولية -الفرع الثاني 

غري املتعاقدين ومن يقوم ففي مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد يقصد بالغري أي شخص 

مقامهما اي خلفهما العام واخلاص، الن سريان العقد يف حق اخللف العام أو اخلاص جيعلهما 

  .مسؤولني أمام الدائن مسؤولية عقدية وفقا ألحكام العقد

ويف نطاق الغري الذين يقصد �م أي شخص غري املتعاقدين وخلفهما، ينبغي التمييز بني 

 �م املدين ليعهد هلم بتنفيذ االلتزام، أو ممارسة حقا من حقوقه، برضاه الغري الذين يستعني

الصريح أو الضمين والغري الذين يتدخلون بناءا على طلب املدين، أو من تلقاء انفسهم، ليقفوا 

حاجزا أمام تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد، ففي هذا ظهر  يف الفقه اجتاهان متضادان، يدعو 

أسيس مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد على احكام العقد الذي مت اإلخالل به، احدمها اىل ت

                                                           
11 .45لة دكتوراه ،المرجع السابق ،صھناء خیري احمد خلیفة ،المسؤولیة المدنیة في نطاق االسرة العقدیة ،رسا  
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فقالوا بأن مسؤولية الغري هي ذات طبيعة عقدية؛ بينما يدعو اآلخر اىل تأسيس مسؤولية الغري عن 

  . 12  اإلخالل بالعقد على احكام املسؤولية التقصريية

ل حبجج مستمدة من املبادئ القانونية ومن ويقوم هذا االجتاه على تفنيد حجج االجتاه األو 

نصوص التشريع وموقف القضاء، فالعقود اليت ميكن ان حترك مسؤولية الغري عند االخالل �ا، 

هي العقود الصحيحة ايا كانت طبيعة احلقوق اليت تنشأها، فسواء كانت حقوقا شخصية أو 

ا وميتنع عن إتيان أي فعل أو تصرف عينية، فان الغري ال يستطيع اإلخالل �ا وعليه أن حيرتمه

  .يشكل إخالل �ا أو مينع الدائن من استيفاء حقوقه

  :صور تطور مركز الغير -المطلب الثاني 

يتبني التطور احلاصل يف مركز الغري يف العقد من خالل نظامني أوهلما نظام ا�موعة العقدية 

  ).بحث الثاين امل(و ثانيهما نظام املسؤولية العقدية )املبحث األول (

  :تطور مركز الغير في نظام المجموعة العقدية -الفرع األول 

قد اثر بشكل او بأخر على مفهوم الطرف يف العقد ،13 بظهور نظرية ا�موعة العقدية

،حيث حاول انصار هذه النظرية تطوير املفهوم التقليدي للطرف يف العقد ،من خالل توسيع هذا 

  .شخاص كان الفقه التقليدي يعدهم من الغرياملفهوم ليشمل فئة من اال
                                                           

211،ص       1محمود جمال الدین زكي، مصدر سابق، مشكالت المسؤولیة، ج1  و.
V. Planiol- Ripert par P. Eismein, Traité partique de Droit civil français, t.IV, 2eéd, Paris, 1952, no590 
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فمادام كل طرف من أطراف هذه ا�موعة له احلق بالرجوع  على بعضهم البعض بدعوى 

عقدية ال ميارسها سوى أطراف العقد باملعىن التقليدي، ومن مث فإن الشخص سيجرد من وصف 

ا�موعة العقدية ،طاملا كان الغري إذا كان طرفًا يف جمموعة عقدية بالنسبة لكل عقد من عقود 

طرفًا يف عقد يناظر باقي عقود ا�موعة من حيث احملل أو السبب ،لذلك فان ا�موعة العقدية 

تصلح كأساس تتقرر مبوجبه دعاوى عقدية مباشرة ومتبادلة بني املتعاقدين، وباعتبارها مصدرا 

قدية يؤدي بذاته إىل خلق نسيج مباشرا لدعاوى عقدية على هذا النحو، فإن وجود ا�موعة الع

  .عقدي متماسك ومرتبط  

فإذا كان املشرتي الثاين له أن يرجع مباشرة بالضمان على البائع األصلي، وكذلك ملشرتي 

العقار أن يرجع بالضمان على املقاول الذي كان البائع قد تعاقد معه، كما أن للمؤجر دعوى 

                                                                                                                                                                                     
13 ة حتمتھ���ا الحی���اة ن���تج عنھ���ا مص���اعب قانونی���ة مم���ا ی���ؤدي ال���ى وج���ود ان وج���ود أي نظ���ام ق���انوني یس���تلزم وج���ود مش���كلة واقعی��� 
نظ��ام ق���انوني یق���وم بح���ل تل���ك المش���كالت ،فالمجموع���ة العقدی���ة وج��دت م���ن الناحی���ة الفعلی���ة بوج���ود العق���ود الت���ي كون���ت المجموع���ة 

ھ���ي مجموع���ة (قدی���ة العقدی���ة ،فعرفھ���ا االس���تاذ فیص���ل زك���ي عب���د الوھ���اب ف���ي كتاب���ھ ،المس���ؤولیة المدنی���ة ف���ي اط���ار االس���رة الع
مترابط���ة بقص���د تحقی���ق ھ���دف مش���ترك --االش���خاص ال���ذین یس���اھمون ف���ي تك���وین تص���رفات قانونی���ة متعاقب���ة عل���ى م���ال واح���د او 

ھ��ي مجموع��ة م��ن العق��ود تنص��ب عل��ى ش��ئ واح��د بتت��ابع اث��ار العق��ود ب��دءا م��ن المال��ك او المن��تج وص��وال (،و ف��ي تعری��ف اخ��ر )
ح البی����ع ف����ي الق����وانین المص����ریة والفرنس����یة والش����ریعة االس����المیة ،مطبع����ة دار حم����دي عب����د الرحم����ان ،ش����ر)ال����ى المس����تھلك 

.109،ص1916المعارف  بمصر ،  
ھ����ي مجموع����ة العق����ود تت����ابع وت����رد عل����ى مح����ل واح����د وان ك����ان اطرافھ����ا مختلف����ین ،د عب����د الحمی����د عثم����ان (وعرفھ����ا اخ����رون 

ھ���ي ارتب���اط ع���دة عق���ود مس���تقلة بوح���دة (ف اخ���ر ،وف���ي تعری���112،ص1الخفن���اوي ،المس���ؤولیة المدنی���ة للمق���اول م���ن الب���اطن ،ط
.30،ص2001،مصطفى عبد السید الجارحي فسخ العقد ،دار المعارف ،مصر ،) الغایة والھدف   

المجموعة العقدیة ھي مجموعة من العقود ارتبطت بتعاقبھا على مال واحد او بتحقیقھا لھدف مشترك دون اتحاد (وفي تعریف اخر 
.57،ص1ج,ھوري مصادر الحق في الفقھ االسالمي ،اطرافھا عبد الرزاق السن  
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مبقتضاها باألجرة املستحقة يف ذمتهم حسب نص مباشرة ضد املستأجرين من الباطن يطالبهم 

  .14فقرة اوىل مدين جزائري  507املادة 

  :فهذه العقود ميكن ان تفسر االمهية اليت رافقت تطور الغري  يف العقد وهي تتخذ صورتني 

صورة جمموعة التصرفات اليت تتعاقب على مال واحد؛ وبالتايل فمحل االلتزام يكون -1

  . تلك التصرفات وتدور مجيعها حوله القاسم املشرتك بني

صورة جمموعة التصرفات القانونية اليت ترتابط بقصد حتقيق هدف اقتصادي مشرتك  -2

جيمع بني تلك التصرفات فهي بصورة اخرى جمموعة التصرفات القانونية اليت تتفرع عن رابطة 

عملية اقتصادية  قانونية اصلية بني طرفني من خالل تعاقبهما او ترابطهما ،فصد حتقيق 

  .15مشرتكة

فبعد االنتقاد املتواصل ملسألة نسبية اثر العقد ، 16 و جيمع بني تلك التصرفات وحدة اهلدف

حىت انه وصف بأنه مبدأ مزعوم ،ظهرت عقود اخرى كعقد الليزنغ وعقد البيع بثمن مؤجل وعقد 

عقد ودوره األساسي يف التنفيذ املقاولة الفرعية لتمثل مظهرا من مظاهر امهية تدخل هذا الغري يف ال

                                                           
.137المرجع نفسھ  ،ص  14 

15 ESPAGNON.LA REGLE DU NON-COMUL DE RESPONSABILITE 
CONTRACTUEALL.THESE PARIS .1980.P122. 

16 ESPAGNON.LA REGLE DU NON-COMUL DE RESPONSABILITE CONTRACTUEALL..opcit 
P123. 
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انطالقا من التقيد بأثر االلتزام ووصوال اىل اكتساب احلق فإمكانية اليت اقرها املشرع لصاحب 

العمل يف الرجوع على مدين املدين مبوجب دعوى قائمة على أساس املسؤولية التعاقدية تؤكد 

ناقض مع املفهوم التقليدي الذي حيدد امهية هذا الدور اجلديد للغري حتقيقا للتوازن العقدي ،يف ت

  .17 قيام الغري على اساس املسؤولية التقصريية تطبيقا ملبدأ نسبية اثر العقد

  

  :صور تطور مكانة الغير في نظام المسؤولية -الفرع الثاني 

إن مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد، كعنوان، قد حيمل تناقضا ألول  وهلة، فكيف أن 

، هو من يكون مسؤوال عن عدم تنفيذه، فهذا أمر يصطدم مببدأ عام، توافقت الغري عن العقد

عليه التشريعات املدنية، قدميا، وحديثا،  وهو مبدأ نسبية اثر العقد؛ فاملفروض إن العقد ال يفيد، 

وال يضر اال  اطرافه، أما الغري فهو أجنيب عن العقد، ال يفيد من العقد شيئا وال يضار منه، 

 ن أن يكون مسؤوال عن عدم تنفيذه أو اإلخالل به؟ فكيف ميك

إن وجود عالقة االلتزام اليت أنشأها العقد هو حقيقة واقعة، ليس يف وسع الغري أن  

يتجاهل نشوء هذه احلقوق وااللتزامات بني طريف العقد، وليس يف وسع أي من طريف العقد أن 

د نشأت فيما بينهما، ويعرب عن ذلك ينكر يف مواجهة الغري أن هذه احلقوق وااللتزامات ق

                                                           
17SAVATIERJ.lepretendu principe de l effet relatif des contrats .R.T.D.civ 1934.p60. 
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إن القاعدة هي أن العقد مبا أنشأه من حقوق والتزامات بني طرفيه، حيتج به بالنسبة : بالقول

ولكن اذا كان للعقد  .وهذا هو مبدأ حجية العقد. للكافة، فللغري أن حيتج به، وحيتج به عليه

ل ما إذا كانت هذه احلجية تستتبع هذه احلجية يف مواجهة الغري، فإن ذلك يثري التساؤل حو 

  .18مسؤولية الغري

و يف الواقع إن اعتبار الغري قد أخل مببدأ حجية العقد مل يكن كافيا يف املنظور التقليدي 

للحكم عليه مبوجب أحكام املسؤولية املدنية ،و كل ما هنالك أن ال يعترب عقده نافذا يف مواجهة 

  . ييف تعاقده مع املدين على أنه يتعارض مع حق الدائنالدائن بااللتزام العقدي، إذا مت تك

مبدأ حرية : ويرجع ذلك اىل أن مبدأ حجية العقد كان يصطدم مببدأين آخرين، أوهلما

التعاقد الذي يقضي عدم تقييد حرية الغري يف التعاقد حتت طائلة املسؤولية، اذا تناقض عقده مع 

  . عقد آخر

ويقصد به حصر العالقة بني  " شخصية العالقة العقدية "مبدأ آخر يطلق عليه : وثانيهما

املتعاقدين وقصر أثرها على ذمتهما املالية، ومن مث ال  ميكن أن خيل الغري �ذه العالقة مامل يكن 

بيد أن ما تقدم مل حيظ بتأييد مطلق من الفقهاء  .طرفا فيها أو ينصرف إليه أثر العقد على األقل

يث رفض اعتبار املبدأين املذكورين حجر عثرة أمام تطور العالقات وخاصة املعاصرين منهم، ح

  . العقدية بني األشخاص
                                                           

18 Audrey Gougeon. L’intervention du tiers à la formation du contrat.op citp322. 
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كما أن احنصار الفكر الفردي أدى اىل أضعاف مبدأ شخصية العالقة العقدية، وهذا ما 

وطد من مبدأ حجية العقد ليتغلب على سواه، ومن مث ليظهر نظام مسؤولية الغري عن اإلخالل 

 .19ر جديد مضاف اىل مفهوم الغري بالعقد يف تطو 

وقد عرف الرومان وفقا هلذا التفسري الدقيق التمييز بني األثر امللزم للعقد واحلجية املطلقة 

ال : للعقد، وانتقل املبدأ اىل القانون الفرنسي القدمي بذات املعىن الذي كان له يف القانون الروماين

وعن القانون  .شئ حقا للغري، أو التزاما على الغري ينظم العقد اال العالقات بني طرفيه، فال ين

مدين  1111الفرنسي القدمي نقل قانون نابليون املبدأ، وصاغه يف عبارات واضحة، يف املادة 

ليس لالتفاقيات أثر االبني طرفيها، التضر بالغري، وال » : فرنسي القدمية ، واليت نصت على انه

  .112120وص عليها يف املادة ميكن أن تفيدهم اال يف احلالة املنص

اجلديدة بصنف  1111يف القانون املدين الفرنسي اجلديد فقد أتى املشرع يف املادة أما 

  . LE CONTRAT CADRE جديد من العقود و هو عقد االطار 

يفيد * و* يضر * ولكن فقهاء القرن التاسع عشر اخذوا بالتفسري الواسع لكلميت -

مدين قدمي مقدمني املعىن اللغوي هلاتني الكلمتني، على املعىن   1111الواردتني يف املادة *

فذهبوا اىل . االصطالحي او الفين الذي كان هلما يف ظل القانون الروماين والقانون الفرنسي القدمي

                                                           
19 JESTAZ*PH*.lopposabilite du droit reel.R.T.D.C1986.N1.p147. 

20 AUBRY (C.) et RAU (C.), Droit civil français, Tome I, LGDJ, 2ème éd., Paris, 1842, p.390. 
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وصار املبدأ يفيد أن . معناها احلصول على فائدة)يفيد ( معناها إحداث ضرر، و« يضر » أن 

وانتهى الفقه اىل -. نفعا له ذات الصفة حتدث ضررا ماديا، وال أن جتلب االتفاقات ال ميكن ان

عن العقد، فإن العقد ال يعترب موجودا يف مواجهته ؛ " غريا"القول مبجرد أن نعترب الشخص 

وبذلك اختفى التمييز بني مبدأ نسبية اثر العقد، الذي حيكم القوة امللزمة للعقد بني عاقديه، 

وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية هذا  .الذي حيكم نفاذ العقد جتاه الغريومبدأ حجية العقد، 

االتفاقيات غري قابلة لالحتجاج  " :مدين قدمي  يف حكم هلا جاء فيه 1111التفسري لنص املادة 

  "�ا يف وجه من مل يكونوا اطرافا فيها، وبتعبري اخر ال حجية لالتفاقيات يف  وجه الغري

قد جتاه الغري، يؤدي اىل اضعاف القوة امللزمة للعقد بصورة غري ولكن انكار حجية الع

مباشرة، وجيعل مبدأ نسبية اثر العقد فارغا من حمتواه، فاذا كان رب العمل ال يستطيع االحتجاج 

بشرط عدم املنافسة جتاه رب العمل، الذي ساعد العامل امللتزم باإلخالل �ذا الشرط، عن طريق 

شرط عدم املنافسة، على اساس انه ليس طرفا يف عقد العمل املربم بني  تشغيله عنده، متجاهال

رب العمل السابق والعامل؛ فهذا يعين ان الغري، يستطيع يف أي وقت أن يساعد على االخالل  

لذلك  .بالعقد، وبالتايل بقوته امللزمة، بدون أن يكون مسؤوال، على اساس انه اجنيب عن العقد

  .21مدين فرنسي 1111فسري املمنوح للمادة تنبه الفقه لفساد الت

                                                           
21JOBARD-BACHELIER.M.N.droitcivil.suretes.publicite fonciere.1e Ed.Paris.1997.p54. 
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يف تعليق له على حكم حمكمة اميان حول نص  1113يف عام Whalفكتب األستاذ- 

مينع مطالبة الغري بتنفيذ أحد االلتزامات الناشئة عن العقد، كما مينع على : " بأنه 1111املادة 

يف  Weill وجه اجلديد األستاذوقد عزز هذا الت . " الغري أن يطالبوا هم أنفسهم �ذا التنفيذ

اليت جرت " نسبية االتفاقيات يف القانون اخلاص الفرنسي  مبدأ" أطروحته للدكتوراه املوسومة 

نسبية االتفاقيات " حول Calastreng،وأطروحة السيد1931مناقشتها يف سرتاسبورغ يف عام 

   – 08 - 22 .1931يف تولوز يف عام  اليت جرت مناقشتها" 

مدين يقود اىل حتديد نسبية اثر العقد بالنسبة  1111لفهم اجلديد لنص املادة بأن هذا ا

لطرفيه باألثر امللزم للعقد، ويكشف عن حجية اثر العقد بالنسبة للغري، فقد أمجع الفقه الفرنسي 

تتعلق باألثر امللزم للعقد، وال ) ق م قدمي (مدين 1111احلديث على أن القاعدة الواردة يف املادة 

،معىن قانوين دقيق خيتلف كلية عن املعىن الدارج )يفيد(» و« ) يضر(علق اال به، وأن لكلميت تت

ويكون معىن . يضر مبعىن إنشاء التزام يف ذمة الغري، ويفيد معناها ترتيب حق له: هلما يف اللغة

ذه العالقة، أن العقد ال ينشىء عالقة التزام اال بني الطرفني اللذين تراضيا على إنشاء ه: القاعدة

وال  تعىن القاعدة شيئا غري ذلك، وال متنع، على . فال ينشىء يف ذمة الغري التزاما وال يكسبه حقا

فالعقد مبا أنشأه من حقوق والتزامات بني طرفيه، واقعة . اخلصوص، نفاذ العقد يف مواجهة الغري
                                                           

22 DROSS (W.) et MALLET-BRICOURT (B.), La transaction : propositions en vue de la réforme du 
Titre 

XV Livre troisième du Code civil "Des transactions", La Documentation française, Paris, coll. 
Perspectives sur la justice, 2014, 475 p. 
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هذه احلقوق وااللتزامات اجتماعية ليس يف الوسع جتاهلها، فليس يف وسع الغري أن يتجاهل نشوء 

بني طريف العقد، وليس يف وسع أى من طريف العقد أن ينكر يف مواجهة الغري أن هذه احلقوق 

ويعرب عن ذلك بالقول إن القاعدة هي أن العقد مبا أنشأه من . وااللتزامات قد نشأت فيما بينهما

  .تج به، وحيتج به عليهحقوق والتزامات بني طرفيه، حيتج به بالنسبة للكافة، فللغري أن حي

مدين  1111هناك إذن مبدآن أساسيان متميزان كشف عنهما التفسري اجلديد لنص املادة 

فرنسي، مبدأ نسبية األثر امللزم للعقد، ومبدأ االحتجاج املطلق بالعقد،وقد واكب القضاء الفرنسي 

قضت الغرفة املدنية   مل يكن قد سبقه يف بعض جوانب هذا التطور، فقد،و 23الفقه يف تطوره هذا

العقود اليت تصلح سندا للملكية هي : " مدين بأن 711يف حمكمة النقض استنادا ألحكام املادة 

وأن حق امللكية سيتصدع بصورة دائمة إذا مل . العقود اليت تربم بني البائع ومن تلقى هذه امللكية

  .24تكن للعقود اليت تنقلها قيمة اال يف مواجهة اطرافه

" مدين ال  ينطبق على  1111أ نسبية اثر العقد الذي اشارت اليه املادة وإن مبد

فهذه التصرفات فيما يتعلق بذلك هي حجة على . التصرفات اليت �ا تكتسب أو تنتقل امللكية

ويالحظ على هذه األحكام ا�ا تتعلق بشكل اساسي حبق امللكية وبصورة اوسع باحلقوق  " الغري

                                                           
23GEMEI.H.lopposabilite des contrats en droit francais et egyptienthese de doctorat paris.1987.p45. 
24STARCK.B.des contrats conclus en violation des droits contractuels d autrui.j.c.p.1954.chr.1180. 
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يتها يف مواجهة الكافة، خبالف احلقوق الشخصية اليت ليس هلا سوى اثر العينية املتفق على حج

  .25 نسيب

فالغري ليس يف مقدوره انتهاك حق الدائن جتاه مدينه بدون مسؤولية، فكل حق أيا كان، 

يولد واجبا عاما على الكافة، مضمونه االمتناع عن التعدي على حق الغري، هذا الواجب العام 

، فليس مثة حق ال  حيتج "التزام سليب عام " ه النظرية الشخصية خطأ بأنه هو ما تسميه أو تصور 

به اجتاه الكافة، اذ أن التزام الناس بعدم التعرض، ناشئ عن وجوب احرتامهم للقانون، والنظام 

لذلك جند أن هذا الواجب العام، يعيش على هامش الذمة املالية، دون أن يكون جزءا  من 

  26 . جانبها السليب

بالتايل يتميز وضع املدين يف احلق الشخصي، فهو ليس يف وضعه ملزما جتاه اجلمهور و 

قيام بعمل أو امتناع عن عمل ،  –مبراعاة حق الغري فقط، امنا هو ملزم فوق ذلك بأداء معني 

أو  –يف حني ان الواجب السليب العام الذي تتكون منه . يظهر يف اجلانب السليب لذمته املالية

واليت ال تندرج يف ،27احلدود الطبيعية حلرية كل فرد، ونشاطه –ة الواجبات العامة من جمموع

ويبدو أن التقسيم اجلديد للحقوق املتعلقة بالذمة املالية .اجلانب السليب من الذمة املالية لألفراد

                                                           
25STARCK.B.des contrats conclus en violation des droits contractuels d’autrui .op cit.p1181. 

26 FAGES (B.), Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, 6ème éd., Paris, coll. Manuels, 2016, 588p.et 
MAZEAUD (H.), (L.) et (J.), Leçons de droit civil, Tome III, Montchrétien, 5ème éd., 1984, p.133. 

27Fontaine.m.les effets internes et externes des contrats .opcit.p46. 
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يقدم تفسريا جديدا حلجية احلق الشخصي جتاه الغري، وهو احلق الذي Ginossarالذي اقرتحه

يشكل وفق وجهة نظره، أحد األلغاز، الذي عجز الفقه التقليدي عن تفسريه، فكيف يضاف اىل 

احلق الشخصي الذي يعترب حقا نسبيا، التزام عام، باالمتناع عن املساس �ذا احلق، وكيف يفرض 

  هذا االلتزام على الغري؟ 

على هذا التساؤل بأن احلق الشخصي أو االلتزام يفرض على Ginosserوجييب األستاذ

الن احلق الشخصي حجة عليه؛ أما كيف يعد حجة عليه، فأن ذلك يرجع اىل ان الدائن " الغري"

يعد مالكا للدين، فاحلقوق مجيعها حقوق ملكية، و امللكية مرادفة للحق، وانه كما توجد ملكية 

جد ملكية الدين، فالدين هو شيء يعود للدائن، ويرتبط بذمته املالية، باعتباره أثر العني او  تو 

  .حلق امللكية واحلق الشخصي عائد للدائن، وبذلك ميثل ملكيته على الدين

مظهر داخلي وهو امتيازات حق امللكية اليت متنح : أوهلما :هذه امللكية تتجلى يف مظهرين

رف بالدين كمالك، كأن يتصرف به عن طريق احلوالة، او يثقله للدائن، فاألخري يستطيع أن يتص

حبق عيين، عن طريق الرهن رهن الدين،فال يستطيع أي شخص جتريد الدائن من حقه 

  . 28الشخصي

                                                           
28BILLIAU.M.lopposabilite des contrats ayants pour objet un droit reel.in les effets des contrats a l 

egarddes tiers comparaison franco-belges.L.G.D.J.paris.1992.p8. 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

للغري يف العالقة التعاقدية املركز القانوني  

المديةجامعة  –خليل إيمان : األستاذة / جامعة أدرار  –الصادق عبد القادر : الدكتور   

 

 

 

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

2020ديسمرب - الثاني العدد -الرابع الد   

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

45 

بأن احلق الشخصي هو عبارة عن ملكية اشياء غري مادية، ميكن الدائن : بينما القول

حيازة سند الدين، يف حالة انتزاعها من قبل الغري،  باعتباره مالكا، من الدفاع عن حقه، واسرتداد

  .بالطريقة ذا�ا، اليت يسرتد �ا املالك حيازة الشيء

كما يستطيع أن ميارس دعوى غري مباشرة يف مواجهةمدين مدينه، حلماية حقه الشخصي   

م ،كذلك يستطيع ان يرجع على مدينه بضمان االستحقاق، بل أن الدائن يف ممارسته لدعوى عد

  ".الغري"نفاذ التصرفات، والدعوى الصورية، يؤكد مبا ال يقبل الشك،حبجية حقه يف مواجهة 

ومادام األمر كذلك فإن هذه احلجية تفرض على الغري واجب احرتام احلق الشخصي، فإذا  

أخل �ذا الواجب، بالتعاقد مع أحد طريف العقد، وأدى ذلك إىل إخالل األخري بالتزاماته 

   .الغري يكون مسؤوال عن هذا اإلخالل " العقدية، ف

إن حماولة األستاذ جينوسار  إلعطاء حجية للحق الشخصي، شبيهة بتلك احلجية املعطاة 

للحق العيين عن طريق هدم التمييز بني احلقني، واعتبار مجيع احلقوق املالية  ملكيات، ترد على 

ن ان تصمد امام النقد، باإلضافة اىل ا�ا مل اشياء مادية وغري مادية، رغم أمهيتها وحداثتها ال ميك

تفلح يف هدم التمييز التقليدي للحقوق املالية اىل عينية وشخصية، و أن تقسيم احلقوق املالية اىل 

حقوق عينية وحقوق شخصية، امنا تقوم على حقيقة مفادها ان احلق العيين واحلق الشخصي  
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ة األوىل، يف حني يأمل ان حيصل عليه يف كالمها ينصب على شيءحصل عليه صاحبه يف احلال

  .  29احلالة الثانية، عن طريق نشاط املدين

" وصوال اىل تربير مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد، نابعة من اخللط بني الواجب العام  

الذي يقع على  obligation personnelle والواجب اخلاص" الواجب العام السليب 

ألشخاص، وجيعله خاضعا إلرادة صاحب احلق، ملزما ان يعمل له شخص معني دون غريه من ا

 شيئا معينا، أو أن ميتنع من أجله عن عمل معني والذي يعد احلق الشخصي أو حق الدائنية

créance de droit  أهم مثال عليه وما زاد األمر غموضا تقسيم احلقوق اىل حقوق نسبية

relatifs droits وحقوق مطلقة absolus droits وأهم مثال للنوع األول احلق،

هو الذي يقارن كل " الشخصي، وأهم مثال للنوع األخري حق امللكية،أن الواجب السليب العام 

حق، فيفرض على الكافة عدا صاحب احلق، أن ميتنعوا عن التعرض لصاحب احلق، يف استعمال 

فقط باالمتناع عن االعتداء  حقه، فهو واجب سليب، ال  يلزم املرء بالقيام باي عمل، وامنا يلزم

  .30على حق الغري

                                                           
29BILLIAU.M.lopposabilite des contrats ayants pour objet un droit reel.in les effets des contrats a l 

egard des tiers.op cit.p12. 
30 SALAS (D.), Le tiers pouvoir. Vers une autre justice, Fayard, Paris, 2012, 291p. 
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فهو يقابل نوعا معينا من " االلتزام مبعناه الفين الدقيق " أما الواجب الشخصي أو اخلاص  

احلقوق دون غريه؛ ويلزم شخصا معينا، بعمل شيء، أو االمتناع عن عمل شيء، ملصلحة 

  .سلبيااالمتناع عن عملصاحب احلق، فهو قد يكون اجيابيا القيام بعمل  وقد يكون 

  :الطبيعة القانونية لمسؤولية الغير-الفرع الثالث 

تضاربت اراء الفقه بصدد حتديد الطبيعة القانونية ملسؤولية الغري فذهب اجتاه  اىل ا�ا ذات 

طبيعة عقدية واجتاه اخر ذهب اىل ا�ا ذات طبيعة تقصريية، ولكن اصحاب هذا االجتاه اختلفوا 

: دعوى عدم نفاذ تصرفات، وقال البعض اآلخر بأ�ا: انوين، فقال بعضهم بأ�ايف اساسها الق

دعوى تعسف يف استعمال احلق، وقال عنها : دعوى منافسة غري مشروعة، وقال آخرون بأ�ا

مبنية على اساس الغشازاء هذه االجتاهات، ظهر رأي يف الفقه، يصف مسؤولية : آخرو ن ا�ا

 .31تقصريية، ختضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية: بأ�ا الغري عن اإلخالل بالعقد،

وبه  ويقدمها كنتيجة حلجية العقد جتاه الغري، وبصورة ادق التزام عدم اإلضرار الناتج عنها 

فنكون أمام وجود اختالف حول مسؤولية الغري اختلف حوهلا الفقه، وهذا ما سنحاول حتليله كما 

  :يلي

                                                           
31 Nicolas Crozier. RESPONSABILITÉ DES PARTIES À L’ÉGARD DES TIERS - L’ARRÊT 

MYR’HO, 10 ANS APRÈS. - VENDREDI 24 FÉVRIER 2017.article publie dans le site 
https://www.village-justice.com. 
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  :غير عن اإلخالل بالعقد ذات طبيعة عقديةمسؤولية ال - أوال 

وعليه ذهب جانب 32إن املسؤولية العقدية ينحصر نطاقها الفين يف الروابط بني املتعاقدين 

من الفقه الفرنسي اىل ان االعرتاف مبسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد، يعين بالضرورة االعرتاف 

واحلال ان هذا االلتزام ال ميكن ان يكون . يهبأن الغري تنكر االلتزام موجود سابقا ومفروض عل

الذي ميكن ان يرتب التزامات على عاتق  –وليس املبدأ العام للحجية  –مصدره اال  العقد 

   .املتعاقد وأخرى على عاتق الغري، كما يرتب حقوقا للمتعاقد وأخرى للغري 

واقعة هو عبارة عن و هذا االلتزام املفروض على الغري ، كااللتزام عقدي وليس كمجرد 

التزام سليب جيد مصدره يف العقد ذاته الذي انتهكه الغري، مضمونه عدم القيام بأية أعمال متنع 

  .33الدائن من استيفاء حقه الناشئ من العقد

فتدخل الغري يف منع تنفيذ العقد يثري مسؤوليته اليت جيب أن تكون ذات طبيعة عقدية،   

هو ذو طبيعة  –معه هذا الغري يف اإلخالل بالتزامه ويقول دميوج كمسؤولية املتعاقد الذي اشرتك 

                                                           
32sem-linkOlivia Robin. La responsabilité du contractant à l'égard des tiers .Revue juridique de l'Ouest, 

2003-p103. 
طارق كاظم عجیل، مسؤولیة الغیر عن اإلخالل بالعقد دراسة تأصیلیة مقارنة،مقالة منشورة في الموقع االلكتروني 33

https://www.iasj.net/ .91،ص  
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تشريعية وهو الذي يدفع هنا اىل اعطاء أثر سليب لاللتزام أو احلق الناشئ من العقد جتاه 

وأن مسؤولية الغري الذي يشرتك مع املتعاقد، يف اإلخالل بالتزامه، هي مسؤولية عقدية،  ،34الغري

  . كمسؤولية هذا األخري

  :مسؤولية الغير عن اإلخالل بالعقد ذات طبيعة تقصيرية- ياثان

بأن مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد هي ذات : اىل القول 35ذهب جانب من الفقه

طبيعة تقصريية ولكن الفقه اختلف يف اساس هذه املسؤولية، فذهب رأي قدمي ، يف ظل التفسري 

ن مبدأ نسبية اثر العقد مينع أن تقوم على مدين فرنسي، اىل أ 1111التقليدي املعيب للمادة 

عاتق الغري ، الذي يشارك مع املدين يف اإلخالل بالتزاماته العقدية، مسؤولية خاصة، مستقلة عن 

  .تلك اليت تثقل هذا األخري

فااللتزام، عالقة شخصية وذات آثار نسبية، ال ميكن أن خيل به سوى املدين فيه، ال  

جتري )سوى مسؤولية مستعارة (ذي  ال تقع عليه، إذا جازت مساءلته، الغري، األجنيب عنه، وال

 . على نسق مسؤولية املدين

  .ويبدو أن هذه القاعدة هي ذا�ا املطبقة يف حتديد الغري املسؤول عن اإلخالل بالعقد

                                                           
34 DURRY.G.la distinction.de la responsabilite contractuelle et de la responsabilitedelictuelle 

.montreal.1986.p123. 
35Hugueney, Responsabilité du tiers complice de la violation dʹune obligationcontractuelle, Dijon, 

1910, p. 214 et s. 
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  : مسؤولية الغير في الشريعة االسالمية -ثالثا 

قد وتفرض على الغري واجب احرتام ان الشريعة االسالمية ايضا تعرف مبدأ حجية الع

العقد، بل واحرتام  املفاوضات العقدية ايضا ،وأن مسؤولية الغري عن اإلخالل بالعقد ال تقوم اال  

  36:بتوفر ثالثة شروط هي

  صحة العقد الذي مت األخالل به، فال مسؤولية يف حالة االخالل بالعقود الباطلة،:1

عقد، فال مسؤولية على الغري الذي يسبب امتناعه تدخل الغري شخصيا يف اإلخالل بال: 2

  .37عن القيام بعمل معني إخالال بالعقد، اال  على سبيل االستثناء

علم الغري بوجود العقد الذي مت األخالل به، فالغري اذا كان مسؤوال لتعمده باإلخالل : 3

االستعالم عن وجود  بالعقد، فأنه غري مسؤول إذا امهل يف االستعالم عن العقد، حبيث ادى عدم

العقد اىل اإلخالل به،الن  القانون ال يفرض على املتعاقد واجب االستعالم عن عدم ارتباط 

 .�38ا مدينه بعقود يعد تعاقده معه اخالال

كما أن مبدأ حجية العقد الذي تؤسس عليه مسؤولية الغري، ال يفرض مثل هذا الواجب 

يا على الغري مقتضاه االمتناع عن اإلخالل بالعقد الذي اإلجيايب، وامنا هو يفرض فقط واجبا سلب

                                                           
36DURRY.G.op cit.p151. 
37DURRY.G.op cit.p151. 

38HUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.essai de delimitation entre les deux 
ordres de responsabilite .dactylo.universite de paris 2.p59. 
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يعلمه، وهذا يعين أن اخلطأ يف هذه الصورة من صور املسؤولية ،يتمتع بتحديد مفاده أن الغري ال 

يعد مسؤوال اال اذا أخل بعقود يعلم مسبقا بوجودها، وقام بفعل او تصرف قانوين ادى اىل 

ال عن اإلخالل بالعقد جيب ان يعلم بالعقد وقت تعاقده اإلخالل �ا، والغري لكي يكون مسؤو 

مع املدين، وهذا يعين استبعاد مسؤولية الغري، اذا علم بالعقد الذي مت األخالل به بعد ابرام عقده 

مع املدين، ومع ذلك وجدنا أن الغري يف نطاق العقود املستمرة التنفيذ او الدورية التنفيذ، يعد 

  .39يعلم �ا بأن تصرفه يعد أخالال حبقوق الدائن التعاقدية مسؤوال منذ اللحظة اليت

وبالتايل فالغري اذا أخل بالعقد، فانه يكون مسؤوال مع املدين على سبيل التضامن، بتعويض 

الدائن عما اصابه من ضرر، وقد يتخذ هذا التعويض صورة عدم نفاذ عقد الغري مع املدين يف 

الدائن مـن املطالبة بالتعويض  -أي عدم نفاذ العقد  -زاء حق الدائن ،ومع ذلك ال مينع هذا اجل

املادي جلرب كامل الضرر وفقا لقواعد املسؤولية التقصريية وأن التحديد االتفاقي للتعويض ال يسري 

  40يف حق الغري الذي أخل بالعقد

اثر  فال يستطيع ان حيتج به على الدائن، كما ال يستطيع األخري ان حيتج به على الغري الن

العقد ال ينصرف اىل الغري، لكي حيكم عليه بالشرط اجلزائي، وامنا مسؤولية الغري تقوم على اساس 

                                                           
39 ،  37،ص 1985عباس حسن الصراف، المسئولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المقارن، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 

.214ص1943مطبعة نوري ،مصر ، حلمي بھجت بدوي، أصول االلتزامات ،  
40HUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.op cit.p64. 
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ان ما أبرمه من عقد مع املدين ميثل خطأ؛ ما دام يؤدي اىل اعاقة تنفيذ التزام ناشئ عن عقد 

  .سبق للمدين ابرامه مع الدائن

شرط اجلزائي جزء منه، وأن القول خبالف فاحلجية هي اليت تفرض املسؤولية، وليس العقد فال

ذلك يؤدي اىل اعتبار الغري حبكم الطرف بالعقد، ويؤدي اىل اخللط بني مبدأ نسبية اثر العقد 

  .41ومبدأ حجية العقد، وهو خلط ركزنا يف ثنايا البحث على جتنبه وعدم الوقوع به

  

  

  

  

 :لخاتمة ا

تزامات على املتعاقدين اذا كان العقد ملزما بانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل اركانه يرتب ال

للطرفني وهذا ما مييز العقد امللزم جلانبني كعقد البيع مثال فالبائع فيه يلتزم بتسليم الشئ املبيع 

هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ نسبية اثر العقد اليت جندها يف - .حسب االتفاق احلاصل

دين اجلزائري ،لكن هل صحيح ان هذا العقد ال ميس من القانون امل 113و108نص املادتني 

                                                           
aHUET.J.responsabilite contractuelle et responsabilitedelictuelle.op cit.p6 6.  
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او انه ميسه يف شقه املوجب فقط؟ أي يكسبه حقا  108الغري االجنيب كما جاء يف نص املادة 

  .من القانون املدين اجلزائري  113دون ان يلتزم بالشق السليب للعقد كما نصت عليه املادة 

د االعتداد بالعقد خارج دائرة املتعاقدين  فالتقيد مببدأ نسبية العقد  والذي كان يستبع

وامللتزمني به امر غري مقبول خاصة بالتطور الذي لوحظ يف الساحة التجارية او العقود املدنية على 

حد سواء فالعقد اصبح له وجود خارجي اىل جانب الوجود الداخلي ،فكان وجوبا فرض احرتام 

ك والذي اعطى للوجود اخلارجي امهية على العالقة العقد ووجد يف مبدأ النفاذ جماال خصبا يف ذل

وبالرجوع -.الداخلية وهذا امرا مرفوض ايضا فكان وجوبا االخذ باملبدأين بصفة مكملة لبعضهما

لقواعد القانون املدين ،جند ان الغري ال يستطيع جتاهل وجود العقد ،فالعقد بالنسبة للغري هو واقعة 

  .و سلبا وهذا يعد خروجا عن النص املادة املذكورة اعالهمادية أي قد يتاثر هلا اجيابا ا

فمفهوم الغري جتاوز نظامه التقليدي فلم يكن مركزه قائما على اساس مسامهته يف ابرام 

العقد او دوره يف اخذه للحقوق من مورثه وامنا اصبح حيتل مركزا موضوعيا يف العقد مل تعد ارادته 

  هي املعيار الذي

اذ ميكنه ان يكون فاعال أي منتفعا او متضررا من عقد وان مل يكن طرفا  حيدد هذا املركز 

يف العالقة التعاقدية حسب املفهوم الشكلي الضيق لكلمة طرف ، وذلك نتيجة للتطورات 
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احلاصلة يف قواعد حرية التجارة وحرية رؤوس االموال والبضائع ونقل التكنولوجيا ،وهو تصور ما  

  .فهوم التقليدي للغري عن مواكبتهكان ليحصل لوال قصور امل

كما أننا وضحنا التطور الذي حصل يف مكانة الغري يف نظام املسؤولية  و ذلك مبجرد 

اخالل املتعاقد بااللتزام العقدي ،و حصول ضرر للغري ،اقر املشرع قيام مسؤولية املتعاقد ومبجرد 

ان يثبت اخالل املتعاقد بالتزامه حىت  قيام املسؤولية يولد خطأ تقصريي جتاه الغري ،و الغري يكفيه

يتمكن من معارضته  واالحتجاج عليه دون ان يضطر ألثبات ارتكاب هذا االخري خلطأ 

،فاإلخالل بااللتزام هو وسيلة لالحتجاج  قائمة بنفسها ،و هذا تطور لفقه القضاء حنو افراد 

  .ايضاالغري مبكانة يف العقد جتعله كما يعارض بالعقد يعارض  به هو 

وبه أصبح مركز الغري مركز متطور وخرج من التعريف الضيق الذي ينص على أنه كل 

  .شخص ليس طرفا يف العقد و دخل من بابه الواسع اىل جمال النفاذ يف العقد
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  :قائمة المراجع

  :القوانين

 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75االمر رقم -

  1980غشت 9المؤرخ في  07-80القانون المدني ،المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،يتضمن

  .2004المعدل و المتمم في سنة 1804القانون الفرنسي سنة -

  .2016القانون المدني الفرنسي الجديد الصادر في -

  :المراجع باللغة العربية 

راه ،مقدمة اىل كلية احلقوق جامعة عاطف حممد كامل ،الغري يف القانون املدين املصري ،رسالة دكتو -

  1976االسكندرية ،سنة 

حممد عبد املالك حمسن احلبشي ، النظام القانوين لفسخ العقد يف اطار ا�موعة العقدية املرجع -

  ..السابق
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  .نزيه املهدي ،نظرات يف االستخالف اخلاص ،مذكرات مطبوعة على االلة الكاتبة ،جامعة القاهرة-
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سالمية ،مطبعة دار املعارف  محدي عبد الرمحان ،شرح البيع يف القوانني املصرية والفرنسية والشريعة اال-

  .1996مبصر ،
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  .1ج,عبد الرزاق السنهوري مصادر احلق يف الفقه االسالمي ،-

ن اإلخالل بالعقد دراسة تأصيلية مقارنة،مقالة منشورة يف املوقع طارق كاظم عجيل، مسؤولية الغري ع-

  /https://www.iasj.netااللكرتوين 

عباس حسن الصراف، املسئولية العقدية عن فعل الغري يف القانون املقارن، مطابع دار الكتاب -

  . 1985العريب، مصر، 

  .1943ل االلتزامات ، مطبعة نوري ،مصر ،حلمي �جت بدوي، أصو -

.  

Les ouvrages en francais 
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   :الملخص

نظرا خلطورة جرائم الفساد اليت تعدت احلدود الوطنية للدول، حيت أنه يف العديد من احلاالت 

تكاب األفعال اليت تشكل عناصر الركن املادي هلذه اجلرائم يف عدة دول، كما ميكن ميكن أن يتم ار 

أن يتم حتويل عائدات اجلرائم هذه إىل دول أخرى، تبذل جهود حثيثة للمجتمع الدويل من أجل 

حماربة ظاهرة الفساد، فعلى املستوى الدويل مت اعتماد االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد من طرف 

، وعلى املستوى الوطين، مت سن قانون 2003أكتوبر 31 ية العامة لألمم املتحدة بتاريخ اجلمع

ومن بني األحكام اجلديرة بالدراسة والتحليل . 2006للوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر سنة 

�دف اليت تضمنتها هذه االتفاقية وكذا هذا القانون تلك اليت مت ختصيصها للتعاون الدويل، وبذلك 

هذه الدراسة إىل إبراز قيمة هذه األحكام على مستوى نص االتفاقية وانعكاساته على النص 

  .  الداخلي املتمثل يف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

  

  .قانون ،اتفاقية ،مصادرة  ،تعاون دويل  ،فساد  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  Given the gravity of corruption crimes that transcend national 

borders, where in many cases the acts that constitute the material elements of 
such crimes can be committed in several countries, and the proceeds of such 
crimes can be transferred to other countries, the international community is 
making vigorous efforts to combat the phenomenon of corruption. At the 
international level, the International Convention against Corruption was adopted 
by the United Nations General Assembly on October 31st, 2003 whereas at the 
national level, a law to prevent and combat corruption was enacted in Algeria in 
2006. Among the provisions which are included in this convention as well as 
this law and that are worthy of study and analysis are those allocated to the 
international cooperation. Therefore, this study aims to highlight the value of 
these provisions at the level of the text of the convention and its implications on 
the internal text of the law on the prevention and control of corruption. 

  
Keywords:  corruption, international cooperation, confiscation, agreement, 

law. 
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  : مقدمة

ال ريب يف أن الفساد أصبح ظاهرة خطرية متعددة األشكال وذات تأثريات على اجلوانب 

وبالنظر إىل حجم املخاطر اليت تنطوي عليها الظاهرة من حيث . السياسية واالقتصادية واالجتماعية

صادية وكذا العابرة للحدود الوطنية تدخل اتصاهلا جبرائم أخرى ال تقل خطورة عنها وهي اجلرائم االقت

 .ا�تمع الدويل من أجل وضع تدابري وآليات وأحكام �دف إىل الوقاية منها ومكافحتها

ولعل عرب ا�تمع الدويل عن قلقه إزاء تنامي الظاهرة، حيث تبذل اجلهود الدولية يف هذا 

ة لألمم املتحدة التفاقية دولية خاصة اإلطار، و من بني مظاهر هذه اجلهود اعتماد اجلمعية العام

، وقد 2003أكتوبر  31مبكافحة الفساد يف جلستها جلمعيتها العامة املنعقدة بنيويورك بتاريخ 

انعكس ذلك أيضا على إدراج ما تضمنته أحكام هذه االتفاقية ضمن النصوص الوطنية واليت من 

 سن قانون للوقاية من الفساد ومكافحته سنة بينها اجلزائر، إذ بعد التصديق بتحفظ على االتفاقية مت

2006. 

وملا كان من بني ما مييز جرائم الفساد أ�ا عابرة للحدود الوطنية، حيث باإلمكان أن يتم 

ارتكاب العناصر املكونة للركن املادي للجرمية يف عدة دول، كما أنه باإلمكان أيضا أن يتم حتويل 

من هذه اجلرائم إىل دول أخرى، ما يستدعي معه وضع تدابري  و�ريب األموال والعائدات املتحصلة

 .وأحكام وآليات للتعاون الدويل من أجل حماربة هذه اجلرائم العابرة للحدود الوطنية
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مضمون أحكام التعاون الدويل اليت ما هو : وبذلك، تطرح اإلشكالية الرئيسية املتمثلة يف

األحكام مع ما تضمنه قانون الوقاية من الفساد مدى تطابق هذه ما تضمنتها ذات االتفاقية و 

  .؟ومكافحته من أحكام مماثلة هلا يف إطار ما يندرج ضمن النصوص الداخلية

أحكام التعاون الدويل يف جماالت تقدمي ما مضمون : وهيكما تطرح إشكاليات فرعية 

بكل من ام املتعلقة األحكوما جوهر ومضامني اإلجراءات الوقائية والتحفظية، ما هي املعلومات و 

 .؟تنفيذ أحكام املصادرةكذا تسليم األشخاص واسرتداد املمتلكات و 

وقد مت اعتماد املنهج الوصفي من خالل التطرق لألحكام املختلفة املتعلقة باملوضوع، وكذا 

األول مت : املنهج التحليلي للوقوف على قيمة هذه األحكام، كما مت تقسيم املوضوع إىل قسمني

أحكام التعاون الدويل يف جماالت تقدمي املعلومات واإلجراءات الوقائية والتحفظية، والثاين  ختصيصه

 .لألحكام املتعلقة بتسليم األشخاص واسرتداد املمتلكات وتنفيذ أحكام املصادرة

آلية تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجاالت التعاون : المبحث األول

 الدولي

الفساد وانتشاره على صعيد عاملي من أهم اآلثار السلبية للعوملة، فاالكتشافات يعترب منو 

العلمية والتسهيالت التجارية بني الدول واليت ترافقت مع احلد من الضوابط القانونية واإلجرائية قد 

ساعدت على إطالق خميلة الشبكات اإلجرامية على صعيد دويل وسهلت هلا إمكانية حتقيق الثراء 

طريق أعمال غري مشروعة، فقد أصبح الفساد ظاهرة دولية بعد أن كان خيص دولة معينة عن 
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وأصبحت تستفيد من الفرص اليت جتعل احتماالت االحتفاظ بثمار العمل اإلجرامي تفوق 

  1.احتماالت العقاب الرادع عليه

  

  

 

  تنفيذها التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات: المطلب األول

أمام خطورة ظاهرة الفساد، ال يكتفى بالتصديق على االتفاقية، بل ينبغي تفعيل آليات قانونية 

ملتابعة تنفيذ أحكام االتفاقية وذلك يف نطاق االتفاقية نفسها، فضال عن سن نصوص تشريعية 

  .وتنظيمية خاصة بالوقاية منها ومكافحتها

 م المتحدة لمكافحة الفسادالتصديق على اتفاقية األم: الفرع األول

اتفاقية مكافحة الفساد، وتتناول  2003 أكتوبر31  مة لألمم املتحدة يفتبنت اجلمعية العا

االتفاقية بشكل أساسي وضع الفساد يف القطاع العام واخلاص والتحقيق بشأنه والعقاب عليه وكذلك 

 2.هما حملاربة الفساد بكافة أشكالهالسلوك الفاسد واإلثراء غري املشروع، وتشكل االتفاقية إطارا م

ويف حقيقة األمر تضمنت االتفاقية أحكاما ذات أمهية بالغة، منها ما تعلق بالتوسع يف مفهوم 

املوظف العمومي، ومنها ما تعلق بتدابري الوقاية من الفساد، وأخرى تتعلق بالتجرمي وإنفاذ القانون، 

لدويل وهو جمال ذو أمهية حيوية، خاصة يف جمال فضال عن تنوع األحكام اليت تناولت التعاون ا

التحقيقات وتسليم ا�رمني ونقل األشخاص احملكوم عليهم، فضال عن املساعدة القانونية املتبادلة 

                                                 
النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشھار، الجزائر، ط ب ر، : موسى بودھان1-

 .50، ص 2009
مدخل  –سین حمدي العامري، إستراتیجیة محاربة الفساد اإلداري والمالي علي الح/ عالء فرحان طالب والدكتور/ لدكتورا 2- 

 .255، ص 2015تكاملي، دار األیام للنشر والتوزیع، عمان، ط ب ر، 
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وكذا التعاون يف إنفاذ القانون والتحقيقات املشرتكة، إضافة إىل اسرتداد املوجودات والتعاون ألغراض 

 1.اليت ال ريب يف أ�ا تكتسي طابعا هاما املصادرة وغريها من األحكام

ولقد صادقت اجلزائر على غرار عديد الدول على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكان 

فصول سبقتها ديباجة متت اإلشارة فيها إىل قلق ) 08(وقد تضمنت مثانية  2004،2ذلك سنة 

اد من مشاكل وخماطر على استقرار ا�تمعات الدول اإلطراف يف االتفاقية من خطورة ما يطرحه الفس

وأمنها، مما يقوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعرض التنمية املستدامة 

وسيادة القانون للخطر، وقلقها أيضا من الصالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، 

صادية، مبا فيها غسل األموال وغري ذلك من اإلشارات ذات وخصوصا اجلرمية املنظمة واجلرمية االقت

 3.األمهية البالغة اليت تضمنتها ديباجة االتفاقية

 متابعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرع الثاني

لعل ما مييز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق بآليات تنفيذها هو ما تضمنته 

منها، حيث بينت انه ينشأ مبقتضى هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف االتفاقية من  63ادة امل

أجل حتسني قدرة هذه الدول وتعاو�ا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع 

اجل  تنفيذها واستعراضه، حيث يتوىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر الدول اإلطراف من

 .تفعيل هذه اآللية

                                                 
 .2003أكتوبر  31یوم   اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك1- 
المتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة األمم المتحدة  2004-04-19المؤرخ في  128 - 04مرسوم الرئاسي رقم نظر من الأ2- 

 26، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 2003أكتوبر  31 لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك یوم
 .2004أبریل  25الصادر في 

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك یوم من دیباجة  02و01نظر الفقرتین أ - 3
 .2003أكتوبر  31
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سالفة الذكر وضمن اإلجراءات وطرق العمل على التعاون 63 من املادة  04ونصت الفقرة 

مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة مبكافحة الفساد، 

إىل مسألة مهمة تضمنها فضال عن استعراض تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها، إضافة 

ن نفس املادة تتمثل يف اكتساب مؤمتر الدول األطراف املعرفة الالزمة بالتدابري اليت م 05الفقرة 

تتخذها هذه الدول لتنفيذ االتفاقية والصعوبات اليت تواجهها يف ذلك من خالل املعلومات اليت 

  .   ف من آليات استعراض تكميليةتقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر الدول األطرا

 الجزائر يسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ف: الفرع الثالث

وقد  20061فرباير  20مت سن قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته باجلزائر يف 

تضمن أحكام ذات أمهية بالغة منها ما يتصل بتدابري الوقاية من الفساد على صعيد القطاع العام 

وأخرى على صعيد القطاع اخلاص، علما أن املشرع اجلزائري ضمن هذا النص قد توسع يف مفهوم 

املوظف العمومي، فضال عن أحكام تتعلق بآليات خاصة للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، إذ أفرد يف 

ذه األحكام البداية الباب الثالث للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مث مبناسبة تتميمه هل

فضال عن أحكام  2،أضاف إليها آلية أخرى تتمثل يف الديوان املركزي لقمع الفساد 2010سنة 

متميزة تتعلق بالتجرمي والعقاب وأساليب التحري اخلاصة، وكذا أحكام أخرى ال تقل أمهية عن 

 . سابقا�ا وهي أحكام التعاون الدويل

  الوقائية والتحفظية في إطار التعاون الدولي تقديم المعلومات واإلجراءات: المطلب الثاني

                                                 
 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  2006-02- 20المؤرخ  01-06القانون رقم  - 1

 .2006-03-08ریخ الصادر بتا
المتعلق بالوقایة من الفساد  2006-02-20المؤرخ  01-06الذي یتمم القانون رقم  2010-08-26المؤرخ في  05-10األمر رقم  - 2

 .2010-09-01الصادر بتاریخ  50ومكافحتھ، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  
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مل تعد جرائم الفساد يف العديد من صورها حمض جرائم داخلية يستغرق تنفيذ أركا�ا إقليم دولة 

واحدة، بل تعدت جرائم الفساد حدود الدول وصار هلا طابعها عرب الوطين الذي يتنامى يوما بعد 

وتعد عوملة الفساد نتيجة ، 1بصدد ظاهرة عوملة الفساديوم إىل حد ميكن معه القول أننا أصبحنا 

لعاملني أساسيني أوهلما يتعلق بطبيعة بعض جرائم الفساد ذا�ا، وثانيهما مرده ظاهرة �ريب األموال 

 2.الناجتة عن جرائم الفساد إىل دولة أخرى غري تلك اليت ارتكبت فيها

معني، وهذا هو املعىن العام لكلمة يقصد بالتعاون الدويل تبادل املساعدة لتحقيق هدف 

ويف هذا املقام جدير بالتنويه بالنص على إقامة عالقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ، 3تعاون

ممكن، خاصة مع الدول األطراف يف االتفاقية يف جمال التحريات واملتابعات واإلجراءات القضائية 

 . 4املتعلقة جبرائم الفساد

اقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد النص على تعاون الدول من اتف 43تضمنت املادة 

من االتفاقية، وتنظر الدول   50إىل 44األطراف يف االتفاقية يف املسائل اجلنائية وفقا للمواد من 

األطراف حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوين الداخلي يف مساعدة بعضها البعض يف 

  . 5اخلاصة باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفسادالتحقيقات واإلجراءات 

  تقديم المعلومات في إطار التعاون الدولي: الفرع األول
                                                 

الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة ) م.غ.م(فساد، صابر راشدي، المجاالت اإلستراتیجیة للتعاون الدولي في مكافحة ال - 1
 .03 ، ص2003دیسمبر  03و02الفساد، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 

المتحدة لمكافحة الفساد،  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة ألحكام اتفاقیة األمم - الدكتور سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد - 2
 .120برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نیویورك، د ذ س ط، ص  - منشورات منظمة األمم المتحدة 

، 01زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري، دار  الرایة للنشر والتوزیع، عمان، ط  - 3
 .233ص . 2015

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من الفانون رقم  57أنظر المادة  - 4
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 

لمتحدة بنیویورك من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم ا  43من المادة  01أنظر الفقرة  - 5
 .2003أكتوبر 31یوم 
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أشارت اتفاقية األمم املتحدة إىل مسألة تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما خيص التحقيقات 

حيث أجازت طلب املساعدة القانونية واملالحقات وكذا اإلجراءات القضائية اخلاصة جبرائم الفساد، 

احلصول على أدلة أو أقوال األشخاص، تبليغ : املتبادلة اليت تقدم وفقا ألغراض حمددة وهي

املستندات القضائية،تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد، فحص األشياء واملواقع، تقدمي 

املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها املعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباء، تقدمي أصول 

السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية، أو سجالت الشركات أو املنشآت التجارية، أو نسخ 

مصدقة منها، فضال عن حتديد العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو 

ألشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة، وأي نوع من اقتفاء أثرها ألغراض إثباتية، تيسري مثول ا

املساعدة ما مل تتعارض مع القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب، استبانة عائدات اجلرمية، وكذا 

 1.اسرتداد املوجودات

ويعترب هذا هو النوع األول من املساعدة القانونية املتبادلة الذي يكون مبوجب طلب 

اإلطار يبدو أن املشرع اجلزائري قد أخذ �ذا النوع األول من تقدمي املساعدة  للمساعدة، ويف هذا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على إمكانية تقدمي  60القانونية، حيث نصت املادة 

السلطات الوطنية لنظريا�ا من السلطات األجنبية املختصة املعلومات املالية املفيدة واملتوفرة لديها 

اسبة التحقيقات اجلارية على إقليمها، على أن يكون ذلك يف إطار اإلجراءات املتخذة بغرض مبن

 . املطالبة بعائدات جرائم الفساد

                                                 
اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك یوم من  64من المادة  03أنظر الفقرة  - 1

 .2003أكتوبر 31
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أما النوع الثاين من املساعدة القانونية املتبادلة، فهو الذي يكون بصفة تلقائية دون تقدمي طلب 

من نص  03حة ، حيث أجازت ضمن الفقرة للمساعدة،إذ أشارت إليه اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

منها للسلطات املختصة يف كل دولة طرف ميا ال يتعارض مع قانو�ا الداخلي ودون أن  23املادة 

تتلقى طلبا مسبقا أن حتيل معلومات متعلقة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، 

، إذ أجازت لكل دولة طرف 46ن املادة م 04وأعادت التأكيد عليه ضمن حكم آخر وهو الفقرة 

 .يف االتفاقية دون أن تتلقى طلبا أن تقوم بإرسال معلومات للمساعدة للقيام بالتحريات واإلجراءات

ويف السياق نفسه، يسجل أن املشرع اجلزائري يكون قد توسع أكثر يف جمال التعاون الدويل 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على  69بعنوان التعاون اخلاص، بنصه ضمن أحكام املادة 

إمكانية تبليغ معلومات خاصة بالعائدات اإلجرامية إىل أية دولة طرف يف االتفاقية دون طلب مسبق 

منها، عندما يتبني أن هذه املعلومات قد تساعد الدولة املعنية على إجراء حتقيقات أو متابعات أو 

 1.بتقدمي طلب يرمي إىل املصادرةإجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة 

إضافة إىل ذلك يلتزم املوظفون العموميون الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو 

حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك 

ت طائلة العقوبات التأديبية العالقة، وأن حيتفظوا بسجالت مالئمة تتعلق بتلك احلسابات، وذلك حت

 2.ودون اإلخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة

 اإلجراءات الوقائية والتحفظية في إطار التعاون الدولي: الفرع الثاني
                                                 

ن الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د المتعلق بالوقایة م 2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  69أنظر المادة  - 1
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  61 أنظر المادة - 2
 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 
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إن إسرتاتيجية مكافحة الوقاية من الفساد على املستوى الدويل تستدعي التنسيق والتعاون على 

علق مبنع وكشف وحتويل العائدات اإلجرامية، إذ نص قانون الوقاية من بينها ما يت، 1العديد من املراحل

من الفساد ومكافحته على التزام املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية باملعطيات الواردة بشأن 

األشخاص اخلاضعني للفحص الدقيق على حسابا�م، وباألخذ بعني االعتبار املعلومات املبلغة إليها 

األشخاص الواجب مراقبة حسابا�م بدقة، إضافة إىل مسك كشوف وافية  هوية خاصة فيما خيص

 2.للحسابات والعمليات املتعلقة �ذه الفئة من األشخاص

إضافة إىل ذلك، يعترب التجميد واحلجز من قبيل اإلجراءات القانونية املؤقتة أثناء سري اخلصومة 

املتعلق بالوقاية من الفساد  2006فرباير  20املؤرخ يف  01-06وقد نص القانون رقم  3،اجلزائية

ومكافحته املعدل واملتمم أيضا على إجراءات حتفظية، حيث ميكن للجهات القضائية أو السلطات 

املختصة، بناء على طلب إحدى الدول األطراف يف االتفاقية اليت تكون حماكمها أو سلطا�ا 

ة من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، أو املختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات املتأتي

املمتلكات أو املعدات أو األدوات اليت استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف ارتكاب هذه 

اجلرائم،أن حتكم بتجميد أو حجز تلك املمتلكات، شريطة وجود أسباب كافية لتربير هذه اإلجراءات 

 4."ملصادرةووجود ما يدل على أن مآل تلك املمتلكات ا

                                                 
 .234زولیخة، المرجع السابق، ص  زوزو - 1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  85أنظر المادة  - 2

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14ش، العدد رقم 
 .240زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  - 3
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  64دة من الما 01 أنظر الفقرة - 4

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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ويذهب جانبه من الفقه يف تعليله لضرورة األخذ باإلجراءات التحفظية خاصة احلجز على 

األموال املتحصلة من جرائم الفساد، أن ذلك راجع من كون أن إجراءات اسرتداد األموال هذه يأخذ 

ني سلطات دول وقتا طويال بالنظر لتعقيد بعض هذه اإلجراءات حبكم طابعها عرب الوطين وأ�ا تتم ب

وهلذا كان ضروريا يف جمال ضبط متحصالت الفساد بغية . خمتلفة وليس بني سلطات دولة واحدة

التحفظية أو املؤقتة ريثما تنتهي إجراءات املصادرة وذلك  اسرتدادها السماح باختاذ بعض التدابري

 1.لتفادي نقل أو حتويل أو إخفاء هذه األموال أو التصرف فيها

منها، حيث بينت أنه على كل  54رت إليه اتفاقية األمم املتحدة ضمن املادة وهذا ما أشا

دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء على طلب اختاذ ما قد يلزم من 

تدابري للسماح لسلطا�ا املختصة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر 

أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف  عن حمكمة

متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف 

 2.�اية املطاف ألمر مصادرة

  المصادرة تسليم األشخاص واسترداد الممتلكات وتنفيذ أحكام: المبحث الثاني

سيتم تناول املسائل املتعلقة بكل من تسليم األشخاص واسرتداد املمتلكات وكذا تنفيذ أحكام 

 :مصادرة عائدات جرائم الفساد يف إطار التعاون الدويل وفق ما يلي

  التعاون في مجال تسليم األشخاص: المطلب األول

                                                 
تحدة لمكافحة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة ألحكام اتفاقیة األمم الم - الدكتور سلیمان عبد المنعم، ظاھرة الفساد - 1

 .169برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نیویورك، د ذ س ط، ص  - منشورات منظمة األمم المتحدة 
من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة  54من المادة ) ب( 02أنظر الفقرة  - 2

 .2003أكتوبر  31یوم   بنیویورك
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جمال مكافحة جرائم الفساد، يعترب نقل األشخاص أحد صور التعاون القضائي بني الدول يف 

وتتعلق باألشخاص احملكوم عليهم أو الشهود أو بنقل اإلجراءات من دولة ألخرى يف قضايا الفساد، 

ويقصد بنقل األشخاص نقلهم من الدولة اليت يوجدون فيها إىل دولة أخرى إما بوصفهم حمكوما 

 1.عليهم وإما باعتبارهم شهودا يف إحدى قضايا الفساد

ختلي دولة عن شخص موجود يف إقليمها :" ن الفقه من عرف نظام التسليم على أنهويوجد م

إىل دولة أخرى بناء على طلبها، لتحاكمه عن جرمية يعاقب عليها القانون الدويل، أو لتنفذ فيه 

  2".حكما صادرا عن مكامها عليه

تسليم األشخاص لقد دعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل ضرورة تفعيل نظام 

املتهمني بارتكاب جرائم الفساد أو احملكوم عليهم باإلدانة، ويف هذا اإلطار أكدت االتفاقية على 

عدم جواز رفض التسليم استنادا إىل الدفع بالطابع السياسي للجرمية املنسوبة إىل الشخص حسب 

لى تسليم رعاياها لكنها تلتزم يف فقر�ا الرابعة، والتأكيد على مبدأ عدم إجبار الدولة ع 44املادة 

 3.مبحاكمتهم

  األساس القانوني لتسليم ونقل األشخاص: الفرع األول

من اتفاقية األمم املتحدة اليت جاءت بعنوان تسليم ا�رمني على تطبيق هذه  44نصت املادة 

دا يف املادة على األفعال ا�رمة وفقا لالتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجو 

                                                 
 .125الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
  .134، ص 2005عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ب ر،   2
القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة  الملتقى الوطني حول اآللیات) م.غ.م(أسامة غربي، أھم مالمح اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  - 3

 .05، ص2003دیسمبر  03و02الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي 
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إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضع 

 .للعقاب مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

ة أو فيما ترتبط وجيد نظام تسليم ا�رمني أساسه القانوين لاللتزام به من التشريع الداخلي للدول

به من اتفاقيات دولية سواء كانت ذات طابع ثنائي أو إقليمي أو عاملي، فإذا مل يكن للدولة املطلوب 

منها التسليم اتفاقية منظمة له مع الدولة الطالبة جاز يف هذه احلالة اعتبار اتفاقية األمم املتحدة 

 1.رائم الفسادملكافحة الفساد هي األساس القانوين للتسليم بالنسبة جل

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إذ نصت على أنه إذا  44وهذا ما تدعمه املادة 

تلقت دولة طرف، جتعل تسليم ا�رمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى 

للتسليم فيما خيص  ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين

أي جرم تنطبق عليه هذه املادة، كما يتوجب عليها أيضا أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة وقت 

إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت 

مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية، ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم 

فضال عن سعيها، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدة تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه 

االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتعاون بشأن 

 2.التسليم

تحدة ملكافحة الفساد تعترب أساسا قانونيا احتياطيا إن مل وبذلك، يتضح أن اتفاقية األمم امل

تكن الدولة املطلوب منها التسليم مرتبطة مبعاهدة تسليم مع الدولة الطالبة، وهو األمر الذي يؤكد أن 

                                                 
 .122الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة  44من المادة ) ب - أ(  6و5أنظر الفقرات  - 2

 .2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 
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األساس القانوين للتعاون القضائي الدويل يف جمال مالحقة الفساد مازال متمثال يف النظام القانوين 

ة الطرف، بينما جتسد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اإلطار التنظيمي هلذا الداخلي للدول

 1.التعاون

ويالحظ يف هذا الشأن أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جاء خاليا ضمن أحكام 

التعاون الدويل اليت أفرد هلا بابا خاصا من أي حكم يتعلق بتسليم األشخاص مبا يف ذلك تسليم 

مني، غري أنه بالرجوع إىل الشريعة العامة لإلجراءات اجلزائية، يالحظ أن املشرع اجلزائري قد أفرد ا�ر 

، الباب "يف العالقات بني السلطات القضائية األجنبية" هلا أحكام خاصة ضمن الكتاب السابع

جاء يف  منه، حيث 718إىل املادة  694من املادة "تسليم ا�رمني"األول منه الذي جاء بعنوان 

منه أنه جيوز للحكومة اجلزائري أن تسلم شخصا غري جزائري إىل  696من املادة  01الفقرة 

حكومة أجنبية بناء على طلبها، إذا وجد يف أراضي اجلمهورية وكانت قد اختذت يف شأنه إجراءات 

 . متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر  حكم ضده من حماكمها

ومع ذلك ال جيوز التسليم إال إذا كانت اجلرمية :"املادة أنه من نفس 02وأضافت الفقرة 

إما يف أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد األجانب، : موضوع الطلب قد ارتكبت

وإما خارج أراضيها من أحد رعاياها هذه الدولة وإما خارج أراضيها من أحد األجانب عن هذه 

اد اجلرائم اليت جييز القانون اجلزائري املتابعة فيها يف اجلزائر حىت ولو الدولة إذا كانت اجلرمية من عد

 2."ارتكبت من أجنيب يف اخلارج

                                                 
 .122الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر ج  1966-06-08المؤرخ في  155-66من األمر رقم  696المادة أنظر  - 2

 .1966-06-11در بتاریخ الصا 48العدد رقم ج د ش، 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

 اجلزائري قانونيف ال افحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكأحكام الدويل يف ظل  نوعاالت 

   جامعة سعيدة  لدكتور تبون عبد الكريم ا 

 

  

74 

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

  2020      -    اثاني ديسمرب العدد -   الرابع   لد ا  

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

هذا بالنسبة لتسليم ا�رمني، أما فيما يتعلق بنقل الشهود واخلرباء، فجدير بالتنويه أن ذلك 

يندرج ضمن اإلدالء مبا لديهم من معلومات أو خربة تتعلق بإحدى جرائم الفساد املشمولة 

فاقية األمم باالتفاقية،  وهو إجراء ال ختفى أمهيته بالنظر جلرائم الفساد العابرة للحدود، وقد أشارت ات

املتحدة ملكافحة الفساد إىل نقل الشهود واخلرباء يف أكثر من موضع وذلك يف إطار املساعدة 

 1.من االتفاقية 46من املادة  18و11و10و) ح(و) أ(03القانونية املتبادلة وهي الفقرات 

  إجراءات تسليم المجرمين: الفرع الثاني

األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملتعلقة بتسليم من اتفاقية  44بالرغم من عدم حتديد املادة 

ا�رمني للطبيعة القانونية لطلب التسليم، إال أنه ميكن اإلشارة إىل أنه من املستقر عليه يف جمال 

 2.التعاون القضائي الدويل أن طلب التسليم املنصب على املتهمني يكون قضائيا

ريق الدبلوماسي ويرفق به إما احلكم الصادر ويوجه طلب التسليم إىل احلكومة اجلزائرية بالط

