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 ملخص:

عبئا حقيقيا على عاتق املريض، بحيث يكون إقامة الدليل إثبات الخطأ الطبي يشكل 

، خاصة وأن املركز القانوني للمريض على خطأ الطبيب في الكثير من الحاالت أمرا صعب املنال

كطرف ضعيف في العالقة الطبية يستتبعه أن يكون طرفا أضعف في الخصومة القضائية 

حرفيتها وإطالقها، ومن دون تطويعها على نحو يخدم التوازن  حين إعمال قاعدة اإلثبات على

وال يهدم معادلة الحق والدليل، وهو ما نبتغي تأصيله من خالل تسليط الضوء على الثوابت في 

قواعد اإلثبات، وربط ذلك كله بخصوصية الخطأ الطبي وما يستوجبه من بيان لحدود 

وباألخص مع ات واملسؤولية في املجال الطبي، ثباإل ات الطبيب وانعكاساتها على قواعدالتزام

والتي كشفت عن ثوابت ومتغيرات  ة في التعويض عن األضرار الطبية،التوجهات املعاصر 

 تحمل دالالت وارتباطات بمفاهيم وقواعد اإلثبات واملسؤولية. 

الخطأ عبء اإلثبات، توزيع عبء اإلثبات، املدعي، التزامات الطبيب، ):الكلمات املفتاحية

 (.الطبي

 

Abstract: 

the proof of medical faultis a real burden  on the patient, 

especially since the legal status of the patient as a weak party in the 

medical relationship entails be a weaker party In the judicial rivalry 
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when the rule of proof is applied to its professionalism and launched, 

without it being adapted to serve the balance and not to destroy the 

equation of the right and the evidence, which we need to establish by 

highlighting the principals of the rules of evidence, and linking all of 

this to the specificity of the medical fault, and particular to the 

contemporary trends in compensation for medical damages which 
revealed constants and variables bearing indications of concepts, rules 

of evidence and responsibility. 
 

key words :burden of proof, distribution of burden of proof, plaintiff, 

doctor's obligations, medical fault. 

 

 مة: مقد

ملا كانت الخصومة القضائية ال تكاد تخلو من ركون كال الخصمين إلى اإلثبات، ليؤيد 

وسائل، ويقيم  املدعي دعواه باألدلة املقنعة، وليفند املدعى عليه هذا الدليل بما لديه من

حجته ويدحض حجة خصمه، فإن اإلثبات بذلك وبتعبير آخر هو إقامة الدليل على حقيقة 

 واقعة يؤكدها في الخصومة أحد طرفيها، وينكرها الطرف اآلخر.

ومن هنا تبرز األهمية العملية لإلثبات، أين تتصارع املصالح وتتقارع املزاعم أمام 

مواجهة الخصم اآلخر إلى تأكيد وجود الحق املدعى به في القضاء، بحيث يرمي كل خصم في 

صالحه، فاإلثبات بهذه األهمية يعتبر مالزما للحق ذاته، فال حق حيث ال دليل عليه، وال 

، و قوام حياة الحق ومعقد النفع بهجدوى من دعوى حيث ال إثبات تستند إليه، فالدليل ه

بحاجة إلى إثبات  فهوملية مهمة للغاية، لحقه مسألة ذات مصلحة ع الخصمومن ثم فإثبات 

 .لواقعة إلقناع القاض ي بوجود الحقا

املنسوب إلى الطبيب املدعى  هي الخطأ موضوعناوالواقعة محل اإلثبات في  

مفهوم الخطأ املرفقي في هذا املجال، بالنظر ملا له من خصوصيات لها هي عن )وبعيدا  عليه

املدعى به في مواجهة الطبيب هذا الخطأ واملسؤولية(  اإلثباتاألخرى انعكاسات على قواعد 

والتي يمكن إثباتها بكافة الطرق، وبالرغم من ذلك فإن محل هذا اإلثبات  ،يعتبر الواقعة

يشكل عبئا حقيقيا على عاتق املريض، بحيث يكون إقامة الدليل على خطأ الطبيب في الكثير 

بين الطبيب واملريض هي بذاتها عالقة تفتقد  من الحاالت أمرا صعب املنال، ذلك أن العالقة

إلى التوازن، أين يعاني فيها طرفا من علة مرضية، وآخر يضع فيه األول ثقته وآماله في 
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مساعدته على تخليصه من تلك اآلالم، مثل هذه العالقة واملبنية على الثقة تحول في الواقع 

ى دليل يمكنه االستعانة به عند دون استعداد املريض مسبقا أو أخذ احتياطه للحصول عل

 الحاجة إلثبات خطأ من وضع ثقته فيه.

الطبيب كأصل عام هو التزام ببذل  فالتزامناهيك أن األمر يتعلق بإثبات واقعة سلبية، 

العناية، ما يجعل إثبات إخالله بهذا االلتزام على عاتق املريض، بأن يقدم دليال على عدم إتيان 

طلوبة، وهذا ما يزيد من وطأة عبء اإلثبات، أين يكون محل اإلثبات الطبيب قدر العناية امل

 أمرا ال مظهر خارجي له يمكن أن يفصح عنه.

وقد أبان الفقه والقضاء عن اهتمام كبير بموضوع إثبات الخطأ الطبي، وشكلت  

التوجهات الفقهية والقضائية إحدى املحطات املهمة في مسيرة املسؤولية الطبية، ومن هنا 

تبرز أهمية تسليط الضوء على هذه الجزئية من مواضيع املسؤولية الطبية في مجموعها، 

حاولين البحث في إشكالية تتمحور حول مدى بالتركيز على الثوابت واملتغيرات في املوضوع م

إمكانية تطويع قواعد اإلثبات واملسؤولية بما يخدم املوازنة بين مبدأ اإلثبات يقع على املدعي 

 ة الخطأ الطبي.وخصوصي

وقد حرصنا على توجيه العملية البحثية توجيها منهجيا راعينا فيه انتقاء لب األفكار 

وهي في حالة حركة على  اإلثباتمستخدمين منهجا وصفيا وآخر تحليليا، بهدف تحديد قاعدة 

زيع املركز القانوني للمدعي في ضوء تو أمل أن نستجلي غوامضها وتفاصيلها انطالقا من إبراز 

في مبحث أول، انتهاء إلى ربط الفكرة أكثر بمدى انعكاسات طبيعة التزامات  اإلثباتعبء 

 الطبيب على إثبات الخطأ الطبي في مبحث ثاني.

 

 تراوح املركز القانوني للمريض :املبحث األول 

 في ضوء توزيع عبء االثبات

خاصة من الناحية ال شك أن معرفة الخصم الذي يقع عليه عبء اإلثبات لها أهمية 

العملية، وبعبارة أخرى الوصول إلى تحديد الطرف الذي ُيلزم قبل اآلخر بتقديم الدليل على 

صحة ما يدعيه، وفي ذلك أهمية بالغة أيضا ملا في  تعيين الخصم الذي يقع عليه هذا العبء 

ليه نتيجة من أثر في سير الدعوى ونتيجتها، ألنه يلقى على هذا الخصم عبئا ثقيال تتوقف ع

 .(39، صفحة 2003)فرج، الدعوى، بينما يكفي خصمه أن يتخذ موقفا سلبيـا
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وهكذا فإن قاعدة اإلثبات على املدعي يمكن اعتبارها من أهم املبادئ األساسية التي 

يظهر أثرها في املجال العملي للمحاكم، غير أن التعاطي مع القاعدة عمليا يحتاج مبدئيا 

تحديد املقصود باملدعي، وفيما إذا كان دفاع ودفوعات املدعى عليه تعد بدورها ادعاءات 

قاعدة توزيع اإلثبات، تأصيل املوضوع ببحث دة ذاتها، وهو مبتغانا من وراء تسري عليه القاع

وصوال الى معرفة مدى انطباق هذه القاعدة وتطبيقاتها املختلفة في مجال إثبات الخطأ الطبي، 

 في ضوء قواعد اإلثبات واملسؤولية أهمية تحديد املدعيإبراز لى ذلك سبيال من خالل إتدي ونه

في  وأثره في إحداث التوازن في الخصومة القضائية اإلثباتتوزيع عبء م تبيان في مطلب أول، ث

 مطلب ثاني.

 في ضوء قواعد اإلثبات واملسؤولية املدعيمركز أهمية تحديد املطلب األول: 

يعرف اإلثبات على أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق املحددة في القانون على صحة 

من و (38، صفحة 1990)رشدي، ثبوتها ضرورة  االعتراف بالحق الناش ئ عنها واقعة قانونية يترتب على

ثم كان املقصود بعبء اإلثبات هو واجب الخصم في إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، أي 

فيه واجبه في إقناع القاض ي بالوسائل التي يحددها القانون على صحة ما يدعيه وينازعه 

 خصمه.

والواقع أن القاض ي ال يملك مبدئيا أن يعين الخصم الذي يكلف باإلثبات، كون ذلك ال 

يتماش ى ومبدأ حياد القاض ي في النزاع املطروح عليه، فكان وال بد أن يتولى املشرع نفسه وضع 

 قاعدة عامة تعين من يقع عليه العبء في كل األحوال، وتعيـن القاض ي في بناء حكمه عليها،

 انطالقا من أنه املكلف بإثبات القانون ال الوقائع، التي تترك للخصوم كأصل عام.

والقاعدة القانونية في هذا الشأن هي أنه على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات 

التخلص منه، وهي قاعدة تدل من ناحية على أن اإلثبات يقع على من يدعي، ومن جهة أخرى 

من القانون املدني  323لنص املادة  ءواملستقرع هذا العبء بين الطرفين، تدل على مدى توزي

الجزائري"على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص منه"سوف يخلص إلى القول 

على أن من يطالب غيره بتنفيذ التزام ما، أن يأتي بالدليل الذي يثبته، ومن يدعي بأنه تخلص 

ره أن يثبت الوفاء أو السبب الذي أدى إلى انقضاء هذا االلتزام، وبالتالي من التزام، عليه بدو 

املذكورة يسري على إثبات االلتزام وعلى إثبات انقضائه، فالقاعدة أن  323فان حكم املادة 

 عبء اإلثبات يقع على املدعي في دعواه وعلى املدعى عليه في دفعه، فكالهما مدع في دعواه.
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يس بهذه السهولة كما يبدو ألول وهلة، و إنما يتعين على القاض ي لدى والواقع أن األمر ل

كل خصام أن يتعرف على املدعي ويحدد موقفه، ثم يسأل عن املدعي عليه و يتحرى وضعيته 

فإذا تبين له ذلك وتفهمه، فيكون قد وجد أول الطريق للسير في حل النزاع، ألنه وبالرغم مما 

عبء اإلثبات يقع على املدعي، إال أنه لم يكن كافيا لتحديد من يستفاد من النص القانوني أن 

هو هذا املدعي ومن هو خصمه، األمر الذي يستلزم تحديد وبوجه الدقة املقصود من وراء 

 لفظ املدعي.

فال شك أن للخصوم وبالذات املدعي أهم دور في اإلثبات، إذ يقع عليه عبء إثبات ما 

لى أن عبء اإلثبات يتحمله املدعي، إال أن األمر ليس بهذه يدعيه، ومع أن اإلجماع منعقد ع

السهولة، إذ يصعب في كثير من األحوال تمييز املدعي من املدعى عليه، وبالتالي تعيين من يكلف 

فهل هو من يبادر بإجراءات رفع بإقامة الدليل، ومن ثم كان لزاما تحديد املقصود باملدعي، 

أمام القضاء بصرف النظر عما إذا كان  مدعيا في األصل أو الدعوى، أم هو من يدلي بادعاء 

انتقل من مركز املدعى عليه أصال إلى مركز املدعي لقيامه بإبداء دفع معين، لدفع مزاعم 

 .خصمه

وقد بدل الفقه جهدا جهيدا في سبيل إزالة مثل هذا اللبس والغموض الذي يكتنف 

رافعات أو اإلجراءات، أين ينصرف لفظ املدعي التمييز بين طرفي الدعوى، خاصة في قانون امل

في اصطالح قانون املرافعـات إلى القائم بالدعوى أي الذي سجل الدعوى، وسوف يعلن عن 

يعول  املصري  البدء في الخصومة بتكليف خصمه للحضور أمام القضاء، فقانون املرافعات

إلى القضاء ليرفع دعواه، إذ يعتبره  كثيرا في التمييز بين املدعي واملدعى عليه على من يلجأ بدءا

 .(105، صفحة 2000)النشاز، هو املدعي، في حين يعتبر اآلخر مدعى عليه

يبقي معيارا شكليا غير حاسم، ويحتاج إلى  قانون هذا الغير أن املعيار املأخوذ به في 

كثير من الضبط املوضوعي، إذ ليس من الضروري أن يقتصر وصف املدعي على من بادر برفع 

الدعوى فقط، ذلك أن املدعى عليه وإن كان دوره أو موقفه سلبيا، إال أن ذلك سوف ينتهي 

أ املجابهة باألدلة سوف يفتح إلي حد ما، فاملدعي إن هو تمكن من إثبات ما يدعيه، فإن مبد

املجال أمام املدعي عليه هو بدوره لكي يرد عن ذلك، فإن هو سلم بادعاء خصمه حكم له 

إبداء دفاعـــه بذلك، أما إن هو نازعه وحـاول تفنيد ما أدل عليه، من منطلق حقه في 

مدعى عليه  دفوعاته، أصبح بدوره مدعيا في  الدفع، وتحول خصمه من مدعي في الدعوى إلىو 

امللقى على عاتقه  االلتزامفي الدفع، كأن يقدم املدعى عليه دليال على أن ذمته قد برأت من 
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"من املقرر أن على صاحب  27/03/1967واملدعى به، فقد جاء عن محكمة النقض املصرية في 

" صاحب الدفع 12/12/1989قرار آخر بتاريخ ،وفي (50، صفحة 1998)شعلة، الدفع إثبات دفعه"

 .(50، صفحة 1998)شعلة، أو الدفاع هو املكلف بإثباته"

وبالتالي فإن وصف املدعي يمكن أن ينتقل بين طرفي الدعوى، و يقع على من ينطبق 

ى التفرقة بين املدعي أصال عليه هذا الوصف إثبات ما يدعيه، األمر الذي يدعو إلى الحرص عل

في الدعوى، واملدعي عرضا، فالعبرة إذا هي بمن ادعى شيئا في أية مرحلة من مراحل الدعوى ال 

،فليس املقصود باملدعي كما سبق القول رافع (44، صفحة 1985)املزغني، باملدعي األصلي فيها

من القانون  323ن، وال الدائن فقط كما يستفاد من نص املادة الدعوى وكما يتبادر إلى الده

املدني، وإنما ينصرف مصطلح املدعي إلى كل خصم يدعي على خصمه أمرا ما، فاملدعى عليه في 

الدعوى إذا ما أبدى دفعا معينا يصبح بدوره مدعيا به، ومن ثم يقع عليه عبء إثباته طبقا 

دو من هنا كيف يمكن أن ينتقل عبء اإلثبات من لقاعدة أن "صاحب الدفع مّدع"، و يب

، 1995) سعد، خصم إلى خصم آخر، فتبدأ صعوبة تعيين من يقع عليه عبء  اإلثبات عمليا

 .(67صفحة 

لم تتوقف محاوالت فقه القانون عن إيجاد معيار عام يمكن من خالله تحديد املدعي 

الذي يقع عليه عبء اإلثبات، وقد كان ثمرة اجتهادات فقهاء القانون في سبيل وضع معايير 

يهتدي بها القاض ي وهو يميز بين املدعي و املدعى عليه، تقرير مبدأ عام مقتضاه أن البينة على 

ف الظاهر، ثم فسروا الظاهر ثالث أنواع، ظاهرا أصال وظاهرا عرضا وظاهرا من ادعى خال 

فرضا فاألول ما كان ظاهرا بحسب األصل، أي بحسب طبيعة األشياء،  والثاني ما ظهر دليال 

أقيم عليه خالفا لألصل، والثالث ما افترض املشرع ظهوره، أي ما يعتبر ظاهرا بناء على قرينة 

 قانونية. 

ن تعريف املدعي بأنه من ادعي خالف الظاهر أصال أو عرضا أو فرضا وعليه وهكذا يمك

تكون القاعدة أن البينة على من ادعى خالف الظاهر أصال أو عرضا أو فرضا، فالظاهر أصــال: 

هو ما يظهر للناس عامة بأنه يوافـق الحقيقة ويتفق مع طبيعة األشياء ويمثـل العادي أو 

ظاهر ألنه يعتمد عليه في املعامالت، والظاهر أصال الذي يقع على من املألوف، ويطلق عليه ال

، صفحة 1998)السنهوري، يدعي خالفه إثبات ما يدعيه، يختلف باختالف املسائل املراد إثباتها

الشخص  ومن صوره األصل في العقود الصحة، األصل في اإلنسان حسن النيــة، األصل في،(70

األصل هو ما يتفق مع املبادئ عدم اإلعسار، األصل في الحقوق العينية هو الوضع الظاهر، 
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األصل في القانون هو الظاهـر، األصل أن اإلنسان غير مسؤول عن أمر حصل منه العامـــة، 

 األصل ما كان عرفا أو عادة.ضررا للغير، 

اإلثبات يقع على عاتق من يدعي خالف الظاهر عرضــا:  فمفاده أنه إذا كان عبء أما 

الثابت أصال على نحو ما تقدم تبيانه، فإن هذا العبء يقع أيضا على من يدعي خالف الثابت 

و هو ما يتحقق في حال ما إذا أقام ،(42، صفحة 1996)علي، عرضا أو فعال على حد تعبير البعض

ما كان ثابتا أصال، فإذا كان األصل هو براءة الذمة من أي التزام، و  الخصم الدليل على خالف

لكن استطاع املدعي إثبات االلتزام امللقى على عاتق املدعي عليه بإثبات الواقعة أو العقد 

املنشأ له، فنكون وقتها بصدد وضع ثبت على خالف األصل و يسمى بالوضع الثابت فعال أو 

عليه إثبات العكس، وقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، كأن يثبت أن عرضا، فإن هو أراد املدعى 

 االلتزام قد انقض ى لسبب من أسباب انقضائه أو أنه قد وفى به.

في حين الظاهر فرضــا: يتجلى حين تتمحور قاعدة البينة على املدعي، لتصبح البينة على 

ا، ال حاجة إلى إقامة من يدعي خالف الثابت فرضا، والثابت فرضا كالثابت أصال أو عرض

 الدليل عليه، فال يقع عبء إثباته على من يتمسك به، و إنـما يقع على من يدعي خالفـه.

يتبين جليا أن مؤدى املادة  وتفريغا ملا تقدم وعمال باملبادئ املستقرة في هذا الصدد،

من القانون املدني الجزائري تعد بمثابـة قاعدة عامة في تحديد املكلف بعبء اإلثبـات  323

والتي يستفاد منها بعد التحليل الفقهي واالستطالع القضائي أن البينة على من ادعى خالف 

على حالة املسؤولية  الثابت أصال أو عرضا أو فرضا، وإذا ما حاولنا إسقاط تلك املفاهيم

، صفحة 1999)منصور، الطبية، فنأتي على نتيجة أن املريض املضرور بفعل الخطأ الطبي هو املدعي

وهذا ما يتفق من حيث ،ومن ثم يقع عليه عبء إثبات ذلك الخطأ من جانب الطبيب، (177

وسواء كان ذلك الخطأ من قبيل األخطاء املتصلة ، املبدأ مع قاعدة اإلثبات يقع على املدعي

 بالفن الطبي أو تلك املتعلقة باإلنسانية الطبية.

فاألخطـاء املتصلـة بالفـن الطــبيومن منطلق اعتبار العالقة الطبية بين الطبيب واملريض 

( في Arrêt mercier)رنسيةمحكمة النقض الفة عقدية وهو ما تكرس بموجب قرار عالق

20/05/1936،(VIALLA, 2010, p. 128) فإن خطؤه يوصف بأنه خطأ عقديا يتجسد في عدم

تنفيذ الطبيب اللتزامه الناش ئ عن العقد، وعبء عدم التنفيذ يقع على من يدعيه، و هو 

 املريض الدائن بااللتزام العقدي.
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ثبات بين نوعين من االلتزامات التعاقدية، وهي غير أنه يجب التمييز في مجال عبء اإل 

،وملا كان قرار مرس ي قد (47، صفحة 2003)قاسم، االلتزام ببذل العناية وااللتزام بتحقيق نتيجة

أشار إلى مضمون التزام الطبيب تجاه مريضه بأنه التزاما ببذل العناية الصادقة واليقظة 

واملتفقة مع األصول العلمية الطبية الثابتة، فالتزامه بذلك ال يكون التزاما بتحقيق نتيجة 

زام، إذ ال يكفي فيه كأصل عام، األمر الذي ينعكس على مسألة عبء إثبات اإلخالل بهذا االلت

إثبات عدم تحقق النتيجة املرجوة، وإنما يتوجب عليه أن يثبت فوق ذلك أن عدم تحققها 

مرده عدم قيام الطبيب ببذل العناية التي يفرضها عليه العقد وما تمليه األصول العلمية 

بذل في تنفيذ الطبية الثابتة، والطبيب بدوره وطبقا ملبدأ املجابهة باألدلة، له أن يثبت أنه 

التزامه عناية الطبيب من نفس مستواه و وسطه الطبي، أو يثبت السبب األجنبي الذي حال 

 دون ذلك، وهو في ذلك كله مدع في دفعه. 

فالتزام الطبيب بالعالج هو التزام ببذل العناية، وما على املريض إال إثبات أن الطبيب 

واجبات مهنته فإن هو استطاع ذلك، فإن قد انحرف عن األصول الطبية التي تفرضها عليه 

الطبيب يستطيع دفع املسؤولية بما يراه مناسبا، وللقاض ي السلطة في تقدير األدلة، وهكذا 

فإن الشفاء وإن كان هو النتيجة املرتجاة من عمل الطبيب في الغالب، إال أن الطبيب ال يلتزم 

أصول املهنة الطبية على من هم في مثل  بتحقيقها، وإنما يلتزم فقط ببذل العناية التي تفرضها

موقعه من التخصص، على نحو يتحتم فيه على املريض بغية إلقاء املسؤولية على الطبيب 

القيام بإثبات عدم بذل هذا األخير قدر العناية املتوجبة، أو بمعنى آخر أن سلوكه لم يكن 

ن االعتبار الظروف مطابقا لسلوك طبيب مماثل من نفس املستوى، وذلك مع األخذ بعي

 .(178، صفحة 1999)منصور، الخارجية املحيط به

غير أن القول ليس على إطالقه فقد يضع الطبيب على عاتقه التزاما بتحقيق نتيجة 

محددة بموجب عقد يبرمه مع املريض، كما هو الشأن في حالة الجراحات التجميلية، أو 

أين يكون  -كما سنرى الحقا-بسالمة املريض  ة العمل الطبي و هو شأن االلتزامبموجب طبيع

تماشيا مع القواعد العامة في اإلثبات يكفي على املريض أن و  اللتزام التزاما بتحقيق نتيجةا

يثبت وجود االلتزام و عدم تحقق النتيجة أو حدوث الضرر،لينتقل عبء إثبات تحقيقها إلى 

 السبب األجنبي الذي حال دونها.الطبيب أو أثبات 

أما األخطاء املتعلقة باألخالقيات الطبية، وبالنظر إلى أن العمل الطبي يعد بذاته 

مساسا بجسم اإلنسان، و من ثم ال يصير مباحا إال متى استوفى شروطا مجتمعة و أهمها 
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الطبيب،  رضاء املريض، فاملريض يكتفي بإقامة الدليل على هذا املساس لتنعقد مسؤولية

في سبيل درء هاته املسؤولية، ال يسعه إال إقامة الدليل على حصوله وهذا األخير باملقابل و

 مقدما على رضاء املريض بالعمل الذي قام به.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هو أي األمرين يعد من قبيل األصل، فهل هو املساس أو 

ت يقع على املدعـي، وأن املدعي هو من عدم املساس بجسم املريض؟ ذلك أنه إذا كان اإلثبا

يدعي خالف األصـل كما سبق شرحه، فإن األصل هنا هو عدم املساس بجسم اإلنسان، وعلى 

من يدعي خالف ذلك، أي يدعي أن هناك سبب إباحة يبرر املساس بهذا الجسم، أن يقيم 

كن، فيصبح ذلك الدليل على توافره بعناصره و منها الحصول على رضاء املريض، فإن هو تم

بمثابة الثابت عرضا أو فعال، لينتقل بعدها عبء اإلثبات إلى املعني بهذا املساس ليدفع بدوره 

 خالف ذلك أو يسلم.

ووفقا لهذا التحليل يكون األصل هو أيضا عدم الحصول على رضاء املريض، ومن 

ت على من يتمسك يتمسك بهذا وهو املريض يكون في حل من أي إثبات، وإنما يقع عبء اإلثبا

، صفحة 2003)قاسم، بخالفه وهو الطبيب الذي عليه أن يقيم الدليل على تحقق هذا الرضاء

ويذهب البعض في ذلك أنه حال قضائيا عادال يجعل الطبيب يحرص على احترام إرادة ،(50

في ما يتعلق باإلثبات، وعدم احترام املريض، وهو األصل ومن تمسك باألصل ال يلتزم بش يء 

هذه اإلرادة هو االستثناء، ومن يدعي به عليه إقامة الدليل، فهو موقف يبدو متفقا مع ما 

، صفحة 2003)قاسم، تمليه قرينة البراءة و التي تمثل األصل العام حتى في مجال تنفيذ االلتزامات

54). 

 وأثره في إحداث التوازن في الخصومة القضائية توزيع عبء االثباتاملطلب الثاني: 

تبين مما تقدم، أنه خالل مسيرة اإلثبات ال بد أن يتحدد مبدئيا أيا من الخصوم يقع 

عليه عبء اإلثبات، غير أن إلقاء عبء اإلثبات على أحد الخصوم ال يعني تحمله لهذا العبء 

هذا العبء يمكن تنقله بين الخصوم بحسب قدرة كل منهم على إقناع إلى نهاية النزاع، ف

القاض ي بما يرجح ادعاءاته، و أيضا ما يتمتع به القاض ي نفسه من سلطات تمكنه من 

تخفيف هذا العبء على صاحبه ونقله من خصم إلى آخر، من خالل إعمال القرائن 

 القضائية.

ملدعي من عدم تأسيس طلباته، ويصير وعليه يسعى املدعى عليه إلثبات عكس ادعاء ا

من القانون املدني الجزائري، ألنه يحاول أن يدفع  323بذلك مدعيا بحسب حكم املادة 
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بالتخلص من التزامه، عمال بما ورد في النص من أنه على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين 

 إثبات التخلص منه، فكالهما يثبت، حسب التفسير الحرفي للنص.

د جاءت هذه املادة بصيغة من الشمول، بحيث وضعت قاعدة عامة صالحة لجميع وق

الحاالت، توحي بأن املدعي ليس بالضرورة من يبادر إلى رفع الدعوى، وأن املدعى عليه ليس هو 

من يصل دائما متأخرا أمام عتبة املحكمة، وإنما املدعى عليه هو أيضا يصير مدعيا في حال ما 

وجه خصمه، مما يجعله بحاجة إلى إقامة الدليل على صحة دفعه وبذلك  إذا أقام دفعا في

 .(61، صفحة 1988)بكوش، يصبح مدعيا

وهكذا فالقاعدة مستقرة على أن عبء اإلثبات يقع على املدعى، ومع ذلك فإن املدعى 

ما يسمى بتوزيع عبء اإلثبات بين عليه وفي حاالت وألسباب معينة يساهم في اإلثبات، وهو 

،والذي يجد تبريره في أن عبء اإلثبات ليس خاصا باملدعي ويقع (41، صفحة 1985)املزغني، الخصوم

حمله عليه فقط، ولكنه أثناء سير الدعوى قد يتحمل كال من املدعي واملدعى عليه عبء 

، صفحة 2001)بن ملحة، حسب املسألة املطروحة على القاض ي اإلثبات، والذي يوزع بينهما

،فيتبادال ذلك حتى يعجز أحدهما عن إقامة الدليل على ما يدعيه، فيخسر دعواه ويحكم (27

 .(94)مطر، د.س، صفحة لآلخر

اإلثبات من أهم قواعد اإلثبات، وتأسيسا على ذلك ولذلك كانت قاعدة توزيع عبء 

اهتمت التشريعات الحديثة بتوزيع عبء اإلثبات، ملا في ذلك من أثر كبير على مركز الخصوم 

في الدعوى، واتفقت غالبيتها على أن املبدأ الذي يحكم موضوع املكلف باإلثبات هو أن البينة 

عي بإثبات كافة عناصر الحق املدعى به على من ادعى، وتفسير ذلك كله أن تكليف املد

فيف من ثقل هذه املهمة خله عن حمله، فهل من سبيل إلى التوشروطه عبء ثقيل ينوء كاه

 املكلف بها املدعي، وذلك بتكليف املدعى عليه بجزء مما كان مكلفا به املدعي أصال.

يق تحليل ومن ثم كان الحل في اللجوء إلى توزيع عبء اإلثبات بين الخصوم عن طر 

الواقعة محل اإلثبات إلى عناصر، يتكفل كال من الخصمين بإثبات ما يخصه منها، وهذا 

التوزيع ال يعد خروجا عن القاعدة العامة، ولكنه في الواقع تطبيقا لها على نحو ما تعرضنا 

 إليه سابقا في تحليلنا لألوضاع األصلية والعرضية والفرضية، فقد بينا أن عبء اإلثبات يقع

على من يدعي خالف الثابت أصال أو عرضا أو فرضا، ألن وصف املدعي واملدعى عليه يتغير في 

الدعوى بحسب مراحل اإلثبات، ويبقى أن عبء اإلثبات يقع على املدعي سواء كان مدعيا في 

 الدعوى األصلية أو مدعيا في الدفع .
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منهم جانبا من هذا وهكذا يتم توزيع عبء اإلثبات بين الخصوم بتحمل كل واحد 

العبء، فمن يقع عليه هذا العبء ال يجب عليه حتما أن يثبت كافة عناصر الواقعة محل 

النزاع وإنما يكتفي فقط بإثبات ما يجعل الواقعة مرجحة، ليلقي بذلك على خصمه عبء دفع 

ما ترجح وجوده، فيتناوب الخصمان عبء اإلثبات إلى أن يعجز أحدهما عن القيام بذلك 

خسر دعواه، وتفسير ذلك أن تكليف املدعي وحده بإثبات كافة عناصر وشروط توافر في

الحق املدعى به يعد تكليفا بما ال يستطاع، لذا يقبل منه أن يقتصر في إثباته على ما يجعل 

 .(273، صفحة 2000)النشاز، وجود هذا الحق مرجحا في جانبه

مريضا خطأ عقديا من جانب الطبيب، فإنه يكون مكلفا بإثبات العقد الطبي فلو ادعى 

الذي يدعي وجوده، و قد نقول أنه يكلف بحسب األصل أيضا إثبات أن العقد الطبي توافرت 

فيه كافة شروطه من تراض ومحل و سبب، وذلك بإثبات توافر األهلية للمتعاقدين وخلو 

اه والتدليس، وإثبات مشروعية املحل والسبب، ثم بعد إرادتهما من العيوب كالغلط واإلكر 

ذلك إثبات أن االلتزام لم ينقض بعد، وأن العقد لم يلحقه أي تعديل يذكر بعد انعقاده، لكن 

ال شك أن تكليف املدعي ومن قبيله املريض بإثبات حقه على هذا النحو يعد إثقاال عليه، ومن 

ا يرجح وجود الحق في جانبه، كأن يكتفي بإثبات ثم اقتضت الضرورة أن يكتفى منه إثبات م

وجود العقد الطبي بموجب وصفة طبية مثال أو شهادة الشهود فإذا استطاع ذلك افترض أنه 

 خال من أسباب البطالن، وإذا أراد الطبيب أن يدفع خالف ذلك فعليه هو يقع عبء اإلثبات.

عبء اإلثبات أن يقنع القاض ي فالقانون ال يطالب باملستحيل، وإنما يكفي ممن يتحمل 

بأن األمر الذي يدعيه أمرا مرجحا الوقوع، بحيث يكون من املعقول التسليم بوقوعه فعال 

وينفي القاض ي ما بقي من شك يحوم حول األمر بنقل عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر، ليثبت 

عل الراجح مرجوحا، أنه بالرغم من الظواهر التي ترجح وقوع األمر، فإن هناك قرائنا أخرى تج

ثم يرد عبء اإلثبات إلى الخصم األول، ليهدم هذه القرائن بقرائن غيرها تعيد لألمر كفة 

 الرجحان، وهكذا إلى أن يعجز أحدهما عن ردها فيخسر دعواه.

لبا في الواقع بإثبات كامل لذلك يتجه الفقه إلى أن من يتحمل عبء اإلثبات ليس مطا 

ألنه كثيرا ما يتعذر عليه تقديم الدليل القاطع الذي يؤدي إلى نقل عبء اإلثبات إلى  قاطع 

الخصم اآلخر، لذا يكفي أن يقدم للقاض ي ما يكون مقنعا إياه بأن ما يدعيه مرجح الوقوع أو 

ويكون على الخصم ،(53، صفحة 2005)رايس، بمعنى آخر تقديم دليل يجعل دعواه قريبة التصديق
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اآلخر أن يدحض هذا الدليل بتقديم دليل مضاد ومن ثم يصل القاض ي إلى تجزئة عبء 

 اإلثبات بين الخصوم.

وبهذا بدا جليا أن عالج قصور القاعدة املتقدمة من خالل مالحقة املشاكل الواقعية 

اتها، والتي مؤداها أن غير املتناهية يكون من خالل النظر إلى أساس هذه القاعدة وتطبيق

األصل هو الش يء األقرب إلى التصديق عقال ومنطقا، ومن منطلق أن نظرية اإلثبات تقوم على 

فكرة االحتمال الراجح فكلما كان االحتمال الراجح في جانب أحد الخصمين ، فإن األصل يكون 

الذي يدعي عكس في جانبه أيضا، وال يقع عليه عبء إثبات ما تمسك به، بل يكون على خصمه 

الراجح أن يثبت ما يدعيه، فإذا تمكن من إثبات ما يدحض االحتمال كان لخصمه أن يثبت 

مرة أخرى أن االحتمال الراجح في جانبه هو، وهكذا يتناوب عبء اإلثبات طبقا لفكرة 

 االحتمال الراجح.

بر عنه وبهذا يكون عبء اإلثبات يقع على عاتق من يدعى خالف الراجح عقال وهو املع

فنيا بأن عبء اإلثبات يقع على عاتق من يدعي خالف األصل، وبالتالي ففكرة االحتمال الراجح 

لم تكن غائبة عن الصيغ األخرى، التي قبل بها لتحديد املكلف بعبء اإلثبات، سواء كان من 

أو  يدعى خالف الثابت أصال أو فرضا أو عرضا، فاألمر املتنازع فيه إذ كان مألوفا أو ظاهرا

أصال في جانب أحد الخصوم كان جانبه مرجحا، ويكون في مجال اإلدعاء مدعيا عليه، وال 

 يكلف بش يء، وإنما على خصمه يقع عبء اإلثبات.

بيد أنه يجب التمييز في ذلك بين ما إذا كان االلتزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية،  ففي 

حتى ينتقل عبء اإلثبات إلى املدعى عليه،  االلتزامالنوع األول يكفي أن يثبت املدعي وجود 

أو أنه لم يفنده لسبب أجنبي ال يسأل عنه، أما إذا كان االلتزام  االلتزامليثبت أنه نفذ هذا 

ببذل العناية، على غرار التزام الطبيب ببذل العناية في عالج املريض، فإن عبء إثبات عدم 

أثبت املريض واقعة ترجح إهمال الطبيب انتقل بذل العناية يقع على املريض وهو املدعي، فإذا 

 .(82، صفحة 1997)تناغو، عبء اإلثبات إلى الطبيب

وتفريغا ملا تقدم شرحه، واستشهادا بالتطبيقات القضائية في املجال الطبي، جاء عن 

" لئن كان مقتض ى اعتبار التزام الطبيب ببذل  26/06/1969محكمة النقض املصرية بتاريخ 

عناية وخاصة أن املريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة، فان عبء إثبات ذلك 

 أنه إذا أثبت هذا املريض واقعة ترجح إهمال الطبيب، كما إذا أثبت  أن يقع على املريض، إال

الترقيع الذي أجراه له جراح التجميل في موضع الجرح، والذي نتج عنه تشويها ظاهرا بجسمه 
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لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا لألصول الطبية املستقرة، فان املريض 

قضائية على عدم تنفيذ الطبيب اللتزامه، فينتقل عبء اإلثبات  يكون بذلك قد أقام قرينة

بمقتضاها إلى الطبيب، ويتعين عليه لكي يدرأ املسؤولية عن نفسه، أن يثبت قيام حالة 

)عبودي، الضرورة التي اقتضت  إجراء الترقيع والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف اإلهمال"

 .(70 ، صفحة1999

 

 حدود التزامات الطبيب وأثرها على :املبحث الثاني

 واملسؤولية ثباتقواعد اإل

ات الجراحة وتطوير نيـال شك أن للتقدم الطبي من حيث تعدد التخصصات وتحديث ف

ن زاد في أكان له  ،اآلالت واألجهزة الطبية من جهة وكثرة األمراض وتداخلها من جهة أخرى 

القانونية بخصوص عالقة الطبيب باملريض، وكان منها ما استشكل على تنامي اإلشكاالت 

القاض ي واملتقاض ي حول مدى التزام الطبيب عن نشاطاته الفنية التي يمارسها على جسم 

األمر الذي يتطلب العمل على إحداث توازن بين ، املريض والتي لم تكن عند رجاء األخير

ة وقيام املسؤولية الطبية إذا ما تبث تقصيره من حماية حياة وسالمة املريض من جه نقيض ي

من نقف عليه سوهو ما جهة أخرى، فإلى أي مدى يمكن إلزام الطبيب لتحقيق توازن أكثر،

مدى بحث لى إ ،انتهاءلتزام الطبيب ببذل العناية في مطلب أول الوقوف على حدود اخالل 

في مطلب  ،املسؤولية الطبية اتساع نطاق التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة في ضوء توجهات

 ثاني.

 التزام الطبيب ببذل العنايةحدود املطلب األول: 

مسؤولية فيما إذا كانت  يجةستهدف القول بالنتيإنما  حث عن طبيعة التزام الطبيبالب

بالتزام بذل  عن مدى إخالله أو تثار محددة، تحقيق نتيجةبالطبيب تثور بمناسبة أنه لم يلتزم 

 ماعتبار أن االلتزالى عكالتزام عام أو التزام بوسيلة كما يصطلح عليه في فقه القانون  العناية

ا أو رئيسيان لاللتزامات من حيث مداه ببذل عناية هو تقسيمان مبتحقيق نتيجة وااللتزا

عن إخالله بااللتزام ببذل العناية  ، وسار الفقه على نحو رأى فيه أن الطبيب يسألاهدحدو 

والخطأ في حالة إخالل الطبيب بالتزام بذل ، (397، صفحة 1998)مرقس، والجهود الصادقةالالزمة 

ال بالتزامه أن يخيب العالج، خالعناية هو خطأ بحاجة إلى إثبات، إذ ال يكفي العتبار الطبيب م

ذلك كأصل عام  ىأتتعنايته، وال يبل البد أن يقيم املريض كمدعي دليال على تقصير الطبيب في 
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ارتباطه بخطأ الطبيب  ع إثباتاواستط (SAVATIER, 1979, p. 191)إال متى لحق ضررا باملريض

 ارتباط السبب باملسبب عمال بقواعد املسؤولية الخطئية.

يتوافق مع ما كان يجب إذ يتوجب على املريض إثبات أن ما نجم عن فعل الطبيب لم 

بذله من عناية، فإخالل الطبيب بالتزامه في عالج املريض يستلزم من املريض إثبات أن 

الطبيب التزم بعالج املريض ولكنه ثبت في النهاية أنه لم يبذل العناية الالزمة أثناء العالج 

 .(Benchabane, 1995, p. 67)هتابيعن أصول  الفن الطبي وأد هبانحراف

رار قببذل العناية بدءا بهو التزام أن التزام الطبيب  بدورهالفرنس ي القضاء  وأكد

أن  إذ اعتبر ملحكمة النقض الفرنسية والشهير بقرار مرس ي وما تبعها من أحكام وقرارات،

 بشفائه الحال ن لم يكن بطبيعةوإ العقد الذي يتم بين الطبيب واملريض يوجب على األول 

مقتضاها جهودا صادقة ويقظة ومتفقة مع الظروف التي يوجد فيها  ،فعلى األقل ببذل عناية

 .(DEVERS, 2000, p. 111)ا مع األصول العلمية الثابتةذاملريض وك

)عشوش، االحتماليةهو الطبيعة  ولعل مرد ترجيح التزام الطبيب بأنه التزام ببذل العناية

شفاء بالتي تطغى على نتائج العمل الطبي فتجعله في حل من التزام محدد (93، صفحة 2007

ألن ذلك يتوقف على عدة اعتبارات وعوامل تخرج عن إرادة الطبيب كعامل مناعة  ،املريض

ن الطبيب أالقول ب،ألن (284، صفحة 1984)محتسب هللا، الطبي لمالجسم وعامل الوراثة وحدود الع

حدود و يعد املسؤول عن عدم نجاح العالج رغم بذله العناية الواجبة يخرج بنا عن دائرة 

في فراغ مجهول ويبحث عن أجوبة  هاإلنسانية التي ال تزال عاجزة، فال يزال اإلنسان يضع رجل

 وأدوية ألمراض شتى .

فمهما تخصص الطبيب وزادت معرفته فهو ال يقدر على االلتزام بأن يمنع املرض من 

املريض عاهة  دن ال يتخلف عنأاله أو أن يلتزم بفحم كما ال يضمن عدم استقالتطور والتفا

وفاقد الش يء ال يعطيه، وكل ما  عن سلطانه ابعيد يظل ل ذلككإذ  ،مستديمة أو أال يموت

زامه في بذل العناية والجهدفي سبيل شفاء مريضه تهو إخالله بال ،لة الطبيب عنهءيمكن مسا

رض والبحث عن ـبدءا من تشخيص امل ،من علته باستخدام الوسائل املتاحة في زمنه وبيئته

وعموما  ،ائي أو جراحةته بما يتطلبه من عالج باألدوية أو عالج كيمياسببه وصوال إلى مداو 

 حسبما تقتضيه الحالة و يقره الطب.

يأخذ القاض ي بعين االعتبار عدة  ،وفي سبيل إثبات خطأ الطبيب في التزامه ببذل العناية

 التي بمقتضاها يتحدد مدى هذا االلتزام ومن ذلك: والتيعوامل 
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القائم به عارفا درجة املعرفة العلمية: حيث تقتض ي أصول العمل الفني أن يكون  -

بخباياه وقواعده ومقتضياته، بل أن معيار املعرفة الفنية يعول عليه في تقدير مسلك صاحبها 

وهي ليست بظرف شخص ي وإنما تحسب على الظروف الخارجية، وتتحدد درجة املعرفة 

الفنية من مطلق التخصص باالحتكام للمؤهالت العلمية التي حصل عليها وطول خبرته 

ملهنية، فالحاصل على درجة من الشهادات أو الديبلومات األكاديمية في الطب وفي وتجاربه ا

تخصص معين يعلو مستواه وترتفع درجته مقارنة بطبيب حاصل على ديبلوم في نفس 

التخصص يقل درجة عن شهادته والطبيب الذي مارس هذا التخصص ملدة طويلة يكون أكثر 

وفي نفس التخصص فيساءل على نحو أشد  تخصص من غيره الحاصل على نفس الشهادة

 .(114، صفحة 2007)ثروت، منه

 ,OSSOUKINE, 2000) الخارجية: أين يؤخذ بعين االعتبار الظروف الخارجية الظروف -

p. 195)بيئة العمل والبيئة التي توجد فيها العيادة، وكذا  من التي أحاطت به وهو يعالج املريض

من حيث الوسائل واإلمكانات املتوفرة، فاملستشفى املزود بأحدث اآلالت الطبية ال يتكافؤ مع 

توافر على مثل تلك اإلمكانيات التي تسهل أكثر العمل يقطاع صحي متواجد في منطقة نائية ال 

 .(197، صفحة 2006دلي، )عالطبي

ويعني االلتزام ببذل عناية بذل الجهود الصادقة واليقظة التي األصول العلمية الثابتة:  -

الصحية  تهتتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة بهدف شفاء املريض وتحسين حال

، (321، صفحة 2004)فريد، فاإلخالل بمثل هدا االلتزام بشكل بذاته خطأ يثير مسؤولية الطبيب

 ,JOURDAIN)وهو مدعاة ألن يلتزم بمتابعة ومواكبة التطورات والحقائق العلمية املكتسبة

1999, p. 05)  املتضمن أخالقيات مهنة  92/276من املرسوم التنفيذي  45وقد جاء في املادة

الطب ما يفيد أن التشريع الطبي الجزائري قد ألزم الطبيب ملجرد موافقته على أي طلب 

معالجة بضمان تقديم العالج ملرضاه يتسم باإلخالص والتفاني واملطابقة ملعطيات العلم 

 الحديثة.

ويؤكد القضاء الجزائري في عديد القضايا التي راجت أمامه على أن  التزام الطبيب هو 

صادر عن الغرفة املدنية  23/01/2008ذل عناية على غرار ما قض ى به في قرار بتاريخ التزام بب

باملحكمة العليا  من أن االلتزام ببذل عناية الواقع على عاتق الطبيب يعني بذل الجهود 

 .(25فحة ، ص2014)خضير، الصادقة املتفقة والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة
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كما أن القاض ي قد يكون مضطرا النتداب خبير للقول فيما اذا كان الطبيب فعال بذل 

العناية املطلوبة منه، وفي هذا قضت الغرفة الجزائية باملحكمة العليا بموجب قرارها بتاريخ 

أن تسبيب القاض ي املتمثل في استبعاد مسؤولية الطبيب على أساس بذل  24/06/2003

)خضير، بالخبرة الفنية وجوبية االستعانةجة غير مقبول قانونا، وأن عناية وليس تحقيق نتي

 .(47، صفحة 2014

مدى توسيع نطاق التزام الطبيب بتحقيق نتيجة في ضوء توجهات املطلب الثاني:

 املسؤولية الطبية

تعد مهنة الطب من مهن املخاطر والتي نادرا وفي حاالت خاصة ما يلتزم فيها الطبيب 

غلب ما يلتزم به هو بذل العناية التي تتوافق وأصول الفن الطبي، وإن أنتيجة، فبتحقيق 

مفترض غير قابل إلثبات  أفيكون إخالله بذلك إنما هو خط ن التزم بتحقيق نتيجة ماأحصل و 

ل املدين عبء اإلثبات وال يفرض على الدائن سوى التدليل على وجود بحيث يتحم، العكس

، فتثار مسؤولية املدين وال يتحلل (SAVATIER, 1979, p. 189)ذلك االلتزام وعدم تحقق النتيجة

ن عدم تنفيذ االلتزام إنما هو أبت قيامه بتنفيذ ما التزم به تحديدا أو أن يدفع بثمنها إال متى أ

املعنى املقصود  هوو كالقوة القاهرة أو خطأ الدائن نفسه أو خطأ الغير راجع لسبب أجنبي 

 .(266، صفحة 1995)بلحاج، من القانون املدني الجزائري  176باملادة 

الطبيب في تحقيق نتيجة التزم وهكذا فان عبء إثبات الخطأ الطبي الناجم عن إخالل 

فلح في إثبات قيام أن هو إاملسؤولية عنه سوى  ءوال يدر ،بها إنما يقع على الطبيب نفسه

ذلك أن الخطأ الطبي مفترض هنا فيعفى  ،السبب األجنبي الذي تنتفي به العالقة السببية

)عبد تحقيق نتيجةباملدعي من إثباته وليس مطلوب منه سوى إثبات وجود ذلك االلتزام الطبي 

 .(160، صفحة 2008هللا، 

 JEROME)تصور في مجال العالقة العقديةمتحقيق نتيجة بوعلى اعتبار أن االلتزام 

PANSIER & SKORNICKI, 1998, p. 11)فاملدين هو م ثل خطأ عقديا ومن كن اإلخالل به يشإ،ف

ليل على عدم التنفيذ، وهو دالذي يتحمل عبء نفي الخطأ العقدي وما على الدائن سوى الت

ا " إذوالذي جاء فيه  12/06/1969رار محكمة النقض املصرية املؤرخ في قما يستدل من 

ال بها هي التزامات بتحقيق نتيجة خكانت االلتزامات التي اعتبر الحكم املطعون فيه الطاعن م

وما على الدائن  ،إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق املدين الطاعن ءيجابية، فإن عبإ

ومن ثم يكون الحكم املطعون فيه إذا اعتبر إخالل الطاعن بتلك ، إال أن يثبت االلتزام
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، 1998)شعلة، ه أي دليل على وفائه بها لم يخالف قواعد اإلثبات"مااللتزامات ثابتا بعدم تقدي

 (26صفحة 

وقد يتأتى هذا االلتزام عن اتفاق نابع عن إرادة املتعاقدين كما قد يكون مستمدا من 

 .(PANNEAU, 1996, p. 10)طبيعة الخدمة الطبية املقدمة أو من أحكام القانون 

تحقيق نتيجة في بإلى إرادة املتعاقدين:  قد يجعل الطبيب على عاتقه التزاما  ااستناد -

بقا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين، وهو ط(92، صفحة 2007)عشوش، حاالت ما وبصراحة في العقد

بنتيجة محددة بدقة يلية، حيث يلتزم الطبيب مما نلمسه أكثر في مجال الجراحات التج

ويصطلح عليه كذلك  ،(78)جميل، د.س، صفحة مسبقا ومتفق عليه داعتمادا على مخطط مع

 .Géométriqueبالنتيجة الجيوميترية

إلى طبيعة الخدمة الطبية املقدمة: أين ينصرف مفهوم االلتزام بتحقيق  استنادا -

ال يعرضه أب بمعنى نتيجة إلى االلتزام بالسالمة أي سالمة املريض ولكن دون االلتزام بشفائه،

نقله يعطيه من أدوية وما يستخدمه من أجهزة وما يستعمله من أدوات وما ء ما يألي أذى جرا

لقيحات، فهو ملزم بسالمة املريض من كل عدوى قد تنقل إليه تحاليل و جريه من تيمن دم وما 

 من كل نقل لدم غير متوافق مع فصيلته.  أوخرا آمرضا 

بسالمة  (95، صفحة 1993)البنية، ناهيك عن مثال أمثل اللتزام الطبيب جراح التجميل

مريضه أو زبونه خاصة وأن عمليات التجميل من حيث طبيعتها كخدمة ليست بالضرورة من 

وإن كان جانب من الفقه يرى بضرورة التمييز بين أجل املداوة من علة مرضية عضوية 

الجراحة التجميلية التي تخضع لنظام االلتزام بوسيلة وبين النتيجة التجميلية التي تترتب 

 .(133، صفحة 2004)سرحان، ي تخضع لنظام االلتزام بنتيجةعليها، والت

ارة مسؤولية الطبيب عن التزام محدد بالسالمة ثوترتيبا على ما تقدم يمكن القول أن إ

قصد من تتحقيق نتيجة، يكون أمر تحقيقها بعيدا عن الطبيعة االحتمالية التي بيمثل التزاما 

املستمر قدم العلمي توفي الواقع وبالنظر إلى ال ،ببذل العناية تجاه املريض التزامه وراء

بل أن  ا،فإن االلتزام بتحقيق نتيجة ال يمكن أن يوضع له حدود والتطور التكنولوجي الباهر

األمر الذي ، عبء اإلثبات من املريضتحرير مع توسعه وامتداده إلى مجاالت أخرى سيؤدي إلى 

بتحقيق نتيجة  الطبية ع نطاق االلتزاماتيه ومن ورائه القضاء يبحث أكثر عن توسجعل الفق

على تعويض  هة في حصولقبفي سبيل تحرير املريض من عبء اإلثبات الذي أصبح يشكل ع

 يجبر ضرره.
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أصبح االلتزام في هذا املضمار  تحديدا ي مجال االلتزامات املرتبطة باألعمال الفنيةفف

بعدما تطور الطب وتضاءلت معه نسب االحتمال إلى حد كبير  تحقيق نتيجةيتجه أكثر نحو 

التطعيمات و  بية فنية كعمليات الحقن املختلفةجدا، وهو ما يستشف من خالل أعمال ط

،ناهيك عن األدوات واألجهزة إعطاء األدويةو التحاليل الطبية والتلقيحات املختلفة وكذا

وحالة إصابة املريض نقل األعضاء مليات التجميل و الطبية والتركيبات الصناعية وأيضا ع

 .(JOURDAIN, 1999, p. 06)بالعدوى 

من خالل األخذ بفكرة وقد زاد هذا االلتزام تطورا شدد من مسؤولية الطبيب أكثر، ف

ارة غير االلتزام بالسالمة يمكن للمريض املضرور الحصول على تعويض عن النتائج الض

املتوقعة من العمل الطبي الذي يخضع له ومن دون حاجة إلى البحث عن خطأ من جانب 

تسوء حالته الصحية أكثر بسبب تعرضه ملرض الحق على العمل  الطبيب، فقد يحدث أن 

الطبي األخير، فرغم تلقيه العناية الطبية الالزمة إال أنه قد يظهر بعد العمل الطبي أمراضا 

أخــرى أو أضرارا، فإذا كانت متوقعة يسأل عنها أما إذا كانت غير متوقعة فضال عن عدم 

خذ، فهذا ما يحاول القضاء بوسيلة أو بأخرى تعويض ارتباطها مباشرة بالعمل الطبي املت

 املضرور عنه. 