بالعقوبة حىت ولو كان غيابيا وإما أوراق اإلجراءات اجلزائية اليت صدر �ا األمر رمسيا بإحالة املتهم إىل 

جهة القضاء اجلزائي أو اليت تؤدي إىل ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من 

القوة، على أن تتضمن هذه األوراق األخرية بيانا دقيقا للفعل الذي السلطة القضائية وهلا ذات 

صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل، كما يتوجب أن تقدم احلكومة الطالبة نسخة من النصوص 

ويستتبع ذلك مجلة من اإلجراءات  3.املطبقة على الفعل املكون للجرمية مع رفع بيان بوقائع الدعوى

ية األجنيب من قبل النائب العام للمجلس القضائي الختصاص مكان من مرحلة التحقق من شخص

                                                 
 .126الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
 .237زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص  - 2
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر ج  1966-06-08المؤرخ في  155-66من األمر رقم  702المادة أنظر  - 3

 .1966-06-11اریخ الصادر بت 48ج د ش، العدد رقم 
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ساعة من القبض عليه،  24القبض عليه، كما يبلغه املستند الذي قبض عليه مبوجبه خالل أجل 

وصوال إىل قبول احملكمة العليا لطلب التسليم أو رفضها املعلل له عندما يتبني هلا وجود خطأ وأن 

 1.توفاةالشروط القانونية غري مس

  استرداد الممتلكات وتنفيذ أحكام المصادرة في إطار التعاون الدولي: المطلب الثاني

تعترب مصادرة املمتلكات واألموال املتحصلة عن جرائم الفساد مثل أي مصادرة أخرى كعقوبة 

جنائية، ولكن تنفيذ املصادرة بشأن جرائم الفساد يتسم بأمهية ورمبا إشكالية خاصة مبعثها أن 

املمتلكات واألموال حمل املصادرة تكون موجودة يف دولة غري تلك اليت وقعت فيها جرمية الفساد، 

فاألمر يتعلق إذن جبرمية عابرة للحدود على األقل يف متحصال�ا، وبالتايل فإجراءات املصادرة تكون 

  2.أيضا ذات طابع عرب وطين

 لمتحصلة من جرائم الفساداسترداد المباشر لألموال والممتلكات ا: الفرع األول

تأكد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة تفعيل نظام اسرتداد األموال والعائدات 

املتحصلة من جرائم الفساد، وهذا من أجل حرمان مرتكيب جرائم الفساد من مثار مشروعهم 

 3.ائل غسل األموالاإلجرامي وهذا مهما استخدموا من حيل اإلخفاء والتمويه املصريف ووس

ويف هذا السياق غين عن البيان ما ذهبت إليه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف هذا 

الشأن، إذ بينت أنه على كل دولة طرف يف االتفاقية أن تتخذ وفقا لنظامه الداخلي ما قد يلزم من 

ثبيت حق يف ممتلكات تدابري للسماح لدولة طرف األخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها لت

                                                 
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل  1966-06-08المؤرخ في  155-66من األمر رقم  712إلى  704المواد من أنظر  - 1

 .1966-06-11الصادر بتاریخ  48العدد رقم والمتمم، ج ر ج ج د ش، 
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 2
 .10المرجع السابق، صأسامة غربي،  - 3
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اكتسبت بارتكاب فعل جمرم وفقا لالتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات، كما تتخذ ما قد يلزم 

من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال جمرمة وفقا لذات االتفاقية بدفع تعويض لدولة 

ابري تأذن حملاكمها أو لسلطا�ا من تد طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم، وكذا أن ما قد يلزم

املختصة، عندما يتعني عليها اختاذ قرار بشأن املصادرة، بأن تعرتف مبطالبة دولة طرف أخرى 

 1.مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمرم وفقا لالتفاقية نفسها باعتبارها مالكة شرعية هلا

سرتداد املمتلكات يف إطار ويكون املشرع اجلزائري قد تبىن ذلك، حيث أوىل أمهية ملسألة ا

اختصاص اجلهات القضائية اجلزائرية بقبول  64من املادة  01التعاون الدويل، حيث نصت الفقرة 

الدعاوى املدنية املرفوعة من طرف الدول األعضاء يف االتفاقية، من أجل االعرتاف باحلق يف ملكيتها 

 .للممتلكات املتحصل عليها من أفعال الفساد

األحكام القضائية األجنبية اليت أمرت مبصادرة ممتلكات :"لك مت النص على أن إضافة إىل ذ

اكتسبت عن طريق إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، أو الوسائل املستخدمة يف 

 .2"ارتكا�ا نافذة باإلقليم اجلزائري طبقا للقواعد واإلجراءات املقررة

متلكات المتحصلة من جرائم الفساد من خالل استرداد األموال والم: الفرع الثاني

 التعاون 

                                                 
أكتوبر  31من اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بنیویورك یوم  53أنظر المادة - 1

2003. 
تھ، المعدل المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح 2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  63من المادة  01أنظر الفقرة  - 2

 .2006-03-08الصادر بتاریخ  14والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
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يتم اختاذ القرارات ومباشرة اإلجراءات يف جمال مصادرة األموال أو املمتلكات املتحصلة عن 

جرائم الفساد املشمولة باالتفاقية وفقا للنظام القانوين الداخلي للدولة مبا يضمه من تشريعات وطنية 

 1ة تلتزم �ا الدولةأو اتفاقيات أو ترتيبات دولي

منها،ضمن  55من املادة ) ب( 01ويف هذا السياق نصت ذات االتفاقية ضمن الفقرة 

حتيل الدولة الطرف :"آليات اسرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة على أن 

يم الدولة الطرف الطالبة يف هذه االتفاقية إىل سلطا�ا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقل

من هذه االتفاقية، �دف إنفاذه  54من املادة ) أ( 01والفقرة  31من املادة  01وفقا للفقرة 

بالقدر املطلوب، طاملا كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو وسائل أخرى مشار 

 .2"طرف متلقية الطلب، موجودة يف إقليم الدولة ال31من املادة  01إليها يف الفقرة 

وخيتلف األمر حبسب سند املصادرة الذي تقدمه الدولة األخرى، فإذا قدمت جمرد طلب 

باملصادرة فذلك يتطلب من الدولة متلقية الطلب استصدار أمر مصادرة من حماكمها أو سلطا�ا 

صادرة، فإنه أما إذا كانت الدولة األخرى قد قدمت حكما أو أمرا قضائيا بامل. املختصة األخرى

 3.يكون قابال للتنفيذ مباشرة على يد السلطات املختصة من الدولة متلقية الطلب

إضافة إىل ذلك، ميكن للجهات القضائية أثناء نظرها يف جرائم تبييض األموال أو يف جرمية 

أخرى من اختصاصها األمر مبصادرة املمتلكات ذات املنشأ األجنيب واليت مت اكتسا�ا عن طريق 

                                                 
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
ة العامة لألمم المتحدة یمن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع 55من المادة ) ب( 01أنظر الفقرة  - 2

 .2003أكتوبر  31م بنیویورك یو
 .171الدكتور سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 3
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وهو أيضا حكم من األحكام املستوحاة من 1.رائم الفساد عموما أو تلك املستخدمة يف ارتكا�اج

منها  54من املادة ) ب( 01اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حيث نصت الفقرة 

اختاذ الدولة الطرف يف هذه االتفاقية ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطا�ا املختصة، عندما :"على

مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار  تكزن لديها والية قضائية، بأن تأمر

بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر، يندرج ضمن واليتها القضائية أو من خالل  قضائي

  2".إجراءات أخرى يأذن �ا قانو�ا الداخلي

   :خامتة

اتفاقية مكافحة الفساد،  2003أكتوبر  31لقد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

حيث تضمنت أحكاما متميزة من بينها تلك األحكام اخلاصة بالتعاون الدويل، كما وضعت آلية 

تنفيذ خاصة باالتفاقية نفسها من خالل مؤمتر الدول األطراف الذي يقف على مدى تنفيذ مضامني 

ص بالوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر االتفاقية هذه، ومل يتم التوقف هنا، بل مت سن نص خا

 .يعكس يف جممله وبشكل عام ما تضمنته ذات االتفاقية 2006سنة 

ومما تقدم ذكره ضمن احملاور اليت مت تناوهلا ميكن القول أن االتفاقية قد تضمنت أحكاما مهمة 

يف جمال مكافحة تتعلق مبجاالت التعاون الدويل، حيث يذكر نصها على توسيع التعاون الدويل 

الفساد على أعلى قدر ممكن، إذ تنظر الدول األطراف حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها 

القانوين الداخلي يف مساعدة بعضها البعض يف التحقيقات واإلجراءات اخلاصة باملسائل املدنية 

                                                 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،  2006-02-20المؤرخ  01-06من القانون رقم  63من المادة  02و 01أنظر الفقرتین  - 1

 .2006- 03-08الصادر بتاریخ  14المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 
ة العامة لألمم المتحدة یمن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع 54من المادة ) ب( 01نظر الفقرة أ - 2

 .2003أكتوبر  31بنیویورك یوم 
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نصه على إقامة عالقات واإلدارية ذات الصلة بالفساد وقد انسجم املشرع اجلزائري مع هذا احلكم ب

تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن، خاصة مع الدول األطراف يف االتفاقية يف جمال التحريات 

 .واملتابعات واإلجراءات القضائية املتعلقة جبرائم الفساد

ويف هذا الصدد يكون نطاق التعاون متصال بالنوع األول من املساعدة القانونية املتبادلة الذي 

جب طلب من الدولة الطرف واملتمثل يف احلصول على أدلة أو أقوال األشخاص، تبليغ يكون مبو 

املستندات القضائية،تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد، وغريها فحص األشياء واملواقع، تقدمي 

املعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباء، تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة وهو 

من قانون الوقاية من  60من االتفاقية، وينسجم ذلك مع أخذت به املادة  64ضمون املادة م

الفساد ومكافحته، حيث نصت على إمكانية تقدمي السلطات الوطنية لنظريا�ا من السلطات 

ا، على األجنبية املختصة املعلومات املالية املفيدة واملتوفرة لديها مبناسبة التحقيقات اجلارية على إقليمه

 .أن يكون ذلك يف إطار اإلجراءات املتخذة بغرض املطالبة بعائدات جرائم الفساد

أما النوع الثاين فيتعلق باملساعدة املتبادلة التلقائية، حيث مت النص على جواز إحالة معلومات 

من متعلقة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، وذلك ما تبناه املشرع اجلزائري ض

 .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 69نص املادة 

إضافة إىل ذلك مت النص ضمن االتفاقية على إجراءات وقائية وحتفظية يف إطار التعاون الدويل، 

من بينها جتميد وحجز العائدات املتأتية من جرائم الفساد بناء على طلب إحدى الدول األطراف يف 

أو سلطا�ا املختصة قد أمرت بذلك، علما أن السبب يف ذلك راجع  االتفاقية اليت تكون حماكمها

لطول إجراءات اسرتداد األموال  ولتعقيد بعض هذه اإلجراءات حبكم طابعها عرب الوطين، ويوجد ما 

 .يقابل هذا احلكم أيضا ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
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لفساد، حيث امتد إىل ما يتصل بتسليم لقد مت التوسع يف جماالت التعاون الدويل ملكافحة ا

األشخاص،  حيث أشارت إليه االتفاقية هذه ضمن العديد من أحكامها شواء املتعلقة بتسليم 

 .ا�رمني أو بنقل الشهود واخلرباء

وإذا كان قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مل يشر إىل مسألة تسليم ا�رمني، فيبدو ذلك أمرا 

قانون اإلجراءات اجلزائية كان قد تصدى هلا منظما إياها، على أن األمر ليس نفسه طبيعيا، ذلك أن 

 .فيما خيص نقل الشهود اخلرباء، إذ مل يتضمن النصان مثل هذا احلكم

ومل تكتف االتفاقية املشار إليه آنفا بوضع تدابري تتعلق حبجز وجتميد األموال، بل تعد�ا إىل ما 

لى ضرورة تفعيل نظام اسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم يتصل مبصادر�ا، إذ أكدت ع

الفساد، وهذا من أجل حرمان مرتكيب جرائم الفساد من مثار مشروعهم اإلجرامي، وهو ما انسجم 

معه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يتم اسرتداد األموال إما بطريق مباشر أو عن طريق 

 .ذا الشأن من خالل تنفيذ أحكام أو أوامر املصادرةتفعيل التعاون يف ه

ويف األخري، يبدو أن االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد اليت اعتمد�ا األمم املتحدة قد تضمنت 

أحكاما ذات قيمة بالغة األمهية، ويبدو أيضا ويف جممل القول أن املشرع اجلزائري ضمن أحكام 

قد تبناها، إذ ميكن القول أن يف ذلك انعكاس إلرادة حتقيق  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

  .تعاون دويل مثمر يف جمال مكافحة الفساد
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

 :قائمة املصادر/ أوال 

  : االتفاقيات - أ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -1

  .2003أكتوبر  31وم بنيويورك ي

  :النصوص القانونية - ب

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  1966-06- 08املؤرخ يف  155-66األمر رقم  -1

  .1966- 06-11الصادر بتاريخ  48املعدل واملتمم، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج  2006- 02- 20املؤرخ  01-06القانون رقم  -2

  .2006- 03-08الصادر بتاريخ 14ج ج د ش، العدد رقم ر 

املؤرخ  01- 06الذي يتمم القانون رقم  2010- 08- 26املؤرخ يف  05-10األمر رقم  -3

الصادر  50املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج د ش، العدد رقم  02-2006- 20

  .2010-09- 01بتاريخ 
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املتضمن التصديق، بتحفظ،  2004- 04-19املؤرخ يف  128-04املرسوم الرئاسي رقم  -4

على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم 

 .2004أبريل  25الصادر يف  26، ج ر ج ج د ش، العدد رقم 2003أكتوبر  31

  

 

  :قائمة املراجع/ثانيا 

  :الكتب- أ

صفقات العمومية وآلية مكافحتها يف التشريع اجلزائري، دار الراية للنشر زوزو زوليخة، جرائم ال -1

  .  2015، 01والتوزيع، عمان، ط 

دراسة يف مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام  - سليمان عبد املنعم، ظاهرة الفساد -2

املتحدة  برنامج األمم - اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، منشورات منظمة األمم املتحدة 

  .اإلمنائي، نيويورك، د ذ س ط

عبد القادر البقريات ، العدالة اجلنائية الدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط ب ر،  -3

2005 ،  

علي احلسني محدي العامري، إسرتاتيجية حماربة الفساد / عالء فرحان طالب والدكتور -4

  .2015ر والتوزيع، عمان، ط ب ر، مدخل تكاملي، دار األيام للنش –اإلداري واملايل 

النظام القانوين ملكافحة الفساد يف اجلزائر، منشورات املؤسسة الوطنية للنشر : موسى بودهان -5

  .2009واإلشهار، اجلزائر، ط ب ر، 
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  :املداخالت يف امللتقيات والندوات - ب

لتقى الوطين امل) م.غ.م(أسامة غريب، أهم مالمح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  -1

حول اآلليات القانونية ملكافحة الفساد، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .2003ديسمرب  03و02يومي 

امللتقى ) م.غ.م(صابر راشدي، ا�االت اإلسرتاتيجية للتعاون الدويل يف مكافحة الفساد،  -2

د، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح الوطين حول اآلليات القانونية ملكافحة الفسا

 .2003ديسمرب  03و02ورقلة، يومي 
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  سيد عال القاسم موالي: الدكتور 

  موريتانيا -املعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية 

 siidi.aly.moulay881@gmail.com: الربيد اإللكرتوين 

  

  :ملخص

وقد ،حتاول هذه الدراسة أن تتناول مفهوم الذمة املالية باعتباره حمال تتعلق به احلقوق غري املعينة

مدى  أن يبني معىن الذمة، وطبيعة األموال اليت تتعلق �ا، كما حاول أن يبني حاول هذا البحث

  .احلقوق قدر�ا على حتمل

أن عدم حتديد سعة الذمة يراد به صالحيتها لتحمل : وقد كشف هذا البحث عن نتائج من أمهها

االلتزامات الالزمة، أما من حيث الواقع العملي فال ميكن القول بعدم إمكان وضع ضوابط حتد هذا 

صالحيته الوعاء من حيث توجهه إىل أخذ احلقوق، وهو ما يفرض التفريق أساسا بني احلد من 

 .يف أخذ احلقوق لتحمل االلتزام، وبني احلد من االعتماد على صالحيته

  

  

  :تاریخ اإلرسال
28/08/2020  

  :تاریخ القبول
01/09/2020  

  :النشرتاریخ 
01/12/2020  
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  لية، الديون، االلتزامات املاليةالذمة املا:الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

This study tries to take up the concept of financial disclosure as a locality to which 

the unassigned rights relate. 

This research has tried to show the meaningof the liability, and the nature of the funds which 

is related to, as well as to show the extent of its ability to bear rights. 

This research revealed results and the most important of them: that the lack of the 
identification of capacity of the liability is intended to be able to bear the necessary 
obligations, but in terms of practical reality it cannot be said that it is not possible to put 
controls that limit this vessel in terms of its orientation toward taking rights, which imposes 
the distinction basically between limiting its ability to bear the obligation, and to limit the 
independence on its ability to take rights. 

 :مقدمة

على التابعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني و 

  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

إن الواقع املتعلق باملعامالت املالية أخذ يف العصر احلديث اجتاها يصعب ضبطه ببعض القواعد   

يف ظل النظر  - يف نظري -املطلقة والشائعة يف املفهوم الفقهي؛ وذلك أن هذه القواعد صيغت 

اجلماعي فيه عن أضرار مل يكشف عنها التطبيق  الفردي الذي قد يعطي تصورا يكشف التطبيق

 .الفردي

وهذا النظر الذي يفرضه تطور الواقع يدفعنا إىل أن نعيد بناء خمتلف القواعد احلاكمة للمعامالت   

املالية، حىت تتناسب مع تطورها يف الواقع، ومن أخطر القواعد العامة اليت يربز حضورها يف املعامالت 

يفاء احلق من الطرفني؛ وذلك قاعدة الذمة اليت تقوم عليها كل املعامالت املالية اليت ال يتم فيها است
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أن املتتبع للمعامالت املالية لن جيد صعوبة يف مالحظة حضور التعامل بالذمم يف خمتلف النشاطات 

  . التجارية الفردية أو اجلماعية

وقد كشفت لنا بعض التجارب الواقعية عن نتائج مؤملة لبعض املعامالت اليت أمهل فيها ما ميكن أن  

 التعامل بالذمم من األضرار اجلسيمة، وعندما نعود إىل املنظومة الفقهية جند أن ينشأ عن اإلسراف يف

االهتمام متجه إىل الذمة من حيث قابليتها لتحمل احلقوق الالزمة، بل ال أبالغ إن قلت إين مل أجد 

من حتدث عنها بشيء من التفصيل من حيث قابليتها لالعتماد عليها يف سبيل ملئها حبقوق غري 

  .مةالز 

وتتمثل أمهية هذا البحث يف كونه يتناول موضوعا مهما وغامضا يف الفقه اإلسالمي، وحياول أن يبني 

مهماته بأسلوب جيعله متكامال وواضحا، مع حماولته الفصل بني االعتماد على مفهوم الذمة يف تقبل 

  .احلقوق، وقابليتها لتحمل احلقوق من حيث اجلملة

كيف ميكننا أن نصل إىل تصور ملفهوم الذمة : ليجيب عن سؤال مفادهوقد جاء هذا البحث      

  تتناظم فيه قابلية تعلق احلقوق وضوابط حتد من هذه القابلية يف تقبل احلقوق؟

وقد اعتمدت يف هذا البحث على املنهج الوصفي، وقد التزمت فيه أن أتعقب من كالم العلماء ما   

  .عدم انسجامه مع املراد رأيت أنه حيتاج إىل تعقب؛ لغموضه أو

خصصت أوهلما لتعريف الذمة واألموال اليت تتعلق �ا، مبحثني وقد قسمت هذا البحث   

اقتضها معاجلة  مطالبوخصصت الثاين حلدود الذمة يف تقبل األموال، مع تضمني كل منهما 

  .املوضوع، واهللا أسأل أن جيعل هذا البحث خالصا لوجهه الكرمي إنه مسيع جميب

  :الذمة واألموال التي تتعلق بهاتعريف : لمبحث األولا 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية

 مفهوم الذمة املالية يف النظر الفقهي

 موريتانيا-والبحوث اإلسالمية المعهد العالي للدراسات -سيد عال القاسم موالي : الدكتور

 

  

87 

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

  2020      - اثاني ديسمرب    العدد -   الرابع   الد   

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

 

نريد من خالل دراسة هذه النقطة الوصول إىل حتديد مفهوم الذمة املالية؛ وذلك من خالل تعريف 

الذمة بشكل عام، مث معرفة األموال اليت تتعلق �ا يف النظر الفقهي، وهو ما ستكتمل من خالله 

  : مها مطلبنييف هذا البحث، وسيكون ذلك من خالل مفهومها  صورة الذمة اليت نسعى إىل حتديد

  .األموال اليت تتعلق بالذمة - تعريف الذمة  -

  :تعريف الذمة: املطلب األول

يرجع املعىن اللغوي للذمة إىل العهد واألمان والضمان واحلرمة واحلق، فقد جاء يف لسان العرب 

ولعل سبب مرجع هذه املعاين  ، 1"مان واحلرمة واحلقمبعىن العهد واألمان والض" أن الذمة والذمام 

  2.كلها إىل الذمة راجع إىل أن اإلخالل �ا يوجب الذم، وهو املعىن اجلامع للمعاين املشتقة من أصلها

 كثري على حتديده أشكل مهما أن - رمحهاهللا–أما تعريف الذمة اصطالحا، فقد أكد اإلمام القرايف 

متباينتني، فقد يكونان معا،  واعتربمهاحقيقتني املعاملة، أهلية مع خلطها إىل ذلك الفقهاء،وأرجع من

معىن شرعي مقدر يف املكلف قابل لاللتزام : " مث عرفها بأ�ا، 3وقد يوجد أحدمها دون اآلخر

وهذا االجتاه هو الذي سلكه تاج الدين السبكي يف ، 5واعترب البلوغ والرشد شرطان هلا، 4"واللزوم

  6.ظائراألشباه والن

                                                 
  .م - م - مادة ذ 212: ص 12: ھـ ج 1414: ابن منظور لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة - 1
: ص 1: م ج1998باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى أبو القاسم الزمخشري أساس البالغة تحقیق محمد : ینظر - 2

  .م - م - مادة ذ 317
  .227- 226: ص 3: القرافي الفروق، عالم الكتب بدون طبعة بدون تاریخ ج: ینظر - 3
  .231 - 230: ص 3: نفس المصدر السابق ج - 4
  .231: ص 3: المصدر السابق ج: ینظر - 5
  .364 - 363: ص 1: م ج 1991السبكي، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى تاج الدین : ینظر - 6
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 التكليف،جيعل صاحب معنىي �ي إذ–رمحهما اهللا  - فالذمة يف نظر القرايف، وتاج الدين السبكي   

"  يكون كأنه ذل ومعىن اآلخر، دون أحدمها يكفي ال ،و زممعا مويل تز األنيل أهل �ا املتصف

  7".مسؤوال أو مستحقا ملتزماله،أي ملتزما،أو

ومنهم من جعلها : " تعريف الذمة اإلمام اجلرجاين، حيث قالوقد أشار إىل اخلالف احلاصل يف   

وصًفا فعرفها بأ�ا وصف يصري الشخص به أهًال لإلجياب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعرفها 

  .8"بأ�ا نفس هلا عهد

ينما ويبدو التباين واضحا بني النظرين؛ ألن النظر األول يف نظره إىل الذمة اعتربها وصفا مقدرا، ب  

يٌنظر إليها يف النظر الثاين على أ�ا أمر له وجود حقيقي، خاصة وأن املقصود بالعهد عندهم هو 

وقد أخذت جملة األحكام العدلية باالجتاه ، 9"أخذه اهللا على بين آدم قبل خلقهم" العهد الذي 

الذمة ) 612(دة مبعىن النفس والذات وهلذا فسرت املا" األخري، فقد جاء يف درر احلكام أن الذمة 

  10".بالذات

وال خيفى على أحد أن االستدالل �ذه اآلية على مفهوم الذمة يعتمد على أحد القولني يف   

أن : أحدمها 11تفسريها؛ وذلك أن يف تفسري هذه اآلية وجهني مشهورين يف تفسريها عند العلماء

                                                 
  .194: م ص 1999: مصطفى الزرقا المدخل إلى نظریة االلتزام العامة، دار القلم الطبعة األولى - 7
  .107: م ص 1983علي بن محمد الجرجاني التعریفات، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى  - 8
  .112- 111: ھـ ص1431علي الخفیف الحق والذمة وتأثیر الموت فیھما، دار الفكر العربي، بدون طبعة : ینظر - 9

 1: م ج 1991علي حیدر خواجھ أمین أفندي، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعریب حسین فھمي، دار الجیل، الطبعة األولى  - 10
  .25: ص

م 1964یر القرطبي، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة أبو عبد هللا القرطبي تفس: ینظر - 11
وما  327: ص 9: م ج1990محمد رشید رضا تفسیر المنار الھیئة المصریة العامة للكتاب بدون طبعة / وما بعدھا 314: ص 7: ج

  .بعدھا
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فيكون هذا اإلشهاد بلسان احلال املراد به هو إجياد قرن منهم من بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، 

أن املراد به أن اهللا أخرج مجيع ذرية آدم من ظهور اآلباء يف صورة الذر وأشهدهم على : والثاين

ولعل هذا الوجه األخري هو معتمدهم يف ، 12أنفسهم بلسان املقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

  .حتديد الذمة

على مفهوم الذمة غري سديد؛ وذلك أن مفهوم هذه اآلية  والذي يظهر يل أن االستدالل �ذه اآلية  

كما أن هذا ، 13"وهذه آية مشكلة" أشكل على املتقدمني، حىت قال القرطيب يف مطلع تفسريه هلا 

  14العهد يف صورته املقالية ال يتذكره منا أحد، وقد أقر بذلك صاحب أضواء البيان

وهي غري بعيدة من االعتبار األول، الذي ينظر إىل  وهناك تعريفات أخرى ذكرها الفقهاء األقدمون،  

  15.الذمة باعتبارها وصفا مقدرا؛ ذلك أ�ا اعتربت الذمة وصفا اعتباريا مقدرا يف الشخص

حمل اعتباري يف : " وقد نقض األستاذ مصطفى الزرقا التعريفات السابقة، مث عرف الذمة بأ�ا  

د اختار تعريفه الدكتور إبراهيم رمحاين، ورأى أنه وق، 16"الشخص تشغله احلقوق اليت تتحقق عليه

  17.سامل من االعرتاضات املؤثرة

الصفة الفطرية اإلنسانية اليت �ا ثبتت لإلنسان حقوق ِقبل : " وعرفها الشيخ وهاب خالف بأ�ا  

  .18"غريه، ووجبت عليه واجبات لغريه

                                                 
  .43- 42: ص 2: م ج1995آن بالقرآن دار الفكر للطباع والنشر بدون طبعة محمد األمین الشنقیطي أضواء البیان في إیضاح القر - 12
  .314: ص 7: تفسیر القرطبي ج - 13
  .43: ص 2: أضواء البیان ج - 14
مصطفى الزرقا / وما بعدھا  108: ه ص1431علي الخفیف الحق والذمة وتأثیر الموت فیھما، دار الفكر العربي، بدون طبعة   - 15

  .194: م ص 1999: لتزام العامة، دار القلم الطبعة األولىالمدخل إلى نظریة اال
  .201: المدخل إلى نظریة االلتزام مرجع سابق ص - 16
  .58: م ص2009 8: دراسة مقارنة مجلة البحوث والدراسات ع: إبراھیم رحماني مفھوم الذمة في الفقھ اإلسالمي - 17
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  .19" ليكون حمال لاللتزام ولإللزامأمر فرضي اعتباري، يفرض : " وعرفها الشيخ أبو زهرة بأ�ا  

وصف شرعي يفرتض الشارع وجوده يف اإلنسان، ويصري به أهال : " وعرفها األستاذ السنهوري بأ�ا  

  .21"تصدر عنه احلقوق والواجبات مجيعها" واعتربها وصفا ، 20"لإللزام ولاللتزام

طبيعة النظر إليها، ميكن أن من خالل عرض الكم السابق من تعريفات الذمة، وحماولة استشعار   

حمال مقدرا يف الذات اإلنسانية، وأن هذا احملل " نقول إن أغلب األنظار اتفقت على اعتبار الذمة 

، وهذا احملل ال يكتمل اكتماال تاما إال بصالحيته لتحمل خمتلف "تتعلق به حقوق الذوات اإلنسانية

  22.االلتزامات

  :بالذمةاألموال التي تتعلق : المطلب الثاني

من أجل أن نتمكن من الوصول بطريقة صحيحة إىل األموال اليت تتعلق بالذمة، فنحن حباجة إىل أن 

نتحدث عن مفهوم املال يف النظر الفقهي، مث حناول بعد ذلك معرفة ما يتعلق من هذه األموال 

  :مها فرعنيبالذمة، وهو ما سأتناوله يف 

  .بالذمة للتعلق القابلة األموال–مفهوم املال يف النظر الفقهي  -

  :  مفهوم المال في النظر الفقهي:الفرع األول

                                                                                                                                                         
  .136: اإلسالمیة شباب األزھر بدون طبعة بدون تاریخ صعبد الوھاب خالف، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة  - 18
  .16: أبو زھرة أحكام التركات والمواریث، دار الفكر العربي بدون طبعة بدون تاریخ ص - 19
  .17: ص 1: عبد الرزاق السنھوري مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة األولى، بدون تاریخ ج - 20
  .17: ص 1: جع السابق جالمر - 21
  .17: ص 1: ینظر مصادر الحق ج - 22
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اسم لغري اآلدمي خلق ملصاحل اآلدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على : " عرف احلنفية املال بأنه  

  .23"وجه االختيار

أخذ مفهوما ماديا، فال وعليه فإن ما ال ميكن إحرازه ال يعترب عندهم من األموال؛ ألن املال عندهم  

ولعل ذلك راجع ، 24يقع إال على املوجودات ذات املنافع، وخيتص باألعيان املادية، فال يشمل املنافع

إىل أن التحقيق عندهم يف شأن املنفعة أ�ا ملك ال مال، وامللك من شأنه أن يتصرف فيه بوصف 

  .25االختصاص، أما املال فمن شأنه أن يدخر لالنتفاع وقت احلاجة

هللا ماله مال، وله دين على مفلس، أو على ملي، اوقد نص احلنفية على أن الرجل إذا حلف ب  

وليس له غريه مل حينث؛ ألن الدين ليس مبال حقيقة، فإن متول ما يف الذمة ال يتحقق إال باعتبار 

  .26مآله، وهو القبض واملقبوض يقع على العني

  27".ليه امللك، ويستبد به املالك عن غريه، إذا أخذه من وجههما يقع ع: " وعرف املالكية املال بأنه  

  . 28"ماله قيمة يباع �ا وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت:"وعرفه الشافعية بأنه

  .29"ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة أو ضرورة: " وعرفه احلنابلة بأنه

                                                 
  .277: ص 5: ابن نجیم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب العربي الطبعة الثانیة بدون تاریخ ج - 23
  .334: ص 1: م ج1998مصطفى الزرقا المدخل الفقھي العام، دار القلم دمشق الطبعة األولى  - 24
  . 502: ص 4: م ج1992ن رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر بیروت الطبعة الثانیة ابن عابدی - 25
  .14: ص 9: م ج 1993محمد بن أحمد السرخسي المبسوط، دار المعرفة بیروت بدون طبعة  - 26
  .32: ص 2 :م ج1997أبو إسحاق الشاطبي الموافقات، تحقیق أبو عبیدة آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى  - 27
  .171: ص 5م ج 1990الشافعي األم، دار المعرفة بیروت بدون طبعة  - 28
موسى بن أحمد بن موسى اإلقناع في مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق عبد اللطیف موسى السبكي، دار المعرفة بیروت بدون  - 29

  .59: ص 2: طبعة بدون تاریخ ج
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ية واحلنابلة للمال، انطلق من اعتبار تعلق امللكية ولعل تعريف غري احلنفية، من املالكية والشافع   

باململوك، فإنه بذلك يشمل األعيان املالية، واملنافع والديون، فإن اختصاص امللكية جيري فيها، كما 

  .30جيري يف األعيان

إن املنافع والديون من قبيل امللك ال من قبيل " واإليضاح ذلك فإن فقهاء األحناف عندما يقولون   

ال، فإمنا يريدون بامللك معىن اسم املفعول، أي اململوك الذي يتعلق به امللك؛ ألن امللك باملعىن امل

واملنافع ... هو عالقة اختصاصية لإلنسان باألشياء، من أموال ومنافع املصدري أي امللكية، إمنا

  .  31"وحنوها هي حمل للملكية، أي أ�ا مملوكات وليست هي امللكية نفسها

" ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، ينطلق من أن الشرع قد قوم املنافع فأنزهلا منزلة األموالكما أن م

فال فرق بني جربها بالعقود وجربها بالتفويت واإلتالف، ألن املنافع هي الغرض األظهر من مجيع 

ينتفع �ا  األموال، فمن غصب قرية أو دارا قيمتها يف كل سنة ألف درهم وبقيت يف يده سبعني سنة

منافع تساوي أضعاف قيمتها ولو مل تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيدا من العدل واإلنصاف الذي مل 

  .32"ترد شريعة مبثله وال مبا يقاربه

ولعل هذا األمر هو ما دفعهم إىل أن ال يشرتطوا يف األموال أن تكون مادة ميكن حياز�ا حيازة  

بل اكتفوا بأن يكون يف مكنة صاحبه املال التسلط عليه ومنعه عن غريه، ولو حبيازة مصدره؛ " حية،

                                                 
  .352: ص 1: المدخل الفقھي مرجع سابق ج - 30
  . 2حاشیة  35: ص 1: المدخل الفقھي ج - 31
العز بن عبد السالم قواعد األحكام في مصالح اإلمام راجعھ وعلق علیھ طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة القاھرة  - 32

  . 183: ص 1: م ج1991بدون طبعة 
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تيالء على تلك ولذا كانت املنافع عندهم أموال؛ أل�ا متنع حبيازة مصدرها، ويتحقق االنتفاع باالس

  .33"املصادر

وعليه فإن اسم املال يصدق على كل ما به غىن صاحبه، ويعطيه القدرة على حتصيل ما ينفعه يف    

  .34إقامة شؤون حياته

ال يعترب كل مال صاحلا لالنتفاع، مباح االقتناء واالستعمال " وأشري هنا إىل أن التشريع اإلسالمي،   

ماال يباح االنتفاع به للمسلم، وال جيوز له اقتناؤه وادخاره كاخلمر  واالستغالل، بل إن من األموال

ال يباح له االنتفاع �ما، يف حال السعة واالختيار، وملكيته هلما ملكية غري  املسلمواخلنزير، فإن 

  35. "حمرتمة، فال غرم على من أتلفها

  

  :األموال القابلة للتعلق بالذمة:الفرع الثاني

من املهم قبل أن حناول استكشاف األموال القابلة بطبعها للدخول يف الذمة، أن نكون على علم بأن 

الفلسفة اليت يتعلق �ا تعلق األموال بالذمة قائمة على أن األشياء اليت تتعلق �ا االلتزامات قد تكون 

بعهما، وميكن من خالل معينة وقد تكون غري معينة، وهو أمر ينشأ عنه تفاوت بني املعني وغريه بط

هذا التفاوت أن خيتص املعني بأن يتعلق االلتزام بذاته، فال حاجة أصال إىل نقل االلتزام إىل شيء 

                                                 
، 12: م ص 1996الوضعیة، دار الفكر العربي بدون طبعة علي الخفیف الملكیة في الشریعة اإلسالمیة مع المقارنة بالشرائع  - 33

  .بتصرف یسیر
الطاھر بن عاشور أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، الشركة التونسیة للتوزیع تونس المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر : ینظر - 34

  .198: الطبعة الثانیة بدون تاریخ ص
  . 52: الشریعة اإلسالمیة، دار الفكر العربي بدون طبعة بدون تاریخ صمحمد أبو زھرة الملكیة ونظریة العقد في  - 35
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آخر، خاصة وأن تعيينه يقوي فرضية تعلق احلق به، هذا إن كان للمعني مثل، أما إن مل يكن له مثل 

  .فإن تعلق االلتزام به ال تقوم معه فرضية أخرى

وهذه القدرة اليت يتمتع �ا املعني، ومتنحنا القدرة على أن جنعله متعلق االلتزام، تنعدم يف غري املعني،  

فال ميكن حبال أن يتعلق االلتزام به، فاحتجنا إىل أن نعلق االلتزام به بشيء آخر، وأنسب مكان 

  36".الذمة" يتعلق به هو حمل االلتزام 

يتعلق بالذمة من األموال ليس ماال حمددا بذاته؛ ألن ما يتعلق وهذه املسألة تكشف لنا أن ما   

أن املعينات املشخصات يف اخلارج املرئية " بالذمة ينبغي أن يكون أمرا غري معني؛ وذلك راجع إىل

  .37"باحلس ال تثبت يف الذمم

يثبت يف الذمة من  وإذا وقع االلتزام على هذه اهليئة مسي امللتزم به دينا؛ ألنه التعبري املستخدم ملا  

  .38األموال غري املعينة

أن نكشف عما يؤدى بدل امللتزم به يف الذمة الذي ليست له شخصية  - إكماال للصورة -بقي   

معينة يف اخلارج بعينها، والقاعدة فيه أنه مبجرد صدور التزام يتعلق بالذمة، اسُتحق على صاحب 

  .39مماثل له اكتمل أداؤه مبا التزم بهااللتزام ما مياثل ما التزم به، وإذا أتى بأي 

فإن املطلوب مىت كان يف الذمة : " حني قال -رمحه اهللا  -وقد نص على هذه املسألة اإلمام القرايف  

  .40" فإن ملن هو عليه أن يتخري بني األمثال ويعطي أي مثل شاء

                                                 
  .20 - 19: ص 1: مصادر الحق مرجع سابق ج: ینظر - 36
  .33: ص 2: الفروق مرجع سابق ج - 37
  .83: المدخل إلى نظریة االلتزام مرجع سابق ص: ینظر - 38
  م 2003: الفقھیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولىمحمد صدقي بن أحمد، أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد : ینظر - 39
  .774: ص 9: ج
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م التعيني، وهو ما وعليه فإن الضابط املتحكم يف دخول األموال يف الذمم يرتكز أوال على عد  

يقتضي تلقائيا تركزه ثانيا على وجود املماثل ملا يثبت يف الذمة، فاجلانب األول وهو عدم التعيني يف 

األموال ال يقتضي التعرض حلقيقتها، وإمنا يهتم مبا يتعلق باستقرارها يف الذمة، بينما يهتم اجلانب 

  .املتعلق باملماثلة ببيان جنس ما يستقر يف الذمة

وهذا اجلانب األخري هو ما ميكننا من خالله حتديد جنس األموال اليت تتعلق بالذمم، فنحتاج فقط   

إىل معرفة األموال املثلية؛ من أجل حتديد ما يثبت يف الذمة من األموال، وهو ما سأحاول استكشافه 

  .من خالل حماولة الوصول إىل طبيعة النظر الفقهي إىل األموال املثلية

واملراد عندهم �ذا التعريف ، 41"املكيل واملوزون والعددي املتقارب: " نفية املال املثلي بأنهعرف احل  

  42"ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الوزن أو الكيل أو العد " أن املثلي هو 

 ،43" املكيل أو املوزون أو املعدود" واعترب املالكية أن الضابط يف حتديد املثلية هو أن يكون من   

واملعدود يف هذا التعريف يقصد به ما  ، 44" ما له مثل كاملكيل واملوزون واملعدود" فاملثلي عندهم هو 

  45.كان من املعدودات املتقاربة

                                                                                                                                                         
  33: ص 2: الفروق مرجع سابق ج - 40
  .272: ص 5: م ج 1992ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر الطبعة الثانیة  - 41
مع القانون، مؤسسة بوستان، الطبعة األولى عباس كاشف الغطاء المال المثلي والمال القیمي في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة  - 42

  .58: ش ص 1388
 3: ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف بدون طبعة بدون تاریخ ج)الصاوي ( أبو العباس أحمد بن محمد : ینظر - 43

  .196: ص
  .279: ص 5: ھـ ج 1332أبو الولید الباجي المنتقى، مطبعة السعادة الطبعة األولى  - 44
  .119: ص 33: ج) 1427 - 1404( وزارة األوقاف الكویتیة الموسوعة الفقھیة، دار االصفوة الطبعة األولى : ینظر - 45
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–رمحه اهللا  –ويبدو حتديد املثلي عند الشافعية أصعب؛ وذلك أن الشافعي   

وهو ما جعل بعض من حتدث ، 46"هلوكانلهكيألووزنفعليهمثلكيلهووزن"  ذكرفياملماثلةعندالغرمأمناأتلف

  .47" ما له كيل أو وزن" عن األموال املثلية جيعل تعريفها عند الشافعية 

متاثل " وقد صرح الشافعية أنفسهم بأن هذا ليس حدا للمماثلة، وأن حدها يرجع عندهم إىل   

: " تعريفهبأنه–رمحه اهللا - واختار النووي ، 48"األجزاء وأمن التفاضل 

  .وهو ما خيرج املعدود واملذروع من املماثلة، 49" ماحيصرهكيألووزن،وجيوزالسلمفيه

وهو املذهب الصحيح عندهم يف اعتبار ، 50" ما حصره كيل أو وزن: " وعرف احلنابلة املثلي بأنه 

  .51املماثلة، ويصرحون بعدم مثلية املعدودات واملذروعات

توفر عادة أو غالبا ما يسد مسده يف اجلهات املرغبة كل مال ي: " وعرفه عباس كاشف الغطاء بأنه  

  .52"عقالنيا فيه، عينا، وصفة، ومنفعة

ورغم أن صاحب هذا التعريف األخري قد بذل جمهودا هائال يف حماولة تعريف األموال املثلية، إال أنه   

دفعه لذلك كثرة قد ركز تركيزا كبريا على جانب تعلق األغراض �ا، وجعله منطلقا لتعريفه، ولعل ما 

                                                 
  .217: م ص 1990، مختصر المزني، دار المعرفة، بدون طبعة )المزني( إسماعیل بن یحي  - 46
  .59 - 58: األموال المثلیة مرجع سابق ص: ینظر - 47
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دا  - الحاوي الكبیر، تحقیق الشیخ علي محمد معوض ) الماوردي  (أبو الحسن علي بن محمد  - 48

  .179: ص 7: م ج 1999الكتب العلمیة، الطبعة األولى 
  .19: ص 5: م ج 1991: النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة - 49
: ص 5: م ج 1997: ، المبدع في شرح المقنع ، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى)برھان الدین ( إبراھیم بن محمد بن عبد هللا  - 50

41.  
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، دار إحیاء التراث العربي ) المرداوي ( عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : ینظر - 51

 . 226: ، ص192: ص 6: ن تاریخ جالطبعة الثانیة بدو
  .66: األموال المثلیة مرجع سابق ص - 52
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احلديث عن حتديد هذه األموال يف باب الضمان، غري أن هذا األمر ال عالقة له حبقيقة األموال 

  .املثلية

أمواال هلا قوة ذاتية أكسبتها قدرة البدلية فيما " ومن املناسب يف نظري أن نعترب األموال املثلية   

جة إىل واسطة، سواء كان مكيال أو موزون، يشبهها من غري ظهور فرق ظاهر بني البدلني، دون احلا

  ".أو مقدرا بأي وسيلة تقدير دقيقة متعارف عليها 

وهذا االعتبار الذي يدخل املعدودات واملذروعات هو ما يتناسب مع األنظار احلديثة حلقيقة املال   

: " ثلية بأ�اوهو الذي يسلكه االجتاه الفقهي احلديث، فقد عرف رفيق املصري األموال امل، 53املثلي

اليت ال تتفاوت آحادها تفاوتا ختتلف به قيمتها، كالنقود واملكيالت واملوزونات واملعدودات 

وهو ذات االجتاه الذي سلكه وهبة الزحيلي حني ذكر أن األموال املثلية هي املكيالت ، 54"املتقاربة

وهو ، 55جزاؤها دون فرق يعتد بهواملوزونات، والعدديات املتقاربة يف احلجم، والذرعيات اليت تتساوى أ

  56.ما يبدو أن النظر استقر عليه يف حتديد األموال املثلية

ومن خالل ما حتدثنا عنه يتضح لنا أن األموال اليت تتعلق بالذمة هي األموال غري املعينة من األموال  

املصنوعات من مادة واحدة املثلية، وهي اليت هلا نظري ميكن أن يتفق معها يف التقدير، وهو ما يدخل 

  .57ويأخذ شكال واحدا ضمن األموال املثلية

                                                 
  69: المال المثلي والمال القیمي مرجع سابق ص: ینظر - 53
  .227 - 226: م ص 1991رفیق یونس المصري، الجامع في أصول الربا، دار القلم، الطبعة األولى  - 54
  .49: ص 4: م ج 1985الطبعة الثانیة  وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دار الفكر - 55
  .17: الحسین شواط، عبد الحق حمیش فقھ العقود المالیة، بدون دار طبع بدون تاریخ ص - 56
  .49: ص 4: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 57
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بعد حتديد األموال املثلية بقي أن حناول استكشاف ما يتعلق باألموال املثلية من حيث قابليتها   

للتعيني، وهو ما يرتتب عليه إمكان تعلقها بالذمة، فقد سبق أن قررنا أن التعيني ينايف التعلق بالذمة، 

  دى قابلية األموال املثلية للتعيني؟فما م

ولعل ذلك راجع ، 58يتفق الفقهاء على أن املثلي إذا كان من غري األمثان املسكوكة فهو قابل للتعيني  

 واختلفوا يف األمثان، 59"التعيني إذا كان مفيدا، فهو معترب" إىل قاعد�م يف التعيني واليت تقوم على أن 

كية إىل أ�ا غري قابلة للتعيني أصال، وذهب الشافعية واحلنابلة وابن املسكوكة فذهب احلنفية واملال

  .60القاسم من املالكية إىل أ�ا تتعني بالتعيني

  

  :في تقبل األموالحدود الذمة :المبحث الثاني

حتدثنا فيما سبق عن مفهوم الذمة وما يتعلق �ا من األموال، وكان ذلك أمرا ضروريا من أجل   

، ونريد من خالل هذه النقطة أن حناول الوصول إىل تقبل األموالحماولة البحث عن حدودها يف 

وأن  ، خاصةستدانة الناشئة عن البيع أو القرضحدود هذا الوعاء الذي يتحمل احلقوق املالية يف اال

  61.األغلب الشائع يف اإلطالق أن من خصائصه أنه غري حمدود السعة

                                                 
  .404: ص 4: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 58
  .160: ص 11: م المبسوط ج - 59
أبو عبد هللا القرطبي، / 193: ص 4: م ج 1986عالء الدین الكاساني بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة : رینظ - 60

الموسوعة الفقھیة ./156: ص 9: م ج1964تفسیر القرطبي، أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة 
  .404: ص 4: ھ اإلسالمي وأدلتھ جالفق/ 43: ص 13: الكویتیة  ج

  .53: ص 4: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ مرجع سابق ج: ینظر - 61
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وال شك عندي أن عدم حتديده يراد به صالحيته لتحمل االلتزامات، أما من حيث الواقع العملي   

فال ميكن القول بعدم إمكان وضع ضوابط حتد هذا الوعاء من حيث توجهه إىل أخذ احلقوق، فينبغي 

احلد من صالحيته لتحمل االلتزام، وبني احلد من االعتماد على صالحيته يف أخذ  التفريق أساسا بني

احلقوق، فهنالك جانب صالحية الذمة لتحمل كافة احلقوق، وهو أمر ميكن أن يقبل فيه عدم 

التحديد، وهنالك جانب آخر يتعلق باستغالل قابلية الذمة وملئها باحلقوق، وهو أمر ال ميكن أن 

  .التحديديقبل فيه عدم 

وعليه فإن التحديد الذي أقصده يف هذا البحث ليس هو حتديد الذمة من حيث قابليتها لتحمل   

  . ، وإمنا هو من حيث قدر�ا على التحرك يف أخذ احلقوق ابتداءالالزمة احلقوق

 وحكم التعاملوسأحاول أن أصل إىل هذا التحديد وأبرره عن طريق تناول خطر املديونية املفرطة،   

 :ةتياآل املطالباالستدانة بشكل عام، وهو ما سأتناوله يف حكم والنظر اإلسالمي إىل بالديون، 
  

 :خطر المديونية المفرطة:المطلب األول

وهو أمر يكاد يتفق ، 62تعترب املديونية املفرطة أهم األسباب اليت نشأت من خالهلا األزمة املالية العاملية

ولعل ذلك راجع إىل أن تراكم الديون إذا رافقه عجز عن ، 63األزمة املاليةعليه الباحثون الذين تناولوا 

  64.السداد أو امتناع عنه، أنتج أزمات اقتصادية

                                                 
، المعھد 70: غسان الطلب مراجعة لكتاب األزمة العالمیة المعاصرة من منظور إسالمي ، مجلة الفكر اإلسالمي المعاصر ع - 62

  .126: م ص 2012العالمي للفكر اإلسالمي 
ألزمة المالیة العالمیة، المدیونیة المفرطة سببا والتمویل اإلسالمي بدیال بحث منشور ضمن كتاب األزمة محمد أنس الزرقا ، ا - 63

  .199: م ص 2012االقتصادیة المعاصرة من منظور إسالمي ، المعھد العالمي للفكر اإلنساني، الطبعة األولى 
  .353: م ص2010الطبعة األولى رفیق یونس المصري أصول االقتصاد اإلسالمي ، دار القلم : ینظر - 64
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من خالل هذا التربير ميكننا أن نفهم خطر املديونية املفرطة، فإ�ا تعين تراكما يف الدين وهو ما ينشأ و 

يصاحبه تزايد احتمال عدم القدرة على السداد  عنه تعاظم يف كمية الدين يف الذمة، وهذا الرتاكم

  .�ائيا، أو تأخر سداده إىل أجل غري منضبط

وهذا اخلطر وإن كانت تقتضيه طبيعة الديون أصالة، فإنه يزداد كلما ارتفعت نسبة الديون، ولعل  

فع، هذا ما جعل املتخصصني يعتربون أن كل األزمات املالية تضمنت مديونية تزيد على وسائل الد

  65.وأن الدين يشكل خطرا حقيقيا على االستقرار االقتصادي

وهذا السلوك الذي يستغل سعة الذمة فيما يتعلق بتحمل احلقوق ميكن أن يستمد قوته من اجلانب   

األخالقي للمجتمعات اليت تسعى لتحقيق املتطلبات بشكل فوري، وما يصاحب ذلك عادة من 

�تمعات بشكل عام من سوء الرقابة على املعامالت الذي ميكن قبول مبدأ االستدانة، وما تعيشه ا

  .66أن ميهد لقيام مؤسسات تفضي يف تعاملها إىل تفاقم الديون وترسخها

ويتزايد عظم خطر املديونية املفرطة كلما كانت اجلهة املدينة يكثر احتمال عدم قدر�ا على السداد،   

سات؛ وذلك أن اختزاهلا يف ذمة واحدة أشد خطورة من فخطرها يف األفراد أكثر من خطرها يف املؤس

توزعها على ذمم متعددة، فخطور�ا بشكل عام تتحدد باحتمال عدم القدرة على السداد، وما ميكن 

  . أن يتحصل عليه عند العجز عنه

–ويكفي يف بيان خطورة املديونية املفرطة  

اط املوريتانية الوضعالذيتعيشهاألوس - ماتاملاليةالعامليةزيادةعلىماذكرناهقبلمنأناملديونيةاملفرطةكانتسببالألز 

                                                 
سامي بن إبراھیم السویلم األزمات المالیة في ضوء االقتصاد اإلسالمي، دراسة مدعومة من برنامج المنح البحثیة في كرسي سابك  - 65

  .23: م ص 2012لدراسات األسواق المالیة اإلسالمیة، 
  .126: ع سابق صمراجعة لكتاب األزمة العالمیة المعاصرة من منظور إسالمي مرج - 66
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من الناس مساكنهم ووسائل كسبهم، وأصبح  اهذه األيام نتيجة الستدانة مفرطة أفقدت كثري 

من نتائج قد تعصف باملستوى االقتصادي وتضعف املراقبونللوضع االجتماعي واالقتصادي خيشون 

  .النسيج االجتماعي

  

  

 

  

  :التعامل بالديون:المطلب الثاني

  .67»نـََهى َعْن بـَْيِع اْلَكالِِئِباْلَكاِلئِ «: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

ورغم أن علماء احلديث ضعفوا هذه الرواية، فإن الفقهاء اتفقوا على صحة هذا املعىن، وأمجعوا    

الكالئبالكالئ؛ وذلك أن على أنه ال جيوز بيع كالئ بكالئ، وإن اختلفت أنظارهم يف حتديد معىن 

أحدها أنه بيع ما يف الذمة مبا يف الذمة، : الفقهاء اختلفوا يف معىن بيع الكالئبالكالئ على ثالثة أقوال

وهو تفسري اجلمهور، والثاين أن معناه بيع الدين املنشأ بدين ، 68سواء بيع بدين سابق أو دين منشأ

                                                 
لیس في ھذا حدیث یصح، : " ، وھذا الحدیث ضعفھ علماء الحدیث، بل إن اإلمام أحمد قال3060: أخرجھ البیھقي كتاب البیوع رقم - 67

  .62: ص 2: سبل السالم ج" لكن إجماع الناس على أنھ ال یجوز بیع دین بدین
ى العقد الذي یباع فیھ الدین، أما الدین المنشأ فھو الدین الذي نشأ بالعقد الدین السابق ھو الدین الذي ثبت في الذمة بعقد سابق عل - 68

  .الذي یباع فیھ الدین
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ن القيم، والقول الثالث أنه بيع الدين الثابت قبل منشأ، وهو تفسري بعض املالكية وابن تيمية واب

  69.العقد مبثله، وهو تفسري لبعض الشافعية

أعطى العلماء بيع الدين تقسيمات خمتلفة يف سبيل حكمهم عليه، وقد اخرتت من ذلك تقسيمهم 

  :، وهو ما سأبينه يف فرعني مهااملتعلق مبشرتي الدين هل هو املدين أو شخص آخر

  :حكم بيع الدين للمدين :الفرع األول

ذهب اجلمهور من الفقهاء إىل جواز بيع الدين ملن هو عليه بشروط اشرتطوها، وذهب 

  70.الشافعية يف قول عندهم واحلنابلة يف رواية عندهم إىل منعه

وترجع الشروط اليت اشرتطها العلماء عموما إىل سد باب الربا، أو إىل مذاهبهم يف بيع املبيع قبل  

  71.إىل منع بيع الدين بالدين قبضه، أو

وميكننا أن نالحظ ذلك من خالل تناول بعض الشروط اليت اشرتطوها يف بيع الدين ملن هو عليه،  

  :وهو ما سنبينه فيما يأيت

قبض ما يباع به الدين أو تعيينه، وهذا الشرط ينبغي أن يكون جممعا عليه بني الفقهاء، وذلك  .1.

وقد أنكر ابن القيم وقوع اإلمجاع على هذا ، 72ال جيوز بيع دين بدين أ�م ذكروا اإلمجاع على أنه

  .73" بيع الدين ليس فيه نص عام وال إمجاع" الشرط، حيث قال إن 

                                                 
وما  104: م ص2012أسامة حمود بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي طبعة دار المیمان الطبعة األولى : ینظر - 69

  .بعدھا
/ 77: ص 5: الخرشي شرح مختصر خلیل للخرشي دار الفكر بدون طبعة بدون تاریخ ج/ 148: ص 5: بدائع الصنائع ج: ینظر - 70

ابن قدامة الشرح / 265: ص 2: م ج1995أحمد سالمة القلیوبي، أحمد البرلسي عمیرة حاشیتا قلیوبي وعمیرة دار الفكر بدون طبعة 
  .124- 123: بیع الدین وتطبیقاتھ ص/ 342 :ص 4: الكبیر على متن المقنع دار الكتاب العربي بدون طبعة بدون تاریخ ج

  .وما بعدھا 133: بیع الدین وتطبیقاتھ ص: ینظر - 71
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وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط قبض املعني، فمنهم من اشرتطه وهم املالكية، ومنهم من اكتفى   

ا من ذلك بعض املسائل، منها استثناء احلنفية لبيع بالتعيني، وهم اجلمهور وبعض املالكية، مث استثنو 

الدين بالدنانري، واتفاقهم على وجوب القبض إن كان املبيع ذهبا بفضة مثال، واستثناء غري احلنفية 

  74.للربويني غري الذهب والفضة كقمح وشعري

  .75تساوي البدلني إن كان جيري بينهما ربا الفضل، وهذا الشرط متفق عليه يف اجلملة .2.

، )ومعىن البدلني هنا هو ما وجب بسببه الدين وما يقضى به(أال جيري بني البدلني ربا النسيئة،  .3

ستثنون من وهذا الشرط اختص به املالكية واحلنابلة، ومل يشرتطه احلنفية والشافعية، غري أن املالكية ي

  76.ذلك إذا مل تكن مواطأة وال حيلة واحتد اجلنسان وتساويا

أن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط اشرتطه احلنفية واملالكية والشافعية، وقصره  .4

وهناك ، 77احلنفية على دين السلم والصرف، وقصره املالكية على الطعام، وقصره الشافعية على املثمن

78.خرى ساقها بعض أصحاب املذاهب، ومل تكن حمل اتفاق بينهمشروط أ
  

  حكم بيع الدين لغري املدين: الفرع الثاين

                                                                                                                                                         
الفقھ اإلسالمي / 18: ص 2: م ج1998: فیصل بن عبد العزیز بستان األحبار مختصر نیل األوطار، دار إشبیلیا الطبعة األولى - 72

  .5049: ص 7: وأدلتھ ج
  .293: ص 1: م ج1991محمد عبد السالم دار الكتب العلمیة الطبعة األولى ابن القیم إعالم الموقعین، تحقیق  - 73
  .وما بعدھا 179: بیع الدین مرجع سابق ص: ینظر - 74
  .وما بعدھا 211: المرجع السابق ص - 75
  .وما بعدھا 246: نفس المرجع السابق ص: ینظر - 76
  .وما بعدھا 267: المرجع السابق ص - 77
  .ع الفقھیة السابقةینظر في تفصیل ذلك المراج - 78
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اختلف العلماء يف حكم بيع الدين لغري املدين، فذهب املالكية وبعض الشافعية وبعض احلنابلة 

  79.منعهإىل جواز بيع الدين لغري املدين، وذهب احلنفية واحلنابلة وبعض الشافعية إىل 

ترجع الشروط اليت اشرتطها ا�يزون لبيع الدين لغري املدين إىل الغرر وإىل املعاين اليت ترجع إليها   

  80.شروط بيعه للمدين، واليت بينتها يف النقطة املاضية

تتفق بعض شروط بيع الدين لغري املدين مع بعض الشروط يف بيع الدين للمدين، مثل اشرتاط قبض  

  .81نه، والتماثل عند اتفاق اجلنس، وأن يكون الدين مما جيوز بيعه قبل قبضهالثمن أو تعيي

: حتدث املالكية عن الشروط اليت خيتص �ا بيع الدين لغري املدين، وقد خلصها خليل رمحه اهللا بقوله  

وزاد املالكية أيضا على ذلك ، 82"ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إال أن يقر" 

ض الشروط األخرى منها، أال تكون بينهما عداوة، وأال يقصد به ضرر املدين، وأن تنال املدين بع

  .83األحكام

وميكننا أن نالحظ مما سبق حجم تضيق الفقهاء فيما يتعلق بالتعامل بالديون، فمنهم مل جيز   

من رأي البن تيمية  التعامل �ا مطلقا، ومن أجازه منهم أجازه مع قيود صارمة، إال ما ميكن أن يفهم

وابن القيم، فقد كان رأيهم أوسع األقوال يف التعامل بالديون؛ ألنه يفضي إىل منع بيع الدين املنشأ 

                                                 
: ص 6: م ج1994محمد بن یوسف المواق التاج واإلكلیل، دار الكتب العلمیة الطبعة األولى / 70: ص 12: المبسوط ج: ینظر - 79

عالء / 34: ص 6: م ج2000أبو الحسین العمراني البیان في مذھب الشافعي، تحقیق قاسم النور دار المنھاج الطبعة األولى / 234
: بیع الدین ص/ 112: ص 5: اوي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف دار إحیاء التراث الطبعة الثانیة بدون تاریخ جالدن المرد

  .وما بعدھا 345
  .355: بیع الدین ص - 80
  .وما بعدھا 356: ینظر في تفصیل الشروط اختالف العلماء فیھا كتاب بیع الدین ص - 81
  .149: مختصر خلیل ص - 82
محمد علیش / 63: ص 3: بن أحمد الدسوقي حاشیة الدسوقي  على الشرح الكبیر دار الفكر بدون طبعة بدون تاریخ جمحمد : ینظر - 83

  .100 - 99: ص 3: حاشیة الصاوي ج/ 46: ص 5: م ج1989منح الجلیل دار الفكر بدون طبعة 
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بالدين املنشأ دون غريه من أنواع بيع الدين، وقد أجاز األستاذ الضرير من املعاصرين خمتلف بيوع 

جواز بيع الدين مطلقا، أعين سواء بيع  وأرى" الدين وإن كان بيع دين منشأ بدين منشأ، فقد قال 

؛ ملخالفته للقدر املتفق عليه وهو قول ال يقوم على اعتبار صحيح، 84للمدين أو غريه بنقد أو بدين

 .بني العلماء يف حترمي بيع الدين

  :م االستدانة في الفقه اإلسالميحك: المطلب الثالث

ملا له عالقة حبكم االستدانة يف نوعني من ميكننا أن حندد إطار النصوص الشرعية املتناولة   

النصوص، النوع األول يتجه إىل صاحب املال، والنوع الثاين يتجه إىل طالبه، ومن خالل تأمل طبيعة 

اخلطابني ميكن أن نصل إىل مستوى من التوازن قد يتيح لنا أن حندد املعامل الكربى حلكم االستدانة، 

والمها للنوع األول الذي يتجه لصاحب املال والثانية للنوع وهو ما سأتناوله يف نقطتني أخصص أ

  :، وهو ما سنحاول بيانه يف فرعني مهاهالثاين الذي يتجه إىل طالب

  

  :النصوص المتجهة إلى صاحب المال: الفرع األول

اجتهت النصوص الشرعية إىل حث صاحب املال على بذل ماله يف االستدانة، ووعدته بعظيم 

مَّن َذا  :ذلك، قال اهللا تعاىلاجلزاء على 

ُطَوإِلَۡیِھُتۡرَجُعونَ  َوٱللَُّھَیۡقِبُضَوَیۡبۜصُ ِعَفُھۥلَُھۥٓأَۡضَعاٗفاَكِثیَرٗةۚ ٱلَِّذیُیۡقِرُضٱللََّھَقۡرًضاَحَسٗناَفُیَضٰ
ِعَفُھۥلَُھۥَولَُھۥٓأَۡجٞر َكِری:، وقال تعاىل85 ن َذا ٱلَِّذیُیۡقِرُضٱللََّھَقۡرًضاَحَسٗناَفُیَضٰ ،وقال 86مٞ مَّ

                                                 
  334: م ص1995الصدیق الضریر الغرر وأثره في العقود في الفقھ اإلسالمي الطبعة الثانیة  - 84
  .245البقرة اآلیة  - 85
  11: الحدید اآلیة - 86
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ِ ُھَو :تعاىل ۡنَخۡیٖر َتِجُدوهُ ِعنَد ٱ�َّ ُموْا ِألَنفُِسُكم مِّ َوأَۡقِرُضوْاٱللََّھَقۡرًضاَحَسٗنۚا َوَما ُتَقدِّ

ِحیمُۢ  َ َغفُوٞر رَّ َۖ إِنَّ ٱ�َّ   .87َخۡیٗراَوأَۡعَظَمأَۡجٗرۚاَوٱۡسَتۡغِفُروْاٱ�َّ

هلذه الدعوة، ويعطي عباد اهللا احملتاجني، فإن اهللا ومعىن هذه اآليات ومثيال�ا أن الذي يستجيب 

  .88سبحانه وتعاىل يكافئه عنهم إن كانوا عاجزين

اتفق الفقهاء على أن حكم القرض يف حق املقرض مندوب إليه؛ وذلك أنه إذا أىب أن يقرض من   

حكما غري أن هذا احلكم قد يتأثر باعتبارات أخرى تؤدي إىل أن يأخذ ، 89سأله مل يأمث بذلك

خمتلفا، فقد يكون واجبا على املقرض إن كان غنيا واملقرتض حيتاج إىل القرض لسد ضرورة من 

  90.ضرورات حياته أو حياة من يعيل، وقد يكون حمرما أو مكروها حبسب اعتبارات أخرى

  

  

  :المال طالبالنصوص المتجهة إلى : الفرع الثاني

اجتهت أغلب النصوص املتجهة إىل املستدين بالتحذير من عدم قضاء الديون وإعادة احلقوق  

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َلْو َأنَّ «: إىل أصحا�ا، فقد روي يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ْحِيَي، ُمثَّ قُِتَل َوَعَلْيِه َدْيٌن، َما َدَخَل اْجلَنََّة َحىتَّ يـُْقَضى َعْنُه َرُجًال قُِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ ُأْحِيَي، ُمثَّ قُِتَل ُمثَّ أُ 

                                                 
  .20: المزمل اآلیة - 87
  .8: ص 2: م ج1990محمد رشید رضا تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب  - 88
  .336: ص 4: المغني ج - 89
  221: م ص1990رفیق یونس المصري الجامع في أصول الربا، دار القلم، الطبعة األولى : ینظر - 90
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يـُْغَفُر لِلشَِّهيِد ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ «: وجاء يف حديث آخر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، 91»َديـُْنهُ 

ْينَ    .92»الدَّ

عند اهللا تعاىل، فإنه ال يدخل اجلنة والذي يظهر من هذه األحاديث أن الشهيد رغم علو درجته   

حىت يقضى دينه، ويأخذ أصحاب الديون حقهم منه، فحثت هذه األحاديث اإلنسان على قضاء 

  93.دينه قبل أن ميوت، ولعل فيها إشارة إىل أن الدين هو أهم احلقوق

افع إليه وما غري أن حكمه قد يتأثر بالد، 94اتفق العلماء على أن االستقراض جائز لطالبه ابتداء   

يصرف فيه، وما لصاحبه من القدرة على أدائه، فقد يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفسه وعياله، وقد 

يكون مندوبا إذا كان فيه توسعة على صاحبه وله القدرة املادية على أداء بدله، وقد يكون حمرما إذا 

  95.مل يضطر إليه ومل تكن له القدرة املادية على رد بدله

ح من خالل النصوص السابقة أن حكم االستقراض يتأثر تأثرا قويا بالقدرة على دفع البدل، يتض  

وطبيعة احلاجة الدافعة عليه، وهو معىن ميكن استخالصه من احلديث الذي رواه البخاري من حديث 

يُرِيُد أََداَءَها أَدَّى  َمْن َأَخَذ أَْمَواَل النَّاسِ «: أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  96»يُرِيُد ِإْتالَفـََها أَتْـَلَفُه اللَّهُ  هااللَُّه َعْنُه، َوَمْن َأَخذَ 

                                                 
، وقد حسنھ األلباني رحمھ هللا محمد ناصر الدین األلباني صحیح الجامع الصغیر 4684: النسائي كتاب البیوع التغلیظ في الدین رقم - 91

  .674: ص 1: وزیاداتھ المكتب اإلسالمي بدون طبعة بدون تاریخ ج
  .1886 :مسلم كتاب اإلمارة، باب من قتل في سبیل هللا كفرت خطایاه إال الدین، رقم - 92
  .469: ص 1: الصنعاني سبل السالم دار الحدیث بدون طبعة بدون تاریخ ج: ینظر - 93
  .512: ص 6: ج 2003ابن بطال شرح صحیح البخاري تحقیق یاسر بن إبراھیم مكتبة الرشد الطبعة الثانیة  - 94
  .223- 222: الجامع في أصول الربا ص: ینظر - 95
  .2387: أموال الناس یرید أداءھا أو إتالفھا رقمالبخاري كتاب المساقاة باب من أخذ  - 96
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وقد ذكر بعض العلماء أن اإلرادة مقرتنة بالعلم بالقدرة على األداء إال أن اإلمام ابن حجر تعقب   

يفتح عليه يف الدنيا وإما بأن فقد نطق احلديث بأن اهللا يؤدي عنه إما بأن  : "هذا التفسري بقوله

  .97"يتكفل عنه يف اآلخرة فلم يتعني التقييد بالقدرة

والذي قصده ابن حجر أنه ال يشرتط فيه العلم بالقدرة حىت يكون داخال يف معىن احلديث، فال  

يكون بعدم علمه بالقدرة خارجا من أنه أخذ األموال يريد قضاءها؛ وذلك أن الذي يتناىف مع معىن 

ديث هو العلم بعدم القدرة، فيكون غري العامل �ا خارجا عن املنصوص، ولعله نبه على ذلك احل

  .98"ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أال يعلم هل يقدر أو يعجز: " بقوله

يتضح مما تناولناه يف حكم االستدانة أن التشريع اإلسالمي مل يرتك للمستدين أن ميأل ذمته مبا ال  

له على الوفاء به، وإمنا حد لذمته حدودا عامة تتعلق مبدى حاجته إىل االستدانة وقدرته على قدرة 

  .أداء ديونه، مبعىن أن يكون أداؤه لدينه معقوال يف حدود واقعه

                                                 
  .54: ص 5: ھـ ج1379ابن حجر فتح الباري، دار المعرفة  - 97
  .54: ص 5: المرجع السابق ج - 98
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وهذا اجلانب الذي يبدو غري منضبط يف حد الذمة هو الذي يتناسب مع تباين قدرات األفراد   

أن حتد الذمة حبد معني يصلح للجميع؛ ولذلك فإن ربطها بقيود واختالف حاجا�م، فال ميكن 

ميكن أن تتناسب مع طبيعة تنوع األفراد واختالفهم هو ما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة املعامالت، 

  .وال يتعارض أساسا مع ما تقتضيه مقاصد حتديد الذمة

يكون لصاحبها القدرة حبسب  وعليه فإن الفقه اإلسالمي قد حد الذمة يف جانب أخذ احلقوق بأن 

مقتضيات الواقع على أداء ما ميكن أن يتعلق �ا، وهو ما تقتضيه املعطيات السابقة، وما ميكن أن 

 .يفهم من قانون احلجر الذي حيجز ذمة احملجور عليه يف التصرفات املالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية

 مفهوم الذمة املالية يف النظر الفقهي

 موريتانيا-والبحوث اإلسالمية المعهد العالي للدراسات -سيد عال القاسم موالي : الدكتور