وتطبيقا لذلك صدرت عن جهات قضائية دنيا فرنسية بعض املحاوالت، ومن ذلك ما 

 ) 20/10/1997و 05/05/1997جاء عن محكمة باريس الكلية بموجب حكمين لها بتاريخ 

T.G.A , Paris , 10/10/1997. Dalloz, 1998)انت طبيعة العقد الذي ينعقد بين أنه إذا ك

الجراح وعميله يضع على عاتق املنهي من حيث املبدأ مجرد التزام ببذل عناية، فإنه رغم ذلك 

وبمقتض ى التزام بتحقيق نتيجة يتحتم عليه إصالح الضرر الذي لم يمكن معرفة سببه 

بحالته  الحقيقي مرتبطا مباشرة بالتدخل الذي خضع له املريض ولم يكن له عالقة

 .(124، صفحة 2003)قاسم، السابقة

 10/11/1999وهو االتجاه الذي تأيد بموجب حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 

بالرغم من تقرير الخبراء الذي أكد أن إصابة املريض بالعمي أثناء خضوعه لعملية جراحيـة 

الدموية وال عالقة له بالحالة السابقة على العملية الجراحية كان سببه خلال أصاب األوعية 

للمريض ولم يكن متوقعا كتطور طبيعي للحالة التي كان يعاني منها املريض أصال، إال أنه أقر 

 بمسؤولية القائم بهذه العملية.
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وهكذا تكون هذه املحاوالت القضائية قد ألقت على عاتق الطبيب التزاما بالسالمة 

عليه تعويض املريض املصاب عن الضرر الذي لحقه بمناسبة عمل جراحي ضروري يفرض 

لعالجه حتى في حال غياب الخطأ من جانب الجراح، وذلك متى كان الضرر الذي أصاب 

املريض ال عالقة له بحالته السابقة على التدخل الجراحي أو بالتطور املتوقع لهذه الحالة، 

 فاقم حالته املرضية التي قدم بهاشفاء املريض فبتفادي توأصبح الطبيب مطالبا وإن ليس ب

أثر لفكرة االلتزام بالسالمة وتوسيع نطاقها، والتي رأى  إقحاممن خالل  (126، صفحة 2003)قاسم، 

فيها وسيلة ناجعة يمكن من خاللها للمريض املضرور الحصول على تعويض عن النتائج 

الضارة غير املتوقعة من العمل الطبي الذي يخضع له، ومن دون حاجة إلى البحث عن خطأ 

 .من جانب الطبيب

ية قد ألقت التزاما بالسالمة يفرض تعويض وبذلك تكون تلك االجتهادات القضائ

املريض املصاب عن الضرر الذي لحقه بمناسبة عمل جراحي ضروري لعالجه حتى في حال 

غياب الخطأ من جانب الطبيب الجراح، وذلك متى كان الضرر الذي أصاب املريض ال عالقة 

حال، وهو ما أثار سخطا له بحالته السابقة على التدخل الجراحي أو بالتطور املتوقع لهذه ال

من قبل الوسط الطبي وشركات تامين بل وانتقد من قبل جانب من الفقه ، األمر الذي جعل 

محكمة النقض الفرنسية  تعدل عن هذا التوجه فرفضت إمكانية  التعويض عن مخاطر 

r e(Cass, 1 08/11/2000العالج بدون خطأ في العمل الجراحي، إذ قضت في قرار لها مؤرخ في 

 11735)-99o civ, 8 novembre 2000, n أن االلتزام بالتعويض عن مخاطر العالج ال يندرج ضمن

االلتزامات املتولد عن العالقة العقدية التي ترتبط بين املريض و الطبيب، و هكذا يتبين مدى 

 .تردد القضاء في اعتماده لفكرة املسؤولية بدون خطأ

صحاب مهنة الطب أنفسهم على ضرورة تدخل وأمام هذا التردد، ألح الفقه بل وأ

املشرع طريق سن نظام قانوني خاص بتعويض األضرار املترتبة عن الحوادث الطبية، حتى ال 

يجد الطبيب نفسه مجبرا على دفع تعويض دون أن يثبت ارتكابه أي خطأ من جانبه،  فليس 

ملقابل أن يتكبد ضحايا من العدل أن يسألوا عن أخطاء لم يرتكبوها، وليس من املعقول با

بإقرار املشرع الفرنس ي نظاما قانونيا  األمروانتهى  حوادث الطبية األضرار دون تعويض،ال

 .2002مارس  04الطبية بموجب قانون  خاصا بالتعويض عن الحوادث

(Loi  n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades  et à la qualité du système 

de santé, JORF du 5 mars 2002).   
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أهم ما يتميز به هو أنه أقر نظاما للتسوية الودية يتكفل به جهازا حكوميا على لعل  و 

إقرار هو هذا التوجه التشريعي ، ومرد لوطني للتعويض عن الحوادث الطبيةهو الديوان ا

ملسؤولية يجب ان تبقى موضوعية ولكن على نحو يجعل ا أن، بما يفيد الوطنيفكرة التضامن 

املجتمع هو من يتكفل بضحايا الحوادث الطبية، ويبدو واضحا من خالل استقراء نصوصه  

فكرة مخاطر العالج ولكن خارج القضاء هذه املرة عن طريق  إلىأن املشرع ارتكن ضمنيا 

الوطني، بحيث تقوم فلسفة على أساس التضامن و  صندوق التعويض عن الحوادث الطبية

 .هذا القانون على تحمل الجماعة عبء هذا املخاطر

 ويكون بذلك املشرع الفرنس ي قد خفف من حدة املسؤولية التي  كانت قد تبنتها بعض

األحكام والقرارات القضائية املختلفة وباألخص على ضوء فكرة االلتزام بالسالمة وفكرة 

تعلق األمر باألضرار  إذافكرة الخطأ كأساس للمسؤولية، إال مخاطر العالج، ليعود ويؤكد على 

الناجمة عن املنتجات املعيبة أو باألضرار الناجمة عن عدوى املستشفيات تحديدا والتي خص 

 حكمها بحرفية النص.

املريض بعدوى املستشفيات تكون  إصابةفانه في حال  04/03/200فبحسب قانون 

التي لحقت املريض وال يمكنها درء املسؤولية  األضراردعي عن املستشفى مسؤولة في مواجهة امل

الناجمة عن عدوى  األضرارمسؤوليتها فان  إثارة، أما في حال عدم األجنبيبإثبات السبب  إال

ذوي حقوق الضحية  أواملريض املتضرر  أماماملستشفيات أو الوفاة املترتبة عنها تفسح املجال 

 أو األضرار أنالتضامن الوطني طاملا  مبدأ إلىاستنادا  حسب الحالة بالحصول على تعويض

الوفاة تعزى مباشرة إلى إعمال الوقاية والتشخيص والعالج والتي رتبت للمريض نتائجا غير 

حالته الصحية والتطور الطبيعي وكانت ذات طابع جسيم،  ويتم تقييم  إلىطبيعية بالنظر 

 األخذج املترتبة على الحياة الخاصة واملهنية مع ذلك في ضوء فقدان القدرة الوظيفية والنتائ

الدائم في سالمته البدنية او النفسية ومدة التوقف عن النشاط   اإلصابةبعين االعتبار معدل 

 Loi n° 2002-1577 du 2002/1577القانون رقم  فيالحقا جاء ما املنهي، ويتم تحديد ذلك وفق 

30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, JORF du 31 décembre 2002 

تكون هناك وفاة،  أن أوباملائة،  25 تفوق  أنيجب  أنهاالنسبة بالنص على  بحيث تتحدد

وتجدر اإلشارة انه  لهذا الصندوق ان يرجع على املستشفى بما دفعه من تعويض في حال ثبت 

ملعمول بها وفق التنظيم القانوني في اطار  مكافحة والتدابير ا اإلجراءات اتخاذتقصيرها في 

 عدوى املستشفيات.
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التعويض على أساس التضامن الوطني لم يقتصر فقط على عدوى  أنوجدير ذكره 

مسؤولية األطباء واملستشفيات واملنتج فإن  إقامةأكد على أنه في حال عدم  وإنمااملستشفيات 

  accident médical ou une affection iatrogène أي حاث طبي أو مرض ذو منشأ عالجي

يفسح املجال للتعويض عن األضرار الالحقة باملريض او ذوي حقوق الضحية بذات الشروط 

 .إليهوالتقييم املشار 

وبحسب النصوص القانونية التضامن الوطني يشمل  كما أن التعويض على أساس

معاقا بشروط وفي حدود معينة، املفرغة بقانون الصحة الفرنس ي حاالت ميالد الطفل 

امللوث بفيروس  ي، تعويض ضحايا عمليات تقل الدمتعويض ضحايا التطعيم اإلجبار 

الذي شمله التعويض بموجب القانون رقم    VHC، وفيروس االلتهاب الكبدي VIHاإليدز

اللمفوي Tوفيروس VHB الكبدي تهابلواال 7/12/2008الصادر في 1330/2008

الصادر في  1404/2012ي شملهما التعويض بموجب القانون رقم، الذVTLVالبشري 

التدخل في ظروف استثنائية لطبيب ، ناهيك عن تعويض األضرار الناجمة عن 17/12/2012

 .و مستشفى خارج نطاق نشاطها في الوقاية والتشخيص والعالجأ

 

 : خاتمة

االعتراف بوجود ترتيبا على ما تقدم  يتضح أن مواجهة الواقع ومن غير لبس يوجب 

التزامات يطالب فيها الطبيب بتحقيق نتيجة إلى جانب االلتزام األول ببذل عناية، وهو أسلوب 

أمثل لتحقيق توازن بين الطبيب واملريض، فمثل هذا التوسيع يؤدي إلى التخفيف من عبء 

ضعيف اإلثبات امللقى على عاتق املريض في وهو في مركزه القانوني كمدعي، ومن قبل كطرف 

في العالقة الطبية، بوصفه جاهال لخبايا الفن الطبي من جهة وبسبب املرض الذي يعانيه من 

جهة أخرى، بل وقد يكون فاقد الوعي لحظة وقوع الفعل أو األفعال املكونة للخطأ املدعى به، 

كل ذلك من شأنه أن يزيد من مشقته في  النهوض باإلثبات، ولم يكن من وراء توسيع دائرة 

لتزامات الطبية بتحقيق نتيجة التشديد على الطبيب وجعله أكثر حرصا في عمله فحسب، اال

وإنما استهدف به رفع الغبن على املريض الذي أصبح يتخبط في مسائل وأمور فنية يجهلها 

 ويصعب عليه إثباتها إن هو ادعى بها ضد الطبيب.

عاة للخصوصية وما وال شك أن الظروف التي تحيط بالخطأ الطبي والتي كانت مد

يتبعها من مفاعيل، وحالة املعاناة التي يكون فيها املريض لحظة حدوثه ومن بعد مرحلة إثباته، 
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تبين إلى حد كبير مدى صعوبة إثبات الخطأ الطبي، بل وأحيانا كثيرا استحالته، وبالنتيجة 

بالنظر إلى  تحمله مخاطر اإلثبات بأن يخسر دعواه، فضال عن تحمله املصاريف القضائية،

أنه صاحب املبادءة بالنزاع، ومن هنا كانت محاوالت الفقـه والقضاء جادة ومستمرة في سبيل 

التخفيف من هذه الصعوبات، وهي محاوالت تعد نقاط تحول حاسمة في مسيرة اإلثبات 

 وسببا من أسباب تطور املسؤولية الطبية عبر مراحلها املختلفة.

غاية الفقه والقضاء كانت دوما الوصول إلى تعويض وقد أظهرت تلك املحاوالت أن 

املضرور بأي طريق كان، فبعد أن كانت املسؤولية تقوم على أساس الخطأ، أدركوا فيما بعد 

أن فكرة الخطأ مع التطور الحاصل أصبحت آخذة في الضعف شيئا فشيئا، واختفت تارة 

رى تحت ستار الخطأ املفترض تحت ستار الخطأ املفترض والقابل إلثبات العكس، وتارة أخ

غير القابل إلثبات العكس، إلى أن اختفت أخيرا وحلت محلها فكرة املخاطر، أين أصبحت 

املسؤولية موضوعية ال تقوم على أساس الخطأ، وإنما على أساس الضرر لتكتسح املجال 

 في اإلثبات. الطبي فكره جديدة مؤداها االلتزام بالسالمة، وما له من أثر إيجابي على املريض

ولعل  ،كما أن الحلول التشريعية هي األخرى لم تغب عن ساحة اإلثبات في املجال الطبي

إقرار املشرع الفرنس ي نظاما قانونيا خاصا بالتعويض عن الحوادث الطبية بموجب قانون 

، حقق كثيرا مما كان يدعو إليه الفقه وما كان قد تبناه القضاء وهو يحاول 2002مارس 04

ع القواعد القانونية، ولهذا ال زال يحدونا األمل أن يقف املشرع الجزائري على االتجاهات تطوي

التشريعية الحديثة في مجال التعويض عن األضرار الطبية، ويعمل على إقرار نظام قانوني 

خاص بالتعويض عن الحوادث الطبية، بغية توفير حماية لكل من طرفي العالقة الطبية في 

 لحقوق واملصالح.   إطار توازن ا

 :قائمة املراجع

باللغة العربيةاملراجع أوال:   

مؤلفات-01  

 .لبنان ،دار النهضة العربية ،اإلثبات في املواد املدنية والتجارية ،(1995) ،إبراهيم نبيل،سعد

الجزء األول، التصرف  النظرية العامة لاللتزام في القانون املدني الجزائري، ،(1995)، العربي،بلحاج

 .الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية ،القانوني،العقد واإلرادة املنفردة
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 اإللكترونيالبريد الحق في 

The right to electronic mail 

 
  نوارة حسين

 تيزي وزو -مولود معمري، جامعة والعلوم السياسية كلية الحقوق

nouarahocine@yaoo.fr  

 07/05/2021 تاريخ القبول للنشر:          20/02/2021 :ستالمريخ االتا
******* 

 
 ملخص:

في الحياة اليومية  لألنترنتكأهم تطبيق  هاستخداموأصبح  اإللكترونيظهر البريد برز 

شتى املجاالت الحياتية، حيث نجد من أهم يستخدم في ، للناس أي بين األفراد والجماعات

لتسهيل التي تستغله  اإللكترونيةالتجارة استخداماته في مجال املعامالت اإلدارية وفي 

 . اإللكترونيفي الفضاء بين األعوان االقتصاديين  املعامالت

وفي اإلدارات العمومية ارتقى استعماله حاليا في الشركات واملؤسسات التجارية  وقد

العادي بريد العنوان بحكم أنه ال يختلف عن  توسع التعامل به على مستوى عالبحيث 

مع األفراد باختالف لتسهيل التواصل  اإلليكترونيالفضاء  في نطاق به للعمل  ُمخصص

 فئاتهم.

 .الحماية القانونية-عبر األنترنت املراسالت-اإللكتروني-البريد: الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The At the beginning of the era of digital, electronic and 

informatics technology, electronic supports that were used appeared On 

the Internet, and with it the use of e-mail emerged as the most 

important especially as it is a mechanism used in the daily life of 

people, between individuals and groups and used in e-commerce to 

facilitate interaction Between remote economic agents. Its use to 

facilitate communication between them, and it has been dedicated to 

supporting commercial exchanges and facilitating transactions between 

economic agents in space electronic. 
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 مقّدمة: 

تطورت مكانة حقوق امللكية الفكرية في ظل الدولة املعاصرة واختلفت  في الواقع،

، وذلك (52، صفحة 2008)العجماوي،  النظرة إليها منذ تكييفها على أنها "رأس املال الفكري"

عرفت نقلة بسبب ظهور حيث ، الرقميةتدريجيا بظهور عصر التكنولوجيا الحديثة والثورة 

صفحة  ،2019)نوارة ح.، عناصر امللكية الفكرية الرقمية، الحاسب اآللي والتقنيات املتطورة 

1) 

، األمر الذي دفع إلى (24، صفحة 211)أحسن،  السيما بانتشار شبكة األنترنت العاملية

وبالتالي توسعت "، "امللكية الفكرية الرقمية تداولها في البيئة الرقمية بما يصطلح عليها بحقوق 

 .اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةحقوق امللكية الفكرية بظهور املواقع 

عناصر امللكية الفكرية الرقمية في البداية وليدة علوم الحوسبة مستقلة عن  لقد كانت

ظهرت  علوم االتصال وتبادل املعطيات وشبكات املعلومات، لكن مع ظهور شبكات املعلوماتية

ة وهي أسماء أنماط جديدة من املصنفات، تثير مسألة الحاجة إلى الحماية القانوني

أو امليادين أو املواقع على الشبكة وقواعد البيانات ، .Source spécifiée non valideالنطاق

، وتحديدا كل ما يتعلق بالدخول إليها واسترجاع البيانات اإللكترونيوعناوين البريد  على الخط

الخط، وهو تطور ملفهوم قواعد البيانات  منها والتبادل املتعلق بمحتواها الحاصل عبر

السائدة قبل انتشار الشبكات والتي كانت مقتصرة من حيث املفهوم على معلومات مخزنة 

وكذا محتوى موقع األنترنت من نصوص ورسوم  ،ةداخل النظام أو تنقل على واسطة مادي

-ائط املتعددةيطلق على املؤثرات الصوتية والحركية لوسحيث وأصوات ومؤثرات حركية )

MultiMedia) Source spécifiée non valide.. 

املتطورة تم استغاللها عامليا في مجاالت التكنولوجية والرقمية كل هذه التقنيات 

، حيث اإللكترونية...وغيرهمجال التجارة الحياة اليومية و متعددة لتخدم البشرية، السيما في 

لألعوان االقتصاديين  اإللكترونيالتي تتيح خدمة البريد  اإللكترونيةتم استغالل املواقع 

ووصوالت  اإللكترونيةوالتجار لتبادل الرسائل ذات الطابع التجاري مثل الطلبيات والفواتير 

في  ونيةاإللكتر، إلتمام عملية التعامل مع التجارة في ظل بنية رقمية متكاملة الدفع ...وغيرها

 كل تفصيالتها.
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كأحد الخدمات  اإللكترونيانطالقا من هذه التفاصيل ارتأينا أن نتناول بالدراسة البريد 

 اإللكترونيالنظام القانوني للبريد ، من خالل طرح إشكالية حول: على شبكة األنترنتاملتاحة 

 .؟في الجزائر

املشرع الجزائري للفضاء كما يتضمن املوضوع توضيح العالقة القائمة بين تنظيم 

اإللكتروني والحاجة إلى تأمين كل الوسائل التي تساهم في تسهيل املعامالت واملراسالت عبر 

الشبكة أي البريد اإللكتروني بمعنى أّن اهتمام املشرع بتأمين املراسالت اإلليكترونية هو إجراء 

 .تكملي لتنظيم الفضاء اإللكتروني

ثم الطبيعة  اإلشكالية تناولنا مفهومه في)املبحث األول(جل اإلجابة على هذه أومن 

 وحمايته في)املبحث الثاني(. اإللكترونيالقانونية للبريد 

 اإللكترونيمفهوم البريد  :املبحث األول 

واملعلوماتية ظهرت الدعائم  واإللكترونيةعند انطالق عصر التكنولوجيا الرقمية 

"، تتخذها الحكومات، الجامعات، املعاهد العلمية، اإللكترونيةاملواقع " أو اإللكترونية

 الكرتونيةاملراكز الطبية، وكذا الشركات التجارية العامة والخاصة كعناوين  املكتبات الدولية،

على شبكة األنترنت، للوصول إلى العمالء واملتعاملين معها من مختلف أنحاء العالم، وتستغلها 

، لكن يتطلب الكرتونييع وتبادل الرسائل في شكل بريد في الدعاية والترويج والتسويق والب

)نوارة ح.، القانون الواجب  .استغاللها تسجيل املوقع من الشخص التاجر باسم معّين

 (1، صفحة 2014، 18التطبيق على منازعات مواقع االنترنت العدد 

 اإللكترونيتعريف البريد املطلب األول: 

كأهم تطبيق  اإللكترونيظهر معها استخدام البريد  األنترنتعندما ظهرت شبكة 

وأكثرها استخداما، فقد فرض نفسه إلى جانب البريد التقليدي وانتشر حتى أصبح  لألنترنت

استخدامه يتجاوز البريد التقليدي، السيما وأنه آلية مستعملة في الحياة اليومية للناس أي 

لتسهيل التعامل بين األعوان  اإللكترونيةبين األفراد والجماعات ويستخدم في التجارة 

املمارسات الحياة و فعندما تطورت أنماط  لتسهيل التواصل بينها. االقتصاديين عن بعد

سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو  اإللكترونيالتجارية تطور معها استخدام الوسيط 

لتقديم  الكرتونيةرسائل التستخدم  ، حيثخارجها بصرف النظر عن القانون الذي تخضع له
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)حماية  لكترونياإ الدفعحتى والتسليم, والفوترة و مواعيد الشحن تحديد و  ،طلبات الشراء

 . (2011، 02املستهلك في مجال التجارة االليكترونية، العدد 

نافذة مفتوحة وواجهة للعرض والدعاية والتسويق، بل وقاعة عرض  األنترنتإن شبكة 

، صفحة 2010)د. خالد ممدوح إبراهيم،  .افتراضية للمنتجات والخدمات على أعلى مستوى 

استغالل كل الخدمات التي توفرها السيما التراسل  بها، لذلك يحتاج املتعاملين (113

 فما هو املقصود بها. اإللكترونيأي البريد  اإللكتروني

في)الفرع األول(ثم للتعريف  اإللكترونيللتفصيل نتطرق للتعريف االصطالحي للبريد 

 (.الفقهي في)الفرع الثاني( ثم للتعريف القانوني في )الفرع الثالث

 اإللكترونيالتعريف االصطالحي للبريد الفرع األول: 

الشخص إلرسال رسالة  ههو بريد عادي مثل البريد التقليدي، يحتاج اإللكترونيالبريد 

على عنوان بريد املرسل إليه، ألّن العنوان هو التعيين الشخص ي لهوية مستخدم  الكرتونية

، وهو انتقال لتقنية إرسال الرسائل من البريد التقليدي إلى الدعامة اإللكترونيالبريد 

 األنترنت.شبكة موقع معّين على في  اإللكترونيأي البريد  اإللكترونية

، مفردتين األولى "البريد " والثانية "اإللكتروني"يتكّون من  اإللكترونيومصطلح البريد 

 "Electronic"األصل إنجليزيةكانت نسبة إلى اإللكترون وهي كلمة  اإللكترونيوتسمية 

وتنتسب إلى اإللكترون كافة األجهزة والوسائل التي وظائفها من خالل حركة اإللكترون وتحت 

غويون في تحديد أصله، فقيل تأثير مجال كهربائي أو مغناطيس ي. أما املصطلح لغ
ّ
ة لم يتفق الل

إنه غربي ومعناه "الرسول" واعتبره آخرون فارس ّي األصل ومعرب، ومعناه بالفارسية "بريدة" 

بمعنى مقطوع الذنب، وقيل ما بين كل منزلين بريد، والبريد: الرسل على دواب البريد والجمع 

 أرسله. 
َ
أما املعجم الوسيط عرف البريد اإللكتروني بأنه: (3، صفحة 1965)حسن، بُرد، بردا

)آخرون،  ".دقيقة ذات شحنة سالبة شحنتها هي الجزء الذي ال يتجزأ من الكهربائية"

 (62، صفحة 1980

وثيقة معلوماتية يحررها أو كما عرفته اللجنة العامة للمصطلحات في فرنسا على أنه: "

)العوض ي، الجوانب  ."يرسلها أو يطلع عليها املستخدم عن طريق االتصال بشبكة املعلومات

 (12، صفحة 2005القانونية للبريد االليكتروني ، 

Le Robert défini le courier électronique, courriel, e-mail/mail, 

comme échange de messages par l’intermédiaire d’un réseau 

informatique , télématique,  envoyés électroniquement via Internet dans 
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la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur 

.c-a-dire pour émettre et recevoir des messages par courrier 

électronique, il faut disposer d’une adresse électronique et d'un client 

de messagerie ou d’un web mail  permettant l'accès aux messages via 

un navigateur Web. (pratique, 2013, p. 325) 

 اإللكترونيتعريف الفقهي للبريد الالفرع الثاني: 

تعددت التعريفات الفقهية للبريد اإللكتروني وإن اتفقت جميعها من حيث املضمون، 

"طريقة تسمح بتبادل الرسائل املكتوبة بين األجهزة وقد عّرفه جانب من الفقه بأنه: 

املتزامن من مكنة التبادل غير "، والبعض اآلخر يعرفه بأنه: "املتصلة بشبكة املعلومات

طريقة تسمح بتبادل بينما يعرفه البعض اآلخر بأنه: " ،"الرسائل بين أجهزة الحاسب اآللي

وتم تعريفه   (Frédéric2001, p. 9)الرسائل املكتوبة بين األجهزة املتصلة بشبكة معلومات".

بين اثنين من املستخدمين عبر وسيلة  عبارة عن معلومات مخزنة يتم تبادلها" على أنه:

اتصاالت، وبشكٍل عام هو رسالة تحتوي على نصوص، أو ملفات، أو صور، أو مرفقات يتم 

  "إرسالها عبر شبكة اإلنترنت من جهة معينة إلى شخص واحد أو مجموعة أشخاص

 (1، صفحة 2018)العقلة، 

مكنة التبادل اإللكتروني غير املتزامن للرسائل بين أجهزة " بأنه: بينما عرفه البعض

تلك املستندات " كما عرفه البعض األخر بأنه:(12. ، صفحة 2005)الهادي،  ."الحاسب اآللي

بواسطة نظام اتصاالت بريدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات  استالمهاالتي يتم إرسالها أو 

مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات 

 ".وأية مستندات أخري يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها

 اإللكترونيالتعريف القانوني للبريد  لث:الفرع الثا

لقد عرف القانون األمريكي البريد اإللكتروني ألّول مرة عند تنظيمه لخصوصية 

ن في موسوعة القوانين الفيدرالية األمريكية  1986االتصاالت اإللكترونية الصادر في 
ّ
واملقن

(18UScode, Sec.2510-2711-U.S.C.C.A.N) " :وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل بأنه

 يتم كتابة الرسالة املراسالت الخاصة عبر شبك
ً
ة خطوط تليفونية عامة أو خاصة، وغالبا

 إلي كمبيوتر مورد الخدمة الذي يتول
ً
تخزينها  ىعلي جهاز الكمبيوتر ثم يتم إرسالها إلكترونيا

وعرفه القانون  ".لديه حيث يتم إرسالها عبر نظام خطوط التليفون إلي كمبيوتر املرسل إليه

بأنه:  2004جوان  22الصادر في  اإللكترونيللبريد الفرنس ي بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي 
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كل رسالة سواء كانت نصية أو صوتيه أو مرفق بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة "

يه اتصاالت عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في املعدات الطرفية للمرسل إل

 ".ليتمكن هذا األخير من استعادتها

Et selon l’article 1er alinéa 5, de la loi française n2004-575 du 21 

juin 2004 concernant la confiance dans l’économie numérique 

«LCEN» le législateur donne une définition très large du courrier 

électronique, qui couvre aussi bien le SMS envoyé par téléphone que le 

courriel envoyé par ordinateur: «On entend par courrier électronique 

tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, 

envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un 

serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, 

jusqu'à ce que ce dernier le récupère». Elle n’en fixe cependant pas 

le régime. Or, le courrier électronique peut servir soit à des fins de 

correspondance privée, soit à des fins de communication publique, 

notamment, lorsqu’il est adressé à un ensemble de destinataires sur une 

liste de diffusion large. L’exemple de la publicité directe par voie 

électronique, ou «spamming», l’illustre. Si un courrier électronique 

constitue une correspondance privée, il bénéficie alors de la protection 

découlant de cette qualification.  

 2004لعام  15بالنسبة للقوانين العربية نذكر على سبيل املثال القانون املصري رقم 

املتضمن قانون التوقيع اإللكتروني، والذي جاء خاليا من أي تعريف للبريد اإللكتروني إال أنه 

املتبادلة عن طريق املراسالت اإللكترونية أو الرقمية أو أقر بحجية املحررات اإللكترونية 

في الفقرة  نصت املادة األولى من القانون نفسه وقد  الضوئية ومن ضمنها البريد اإللكتروني.