 

  

110 

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

  2020      - اثاني ديسمرب    العدد -   الرابع   الد   

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

 

تبني لنا يف هذا البحث ما أعطاه الفقه اإلسالمي ملفهوم الذمة، فقد اهتم الفقهاء بتحديد   

مفهومها، وطبيعة األموال اليت تتعلق �ا، وما أعطاه الفقه اإلسالمي هلا من السعة من حيث قابليتها 

  .لتحمل احلقوق الالزمة وغري الالزمة

يف أخذ الديون من حيث النظر االقتصادي، كونه وقد كشفنا يف هذا البحث عن خطورة التساهل  

قد يؤدي إىل أزمات مالية ميكن أن تعصف باملستقبل االقتصادي للمجتمع، كما كشفنا عن خطورة 

  .هذا التساهل من حيث النظر الديين، كونه قد جيعل صاحبه عرضة للعقاب األخروي

  :وقد توصلت من خالل هذا البحث املوجز إىل النتائج اآلتية  

حمل مقدر يف الذات اإلنسانية؛ لتتعلق به احلقوق اليت تلزم اإلنسان إذا مل يوجد : أن الذمة هي -

، حمال مقدرا يف الذات اإلنسانيةه اتفقت على اعتبار معني حمدد تتعلق به، وأن أغلب أنظار الفقهاء 

  .االلتزاماتهذا احملل ال يكتمل اكتماال تاما إال بصالحيته لتحمل خمتلف غري أن 

أن الفلسفة اليت يقوم عليها تعلق األموال بالذمة تتأثر أساسا بالتعيني وعدمه، فإذا كان الشيء  -

معينا تعلق احلق به، ومل حنتج إىل نقل االلتزام إىل شيء آخر، خاصة وأن تعيينه يقوي فرضية تعلق 

  .احلق به

؛ ى أن جنعله متعلق االلتزام، تنعدم يف غري املعنيوهذه القدرة اليت يتمتع �ا املعني، ومتنحنا القدرة عل

إىل  فنحتاج، فال ميكن حبال أن يتعلق االلتزام به، لقيام متييزه على األوصاف اليت ال حتدد معينا بذاته

  ."الذمة" أن نعلق االلتزام به بشيء آخر، وأنسب مكان يتعلق به هو حمل االلتزام 

 يتعلق �ا من األموال إال ما كان له مثل وكان غري معني، مث أن العلماء اتفقوا على أن الذمة ال -

اختلفوا يف حتديد األموال املثلية، فذهب احلنفية واملالكية إىل أ�ا األموال املكيلة أو املوزونة أو 
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العدديات املتقاربة، وذهب الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عندهم إىل أ�ا األموال املكيلة أو املوزونة، 

خرجوا منها العدديات املتقاربة، غري أن االجتاه الفقهي مع القدرة الصناعية ودقتها استقر على وأ

  .إدخال املعدودات واملذروعات يف األموال املثلية القابلة للتعلق بالذمة

، أما من حيث الواقع الالزمة لتحمل االلتزامات ايراد به صالحيته سعة الذمة أن عدم حتديد -

كن القول بعدم إمكان وضع ضوابط حتد هذا الوعاء من حيث توجهه إىل أخذ العملي فال مي

لتحمل االلتزام، وبني احلد من االعتماد على  تهانبغي التفريق أساسا بني احلد من صالحيفياحلقوق، 

يف أخذ احلقوق، فهنالك جانب صالحية الذمة لتحمل كافة احلقوق، وهو أمر ميكن أن  اصالحيته

التحديد، وهنالك جانب آخر يتعلق باستغالل قابلية الذمة وملئها باحلقوق، وهو أمر يقبل فيه عدم 

  .ال ميكن أن يقبل فيه عدم التحديد

أن الفقه اإلسالمي قد حد الذمة يف االستدانة حبد مرن ميكن أن يتفق مع القدرات الفردية للنوع  -

سب ما يقتضيه واقعه، فقد كان البشري، وهو أن يكون يف مكنة املستدين أن يؤدي ما عليه حب

التشريع اإلسالمي حامسا يف أن من مل يتصف �ذه القدرة، قد جعل نفسه عرضة ملا ميكن أن مينعه 

من دخول اجلنة، وإن تسبب هلا بأحد أهم األسباب الذي هو بذل النفس جهادا يف سبيل اهللا 

  . وإعالء كلمته

ىل أزمات اقتصادية، فعندما ترتفع نسبة الدين أن عدم حتديد الذمة يف االستدانة قد يؤدي إ -

ويصاحبها عدم القدرة على السداد يتضرر االقتصاد بشكل عام، بل يكون عرضة ألزمات حادة، 

  .وهو ما كشفت عنه الوقائع والدراسات اليت �تم باملديونية املفرطة
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  :المراجعالمصادرو  قائمة 

  بروايةحفص الكرمي القرآن .1

، املبدع يف شرح املقنع ، دار الكتب العلمية، الطبعة )برهان الدين ( إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا  .2

 .م 1997: األوىل

   6م  2:دراسة مقارنة جملة البحوث والدراسات ع: إبراهيم رمحاين مفهوم الذمة يف الفقه اإلسالمي .3
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آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل أبو إسحاق الشاطيب املوافقات، حتقيق أبو عبيدة  .4

  .م1997

 -  الشيخعليمحمدمعوضاحلاويالكبري،حتقيق)  املاوردي(  أبواحلسنعليبنمحمد .5

  .م 1999 ،داالكتبالعلمية،الطبعةاألوىلالشيخعادألمحدعبداملوجود

وىل أبو احلسني العمراين البيان يف مذهب الشافعي، حتقيق قاسم النور دار املنهاج الطبعة األ .6

  م 2000

، حاشية الصاوي على الشرح الصغري، دار املعارف بدون )الصاوي ( أبو العباس أمحد بن حممد  .7

  .طبعة بدون تاريخ

أبو القاسم الزخمشري أساس البالغة حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة  .8

 م 1998األوىل 

  .هـ 1332الطبعة األوىل أبو الوليد الباجي املنتقى، مطبعة السعادة  .9

أبو زكريا النووي روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة  .10

  .م 1991: الثالثة

  .أبو زهرة أحكام الرتكات واملواريث، دار الفكر العريب بدون طبعة بدون تاريخ .11

أبو غدة مكتب املطبوعات  السنن الصغرى، حتقيق عبد الفتاحالنسائي أبو عبد الرمحن  .12

  .م1986اإلسالمية الطبعة الثانية 

، دار الكتب املصرية، الطبعة أمحدالربدونيوإبراهيمأطفيشأبو عبد اهللا القرطيب، تفسري القرطيب، .13

  م 1964الثانية 

أمحد سالمة القليويب، أمحد الربلسي عمرية حاشيتا قليويب وعمرية دار الفكر بدون طبعة  .14

  م 1995
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ود بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي طبعة دار امليمان الطبعة األوىل أسامة مح .15

 م 2012

  .م 1990، خمتصر املزين، دار املعرفة، بدون طبعة )املزين( إمساعيل بن حيي  .16

حتقيق حممد زهري بن ناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل البخاري البخاري صحيح  .17

  .ه1422

  .م1991م املوقعني، حتقيق حممد عبد السالم دار الكتب العلمية الطبعة األوىل ابن القيم إعال .18

  .م2003ابن بطال شرح صحيح البخاري حتقيق ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الطبعة الثانية  .19

  .هـ1379بدون طبعة ابن حجر فتح الباري، دار املعرفة  .20

  . م1992ريوت الطبعة الثانية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار، دار الفكر ب .21

  ابن قدامة الشرح الكبري على منت املقنع دار الكتاب العريب بدون طبعة بدون تاريخ  .22

  .هـ 1414: ابن منظور لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة .23

  .ابن جنيم املصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب العريب الطبعة الثانية بدون تاريخ .24

  .م 1991ج الدين السبكي، األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل تا  .25

  .احلسني شواط، عبد احلق محيش فقه العقود املالية، بدون دار طبع بدون تاريخ .26

  اخلرشي شرح خمتصر خليل للخرشي دار الفكر بدون طبعة بدون تاريخ  .27

  .353: م ص2010القلم الطبعة األوىل رفيق يونس املصري أصول االقتصاد اإلسالمي، دار  .28

  م 1990رفيق يونس املصري اجلامع يف أصول الربا، دار القلم، الطبعة األوىل  .29

سامي بن إبراهيم السويلم األزمات املالية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، دراسة مدعومة من  .30

  .م 2012برنامج املنح البحثية يف كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية، 

  .م1990الشافعي األم، دار املعرفة بريوت بدون طبعة  .31
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  334: م ص1995الصديق الضرير الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي الطبعة الثانية  .32

  م 1995الصديق الضرير الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي الطبعة الثانية  .33

  .بدون تريخ الصنعاين سبل السالم، دار احلديث بدون طبعة .34

الطاهر بن عاشور أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الشركة التونسية للتوزيع تونس املؤسسة  .35

  .الوطنية للكتاب اجلزائر الطبعة الثانية بدون تاريخ

عباس كاشف الغطاء املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع القانون،  .36

  .ش 1388األوىل  مؤسسة بوستان، الطبعة

عبد الرزاق السنهوري مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل،  .37

  .بدون تاريخ

عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األزهر بدون طبعة  .38

  .بدون تاريخ

راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد،  العز بن عبد السالم قواعد األحكام يف مصاحل اإلمام .39

  . م1991مكتبة الكليات األزهرية القاهرة بدون طبعة 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، ) املرداوي ( عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  .40

 . دار إحياء الرتاث العريب الطبعة الثانية بدون تاريخ

  .م 1986دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية عالء الدين الكاساين بدائع الصنائع،  .41

عالء الدين املرداوي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف دار إحياء الرتاث الطبعة الثانية  .42

 بدون تاريخ 

  .هـ1431علي اخلفيف احلق والذمة وتأثري املوت فيهما، دار الفكر العريب، بدون طبعة  .43
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علي اخلفيف امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضعية، دار الفكر العريب بدون  .44

  1996طبعة 

  .م 1983علي بن حممد اجلرجاين التعريفات، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  .45

، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب حسني فهمي، دار عليحيدرخواجهأمينأفندي .46

  .م 1991ل، الطبعة األوىل اجلي

غسان الطلب مراجعة لكتاب األزمة العاملية املعاصرة من منظور إسالمي، جملة الفكر اإلسالمي  .47

  .م 2012، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 70: املعاصر ع

   1998: فيصل بن عبد العزيز بستان األحبار خمتصر نيل األوطار، دار إشبيليا الطبعة األوىل .48

  .الفروق، عامل الكتب بدون طبعة بدون تاريخ القرايف .49

حممد أبو زهرة امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العريب بدون طبعة بدون  .50

 . تاريخ

حممد أنس الزرقا، األزمة املالية العاملية، املديونية املفرطة سببا والتمويل اإلسالمي بديال حبث  .51

قتصادية املعاصرة من منظور إسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلنساين، منشور ضمن كتاب األزمة اال

  .م 2012الطبعة األوىل 

  حممد بن أمحد الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبري دار الفكر بدون طبعة بدون تاريخ  .52

  .م 1993حممد بن أمحد السرخسي املبسوط، دار املعرفة بريوت بدون طبعة  .53

  م 1994ق التاج واإلكليل، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل حممد بن يوسف املوا .54

 م 1990حممد رشيد رضا تفسري املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب  .55

حممد صدقي بن أمحد، أبو احلارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، الطبعة  .56

  .م2003: األوىل
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 م 1989بعة حممد عليش منح اجلليل دار الفكر بدون ط .57

حممد ناصر الدين األلباين صحيح اجلامع الصغري وزياداته املكتب اإلسالمي بدون طبعة بدون  .58

 .تاريخ

، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث العريب بدون طبعة بدون مسلممسلم صحيح  .59

  .تاريخ

  .م1998مصطفى الزرقا املدخل الفقهي العام، دار القلم دمشق الطبعة األوىل  .60

  .م 1999: مصطفى الزرقا املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، دار القلم الطبعة األوىل .61

موسى بن أمحد بن موسى اإلقناع يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق عبد اللطيف موسى  .62

  .السبكي، دار املعرفة بريوت بدون طبعة بدون تاريخ

  ) 1427 -1404( دار االصفوة الطبعة األوىل وزارة األوقاف الكويتية املوسوعة الفقهية،  .63

  .م1985وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر الطبعة الثانية  .64
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 المركز الجامعي تيسمسيلت  –مبخوتة  أحمـــــــــد :األستاذ  

Ahmedmebkhouta78@gmail.com   :البريد اإللكتروني      

  المركز الجامعي آفلو  –قزران مصطفى : الدكتور 

kezmus@yahoo.fr   :البريد اإللكتروني  

  

  

  

  :ملخص

تتنـــــاول هـــــذه الدراســـــة علـــــى تتبـــــع تبلـــــور النظـــــام القـــــانوين جلرميـــــة اإلبـــــادة اجلماعيـــــة الـــــيت متثـــــل  

 أمــــال، وبالتــــايل البــــد مــــن التصــــدي هلــــذه اجلرميــــة اإلنســــانعلــــى أمســــى حقــــوق  االعتــــداءصــــور  أبشــــع

املعـــــــرتف �ـــــــا مبوجـــــــب القـــــــانون  اإلنســـــــانيف صـــــــيانة حـــــــق احليـــــــاة الـــــــذي يعـــــــد مـــــــن أمســـــــى حقـــــــوق 

الــــــدويل، وال شــــــك أن تطـــــــور أحكــــــام هاتــــــه اجلرميـــــــة جــــــاء يف ســــــياق الســـــــوابق القضــــــائية، للقضـــــــاء 

ـــــــائي  ـــــــدويل اجلن ـــــــة، ال ـــــــة مـــــــرتكيب اجلـــــــرائم الدولي ـــــــة  مـــــــن مثّ عـــــــرب معاقب ـــــــدأ املســـــــؤولية اجلنائي إرســـــــاء مب

حيـــــث أســـــهمت يف تطـــــوير وحتديـــــد تعريـــــف دقيـــــق ، اإلبـــــادةالدوليـــــة لألفـــــراد، عـــــن ارتكـــــاب جـــــرائم 

مــــــن النظــــــام األساســـــــي  06، كتشــــــريع دويل متكامـــــــل مت إقــــــراره مــــــن خــــــالل املـــــــادة اإلبــــــادةجلــــــرائم 

  .للمحكمة اجلنائية الدولية
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  ركن معنوي -ركن مادي -مسؤولية دولية  –انتهاك  –إبادة  -جرمية دولية:   الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
This study aims to highlight the contribution of international justice through the 

experience of international criminal tribunals by punishing perpetrators of international 
crimes، highlighting the establishment of the legal system of genocide in international 
criminal law، where it helped define the definition of genocide، which is one of the forms of 
modern and more serious international crimes، and the creation of a comprehensive and 
accurate definition of genocide crimes، as a international criminal law، were adopted by the 
Statute of the International Criminal Court and established the principle of international 
criminal responsibility for crimes of genocide. 

Key words; International crime – genocide- - violation -International liability-  - 
Physical Corner-Moral Corner. 

 

 :مقدمة

تقنيناً دولياً جنائيـاً يكـرس مفهـوم اجلـرائم  مّثل ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاعتماد النظام ا

الدولية، وقـد أفردهـا يف نـص املـادة اخلامسـة مـن النظـام األساسـي، يستشـف منـه حتديـد بعـض األفعـال 

الــيت تعــّد جــرائم دوليــة،  وانتهاكــاً لاللتزامــات الدوليــة متــّس باملصــاحل العليــا للجماعــة الدوليــة وتشــكل 

، وقــد اقتصــر اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى اجلــرائم األشــد �ديــدا بالســلم واألمــن الــدوليني

خطورة، وهي تشكل االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، وهي تأخذ أربـع صـّور، جرميـة 

 .اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب

يـة عـن اجلـرائم الدوليـة والـيت اسـتقرت ترسيخ فكـرة املسـاءلة اجلنائ يفنقطة حتول حقيقية  فهو يعدّ 

كقاعـدة قانونيــة حتمـي املصــاحل اإلنســانية اجلـديرة باحلمايــة، وهــو مـا جتســد بإجيــاد آليـات قضــائية دوليــة 
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مــن أجــل محايــة وكفالــة حقــوق اإلنســان ، الــيت تقــوم تضــمن ردع كــل انتهــاك ألحكــام القــانون الــدويل، 

كمــا اصــطلح   جرميــة اإلبــادةوتعــّد ، عيــل العدالــة اجلنائيــةعلــى مبــادئ أساســية تعــّد دعامــة أساســية يف تف

  . تناوهلا النظام األساسي خالل نص املادة السادسةعليه أول جرمية دولية 

يتبــني وصــف هلــذه اجلرميــة ومل يتفــق دوليــا علــى العقــاب عليهــا ،إال حبلــول القــرن العشــرين مــن مل 

خـال حماولـة ا�تمـع الـدويل إىل البحــث عـن آليـة حلمايـة اجلـنس البشــري مـن الفنـاء ، والـذي تـوج بــإبرام 

وضـــوابط   ، وإرســـاء طـــرق قانونيـــة1948اتفاقيـــة الوقايـــة والعقـــاب علـــى جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة لعـــام 

  .تنفيذية للحد من هذه الظاهرة 

تربز أمهية هذه الدراسة يف كون جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة باعتبارهـا حمـور اجلـرائم الدوليـة، متثـل     

إحدى املشكالت والقضايا الرئيسية اليت تواجه ا�تمـع الـدويل مـن ناحيـة اخلطـورة الـيت تتميـز �ـا كو�ـا 

كـــان للممارســـات والتطبيقـــات حيـــث   كيـــان وبنيـــان ا�تمـــع الـــدويل  ال �ـــدد شخصـــا بعينـــه، بـــل �ـــدد

وتطـوير القواعـد القانونيـة املتعلقـة  1948العملية للقضاء الدويل اجلنائي إسهاما كبـريا يف تطبيـق اتفاقيـة

باألحكام العامة جلرائم اإلبادة، ويف إقرار نظام للمسؤولية الدولية اجلنائيـة لالنتهاكـات الـيت ترتتـب عـن 

  .، وهو اهلدف األساسي هلاته الورقة البحثيةاإلبادةتلف صور األفعال املشكلة جلرمية خم

وانطالقـــا مـــن تفعيـــل مبـــدأ عـــدم اإلفـــالت مـــن العقـــاب �رمـــي اإلبـــادة اجلماعيـــة، ومـــرتكيب      

 ، فإن إشكالية البحت تتمحور حول إبراز مدى إسهام القضاء الدويل اجلنائي يفإمجاالاجلرائم الدولية 

تطبيــــق وتطــــوير األحكــــام العامــــة جلــــرائم اإلبــــادة، والــــيت تكرســــت بتفصــــيل أكثــــر يف النظــــام األساســــي 

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة كــأول مدّونــة جزائيــة دوليــة، والــيت مــن شــأ�ا أن متكــن احملكمــة اجلنائيــة يف 

  .الوقاية والعقاب على جرمية اإلبادة اجلماعية
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لــى املــنهج الوصــفي واملــنهج التحليلــي، �ــدف حتديــد مفهــوم ولتحليــل ماســبق مت االعتمــاد ع    

جــرائم اإلبــادة اجلماعيــة والتوســع يف حتديــد خصائصــها واألفعــال املاديــة الــيت تشــّكل جــرائم إبــادة مــن 

املـنهج التـارخيي  إغفـالدون  األحكـامخالل أسهام التطبيق القضائي للمحاكم اخلاصة يف تطـوير تلـك 

 .دوليةاملرتبط بتطور اجلرمية ال

 الجماعية اإلبادةاتجاه المجتمع الدولي لتقنين جرائم : المبحث األول

باعتمــاد النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــيت تعــّد آليــة لتطبيــق أحكــام القــانون     

الــدويل، والــذي أوىل عنايــة خاصــة للتعريــف بــاجلرائم الدوليــة، ويضــع الشــروط واألســس الكفيلــة �ا�ــة 

  1.اجلرائم الدولية آثار

  دور الفقه الدولي في تعريف جريمة اإلبادة: المطلب األول 

حيـث ، 19482جرمية اإلبادة اجلماعية مل تتبلور يف إطـار القـانون الـدويل إال مـن خـالل اتفاقيـة 

الـرغم  ىاجلماعيـة علـتعددت املرادفات اليت تصف أفعال اإلبـادة اجلماعيـة كالقتـل اجلمـاعي، والتصـفية 

إال أنـه مل يتوصـل إىل وضـع قواعـد قانونيـة  3ا�تمع الدويل أفعال اإلبادة اجلماعية منذ زمن بعيد أنمن 

                                                 
مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم  - نشأتھا ونظامھا األساسي - شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة محمود 1

 .08، ص 2004، العام 3الجنائیة الدولیة، دار الشروق ، القاھرة، ط

دار المطبوعات  - النظریة العامة  للجریمة الدولیةأولویات القانون الدولي الجنائي،  - فتوح عبد هللا الشاذلي ،القانون الدولي الجنائي 2
 .125، ص 2002الجامعیة، اإلسكندریة، 

بشرى سلیمان حسین العبیدي، االنتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت،  3
 .375، ص 2010
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جترم هذه األفعال إال بعد احلرب العاملية الثانية، عندما قامت اجلمعية العامة باعتماد اتفاقية منع جرمية 

         1948.4-12-19اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها بتاريخ 

ــــــــــت   ــــــــــدويل يف قيامــــــــــه  أحكامهــــــــــاظل ــــــــــدما فشــــــــــل ا�تمــــــــــع ال ألمــــــــــد حــــــــــربا علــــــــــى ورق ،عن

عنــــــدما أبيــــــدت بلــــــدات و قــــــرى  5بااللتزامــــــات املرتتبــــــة علــــــى هــــــذه االتفاقيــــــة املتعلقــــــة بالوقايــــــة منهــــــا

بكاملهـــــــا يف منطقـــــــة البلقـــــــان و البحـــــــريات الكـــــــربى، إىل حـــــــد أن وصـــــــل عـــــــدد الضـــــــحايا يف مـــــــدة 

 500إىل مــــــــــا بــــــــــني  1994-07-18إىل  1994-04-06أربعــــــــــة أشــــــــــهر، أي مــــــــــن تــــــــــاريخ 

  .6 ألف ضحية من التوتسي و من اهلوتو 800ألف إىل 

ـــــة باعتبارهـــــا متـــــس كرامـــــة اإلنســـــانية   ـــــواع اجلـــــرائم الدولي ـــــادة اجلماعيـــــة مـــــن أخطـــــر أن جرميـــــة اإلب

كلهــــــا، فجرميــــــة اإلبــــــادة اجلماعيــــــة ترتكــــــب يف وقــــــت الســــــلم و يف وقــــــت احلــــــرب، و أن جتــــــرمي مثــــــل 

ــــة مجلــــة مــــن احلقــــوقهــــذه األ ــــة حلماي ــــة و األمــــن الشخصــــي : فعــــال هــــو حماول ــــاة و احلري احلــــق يف احلي

و عـــــدم التعـــــرض للتعـــــذيب أو املعاملـــــة القاســـــية و حريـــــة املعتقـــــد الـــــديين و التنقـــــل و حريـــــة الـــــرأي و 

  . 7 االجتماع، و احلق يف األسرة

                                                 
4 Me LISON NEEI , La judiciarisation international des criminels de guerre : la solution aux 
violations graves du droits international humanitaire?  ،  CRIMINOLOGIE ،N° 2، 2000،p 167 

 محمد ماھر، جریمة اإلبادة، منشور بكتاب المحكمة الدولیة الجنائیة الموائمات الدستوریة والتشریعیة، منشورات اللجنة الدولیة 5
 .68للصلیب األحمر، الطبعة الثانیة، القاھرة، ص 

 .15، ص 2003ھیثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان، الجزء الثاني، األھالي،  6
في كتاب حقوق اإلنسان، المجلد الثاني، منشور محمود شریف بسیوني، التجریم في القانون الجنائي الدولي وحمایة حقوق اإلنسان،  7

 .459، ص 1998شریف بسیوني ، الطبعة الثانیة، بیروت، محمود . إعداد د
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كني مبصطلح  الم لرافاييالفقيه  عرفهامصطلح اإلبادة مركبة من كلمتني أول من 

Génocide   وهي كلمة يونانية األصل تعين العرق والشطر الثاين يعين القتل ، واستخدم المكني

عند وصفه اجلرائم املرتكبة من قبل األملان ضد  1944هذا املصطلح للمرة األوىل يف أحد كتبه سنة 

  . 9"حكم احملور يف أوروبا احملتلة"يف كتابه الشهري  .8اليهود كجماعة وطنية

هـــــي خمطـــــط مـــــنظم يتكـــــون مـــــن عـــــدة أفعـــــال �ـــــدف إىل حتطـــــيم األساســـــات : وعرفهـــــا بقولـــــه 

الرئيســـــية حليـــــاة مجاعـــــة قوميـــــة بغـــــرض استئصـــــال اجلماعـــــة كلهـــــا، إن أهـــــداف خمطـــــط كهـــــذا تكمـــــن 

يف إزالـــــــة املؤسســـــــات السياســـــــية االجتماعيـــــــة املتعلقـــــــة باللغـــــــة، الشـــــــعور الـــــــوطين، الـــــــدين و كـــــــذلك 

جماعـــــــة، و القضــــــاء علــــــى األمـــــــن الشخصــــــي و احلريــــــة و الصـــــــحة و إذالل الوجــــــود االقتصــــــادي لل

ــــــراد الــــــذين ينتمــــــون هلــــــذه اجلماعــــــة، و القضــــــاء علــــــى الشــــــعور  ــــــدمري ســــــبل عــــــيش األف الكرامــــــة و ت

باالنتمـــــــاء هلـــــــذه ا�تمعـــــــات ، و اإلبـــــــادة توجـــــــه ضـــــــد مجاعـــــــة وطنيـــــــة ككيـــــــان واحـــــــد موجـــــــود أمـــــــا 

  10 يف هذه اجلماعة الوطنيةاألفعال فهي توجه ضد األفراد بوصفهم أعضاء 

ــــــه " ســــــتيفن كــــــاتز"كمــــــا عرّفهــــــا األســــــتاذ  : بأ�ــــــا" اهلولوكوســــــت يف الصــــــياغ التــــــارخيي"يف كتاب

ـــــة  ـــــة أو جنســـــية أو ديني ـــــة أو إثني ـــــذ بنجـــــاح لتـــــدمري مجاعـــــة بأكملهـــــا ســـــواء قومي ـــــة و التنفي بيـــــات الني

                                                 
مدخل إلى القانون الدولي العام، ترجمة عباس العمر، الجزء الثالث، دار اآلفاق الجدیدة، ، جیرھارد فان غالن، القانون بین األمم 8

 .223بیروت، بدون تاریخ نشر، ص 
9 William A. SCHABAS، « le génocide »، in le droit international pénal، sous la direction Hervé 
ASCENSIO، Emmanuel DECAUX et Alain PELLET، Edition A. EDONE، Paris، 20 12،  P 319-332. 

 
، مؤسسة األھرام، 155بین قضایا الصراع وحقوق اإلنسان، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  البشري محمد رفعت اإلمام، إبادة النوع 10

 .35، ص 2004جانفي القاھرة، 
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ـــــــل هـــــــذه اجلماعـــــــات حيـــــــ ـــــــة أو اقتصـــــــادية، و مث ـــــــة أو نوعي ددها املقـــــــرتف و أو سياســـــــية أو اجتماعي

  .11يتعقبها أين ما كانت

ــــــة يف القــــــانون    ــــــة تعــــــد أول لبن ــــــادة اجلماعي ــــــأن جرميــــــة اإلب ــــــرب ب ــــــه ســــــبريوبوليس فيعت أمــــــا الفقي

     12الدويل اجلنائي ، و أحد أعمدته األساسية

فهــــــي تعــــــّد مصــــــطلح حــــــديث ظهــــــر إىل الوجــــــود بعــــــد �ايــــــة احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة، وأخــــــذ  

يف العمــــــل الــــــدويل مــــــن خــــــالل القــــــرارات الصــــــادرة علــــــى اجلمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة،  يكــــــرس

الــــــيت يعــــــد هلــــــا الفضــــــل يف وضــــــع مفهــــــوم قــــــانوين هلاتــــــه اجلرميــــــة الدوليــــــة، أو مــــــن خــــــالل األنظمـــــــة 

األساســــــــية للمحــــــــاكم اجلنائيــــــــة الدوليــــــــة أو يف مضــــــــامني األحكــــــــام القضــــــــائية الــــــــيت صــــــــدرت عــــــــن 

  13.تطبيقا�ا القضائية

على الفكرة اليت جاء �ا رافاييل  1946هو ما أكدته اجلمعية العامة يف قرارها الصادر سنة و 

المكني ألول مرة، مفادها أن جرمية اإلبادة ال يشرتط لقيامها توفر نزاع مسلح فيمكن أن تقوم يف 

 14.أوقات السلم هذا على اختالف اجلرائم األخرى أال تشرتط لقيامها وجود نزاع مسلح

                                                 
 .595، ص 2007، اإلسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر،  - دراسة في القانون الدولي الجنائي - محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة 11

12PAOLA GAETA، génocide d"etat et responsabilité pénal individuelle، R.G.D.I.P، n0 2 tome 111، 
2007 ، pp.273- 284 . 

  
13  Hervé Ascension، la responsabilité selon la cour internationale de justice dans l'affair du génocide 
bosniaque ،R.G.D.P، no 02، tome 111، 2007، pp 285- 304 

ص  2010 ،1الطبع���ةأحم���د محم���د المھت���دي ب���ا�، النظری���ة العام���ة للقض���اء ال���دولي الجن���ائي، دار النھض���ة العربی���ة، الق���اھرة،  14
 .497 -495ص، 
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   اإلبادةجرائم  لمناهضةمعاهدة دولية  أولاعتماد : لب الثانيالمط

مل تتواىن اجلمعية العامة يف العمل على إبراز أمهية هاته اجلرمية وتأصيل نظامها القانوين، عرب 

املؤرخ يف  961اعتماد اتفاقية دولية شارعة، وبدأت سعيها لتحديد مفهوم هاته اجلرمية بإصدار القرار 

، وأ�ا تشكل فيه أن إبادة األجناس جرمية يف نظر القانون الدويل واعتربت، 1946ديسمرب  11

  .خطرا على األمن والسلم الدوليني، وتتعارض مع مبادئ األمم املتحدة وأهدافها

وعليه مت إحالة املوضوع إىل اللجنة السادسة حيث اقرتحت، مشروع قرار بشأن جرمية     

ادة اإلبادة اجلماعية، واقرتحت اللجنة األخرية ضرورة البدء يف وضع مشروع اتفاقية بشأن جرمية اإلب

تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، باإلمجاع وبدون مناقشة،  1946ديسمرب  11اجلماعية ويف 

طفرة نوعية  961مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الفرعية وأقرته للجنة السادسة حيث شكل القرار 

   :يف سبيل تعريف جرمية اإلبادة، حيث جاء فيه

ود جلماعات بشرية بأكملها، ويتناىف مع القانون اإلبادة اجلماعية هي إنكار حق الوج

األخالقي وروح ومقاصد األمم املتحدة، وقد ظهرت أمثلة كثرية جلرمية اإلبادة اجلماعية عندما مت 

تدمري مجاعات عرقية ودينية وسياسية ومجاعات أخرى كليا أو جزئيا، ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية، 

تؤكد أن اإلبادة اجلماعية تعد جرمية وفقا " ذلك فان اجلمعية العامةهي مسالة ذات اهتمام دويل، ل

للقانون الدويل، وتدعو الدول األعضاء يف األمم املتحدة لسن القوانني الالزمة ملنع ومعاقبة هذه 

اجلرمية، وتوصي بأن يتم تنظيم التعاون الدويل، لتسهيل سرعة جترمي ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية، 

ل هذا اهلدف تطلب من ا�لس االقتصادي واالجتماعي إجراء الدراسات الالزمة لوضع ومن أج
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، 15مشروع اتفاقية بشأن جرمية اإلبادة اجلماعية ليتم تقدميها يف االجتماع العادي الثاين لألمم املتحدة

املؤرخ يف   3-أ د/260مت اعتماد اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها مبوجب القرار 

  .16م1948  ديسمرب عام

وحيسب لالتفاقية منع جرمية ، 17وبذلك أصبحت هاته االتفاقية مبثابة تقنني دويل هلاته اجلرمية

اإلبادة اجلماعية، واملعاقبة عليها أ�ا قد بينت بوضوح جترمي اإلبادة اجلماعية يف زمن السلم أو احلرب 

أصبح جترمي اإلبادة اجلماعية جزءا من القانون  ولة حرب، دون احلاجة إىل الربط بينها وبني وجود حا

الدويل املكتوب، وتلتزم الدول األطراف املتعاقدة مبكافحتها، ومعاقبة مرتكيب جرمية اإلبادة 

وجاءت املادة الثانية مبثابة تعريف جلرمية اإلبادة، فقد حصرت جرمية اإلبادة يف تلك ، 18اجلماعية

مري الكلي أو اجلزئي �موعة قومية، عرقية أو دينية، وذلك سواء بقتل األفعال اليت تستهدف التد

أعضاء اجلماعة أو املساس اخلطري بسالمتهم اجلسدية أو العقلية، أو إخضاع هذه اجلماعة عمدا إىل 

ظروف معيشية من شأ�ا القضاء عليهم جزئيا أو كليا، وكذا خمتلف اإلجراءات الرامية إىل تعقيم 

من االتفاقية بتعهد  5ة، أو النقل اجلربي لألطفال من مجاعة إىل أخرى، وتقضي املادة أعضاء اجلماع

األطراف املتعاقدون بأن يتخذوا التدابري التشريعية اإلنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص 

مبحاكمة  6النص على عقوبات جنائية ناجعة ملعاقبة مرتكيب اجلرمية، يف حني تقضي املادة 

األشخاص املتهمني بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية أو أي من األفعال املذكورة يف املادة الثالثة أمام 

                                                 
 القانون في دراسات كتاب ضمن مفاھیمھا، وتطور الحرب، وجرائم الجنس إبادة اإلنسانیة، ضد هللا، الجرائم فرج بطرس سمعان .1

 228 ص ،2000 األولى، الطبعة القاھرة، ، العربي المستقبل دار شھاب، مفید تقدیم ، اإلنساني الدولي
16 Rafael Maison. le crime de génocide dans les premiers judgments du tribunal penal international 
pour Rwanda R.G.D.I.P، tome 103،edition A، pedone، Paris،1999،pp.129-14. 

 .498.ص  السابق،المرجع  با�،أحمد محمد المھتدي  17
 .228ابق ، ص سرجع م، سمعان بطرس فرج هللا  18
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حمكمة خمتصة من حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على أراضيها، أو أمام حمكمة جنائية دولية تكون 

  . ذات اختصاص إذا ما قبلت أطراف النزاع �ذا االختصاص

االتفاقية، النظام القانوين جلرمية اإلبادة، ومها عنصرين أساسني، عنصر  يتضح أنه مبوجب نص

مادي ويتمثل يف جمموعة من األفعال ترتكب ضد جمموعة تتمتع خباصييت االمتناع اإلثين، والعرقي، 

والديين، والقومي، وعنصر معنوي يتمثل يف القصد اجلنائي اخلاص، وهو خاصية أساسية تتميز �ا 

 .دة عن غريها من اجلرائم األخرى وهو ما يطلق عليه القصد اخلاصجرمية اإلبا

مجاال ميكن القول خطت اجلمعية العامة خطو�ا األوىل، باعتبار اإلبادة اجلماعية جرمية دولية ا

يتعني توقيع اجلزاء اجلنائي على مرتكبيها مهما كانت دوافعهم وطلبت من الدول األعضاء يف األمم 

على إصدار التشريعات الالزمة ملنع ارتكا�ا والعقاب عليها، والتوصية يف ذات العمل .19املتحدة

  .20الوقت بإنشاء حمكمة جنائية دولية ألجل هذا اهلدف

  

  

  

  

 

                                                 
، 2006، ، المنصورةدار الفكر والقانون - دراسة مقارنة- محمد لطفي، آلیات المالحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي اإلنساني  19

 .159 ص
، الجرائم التي تدخل حالیا في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة لیلى بن حمودة 20

 .325، ص 2008، سنة 4یة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، العددوالسیاس
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  جرائم اإلبادة في األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدولية أحكام  تبلور: المبحث الثاني

 05يف نص املادة  دالدولية جتسساهم اجتهاد قضاة احملاكم اخلاصة يف توسيع مفاهيم اجلرائم 

وعلى رأسها جرائم . من نظام روما تكريسَا ملبدأ الشرعية اجلنائية الدولية وحتديد طائفة اجلرائم الدولية

لذي هو عبارة حوصلة من نظام روما وا 06اإلبادة اليت اكتمل بنيا�ا القانونية من خالل ن املادة 

  .الجتهادات قضاة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة

  في محكمتي يوغسالفيا السابقة وروانداجرائم اإلبادة : المطلب األول

نصت املادة الرابعة الفقرتني الثانية والثالثة من نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة واملادة الثانية من 

اإلبادة وهنا أورد النظام األساسي صورا هلاته األفعال املشكلة جلرائم نظام حمكمة رواندا، على جرائم 

وهو ما خيدم اهلدف الرئيسي املتمثل يف الردع والتصدي للجرائم . اإلبادة، مع حتديد نطاق تطبيقها

  .21الدولية

  :جرائم اإلبادة ضمن قواعد االختصاص الموضوعي: األولالفرع 

اجلنائيتني ليوغسالفيا السابقة ورواندا، سلطة حماكمة  أقر النظامني األساسني للمحكمتني 

ومتابعة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اليت ختص اجلرائم الواردة يف اتفاقيات جنيف األربعة 

، وانتهاكات قواعد وأعراف احلرب، وجرائم اإلبادة، واجلرائم ضد 1977والربوتوكولني امللحقني لسنة

من سلطات : "من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة 01دة اإلنسانية، حيث نصت املا

احملكمة حماكمة األشخاص املسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين واليت ارتكبت 

، مبا تالءم مع نصوص النظام األساسي كما نص النظام 1991يف يوغسالفيا السابقة منذ عام

                                                 
ماري كولد روبیرج، اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسالفیا سابق ورواندا بشأن جرائم إبادة األجناس والجرائم ضد  21

 .630ص  ، 1997 ، 58عدد  المجلة الدولیة للصلیب األحمر،، اإلنسانیة
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جلنائية الفردية، مبا يف ذلك رئيس الدولة، كما أن سلطة احملكمة متتد إىل كل األساسي على املسؤولية ا

من يثبت تورطه مهما كان انتماءه ألحد أطراف النزاع، وقد أكد النظامان األساسيان على أن يشمل 

  :22االختصاص املؤقت للمحكمة

 . 1949املخالفات اجلسيمة التفاقيات جنيف األربعة لسنة   . أ

  .قوانني وأعراف احلربانتهاكات . ب

  .جرمية اإلبادة اجلماعية. ج

اجلرائم ضد اإلنسانية، أما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، فإن نظامها األساسي مقتبس . د

من نظام يوغسالفيا لكن هذا االقتباس جاء مبا يتالءم مع طبيعة النزاع يف رواندا، حيث أن اختصاص 

ويشمل اختصاص على  1994ديسمرب  31جانفي إىل  1ميتد من الفرتة حمكمة رواندا مؤقت 

 :اجلرائم 

 .اجلرائم ضد اإلنسانية/.  أ 

، 1949انتهاكات املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف األربع لسنة /. جرائم اإلبادة، ج/. ب

  . 1977والربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 

  

  

  

                                                 
، 2004، ترجمة أحمد عبد العلیم ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، "ضوابط تحكم الحرب :" یت تسغفلد الیزاب فریتس كالسھوفن ، 22

 .222 - 220ص 
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  :الشخصي وإرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الفرديةاالختصاص : الفرع الثاني 

يتعلق األمر هنا بطبيعة األشخاص من الذين تورطوا يف ارتكاب االنتهاكات خالل النزاع يف   

كل من يوغسالفيا سابقا ورواندا، حيث أقّر النظام األساسي من خالل نص املادة السادسة من 

ابعة األشخاص الطبيعيني الذين تورطوا يف ارتكاب يكون للمحكمة اختصاص على مت: نظام احملكمة 

االنتهاكات أثناء حدوث النزاع، و سواء بصفتهم فاعلني أصليني، أو مشاركني من خالل التحريض 

أو التشجيع أو املسامهة بأي شكل من األشكال  بغض النظر عن طبيعة اجلنسية، أو صفتهم الرمسية 

جلنائية، حيث أن نص املادة السابعة كرس فكرة أعمال اليت ال تكون مربرا لسقوط املسؤولية ا

أنه أصبح متاحا مالحقة وحماكمة أي شخص، مهما   واملسؤولية ونطاق األشخاص حمل املسائلة، 

    .23كان وضعه الوظيفي أو القانوين أن يكون حمال للمسائلة اجلنائية الدولية

حق الوزير األول الرواندي  حيث مت من خالل ممارسة احملاكم صدور أول حكم إدانة يف 

كامباندا بتهمة ارتكاب جرائم اإلبادة، وعلى السيد اكايوسو بتهم ارتكاب جرائم اإلبادة وضد 

اإلنسانية، وإدانة العديد من املسؤولني الصرب والكروات، وصرب البوسنة، حىت أعلى قمة يف الدولة 

ب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات مبحاكمة سلوبودان ميلوسوفيتش الذي ا�م بارتكاب جرائم حر 

قانون جنيف، وقانون الهاي سواء يف النزاع يف البوسنة أو يف كوسوفو فيما بعد، وهو يعد خطوة 

عمالقة يف حماكمة رئيس دولة عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل، على الرغم من أن حماكمته مل 

  .   2006مارس  11بتاريخ  تكتمل فصوهلا، لوفاته يف سجنه االحتياطي بالهاي

                                                 
، 2002ایلینا بیجیتش، المسائلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع، المجلة الدولیة للصلیب األحمر ، محتارات من إعداد  23

 .188ص 
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  اكتمال البنيان القانوني لجرائم اإلبادة : المطلب الثاني

ويف  اإلبادةأسهم االجتهاد القضائي للمحاكم الدولية يف حتديد وتطوير البناء  القانوين جلرمية 

إصدار أول إدانة على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية، كما اعتربت دوائر و غرف احملاكم الدولية أن 

جرمية اإلبادة اجلماعية جرمية خاصة مقارنة بباقي جرائم القانون الدويل اإلنساين ذلك ملا تتطلبه هذه 

  .اجلرمية من عناصر لقيامها

 الركن المادي : الفرع األول

ملنع اإلبادة  1948تعريف اتفاقية  ياساسي حملكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا قد تبنىالنظام األ

من نظام رواندا قد  02جند أن نص املادة . على التوايل 02واملادة  1الفقرة  04من ضوء نص املادة 

الدولية احملكمة :" من نظام يوغسالفيا سابقا، حرفيا دون تغيري، واليت تنص على 04نقل نص املادة 

سوف يكون هلا سلطة حماكمة األشخاص الذين ارتكبوا جرمية اإلبادة اجلماعية وفقا للتعريف الوارد 

 02من هاته املادة اليت تعرف اإلبادة على إ�ا تلك األفعال املنصوص عليها يف املادة  02يف الفقرة 

أكثر من ذلك اعترب�ا حمكمة  ، بل1948من االتفاقية منع جرمية اإلبادة واملعاقبة عليه لسنة  03و 

وقضية كامباندا ويف قضية كراسيتش بالنسبة  اكايوسورواندا أ�ا أسوء اجلرائم خطورة ففي قضية 

  . حملكمة يوغسالفيا السابقة

: من نظام رواندا 02واملادة الثانية الفقرة  02من نظام يوغسالفيا الفقرة  04نصت املادة 

لواردة يف املادة الثانية من اتفاقيات مناهضة جرمية اإلبادة لسنة حيث مت استعمال نفس العبارات ا

واملادة  04على أنه يعترب فاعال أصليا كل من قيام بأي من األفعال الواردة يف نص املادة  ،1948

  : من النظامني، واليت تفرض العقاب على األفعال اآلتية 02
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احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني، واتفاقية يظهر من خالل املادتني الرابعة واخلامسة من نظامي 

العنصر املادي واملعنوي أو ما يسمى : ، أن هذه اجلرمية تتكون من عنصرين أساسني ومها1948

بالقصد اخلاص، وقد أسهمت املمارسة العملية خصوصا بالنسبة للمحكمة الدولية لرواندا، بشكل  

ل االجتهاد القضائي يف تعريف األفعال كبري يف حتديد عناصر جرمية اإلبادة، خصوصا من خال

اخلاضعة لعقوبة جرائم اإلبادة، وحتديد مفهوم اجلماعة املستهدفة، حيث عرف مفهوم ا�موعة تطورا 

ملحوظا مع خمتلف القرارات فكانت حملكمة رواندا األسبقية والفضل يف دعم أحكام القانون الدويل 

  . 24ياجلنائ

فسرت  اكايوسوبرز اعتماد حمكمة رواندا على التفسري املّوسع لتلك األفعال، ففي قضية 

احملكمة أن أفعال االغتصاب، وصّور العنف اجلنسي تنطبق على مفهوم إحلاق األذى، وأن ما ترتبه 

هذه األفعال من تدمري جسدي ونفسي، ناتج عن االنتماء إىل مجاعة التوتسي، دون غريهن  وهذا 

شأنه أن يكون اضطهادا وصّورا من صور العنف اجلنسي، وأن أفعال االغتصاب، والعنف من 

اجلنسي، من شأ�ا أن تشكل جرائم إبادة، و يف سياق القضية ذا�ا، اعترب أن أفعال االغتصاب 

والعنف اجلنسي، تقع حتت طائلة األفعال املسببة ألذى فيزيولوجي ونفسي خطري فإضافة لكو�ا جرمية 

و�ذا يتأكد إسهام حمكمة رواندا، يف وضع تفسري موسع جلرائم ، 25اإلنسانية، تعد جرمية إبادةضد 

اإلبادة، واليت كان حملكمة رواندا السبق يف إصدار أول إدانة على ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، 

  .خرىواعتربت احملكمة بقوهلا على أ�ا جرمية خاصة مقارنة بكل جرائم القانون الدويل األ

                                                 
24 Hervé Ascension، La Responsabilité Selon La Cour International De Justice Dans L'affaire Du 
Génocide Bosniaque، R.G.D.I.P، no 02، tome 111. 2007.pp.285- 304. 
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بتوسيع مفهوم اجلماعة املستهدفة، ألن الضحية يف قضية احلال هي  اكايوسواحلكم يف قضية 

مجاعة وليست فردا، وأن األفعال املّشكلة لعناصر جرمية اإلبادة، ال توجه إىل الشخص بصفته 

من اتفاقية  02الفردية، بل تعدى إىل استهداف مجاعة على أساس العناصر الواردة يف النص املادة 

ى اجلماعات على أساس عرقي أو ديين أو اثين أو جنسي أو عنصري، وجند اإلبادة، أي تدمري إحد

أن هذا هنا استبعاد أي مجاعات تقوم على أسس أخرى، وبالتايل هنا وجدت احملكمة صعوبة يف 

  .مدى اعتبار أفراد قبيلة التوتسي مجاعة حممية وفق لتعريف اتفاقية جرمية اإلبادة

مجاعتان  اهلوتوذكر وليس احلصر، وبالتايل فإن التوتسي مفهوم اجلماعات جاء على سبيل الف 

ففي  1948متمايزتان اثنيا وعرقيا ودينيا، وبالتايل اعتبارهم مشمولني باحلماية، املقررة يف اتفاقية 

قضية اكايوسو رأت أن اجلماعتان متميزتان، لكن اضطرت احملكمة أن ترتاجع عن تبين هذا الرأي يف 

عتربت التوتسي مجاعة إثنية حبكم املولد، واعتبارهم كذلك من قبل احلكومة قضية  كاياشيما حيث ا

الرواندية، ولكن حمكمة يوغسالفيا مل توجه اإلشكالية ذاته باعتبار أن طبيعة الصراع واضح وتنطبق 

  .1948عليه أحكام اتفاقية معاهـــــــــــــــدة ملنع اإلبادة 
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  رائم اإلبادةالركن المعنوي لج: الفرع الثاني

جرمية اإلبادة من اجلرائم العمدية، حيث يتخذ الركن املعنوي صورة القصد اجلنائي، حيث تنص 

، من هذا العنصر حيث يشرتط أن يعلم أن فعله سينصرف قصد 1948املادة الثانية من اتفاقية 

رادة إىل ذلك وهو إيذاء مجاعة وطنية، أو عرقية، أو دينية، أو إثنية، بوصفها كذلك، وأن تنصرف اإل

  .يعترب أهم العناصر اليت متيز جرمية اإلبادة، عن بقية اجلرائم الدولية

القصد اجلنائي اخلاص وهو انصراف إرادة اجلاين لتحقيق، النتيجة يف الركن املعنوي يتمثل 

 اإلجرامية وهي اإلهالك الكلي أو اجلزئي جلماعة حممية قومية، عرقية، دينية، إثنية، حبيث يكون

الفاعل هنا مدفوعا بأغراض انتقامية وهو الدافع وراء ارتكاب اجلرمية، لكن االجتهاد القضائي وجد 

صعوبة كبرية يف إثبات وحتديد هذا القصد، حيث يف حالة توفر الصفة الرمسية للمتهم، يكون األمر 

بة أسهل، لكن يف ظل انتفاء تلك الصفة يصعب األمر، خاصة أن القصد اجلنائي مسألة صع

  .اإلثبات، دون إقرار من املتهم، ومرتبط يف الوقت نفسه

ويف هذه احلالة ميكن استنتاج القصد اجلنائي بوسائل أخرى، سواء من خالل أفعال وأقوال 

، حيث رأت حمكمة رواندا أن القصد اجلنائي لرتتيب قيام اكاياشيماملتهم، كما هو احلال يف قضية  

مادا على أقوال وأفعال املتهم وبناء على شهادة الشهود، أو باالعتداد جرمية اإلبادة اجلماعية يتّم اعت

مبعيار آخر يتمثل يف السياق اليت ارتكبت فيه تلك اجلرائم، أي يستنتج ذلك من خالل وجود سياسة 

إبادة مجاعية، حيث استنتجت حمكمة يوغسالفيا سابقا يف قضية  ميالديتش، أن وضع سياسة 

قة سيربينيتشا، جاءت يف سياق منظم وهو املسؤول عن ذلك عرب جممل التطهري العرقي يف منط

خطاباته أمام مؤيديه، واليت يفهم منها أ�ا جاءت يف  سبيل استهداف مجاعة معينة، وصرحت 
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احلكم أن  حيث قررت احملكمة يف هذا 1999ديسبمر 14احملكمة يف قضية جيليسيتش بتاريخ 

األفعال متصفة باجلسامة وجاء هذا الفعل يف إطار اإلثبات صعب خصوصا إذا مل تكن تلك 

وميكن االستدالل على هذا القصد من الكثري من األفعال أو الظروف الواقعية، مع أن ، 26منظم

  . تتوخى احملاكم احلرص الشديد يف إثبات القصد اجلنائي 

اعية، من وميكن القول أن االجتهاد القضائي قد أسهم يف تطوير مفهوم جرمية اإلبادة اجلم

خالل التعريف الدقيق للجماعة احملمية، مع إضافة معيار االعتبارات السياسية والثقافية يف تصنيف 

اجلماعة، كشرط لتوافر عناصر جرمية اإلبادة، كما أن قيام جرمية اإلبادة مل تعد مقتصرة على القيام 

اجلرمية، كما كّرست صور  بفعل، وإمنا يتعدى بإثبات فعل االمتناع الذي يعد دافعا قصد ارتكاب

متعددة تدخل يف إطار تطوير مفهوم جرمية اإلبادة، حيث أن صور أفعال العنف اجلنسي، و التطهري 

العرقي، االغتصاب، احلمل القسري والنقل القسري لألطفال، وهي كلها صور ألفعال تشكل البناء 

فاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة واملعاقبة لقانوين ألركان اجلرمية اإلبادة، وتتجاوز ما جاء يف مضمون ات

  . 1948عليها لسنة 

  

  

  

  

 

                                                 
26 Rafaélle Maison, op, cit، P:138. 
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  إضفاء الطابع اآلمر على االنتهاكات التي تعّد جرائم إبادة: الفرع الثالث

على أن جرمية اإلبادة اجلماعية أصبحت جزءا ال يتجزأ من القانون  االجتهاد القضائيأكد 

أصبحت ذات  -1948كما هو احلال بالنسبة التفاقية –الدويل العريف، و أن القواعد ا�رمة هلا 

صفة آمرة، وأن هذا االلتزام ميتد ليشمل حىت الدول اليت مل تصادق على هذه االتفاقية، و هذا ما 

آلراء االستشارية حملكمة العدل الدولية، نأخذ منها رأيها االستشاري حول بينته األحكام و ا

  .1951ماي  28التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية يف 

إذ أقرت احملكمة ضمنا بأن حظر اإلبادة اجلماعية هو واجب يقع على عاتق اجلميع، و جاء  

تفاقية هي مبادئ معرتف �ا من األمم املتمدنة كو�ا إن املبادئ اليت هي أساس هذه اال: يف الرأي

ملزمة للدول، و حىت و لو بدون أي رابط تعاهدي، كما أكدت يف رأيها جمددا بشأن التحفظات 

جويلية  11على اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها يف رأيها االستشاري الصادر يف 

1996.  

اقية أن نية األمم املتحدة كانت إدانة اإلبادة اجلماعية و توضح أصول االتف: [و جاء فيه 

املعاقبة عليها بوصفها جرمية مبوجب القانون الدويل، وأن قواعد هذه االتفاقية هي قواعد مقررة 

وكاشفة و ليست بقواعد منشأة ألحكام حتظر جرمية اإلبادة اجلماعية، وهذا يعين أن جترمي أعمال 

د إىل قواعد دولية عرفية، و ليس فقط إىل املصدر االتفاقي املتمثل يف إبادة اجلنس البشري يستن

االتفاقية، و يرتتب على ذلك أن االلتزامات الواردة يف االتفاقية هي التزامات تقع على عاتق مجيع 

الدول، أي أ�ا التزاما يف مواجهة الكافة، مبا فيها الدول غري األطراف يف االتفاقية، فهي ليست من 
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، االلتزامات املتبادلة فال يتوقف االلتزام �ا على التزام الطرف اآلخر �ا، لكون أن انتهاكها هو قبيل

  .خمالفة للنظام القانوين العام الدويل و القانون الدويل اإلنساين العريف و االتفاقي على حد سواء

  خاتمة

مــــع تطـــــور وتبلـــــور فكــــرة محايـــــة حقـــــوق اإلنســــان وحرياتـــــه األساســـــية، الــــيت تُبـــــىن علـــــى احـــــرتام 

لتجربـــــة احملـــــاكم اجلنائيـــــة الدوليـــــة اخلاصـــــة، املنشـــــأة مـــــن قبـــــل ميكـــــن القـــــول أن كـــــان مبـــــدأ الشـــــرعية، 

جملـــــس األمـــــن، وكانـــــت دافعـــــاً أساســـــياً يف التســـــريع بإنشـــــاء احملكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة، والـــــذي دخـــــل 

، وهــــــي متثـــــل القضــــــاء الـــــدويل اجلنــــــائي الــــــدائم، 2002جويليـــــة 1مـــــه األساســـــــي حيـــــز نفــــــاذ يف نظا

ــــــة، القائمــــــة  وتعــــــرب عــــــن جنــــــاح ا�تمــــــع الــــــدويل يف اإلدمــــــاج الكامــــــل لنظــــــام العدالــــــة اجلنائيــــــة الدولي

ـــــاً شـــــامالً يف القـــــانون الـــــدويل بصـــــورة عامـــــة، ويف  علـــــى مفهـــــوم القضـــــاء العـــــاملي، يعتـــــرب تغـــــريا منوذجي

ء مدونــــــة عقابيــــــة دوليــــــة ختــــــتص باحملافظــــــة علــــــى حقــــــوق اإلنســــــان وترقيــــــة حرياتــــــه األساســــــية، إرســــــا

  .ووسيلة ردعية يف مواجهة مرتكيب االنتهاكات وحماكمة املسئولني عنه

ـــــى املســـــتوى   ـــــدعيم ســـــيادة القـــــانون عل ـــــة يف ت ـــــه نظـــــام رومـــــا يعـــــرب عـــــن الرغب وكـــــل مـــــا جـــــاء ب

ومعاقبــــة مرتكبيهــــا أيــــا كــــان مكــــان ارتكا�ــــا، وأيــــا كــــان الــــدويل نظــــرا للخطــــورة الشــــديدة الــــيت متثلهــــا 

شــــــكلها  ودوافعهــــــا، وإدراجهــــــا ضــــــمن اختصــــــاص احملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة، مبــــــا متثلــــــه مــــــن خطــــــر 

شــــــديد قيمـــــــة وأمهيــــــة احملكمـــــــة اجلنائيـــــــة الدوليــــــة باعتبارهـــــــا أداة رئيســـــــية يف النظــــــام اجلنـــــــائي الـــــــدويل 

  .االنتهاكات، وآلية لإلفالت من الالعقاب�دف إىل محاية حقوق اإلنسان وردع كافة 

ــــــــة، و  وأن ــــــــادة اجلماعي ــــــــة اخلاصــــــــة أســــــــهمت يف توضــــــــيح مفهــــــــوم جرميــــــــة اإلب احملــــــــاكم الدولي

حتقيـــــــق إمكانيـــــــة متابعـــــــة و معاقبـــــــة فاعليهـــــــا جنائيـــــــا، وأ�ـــــــا تعـــــــّد أشـــــــد اجلـــــــرائم وأخطرهـــــــا، بـــــــل أن 
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وحـــــــــدد أركا�ـــــــــا وتبـــــــــىن  النظـــــــــام األساســـــــــي للمحكمـــــــــة اجلنائيـــــــــة الدوليـــــــــة، تناوهلـــــــــا كـــــــــأول جرميـــــــــة

والتطبيقـــــــات القضـــــــائية خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلــــــق بتطـــــــور مفهومهـــــــا والســـــــلوكيات الـــــــيت تعـــــــّد  إســــــهامات

  .جرائم إبادة من خالل حتديد بدقة املقصود باجلماعة احملمية

كمــــا أســــهمت يف وضــــع معيــــار  ميكــــن مــــن خاللــــه حتديــــد هــــذه اجلماعــــة بســــهولة مـــــن دون   

م عبــــــئ إثبــــــات ذلــــــك، آخــــــذا بعــــــني االعتبــــــار الظــــــروف والعوامــــــل احلاجــــــة إىل حتميــــــل االدعــــــاء العــــــا

ــــــــة  ال تقتصــــــــر . السياســــــــية و الثقافيــــــــة للمجتمــــــــع املعــــــــين باإلضــــــــافة إىل أن جرميــــــــة اإلبــــــــادة اجلماعي

ــــاع عــــن إتيــــان أفعــــال مــــا، دون احلاجــــة  ــــتج عــــن االمتن ــــان أفعــــال مــــا، بــــل ميكــــن أن تن فقــــط علــــى إتي

ــــــى معــــــايري كميــــــة و كيفيــــــة  ــــــات ذلــــــك، حيــــــث أن االدعــــــاء العــــــام ال يتحمــــــل إىل االعتمــــــاد عل إلثب

عبــــئ إثبــــات عــــدد الضــــحايا، بــــل يكفــــي لــــه أن يثبــــت أن فعــــل اجلــــاين أو امتناعــــه كــــان دافعــــه قصــــد 

  .خاص يتمثل يف التدمري الكلي أو اجلزئي هلذه اجلماعة احملمية

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى أمكـــــن حتديـــــد   القصـــــد اخلـــــاص يف جرميـــــة اإلبـــــادة اجلماعيـــــة، حـــــىت مـــــع  

عـــــدم حتقـــــق النتيجـــــة مـــــن أفعـــــال وأقـــــوال  اجلـــــاين نفســـــه و هـــــو أمـــــر ميكـــــن لالدعـــــاء إثباتـــــه بســـــهولة، 

باإلضــــــــافة إىل التوســــــــع يف مجلــــــــة مــــــــن األفعــــــــال تعــــــــّد أدوات لتحقيــــــــق جرميــــــــة اإلبــــــــادة اجلماعيــــــــة و 

  .نسي و االغتصاب املنظم و احلمل القسرينقصد هنا العنف اجل

ـــــــة لألحكـــــــام العامـــــــة  ـــــــة الدولي ـــــــرغم مـــــــن تبـــــــين النظـــــــام األساســـــــي للمحكمـــــــة اجلنائي ـــــــى ال وعل

ـــــادة إال أنـــــه توجـــــد بعـــــض الثغـــــرات واملعوقـــــات الـــــيت رمبـــــا تقـــــف أمـــــام تطبيـــــق العقـــــاب يف  جلـــــرائم اإلب

لـــــدعوى، وصـــــالحية تعليـــــق مواجهـــــة مـــــرتكيب جـــــرائم اإلبـــــادة، خاصـــــًة فيمـــــا يتعلـــــق بســـــلطة حتريـــــك ا

اختصـــــــاص احملكمـــــــة، وضـــــــرورة إخـــــــراج جـــــــرائم اإلبـــــــادة واحملاكمـــــــة عليهـــــــا مـــــــن دائـــــــرة االختصـــــــاص 
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التكميلــــي، نظـــــراً خلصوصـــــية وحساســـــية مفهــــوم جـــــرائم اإلبـــــادة بســـــبب أثرهــــا البـــــالغ علـــــى الشـــــعوب 

ـــــه وعرقـــــه ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان، بغـــــض النظـــــر عـــــن دين ـــــة تتطلـــــب محاي ـــــل مصـــــلحة دولي  وباعتبارهـــــا متث

  .ولونه وجنسيته

  قائمة المراجع والمصادر

  :الكتب: أوالً 

مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق  -نشأ�ا ونظامها األساسي - حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية .1

 .2004، العام 3الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية، دار الشروق ، القاهرة، ط

أولويات القانون الدويل اجلنائي، النظرية العامة  للجرمية  - الدويل اجلنائيفتوح عبد اهللا الشاذيل ،القانون  .2

 ..دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية - الدولية

بشرى سليمان حسني العبيدي، االنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوق الطفل، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة  .3

 .2010األوىل، بريوت، 

 . 2003يف حقوق اإلنسان، اجلزء الثاين، األهايل،  هيثم مناع، اإلمعان .4

، اجلزء الثالث، )ترمجة عباس العمر(مدخل إىل القانون الدويل العام، ، جريهارد فان غالن، القانون بني األمم .5

 .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، بدون تاريخ نشر

، اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنشر،  -دراسة يف القانون الدويل اجلنائي - حممد عبد املنعم، اجلرائم الدولية .6

2007. 

 ،1الطبعةأمحد حممد املهتدي باهللا، النظرية العامة للقضاء الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .7

2010 . 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية

 اخلاصةاملعاقبة على جرمية اإلبادة اجلماعية يف جتربة احملاكم اجلنائية الدولية 

 المركز الجامعي آفلو –مصطفى قزران : الدكتور / المركز الجامعي تيسمسيلت  –أحمد مبخوتة : األستاذ 

 

140 

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

  2020      - اثاني ديسمرب    العدد -   الرابع   الد   

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

 

ـــــاق ال .8 ـــــي، آليــــــــات املالحقــــــــة يف نطـــ ـــــة مقارنــــــــة-قــــــــانون اجلنــــــــائي الــــــــدويل اإلنســــــــاين حممــــــــد لطفـــ دار  -دراســـ

 .2006، ة، املنصور الفكر والقانون

  :المقاالت: ثانياً 

، ترمجة أمحد عبد العليم ، اللجنة الدولية "ضوابط حتكم احلرب :" اليزابيت تسغفلد  فريتس كالسهوفن ، .1

 .2004للصليب األمحر ، 

ــــائلة عـــــن اجلـــــرائم  .2 ـــــتش، املسـ ـــــا بيجي ـــــة للصـــــليب األمحـــــر ، ايلين ـــــة الدولي ـــــع، ا�ل ــني إىل الواق ـــــة مـــــن التخمـــ الدولي

 .2002حمتارات من إعداد 

، اجلرائم اليت تدخل حاليا يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية ليلى بن محودة .3

 .2008ة ، سن4واالقتصادية والسياسية، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر، العدد

ماري كولد روبريج، اختصاص احملكمتني املخصصتني ليوغسالفيا سابق ورواندا بشأن جرائم إبادة األجناس  .4

 . 1997 ، 58عدد  ا�لة الدولية للصليب األمحر،، واجلرائم ضد اإلنسانية

 كتاب ضمن مفاهيمها، وتطور احلرب، وجرائم اجلنس إبادة اإلنسانية، ضد اجلرائم ،اهللا فرج بطرس مسعان .5

 .2000 األوىل، الطبعة القاهرة، ، العريب املستقبل دار شهاب، مفيد تقدمي ، اإلنساين الدويل القانون يف دراسات

، منشورات )املوائمات الدستورية والتشريعية(حممد ماهر، جرمية اإلبادة، منشور بكتاب احملكمة الدولية اجلنائية  .6

 .الثانية، القاهرةاللجنة الدولية للصليب األمحر، الطبعة 

يف كتاب حقوق منشور حممود شريف بسيوين، التجرمي يف القانون اجلنائي الدويل ومحاية حقوق اإلنسان،  .7

عبد العظيم وزير، دار . حممد السعيد الدقاق و د. حممود شريف بسيوين و د. اإلنسان، ا�لد الثاين، إعداد د

 .1998العلم للماليني، الطبعة الثانية، بريوت، 
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  : ملخص 

هدف هذا املقال دراسة موضوع مسؤولية الطبيب عن أعمال التلقيح االصطناعي حسـب التشـريع ي

الطيب، وهذا التقـدم كـان  اجلزائري، ولقد حظيت هذه التقنية العلمية بقدر كبري من التقدم العلمي يف ا�ال 

وبالتـايل وجـوب ضـبط معـايري مسـؤولية  .أثره تغري نظرة احلقوق وااللتزامات بالنسبة لألفراد يف جمتمعنا الراهن

، والـيت توجـب علـى املختصـني اإلنسـانيةالطبيب القائم �ذه العمليـة وضـوابطها الـيت متـس يف جوهرهـا احليـاة 

حكــــام الــــيت تتناســــب هــــذه املســــتجدات مــــن النــــاحيتني التشــــريعية القـــانونني أن يركــــزوا جهــــودهم لبحــــث األ

  .والعلمية، وألنه من املفروض أن يكون هذا التقدم مفيد للبشرية

  .الطبيب، مسؤولية الطبيب، اخلطأ الطيب، قانون الصحة ،التلقيح االصطناعي :الكلمات المفتاحية
Résumé :  
 Le but de cet article est l’étude de la responsabilité du médecin pour l'insémination 
artificielle selon la législation algérienne, cette technique scientifique a reçu des progrès 
scientifiques considérables dans le domaine médical, ce progrès a été influencé par l'évolution 
de la vision des droits et des obligations des individus dans notre société actuelle.Ainsi 
l'existence de normes de contrôle de responsabilité du médecin sur la base de ce processus et 
des contrôles qui affectent l'essence de la vie humaine,ce qui a obligé les spécialistes 
juridiques à concentrer leurs efforts pour discuter des dispositions qui correspondent à ces 
développements en termes législatifs et scientifiques,  et ce progrès est censé être bénéfique 
pour l'humanité. 
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Mots-clés : Insémination artificielle , Médecin , Responsabilité du médecin , Erreur médicale , Droit 
de la santé. 