املحرر اإللكتروني رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو أّن: "األولى 

 .أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة" الكرتونيةتستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة 

، وال نجد أي مادة تتعلق به في اإللكترونيأما في القانون الجزائري فلم يتم تعريف البريد 

، اإللكترونية، لكن بالرجوع إلى املرحلة ما قبل صدور قانون التجارة اإللكترونيةقانون التجارة 

عي الذي شهدته الجزائر في مجال تنظيم التعامالت التجارية رغم الفراغ التشرينجد أنه 

كان على دراية بأنه في  2005، إال أن املشرع الجزائري عندما عّدل القانون املدني في اإللكترونية

الجانب العملي وعلى أرض الواقع تبرم عقود كثيرة ومتنوعة إلكترونيا، وأن استخدام 

حتمية العصر ومن مستلزماتها، وأّن التعامالت التجارية  واإللكترونيةالتكنولوجيا الرقمية 

، وإن لم يتم اإللكترونيسباقة عن تنظيمها القانوني، لذا قام باالعتراف باإلثبات  اإللكترونية
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 2005في تعديل القانون املدني سنة  اإللكترونيذلك من خالل التنظيم املفصل للعقد 

ج 75/58،املعدل واملتمم لألمر رقم 20/06/2005املؤرخ في  05/10دني رقم )القانون امل

ال يتم  اإللكترونيوالتوقيع  اإللكتروني، وطاملا أن اإلثبات (2005، 2005لسنة  44رعدد

فهذا يكفي للقول أنه اعترف ضمنيا بالوجود  اإللكترونيالتعامل بهما إال في حالة التعاقد 

، أيا كان محله أي مدنيا أو تجاريا بما فيها عقود البيع للمنتجات اإللكترونيالقانوني للعقد 

ذات التسلسل في  اإللكترونيمكرر التي تنص على أّن الكتابة في الشكل  323املادة  وهذا في

 اإللكترونيةاألوصاف أو األرقام أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة 

اإلثبات على اعتبار أّن  ،اإللكترونيما كانت طرق إرسالها بما في ذلك عبر البريد املستعملة ومه

بالكتابة في الشكل اإللكتروني كالكتابة على الورق يتشرط فقط إمكانية التأكد من هوية 

 .(1، صفحة 2009)نبيل،  .الشخص الذي أصدره

الذي يحدد القواعد العامة  01/02/2015املؤرخ في  04-15وبصدور القانون رقم 

املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين جّسد املشرع الجزائري استقباله لتقنية إبرام 

، حيث تنص اإللكترونيبتنظيمه القانوني للتوقيع والتصديق  اإللكترونيةاملحررات والعقود 

ع وإثبات قبوله  اإللكترونييستعمل التوقيع نه: "منه على أ 06املادة 
ّ
لتوثيق هوية املوق

 اإللكترونييعتبر التوقيع " أنه: 08"، وتضيف املادة اإللكترونيمضمون الكتابة في الشكل 

القانون  -) ".املوصوف وحده مماثال للتوقيع املكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي 

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع و التصديق  01/02/2015املؤرخ في  04-15رقم 

وكذا عّرف البريد اإللكتروني في املادة  .(10/02/2015، مؤرخة 06اإللكترونيين، ج ر عدد 

العاشرة التي تتعلق بالوسائل التقنية املستعملة في إرسال العقود والوثائق بطريق اإللكتروني 

أمن  التعرف املوثوق على أطراف التراسل اإللكتروني، سالمة الوثائق املرسلة، "كما يأتي:

وسرية التراسل، حفظ املعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ اإلرسال واالستالم من الرسل 

 بصحة وفعالية الوثيقة األصلية 
ً
إليه بصفة أكيدة. وبذلك تتمتع الوثيقة املرسلة إلكترونيا

"، وفق ما يقتضيه اإلجراءات وتوفر الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابعةذا أعدت إ

وعليه من خالل هذه املادة يعتبر البريد اإللكتروني عملية تبادل األفكار واملعلومات حول 

خدمة معينة أو سلعة معينة مثال وهذا يكون بين طرفين هما مرسل ومستقبل الرسالة أو 

عقود أو وثائق عن طريق اإلنترنيت بشرط أن تضمن سالمته وأمن  الوثيقة بمعنى أخر إرسال

 وسرية التراسل وفعالية الوثيقة األصلية.
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 اإللكترونيخصائص البريد املطلب الثاني: 

لجهاز الحاسوب كآلة إلكترونية، تستخدم وفق نظام  اإلليكترونييحتاج مرسل البريد 

ل أو 
ّ
معّين ملعالجة وإدارة البيانات الرقمية املدخلة فيه وفق أوامر وتعليمات يختارها املشغ

طالب الخدمة، تقوم بأداء العمليات الحسابية، واتخاذ القرارات املنطقية على البيانات 

 البرامج املخزنة بها، غير أنها آلة تم تحميلهاالرقمية بوسائل إلكترونية، وذلك تحت تحكم 

ببرنامج إلكتروني أو أكثر لتشغيلها. بحيث تعمل تلك البرامج بشكل آلي مع بعضها البعض أو 

 على أوامر مدخلة بها لتحقيق وظيفة أرادها لها مصممها، أو صانعها أو 
ً
بشكل منفرد، بناءا

 إلى ذلك نتحقق من أن الح مستخدمها.
ً
اسوب يشمل جميع تلك اآلالت التي تؤدي واستنادا

 على برامج مخزنة بداخلها
ً
بحيث تعمل حسب البرنامج  وظيفتها التي صنعت من أجلها، اعتمادا

جعلت منه في  إيجابيةمميزات  اإللكترونيللبريد الذي خصصت له. انطالقا من ذلك نجد 

التجارة الحياة اليومية و مجال في التراسل ملا يمنحه في  الوقت الحالي اآللية األكثر تداوال

)الفرع األول(، إرتياحية وسرعة كخدمة في تبادل املعلومات والوثائق إمن  اإللكترونية
ً
لكترونيا

 .لكن من حيث التطبيق تعترضه بعض السلبيات)الفرع الثاني(

 اإللكترونيالبريد  إيجابياتالفرع األول: 

وليد التطور السريع الستغالل شبة األنترنت للبريد اإللكتروني إيجابيات كثيرة بحكم أنه 

 ومنها نذكر:

 السرعة والعمل بدون مقاطعة وال انقطاع :أوال

يعتبر البريد اإللكتروني من أسرع الطرق املستخدمة عند إرسال رسالة إلى عميل، أو 

شريك أعمال، أو زبون يعيش في مناطق بعيدة، كما يتميز البريد اإللكتروني على الهاتف 

وحتى  بسرعة اتصاله، حيث ُيمكن إرسال مرفقات تحتوي على مستندات مهمة بسرعة قصوى 

 األنترنت. ويمكن في مجال التجارة التي تتسم بالسرعة ملستخدمي اإلشهاريةالرسائل 

أن يقوموا بالدخول إلى البريد اإللكتروني في أي وقت ومن أي  اإللكترونيواملتعاملين بالبريد 

از، ويمكنهم االطالع على الرسائل وإنشاء املسودات بدون االتصال مكان وعلى أي جه

  باإلنترنت، وستكون جاهزة لإلرسال عند االتصال باإلنترنت مجدًدا.

 ترقية محادثات البريد اإللكتروني عبر املحادثة والفيديو :ثانيا

مستخدم  كلقد يحتاج التاجر إلى استخدام ميزات أخرى في البريد اإللكتروني، وهما يمكن 

 من البريد الوارد.
ً
 االنضمام إلى مكاملة فيديو أو املحادثة مع أحد الزبائن العمل مباشرة
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  البريد اإللكتروني يؤمن الرسائل ويحفظ الخصوصية:: ثالثا

مؤّمن عليه، وحتى عملية  اإللكترونيإن خدمة تبادل البيانات واملعلومات عبر البريد 

ملهّمة والبيانات يتم بأمان. ويمكن ملشرفي تكنولوجيا املعلومات تخزين الرسائل اإللكترونية ا

إدارة الحسابات مركزًيا عبر املؤسسات التجارية وأجهزتها وهو من أهم التسهيالت املمنوحة 

  .حاليا في عالم التجارة

 التوافر: رابعا

الحاسوب ُيمكن أرشفة آالف الرسائل التي تصل إلى البريد اإللكتروني على مجلدات 

الخاص باملستخدم، أو جهاز جوال محمول مثل الهاتف الخلوي، والرجوع إليها في أي وقت 

 ألنها تبقى متوافرة.

 معدومة التكلفةهو خدمة : خامسا

ُيعتبر البريد اإللكتروني من الخدمات املجانية التي يتم تقديمها لألشخاص بصرف 

اإلنسان إرسال العديد من الرسائل،  النظر عن تكلفة االتصال باإلنترنت، حيث يستطيع

عروض دون دفع أي مبلغ الومقاطع الفيديو، واملستندات، و  اإلشهاريةوامللفات، والرسائل 

 مادي.

 مرونة عالية وكفاءة جيدة في اإلرسال :سادسا

إّن املرونة في اإلرسال تمتد إلى إمكانية إرسال نفس الرسالة ومرفقتها إلى عشرات من 

في الوقت نفسه مع إمكان ترميز وتشفير الرسائل واملحافظة على سرّيتها إذا تطلب املرسل إليهم 

 األمر ذلك، مع إمكانية اإلجابة التلقائية على الرسائل والتخزين اإللكتروني في امللف املستقبل.

  (143، صفحة 2003)ابراهيم، 

 البريد اإللكترونيسلبيات الفرع الثاني: 

مثله مثل باقي االختراعات واالبتكارات التي تزامنت مع عصر التكنولوجيا والرقمية، 

 فالبريد اإللكتروني يواجه كذلك بعض السلبيات واألضرار ومنها:

 إمكانية الوصول إليها وخرقها :أوال

اإللكتروني يستطيع بعض األشخاص اعتراض البريد اإللكتروني، وفتح عناوين البريد 

ه ُيمكن الوصول إلى معلومات ورسائل حساسة خاصة باملستخدمين  الخاصة بغيرهم، أي أنَّ

ميالت وهي جريمة اعتداء على يميل، وهذا ما يعرف بقرصنة اال يعن طريق رسائل اإل 
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الخصوصية معاقب عليها بعقوبات صارمة. كخرق املراسالت املتعلقة بالصفقات العمومية 

 نيا.لكتروإاملرسلة 

 عدم التعامل بالعاطفة :ثانيا

ميل على أي انعكاسات صوتية يال تحتوي الرسائل اإللكترونية التي يتم إرسالها عبر اإل  

 أو عاطفية بسبب اقتصاره على الرسائل النصية فقط.

 كثرة البريد العشوائي :ثالثا

الذي ُيعرف باسم ُيعاني البريد اإللكتروني من مشكلة كبيرة هي البريد غير املرغوب فيه 

البريد العشوائي، حيث تتمثل املشكلة في إمكانية فقدان رسالة بريد إلكتروني جيدة بسبب 

وجود مئات الرسائل اإللكترونية غير املرغوب فيها في صندوق الوارد الخاص باملستخدم، لهذا 

ف الر  ّ
سائل غير تمَّ إيجاد مرشحات متطورة تمر عبر رسائل البريد اإللكتروني، ثمَّ تصن 

 املرغوبة بشكٍل تلقائي، ولإلبالغ عن البريد العشوائي بأسلوب صحيح يجب القيام بما يلي:

  .تحديد املصدر الحقيقي للرسالة -

  .الذي يستخدمه املرسل بهدف إرسال الرسائل ISP البحث عن -

 ISP تحديد الشخص الصحيح بهدف االتصال في -

 وحمايته القانونية اإللكترونيلبريد اطبيعة  :املبحث الثاني

عبارة عن عنوان فريد وممّيز،  البريد اإللكتروني حسب ما سبق اإلشارة إليه أعاله 

يتكّون من عدد من األحرف األبجدية والالتينية أو األرقام التي يمكن بواسطتها الوصول من 

 اإللكترونيإلرسال البريد يه خاللها إلى املوقع على األنترنت، ال يستطيع أي مستخدم الدخول إل

بديال  هو عنوان إنترنتدوره الوظيفي يعد  حسباملوقع اإللكتروني و إال عن طريق هذا االسم، 

يحدد عنوان الشخص أو موقع ، صندوق مميز ورمز منطقة مميز لهالذي  للعنوان البريدي

 عنوان (9، صفحة 20سابق، ص)نوارة، مرجع  .الشركة على شبكة األنترنت
ً
، ولإلنترنت أيضا

وهناك اختالف في  .(66، صفحة 2000)هاشم، . يستخدم لتبادل البيانات واملعلومات ممّيز

 تحديد طبيعته القانونية.

في)املطلب األول(ثم لحمايته  اإللكترونيللتفصيل نتطرق للطبيعة القانونية للبريد 

 القانونية في)املطلب الثاني(.

 



 

 اإللكترونيالبريد الحق في 
 

35 

 اإللكترونيالطبيعة القانونية للبريد املطلب األول: 

  اإللكترونيلقد أثار التكييف القانوني للبريد 
ً
ومسألة طبيعته القانونية جدال فقهيا

)الفرع 
ً
 رقميا

ً
 في صفوف الفقهاء فحاول البعض تكييفه من خالل اعتبار البريد مصنفا

ً
عميقا

 األول(أو مجموعة بيانات شخصية)الفرع الثاني(.

 مصنف رقمي اإللكترونيالبريد الفرع األول: 

ي نفس الرسائل التقليدية، لكن ه اإللكترونياألصل أن الرسائل التي ترسل عبر البريد 

االختالف الوحيد بينها يتمثل في كون األولى ترسل عبر الدعامة الرقمية أي باستعمال الوسيط 

ويميزها باعتبارها مصنف رقمي  اإللكترونيةوهذا ما يضفي عليها صفة الرسائل  اإللكتروني

ي حماية مكوناته ذاتها، يتم حمايته حسب غرض البريد مثله مثل املوقع ألن غرض الحماية ه

فإذا تم استغالله مثال من شركة تجارية ووضع له اسم عالمة تجارية ثم تعرض مضمون 

 الرسائل للقرصنة فيطبق القانون الذي يحمي العالمة نفسها.

من قاعدة البيانات باعتبارها  اإللكترونيكذلك امتد وصف املصنف الرقمي للبريد 

 مصنف رقمي، بحكم احتواء البريد على قاعدة بيانات ملك لصاحب البريد.

 مجموعة بيانات شخصية اإللكترونيالبريد الفرع الثاني: 

من العناصر املكونة لشخصية الشخص  اإللكترونييرى جزء من الفقه أّن البريد 

لكترونيا متكون من اسم املستخدم إواملحددة لهويته وذلك العتبار البريد يتضمن عنوانا 

 ثم اسم الخادم املضيف وهذا يجعله يحدد جزء من شخصية صاحبه @ولقبه متبوعا بالرمز

اعد في تعيين خاصة وأن البريد يتطلب تقديم جملة من البيانات ذات الطابع الشخص ي تس

املستخدم وحتى الوصول إليه، السيما إذا تعلق األمر بالتاجر الذي يقدم مقر الشركة واسمها 

 وطبيعة النشاط...وغيره.

لكن هذا املوقف قد تم نقده بمبرر أن أشخاص كثيرة تفتح مواقع وتملك بريد بأسماء 

)العوض ي، النظرية العامة  .مستعارة قد يصعب الوصول إلى أصحابها أو حتى يستحيل ذلك

ومع ذلك اعتمد الكثير هذا الوصف واعتبر أي اعتداء على البريد  (187، صفحة 2006للحق، 

وأّن العنوان  Fonctionألنهما يتفقان من حيث الوظيفة  كاعتداء على االسم الشخص ي

 ،األنترنتأيضا يفرد املستخدم ويميزه عن غيره لدى مورد خدمة الدخول إلى شبكة  اإللكتروني

 وبالتالي يجوز حمايته بدعوى حماية الحق في االسم والحق في العنوان.
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 الحماية القانونية للبريد اإللكتروني املطلب الثاني:

بداية انتشار شبكة اإلنترنت لم يكن هناك قلق تجاه الجرائم التي يمكن أن تنتهك  ندع

 ملحدودية استخدامها حيث كانت مقتصرة على أغراض الحقوق 
ً
على الشبكة وذلك نظرا

البحث العلمي فقط، عالوة على كونها مقتصرة على فئة معينة من املستخدمين كالباحثين 

ن مع بزوغ فجر الثورة املعلوماتية والرقمية، وبسبب توسع والعلماء وطلبة الجامعات. لك

استخدام شبكة اإلنترنت وبدء استخدامها في املعامالت التجارية ودخول جميع فئات املجتمع 

إلى قائمة املستخدمين بدأت تظهر جرائم على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها 

م "الجريمة اإللكترونية" أي تلك األعمال غير وأشكالها، وهذه الجرائم تطلق عليها الدول اس

املشروعة التي تتم عن طريق اإلنترنت، وهي من أهم وأخطر التحديات التي تواجه املعامالت 

وبنظم املعالجة اآللية  ةاإللكترونيالرتباطها بالوسيط  جرائم الجيل الجديد،اإللكترونية. وهي 

عالم ظاهرة إجرامية حديثة النشأة في  أي (2، صفحة 2009)الكشباطي،  .للمعلومات

لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات اآللية، ونظرا لحداثتها  والرقمية اإللكترونيةاملعلوماتية 

الجريمة ، بل ولم يستوعبها الكثيرين في بداية األمر، حتى أن البعض اعتبروا اكتنفها الغموض

، وان كان اإللكترونيةافتراضية، وال يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات  اإللكترونية

يكّيف كجرائم عادية  اإللكترونيةهناك إشكال للسلوك غير املشروع الذي يرتبط بالحاسبات 

 .يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها

حدثة من الجرائم لكن ي البداية تم تطبيق النصوص التقليدية على هذه األنماط املستف

أسفر عن ذلك الكثير من املشكالت القانونية حيث اختلفت أراء الفقهاء بشأن تطبيق 

النصوص التقليدية عليها، وأكثر من ذلك تضاربت أحكام القضاء في البلد الواحد فصدرت 

أحكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات أو بنظم معالجة 

 لم يرد بشأنه نص يجرمه التزاما بمبدأ  املعلومات،
ً
 مباحا

ً
في حين اعتبرته أحكام أخرى سلوكا

"ال جريمة وال عقوبة إال بنص" وطاملا لم يكن هناك  الشرعية الجزائية والذي يقض ي بأنه:

النص في بدايات ظهور هذه التقنيات ليجرم أفعال االعتداء عليها فلم يكن باستطاعة القضاء 

 .ةاإللكتروني، وبالخصوص جرائم املساس بالبريد اإللكترونيةفي تلك املرحلة التصدي للجرائم 

وبسبب حداثته يعمل املشرعين على  لكترونياإلوأمام هذه األهمية التي نيطت بالبريد 

التي تتم عامالت اإللكترونية املتكريس كل اآلليات القانونية والتقنية لحمايته ولحماية هوية 

املدنية والجنائية للتصدي لكل أشكال االعتداءات التي يتعرض له البريد ومحتواه من خالله 
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املحتمل وقوعه والذي يمس املتعاملين  من بيانات ومعلومات شخصية وسرية، وتالفي الضرر 

 )فرع أول(والحماية القانونية)فرع ثاني(.اإللكترونيحيث تم تكريس الحماية التقنية للبريد  ،به

 اإللكترونيالحماية التقنية للبريد الفرع األول: 

لتسهيل  األنترنتبعد أن أصبح البريد اإللكتروني من الخدمات الرئيسية التي يكفلها 

معامالت التجارة اإللكترونية، انتشر استخدامه من التجار واألعوان االقتصاديين وحتى 

، ألنه (223، صفحة 2020)دوجة، ة. ه من الخدمات املؤّمنة على الشبكزبائنهم على أساس أن

ويضمن تحديد هوية املرسل للبريد  اإللكترونيةيخضع لتوثيق التصرفات القانونية 

. لكن 
ً
ومستقبله، ويتيح فرصة التأكد من صّحة البيانات واملعلومات التي يتم تبادلها اليكترونيا

ومن  في التطبيقات العملية الستغالل البريد فان املستغلين يواجهون الكثير من االعتداءات.

 بين التقنيات التي استخدمت لحمايته تقنيا نذكر:

 تقنية التشفير: الحماية بأوال

هي تقنية مبتكرة بغرض توفير أمن وسرية املعلومات واملعامالت والرسائل املتبادلة على 

وقد أثبتت نجاعتها في مجال حماية حقوق  ، مواقع، بريد، صفحات ويب...الخ،األنترنتشبكة 

 إلىاملؤلف على املصنفات املنشورة على الشبكة. وهذه التقنية تهدف إلى الرقابة على الدخول 

املصنف من طرف أي شخص، وهي بالتالي آلية للتحكم في املحتوى، واملشرع الجزائري 

املتعلق  257-98التنفيذي من املرسوم  14استعمل مصطلح الترميز للداللة عليه في املادة 

الذي  01/02/2015املؤرخ في  04-15القانون رقم ، ثم ورد في األنترنتباستغالل خدمات 

يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين السالف الذكر، حيث عرف 

ع فقط، سلسلة من األعداد يحوزها املوق" على أنه: 8فقرة 2املفتاح الخاص في املادة 

". ، ويرتبط هذا املفتاح بمفتاح تشفير عمومياإللكترونيوتستخدم إلنشاء التوقيع 

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  01/02/2015املؤرخ في  04-15)القانون رقم 

 والتصديق اإللكترونيين السالف الذكر(

 ةاإللكترونيتقنية التوقيع ثانيا: الحماية ب

لكن تم ظهور البصمة أو  اإللكترونيرغم توافر تقنية التشفير املؤمنة ملحتوى البريد 

لدعم تأمين املراسالت والوثائق والبيانات املهمة وحماية املعامالت التي  اإللكترونيالتوقيع 

تتعلق بنشاطات تجارية وصفقات هامة، ملا قد يتسبب اختراقها من خطر وضرر ألصحابها، 
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الذي يضمن حماية  ي البيومتر لذا يستعمل كوسيلة للتوثيق، وهنا نشير إلى ظهور التوقيع 

 نوعية عموما.

 اإللكترونيللبريد  الحماية القانونيةالفرع الثاني: 

تتم هذه الحماية من خالل تحديد األطراف املسئولة عن األفعال غير املشروعة الناتجة 

 عن استخدام البريد اإللكتروني)أوال( ثم الدعاوى املقررة لحمايته)ثانيا(.

 :اإللكترونياملسئولية عن الجرائم التي تمس البريد : أوال

تملكها دولة معينة أو منظمة دولية تقوم بإدارتها،  األنترنتقد يعتقد البعض أن شبكة 

لكن في الواقع أن الشبكة ال يملكها أحد، وال تخضع لهيمنة أي سلطة وال إلدارة مركزية، وهي 

من حيث التشبيه تشبه شبكة الصيد البحري، ألنه ال توجد فيها نقطة مركزية، بل إنها ترابط 

، 2012)الجياللي،  .من أجهزة الحاسوب الحكومية التي تملكها مختلف شعوب العالم بين كل

، وأجهزة الحاسوب التي تدار من قبل مئات الجامعات والحكومات واملؤسسات (96صفحة 

أول  فاإلنترنت، األنترنت، فال يوجد من يسيطر على نشاط  Microsoftمثلالتجارية الكبيرة 

مؤسسة عاملية ال تملكها أي حكومة. أما عن الخدمات الرئيسية فهي ملك ملقدم خدمة 

، وباملقابل يتحمل عن خدماته املسؤولية القانونية التعاقدية أو التقصيرية. أما عن األنترنت

وإدارتها فيتم عن طريق عدة هيئات، ففي املستوى األعلى يوجد عدد من  األنترنتتسيير 

، مثل شركة األنترنتالهيئات التنظيمية مسئولة عن تكنولوجيا وهندسة وتصميم شبكة 

التي تتكون من فريق عمل خاص بتشغيل «ICANN»املكلفة بتسجيل أسماء النطاق  األنترنت

ك املواقع، واملشكل األساس ي املطروح في جرائم 
ّ
الشبكة، مهمتها تحديد نظام إدارة أسماء ُمال

بالوصول للمجرم املعلوماتي أو اإللكتروني املسئول عن أفعال االعتداء، بحيث يتعلق  األنترنت

هذا يشكل عبء فني وتقني بالغ على القائمين بأعمال التتبع والتحليل ملالبسات الوقائع 

إال إنه في كل األحوال يجب وجود  األنترنتاإلجرامية املختلفة. ورغم تتعدد طرق الوصول إلى 

 املسؤولية يتحملها األطراف التالية: اإللكترونيةحالة وقوع الجرائم  مقدم خدمة، لذا في

 :مسؤولية مقدم الخدمة-1

أثارت مسؤولية مقدم الخدمة باعتباره فاعل أصلي في الجريمة الكثير من الجدل، 

 على أن عمله فني وليس في مقدوره 
ً
حيث يري اتجاه من الفقهاء عدم مسئوليته تأسيسا

. ويري االتجاه الثاني مسائلته األنترنتمراقبة املحتوى املقدم وال متابعة تصرفات مستخدم 

 على أسس املسئ
ً
ولية التوجيهية فإنه يتعين علي مقدم الخدمة منع نشر محتوى تأسيسا
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)نوارة، صفحة  صفحات الشبكة املتعارضة مع القوانين والنظم واللوائح أو املصلحة العامة.

ويذهب القضاء الفرنس ي إلى أّن مجرد قيام مستخدم الشبكة ببث رسالة غير مشروعة ال (16

وذلك أخذا في االعتبار العدد الالنهائي للمشتركين  األنترنتيكفي لقيام مسئولية مقدم خدمة 

 وحجم الرسائل الرهيب املتداول يوميا.

 :مسئولية مقدم)متعهد(اإليواء-2

على خوادمها  األنترنتإن مقدم خدمة االستضافة هو الشركة التي تستضيف مواقع 

Servers يكون مؤجر وصاحب املوقع مستأجر ملساحة معينة على الجهاز الخادم الخاص ،

بالشركة، واملستخلص من أحكام القضاء والفقه املقارن قيام مسئولية متعهد أو مقدم 

الالزمة  كان عليه أن يعلم بالجريمة ولم يتخذ اإلجراءات خدمة االستضافة إذا كان يعلم، أو

 (227، صفحة 2012)ربيعي،  لوقفها.