  :مقدمة

التطـــور العلمـــي يف جمـــال الطـــب أصـــبح مـــذهال لدرجـــة أن اإلنســـان أو الطبيـــب قـــد يعجـــز  إنّ   

أحيانــا عــن مالحقــة اجلديــد يف هــذا امليــدان واســتعابه، ونقصــد �ــذا التقــدم يف ا�ــال البيولــوجي وعلــم 

م الوراثــة ذلــك التقــدم الــذي يهــدد مســتقبل البشــرية ذا�ــا إذا مــا اســتمر العلــم يف هــذا املنطــق ومل حتكــ

السيطرة، فظهور طفل األنابيب األول كـان جيـب أن يثـري رجـال القـانون ليتسـاءلوا مث حيـددوا أيـن جيـب 

أن تقف البيولوجيا واهلندسـة الوراثيـة، فعمليـة التلقـيح االصـطناعي أصـبحت مـن العمليـات الـيت حتـدث  

  1.كل يوم يف أحناء العامل بدرجات متفاوتة

ل يف عمليــة التناســل والتكــاثر بــني الــزوجني، إال أنــه يف وجنــد أن اإلخصــاب الطبيعــي هــو األصــ  

والــــذي 3،أو ضــــعف اخلصــــوبة 2،بعــــض احلــــاالت قــــد يســــتحيل اإلجنــــاب نتيجــــة اجلمــــاع بســــبب العقــــم

يستقصـــي معاجلتـــه باألدويـــة والعمليـــات اجلراحيـــة، وألجـــل مســـاعدة العـــاجزين علـــى اإلجنـــاب، وحتقيـــق 

ـــة إىل اكتشـــاف رغبـــتهم يف احلصـــول علـــى الذريـــة والتناســـل وال ـــة احلديث تواصـــل توصـــلت العلـــوم الطبيعي

وسيلة ال تعتمد على االتصال اجلنسي، وإ�ا تعتمد علـى وسـائل صـناعية تسـاعد علـى تلقـيح البويضـة 

  4.مبين الزوج، وهو ما عرف يف وسط العلماء بالتلقيح االصطناعي

                                                 
، الع�دد 12رنا عبد المنعم الصراف، مسؤولیة الطبیب غیر العمدیة عن التلقیح الصناعي الخارجي، مجلة الرافدین للحق�وق، المجل�د  - 1

  .239، ص2011، 47
إن العق��م م��ن أھ��م المش��كالت الت��ي تحول��ت دون تحقی��ق ال��زواج ألھ��م أھ��داف تش��ریعیة، ل��ذلك كان��ت الحاج��ة ماس��ة لمعرف��ة األحك��ام  - 2

الشرعیة التي تتعلق بھذا الموضوع، خصوصا وأن العلم قد تطور سریعا في عالج العق�م، بط�رق متع�ددة تنوع�ت ب�ین الح�ل والحرم�ة، 
أث�ار كثی�را م�ن الفت�اوي، ط�الل خل�ف حس�ین، العق�م ب�ین الط�ب والش�ریعة، مجل�ة آداب الفراھی�دي،  واستجدت المسائل على العلماء مما

،وسن محسن حسن، مشكلة العقم وآثرھا في التنمیة البشریة، دراسة میدانیة في مدینة بغداد، مجلة 177، ص2016، 28، العدد1المجلد 
   .842، ص 2013، 3، العدد 25كلیة التربیة للبنات، المجلد 

  . یقصد بضعف الخصوبة عدم القدرة على الحمل لمدة سنة على األقل مع االتصال المنتظم بین الرجل والمرأة - 3
بغدالي الجیاللي، الوسائل العلمیة الحدیثة المساعدة على اإلنجاب في قانون األسرة الجزائري، دراسة مقارن�ة، رس�الة ماجیس�تیر ف�ي - 4

  .  6، ص2014، 2013، بن عكنون، الجزائر، 1القانون الخاص، جامعة الجزائر
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مــي يف ا�ــال الطــيب، وهــذا التقــدم  ولقــد حظيــت هــذه التقنيــة العلميــة بقــدر كبــري مــن التقــدم العل       

كـــان أثـــره تغـــري نظـــرة احلقـــوق وااللتزامـــات بالنســـبة لألفـــراد يف جمتمعنـــا الـــراهن، وبالتـــايل وجـــوب ضـــبط 

معــايري مســؤولية الطبيــب القــائم بأعمــال التلقــيح االصــطناعي وضــوابطها الــيت متــس يف جوهرهــا احليــاة 

أن يركــزوا جهــودهم لبحــث األحكــام الــيت تتناســب  االنســانية، والــيت توجــب علــى املختصــني القــانونني

هــذه املســتجدات مـــن النــاحيتني التشـــريعية والعلميــة، وألنـــه مــن املفـــروض أن يكــون هـــذا التقــدم مفيـــد 

للبشرية، ومنه تتمحور اشكالية موضوع التلقيح االصطناعي واملسؤولية املدنية الطبية املرتبة عـن إجـراءه 

شــرع الجزائــري عنــد تقريــر أحكــام المســؤولية المدنيــة الطبيــة المترتبــة عــن مــدى توفيــق الميف اجلزائــر حــول 

  .أعمال التلقيح االصطناعي ؟

  :نعلى النحو اآليتالفرعي سؤالنيوميكننا عند اإلجابة عن اإلشكال القانوين احملوري أن نستعني بال  

  . ؟هو التلقيح االصطناعي ما -

  .عن إجراء التلقيح الصناعي؟الناجمة ت المسؤولية المدنية الطبية كيف حدد  -

واقتضت الضرورة تقسـيم موضـوع التلقـيح الصـناعي واملسـؤولية املدنيـة الطبيـة املرتتبـة عـن  إجـراءه        

حسب التشريع اجلزائري إىل مبحثني، فنتنـاول يف املبحـث األول ماهيـة التلقـيح االصـطناعي، ويف حـني 

نامجـــــة عــــن أخطـــــاء الطبيـــــب مــــن إجـــــراء أعمـــــال التلقـــــيح خنصــــص مبحـــــث ثـــــان للمســــؤولية املدنيـــــة ال

  :االصطناعي، وذلك وفقا للتقسيم اآليت

  .ماهية التلقيح االصطناعي: المبحث األول  

المسؤولية المدنية الناجمة عن أخطاء الطبيب من إجراء أعمال التلقيح : المبحث الثاني  

  .الصناعي

  ماهية التلقيح االصطناعي: المبحث األول
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إن التلقـــيح االصـــطناعي هـــو التناســـل مبســـاعدة التكنولوجيـــا احلديثـــة الـــيت التجـــأ إليهـــا األطبـــاء        

وعمليات التلقـيح االصـطناعي عديـدة 5املختصون ملعاجلة األزواج املصابني بالعقم أو بضعف اخلصوبة،

يقسـم إىل تعتمد علـى مصـدر التلقـيح ومكـان اإلخصـاب املسـتخدم فيـه السـائل املنـوي، والـذي بـدوره 

قسمني تلقـيح اصـطناعي داخلـي وتلقـيح اصـطناعي خـارجي، ولنتعـرض يف ماهيـة التلقـيح االصـطناعي 

من خالل التطرق ملفهوم التلقيح الصناعي يف مطلب أول، وأنواع التلقيح االصطناعي يف مطلب ثـان، 

  :وذلك بشيء من التفصيل على النحو اآليت

  تعريف التلقيح االصطناعي: المطلب األول

أصـــبح لعميـــات التلقـــيح االصـــطناعي اليـــوم مـــا يربرهـــا خاصـــة يف كو�ـــا وقايـــة لألســـرة مـــن كـــل         

مظاهر التفكك واالحنالل من جهة، ووسيلة لعالج العقم واملشاكل االجتماعية والنفسية للـزوجني مـن 

  6.جهة أخرى

جنسـية أنثويـة بغـري إذن يقصد بعملية التلقيح الصـناعي اجلمـع بـني خليـة جنسـية مـذكرة وخليـة   

ولتعريـف التلقـيح االصـطناعي البـد مـن 7اتصال جنسي طبيعي، وبرعايـة طبيـب خمـتص قصـد اإلجنـاب،

الـالم والقـاف واحلـاء أصـل " لقح " تعريف كلميت التلقيح واالصطناعي، فالتلقيح لغة مأخوذ من مادة 

  9.واملالقيح ما يف بطون األجنة8يدل على إحبال ذكر األنثى،

                                                 
ستنس�اخ البش�ري ف�ي منظ�ور الش�ریعة االس�المیة، مؤسس�ة شاكر غانم العادلي، عملیات أطفال األنابی�ب واال -منذر طیب البرزنجي - 5

  .37، ص 2001الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة األولي، 
النح��وي س��لیمان، التلق��یح الص��ناعي ف��ي الق��انون الجزائ��ري والش��ریعة االس��المیة والق��انون المق��ارن، رس��الة دكت��وراه عل��وم، جامع��ة  - 6

  . 14، ص 2010،2011الجزائر، 
  . 15یدة، التلقیح الصناعي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، صإیقروفةزوب- 7
أبو الحسین أحمد بي فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وض�بط، عب�د الس�الم محم�د ھ�ارون، دار الجب�ل، الطبع�ة الثالث�ة،  - 8

  ،1999بیروت، لبنان،
رم بن منظور األفریقي، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبع�ة الثالث�ة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك - 9
  .  580، ص 1999،
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فيقــال لقــح الفحــل الناقــة القاحــا، فاإللقــاح 10ح هــو اســم مــاء الفحــل مــن اإلبــل واخليــل،واللقــا   

مصـــدر حقيقـــي، واللقـــاح هـــو اســـم ملـــا يقـــوم مقـــام املصـــدر، كـــأعطى عطـــاء وإعطـــاء، وأصـــلح صـــالحا 

وإصــالحا، وأنبــت نباتــا وإنباتــا، وأصــل اللقــاح لإلبــل مث اســتعري يف النســاء، فيقــال لقحــت إذا محلــت، 

  11.استبان لقاحها: استبان محلها قيل: ن محلها قيلفإذا استبا

أما التلقيح اصطالحا، فهو انتقاء احليوان املنوي بالبويضة أو احتـاد مشـيج الـذكر احليـوان املنـوي        

  12.مع مشيج األنثى البويضة وتكوين الالقحة

والصــناعي لغــة هــو نســبة إىل صــناعته، ويعــين أن الشــيء املصــنوع قــد دخــل تركيبــه وإنشــاءه يــد        

واالصـــطناعي لغـــة يقـــال اصـــطنع فـــالن خامتـــا، إذا ســـأل رجـــال أن يضـــع لـــه خامتـــا واصـــطنع 13البشـــر،

وجنــد أن املــراد باملصــطلحني الصــناعي واالصــطناعي هــو مــا يقابــل مصــطلح 14الشــيء، دعــا إىل صــنعه،

  15.تصال الطبيعي الذي يعين اجلماعاال

ولكــن املشــرع اجلزائــري أطلــق عليــه تســمية التلقــيح االصــطناعي ولــيس الصــناعي مبوجــب املــادة         

ألن الرتمجـــة احلرفيـــة الصـــحيحة للكلمـــة مـــن اللغـــة األجنبيـــة  16مكــرر مـــن قـــانون األســـرة اجلزائـــري، 45

Artificielأي يـــدويا عكـــس الطبيعـــي الـــذي يـــتم دون  ، والـــيت تعـــين تـــدخل يـــد اإلنســـان فيـــه آليـــا

                                                 
  .580أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي، المرجع نفسھ، ص - 10
، 35،2016، الع�دد 2لجامع�ة العراقی�ة، المجل�د ھناء موزان ظاھر، التكیف الشرعي والق�انوني لعملی�ات التلق�یح الص�ناعي، مجل�ة ا - 11

  .  528ص 
،على ف�وزي اب�راھیم، م�دى مش�روعیة أطف�ال األنابی�ب ب�ین 2ص.....شادیة الصادق الحسن، حكم اإلسالم في التلقیح االصطناعي،  -12

  . 14، ص 2، العدد4الفقھ االسالمي والقانون، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
  .580أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقي، المرجع السابق، ص  - 13
عل��ى مح��ي ال��دین القراداغ��ي، عل��ى یوس��ف المھ��دي، فق��ھ  القض��اء المعاص��رة، دراس��ة فقھی��ة طبی��ة مقارن��ة، ش��ركة دار البش��ائر  - 14

  .564، ص 2000االسالمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
  . 39، ص 1429حبا، البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة، دار إبن الجوزي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،اسماعیل مر - 15
  . 15المتعلق بقانون األسرة ، جریدة رسمیة عدد  2005فیفري 27المؤرخ في  02 - 05األمر رقم  -16
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، والـيت  Industrielفيقابلها يف اللغة األجنبيـة  تدخل االنسان يف حصوله، وبينما تسمية الصناعي

  17.تعين الصناعة وهي غري مقصودة هنا

يف البشــــر طبيــــا،  L’inséminationartificielleوأمــــا تعريــــف التلقــــيح االصــــطناعي         

بــاء علــى العمليــة الــيت يــتم مبوجبهــا تلقــيح البويضــة حبيــوان منــوي، وذلــك بإيصــال فهــو لفــظ يطلقــه األط

وكمـا يقـال أيضـا 18لغـرض احلمـل،" اجلمـاع " النطفة إىل البويضة بغري طريـق االتصـال اجلنسـي الطبيعـي

هو عبارة عن ادخال حيوانات منوية مسـتخرجة مـن الـزوج يف املسـالك البوليـة التناسـلية للزوجـة �ـدف 

اب واالجنــاب، وال يــتم ذلــك عــن طريــق املمارســة اجلنســية املباشــرة بــني الزوجــة والــزوج، ويلجــأ االخصــ

  .وبالتايل هو مساعد للحصول على طفل19الطب إىل هذه الطريقة يف حالة فشل معاجلة العقم،

وفيما خيص التعريـف التشـريعي للتلقـيح الصناعيحسـب القـانون اجلزائـري، مل يضـع تعريفـا لـه بـل        

مكرر املذكورة أعاله وخيضع لثالثة شروط لتحقيقه، فيتمثـل الشـرط األول يف  45أجازه حسب املادة 

أن يكون الزواج شرعيا، ويتمثل الشرط الثاين يف أن يكون التلقـيح برضـا الـزوجني وأثنـاء حيا�مـا، وأمـا 

    .الشرط الثالث يتمثل يف أن يتم مبين الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريها

وعليــه، فاملقصــود بــالتلقيح االصــطناعي حســب التشــريع اجلزائــري هــو اجلمــع بــني بويضــة رحــم الزوجــة 

ومــاء زوجهــا، وبرعايــة طبيــب خمــتص قصــد اإلجنــاب، وتــتم يف املستشــفيات واملراكــز الصــحية املختصــة، 

  20.وكما جيب أن تتم وفق الضوابط الشرعية والشروط القانونية اليت يستوجبها العمل الطيب

  االصطناعي حسب التشريع الجزائري أنواع التلقيح: لمطلب الثانيا

                                                 
  .72التشریع الجزائري، ص بلباھي سعیدة، االستعانة باألم البدیلة في التلقیح الصناعي حسب   -17
  .529ھناء موزان ظاھر، المرجع السابق، ص  - 18
  .529ھناء موزان ظاھر، المرجع نفسھ، ص  - 19
  .7 – 6بغدالي الجیاللي، المرجع السابق، ص ص   - 20
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إن عمليــات التلقــيح الصــناعي حســب التشــريع اجلزائــري عديــدة تعتمــد علــى مصــدر التلقــيح،   

فتتمثـل الصـورة األوىل  21ومكان اإلخصاب املستخدم فيه السائل املنوي، وميكن تقسيمه إىل صورتني،

ونعــين بــه عمليــة االدخــال الطــيب ملــاء الرجــل يف املوضــع املعــد لــه يف  يف التلقــيح االصــطناعي الــداخلي،

أو هــو عمليـة طبيــة تتمثــل يف اخصــاب املــرأة عـن طريــق حقــن الســائل املنــوي  22املـرأة لضــرورة عالجيــة،

  23.لزوجها ويستوي أن تكون النطفة يف عملية التلقيح طازجة أو جممدة

قــيح االصــطناعي اخلــارجي أو مــا يعــرف باألطفــال األنابيــب، أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل يف التل         

وهــي صــورة خمتلفــة عــن الصــورة األوىل، ألن التلقــيح الصــناعي الــداخلي مل تســتطيع التغلــب علــى كافــة 

أنــواع العقــم، فهــذه الوســيلة الســابقة ال جتــدي نفعــا يف حالــة عقــم الزوجــة بســبب انســداد قنــايت قــالوب 

لقــيح الــداخلي داخــل رحــم املــرأة، ومنــه ظهــرت وســيلة أخــرى يــتم �ــا حيــث يســتحيل اجــراء عمليــة الت

إذنــالتلقيح االصــطناعي اخلــارجي هــو التلقــيح بــني نطفــة 24التغلــب علــى عــدم القــدرة علــى اإلخصــاب،

الرجـــل ببويضـــة األنثـــى يف خـــارج الـــرحم يف أنبـــوب اختبـــار، وبعـــد أن حيـــدث االنقســـام  املناســـب بعـــد 

  25.يضة تعاد اللقيحة املخصبة إىل رحم املرأة صاحبة أم الاجتماع احليوان املنوي بالبو 

                                                 
  . 231رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص   -21
یاسر محم�د عب�د هللا، خلی�ل اب�راھیم حس�ین، الموق�ف الق�انوني م�ن عملی�ة التلق�یح الص�ناعي وت�أجیر األرح�ام، مجل�ة كلی�ة الحق�وق   - 22

  .307والعلوم السیاسیة، ص 
  .307یاسر محمد عبد هللا، خلیل ابراھیم حسین، المرجع نفسھ، ص  - 23
  .241رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص  - 24
أطفال األنابی�ب بدای�ة " األم البدیلة وھي المرأة التي تأخذ جزء من دور األم، وھوما مكنت منھ تقنیة التلقیح االصطناعي الخارجي  - 25

الثمانیات، وذلك بأن تحمل بویضة لیست منھا مخصبة بماء غیر الزوج، فال یكون لألم البدیلة في ھذه الحال�ة عالق�ة وراثی�ة بالطف�ل ب�ل 
لى الحمل، وھنا یمك�ن أن تك�ون اللقیح�ة م�ن ال�زوجین أو ھب�ة م�ن الغی�ر، والمش�رع الجزائ�ري ال یجی�ز اج�راء التلق�یح یقتصر دورھا ع

أحم�د : مكرر من قانون األسرة الجزائري، لمزید م�ن التفص�یل 45من المادة  3االصطناعي باستعمال االم البدیلة، وھذا بموجب الفقرة 
الممارسات الطبیة والعملیة الحدیثة في القانون الوضعي والشریعة، رسالة دكتوراه ف�ي الق�انون عمراني، حمایة الجسم البشري في ظل 

  . 23، ص 2010، 2009الخاص، جامعة وھران، وھران، الجزائر، 
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إذن التلقيح االصطناعي هو جمموعة األعمال الطبية اهلادفة لتخصيب البويضة خارج الـرحم يف أنبـوب 

  26.اختبار أو وعاء خمربي

  المسؤولية الناجمة عن أخطاء الطبيب من إجراء أعمال التلقيح الصناعي: الثاني المبحث

ر أحكام املسـؤولية مهمـا كـان نوعهـا البـد أن يتـوفر فيهـا ركـن أساسـي هـو اخلطـأ الـذي إن تقري  

يــؤدي إىل النتيجـــة الـــيت تقــام عليهـــا هـــذه املســـؤولية، وهــي تضـــرر الشـــخص الــذي تناولـــه خيـــص عمليـــة 

  .طبية

طاق واملقصود باخلطأ الطيب هنا هو خطأ الطبيب املرتتب من املسؤولية على وجه العموم، ويف ن       

التلقيح االصطناعي مبناسبة اجناز هذه العملية، واليت تعترب بالغة الصعوبة، ومبـا أن عنصـر الـزمن يـدخل 

  .هنا فقد تطرأ ظروف طارئة أو استثنائية تؤدي إىل فشل التلقيح االصطناعي

واخلطــأ املرتكــب مــن طــرف الطبيــب واملســبب ألخطــاء أثنــاء إجــراء عمليــة التلقــيح االصــطناعي        

سـواء كــان قبـل اجرائهــا أو خالهلــا أو حـىت بعــدها، ولنعــرض املسـؤولية النامجــة عــن أخطـاء الطبيــب مــن 

إجــراء أعمــال التلقــيح الصــناعي يف مطلبــني، فنتنــاول يف املطلــب األول حتديــد عناصــر اخلطــأ الطــيب يف 

االصــطناعي، جمــال التلقــيح االصــطناعي، وخنصــص املطلــب الثــاين لصــور اخلطــأ الطــيب يف جمــال التلقــيح 

  :وذلك وفقا للتقسيم اآليت

  تحديد عناصر الخطأ الطبي في مجال التلقيح االصطناعي: المطلب األول

يتمثــل اخلطــأ الطــيب يف جمــال التلقــيح االصــطناعي خبــروج الطبيــب املخــتص بإجرائــه عــن ســلوكه        

ــــاحيتني العمليــــة والنظريــــة أو إ ــــه بواجبــــات احليطــــة املعــــروف يف القواعــــد واألصــــول الطبيــــة مــــن الن خالل

  :  واليقظة، ولنتعرض فيما يلي حتديد عناصر اخلطأ الطيب يف جمال التلقيح الصناعي على النحو اآليت

                                                 
  . 61، ص 1994زیاد أحمد سالمة، أطفال األنابیب بین العلم والشریعة، دار العربي للعلوم، عمان، األردن، الطبعة الثانیة،  - 26
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  خروج الطبيب المختص عن القواعد واألصول الطبية: الفرع األول

 إن املتفــق عليــه فقهــا وقضــاء أن األصــول الطبيــة هــي تلــك األصــول الثابتــة والقواعــد املتعــارف  

 27عليهــا بــني أســرة األطبــاء نظريــا وعمليــا، والــيت جيــب أن يلــم �ــا الطبيــب وقــت تنفيــذه للعمــل الطــيب،

وخــروج الطبيــب املخــتص عــن األصــول العلميــة وأخالقيــات املهنــة، وبالتــايل قيــام مســؤوليته يف مواجهتــه 

  28:مىت خرج عن مجلة من الشروط تتمثل فيما يلي

نوعه بإجراء جتارب على احليوانات أو ال يـتم اإلعـالن عنـه مـن  أن يتم استخدام أسلوب العالج أو -

  .قبل مدرسة طبية معرتف �ا

  .أن ميضي وقت كايف للتأكد من كفاءة األسلوب -

 .أن جيري التسجيل العلمي لألسلوب العالجي قبل استخدامه على اإلنسان -

والعلميـة الـيت حتكـم املمارسـة وحسب املشرع اجلزائري، فيجب حتمـا احـرتام املبـادئ األخالقيـة  

الطبيـة أثنـاء القيــام بالتجريـب علـى االنســان يف اطـار البحــث العلمـي، وخيضـع التجريــب للموافقـة احلــرة 

واملنرية للشخص موضوع التجريـب أو عنـد عدمـه ملمثلـه الشـرعي، وتكـون هـذه املوافقـة ضـرورية يف كـل 

 29.حلظة

لقواعــد واألعــراف الــيت يتعــني علــى كــل طبيــب أو واألخالقيــات الطبيــة هــي جمموعــة املبــادئ وا 

فالطبيــب املخــتص يف جمــال  30جــراح أســنان أو صــيديل أن يراعيهــا، وأن يســتلهمها يف ممارســة مهنتــه،

                                                 
سھیر منتصر، التلقیح الصناعي حال حیاة الزوجیة وبعد وفاة الزوج من وجھة نظر القانون والفق�ھ اإلس�المي، مكتب�ة النص�ر، ص  - 27

51  .  
، الع�دد 16صالح، المسؤولیة الطبیة المترتبة عن التلقیح الصناعي، مجلة كلی�ة الحق�وق، جامع�ة النھ�رین، المجل�د  رؤى عبد الستار - 28
3 ،2014 .  
، 35المتعل�ق بحمای�ة الص�حة وترقیتھ�ا، جری�دة رس�میة ع�دد1990جویلی�ة  31الم�ؤرخ ف�ي  17-90من القانون رقم  168/2المادة  - 29

  .1990أوت  15المؤرخة في 
  .1992جویلیة  8، المؤرخة في 52المتضمن أخالقیات الطب، جریدة رسمیة رقم 276 -92من الرسوم التنفیذي رقم  1ادة الم - 30



 القانونية و السياسيةمجلة المستقبل للدراسات 

 التلقيح الصناعي واملسؤولية املدنية الطبية املرتتبة عن إجراءه حسب التشريع اجلزائري

 جامعة خنشلة -زوليخة زوزو: الدكتورة  /ماية بن مبارك: الدكتورة

 

151 

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

  2020      - اثاني ديسمرب    العدد -   الرابع   الد   

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

 

إجراء عمليات التلقيح االصطناعي مرخص له مبمارسة املهنة وفق الشروط املنصوص عليها يف التشريع 

  31.والتنظيم املعمول �ما

  اإلخالل بواجبات الحيطة واليقظة: الفرع الثاني

إن واجب احليطة واليقظة هو مبدأ متفق عليه فقها وقانونا، ويتمثل اإلخـالل بواجبـات احليطـة   

واليقظــة يف خــروج الطبيــب عمــا هــو مفــروض عليــه مــن واجــب التــدبر واحليطــة يف جمــال الطــب بصــفة 

  32.عامة، ويف جمال عمليات التلقيح االصطناعي على وجه اخلصوص

وعلــى العمــوم الطبيــب ملــزم ببــذل عنايــة ال حتقيــق نتيجــة، وأمــا إذا فشــل العــالج نتيجتــه خطــأ        

وتتعـدد األخطـاء غـري العمديـة يف عـدة 33ارتكبه، فطبقـا للقواعـد العامـة يسـأل عـن خطـأ غـري العمـدي،

د حــاالت الــيت تنــتج ضــرورة تــدخل الطبيــب، فقــد يســتعمل أدوات غــري معقمــة، وقــد خيــيط جرحــا بعــ

العمليــة وينســى احــدى أدواتــه يف بطنــه، وقــد جيــري عمليــة جراحيــة دون ختــدير املــريض، وكلهــا أخطــاء 

طبيــة شــائعة مــن الناحيــة العمليــة، ويرتتــب عــن هــذه األخطــاء مســؤولية الطبيــب أيضــا يف جمــال التلقــيح 

  34.الصناعي

  صور الخطأ الطبي في التلقيح الصناعي: المطلب الثاني

تلقــيح االصــطناعي تســتغرق عــادة فــرتة مــن الــزمن، وهلــذا فتــدخل الطبيــب يكــون يف إن عمليــة ال       

مـــرحلتني األوىل قبـــل إجــــراء هـــذه العمليـــة أو بعــــدها، وإن اخلطـــأ قـــد حيــــدث مـــن الطبيـــب يف أي مــــن 

  : املرحلتني، وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل على النحو اآليت

                                                 
  .المذكور آنفا 297 -92من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  - 31
  .338، 337رؤى عبد الستار، المرجع السابق، ص ص - 32
  .401النحوي سلیمان، المرجع السابق، ص  - 33
، 39، ص ص 1993محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام الفضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، الق�اھرة، مص�ر، - 34

40.  
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  ية التلقيح االصطناعيالخطأ الطبي قبل إجراء عمل: الفرع األول

إن الطبيب القـائم قبـل بعمليـة التلقـيح االصـطناعي ملـزم قبـل بـدء هـذه العمليـة باحلصـول علـى   

  : رضا أطرافها، ولذلك نتناول اخلطأ الطيب قبل اجراء عملية التلقيح االصطناعي يف اآليت

الــذي يعــاين منــه فيعــرف التشــخيص بأنــه البحــث والتحقيــق مــن املــرض  :الخطــأ فــي التشــخيص: أوال

والطبيـب الـذي تعـرض عليـه حالـة العقـم  35املريض، ويهدف إىل حتديد األمـراض بعـد معرفـة أعراضـها،

مـــن املفـــروض أن يقـــوم بتشـــخيص الســـبب املـــؤدي إىل هـــذه احلالـــة، حيـــث أن هلـــذه احلالـــة العديـــد مـــن 

عمـل اجلراحـي، فاخلطـأ األسباب، وحىت أن التشـخيص لـه أثـر بـالغ األمهيـة يف حتديـد نتـاج العـالج أو ال

يف تشخيص احلالة سيؤدي حتما إىل اخلطأ يف العالج، وجند يف حاالت كثرية يؤدي إىل موت املـريض 

أو إصابته بعلة أو عاهة يطول أمدها، وجند الطبيب يف هذه احلالة مسـؤول عـن اخلطـأ يف شـقيه جزائيـا 

  .ومدنيا حسب احلاالت

بنجــاح عمليــة التلقــيح االصــطناعي مــع عــدم وجــود أدىن احتمــال وغــري أنــه إذا أوهــم الطبيــب الــزوجني 

لــــذلك وأقــــدم علــــى إجرائهــــا، فيســــأل جزائيــــا وبتهمــــة املســــاس بســــالمة اجلســــم إذا تبــــني أن احلالــــة ال 

  36.تستوجب من حيث األصل اللجوء إىل التلقيح �ذه الوسيلة

ا طـريف عمليـة التلقـيح شـرط رضـ: عدم الحصول على رضا طرفي عمليـة التلقـيح االصـطناعي: ثانيا

االصطناعي ضروري إلجرائها، وعدم تـوافره قـد يـؤدى إىل خـروج العمـل الطـيب مـن إطـار املشـروعية إىل 

إطــــار التجــــرمي، ومــــع ذلــــك فقــــد جنــــد الطبيــــب يقــــوم بالعمليــــة ســــواء داخــــل إطــــار العالقــــة الزوجيــــة أو 

  37.خارجها، ودون علم أحد الزوجني أو دون علمهما معا

                                                 
  .338رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 35
  . 68أحمد عمراني، المرجع السابق، ص  - 36
  .396النحوي سلیمان، المرجع السابق، ص  - 37
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رضــا الــزوجني يف عمليــة التلقــيح االصــطناعي شــرطا أساســيا، وذلــك ألن الولــد ســـيحمل ويعــد        

اســم أبويــه، ومــن مت فــإن رضــامها الصــريح قبــل اجــراء عمليــة التلقــيح االصــطناعي يعــد ضــروريا، فــاألبوة 

واألمومـــة هـــي مســـالة اختياريـــة ولـــيس إجباريـــة علـــى اإلطـــالق، وجنـــد أن مصـــلحة الولـــد تقضـــي الرضـــا 

لو أن هذه العملية متت رضا الـزوج مـثال فـإن الولـد يـأيت غـري مرغـوب فيـه مـن الـزوج الـذي مل املسبق، و 

  38.يوافق على اإلجناب، وما يرتتب على ذلك من آثار سيئة على الولد وأمه

وبالنســـبة ملوقـــف املشـــرع اجلزائـــري مـــن هـــذا الشـــرط، فقـــد أكـــد علـــى ضـــرورة تـــوافر شـــرط رضـــا         

للجــوء إىل التلقــيح االصــطناعي، وخيضــع هــذا األخــري إىل ثالثــة شــروط، فيتمثــل الــزوجني، فيجــوز هلمــا ا

الشــــرط األول يف أن يكــــون الــــزواج شــــرعيا، ويتمثــــل الشــــرط الثــــاين يف أن يكــــون رضــــا الــــزوجني وأثنــــاء 

  39.حيا�ما، وأما الشرط الثالث فيتمثل يف أن يتم مبين الزوج وبويضة رحم الزوجة وأثناء حيا�ما

ا أحد الزوجني يتحقق يف حالتني، فتكون احلالة األوىل يف حالة ختلف رضا الزوجة، فيجري وانتفاء رض

الطبيب عملية التلقيح دون رضاها بناء على طلب الزوج، أي بعد اتفاق الطبيب والـزوج الـذي يرغـب 

  40.يف احلصول على الولد

الرضـا الزوجـة ضـروري لصـحة ويرى الفقه القانوين يف هـذا الشـأن، أن التكييـف القـانوين لتخلـف شـرط 

عمليــة التلقــيح االصــطناعي، فــإن الفعــل الــذي يقــع علــى الزوجــة يشــكل جرميــة هتــك عــرض هلــا بــالقوة 

لتوفر الركن املادي للجرمية املتمثل يف اإلكراه املادي حلصول الفعل دون رضا املعين عليها، وهي الزوجة 

  41.رضي هلاووقوعه على جسدها وتضمينه إخالال جسيما باحلياء الع

                                                 
  .51ني، المرجع السابق، ص أحمد عمرا - 38
  .مكرر من قانون األسرة الجزائري 45المادة  - 39
  .51أحمد عمراني، المرجع السابق، ص   -40
، رؤى عبد الس�تار ص�الح، 125، ص 1979منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة لألطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة،   - 41

  . 340المرجع السابق ص 
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وتكون احلالة الثانية يف حالـة عـدم موافقـة الـزوج، ويكـون الفـرض هنـا باتفـاق بـني الطبيـب والزوجـة     

دون علم الزوج، حبيث تقنع الزوجة زوجها على التوجه ملخرب خمتص يف حتليل اخلاليـا التناسـلية إلجـراء 

ات املنوية منه حيتجز البعض منها حتليل ليس لغرض التلقيح ولكن لغرض العالج، وبعدها أخذ احليوان

لتلقيح �ا الزوجة اصطناعيا، ويف هذه احلالة ال ميكن للزوج شرعا وقانونا أن ينكر نسب املولود، طاملـا 

قــد تــوافرت، غــري أن الــبعض يــرى عــدم مشــروعية هــذا " اجلمــاع"أن شــروط النســب باالتصــال الطبيعــي 

  42.الزوجة مما قد يربر الطالق اإلجراء تكمن يف أنه مت بناء على غش وخداع من

ــــزوج دون علمــــه         إذن تلجــــأ الزوجــــة يف هــــذه احلالــــة إىل التلقــــيح االصــــطناعي خباليــــا تناســــلية ال

وموافقته الصرحية، حيث تتفق مع الطبيب املختص على أن يقوم بتلقيحها اصطناعي مبـين زوجهـا بعـد 

التناســـلية ألي ســـبب مـــن األســـباب، فيقـــوم أن يكـــون هـــذا األخـــري قـــد جلـــأ إىل خمـــرب لتحليـــل اخلاليـــا 

باحتجـــاز بعـــض مـــن تلـــك اخلاليـــا مث يلقـــح �ـــا الزوجـــة إمـــا مباشـــرة داخـــل اجلســـم أو خارجهـــا، وتقـــوم 

  43.املسؤولية يف مواجهة كل من الطبيب والزوجة

  الخطأ الطبي أثناء إجراء عملية التلقيح الصناعي وبعدها: الفرع الثاني

ه يف أثنـــاء وبعـــد إجـــراء التلقـــيح االصـــطناعي متمثـــل يف نـــوعني مـــن يكـــون اخلطـــأ املتوقـــع حدوثـــ  

األخطــاء، باعتبارمهــا مــن أكثــر األخطــاء أمهيــة، فيتمثــل اخلطــأ األول يف خلــط األنابيــب ببعضــها، ويف 

حني حيدث اخلطأ الثاين يف املرحلة الـيت تلـي عمليـة التقـيح االصـطناعي وهـو اخلطـأ يف الرقابـة، ونتنـاول 

  : بشيء من التفصيل على النحو اآليت هاذين اخلطأين

                                                 
  .53، 52مراني، المرجع السابق، ص ص أحمد ع - 42
  .340رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 43
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يلتـزم الطبيــب املخـتص باتبــاع األصـول العلميـة والفنيــة املتعـارف عليهــا  :خلـط األنابيــب ببعضـها: أوال

طبيــا، وهــو يف جمــال التلقــيح االصــطناعي يلتــزم بــأن حيــافظ علــى البويضــة امللقحــة، وأن حيمــي األنابيــب 

  . من االختالط أو االستبدال بغريها

وإذا أمهل يف ختزينها واحلفاظ عليها، وأدى ذلك إىل اخللط حبيث خلط أنبوب حيتوي على حيا        

من ذكرية مع أنبوب أخـر حيتـوي علـى بويضـات أنثويـة تعـود المـرأة أخـرى ليسـت زوجتـه، أو بـالعكس 

ة حتقـــق مســـؤوليته اجلنائيـــة غـــري العمديـــة عـــن نســـب طفـــل إىل غـــري والديـــه، ممـــا يســـبب ألطـــراف العمليـــ

أضرارا مادية ومعنوية، لذا جيب االنتباه يف مرحلة تنفيذ العملية، وكما جيب عليه متابعة احلالة الصـحية 

للزوجــة الــيت اجــري التلقــيح االصــطناعي هلــا، واختــاذ مــا يــراه مناســبا ملواجهــة مــا يســتجد يف حالــة املــرأة 

البيانـات، والنصـائح الواجـب الصحية، وال يقتصر األمـر عنـد هـذا احلـل بـل جيـب عليـه أن يعطـي كافـة 

  44.اتباعها ملفاداة أو على األقل التقليل من حدة النتائج الضارة

وإخالل الطبيب املختص بالتزام عدم خلط األنابيب تتحقق معه املسؤولية غري العمديـة، ولكـن        

يـرتك لـه  ليس معىن ذلك أن على الطبيـب أن يطبـق العلـم كمـا يطبقـه غـريه مـن األطبـاء، فمـن حقـه أن

  45.قدر من االستغالل يف التقدير يف العمل وممارسته املهنية طبقا ملا ميليه عليه ضمريه وقتها

يلتزم الطبيب الذي اجرى عملية التلقيح االصطناعي للزوجة مبتابعة حالتها، : الخطأ في الرقابة: ثانيا

يـب يسـأل عنـه إذا كـان هـو وأما إذا قام الطبيب برتك مريضـته، فـإن ذلـك يعـد إخـالال مـن جانـب الطب

  46.السبب املباشر للنتيجة، فيجب البحث يف السبب املباشر

                                                 
  .259رنا عبد المنعم الصراف، المرجع السابق، ص  - 44
  .  199محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  - 45
  . 342رؤى عبد الستار صالح، المرجع السابق، ص  - 46



 القانونية و السياسيةمجلة المستقبل للدراسات 

 التلقيح الصناعي واملسؤولية املدنية الطبية املرتتبة عن إجراءه حسب التشريع اجلزائري

 جامعة خنشلة -زوليخة زوزو: الدكتورة  /ماية بن مبارك: الدكتورة

 

156 

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

  2020      - اثاني ديسمرب    العدد -   الرابع   الد   

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

 

وكما يلتزم الطبيب املختص أيضا يف هذا الشأن، بإعطاء املريض كافة النصائح الواجب اتباعها        

ضــرار وجنـد أنـه مـن بـني األ 47لتفـادي النتـائج السـيئة املتوقعـة أو للتحقيـق مـن هـذه النتــائج علـى األقـل،

التشـويهات الـيت ميكــن أن تصـيب اجلنــني أو عـدم تكلــل : املرتتبـة  عـن خطــأ الرقابـة احملتملــة الوقـوع هــي

  .   عملية التلقيح االصطناعي بنجاح

   

  :خاتمة

إن األمهية البالغة اليت يكتسيها موضوع مسـؤولية الطبيـب عـن أعمـال التلقـيح الصـناعي حسـب        

التشريع اجلزائري علـى مسـتوى الدراسـات الطبيـة علـى وجـه العمـوم، واألحبـاث القانونيـة خصوصـا علـى 

الثقـة لـدى اعتبار أنه عالجا ناجعا حلاالت العقم بكل صورها، وكذا االكتئاب األسري ومـدى إرجـاع 

  :مجلة العائالت واألسر، ولقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل النتائج اآلتية

إن التلقيح االصطناعي هو عملية تلقيح بغري طريق االتصال اجلنسي الطبيعي سواء كان داخلـي  - 1

أو خــارجي، وهــو يعتــرب أحــدث الوســائل العلميــة املســامهة يف اإلجنــاب وثــورة بيولوجيــا يف هــذا ا�ــال، 

اجلمـاع هــو  وأيضـا طريقــة اسـتثنائية ال ميكــن اللجـوء هلــا إال يف حالـة وجــود مـربر طــيب يثبـت ذلــك، ألن

األصــل يف عمليــة اإلجنــاب، وأمــا هــذه الطريقــة االصــطناعية يف اإلجنــاب كــان هلــا أثــر علــى الكثــري مــن 

املفاهيم األساسية ومن أمهها النسب، وهي تقنية حديثة تفرض على أغلب التشـريعات املقارنـة تنظيمـا 

  .مبوجب أحكام قانونية واضحة ودقيقة أل�ا جاءت يف نصوص متفرقة

                                                 
  .342فسھ، ص رؤى عبد الستار صالح، المرجع ن - 47
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ـــة التلقـــيح االصـــطناعي خيضـــع للمســـاءلة القضـــائية إذا قـــام �ـــذه إ - 2 ن الطبيـــب قـــائم بـــإجراء عملي

العمليـة لــزوجني ال تسـتدعي ظــروفهم الصــحية تلـك أو دون رضــامها، أو تالعـب باللقيحــات والنطــاف 

  .أو يف حالة التقصري يف تبصريمها لعواقب العملية واآلثار املرتتبة عليها

ديالت يف القـوانني الـيت هلـا عالقـة �ـذه املسـتجدات العلميـة يف جمـال اإلجنـاب إنه جيـب إقامـة تعـ - 3

خاصـة قـانون األســرة، قـانون الصــحة وترقيتهـا، قــانون العقوبـات والقـانون املــدين حـىت يكــون هنـاك نــوع 

من التكامل واالنسجام بني خمتلف القوانني، وتفادى الثغـرات القانونيـة ومواكبـة املسـتجدات الطبيـة يف 

  .جمال اإلجناب

إن اخلطــأ الطــيب يف جمــال التلقــيح االصــطناعي ميكــن حتديــده إذا كــان هنــاك خــروج الطبيــب عــن - 4

القواعـــد واألصـــول الطبيـــة وبإخاللـــه بواجـــب احليطـــة واليقظـــة، وكمـــا أنـــه قـــد حيـــدث قبـــل إجـــراء عمليـــة 

  .التلقيح، وقد يكون أثناء أو بعد إجراء هذه العملية

راعـــــاة األصـــــول املهنيـــــة، ويف تشـــــخيص احلالـــــة املرضـــــية للـــــزوجني أو ســـــبب إن الطبيــــب ملتـــــزم مب - 5

عقمهمــا، وكمــا أنــه ملتــزم باستحصــال رضــا طــريف عمليــة التلقــيح االصــطناعي، ولــه أن ينفــي مســؤوليته 

بإثبات أنه بـذل العنايـة املطلوبـة واملتفقـة مـع األصـول العلميـة والطبيـة ألن التزامـه هـو بـذل عنايـة ولـيس 

جة، وكما له أن يدفع بعدم ترتب املسؤولية عليه إذا أثبت أ�ا وقعت لسبب أجنيب كحدوث حتقيق نتي

  . ظرف طارئ أو قوة قاهرة أو خطأ املتضرر نفسه

  :وعلى ضوء ما سبق ذكره ميكن وضع بعض االقرتاحات نوجزها يف اآليت

خـــالل وضـــع ضـــرورة اصـــدار تشـــريع خـــاص يـــنظم مســـألة التلقـــيح االصـــطناعي تنظيمـــا دقيقـــا مـــن  -

  .الضوابط الضرورية اليت حتكم العملية
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بشأنه يف املرافق الصحية العامة، على وجه التحديد، يف ارتفاع نسب اإلصابة بالعدوى 

اليت تصيب الشخص جراء مكوثه أودخوله أو حىت ارتياده إحدى املؤسسات (االستشفائية 
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Abstract  

Technical and technological development in the field of medical sciences has 
led to the use of complex equipment and devices which, due to their permanent 
contact with the bodies of patients and nurses, require high efficiency for proper 
use. and specialized know-how in cleaning and sterilization. High rates of hospital 
infection (which affects a person because of their stay, entry or even visit to a 
public health establishment), which has become a real threat to public health. 