 الدعاوى املقررة لحماية للبريد اإللكتروني: ثانيا

إن الحماية القانونية للبريد اإللكتروني ال تعدوا أن تكون سوى حماية مكوناته ذاتها، 

رأينا أنه قد يحوي اسم املستخدم أو عالمته التجارية، وفي مثل هذه الحاالت من يعتدي فقد 

 .على هذه املكونات يحرم صاحبها الشرعي من االستفادة منها في تكوين عنوانه اإللكتروني

(BENSOUSSAN ،2000 26، صفحة) ومع إعمال قاعدة أسبقية التسجيل املعروفة في ،

تسجيل حقوق امللكية الفكرية والتي تمنع من تسجيل عنوان سبق للغير أن سجله، فلم يقرر 

املشّرع إجراءات خاصة للرقابة أو الفحص املسبق للمعلومات التي تقدم من املستخدم عند 

ة القانونية املقررة لذوي الحقوق تسجيل عنوانه البريدي على الشبكة. لذلك فإّن الحماي

الذي يشمل عادة معلومات سرية وبيانات شخصية وحتى عنوان شخص ي  اإللكترونيلبريدهم 

تتحقق من خالل الدعاوي القانونية التي قررها له املشرع، والتي يلجأ إليها عادة في حالة 

مته التجارية املستغلة ، أو على عال اإللكترونياالعتداء على اسمه املستخدم كعنوان للبريد 

 
ً
، أو على سرية مراسالته باختراقها إعنوانا تجاريا

ً
.إلكترونيا

ً
 لكترونيا

 دعوى حماية الحق في االسم:-1

يمنح االسم لصاحبه حق احتكار استغالله في كافة مظاهر نشاطه، بما في ذلك أن 

يكون له عنوان إلكتروني تحت هذا االسم، ومّرد ذلك أن القانون يمنع اتخاذ كعنوان إلكتروني 

أي اسم لشخص آخر من املشاهير أو حتى من عامة الناس املحيطين به ملجرد أنهم السباقين 

لقاعدة أسبقية التسجيل، ألن القانون الفني للشبكة ال يسمح بأن يكون في تسجيله تطبيقا 
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نفس العنوان ألكثر من شخص واحد في ذات الوقت، وفي حالة عدم تطبيق هذا القانون يكون 

للمضرور الذي انتحل الغير اسمه، أن يلجأ إلى القضاء لحماية اسمه، وذلك عن طريق دعوى 

نتحل بالكف عن االستعمال غير املشروع السمه. ويشترط لقبول املنازعة في االسم، ملطالبة امل

أن يستعمل الغير اسم شخص ما كاسم شخص ي له أو اسم عائلي أو مستعار،  ،هذه الدعوى 

يستوي أن يكون هذا االستعمال عن علم أو بدون علم، كما يلزم أن يكون هذا االستعمال غير 

سم. فضال عن ذلك يجب أن يكون للمدعي مشروع، أي ليس له الحق في التسمية بهذا اال 

مصلحة في طلب وقف االستعمال غير القانوني السمه، أي إذا كان من شأن استعمال الغير 

لالسم أن ينسب الجمهور إلى املدعي تصرفات لم تصدر عنه، ولكي توجد املصلحة البد من 

ر الخلط بين وجود ضرر ناتج عن االستعمال غير املشروع لالسم وانتشاره، ووجود خط

األشخاص. وال يمكن أن نتصور وجود انتحال لالسم إال إذا كان االسم يتسم بنوع من الندرة، 

 أما إذا كان اسما دارجا ومنتشرا، فال يعد حمل الغير له انتحاال.

وهذه الشروط متوافرة في حالة إنشاء عنوان بريد إلكتروني تحت اسم الغير، بل وقد 

، حيث Nom de domaine، ولكن في مجال أسماء الدومين أكد القضاء الفرنس ي ذلك

بمنع أحد األشخاص من  2000مارس 13الفرنسية في حكم لها في  Nanteقضت محكمة 

،  MAURESMO Amelieاستعمال اسم دومين يتكون من اسم بطلة التنس الفرنسية 

يعتقدون عند ، إذ قد األنترنتتأسيسا على احتمال قيام خطر الخلط في ذهن مستخدمي 

زيارتهم لهذا املوقع أنهم على الصفة الخاصة بهذه البطلة، ولكن الحقيقة على خالف ذلك. ثم 

على حظر استخدام اسم كعنوان إلكتروني  2000يونيه  29أكدت ذات املحكمة في حكم لها في

 .L’Oréalاملشهورة بثرائها وحيازتها ملجموعة منتجات  Bettencourtخاص بسيدة األعمال 

وكانت هذه السيدة قد سجلت هذا االسم كعالمة تجارية، واعتبرت املحكمة أن تسجيل اسم 

دومين تحت هذه التسمية يمثل تقليدا للعالمة واعتداء على الحق في االسم، وقضت على 

 الشركة املدعي عليها بنقل االسم إلى سيدة األعمال ودفع التعويض عن الضرر.

 دعوى حماية العالمة واالسم التجاري: -2

وهي الدعوى التي ترفع في حالة تعلق النزاع بعنوان لبريد إلكتروني يحمل كاسم عالمة 

تجارية مسجلة، فإن صاحبها له الحق في رفع دعوى تقليد العالمة، طاملا أن تسجيل العالمة 

يعطي لصاحبها حق خاص ذو طبيعة عينية، يمنع من تقليد العالمة أو من وضعها على 

ثلة أو متشابهة مع تلك التي سجلت العالمة لتمييزها. وقد أكد منتجات أو خدمات متما
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القضاء الفرنس ي على ذلك في مجال االتصال عن بعد، حيث قض ى بحظر استخدام عالمة 

وفي الغرض الذي يدخل  .(40، صفحة 2007)غنام، . تجارية كرقم للدخول لخدمة املينيتل

العنوان اإللكتروني اسم تجاري لشركة مثال، فإن هذه الشركة املضرورة  ضمن مكونات

تستطيع أن ترفع دعوى على حائز العنوان محل النزاع، ولكن يلزم لنجاح الدعوى، أن تثبت 

 إمكانية إحداث اللبس لدى الجمهور بين اسمها التجاري والعنوان املقلد له.

 الدعوى الجزائية:-3

يتضمن بيانات شخصية ومعلومات سرية فهي جزء من  كترونياإللبحكم أّن البريد 

خصوصية صاحبها سواء تعلقت باملراسالت العادية أو ذات طابع تجاري مرتبطة بالنشاط 

 .التجاري للمرسل، وهو في حد ذاته قاعدة بيانات شخصية لصاحب البريد ال يجوز اختراقها

مكرر من قانون العقوبات املعدل 303، يطبق عليها حكم املادة (128صفحة  ،2008)إبراهيم، 

 /20/12/2006املؤرخ في  23-06)القانون رقم  .20/12/2006املؤرخ في  23-06بالقانون رقم 

من ستة يعاقب بالحبس التي تنص على ما يلي ". (84يتضمن تعديل قانون العقوبات، ح رعدد

سنوات كل من تعمد املساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بأي تقنية  3أشهر إلى 

املتضمن تعديل قانون العقوبات  04/15مكرر القانون رقم  394ويطبق عليها املادة ..."كانت

دج كل  100000إلى  50000يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من التي تنص: "

بقى عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو من يدخل أو ي

، وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير ملعطيات املنظومة وإذا يحاول ذلك"

تكون العقوبة الحبس من ترتب عن األفعال املذكورة أعاله تخريب نظام اشتغال املنظومة "

املؤرخ في  04/15) القانون رقم . "دج 150000إلى  50000 ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من

وذلك مهما كانت قاعة  .( 71، متضمن تعديل قانون العقوبات، ج ر عدد 10/11/2004

املعلوماتية أو طبيعتها لذلك يمكن أن تندرج ضمن هذه االعتداءات تلك التي تمس ببعض 

يعاقب...كل من يقوم عمدا وعن على أنه: " 2مكرر  394وتنص املادة صور الحياة الخاصة. 

في معطيات مخزنة أو  اإلتجار تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو ...طريق الغش

معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم املنصوص 

أنه باإلضافة إلى العقوبات األصلية أي  6مكرر  394وتضيف املادة  عليها في هذا القسم..."

الحبس والغرامة وباالحتفاظ بحقوق الغير الحسن النية يحكم بالعقوبات التكميلية التالية: 

يحكم بمصادرة األجهزة والبرامج والوسائل املستخدمة مع إغالق املواقع التي تكون محال "
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م، عالوة على إغالق املحل أو مكان لجريمة من الجرائم املعاقب عليها وفقا لهذا القس

 االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها".

وتجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أنه نظرا للنتيجة اإلجرامية فال نميز بين تلك الجرائم  

بوسائل االعتداء "وتلك التي يتم انتهاكها"  بوسائل االعتداء املادية التقليديةاملنتهكة" 

، 2011)سليم،  "، الن االختالف يمس صور االعتداء ال الحق املعتدى عليهلكترونيةاإل

، لذلك معظم العقوبات املقررة على الجريمة املرتكبة بالوسيلة التقليدية تطبق (241صفحة 

 (219، صفحة 2009)الخاليلة، . اإللكترونيةعلى الجرائم 

 :خاتمة

في األخير يمكن أن نقول أن استغالل شبكات لإلنترنت افرز ظهور إشكاالت قانونية 

، وبالتالي الحاجة املاسة إلى الحلول القانونية اإللكترونيةمتنوعة ناتجة عن ظهور الجريمة 

على ضوء القوانين الخاصة والقواعد العامة للقانون، إضافة إلى أهمية توجيه نظر املشرع 

، السيما من خالل تكريس الحماية القانونية األنترنتللتدخل لوضع قواعد خاصة باالستغالل 

خدمة البريد ما يتعلق منها باستغالل ا املدنية والجزائية للخدمات املتاحة عبرها السيم

لتجنب مخاطرها التقنية ولتأمين املعلومات التي يتم تداولها عند القيام باملبادالت  اإللكتروني

، على اعتبار أن املراسالت قد تتضمن اإللكترونيةالتجارة  ت بما فيها مجالجاال شتى املفي 

كلها تشكل جزء هام من .اصة  بيانات شخصية أو معلومات مهنية سرية أو وثائق خ

 خصوصية املرسل.

دان التي ليس لديها قوانين  أّن  إلى تجدر بنا اإلشارة في األخير لذا
ْ
الجزائر بلد من الُبل

ة، واملواد املتعلقة بها ما هي إال مجرّ  صة ملواجهة الجريمة اإللكترونيَّ ّص 
َ
د مواد وتعديالت ُمَتخ

وع مَن الجرائم.لقانون العقوبات، لذا يجدر بها َسنَّ    تشريعات لهذا النَّ

 النتائج واالقتراحات:

ومن النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هو أّن املشرع الجزائري في مرحلة بداية 

وهو  اإللكترونيةالسيما نشاطات التجارة  اإللكترونيةتأمين النشاطات التي تتم عبر املواقع 

عة، لذا يجدر به التسريع في التكفل بتأمين وتنظيم كل غير جاهز ملثل هذه التطورات السري

في  اإللكترونيوسد كل الثغرات  القانونية لحماية الفضاء  اإلليكترونيةاإلجراءات واملعامالت 

 شكله العام.
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 ما يلي: وعليه نقترح على السلطات املعنية

دراسة عميقة للوضع الذي وصلت إليه الدول املتقدمة السباقة لتنظيم  إجراء -

 وتنظيم البيئة الرقمية اإللكترونيةالتجارة استخدامات األنترنت عموما، 

 والبريد اإللكتروني...واالستفادة امليدانية من تلك الخبرات.

أمين تناسب تالفعالة التي  التقنية املستحدثةكل األساليب  كريسالعمل على ت -

التعامل بالنت، مع تنظيم املعامالت الرقمية بشكل يتصدى للمجرم 

 اإللكتروني املحترف.

العمل على تكوين الخبراء واملختصين في املجال الرقمي التقني ومجال الجريمة  -

 اإللكترونية.

محاربة لتنظيم كل جزئيات وتفصيالت الفضاء الرقمي و سن قانون خاص  -

 مهما كانت طبيعتها. اإللكترونيةالجريمة 
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The Impact of the covid 19 preventive measures on the execution of rent 

contracts  
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 ملخص:

أثرت على املستأجر اللتزامه  19التدابير الوقائية املتخذة من قبل الدولة بسبب كوفيد إن 

بسبب تقييد حركة املواطنين  ،بدفع األجرة نظرا لنقص االنتفاع بالعين املؤجرة أو انعدامه

 ومنع األنشطة التجارية. 

العتبارها  ،ره التدابيذن العدالة العقدية تقتض ي أال يتحمل املستأجر وحده تبعة هوأل 

 .بحسب أثره على التزامات املستأجرعته يسببا أجنبيا عن العقد  تتغير طب

ه التدابير إلى استحالة دفع املستأجر لألجرة اعتبرت قوة قاهرة وترتب عليها ذفإن أدت ه

انفساخ العقد وتحمل املستأجر تبعة الهالك، وإن أدت إلى إرهاق املستأجر في دفع األجرة 

 رفا طارئا.ظ االبة بإنقاص األجرة أو الفسخ  باعتبارهفيمكنه املط

، التدابير الوقائية، الظرف الطارئ، القوة القاهرة،إنقاص 19كوفيد كلمات املفتاحية: ال

  .األجرة

Abstract: 

The measures taken by the state, in relation to Covid 19, have 

generally influenced tenants. The latter are committed to pay their rents 

despite the fact that their benefits are notably insignificant if not absent 

                                           
  املؤلف املرسل.*
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owing to the state’s restrictions on both individuals’ circulation and 

commercial activities. 

Additionally, justice, mainly concerned with contracts, requires that 

tenants should not bear the repercussions of these measures alone. 

These measures are not part of the contract whose terms should be 

changed as far as its effect upon the tenants’ commitments. Losses 

would be therefore handled by the tenant. If they caused damages to the 

tenant, it would be possible to ask for a decrease in renting or an 

annulment of the contract as it is an emergency.  

Keywords: Covid 19, force majeure, an emergency. The measures 

taken, decrease in renting. 

 : مقّدمة

إن من مقتضيات العقود امللزمة لجانبين تنفيذ االلتزامات العقدية بين املتعاقدين 

يترتب عليه وفقا للقواعد العامة في القانون املدني ، لك إخالال بااللتزامات العقديةذوإال اعتبر 

 تضرر الطرف اآلخر.الحق في طلب الفسخ واملسؤولية العقدية إذا ما 

التزامات  حيث أن ،ويعتبر عقد اإليجار أحد هذه العقود التي تخضع للقواعد العامة

املؤجر تجاه املستأجر تقتض ي تمكينه من االنتفاع بالعين املؤجرة وأن يضمن أي تعرض 

قانوني صادر من الغير، وفي مقابل ذلك يلتزم املستأجر بدفع بدل اإليجار مقابل انتفاعه 

 بالعين املؤجرة وفقا ملا هو متفق عليه في عقد اإليجار.

ما يؤثر  ،اعتبار أن اإليجار من العقود الزمنيةب ،العقدإال أنه قد تطرأ أثناء فترة تنفيذ 

خاصة املستأجر، الرتباط األجرة باالنتفاع بالعين املؤجرة، فإذا بعلى تنفيذ التزامات الطرفين و 

حدث ما ينقص من االنتفاع بالعين املؤجرة أو يعدم هذا االنتفاع تأثرت التزامات املستأجر 

 أو عدم القدرة على التنفيذ. بين اإلرهاق في تنفيذ االلتزام

وبسبب الوضع الصحي غير املسبوق الذي تشهده الجزائر ومعظم بلدان العالم  

شلت الحركة التجارية وترتب عليه عدم تنفيذ العديد من االلتزامات  19 بسبب انتشار كوفيد

مما نتج  ،ومنها الحجر وقائية للحد من انتشار الوباءالتعاقدية منذ اتخاذ الدولة للتدابير ال

املستأجر  باألخصعنه إرهاق في تنفيذ االلتزامات التعاقدية من أحد طرفي الرابطة العقدية و 

 أو استحالة تنفيذها. 
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بأن وباء  30/01/2020فقد جاء في تقرير منظمة الصحة العاملية الصادر بتاريخ 

ية وأنه غير عادي ويسبب قلقا )كورونا( املستجد طارئ على الصحة العمومية العامل 19كوفيد 

لة دوليا
ّ
)بيان املدير العام بشأن لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا املستجد املشك

، فقد تم (www.who.int. 2020جانفي  30بموجب اللوائح الصحية الدولية بتاريخ 

وباء كورونا شكلت قيودا على حركة استحداث مجموعة من اإلجراءات واإلرشادات للحد من 

السلع واملواطنين مما أدى بها إلى التأثير على تنفيذ االلتزامات العقدية، فقد استحال على 

بعض املستأجرين تنفيذ التزاماتهم العقدية، بينما أدت هذه اإلجراءات أحيانا إلى صعوبة 

 وإرهاق في تنفيذ بعض التزامات املستأجرين.

ر يمكنه املطالبة باألجرة وفقا للقواعد العامة وطلب الفسخ عند عدم ونظرا ألن املؤج

، والعتبار 19قدرة املستأجر على دفع األجرة املتفق عليها قبل الوضع الصحي الناتج عن كوفيد 

أن ما نتج عن الوضع الصحي والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة ال يمكن أن يتحملها 

أنها تجعل تنفيذ االلتزام قد يصبح مستحيال مما يشكل قوة قاهرة ال املستأجر وحده باعتبار 

يمكن أن يتحملها املستأجر وحده، أو قد تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا مما يشكل ظرفا طارئا 

 19وهو ما يجعل مسألة البحث في تأثير كوفيد ، وجبه تطبيق أحكام التوازن العقدييتحتم بم

له مسألة مهمة، وذلك ألن عقد اإليجار قد يستحيل تنفيذه أو  والتدابير الوقائية املصاحبة

قد يصبح مرهقا خاصة بالنسبة للمستأجر مما يستدعي تحديد األحكام املطبقة على هذه 

العقود واآلثار املترتبة على ذلك، إضافة إلى أن الفقه قد اختلف في تحديد املتسبب في 

أو التدابير املتخذة من قبل الدولة بموجب  19استحالة التنفيذ أو اإلرهاق فيه بين كوفيد 

 .19األعمال اإلدارية التي صاحبت كوفيد 

والتدابير الوقائية وتحديد  19وهذا ما يثير إشكالية تحديد السبب األجنبي بين كوفيد 

هل يحق للمستأجر أن يطلب إنهاء و اآلثار املترتبة على ذلك بالنسبة اللتزامات املستأجر، 

ربطه باملؤجر أو على األقل إنقاص التزاماته بسبب عدم تمكنه من االنتفاع العقد الذي ي

وهل له أن يحصل على تعويض عما أصابه من ضرر جراء  ؟بالعين املؤجرة انتفاعا كامال

 .ؤجرة مخصصة لنشاط تجاري أو حرفيخسارته وباألخص إذا كانت العين امل
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بتحديد التحليلي وذلك كالية سنعتمد على املنهج الوصفي ولإلجابة على هذه اإلش

والتدابير الوقائية املصاحبة له وتحديد اآلثار املترتبة على عقود  19السبب األجنبي بين كوفيد 

 :اآلتيةالخطة معتمدين على  اإليجار وفقا للتشريع الجزائري 

 ئية الناتجة عنه.والتدابير الوقا 19السبب األجنبي بين كوفيد  املبحث األول: 

على عقود  قوة قاهرة أو ظرفا طارئا التدابير الوقائية عل اعتبار الثاني: اآلثار املترتبة  املبحث

 .اإليجار

 والتدابير الوقائية الناتجة عنه. 19السبب األجنبي بين كوفيد  ملبحث األول:ا

الحكومات بفرض محليا وعامليا حتى أصبح جائحة أدت إلى قيام  19لقد انتشر كوفيد 

، أثرت على تنفيذ عقود اإليجار مما يطرح هالكثير من التدابير الوقائية قصد الحد من انتشار 

ي أدى إلى منع بعض األنشطة االقتصادية، بين املرض في حد ذاته ذإشكالية تحديد السبب ال

وبين التدابير الوقائية التي فرضتها الحكومات، خاصة وأن املنع لم يكن كليا بل شمل بعض 

 األنشطة التجارية دون غيرها. 

 والظرف الطارئ. خصائص القوة القاهرةب 19كوفيد تمتع املطلب األول: 

فينبغي  ،يشكل قوة قاهرة أو ظرفا طارئا 19ا كان كوفيد ذلكي يمكننا تحديد ما إ

 معرفة مدى انطباق شروط القوة القاهرة والظرف الطارئ عليه.

 .قوة قاهرة 19: شروط اعتبار كوفيد الفرع األول 

قضت قد فقوة قاهرة ينبغي أن يتضمن خصائص القوة القاهرة،  19العتبار كوفيد  

يتضمن  19بأن عدوى فيروس كوفيد   cour d’appel de Colmarكوملار استئنافمحكمة 

، فما الذي يدعو (Cour d’appel de Colmar)عدم التوقع وعدم الدفع مما يشكل قوة قاهرة

 يختلف عن غيره من الفيروسات بوصفه قوة قاهرة دون سواه. 19اعتبار كوفيد 

 .أن يكون غير متوقع 19كوفيد : يشترط في فيروس كورونا أوال

 الشرط  ، ومعنى هذا(Azaï)تشترك القوة القاهرة والظرف الطارئ في شرط عدم التوقع
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أنه متى علم به املتعاقدان لم يكن ألحدهما االحتجاج بوجود هذا الوباء للتحلل من 

 .عليها أحكام القوة القاهرةالتزاماته أو من بعضها، فالعقود املبرمة بعد ظهور الوباء ال تسري 

في  chikungunyaأن وباء شيكونغونيا وهو ما اتجه إليه القضاء الفرنس ي حيث اعتبر   

ال يمكن االحتجاج به  2006سنة بالنظر إلى ظهوره  l’île de la Réunionجزيرة االتحاد 

إلى خاصية عدم التوقع وبالتالي فإنه إذ يفتقر هذا الوباء  2016لتوقيف عقد اإليجار في سنة 

 ارعلى العقد ومن ثم اعتب 19كوفيد ولكن متى ال يسري أثر  .(Douai)ال يشكل قوة قاهرة

 .مسؤوال عن تنفيذ التزاماته املستأجر

 .أن ال يمكن دفعه 19يشترط في كوفيد ثانيا: 

ومعنى ذلك أن املدين يستحيل عليه مع وجود هذا الفيروس تنفيذ التزامه، وأن تكون 

شخص هذه االستحالة مطلقة ال بالنسبة للمدين وحده بل تكون االستحالة بالنسبة إلى أي 

)السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول نظرية  يكون في موقف املدين

، وبالنسبة للظرف الطارئ فإنه يجعل تنفيذ (879االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،، صفحة 

 االلتزام مرهقا.

ة عن استحالة مادية أو استحالة قانونية وقد تكون استحالة تنفيذ االلتزام ناتج

كهالك العين املؤجرة، والحال أن عدم تمكن املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة يعتبر هالكا 

ضت فقد ق  أمكن دفع الوباء لم نكن أمام قوة قاهرة نفإقانونيا وهو في حكم الهالك املادي، 

)أنفلونزا  H1N1بأن فيروس أنفلونزا  08/01/2014في  Besançonمحكمة استئناف 

إلمكان االحتياط له باتباع ما فرضته الحكومة من اإلجراءات  الخنازير( ال يعتبر قوة قاهرة

 °La Cour d’appel de Besançon, 2e ch. com., 8 janv. 2014, pourvoi n) .الصحية

12/02291. ) 

 .ظرفا طارئا 19: شروط اعتبار كوفيد الثانيالفرع 

 من القانون املدني الجزائري  107ظرفا طارئا كما نصت عليه املادة  19العتبار كوفيد 

يستدعي بالضرورة أن تكون ، 2016ون املدني الفرنس ي في تعديل من القان 1195تقابلها املادة و

 .وآثار الظرف الطارئ  خصائصله 
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لظروف الطارئة أن تطرأ في تنفيذ العقد حوادث أو ظروف نظرية اويشترط إلعمال 

طبيعية أو اقتصادية سواء من عمل الجهة اإلدارية أو غيرها ولم تكن في حسبان املتعاقد عند 

إبرام العقد، وال يملك لها دفعا، وأنه يترتب عليها أن تنزل باملتعاقد خسائر فادحة تختل معها 

تؤدي هذه النظرية بعد توفر شروطها إلى إلزام جهة اقتصاديات العقد اختالال جسيما و 

اإلدارة املتعاقدة مشاركة املتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة التي لحقت به طول مدة 

 (1984)ا املحكمة العليا االدارية، الظرف الطارئ. قيام

 .ظرفا استثنائيا غير متوقع 19أن يكون كوفيد  أوال :

يجب أن يكون الظرف الطارئ غير معتاد الوقوع بأن يكون نادر الوقوع بين الناس، 

فإن كان معتاد الوقوع فال يعتبر ظرفا طارئا، أما إذا كان من الحوادث التي يمكن توقعها فال 

)السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول نظرية  تطبق نظرية الظرف الطارئ 

 .(643االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،، صفحة 

طارئا وغير متوقع ولم يعتد وقوعه  وباءاعتبارها ب 19هذا ما يمكن تطبيقه على كوفيدو 

 تعتبر ظرفا طارئا.لك ال ذزا املوسمية التي يمكن توقعها ولبين الناس، كاألنفلون

 مستحيل الدفع 19أن يكون كوفيد ثانيا: 

ويشترط في الظرف الطارئ أال يكون خاصا باملدين بل يجب أن يكون عاما شامال 

لطائفة من املجتمع، فإن كان ظرفا خاصا فال يمكن تطبيق قواعد الظرف الطارئ ويتحمل 

 املدين وحده تبعة الظرف الطارئ الخاص. 

مييز بين الظرف الطارئ العام والظرف الطارئ الخاص، فاألول تطبق وبذلك يمكن الت

وال يكفي أن يكون الظرف الطارئ ، ارئة والثاني يتحمله املدين وحدهعليه نظرية الظروف الط

عاما بل يشترط فيه أن يستحيل على املدين دفعه بعد وقوعه، ألن الحادث الذي يستطاع 

 دفعه ال يعتبر ظرفا طارئا.

 اإلرهاق في تنفيذ املستأجر اللتزاماته 19يجب أن يترتب على كوفيد ثالثا: 

 ويعتبر إرهاق املدين شرطا أساسيا إلعمال نظرية الظروف الطارئة بحيث يتحمل 
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املدين خسارة فادحة بعد وقوع الظرف الطارئ تختل معها التزامات األطراف اختالال واضحا 

قوع الظرف الطارئ ملا تحمل املدين هذه الخسارة أي أنه لوال و  ،يمس بمبدأ التوازن العقدي

 . .(70، صفحة 2005)عبد الوهاب،  الفادحة

ما يسعى املدين إلثباته لتطبيق نظرية الظرف الطارئ على العقود ألجل إنقاص وذلك 

من القانون  107العقد طبقا ألحكام املادة التزاماته أو الزيادة في التزامات الدائن أو فسخ 

 املدني.

وهذا ما يميز الظرف الطارئ عن القوة القاهرة، فالحادث األجنبي الذي يؤثر في تنفيذ   

االلتزام، إما يجعل التنفيذ مستحيال فيشكل قوة قاهرة وإما يجعله مرهقا فيشكل ظرفا 

 .(Campagnola)طارئا

 ال يشكل قوة قاهرة أو ظرفا طارئا بذاته 19: كوفيد املطلب الثاني

يعتبر قوة قاهرة أو ظرفا طارئا في حد  19ن كوفيد أقد يتبادر ألي باحث وفقا ملا سبق 

ألن التدابير الوقائية املصاحبة لكوفيد  بر كذلكن األوبئة لم تعتفاملالحظ أن الكثير م ،ذاته

 .هي من شكلت عائقا لتنفيذ العقود ومنها عقود اإليجار 19

 .استحالة تنفيذ املدين اللتزامه إرهاق أو  املباشر في ليس السبب 19كوفيد الفرع األول: 

من فيروسات كورونا وهي فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب  19يعتبر كوفيد 

األشد وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط  عتاللاال أمراضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى 

هو املرض  19( ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(، وكوفيد MERSالتنفسية )

، ويتمثل فيروس كورونا الجديد في ساللة جديدة من 2-سارس –يروس كورونا الناجم عن ف

-www.who.int/ar/news-room/q-a )فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقا

detail/coronavirus-disease-covid-19.). 

فإن مسألة إيجاد لقاح مضاد له وباء جديدا، وبالتالي  19وبهذا املفهوم يعتبر كوفيد 

 وتصنيعه قد يستغرق سنوات قبل التوصل إليه.
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فإن هذا هو في الحقيقة ما يجعل  19وفي غياب عالج مسبق كاللقاح أو عالج لكوفيد 

ال يبقى خطيرا  19ومتى وجد اللقاح أو العالج فإن كوفيد  ،وباء غير قابل للدفع 19من كوفيد 

 ويفقد خاصية عدم الدفع.

جب في السبب الذي يستند إليه املدين في إنهاء التزامه أو تعديله أن يكون ي لذلك  

قوة قاهرة أو ظرفا طارئا يجب أن يكون السبب  19خارجا عن إرادته، فلكي يشكل كوفيد 

املباشر في استحالة تنفيذ املدين اللتزامه، أي أن عدم تنفيذ االلتزام خارج عن إرادة 

، وهذا ما يشترط في الظرف الطارئ أيضا، إذ أن االختالف بين القوة (Campagnola)املدين

 القاهرة والظرف الطارئ يختلفان من حيث التأثير فقط.

ولم تشكل  19قد ظهرت العديد من الفيروسات في مراحل سابقة على ظهور كوفيد و 

سية لم تعتبر هذه الفيروسات قوة قاهرة، قوة قاهرة، ففي العديد من األحكام القضائية الفرن

ويتعلق األمر بوباء شيكونغونيا الذي لم تعتبره محكمة االستئناف اإلدارية "دواي" قوة قاهرة، 

الضنك يشكل قوة قاهرة وغيرهما من  وباءوكذا محكمة استئناف نانس ي التي استبعدت كون 

 األحكام القضائية.

القضاء لم يعتبر الفيروس أو الوباء قوة قاهرة بقوة من خالل األحكام السابقة يتبين أن 

القانون، وهذا تشدد بخصوص األخذ بالقوة القاهرة لوقف تنفيذ العقد أو إنقاص االلتزامات 

مؤثرا ليس كونه خطيرا بقدر عدم وجود دواء أو عالج يحد  19يجعل كوفيد ، ألن ما بة بهاملترت

 ا الوباء.ذله ليست الوباء وإنما عدم وجود عالجمن تأثيره وخطورته، إذن فالقوة القاهرة 

فإن ذلك ال يعني  والظرف الطارئ، يتضمن خصائص القوة القاهرة 19إذا كان كوفيد ف

بالضرورة أن هذا الوباء يشكل سببا أجنبيا تقطع به رابطة السببية فيما يخص املسؤولية أو 

 .تنفيذ التزاماته عنيمتنع معه املتعاقد 

و التدابير  19ببين تنسب لهما القوة القاهرة والظرف الطارئ وهما كوفيد وألننا أمام س

 فنحن في حالة تعدد األسباب وفقا ألحكام املسؤولية املدنية.ذلك الوقائية، ل
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بنظرية السبب املنتج عند تعدد األسباب وفقا لنص  ذواملعلوم أن املشرع الجزائري أخ 

دينا هنا سببان وجود الوباء والسبب الثاني هو من القانون املدني، فيكون ل 182املادة 

 ة من قبل الدولة.ذاإلجراءات الوقائية املتخ

ونعني بالسبب املنتج السبب الذي رتب األثر الطبيعي للضرر أما غيره فيعتبر سببا عرضيا 

 بحيث لم يساهم بصفة مباشرة في حدوث الضرر.

إنما إلى  ،ال يرجع إلى الوباء في حد ذاته استحالة تنفيذ االلتزامات أو اإلرهاق في تنفيذهاف

التي اتخذتها الدولة منذ بداية ظهور كورونا التي تعتبر غير  الوقائية اإلجراءات االستثنائية

ومنها عقود  تعيق تنفيذ الكثير من العقودهي التي ءات متوقعة عند إبرام العقد، هذه اإلجرا

 اإليجار. 

 إرهاق أو  املباشر في السبب 19لوقائية الناتجة عن كوفيد اعتبار التدابير ا الفرع الثاني :

 استحالة تنفيذ املدين اللتزامه

بصفة عامة والعقود الزمنية بصفة  لقد شكلت التدابير الوقائية عائقا لتنفيذ العقود

خاصة ومنها عقود اإليجار، وان كانت لم تشمل جميع عقود اإليجار مما يجعلها السبب 

 املباشر في استحالة تنفد هده العقود أو اإلرهاق في تنفيذها. 

قوة  19وفيد : اعتبار أعمال اإلدارة الناتجة املتعلقة بالتدابير الوقائية الناتجة عن كأوال 

 .قاهرة أو ظرفا طارئا

لم يكن السبب املباشر ملنع األنشطة التجارية، فقد كانت  19إن ظهور وباء كوفيد 

اإلجراءات الوقائية املتخذة من قبل الحكومة الجزائرية هي السبب املباشر في منع بعض 

األنشطة دون غيرها، حيث أدت إلى استحالة تنفيذ التزامات املستأجرين أو اإلرهاق في 

  .نفيذهات

 التدابير الوقائية املتخذة من قبل الدولة ملنع تفش ي وباء كورونا. -1

 سارعت الحكومة الجزائرية التخاذ  19بمجرد ظهور الحاالت األولى املصابة بوباء كوفيد 
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ومن بين هذه التدابير غلق املحال التجارية  ،العديد من التدابير للوقاية من تفش ي الوباء

 . قتصادية التي تشكل تجمعا بشرياوتعليق الكثير من النشاطات اال

املتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس  69-20رقم املرسوم التنفيذي فصدر 

الوقاية من انتشار وباء فيروس )الرسمية و العدد، مرسوم تنفيدي يتعلق بتدابير كورونا

تعليق من هذا املرسوم  ملادة الثالثة ا، إذ تم بموجب ،(2020( ومكافحته.، 19-كورونا )كوفيد

تغلق في املدن الكبرى، »نشاط وسائل نقل األشخاص، كما نصت املادة الخامسة على أنه 

املشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه أعاله، محالت بيع  2خالل املدة املذكورة في املادة 

 والتسلية والعرض واملطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى املنازل.

يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، بموجب قرار من الوالي املختص 

 «إقليميا.

وقاية من انتشار وباء املحدد لتدابير تكميلية لل 70-20كما تضمن مرسوم تنفيذي رقم 

املادة الثانية في فقرتها الحجر املنزلي، فنصت  (2020)الجريدة الرسمية ا.، فيروس كورونا

يقام في الواليات و/أو البلديات املصرح بها من قبل السلطة الصحية »األولى والثانية على أنه 

 ( نظام الحجر املنزلي.19-)كوفيدفيروس كورونا الوطنية كبؤر لوباء 

 «يخص الحجر املنزلي كل شخص متواجد في إقليم الوالية و/أو البلدية املعنية.

يمكن أن يكون الحجر املنزلي كليا أو جزئيا، ولفترات »ونصت املادة الثالثة على أنه 

التي شملها  ، وأولى الواليات«محددة، حسب الوضعية الوبائية للوالية و/أو البلدية املعنية.

 الحجر الكلي والية البليدة طبقا للمادة التاسعة من نفس املرسوم.

على أن الغلق املنصوص ، إذ نصت املادة الكثير من األنشطة التجاريةامتد الغلق إلى و 

يمتد إلى جميع أنشطة التجارة بالتجزئة  69-20عليه في املادة الخامسة من املرسوم التنفيذي 

تضمن تموين السكان باملواد الغذائية والصيانة والتنظيف والصيدالنية  باستثناء تلك التي

 وشبه الصيدالنية وفي كامل التراب الوطني.

 من نفس املرسوم. 14كما امتد تعليق نشاط نقل األشخاص إلى سيارات األجرة حسب املادة    
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أو  يناملستأجر  قاإره شكلت السبب املباشر فيالتدابير التي اتخذتها الحكومة   -2

 .جعل التزاماتهم مستحيلة

إن التدابير االحترازية التي اتخذتها الدولة لم  تؤثر على األنشطة التجارية املستثناة 

من املنع كتجارة املواد الغذائية وتجارة الخضر واملخابز والصيدليات باعتبارها أنشطة 

شملها املنع تأثرت أساسية داخل النسيج االقتصادي، في حين أن األنشطة التجارية التي 

ليس السبب املباشر ألنه لو  19بشدة بهذه اإلجراءات الوقائية مما يدعونا إلى القول أن كوفيد 

فإن التدابير التي اتخذتها الدولة كان كذلك لشمل املنع جميع األنشطة التجارية وبالتالي 

)السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء السادس  أو ظرفا طارئاتشكل قوة قاهرة 

املجلد األول العقود الواردة على االنتفاع بالش يء اإليجار والعارية،، بدون سنة نشر، صفحة 

409). 

منع الكثير من النشاطات التجارية والحرفية بشرع بوضعه لهذه التدابير الخاصة وامل

، في حين أن النشاطات تنفيذ العقود املرتبطة بهذه النشاطاتأن أثر على من مزاولة نشاطها 

كتجارة املواد الغذائية التي لم يشملها الحجر لم تتأثر بفيروس كورونا، مما يعني أن التدابير 

االحترازية هي التي تشكل القوة القاهرة أو الظرف الطارئ باعتبارها السبب املباشر بينما 

 .فقطكورونا كانت سببا غير مباشر 

التشريعات  أو ظرفا طارئا، خاصة وأن بأنه قوة قاهرة 19يستبعد تكييف كوفيد  وما

املتالحقة املتعلقة بالحد من انتشار الفيروس لم تنص على إنهاء العقود بقوة القانون وال أي 

إجراء من شأنه إنقاص االلتزامات املرهقة لطرفي العقد، وباألخص ما يتعلق بسداد بدالت 

 بها. االنتفاعاإليجار سواء تعلق األمر باإليجارات السكنية أو التجارية أو الحرفية بعدما تعطل 

قوة قاهرة فهذا ال يعطي للمدين بااللتزام العقدي أن  19وحتى لو اعتبرنا كوفيد 

ألن تنفيذ العقد يتوقف مؤقتا ليواصل مرة أخرى  ،يتحلل من التزامه ويمتنع عن تنفيذه

 عندما ينتهي الوباء.

داع إلى  وبشأن التدابير املتخذة فإن منظمة الصحة العاملية ترى بأنه ليس هناك أي

بيان لل وفقااتخاذ تدابير تقيد حركة السفر والتجارة الدولية وبالتالي فإن املنظمة ال توص ي 

لة بموجب اللوائح 
ّ
املدير العام بشأن لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا املستجد املشك
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هرة في وبالتالي فإن فيروس كورونا ال يشكل قوة قا، 2020جانفي  30الصحية الدولية بتاريخ 

ذاته تستحق إجراء تدابير وقائية كالحجر املنزلي وغلق املحال التجارية وتعليق وسائل النقل، 

إذن فالتدابير التي اتخذتها الحكومة هي التي أرهقت املتعاقدين أو جعلت التزاماتهم مستحيلة 

 (.19أو مرهقة وليس فيروس كورونا )كوفيد 

 قوة قاهرة أو ظرفا طارئا التدابير الوقائية اعتبار عل الثاني: اآلثار املترتبة  املبحث

 على عقود اإليجار

( والحد منه قوة قاهرة 19إذا اعتبرنا التدابير املتخذة ملكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

القوة القاهرة هي النظرية التي تؤثر تأثيرا جذريا على العقد فإن ذلك سينهي العقد، ذلك أن 

أما الظرف الطارئ يؤدي إلى اختالل التوازن العقدي ليأخذ  ،انفساخهمن حيث أنها تؤدي إلى 

 .(Campagnola)العقد الطابع التبرعي أو بدون عوض

 قوة قاهرة التدابير الوقائيةاألول : اآلثار املترتبة على اعتبار  املطلب

قوة قاهرة  19إذا شكلت التدابير املتخذة من قبل الحكومة الجزائرية بسبب كوفيد 

 .نفسخ العقد بقوة القانون، وتحمل املدين تبعة الهالكي

 : انفساخ عقد اإليجارالفرع األول 

حل الرابطة العقدية الستحالة التنفيذ بسبب قهري ال يد »يعرف االنفساخ بأنه 

، فينفسخ العقد قانونا باستحالة (137، صفحة 1994)الخياري، «القاهرةللمدين فيه كالقوة 

التنفيذ، وتنقض ي االلتزامات الناشئة عنه، واستحالة التنفيذ هي سبب من أسباب انقضاء 

 ن املدنيمن القانو  307االلتزام يكون في الحالة التي يصبح الوفاء بااللتزام حسب املادة 

مستحيال لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه، فيشترط في استحالة التنفيذ التي ينفسخ معها 

العقد أن يكون تنفيذ االلتزام مستحيال بصورة دائمة وليس مؤقتا فإن كانت االستحالة مؤقتة 

ينقض ي االلتزام وإنما يتوقف مؤقتا حتى تزول االستحالة، وأن تكون االستحالة راجعة ال ـف

 .(677، صفحة 2006)الفضل، ، لسبب أجنبي وليس مرده خطأ املدين
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من  121نصت املادة وبانفساخ العقد الستحالة التنفيذ تنقض ي االلتزامات املقابلة ف

تنفيذه في العقود امللزمة للجانبين إذا انقض ى التزام بسبب استحالة »القانون املدني على أنه 

واالنفساخ يعيد املتعاقدين « انقضت معه االلتزامات املقابلة وينفسخ العقد بحكم القانون 

إذا فسخ » 122إلى الحالة التي كان عليها املتعاقدان قبل إنشاء العقد وبذلك نصت املادة 

حكمة العقد أعيد املتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للم

 .«أن تحكم بالتعويض

وال داعي لإلعذار النفساخ العقد إذ ال جدوى منه فال يكون اإلعذار إال حيث يكون 

تنفيذ االلتزام ممكنا، كما أنه ال يستلزم في األصل أن يكون بحكم القاض ي، إذ أن القاض ي 

)السنهوري،  ليس له إال أن يقض ي به متى توافرت شروطه، فالحكم القضائي كاشف ال منش ئ

الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام،، 

 .(725صفحة 

 الهالك تبعةاملستأجرين  : تحمل الفرع الثاني

وإذا انفسخ العقد فإن املدين يتحمل التبعة ألن عقد اإليجار من العقود امللزمة 

)السنهوري، الوسيط في شرح وفي العقود امللزمة للجانبين يتحمل املدين تبعة الهالك ،للجانبين

، ويتحمل املدين تبعة (991القانون املدني، الجزء الثالث ، نظرية االلتزام بوجه عام، صفحة 

أجنبي، ذلك أنه ال يمكن للمدين أن الهالك مع أن سبب االنفساخ ال ينسب إليه بل لسبب 

)السنهوري، الوسيط في يطالب الدائن بتنفيذ االلتزامات املقابلة، فالخسارة يتحملها املدين

 .(725شرح القانون املدني، الجزء الثالث ، نظرية االلتزام بوجه عام، صفحة 

 التعويضتأجرين على إمكانية حصول املس: الفرع الثالث 

إذا ترتب على عمل »من القانون املدني التي تنص على أنه  486بالرجوع إلى نص املادة 

قامت به السلطة اإلدارية بمقتض ى القانون نقص كبير في االنتفاع بالعين املؤجرة جاز 

للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ اإليجار أو إنقاص ثمنه وله أن يطالب بتعويضه 

كان عمل السلطة اإلدارية قد صدر بسبب يكون املؤجر مسؤوال عنه كل هذا ما لم يوجد إذا 

فإنها تقض ي بأن املؤجر يلتزم بالتعويض إذا كان عمل السلطة ، «اتفاق يقض ي بخالف ذلك.
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اإلدارية صادرا بسبب يكون املؤجر مسؤوال عنه، وأساس ذلك التزام املؤجر بالضمان إذ يلتزم 

وتعرض السلطة اإلدارية يعد تعرضا  ،لتعرض القانوني الصادر عن الغيراملؤجر بضمان ا

قانونيا صادرا عن الغير، لكن إذا لم يكن املؤجر مسؤوال عن تعرض السلطة اإلدارية فإنه ال 

يلتزم بالتعويض، وإنما يقع ذلك على السلطة اإلدارية ال على أساس الضمان وإنما على أساس 

 الضرر الحاصل للمستأجر.

ويعتبر عمل اإلدارة الذي يترتب عليه إنقاص االنتفاع بالعين املؤجرة أو زواله تعرضا، 

فإذا كان يستند إلى حق فإن هذا التعرض يعتبر تعرضا قانونيا، ومن ثم ال يحق للمستأجر 

سيط في شرح القانون )السنهوري، الو  الرجوع على اإلدارة إال بالطريق الذي يرسمه القانون 

املدني، الجزء السادس املجلد األول العقود الواردة على االنتفاع بالش يء اإليجار والعارية،، 

، وفي هذا الصدد فقد شرعت الحكومة الجزائرية في إقرار (416بدون سنة نشر، صفحة 

املرسوم التنفيذي مكافآت وتعويضات عن األضرار التي نتجت عن التدابير الوقائية إذ تضمن 

تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل واملؤسسات العمومية التابعة  79-20رقم 

( 19-)كوفيدكورونا  لقطاع الصحة املجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس

 . (2020)الجريدة الرسمية ا.،  هومكافحت

 .ظرفا طارئا التدابير الوقائيةالثاني : اآلثار املترتبة على اعتبار  املطلب 

يقصد باألعمال اإلدارية األعمال املادية والقانونية التي تقوم بها اإلدارة، وتظهر هنا في 

صورة القرارات اإلدارية التي اتخذتها الدولة وتتعلق بمنع األنشطة التجارية وتقييد حركة 

 .املواطنين

باعتبارها ظرفا طارئا  19اآلثار املترتبة على أعمال اإلدارة الناتجة عن كوفيد تختلف و

 بين األحكام العامة لنظرية الظروف الطارئة وبين األحكام الخاصة بعقد اإليجار.

 .في القانون املدني 107في املادة حكام الواردة أل :   طبقا الفرع األول 

ن القانون املدني الحق في طلب مراجعة العقد م 107يملك املستأجر طبقا ألحكام املادة 

من قبل القاض ي، كما يمكنه املطالبة بالفسخ إذا رفض تنفيذ االلتزام بعد تعديله من 

 القاض ي.
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 .حق املستأجر في املطالبة بمراجعة عقد اإليجارأوال :

مراجعة العقد  تنادا إلى نظرية الظروف الطارئة القاض ي اسمن لب يحق للمستأجر أن يط

ه ذملعطيات معينة وتأثرت هوخاصة العقود الزمنية ومنها اإليجار ألن االلتزامات نشأت وفقا 

 .19مال اإلدارة أثناء فترة كوفيد االلتزامات بتغير الظروف ووجود معطيات جديدة ومنها أع

اض ي يراعي اعتبار أن أعمال اإلدارة الناتجة عن كورونا هي مجرد تدابير وقتية، فإن القبو 

 بضوابط التدخل في القاض ي وتقيد سلطة ،ا الظرفذه الخاصية في هذفي مراجعة العقد ه

نية مع  بحسن العقد تنفيذ مبدأ تطبيق يقتضيه مما التدخل هذا يكون  قانونية ومنها أن

 مصلحة يراعي أن تطبيق النظرية عند القاض ي على يتوجب بحيث الطرفين بين ضرورة املوازنة

 . يكون هناك مساس بحقوق املؤجرينحتى ال،بينها واملوازنة الطرفين

لك يمكن للقاض ي أن يحكم بإنقاص األجرة طوال مدة التدابير الوقائية املتخذة من ذوب

 بعد التأكد من توفر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة. ،قبل الدولة

 .املستأجر في املطالبة بفسخ العقدحق ثانيا: 

القاض ي بإنقاص األجرة ورفض املؤجر تنفيذ هدا الحكم، فيعتبر  إذا ما صدر حكم من

شكال من أشكال اإلخالل بااللتزام العقدي الناتج عن سلطة القاض ي في تعديل العقد ويمكن 

من القانون املدني كما يمكنه  119عندها للمستأجر املطالبة بفسخ العقد على أساس املادة 

 ى أساس أحكام املسؤولية العقدية.عل رااملطالبة بالتعويض إذا وجد ضر 

 .من القانون املدني 486: طبقا ألحكام الواردة في املادة الفرع الثاني

قانون املدني فيمكن المن  486تطبيقا لألحكام الخاصة في عقد اإليجار وفقا للمادة 

 .للمستأجر املطالبة مباشرة بإنقاص األجرة و الفسخ وكذلك يمكنه املطالبة بالتعويض

 .حق املستأجر في طلب إنقاص األجرة والفسخأوال: 

من القانون املدني فيجوز للمستأجر املطالبة بإنقاص األجرة  486تطبيقا لنص املادة 

 107األحكام العامة في املادة  ا بعكسذ، وه19دارية الصادرة بسبب كوفيد نتيجة لألعمال اإل 

املطالبة القاض ي بمراجعة العقد، في  سابقة الذكر والتي يقتصر حق املستأجر طبقا لها في
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يمكن للمستأجر تبعا للظروف املطالبة بإنقاص األجرة أو الفسخ  486حين أنه في نص املادة 

 .كبير في االنتفاع بالعين املؤجرةبسبب تسبب أعمال اإلدارة بنقص 

وبالتالي يمكن للمستأجر أن يطالب املؤجر بإنقاص األجرة بقدر يتناسب مع اإلنقاص 

كاملستأجرين  19الحاصل في االنتفاع بالعين املؤجرة بسبب أعمال اإلدارة الناتجة عن كوفيد 

للمحالت املغلقة وقتيا، ويمكنه كذلك أن يطالب بفسخ عقد اإليجار إذا كان النقص الحاصل 

القانون املدني، الجزء )السنهوري، الوسيط في شرح  في االنتفاع بالعين املؤجرة جسيما

السادس املجلد األول العقود الواردة على االنتفاع بالش يء اإليجار والعارية،، بدون سنة نشر، 

 كاملحالت التجارية التي أغلقت أنشطتها كليا ومنها الحمامات واملرشات العمومية. (411صفحة 

ال يمكنه الحكم بإنقاص فإذا ما وجد القاض ي أن النقص في االنتفاع كان يسيرا فهنا 

 . ذلك النقص األجرة وال بالفسخ ويتحمله املستأجر وحده

 ضرورة تعويض املستأجرين عن النقص في االنتفاع بالعين املؤجرة ثانيا: 

للمستأجر الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن اإلضرار املترتبة عن قراراتها باتخاذ 

 شرط أال يكون قد تسبب في نشوء هده القرارات. 19االحتياطية الناتجة عن كوفيد  التدابير

 عدم أحقية املستأجر في التعويض إذا تسبب في نشوء العمل اإلداري. -1

أن يكون املستأجر قد تسبب في اتخاذ إجراءات إدارية في مواجهته بسبب قد يحدث 

فهنا  ،توفير أدوات الوقائية كالكمامة وغيرهامخالفته للقيود املفروضة في استقبال الزبائن أو 

يمكن معه املطالبة  ،القرار اإلداري الصادر من السلطة اإلدارية ظرفا طارئا يمكن اعتبارال 

 ال يمكنه املطالبة بالتعويض.و الفسخ  أوبإنقاص األجرة 

من  486ويتحمل املستأجر تبعة إغالق محله وال يستفيد من الحقوق املترتبة عن املادة 

 القانون املدني ومنها التعويض. 

ضرورة النص على تعويض املستأجرين عن النقص في االنتفاع بالعين املؤجرة   -2

 .19بسبب أعمالها اإلدارة املصاحبة لكوفيد
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فيعتبر بالنسبة إليه في حكم التعرض ية يجوز للمستأجر الرجوع على الجهة الحكوم

)السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء السادس املجلد  املادي الصادر من الغير

 (415األول العقود الواردة على االنتفاع بالش يء اإليجار والعارية،، بدون سنة نشر، صفحة 

وبما أن أعمال اإلدارة بسبب جائحة كورونا تعتبر أعماال صادرة في إطار القانون فال يجوز له 

وجد نص يمكن من خالله االستناد عليه في التعويض، واملشرع إذا الرجوع على الحكومة إال 

األضرار التي نتجت عن التدابير الوقائية إذ تضمن الجزائري قد نص على تعويض الدولة  

تأسيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل واملؤسسات  79-20املرسوم التنفيذي رقم 

كورونا  العمومية التابعة لقطاع الصحة املجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس

ا وجد نص قانوني ذنه ال يمكن للمستأجر الحصول على تعويض إال إأمما يعني ، (19-)كوفيد

ن لم يوجد فيكتفي املستأجر بطلب الفسخ أو إمستأجر الحق في التعويض و خاص يعطي لل

 إنقاص األجرة.

 خاتمة:

 ال يعتبر قوة قاهرة أو ظرفا طارئا في حد ذاته ألن 19كوفيد ا البحث أن ذمن أهم نتائج ه

، ألن كوفيد هي من شكل عائقا في تنفيذ بعض العقود 19التدابير الوقائية املصاحبة لكوفيد 

يكن السبب املباشر في نقص االنتفاع بالعين املؤجرة، بل كانت التدابير الوقائية  لم 19

حظر حركة النقل هي السبب املباشر ملنع بعض األنشطة التجارية و  19املصاحبة لكوفيد 

ى ألنها لم في حين أن الكثير من عقود املستأجرين لم تتأثر في أنشطة أخر  ،وتحرك املواطنين

هو  19ولو كانت كوفيد  ،مثل محالت املواد الغذائية وبيع الخضر الحجر تشملها إجراءات

 اعتبار أنه يشكل جائحة عاملية.بالسبب األجنبي لتأثرت جميع العقود 

تأثيرها على تفنيد هي  19أن العبرة في تحديد طبيعة التدابير الوقائية املصاحبة لكوفيد 

لتزاماته فتعتبر قوة قاهرة بالنسبة له، وإن العقد، فإن أدت إلى استحالة تنفيذ املستأجر ال

 أدت إلى إرهاق املستأجر في دفع األجرة نظرا لنقص االنتفاع بالعين املؤجرة  فتعتبر ظرفا طارئا.

فإذا أدت اإلجراءات الوقائية إلى استحالة تنفيذ املستأجر التزامه بدفع األجرة نظرا 

ام القوة القاهرة وينفسخ العقد بقوة القانون طبق أحكتالنعدام االنتفاع بالعين املؤجرة، ف
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ويتحمل املستأجر تبعة االنفساخ، ما لم يختر املستأجر تحمل الخسارة العتبار أن اإلجراءات 

 الوقائية إجراءات وقتية.

تهدده بخسارة فادحة ال يمكن  حيثاءات إلى اإلرهاق في التنفيذ به اإلجر ذوإن أدت ه

 الظرف الطارئ. طبق عليه أحكامتتحملها فهنا 

فطبقا للقواعد العامة فيمكن للمستأجر أن يطلب من القاض ي مراجعة العقد لرد 

لك بإنقاص األجرة بما يتناسب مع نقص االنتفاع بالعين ذو  ،االلتزام املرهق إلى الحد املعقول 

 ا اإلنقاص.ذلبة بفسخ العقد إذا رفض املؤجر هويمكنه املطا ،املؤجرة

من القانون  486قواعد الخاصة بعقد اإليجار وما نصت عليه املادة ويمكنه كذلك وفقا لل

أو يمكنه املطالبة بفسخ العقد كذلك إذا ما حدث  ،املدني أن يطالب بإنقاص األجرة مباشرة

ومنها التدابير الوقائية املصاحبة  ،نقص في االنتفاع بالعين املؤجرة بسبب أعمال اإلدارة

 .19لكوفيد 

هي أعمال صادرة من اإلدارة بموجب  19التدابير الوقائية املصاحبة لكوفيد اعتبار أن بو 

نص القانون على وجوب التعويض إذا ال إن املستأجر ال يمكنه املطالبة بالتعويض إف ،القانون 

اعات املتضررة منها قطاع ، وألن الدولة قد قامت بتعويض الكثير من القطاألضرارعلى هده 

ن نتيجة ملنع أنشطتهم لك النص على تعويض املستأجريذكان عليها كف ،طاع الصحةقالنقل و 

نتيجة لنقص االنتفاع بالعين املؤجرة بسبب الحجر وما صاحبه من إجراءات التجارية و 

كان املستأجر هو املتسبب في تطبيق هده اإلجراءات عليه ملخالفته البرتوكول  ذاأخرى، إال إ

 .الصحي املصاحب لكوفيد
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 القوانين:

املتضمن القانون املدني  1975سبتمبر  26املوافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75األمر  .1

 املعدل واملتمم.