Despite the danger posed by hospital infections, they are still subject in Algerian 
law to the general rules of responsibility, despite their ineffectiveness. 

Keywords: hospital infection. the responsibility. Damage repair 

  : مقدمة

وككل تطور علمي،  ليوم،خيلف التطور التقين والتكنولوجي الذي يشهده قطاع الصحة ا

ففي الوقت الذي مت . تعد الضريبة اليت تدفعها البشرية يف سبيل هذا التقدم املخاطر واألضرارمجلة من 

فيه حتقيق جناحات كبرية يف القضاء على العديد من العلل واألوبئة الفتاكة واألسقام، ويف حني قطع 

معها األخطاء ونسب اإلمهال اليت تقيم املسؤولية الفن الطيب اجلراحي أشواطاً متقدمة يفرتض أن تقل 

اجلزائية واملدنية لألطباء واجلراحني، أثبت الواقع عكس ذلك، خاصة مع الوعي الذي ساد أذهان 

املرضى بأن ختلو عن االستسالم لفكرة القضاء والقدر، ومل يعد مسموحًا للطبيب مع كل هذا التقدم 

 .الفشل يف �اية املطافالعلمي الطيب اقرتاف نفس األخطاء و 

فاستخدام وسائل علمية مبتكرة وحديثة يف العالج، ذات فعالية كبرية، وإتباع تقنيات متطورة ومتقدمة 

لكنه وباملقابل، أدى  1.يف الفحص والتشخيص، من شأنه دون شك أن يرفع نسبة الفرص يف الشفاء

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، اإلصدار األول، )دراسة مقارنة( في المسؤولیة الطبیة المدنیة أسعد عبید الجمیلي، الخطأ 1

  .173 - 172، ص 2009األردن، 
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الوسائل هذه عض األطباء على استخدام إىل زيادة األضرار اليت يتعرض هلا املرضى بسبب عدم قدرة ب

التقنية احلديثة استخدامًا صحيحاً، وإىل ازدياد خماطر حدوث التداعيات الضارة للعالج أو التدخل 

 2اجلراحي، بعيدًا ويف منأى عن أي خطأ من جانب القائم بالعمل الطيب والذي ميكن نسبته إليه،

وهذا بعد أن كان اخلطأ الذي يقرتفه الطبيب أو اجلراح أساس قيام املسؤولية الطبية املدنية، واليت تقوم 

  3.أيضاً نتيجة إمهاله وعدم احرتازه، وحىت نتيجة جهله من الوجهة العلمية

إىل العدوى االستشفائية بصفتها واحدة من أهم املخاطر أو  وسنعرض يف هذا البحث

ما املقصود بالعدوى  : "إشكالية تتمثل يف من حبث.د يتعرض هلا حمتاجو العناية الطبيةاألخطار اليت ق

  االستشفائية؟، وما مدى فاعلية ما أقره املشرع اجلزائري من آليات للتعويض عنها؟

 الذي تقتضيه طبيعة املوضوع، مع املنهج التحليليحرصًا على معاجلة اشكالية البحث اعتمادنا و 

  .صل إليه القانون الفرنسي مقارنة مع التشريع اجلزائرياستقراء ما تو 

ولقد مت تقسيم البحث إىل ثالثة مطالب، يتضمن األول تعريف العدوى االستشفائية و طرق انتقاهلا، 

آليات  ، أما الثالث فيتضمنملسؤولية النامجة عنهاأساس احتديد الطبيعة القانونية أما الثاين فيتضمن 

  .كل من القانون الفرنسي و اجلزائريياها يف  التكفل بضحا

  تعريف العدوى االستشفائية و طرق انتقالها: المطلب األول

"  NOSOS" ينحدر أصل هذه الكلمة من اللغة اليونانية، وترتكب من نوسوس 

وتشكل يف جمموعها كلمة نوسوكميون اليت تعين العناية، "  KOMEIN" وتعين املرض، و كمني 

                                                 
 .14، ص 2007ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 2
  .24أسعد عبید الجمیلي، المرجع نفسھ، ص 3
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 "Nosocomeion  " فمصطلح العدوى يعين اجتياح بعض  4مستشفى أو مستشفوية،أي

تكون العدوى استشفائية أو ،و خلاليا اجلسم احلية وتدمريها) بكترييا أو فريوسات ( الكائنات ا�هرية 

أو جراء دخوله إليها، ومل تكن املريض باملؤسسة الصحية للعالج مستشفوية إذا ظهرت خالل مكوث 

ساعة على دخول  48ذلك أن مرور  5وفة عند دخول الشخص إىل هناك،موجودة أو على األقل معر 

ستشفائية عن غريها، وتطول هذه الشخص للمرفق الصحي، هي مهلة مطلوبة لتمييز العدوى اإل

باملرض املعدي وهي الفرتة املمتدة بني اإلصابة ( املهلة ألكثر من فرتة احلضانة اخلاصة ببعض اجلراثيم 

إذا ما مت حتديد اإلصابة بأحد األمراض اليت تستوجبها فور دخول ) املريضوظهور األعراض على 

يف حالة الشك، جيب حتديد وبدقة إمكانية وجود عالقة سببية بني العدوى الشخص إىل املستشفى، و 

يومًا من تاريخ إجراء  30يتطلب األمر باملثل كما . ودخول املريض للمؤسسة الصحية وإقامته �ا

حية مىت ظهرت العدوى مكان اجلراحة، ومتتد يف حالة تركيب األعضاء الصناعية أو يف العملية اجلرا

حالة زرع العضو إىل حوايل السنة من تاريخ الرتكيب أو التدخل اجلراحي، حىت لو غادر املريض 

  6.املستشفى

ناجتة عن تكاثر بكترييا اجلسم الواحد، سواءً  ومن حيث طرق االنتقال، فقد تعود ألسباب ذاتية 

على سطح اجللد أو داخل أحد أجهزة جسم املريض حسب نوع العدوى، لتنتقل من عضو إىل آخر 

                                                 
4 OLIVIER Hélène, la responsabilité de l’hôpital en matière des infections nosocomiales, mémoire de 
l’école nationale de la santé publique, Rennes, 2001, p 1. 
5Comité de lutte contre les infections nosocomiales, définitions standarisées desinfections 
nosocomiales, paris-nord, 1995, p 1. 
6Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'action sociale, Comité 
technique national des infections nosocomiales, 100 recommandations pour la surveillance et la 
prévention des infections nosocomiales,  deuxième édition, 1999, p 12 -13.  
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وقد  . اجلروح، احلروق، األمراض اجللدية وفتحات العمليات: عرب بوابات الدخول املتمثلة أساسًا يف

العدوى أو رجي أو البيئة كجراثيم الوسط الصحي، تكتسب من احمليط اخلا تعود ألسباب خارجية

ويطلق على هاتني  7.الناشئة عن حاملي امليكروب و العدوى اليت تنتقل من مريض إىل آخر

  .األخريتني العدوى باالختالط لتميزها عن النوع األول كو�ا تستوجب احتكاكاً بني األشخاص

  للمسؤولية الناجمة عن العدوى االستشفائيةالطبيعة و األساس القانوني : ثانيالمطلب ال

إذا كان املعرض لإلصابة بالعدوى االستشفائية هو املريض، الطاقم الطيب وشبه الطيب 

وحىت زائري املريض، وإذا كان املتسبب يف انتقال العدوى هو املمرض، الطبيب أو املريض نفسه  فمن 

املسؤولية النامجة عن اإلصابة، وما األساس  الذي ميكن أن يسأل عن احلادث حىت يتم حتديد طبيعة

  القانوين اليت تقوم عليه هذه املسؤولية؟ 

  الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة عن اإلصابة بعدوى المستشفيات: الفرع األول

تعد املسؤولية عن عدوى املستشفيات مسؤولية مرفقية أو مصلحية، تسأل فيها إدارة املرفق 

العاملني �ا من أطباء وغريهم، وعن إمهاهلا يف اإلشراف ورقابة األشخاص  الصحي عن تقصري

  .8العاملني لديها أو سوء اختيارها هلم

فمع أ�ا أخطاء شخصية مرتكبة من العاملني باملستشفى، إال أن هذه األخرية هي اليت تسأل عن 

دار�ا، فهم يعملون إل –العمال  –هذه األخطاء وعن الضرر الذي حلق الضحية، كو�م تابعني 

                                                 
7 CHAKROUN Mohamed, Infection associée aux soins : aspects cliniques, Ouvrage  collectif à 
l’usage des personnels soignants et des hygiénistes, Volume 2, Les risques infectieux en milieu de 
soins, Direction régionale de la santé de Bizerte,  Service régional d’hygiène du milieu, 2009, p 27. 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، )دراسة مقارنة ( المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم محمد جالل حسن األتروشي، 8
 .124، ص 2007
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حلسا�ا وهلا عليهم سلطة الرقابة والتوجيه حلسن سري العمل داخل املستشفى، وهذا يكفي حبد ذاته 

  .صفة التبعية بالنسبة إليهم قبلهالثبوت 

  األساس القانوني لقيام المسؤولية عن العدوى االستشفائية: الفرع الثاني

لقيام املسؤولية الطبية، ختلى القضاء عنه  أساساً  - ملدة غري قصرية -بعد أن ظل اخلطأ

 9باجتاهه إىل إقامة نوع آخر من املسؤولية غري اخلطئية واليت جوهرها فصل اخلطأ عن التعويض،

ومؤداها تقرير حق املضرور يف التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة للعمل الطيب دون حاجة إىل أي 

  .ي املسؤولية تقوم على أساس املخاطرحبث عن اخلطأ ولو عن طريق افرتاضه، كو�ا أ

من مسؤولية  Bianchi،10وقد شدد القضاء الفرنسي على إثر قضية بيانشي 

املستشفيات العامة دون خطأ أي مسؤوليتها على أساس اخلطر أو حتمل املخاطر الطبية أي خماطر 

ما يصيبهم من رغبة منه يف زيادة فرص املرضى وتسهيل عملية حصوهلم على التعويض ع 11العالج،

  . أضرار، بتذليل صعوبات إثبات اخلطأ الطيب

  

  

  

                                                 
دراسة فقھیة وقضائیة مقارنة في ضوء التطورات المعاصرة ألحكام المسؤولیة ( ثبات الخطأ في المجال الطبي إمحمد حسن قاسم، 9

 .117، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، )الطبیة
دروس في لحسین بن الشیخ آث ملویا، . أ: ، مأخوذ عن09/04/1993الصادر في " بیانشي" قرار مجلس الدولة في قضیة  10

. د: وانظر أیضاً . 35، ص 2007المسؤولیة اإلداریة، الكتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .121المرجع، ص نفس محمد حسن قاسم، . د: وكذلك. 83ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص

عدنان إبراھیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي، بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولیة المھنیة، نظمتھ كلیة الحقوق 11
المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة منشور في ( 2000ابریل  5إلى  3لجامعة بیروت العربیة في الفترة الممتدة من 

 .وما بعدھا 222، ص 2000لمسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، للمھنیین، الجزء األول، ا
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  آليات التكفل بضحايا العدوى االستشفائية:الثاني طلبالم

متنح اإلصابة بالعدوى اإلستشفائية باعتبارها ضرراً حمققاً قائماً على اإلمهال للقاضي كل  

السلطة لتقدير املبلغ املايل املستحق كتعويض عنها، وذلك الستحالة إعادة احلال إىل ما كانت عليه 

  12.أي استحالة التعويض العيين

ر ال يرجع إىل خطأ مهين وإمنا إىل املخاطر إصابة املريض أثناء تلقيه إحدى اخلدمات الطبية، بضر ف

اليت قد تصاحب تشخيص وعالج األمراض، كما يف حالة العدوى اإلستشفائية، ترتب دون شك 

أضرارًا مادية كفقدان الشخص لعمله ومصدر رزقه الوحيد نتيجة للعجز اجلسدي الناشئ عن 

  13.اإلصابة، مما جيعله عالة على عائلته وعلى الدولة

يضًا ضمن األضرار املادية اليت تستوجب التعويض يف هذه حالة، نفقات ومصاريف العالج ويدخل أ

 الزمة ملعرفةواإلقامة يف املستشفى وكذا مثن األدوية اليت يستخدمها املريض، باإلضافة إىل املصاريف ال

 حالة نوع الفريوس وتكاليف الفحوص الطبية والتحاليل الالزمة لتحديد نوع العالج املالئم، يف

 .اإلصابة عن طريق عملية نقل الدم

وألن املضرور قد ال يتمكن من مباشرة دعوى التعويض ألي سبب من األسباب، فكونه حينذاك 

صاحب اخلسارة الوحيد، يرى معظم الفقه ضرورة تدخل املشرع بوضع نظام خاص لتعويض األضرار 

لتعويض ضحايا احلوادث الطبية، والذي من الناشئة عن التداعيات الطبية العتقاده أنه احلل األنسب 

                                                 
ریاض منیر حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطبیة في التشریعات المدنیة ودعوى التعویض الناشئة عنھا،  ریم للنشر والتوزیع، 12

 .775، ص 2011الطبعة األولى، بدون بلد نشر،
 .151تروشي، المرجع السابق، ص محمد جالل حسن األ13
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شأنه إقامة التوازن بني املصاحل املتعارضة ونقل التعويض من جمال املسؤولية إىل جمال التضامن والتكافل 

  14.االجتماعي

وعلى خالف ذلك، تتباين آراء الفقه خبصوص هذا النظام املقرتح بني إنشاء صندوق قومي لضمان 

تعويض ضحايا هذه احلوادث وبني فرض نظام التأمني اإلجباري من املسؤولية عن احلوادث الطبية، 

صيبه يف يعقده إما الطبيب عن مسؤوليته أو يعقده املريض ضد احلوادث الطبية وعن األضرار اليت قد ت

  . مقابل دفع األقساط، وهو الشكل الذي تفضله شركات التأمني

  الفرنسي القانون التعويض في ضمانات : األول فرعال

ارتكز املشرع الفرنسي على مجلة من املبادئ اليت أرستها حمكمة النقض واخلاصة بتعويض 

واملتعلق  2002رس ما 04بتاريخ  15 2002-303مضروري احلوادث الطبية، فأصدر القانون رقم 

فأعطى محاية قانونية كبرية جدًا ويف مجيع مراحل . حبقوق املرضى وجودة نظام الصحة يف فرنسا

العالج للمرضى الذين أصا�م ضرر بسبب اخلطأ املهين أو بسبب املخاطر املالزمة لطرق العالج 

من خالل عدة هيئات  والتشخيص، حبيث ميكنهم تلقي التعويضات الكاملة ودون اللجوء إىل القضاء

 .مت تأسيسها وجمموعة أنظمة مت استحداثها لتويل مهمة التعويض

  :اهليئات املنشئة: أوالً 

للتعويض عن طريق التضامن القومي كضمان  -املشرع الفرنسي  -انطالقًا من إقراره 

قام بإنشاء املكتب الوطين للتعويض عن  16لألضرار أين ال ميكن تطبيق قواعد املسؤولية املدنية،

                                                 
 .161نفس المرجع،  ص  14

15 Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de  
système de santé,( JO du 5 mars 2002) 

 .  476محمد السید السید الدسوقي، المرجع السابق، ص 16
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صندوق تعويض ضحايا : األضرار اليت حتدث أثناء العالج وعن العدوى يف املستشفيات، ومثاهلا

  . األضرار الناشئة عن اإلصابة بفريوس اإليدز عن طريق نقل الدم أو احلقن مبواد مشتقة من مركباته

خصصت لتعويض ضحايا العالج يف ويعترب هذا الصندوق واحدًا من الصناديق اليت 

يتم متويلها عن طريق استقطاعات من خمتلف مراحله، ضمانًا حلقوقهم، وتدعى صناديق الضمان، 

و�دف هذه الصناديق . شركات التأمني، واليت تستقطعه بدورها من األقساط اليت يدفعها املؤمن هلم

كضحايا حوادث اإلرهاب، : إىل تعويض األضرار اليت يصعب مطالبة شخص معني بتعويضها

قضت حمكمة استئناف باريس يف أحد  صندوق اإلعانة الذي: ومنها أيضاً ... وضحايا املخالفات،

أحكامها بأحقية الزوج يف احلصول على التعويض منه، عن األضرار اليت حلقته شخصيًا من جراء 

  17.إصابة زوجته باإليدز نتيجة نقل الدم امللوث إليها

احلكم، يتبني أن تعويض الزوج جاء عن االضطرابات اليت سببتها إصابة زوجته فمن خالل هذا 

باعتبارها ضررًا مادياً، وبناًء على صلة القرابة بينهما وتأثره شخصيًا يف حياته اليومية بذلك، خاصة 

نه ويعد الضرر الذي حلقه غري مباشر، شأ. عند اإلصابة بأمراض معدية متنع من مباشرة احلياة الزوجية

  .شأن ضرر األوالد الذين يستفيدون أيضاً من التعويض باعتبارهم كذلك أقارب للضحية

ومما ال اختالف عليه أيضاً، استحقاق عائلة املتوىف للتعويض، مىت ما أدت اإلصابة باملرض نتيجة 

 نقل دم ملوث إىل الوفاة، إذ يشكل ذلك دون شك، ضرراً ماديًا من شأنه أن خيلف عدة تغريات يف

  18.الوسط األسري واالجتماعي، كونه املعيل

                                                 
 .153السابق، ص  محمد جالل حسن االتروشي، المرجع17
 .152نفس المرجع،  ص  18
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كما أقر القضاء يف بعض احلاالت، إمكانية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية رغبة منه يف احلفاظ على 

حق ضحايا احلوادث الطبية يف احلصول على التعويض، كما يف حالة عدم التناسب بني هذا األخري 

دم متكنه من احلصول على التعويض من اجلهة اليت وكذا يف حالة ع والضرر الذي حلق الضحية

  .     حددها املشرع، إما لعدم توافر الشروط أو لعدم إقامة الدليل

وكمثال عن ذلك، برزت واقعة السيدة اليت توجهت إىل الصندوق القومي لتعويض ضحايا اإليدز 

رض والذي أصيبت به مبوجب نقل دم ملوث للمطالبة بالتعويض، إثر اكتشافها حلملها فريوس امل

ونظراً لعدم متكنها من إثبات واقعة نقل الدم، مل يقبل طلبها للتعويض مما دفع �ا . أثناء عملية الوضع

إىل التوجه للقضاء املستعجل، وعلى إثر انتدابه خلبري، توصل يف تقريره إىل أن اإلصابة بعدوى املرض 

م ملتهب، فاضطرت السيدة إىل رفع دعوى انتقلت من البالزما اليت استخدمت عند استئصال ور 

  . تعويض ضد مركز الدم الذي ورد البالزما، وقام الزوج واألوالد بنفس الشيء

وعلى إثر رفض حمكمة االستئناف لدعوى التعويض، حبجة أن إنشاء صندوق قومي 

قًا للقواعد لتعويض ضحايا اإلصابة بفريوس اإليدز على إثر نقل دم ملوث يستبعد إثارة املسؤولية وف

العامة، وكذا رفضها طلبات التعويض األخرى لعدم إثبات خطأ يف جانب مركز الدم، ألغت حمكمة 

املتعلق بتعويض ضحايا اإليدز  1991ديسمرب  31من قانون  47النقض احلكم وأكدت أن املادة 

مىت ما مت رفض مل حترم الضحايا من اللجوء إىل القاضي املدين، وفقًا للقانون العام للمسؤولية، 

  19. تعويضهم من طرف الصندوق القومي

                                                 
 .148ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص 19
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أن كل منتج : " كما أقرت أحقية الضحية من جهة، والزوج واألوالد كذلك يف التعويض على أساس

مسؤول عن األضرار الناشئة عن عيب يف املنتج املصنع، سواء يف مواجهة املضرور املباشر، أو يف 

بني ما إذا كانت تتوافر فيهم صفة املتعاقد، أم كانوا من  مواجهة من أصابه ضرر مرتد، ودون متييز

  ." الغري

، على )اإليدز(ما أعطت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املصاب مبرض فقدان املناعة املكتسبة ك

إثر نقل دم ملوث، ومىت مل يرضه التعويض الذي سبق ومنحه إياه الصندوق القومي لتعويض ضحايا 

  .احلق يف املطالبة بتعويض أكرب هذا املرض وقبله،

ومع بقاء اإلمكانية يف أن ينفي املسؤول املسؤولية عن نفسه، جتدر اإلشارة فيما يتعلق 

بأسباب اإلعفاء من املسؤولية، إىل اجلدل الواسع الذي أثاره موضوع األخطار اليت يكشف عنها 

  .التقدم العلمي، كسبب من هذه األسباب

األخطار اليت مل تكن معروفة وقت وضع املنتجات يف التداول، وفقاً تلك : " وتعرف على أ�ا

  ."للمعطيات العلمية السائدة، لكنها تكتشف فيما بعد، بفضل التقدم العلمي

فرغم اعتماد النصوص التشريعية، كمبدأ عام، هلذه األخطار كسبب لإلعفاء من 

اإلصابة بفريوس فقدان املناعة املسؤولية، رفضت حمكمة النقض الفرنسية اعتبارها كذلك عند 

  20.على إثر نقل دم ملوث) اإليدز( املكتسبة 

من التقنني الفرنسي، مضافة بقانون ) الفقرة األوىل 12 -1386(وذلك وفقًا لنص املادة 

اليت تستثين املنتجات املستخلصة من اجلسم اإلنساين أو اليت يدخل يف تركيبها  19/05/1998،21

                                                 
 .146مرجع، ص نفس الثروت عبد الحمید، 20
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اإلنسان، من املنتجات املعيبة اليت تعترب فيها األخطار اليت يكشف عنها عنصر أو أكثر من جسم 

  22.التقدم العلمي سبباً لإلعفاء من املسؤولية

  "التأمني من املسؤولية املدنية" األنظمة املستحدثة : ثانياً  

لقد كان للتطور الكبري الذي شهده ا�ال الطيب وكثرة احلوادث املصاحبة لذلك، سواء 

خطاء طبية أو للمخاطر املالزمة للعالج، أن أدى إىل ارتفاع عدد الدعاوى املرفوعة �ذا نتيجة أل

الشأن أمام القضاء، خاصة مع زيادة الوعي وانتشار الثقافة الطبية وكذا ختلي املضرور عن التسليم 

  23.بفكرة القضاء والقدر

ومساءلته قانونيًا على وحيث مل يعد املصاب يرتدد يف إلقاء اللوم على الطبيب املعاجل، 

أساس اإلمهال عن كل ضرر يلحقه خالل مرحلة العالج، بعد أن كانت متنعه أخالقه والصلة األدبية 

اليت تربطه بطبيبه من ذلك، أصبح هاجس اخلوف من املساءلة يطغى على أعمال األطباء ويقيد من 

ق املضرورين من جهة، وضمان حريتهم مما أدى إىل تبين نظام التأمني الصحي كوسيلة حلماية حقو 

  . حرية األطباء يف ممارسا�م املهنية من جهة أخرى

، قام األطباء يف الدول "دفع التعويض" العقوبة اليت ترتتب على اخلطأ الطيب هي جرب الضرر (( وألن 

وبناًء عليه، ساد  24)).املتقدمة بالتأمني عند شركات التأمني لدفع هذا التعويض يف حالة اإلدانة

التأمني يف ا�ال الصحي، وأدت زيادة تطبيقه يف الكثري من هذه الدول إىل الزيادة يف دعاوى 

                                                                                                                                                         
21Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative de la responsabilité du fait des produits défectueux ( J.O du 21 mai 
1998, p 744). 

 .147المرجع نفسھ، ص ثروت عبد الحمید، 22
  .8، ص 2001محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 23
 .172، ص 2011إیمان محمد الجابري، المسؤولیة القانونیة عن األخطاء الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 24
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املسؤولية الطبية، اليت أصبحت ترفع دون أي حرج نظرًا لتحمل جهة أخرى غري الطبيب عبء 

  25.املسؤولية

  الجزائري التعويض في القانون ضمانات : الثاني فرعال

ن تقفي املشرع اجلزائري أثر نظريه الفرنسي يف سن معظم تشريعاته، إال أنه مل بالرغم م

  . يصل بعد إىل مرحلة سن قوانني خاصة حلماية حق املصابني بالعدوى االستشفائية يف التعويض

التعويض على أساس فكرة " فباستقراء نصوص القانون املدين، يتضح تبين املشرع لنظام 

يصبح التعويض من اختصاص الدولة سواًء عن طريق امليزانية العامة أو من أين " التضامن الوطين

إذا " :مكرر من هذا القانون على أنه 140فقد نصت املادة . خالل الصناديق املخصصة لذلك

انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا 

كحوادث العمل وخماطر املظاهرات : ملشرع هلذا النص على بعض احلوادثوجتسد تطبيق ا  ،."الضرر

أين بّني كيفية وإجراءات تعويض األضرار اجلسمانية النامجة عنها واجلهة املكلفة ... وأعمال العنف

بذلك، يف حني بقي ضحايا عدوى املستشفيات خيضعون يف تعويضهم للقواعد العامة يف املسؤولية 

اء بسيط ملمارسي الصحة العمومية، الذين خصهم املشرع اجلزائري بتعويض شهري املدنية مع استثن

املوافق  1434رجب عام  10مؤرخ يف  194-13عن خطر العدوى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

، املتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي املؤسسات العمومية 2013مايو سنة  20

  . التابعة لقطاع الصحة

                                                 
  .31أسعد عبید الجمیلي، المرجع السابق، ص 25
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لكن كون ضحية العدوى االستشفائية قد يكون املريض، زائره، مستخدمي وممارسي 

  . الصحة، قد يشكل استثناء املشرع للفئة األخرية إجحافاً يف حق الضحايا اآلخرين

باإلضافة هلذا وخبصوص األنظمة املستحدثة لضمان حق مضروري املؤسسات الصحية، 

اجتهت إىل إلزامية تأمني األطباء والعيادات العامة أو اخلاصة  فعلى غرار أغلب التشريعات احلديثة اليت

من مسؤوليتهم املدنية، عن األضرار اليت تلحق املرضى بسبب أخطائهم أثناء ومبناسبة مباشرة العالج 

جعل املشرع اجلزائري التأمني يف ا�ال الطيب إلزامي وإجباري شأنه شأن التأمني من  26عليهم،

إذ نصت املادة   95/07،27ذلك مبوجب قانون التأمينات الصادر باألمر حوادث السيارات، و 

  :منه على أنه 167

جيب على املؤسسات الصحية املدنية وكل أعضاء السلك الطيب والشبه طيب والصيدالين " 

املمارسني حلسا�م اخلاص أن يكتتبوا تأمينًا لتغطية مسؤوليتهم املدنية املهنية اجتاه مرضاهم واجتاه 

  ".  غريال

وحىت يكفل للمضرور حقه يف احلصول على التعويض وحتقيقًا للعدالة، سن املشرع 

اجلزائري قوانني خاصة جتعل العالقة بينه بصفته مؤمن له، وبني املؤمن أي شركة التأمني عالقة مباشرة 

  . قتهختول للمضرور احلق يف الرجوع على شركة التأمني للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حل

                                                 
المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، دار ھومة للطباعة حروزي عز الدین، 26

 .219، ص 2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
لیوم  1995 لسنة 13منشور في الجریدة الرسمیة رقم ( والمتعلق بالتأمینات  25/01/1995المؤرخ في  07- 95األمر رقم 27

08/03/1995.( 
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ذلك أن  28كما جيوز له، مبوجب ذلك أيضاً، إدخال شركة التأمني بدعوى املسؤولية،

مزامحة دائين املؤمن له للمضرور يف حالة جلوئه للدعوى غري املباشرة أمر ليس يف صاحله، وهو ما 

  .قصد املشرع تفاديه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الثقافة )في ضوء النظام  القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري( المسؤولیة المدنیة للطبیب أحمد حسن عباس الحیاري، 28

 .186، ص 2005للنشر والتوزیع، عمان،
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  :خاتمــــــــــــــــــة

  :توصلنا ملا يليمن خالل دراستنا موضوع البحث 

تعترب العدوى االستشفائية خطرًا حقيقيًا يهدد الصحة العمومية، حىت يف األنظمة األكثر  -

 .تطوراً، إذا أن نصب االصابة �ا تقل فقط دون انعدام احتمال االصابة �ا

تطرح العدوى االستشفائية صعوبة يف إعمال القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية، أل�ا قد  -

 .ث رغم انعدام أو عدم حتقق اخلطأحتد

تتجة التشريعات املتقدمة كالقانون الفرنسي إىل التوسع يف فكرة اخلطأ املفرتض، أو االكتفاء  -

 .بتحقق الضرر محاية للمضرورين من العدوى االستشفائية

إن أثر العدوى االستشفائية ال يقتصر على املرضى فقط، بل يشمل املمارسني الصحيني،  -

 .الزائرين للمرافق الصحيةوكذا كل 

على الرغم من تزايد خماطر العدوى االستشفائية ال يزال املشرع اجلزائري يستند يف التعويض  -

 .عنها على القواعد العامة يف املسؤولية املدنية

لقد أقر املشرع اجلزائري حق املمارسني الصحيني الذين يتعرضون ملخاطر العدوى االستشفائية  -

يل احملدد قانوناً، على خالف املرضى حيث خيضع تعويضهم للقواعد العامة يف يف التعويض املا

 .املسؤولية

لقد شهدت املسؤولية الطبية بشكل عام و املسؤولية عن أضرار العدوى االستشفائية تطوراً   -

كبريا يف النظام الفرنسي و ذلك بفضل القضاء و الذي أقر جمموعة من املبادئ، جسدها 

  .2002مارس  04مبوجب قانون  2002و بصفة خاصة بداية من سنة  املشرع تشريعياً 
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  : و استناداً إىل النتائج السالفة الذكر نوصي مبا يلي

ضرورة التنسيق الدائم بني مسؤويل قطاع الصحة وخرباء النظافة االستشفائية كو�م األكثر  -

 . ض املرتبطة بالعالجدراية بالتطورات احلاصلة يف جمال أمراض الوسط االستشفائي أو األمرا

 .حتفيز جلان مكافحة عدوى املستشفيات للقيام بدورها على أكمل وجه  -

يف مدارس التكوين شبه " تعقيم األدوات واألجهزة الطبية" فتح ختصص مستقل بذاته يف جمال -

 .الطبيـــــة

 .االلتزام  اإلجباري من املسؤولية، وفرض عقوبات نتيجة خمالفة القيام �ذانظام التأمني تفعيل -

سن قوانني خاصة، تضمن للمتضررين ضحايا العدوى االستشفائية احلصول على التعويض  - 

املستحق دون اللجوء إىل القضاء، مبا يف ذلك ممارسي الصحة املستفيدين من التعويض عن 

 .العدوى 
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