، يتعلق 2020مارس سنة  21املوافق  1441رجب عام  26مؤرخ في  69-20 مرسوم تنفيذي رقم .2

 .15( ومكافحته. ج ر العدد 19-بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  )كوفيد

، يحدد تدابير 2020مارس سنة  24املوافق  1441رجب  29مؤرخ في  70-20مرسوم تنفيذي رقم  .3

 .16( ومكافحته. ج ر العدد 19-فيروس كورونا )كوفيدتكميلية للوقاية من انتشار وباء 

4. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 
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 التعاقدية في العالقات لثقةودوره في تكريس ا الذكي العقد

The smart contract and its role in establishing trust in contractual 

relationships 

 
 منصور داود 

 ، الجزائرجامعة الجلفة

Mansourdaoud@yahoo.com 

 24/05/2021 تاريخ القبول للنشر:          30/04/2021 :ستالمريخ االتا

******* 

   ملخص:

إلى ظهور ما يسمى بالعقد الذكي، حيث سمح لهذه  Blockchain تقنية صعود لقد أدى

الكاملة، فيمكن ألي طرف ما إنشاء معامالته تلقائًيا وبرمجة النتائج  باستغالل إمكاناتهاألخيرة 

أن يضمن العقد الذكي واآلثار املحتملة التي تنشأ أثناء العالقة التعاقدية مسبًقا. كما يمكن 

أن العقد القانوني سيتم تنفيذه بشكل صحيح وتلقائي أو أن الدفعة املقدمة سيتم استردادها 

 فهو يساهم. ونتيجة لذلك، للعقد في حالة عدم األداء أو األداء غير الكامل -كلًيا أو جزئًيا  -

خاصة في ظل عدم  ،أطراف العالقة التعاقدية بين الثقة مناخ استعادة في إيجابي بشكل

 .وسيط بشري ي تدخل أل 

 .قد الذكي، البلوك تشين، األتمتةالع: املفتاحيةالكلمات 

Abstract 
   The rise of Blockchain technology has given rise to the so-called 

smart contract, as it has allowed the latter to exploit its full potential. 

Any party can create its transactions automatically and pre-program the 

potential outcomes and impacts that arise during the contractual 

relationship. The smart contract can also guarantee that the legal 

contract will be executed correctly and automatically or that the down 

payment will be recovered - in whole or in part - in the event of non-

performance or incomplete performance of the contract. As a result, it 

contributes positively to restoring the climate of trust between the 

parties to the contractual relationship, especially in light of the absence 

of any human intermediary interference. 
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 مقّدمة: 

، التي Blockchainتقنية  في ظل التكنولوجيا الحديثة أهم التقنيات التي ظهرتإن من 

ضية، ثم ظهرت كتقنية في حد ذاتها، و ُينظر إليها وجدت في البداية كأساس تقني للعملة االفترا

اآلن على أنها تقدم رائد يمكنه تقليل تكاليف االحتكاك في أنظمة املعامالت الحالية وتمكين 

 نماذج جديدة غير قابلة للتطبيق في السابق للمشاركة االجتماعية والتجارية.

Blockchainلة" من "كتل" املعامالت ، كما يوحي االسم، هو في أبسط مصطلحاته "سلس

التي تم تحديدها مسبًقا والتي تشكل دفتر األستاذ الرقمي غير القابل للتغيير واألساس املوزع 

 واملرن لنقل القيمة.

هي قدرة التكنولوجيا على تمكين املعامالت من الحدوث  Blockchainفامليزة الحاسمة لـ 

يريدون االعتماد على وسيط. في بيئة ال يثق فيها األطراف ببعضهم البعض وال 

مثالية للتطبيقات التي تكون فيها املعامالت شفافة وال يتحكم أي مستخدم  Blockchainتعتبر

في قواعد املعاملة، على النقيض من ذلك، تضع قاعدة البيانات السحابية املدارة مركزًيا كياًنا 

زًنا مركزًيا للبيانات يمكن ، بينما تنش ئ أيًضا مخا يتحكم في قواعد النظام األساس يواحًد 

اختراقها أو إتالفها. على سبيل املثال، في األماكن التي يتم فيها االحتفاظ بسجالت األراض ي 

بشكل سيئ أو تغييرها بسبب الفساد ، فإن قاعدة البيانات السحابية التي تديرها حكومة 

 القابل للتغيير. غير  Blockchainمركزية لن توفر الثقة املطلوبة التي يوفرها نظام 

تمكين املعامالت عالية القيمة في البيئات منخفضة الثقة،  Blockchainإذا كان بإمكان 

ألتمتة جوانب معينة من هذه  Blockchainفإن الخطوة املنطقية التالية هي استخدام 

 املعامالت ال سيما في العقود الذكية. 

" if-thenبرمجة عبارات "  Blockchainـ في الواقع، تتيح لغة البرمجة النصية الحالية ل  

. من خالل القيام بذلك، فالقيمة التي يتم تمثيلها Blockchainمن أجل أتمتة املعامالت على 

يمكن  -غالًبا ما ُينظر إليها على أنها "رمز مميز" ، مثل العملة الرقمية  -Blockchainرقمًيا على 

 من ذلك إلى إنشاء مثيل التفا
ً
ق بين األطراف بأن معاملة ذات قيمة تتم تلقائًيا تحويلها بدال

 عند حدوثها.
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االنتقال من العقود  Blockchainلقد أتاحت التطورات التقنية الجديدة في تقنية 

التلقائية إلى العقود الذكية املستقلة حًقا، والقادرة على التنفيذ الذاتي واإلنفاذ الذاتي، هذا 

مفهوم العقود الذكية ودورها في تكريس الهتمام وهي إشكالية االنتقال خلق بيئة بحثية مثيرة ل

 من خالل كل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية: الثقة في العالقات التعاقدية 

إلى أي مدى واكب العقد الذكي في ظل الواقع التكنولوجي األطر القانونية التقليدية؟ 

  .ئتة التعاقدية تكرس الثقة بين أطرافه؟بيوهل 

ل اإلجابة على اإلشكالية سنقسم دراستنا إلى مبحثين، نتطرق في املبحث األول إلى من أج

دور العقود الذكية في تكريس الثقة الثاني  لعقود الذكية ثم نتطرق في املبحثمفهوم اتحديد 

  .في العالقات التعاقدية

 عقد ذاتي التنفيذ : العقد الذكياألول املبحث 

ا بـ ن العقد الذكي ليس بالضرورة إ
ً
، فيمكن أن يعمل بشكل Blockchainأن يكون مرتبط

بميزة القدرة على تخزين البيانات وتسيير آثار  Blockchainمستقل تماًما عنه. في الواقع، يتمتع 

وتداعيات العقد، مما يحد من االحتيال واألخطاء ويلزم كل طرف باإلجابة على التزاماته 

 بموجب العقد. 

رمجة الرموز التي سيتم تنفيذها تلقائًيا دون الحاجة إلى وسيط. إذ يتيح العقد الذكي ب

على سبيل املثال، في سياق العقد الذكي الذي ينص على صفقة مع تسليم مبلغ من املال، يتم 

دمج الرمز في سلسلة الكتل في شكل كتلة معاملة جديدة، وبمجرد استيفاء الشروط، يتم 

إلى تعريف العقد الذكي لغ املال، وعليه سنتطرق تنفيذ العقد من تلقاء نفسه إلرسال مب

 )املطلب الثاني(.آلية ابرام العقد الذكي وطبيعته القانونية )املطلب األول(، ثّم 

 

 املطلب األول: تعريف العقد الذكي وطبيعته القانونية 

مثل العقد التقليدي، يتم التفاوض على العقد الذكي بين املتعاقدين املشاركين      

 Nick Szaboين يجب عليهم احترام التزاماتهم. تم تقديم مصطلح "العقد الذكي" بواسطة الذ

 ) والذي يعرفه بأنه "بروتوكول املعامالت املحوسب الذي ينفذ شروط العقد" 1997في عام 

RODRIGUEZ, 2017, p. 44)ها لضمان وفاء األطراف . كما أنه يوفر آليات رقمية يمكن استخدام

 . (RODRIGUEZ, 2017 ) بالتزاماتهم
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 الفرع األول: تعريف العقد الذكي وخصائصه

 أوال: تعريف العقد الذكي

في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تعرف العقد الذكي، قد ظهرت العديد من     

مل العقد الذكي إال أنها تختلف من حيث التعريفات وإن كانت تتشابه من حيث آلية ع

طبيعته، على هذا األساس، ظهرت تعريفات معقدة للعقد الذكي ويأتي التعريف األكثر تعقيًدا 

  Ethereum ،Vitalik Butterinمن مؤسس 
ً

الذي عرف العقد الذكي بأنه آلية تتضمن أصوال

صول، ويتم إعادة توزيعها رقمية وطرفين أو أكثر، حيث يقوم بعض أو كل األطراف بوضع األ 

تلقائًيا بين هذه األطراف، وفًقا لصيغة تستند إلى بيانات معينة غير معروفة، وقت إبرام 

 .(BAYLE, 2017, p. 39 ) العقد"

أن العقد الذكي  Ethereumباإلضافة إلى ذلك، يضيف في منشور إضافي على موقع 

عدد ثابت أو قابل للتحديد من األجزاء، وتحديد وقت تنفيذ محدد أو غير يمكنه: تعيين 

 .(BAYLE, 2017 ) مهنيين-محدد، ويستهدف العالقات مستهلكين

من الواضح أن هذا التعريف معقد نسبًيا، وغير مفهوم وغير محدد للمعالم األساسية 

يف آخر ارتكز على فكرة العقد املكمل، أو املساعد، فقد للعقد الذكي، وعلى هذا هناك تعر 

العقود الذكية على أنها برمجيات منفذة بطريقة المركزية على  P. De Filippiعرف 

Blockchain "يتم تشغيل وظائفها من خالل استيفاء شروط محددة مسبًقا (JEAN & DE 

FILIPPI, 2016, p. 40). لعقود، بل ويضيف في جميع هذه الحاالت، ال تحل العقود الذكية محل ا

هو شرط قانوني  -سواء كان ضمنًيا أو صريًحا  -، فإن قبول العقد تعززها. على هذا النحو

مسبق ضروري لتنفيذه ومن الضروري توفير عملية ال يمكن من خاللها التشكيك في املوافقة 

قائًيا، والعقوبة في حالة عدم املوافقة سيكون كالسيكًيا )العقد الذكي يعمل مع ذلك تل

وسيتضمن تعويًضا عن الضرر الذي لحق(، وعليه تعد العقود الذكية هي املكمل املثالي للعقد 

 .هذا (JEAN & DE FILIPPI, 2016, p. 30) وتدعمه بمعنى أنها تمنحه قوة الرقمية واملجتمعية

التعريف والتحليل مبسط إلى حد ما وموجز ، ومع ذلك يؤكد على الطابع "املترجم" للعقود 

 الذكية، وليس تنفيذها التعاقدي الكامل املحتمل. 

من الواضح أن العقود الذكية، في معظم الحاالت، تعتبر شبيهة فقط ملصطلح عقد،      

للمصطلح  القانونيي ليست عقوًدا باملعني ألنها على الرغم من أنها تؤدي إلى آثار قانونية، فه

 بالنسبة للكثيرين، ولكن فقط فيما يتعلق بالتنفيذ اآللي لجميع أو جزء من بنود العقد.
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إلى جانب التعريف السابق، هناك من منح العقد الذكي صفة "العقود"، وبنى تعريفه 

ك تشين، وهذا هو الحال على أساسه، وهو يتوافق مع العديد من آراء املؤلفين وخبراء البلو 

، عندما Blockchain، مؤسس شركة قائمة على Régis de Boiséبشكل خاص بالنسبة إلى 

، والتي تجعل من Blockchainعرف العقود الذكية على أنها عقود رقمية تعتمد على تقنية 

 . ) (BAYLE, 2017, p. 40املمكن التحكم في التزامات كل طرف بموجب العقد"

ولكن التساؤل الذي أثاره التعريف هو ما املقصود بالعقد الرقمي؟ قد تكون هذه 

الفكرة محيرة في غياب القانون أو أي نص آخر. ولذلك يمكن التساؤل عما إذا كان يقصد هنا 

بالتجارة "العقد اإللكتروني" الذي توخاه املشرع ، ال سيما فيما يتعلق باألحكام املتعلقة 

 اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني.

 ثانيا: خصائص العقود الذكية

من الضروري اآلن تحديد مميزات العقود الذكية، والتي يمكن استخدامها إليجاد     

 مكانها في املفاهيم التعاقدية الحالية. بناًء على الفهم الحالي للعقود الذكية.

 فقطالعقد الذكي : ذو طبيعة إلكترونية /1

بداية يختلف العقد اإللكتروني عن العقد بشكل أساس ي من حيث الدعم والتعبير     

عن اإلرادة، فكل ش يء يتم عبر اإلنترنت. في هذه النقاط، ال تختلف العقود الذكية كثيًرا، 

فالوسيط عبارة عن شبكة ويمكن التعبير عن اإلرادة، التي سيتم تخصيص نقطة معينة 

رة" أو عن طريق النقل إلى الطرف اآلخر ملفتاحه العام ) مع الحفاظ على عليها، عن طريق "نق

سرية املفتاح الخاص لنفسه(. ومع ذلك، فإن التشبيه بين االثنين بعيد جًدا عن الواقع. 

فالعقود الذكية، في الوقت الحالي، هي بالتأكيد ليست عقوًدا باملعنى القانوني للمصطلح، لكنها 

لخص كعقود إلكت
ُ
 رونية أيًضا، فهي تتميز بطرق تنفيذ وخصائص أكثر تعقيًدا مما هي عليهال ت

( BAYLE, 2017, p. 37). 

لقد أدى تطور التجارة اإللكترونية إلى زيادة كبيرة في حجم االتفاقات املبرمة في      

اإللكترونية، قد ال تزال هناك بعض أشكال إلكترونية، ومع ذلك  حتى في حالة عقود التجارة 

األعمال الورقية التقليدية املطلوبة، على سبيل املثال الفواتير أو اإليصاالت أو شهادات 

 عندما تغطي هذه العقود اإللكترونية شراء سلع أو خدمات غير متصلة 
ً
التسليم، خاصة

ظهر الوحيد للعقد املوجود باإلنترنت. في بعض األحيان، تكون هذه املستندات هي الدليل أو امل

في شكل إلكتروني. على عكس ذلك، قد توجد العقود الذكية فقط في شكل إلكتروني، وال 
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يمكن استخدام أي شكل آخر من أشكال العقد لهم )على سبيل املثال، نسخة ورقية شفوية 

ية أو مكتوبة(. وهي مدفوعة أيًضا بتفاصيل موضوع العقود الذكية: قد تتعلق بأصول رقم

معينة )مثل العملة املشفرة( أو املظاهر الرقمية لألصول غير املتصلة باإلنترنت، والتي يتم 

. يختلف هذا العقد الذكي عن معظم األشكال اإللكترونية، Blockchainتسجيل ملكيتها في 

ولكنها تفرض فقط بعض االلتزامات السلبية على املستخدم )على سبيل املثال، عدم أداء 

-ينة أثناء استخدام الخدمة أو عدم االعتراض على أنشطة معينة تؤديها الخدمة أنشطة مع

 مزود(.

يجب أيًضا ربط تنفيذ شروط العقد "الذكي" ببعض األحداث/ البيانات اإللكترونية. 

بخالف ذلك، لن يكون العقد "الذكي" إلزامًيا ذاتًيا. كل هذه امليزات محددة مسبًقا بشكل 

 املحتمل للعقد الذكي. إلكتروني فقط للوجود

عالوة على ذلك، يتطلب العقد "الذكي" بطبيعته استخدام التوقيعات الرقمية 

اإللكترونية، القائمة على تقنية التشفير. وبموجب القوانين، فإن مثل هذه التوقيعات الناتجة 

 عن وجود التشفير تعتبر "توقيًعا متقدًما غير مؤهل" ويخضع استخدامها عموًما التفاق

 .(Savelyev, 2016, p. 12) األطراف التي تستخدم مثل هذا التوقيع

 البرامج املنفذة:/2

، وفي العقود الذكية رمز الكمبيوتر هو أيًضا (Godoy, 2019, p. 87) الرمز هو قانون      

لتالي، تتجلى الشروط التعاقدية في رمز الكمبيوتر، وهو ما ال من الشروط التعاقدية. وبا

ُيحظر بشكل عام على أساس مبدأ "حرية التعاقد". لذلك، من املمكن القول بأن كل عقد ذكي 

 .بطبيعته القانونية هو أيًضا برنامج كمبيوتر بمعنى قانون امللكية الفكرية

القانون: فهو بمثابة "وثيقة" تحكم وبالتالي، فإن العقد الذكي له طبيعة مزدوجة في 

العالقات التعاقدية بين األطراف وهو أيًضا موضوع حقوق امللكية الفكرية، ويمثل الهدف 

القّيم للنشاط الفكري. لذلك، يمكن التعامل مع برمجة عقد ذكي معين بناًء على متطلبات 

حقة للعقد "الذكي" العميل كعملية تطوير برمجيات، بينما يجب تنفيذ توزيع الحقوق الال 

 ضمن إطار الترخيص/ التنازل عن حقوق امللكية الفكرية.

 زيادة اليقين /3

نظًرا ألن العقد الذكي يحتوي على كود برمجي في جوهره، يتم التعبير عن شروطه     

ْحٍو محددة 
َ
بإحدى لغات الكمبيوتر، وهي لغات رسمية إلى حد ما في جوهرها: مع دالالت ون
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. ال تسمح لغة الكمبيوتر بالتقدير في تفسيرها بواسطة الجهاز، و (Savelyev, 2016, p. 13) بدقة

، على عكس العقد البولينييتم تفسير شروط العقد الذكي بواسطة اآللة بناًء على املنطق 

ى معايير ذاتية الكالسيكي، حيث يتم تفسير املصطلحات بواسطة العقل البشري بناًء عل

وطريقة تفكير مماثلة. وبالتالي، فإن دقة لغات البرمجة قادرة على التخفيف من املشكالت 

املحتملة املرتبطة بالتفسير غير املتوقع للشروط التعاقدية من قبل طرف العقد أو جهات 

غموض اإلنفاذ. على الرغم من أن الغموض قد يكون موجوًدا في لغات البرمجة، إال أن هذه ال

أقل مما هي عليه في العالم الحقيقي ألنه يوجد ببساطة عدد أقل من املصطلحات التي يمكن 

لجهاز الكمبيوتر التعرف عليها مما يمكن لإلنسان التعرف عليه. نتيجة للتفاصيل املوصوفة 

للعقد الذكي ، ال تنطبق عليه القواعد الحالية لتفسير العقد. وُيقصد بالعقود الذكية أن 

ال تخضع للتفسير من قبل الكيانات أو السلطات القضائية  -ن اتفاقيات قائمة بذاتها تكو 

 الخارجية. ومن املفترض أن تكون الشفرة نفسها الحكم النهائي "للصفقة" التي تمثلها.

 الطبيعة الشرطية/4

في وقت سابق، قيل إن العقد الذكي تمت صياغته على إحدى لغات الكمبيوتر.     

.  "Then" ثم "ifالشرطية أساسية للحوسبة: يعتمد رمز الكمبيوتر على عبارات مثل  العبارات 

يتوافق هذا النهج مع الشروط واألحكام التعاقدية. فإن تنفيذ العقد ليس أكثر من تشغيل 

 ظرف من خالل بيان شرطي. 

 اإلنفاذ الذاتي /5

على إرادة أطرافه أو طرف بمجرد إبرام العقد الذكي، لم يعد تنفيذه اإلضافي يعتمد     

ثالث، وال يتطلب أي موافقات أو إجراءات إضافية من جانبهم. ويتحقق الكمبيوتر من جميع 

حول عمليات النقل  Blockchainالشروط وينقل األصول ويقوم بإدخاالت في قاعدة بيانات 

ولم يعودوا  هذه. وبالتالي، فإن العقد الذكي ملزم من الناحية الفنية لجميع األطراف فيه،

يعتمدون على وسيط بشري. وفيما يتعلق بالتغيير الالحق للظروف أو في نية الطرف، فال 

 . (Savelyev, 2016, p. 15) لعقدا النتهاكيوجد مجال 

 االكتفاء الذاتي/6

ا وثيًقا بامليزة السابقة للع      
ً
قد الذكي. ومع ذلك، فإن يرتبط االكتفاء الذاتي ارتباط

لالكتفاء الذاتي ميزة مختلفة، فال يحتاج العقد الذكي إلى وجود أي مؤسسات قانونية: ال 

هيئات إنفاذ، وال مجموعة من القواعد القانونية، أو تلك االفتراضية أو اإللزامية لتكملة 
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واالكتفاء الذاتي  العقد، كما هو الحال بالنسبة للعقود الكالسيكية في حالة عدم اكتمالها،

مهم بشكل خاص في املعامالت العابرة للحدود، ألنه ال يسمح باالعتماد على االختالفات في 

 .(Savelyev, 2016, p. 16) اللغات والقوانين الوطنية وتفسيرها

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الذكي

كي إشكاالت قانونية حول طبيعته، فهناك كثيرون يوازنون بين العقد يثير العقد الذ    

 وقبل كل ش يء برنامج كمبيوتر، "برنامج 
ً
الذكي والذكاء االصطناعي. لكن العقد الذكي هو أوال

نص ي يمثل وعًدا من جانب واحد ألدائه بناًء على املعامالت التي يتم إرسالها إلى البرنامج 

ر أفكار حول العقد الذكي ، مثل "رمز العقد الذكي" و "العقد النص ي". من جهة أخرى تدو 

القانوني الذكي"، يشير األول إلى برنامج الكمبيوتر نفسه، بينما يشير الثاني إلى السياق 

 القانوني الذي يعمل فيه.

 أوال: عقد ذكي وذكاء اصطناعي

ًيا". يعّرف املركز يتساءل العديد من املؤلفين عما إذا كان العقد الذكي حًقا "ذك     

الوطني للمصادر النصية واملعجمية الذكاء بأنه "يتمتع بالوظيفة العقلية لتنظيم الواقع في 

األفكار )في البشر(، في األفعال )في البشر والحيوانات(". ومع ذلك، من الصعب اليوم تخيل 

فالعقد الذكي هو  إمكانية منح العقد هذه الوظيفة العقلية لتنظيم الواقع في أفكار وأفعال،

 بشرًيا
ً
 .(Francès, 2019, p. 28) برنامج قائم بذاته، بمجرد بدئه، لم يعد يتطلب تدخال

على هذا النحو، يفضل بعض املؤلفين استخدام مصطلحات "التنفيذ الذاتي"، أو 

ها أكثر خوارزمية منه قانونًيا. في نهاية "التنفيذ التلقائي"، أو عقد "املشغالت الذكية" ألن هيكل

املطاف، يكمن ذكاء العقد الذكي فقط في قدرته على الوفاء بااللتزامات التعاقدية، لذلك يجب 

 التمييز بين العقود الذكية والذكاء االصطناعي كما تصورها على سبيل املثال آالن تورينج

(Francès, 2019)  ،أي تصور قدرة اآلالت على التفكير (Francès, 2019) . 

قد يبدو أن كلمة "ذكي"، كما فهمت في الوقت الحاضر، تشير إلى مفهوم الذكاء 

ف بأنه "مجموعة من النظريات والتقنيات املطبقة إلنتاج آالت قادرة  االصطناعي، الذي ُيعرَّ

 Alexandre De Streel et Herveشري". في هذا الصدد، صرح على محاكاة الذكاء الب

Jacquemin  في عملهما بعنوان الذكاء االصطناعي والقانون، أنه "لكي تصبح قادًرا على

 اكتشاف االرتباطات املفيدة )التنبؤية( في كتل البيانات، يجب أن تتعلم الخوارزميات"

(Francès, 2019, p. 39) فوفًقا لهم، هناك نوعان من التعلم: التعلم "تحت اإلشراف" من .
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قبل البشر والذي يزود الخوارزمية بالبيانات والنتائج املتوقعة من أجل تدريبها على التحول 

 جيًدا" 
ً

إلى الحل الصحيح املطلوب، التعلم "غير الخاضع لإلشراف" والذي ال يوفر "حال

سمح لها بتحديد وتحليل االرتباطات بين البيانات املختلفة من أجل رؤية للخوارزمية ولكنه ي

 .(Francès, 2019, p. 39) حلول غير متوقعة تظهر أو ال يدركها البشر

لذلك يبدو أن رمز الكمبيوتر يمكن أن يأتي تدريجًيا إلى هذا الشكل من "الذكاء"، وال 

وم التعلم العميق الذي يتوافق مع تقنية التعلم اآللي املستوحاة من عمل الدماغ سيما مع مفه

البشري للسماح للكمبيوتر بالتعلم من تلقاء نفسه على أساس الشبكات العصبية 

 .(Francès, 2019, p. 40) االصطناعية

للعقد الذكي ينص  Szaboصلي من قبل ومع ذلك، كما لوحظ أعاله، فإن التعريف األ  

. وباملثل، ذكر (De Caria, 2018, p. 736) صراحة على أنه "ال يوجد استخدام للذكاء االصطناعي"

مؤلفون آخرون أنه "من املهم مالحظة أن العقود الذكية ليست مجرد عقود رقمية )يعتمد 

موثوق بها للتوصل إلى توافق في اآلراء والتنفيذ(، كما أنها ال تنطوي على الكثير منها على سلطة 

وأن العقد الذكي ال ،(De Caria, 2018) العكس( ذكاء اصطناعي )فهي باألحرى آلية، على 

 عكس ما يفعل املوثق.« يفكر»

 من ذلك، تفرض العقود الذكية سطور كود الكمبيوت
ً
ر، والتي تمت برمجتها من بدال

. و "العقود الذكية ال تحتاج إلى ذكاء اصطناعي للعمل، بغض النظر (De Caria, 2018) أجلها

ذكي على ، وبالتالي ينبغي النظر إلى العقد ال (De Caria, 2018, p. 737) عما قد يوحي به اسمها ''

أنه آلية مؤتمتة تؤدي وظائفها املحددة عند استيفاء بعض الشروط املسبقة. وبالتالي فإن 

 .(Kristian, Juri , & Seppälä, 2017, p. 17) املصطلح الراسخ "العقود الذكية" مخادع إلى حد ما "

إلى منطق "إذا كان هذا ... ثم ذلك"، حيث  وتجدر اإلشارة إلى أن العقود الذكية تستند

 يتم تحديد "هذا" و "ذلك" مسبًقا بواسطة مؤلف العقد الذكي.

تمكن هذا األخير بعد من إدارة الظروف القاهرة بشكل يفي مثال العقد الذكي، لم 

ن تعني أنه ال يمكن تغيير العقد الذكي أو التحايل عليه أل  Blockchainمستقل، نظًرا ألن تقنية 

هذا ضمان لألمان، فالعقد الذكي ينفذ فقط شروط العقد، وبالتالي، ال يمكن أن تدمج 

عناصر غير متوقعة مثل القوة القاهرة ألنها تطرح مشكلة البرمجة والتفسير في العقد الذكي. 

في الواقع ، يتطلب عدم القدرة على التنبؤ تحديد ما إذا كان يمكن توقع الحدث في ضوء 

امة وظروف القضية. لذلك فهو شرط ذاتي للغاية يعتمد بالكامل على تفسير املعرفة الع
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القاض ي. كما هو الحال مع العقد الكالسيكي، الذي من املمكن دائًما الطعن في صحة العالقة 

التعاقدية أمام املحكمة، واملطالبة بإبطالها على أساس توافر شروطها، وفي حالة بطالن 

العامة يجد األطراف أنفسهم في الوضع الذي كانوا فيه قبل إبرام  العقد، فإنه وفقا للقواعد

 العقد. وعليه يجب أن يتضمن العقد الذكي هذا النوع من االحتمال في الكود الخاص به

(Francès, 2019, p. 41)ير حين أن كود الكمبيوتر بمفرده غير قادر على ترجمة األحداث غ ، في

إلى إمكانية تضمين الذكاء  (De Caria, 2018, p. 737) ومع ذلك، يشير بعض املؤلفين .املتوقعة

 االصطناعي في مفهوم العقود الذكية.

على العقود الذكية، لن تكون فقط ذاتية  Blockchainإنه من خالل تطبيق تقنية 

وسطاء، لكن باإلضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل معاملة تلقائًيا التنفيذ، ودون الحاجة إلى 

 Blockchainفي قاعدة البيانات املوزعة. وبالتالي، يمكن اإلشارة إلى العقود الذكية القائمة على 

ود قاعدة بيانات/ ، نظًرا لعدم وج(De Caria, 2018, p. 733) باسم "العقود الذكية الالمركزية"

 سجل مركزي.

 ثانيا: العقد الذكي: هل هو مجرد رمز وترجمة فقط أم أنه عقد كامل؟

في ظل عدم وجود أي تعريف للعقود الذكية، يبدو من الصعب مراعاة وجهات النظر      

 التساؤل عما إذا كان 
ً
التعاقدية التي تغطيها. للتغلب على هذه الصعوبة، من الضروري أوال

، ببساطة ، أن يتم تصنيف العقد الذكي على أنه عقد باملعنى املقصود في القانون، هذا  يمكن

السؤال األول هو املحك لجميع القضايا الناشئة عن العقود الذكية بالنسبة لبعض املؤلفين، 

 )فإن العقود الذكية "مع ذلك تبدو مثل العقود ، ومن املسلم به أنها خاصة وغريبة جًدا" 

BAYLE, 2017, p. 34) أما بالنسبة آلخرين، فهي ليست كذلك. ومن من أجل محاولة تسوية هذا ،

الفرضية األول هي الحالة التي يتدخل فيها  النقاش، هناك فرضيتان يمكن التمييز بينهما،

ه العقد بأكمله على العقد الذكي كـ "مترجم"، والفرضية الثانية هي الحالة الذي يتطور في

Blockchain .فقط 

 العقد الذكي "للترجمة":/1

تستند العقود ذاتية التنفيذ إلى العالم املادي، كونها عبارة عن الترجمة الحرفية        

نتحدث عن "استخدام العقد الذكي كوسيلة  نحناللتزامات األطراف إلى لغة الكمبيوتر، 

 .(BAYLE, 2017 ) لتنفيذ اتفاقية سابقة"
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وختم الوقت، فإنها تعمل  Blockchainهذه الترجمة، باإلضافة إلى كونها مسجلة على 

كدليل وقابلة للتنفيذ، ويمكن أن تتمتع أيًضا بميزة التنفيذ التلقائي لـ بنود العقد، أو حتى 

 العقد ككل، حسب طبيعته.

ذاتي الجوهري للعقود الذكية من شأنه أيًضا أن باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا التنفيذ ال

 التنازعيجعل من املمكن اعتماد رؤية جديدة لتنفيذ العقد، مما يضمن القدرة على تجنب 

 التقليدي في منازعات التنفيذ.

ومع ذلك، على الرغم من جميع وجهات النظر التي قد توحي بها هذه "الترجمة التعاقدية 

نه في هذه الحالة، لن يكون العقد الذكي عقًدا باملعنى القانوني التلقائية"، فمن الواضح أ

عليه في حالة عدم للمصطلح، بمعنى اتفاق ارادات واحترام شروط شكل العقد وصالحيته، و 

، سيكون العقد الذكي عندئذ مجرد "نسخة" من العقد املحوسب، وبصورة وجود هذه الصفة

، ولكن لن يكون العقد نفسه، لتنفيذ العقدملدرجة في خوارزمية أدق نسخة من البنود ا

 سيكون تكميلًيا إليها.

ويرى آخرون أن "رمز العقد الذكي"، هو عقد مكون بالكامل من الخوارزميات، وهي 

وتعمل لصالح األطراف للوفاء  (Francès, 2019, p. 43) تحدد البرامج املكتوبة بلغة برمجة

تزامات أو ممارسة حقوق معينة. لذلك فهو ليس عقًدا كما نفهمه قانونًيا ، ولكنه عقد تم باالل

 إنشاؤه بطريقة تكنولوجية بحتة.

، ومن بينهم األستاذان (483، صفحة 2019)معمر،  وقد ذهب غالبية الفقه الفرنس ي

ي طبيعة هذه العقود، معتبرين أنها ال ترقى إلى مصطفى مكي، وكريستوفر رودا، للتشكيك ف

منزلة "العقد" وأنها عبارة عن تكنولوجيا تتجسد في برنامج معلوماتي يرافق العقد، هذا يعني 

 أنه ثمة عقد سابق تم ابرامه في الشكل الكالسيكي.

، Primavera De Filippiوتتوافق هذه الرؤية إلى حد كبير مع النظريات التي طرحتها 

والعقود الذكية، والتي وفًقا لها ال تعادل العقود  Blockchainملحامية والرائدة في موضوع ا

 ,JEAN & DE FILIPPI) الذكية بالعقود: "العقود الذكية ال تحل محل العقود، ولكن تعززها "

2016, p. 40). 

جمعية تنظم " Open Lawمؤسس ) انهذا أيًضا هو الرأي الذي شاركه بنيامين ج

ستاذ األ و  "دورات تدريبية خاصة حول التقنيات الجديدة وبعدها أنشأت أكاديمية العقد الذكي

هذه هي األدوات التي يمكن فرضها على العقد : "بقوله (.حاضر في العلوم السياسية في فرنساامل
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، باختصار، (BAYLE, 2017, p. 35 ) مثل االستنساخ الرقمي، مع ضمان التنفيذ فقط )...( "

 اعتبار العقد الذكي ملحًقا للعقد، ولكن ليس العقد نفسه.

في حين نجد أن بعض الفقه األمريكي يعتبر أن العقد الذكي ليس بالعقد بمعناه 

ر فإن العقد القانوني، بمن فيهم مخترع هذا النظام نيك إسزابو، فعلى حد قول هذا األخي

الذكي هو عبارة عن دعامة معلوماتية تسعى إلى عصرنة املفهوم الكالسيكي للعقد، فاألمر  

يتعلق بإدراج مشارطات عقدية، تم االتفاق عليها آنفا، في هذا البرنامج أو الدعامة، وهذا يعني 

كالسيكي، بعبارة أخرى أن العقد الذكي كتكنولوجيا معلوماتية، هو برنامج يرافق العقد ال

وبوجود حتمي لشروط عقدية وضعت مسبقا، فالعقد الذكي يعتمد على مقاربة شرطية قائمة 

على قاعدة "إذا تحقق هذا....ترتب إذا"، لذا وجب تأطير هذه القاعدة بشروط )حقيقية( تضع 

 .(484، صفحة 2019)معمر،  شروط إعمالها سلفا وتنص على اآلثار القانونية الناجمة عليها

 ومع ذلك، هناك رؤية أخرى كاملة وأكثر تعقيًدا وإنجاًزا تقنًيا للعقود الذكية.

 :Blockchainعقد ذكي بالكامل على  /2

، Blockchainفي الفرضية الثانية ، تتمثل الفكرة في إنشاء عقد ذكي بالكامل على      

الة، لم يعد هناك عقد "دعم"، ويتغير العقد الذكي من ولكن هذه املرة من الصفر. في هذه الح

 طريقة تنفيذ إلى عقد كامل. 

ونجد أن التشريع األمريكي، ممثال في قانون والية نيفادا، اعترف صراحة بأن العقود 

الذكية عبارة عن عقود حين أقر  بأن : "العقود الذكية هي عبارة عن عقود مخزنة في قالب 

 .(2019)معمر،  ملا يقض ي به القانون" محرر إلكتروني، وفقا

في ظل تعدد التعريفات يمكن تقديم تعريف يتناسب والتطور الحالي للعقد الذكي، 

الذي ال محالة سيختلف مستقبال في ظل وجود تكنولوجيات اخرى يمكن أن يستعين بها على 

هي: "طرق  (BAYLE, 2017, p. 41 ) ار أن العقود الذكيةغرار الذكاء االصطناعي، يمكننا اآلن اعتب

 . Blockchainالتنفيذ اآللي للعقد املترجمة إلى رمز كمبيوتر و على أساس تقنية 

الذكية هي نتيجة التزام مسبق من قبل الطرفين وتخضع الستيفاء شروط  العقود-

 محددة بدقة بينهما.

 . Blockchainأن تكون هذه الشروط داخلية أو خارجية لتكنولوجيا يمكن -

يتم بدء التنفيذ اآللي بمجرد استيفاء الشروط املحددة بين الطرفين ، ويتم إدراج -

ا أو خاًصا. "
ً
 العقد الذكي تلقائًيا في السجل الالمركزي سواء كان عاًما أو مختلط
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 املطلب الثاني: آلية ابرام العقد الذكي

يطرح العقد الذكي عدة أسئلة لم يتم حلها، خاصة على املستوى القانوني، عندما يتم     

 Blockchain، فقد يكون من الصعب تحديد أطراف العقد ألن Blockchainتسجيله على 

يعتمد على مبدأ إخفاء الهوية، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمر العقد الذكي بمجموعة من 

تقليدية إال أنه يختلف معها في كثير من النقاط، وعليه سنتطرق في املراحل كما في القعود ال

املتدخلون في العقد الذكي )الفرع األول(، مراحل ابرام العقود الذكية )الفرع هذا املطلب إلى 

 الثاني(.

 الفرع األول: املتدخلون في العقد الذكي

تدخل بشري أثناء إن العقد الذكي ، كما يسمى بالبرمجيات "املستقلة" ، ال يتطلب 

تنفيذه، إال أنه باملقابل يشارك فيه العديد من أصحاب املصلحة في صياغته وتطويره، 

وبالتالي، فإن االختيارات التي تم إنشاؤها في بناء العقد الذكي من قبل األطراف تشترط تدخل 

ضرار مختلف األطراف والوسطاء في تشكيل العقد الذكي والذين يتحملون املسؤولية عن األ 

 الناجمة عن تنفيذه.

 أوال: األطراف املتعاقدة

الطرف املتعاقد هو "من يدخل في عقد مع آخرين". يقوم مجتمعنا على إبرام العقود       

بشكل يومي ، وأحياًنا حتى بدون إدراك، إنه عبارة عن توافق إرادات مع التزام عدة أشخاص، 

لبعضهم البعض. مثل أي عقد تقليدي، فإن  يطلق عليهم األطراف املتعاقدة، لتحقيق ش يء ما

العقد الذكي هو أيًضا نتاج اتفاق إرادة بين طرفين أو أكثر، هؤالء األفراد الذين يقفون وراء 

تطوير العقد التقليدي، مثله مثل العقد الذكي، يمكن أن يكونوا أشخاًصا طبيعيين أو 

 عنهم.
ً

 مجموعة من األشخاص أو شخًصا اعتبارًيا أو ممثال

 ثانيا: املهنيين القانونيين

يستمر القانون في طلب تدخل متخصص قانوني للتحقق من بعض األعمال، هذا       

هو الحال بشكل خاص بالنسبة للموثقين )على سبيل املثال في حالة نقل األسهم، أو صياغة 

العقد الذكي و النظام األساس ي لشركة، عقد الزواج، ... وما إلى ذلك(. في الواقع ، حتى لو كان 

Blockchain   لهما السمة األساسية للتطور في عالم بدون وسطاء، يظل املوثق وكل من له

صفة ذلك حق املشاركة في تطوير العقد الذكي، حيث يقومون بإبالغ األطراف رسمًيا 
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ويشهدون على أنهم يعترفون بالنتائج القانونية ألفعالهم. وبالتالي فإن تدخلهم هو ضمان 

 أفضل لألعمال املوقعة ويقين قانوني أكبر. لجودة

 خاص Blockchainثالثا: مبرمج ومبتكر 

سواء كان العقد الذكي ناتًجا عن عقد تقليدي مترجم إلى رمز، أو تم وضعه مباشرة في     

شكل رمز، يجب على املبرمج ترجمة بعض بنود العقد إلى لغة برمجة وفًقا للمنطق "إذا ... ثم"، 

رة ذاتية التنفيذ عند استيفاء الشروط املحددة في العقد من قبل الطرفين. بعد ستكون األخي

، سيتم تسجيل برنامج الكمبيوتر الخاص بالعقد الذكي هناك، Blockchainذلك ، في سياق 

" الذي يقدم أمثلة ترميز مختلفة ألنواع Ether Scripterوعلى سبيل املثال هناك برنامج "

التصويت ، عقد الزواج ، عقد التأمين ، إلخ(، ففي مثال على عقد متعددة من العقود )عقد 

" أو COKEتسجيل التصويت )في الحالة املقترحة، يمكن للمستخدمين التصويت لصالح "

"PEPSI.)" 

من النماذج املعروضة في  Ethereumهذا البرنامج يتيح إمكانية إنشاء عقود ذكية على 

ونوع العقد الذي تريده )تبادل األصول، عقد بيع، رهان  شكل عينات، بعد اختيار لغة البرمجة

عبر اإلنترنت، إلخ(، يظهر رمز مبسط على الشاشة، يمكن للمستخدم بعد ذلك النقر فوق 

املربعات من أجل تخصيص عقده الذكي، وقبل كل ش يء يجب إدخال هوية الشخص 

حل العقد و شروط "املسؤول" الذي يجب أن يستلم األموال أثناء تنفيذ العقد، ثم م

التصويت )تحديد موضوع التصويت، وتحقق من أن نفس الشخص ال يمكنه التصويت 

مرتين(. بعد ذلك ، يسجل العقد تصويًتا عن طريق زيادة عدد األصوات املرتبطة باملدخالت 

املقدمة. كما يسجل عنوان املتصل ومن صوتوا له ليكون تصويًتا عاًما، ثم ينتهي العقد 

 موال إلى املسؤول.بتسليم األ 

 رابعا: املدقق

ا يتوافق مع العقد      
ً
من املفيد جًدا التحقق من أن العقد الذكي الذي تم ترميزه حديث

التقليدي، وبشكل أكثر تحديًدا مع إرادة األطراف: هذا هو دور املدقق. في الواقع من أجل 

مكنهم اختيار تدقيق العقد الذكي ضمان البرمجة املناسبة للعقد الذكي وفًقا إلرادة األطراف، ي

بعد برمجته. قد يحتاج املدقق إلى تطوير مجال خبرته لالنتقال نحو تكنولوجيا املعلومات 

أو العقد   Blockchainويجب أن يكون على وجه الخصوص قادًرا على التحقق من بنية ورمز 

هو الحال مع العقد التقليدي ، من املهم أن تكون قادًرا ، كما (DESPLEBIN & LUX, 2020) الذكي
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على ضمان السيطرة على املخاطر التي ينطوي عليها العقد الذكي. ويمكن أن يتضمن العقد 

الخاص، ولكن  Blockchainالذكي إجراًء لرصد تطوره والتحقق منه، ويمكن تخيله بسهولة في 

 . (Francès, 2019, p. 54) العامة Blockchainهذا أكثر صعوبة في 

 خامسا: أوراكل

من أجل استخدام العقد الذكي في العالم املنهي، كان من الضروري حل مشكلة       

دء . يمكن ب(Francès, 2019, p. 55) التصديق على صحة املعلومات الواردة من خارج الشبكة

تنفيذ العقد الذكي على الفور )في حالة عقد الدفع اإللكتروني على سبيل املثال( ، أو تنفيذه 

بعد استيفاء شرط يمكن أن يكون داخلًيا في العقد الذكي )بدء تنفيذ العقد بانتهاء تاريخ محدد 

 ه(.مسبًقا من قبل الطرفين( ، أو خارج العقد الذكي )تعويض املسافر إذا تم إلغاء طائرت

كان حل مشكلة التصديق على املعلومات في حالة ورودها من الخارج هو حل األوراكل، 

ويتضمن ذلك وضع كيانات على الشبكة يكون دورها التحقق من املعلومات من الخارج 

 واملصادقة عليها ، ثم يتم بعد ذلك دمج املعلومات في سلسلة الكتل.

ية عمل العقد الذكي وأوراكل هو عقد املثال األكثر شيوًعا واملستخدم لوصف كيف

تأمين إلغاء الرحلة. يتم تكوين العقد الذكي على أساس عقد بوليصة التأمين بالشكل إذا ... ثم 

)على سبيل املثال: إذا تأخرت الرحلة ملدة ساعتين أو أكثر ، يتم تعويض العميل( يتم تسجيله 

دمج املعلومات املتعلقة بأوقات رحالت  في سلسلة من الكتل. انطالقا من أوراكل ، يتم أيًضا

شركة الطيران في سلسلة الكتل )على سبيل املثال من موقع الويب الخاص بشركة الطيران 

، يتحقق برنامج العقد الذكي مما إذا Blockchainاملعنية(. عندما يتم دمج معلومات الرحلة في 

ويبدأ التأمين ودفع التعويض إذا  كان تأخير الرحلة أكبر من حد الساعتين املحدد في العقد،

 .(SAPONA, 2020) تم التحقق من الحالة

وبالتالي، سيتم إنشاء تنفيذ العقد بواسطة أوراكل الذي يمكن أن يتخذ شكلين 

ا لكال الطرفين ومحّدد في العقد ، متميزين حسب الحالة
ً
ا معروف

ً
ا ثالث

ً
يمكن أن يكون طرف

مسبًقا ، أو قاعدة بيانات خارجية يتم اختيارها من قبل األطراف والتي سيشير إليها العقد 

 الذكي.

 ، يمكن لـ 
ً
إنشاء وكيل واحد أو أكثر ، معتمًدا من قبل املشاركين في  Oracleأوال

Blockchain والذين سيبحثون عن املعلومات في الوقت املناسب. هذا األخير يراقب ،

جية املصممة في العقد الذكي ويعطي التوجيهات أو موافقته على تنفيذ العقد الخصائص الخار 
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.وبعبارة أخرى، فإنه يربط بين (Cohn, West, & Parker, 2017, p. 32) في حالة احترام املعايير

م استخدام هذا سلسلة الكتل والعالم "الحقيقي" من أجل إثبات األحداث الخارجية. سيت

النوع من أوراكل على سبيل املثال في عقد ذكي مبرم لتنفيذ أعمال التجديد في املنزل. ال يمكن 

الحصول على هذه املعلومات من خالل خوارزمية وحدها وتتطلب تدخل وكيل في املوقع 

 للتصديق على التقدم الجيد للعمل أم ال.

ا لنقل املعلومات إلى العقد الذكي؛ في حاالت أخرى، لن يكون تدخل الوكيل ضروريً 

ستكون خوارزمية واحدة فقط قادرة على تحقيق هذا التتابع، وهو ما يسعى وراءه مصممو 

أيًضا شكل قاعدة بيانات  Oracleالعقد الذكي من أجل استخدامه. في الواقع، يمكن أن تأخذ 

راجعها العقد الذكي في خارجية، يتم تحديدها واختيارها مسبًقا من قبل األطراف، والتي سي

 الوقت املناسب ليتم تنفيذه الحًقا.

توجد اليوم شركات تقدم خدمات إلنشاء أوراكل للتحقق من املعلومات الخارجية ذات 

الصلة بتنفيذ العقود الذكية، مثل بيانات الطقس وسعر السهم وسعر الفائدة من قبل 

 البنوك ، إلخ.

 ذكيةالفرع الثاني: مراحل ابرام العقود ال

 :مراحل متتالية لعقود الذكية من أربعةإنشاء ا يمر

 إنشاء العقود الذكيةأوال: 

 بشأن االلتزامات والحقوق في العقد. بعد 
ً
يتفاوض العديد من األطراف املعنية أوال

جوالت متعددة من املناقشات واملفاوضات، يمكن التوصل إلى اتفاق، وسيساعد املوثقون أو 

رون األطراف في صياغة اتفاقية تعاقدية أولية. يقوم مهندسو البرمجيات املحامون أو املستشا

بعد ذلك بتحويل هذه االتفاقية املكتوبة باللغات الطبيعية إلى عقد ذكي مكتوب بلغات 

 ,Zheng, Xie, Dai, & Weili) الكمبيوتر بما في ذلك اللغات التعريفية ولغات القواعد املنطقية

2020, p. 477) على غرار تطوير برامج الكمبيوتر، يتكون إجراء التحويل الذكي للعقد من .

التصميم والتنفيذ والتحقق )أي االختبار(. الجدير بالذكر أن إنشاء العقود الذكية هو عملية 

فيه  تكرارية تنطوي على جوالت متعددة من املفاوضات والتكرار. وفي الوقت نفسه، يشارك

 أطراف متعددة، مثل أصحاب املصلحة واملوثقين ومهندس ي البرمجيات.

 ثانيا: نشر العقود الذكية

 يمكن بعد ذلك نشر العقود الذكية التي تم التحقق من صحتها على األنظمة األساسية 
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أعلى البلوكشين. ال يمكن تعديل العقود املخزنة في سالسل الكتل بسبب خاصية الثبات. 

، يمكن Blockchainتعديل إنشاء عقد جديد. بمجرد نشر العقود الذكية على يتطلب أي 

. عالوة على ذلك، يتم تأمين Blockchainلجميع األطراف الوصول إلى العقود من خالل 

األصول الرقمية لكال الطرفين املعنيين في العقد الذكي عن طريق تجميد املحافظ الرقمية 

 . (Zheng, Xie, Dai, & Weili, 2020, p. 478) املقابلة

 ثالثا: تنفيذ العقود الذكية

بعد نشر العقود الذكية، يتم مراقبة البنود التعاقدية وتقييمها. بمجرد أن تصل  

الشروط التعاقدية )على سبيل املثال ، استالم املنتج( ، سيتم تنفيذ اإلجراءات )أو الوظائف( 

تلقائًيا. الجدير بالذكر أن العقد الذكي يتكون من عدد من العبارات التقريرية ذات  التعاقدية

الروابط املنطقية. عندما يتم تشغيل أحد الشروط ، سيتم تنفيذ البيان املقابل تلقائًيا، 

 ,Zheng, Xie) وبالتالي يتم تنفيذ املعاملة والتحقق من صحتها من قبل املعدنين في البلوكشين

Dai, & Weili, 2020) ثم يتم تخزين املعامالت التي تم االلتزام بها والحاالت املحدثة على .

 البلوكشين بعد ذلك.

 رابعا: استكمال العقود الذكية

بعد تنفيذ العقد الذكي، يتم تحديث الحاالت الجديدة لجميع األطراف املعنية. وفًقا 

مالت أثناء تنفيذ العقود الذكية وكذلك الحاالت املحدثة في لذلك، يتم تخزين املعا

Blockchain وفي الوقت نفسه، يتم نقل األصول الرقمية من طرف إلى طرف آخر )على سبيل .

املثال، تحويل األموال من املشتري إلى املورد(. وبالتالي، يتم فتح األصول الرقمية لألطراف 

ل إنشائه بأكملها. من الجدير بالذكر أنه أثناء نشر وتنفيذ املعنية. ثم يكمل العقد الذكي مراح

وإنجاز عقد ذكي، يتم تنفيذ سلسلة من املعامالت )كل منها يتوافق مع بيانات العقد الذكي( 

. لذلك، تحتاج كل هذه املراحل الثالث إلى كتابة البيانات إلى Blockchainويتم تخزينها في 

Blockchain. 

 العقود الذكية في تكريس الثقة في العالقات التعاقديةدور : الثانياملبحث 

إن من أهم املزايا التي تقدمها العقود الذكية من الناحية القانونية، والتي تساهم إلى حد بعيد 

نظام سلسلة الكتل كداعم للثقة وعنصر  ،وتكريس الثقة في املنظومة العقدية التقليدية
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، مظاهر تكريس الثقة في العقود الذكية )املطلب (األول  أساس ي في العقود الذكية )املطلب

 الثاني(.

 كداعم للثقة وعنصر أساس ي في العقود الذكية نظام سلسلة الكتلاألول:  املطلب

حتى اليوم، من الصعب مناقشة الوضع القانوني للعقود الذكية دون فهم الجوانب 

تاريخي يجعل من املمكن تحديد ، فإن املنظور الوفي نفس االتجاه الفنية إلبرامها وتنفيذها.

املسار الذي يسلكه التفكير القانوني بحيث يتم تنسيق القانون واالبتكارات الحالية بشكل 

 1999في عام  Wei Daiالذي عرضه  B-Money، بدًءا من مفهوم 2008جيد، ففي عام 

، تم تنفيذ أول سلسلة من الكتل 2005في عام  Nick Szaboالذي أعلنه  BitGoldو

(Blockchain وهي عبارة عن سلسلة عملة البيتكوين املشفرة، صممها ساتوشيناكاموتو .)- 

 Blockchainاالسم املستعار لشخص أو مجموعة غير معروفة حتى اآلن. لذلك، ظهرت تقنية 

وبناء على ما سبق ولتحديد املفاهيم أكثر سنتطرق   من خطة نشر هذه العملة املشفرة األولى.

 الثاني(.  الفرعاألول(، وإلى أنواع سلسلة الكتل )الفرع ة الكتل )إلى بناء سلسل

 : بناء سلسلة من الكتلالفرع األول 

األول تتألف من سجل المركزي يحتوي : بطريقة أصلية بين تقنيتين Blockchainيجمع 

ت على تاريخ جميع عمليات التبادل بين مستخدميها منذ إنشائها، والثاني هو تأمين كتل البيانا

عن طريق التشفير املتتالي الذي يجعل من املستحيل التالعب بأحد هذه الكتل، وكلها 

 "مدمجة"، مع تواريخها، في سلسلة من الكتل األخرى.

 : سلسلة الكتل، سجل المركزي )نقل الثقة من الوسيط إلى الشبكة(أوال

املعلومات، بأنه: "تقنية لتخزين ونقل  Blockchainيعّرف معهد بلوكتشين في فرنسا 

شفافة، آمنة، وتعمل بدون هيئة تحكم مركزية". للوهلة األولى، ال يبدو أن هذا التعريف يقدم 

الكثير من الجديد ملا هو موجود بالفعل من حيث تخزين املعلومات ونقلها. لكن الجديد يكمن 

وق على في القدرة على نقل املعلومات أو األصول دون "هيئة رقابة مركزية"، وهو بذلك يتف

، 2019)معمر،  Disruptive technology األنظمة األخرى باعتباره أحد التكنولوجيات املغيرة 

-Trustedthird، بخاصية االستغناء عن الوساطة في التعامل وفكرة الغير املؤتمن (478صفحة 

party ).... ،(2019)معمر،  )املوثق، اإلدارة، البنك. 

ففي النظام التقليدي يوجد الوسطاء التقليدين مثل الدولة واملوثق واملحامين والبنوك 

وغيرهم في معامالتنا اليومية، ومع ذلك فهم ليسوا جميًعا ُمجمعين على اآلليات واإلجراءات 
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مجتمع يريد أن يكون أكثر الواجب اتباعها، خاصة من حيث التكاليف. ففي الواقع، نحن في 

فأكثر سريًعا، حيث تؤدي معالجة املعامالت وتكاليفها الباهظة أحياًنا إلى إبطاء العديد من 

واملتمثل في االستمرار في إجراء هذه  Blockchainاملستخدمين، هذا هو التحدي الذي يواجه 

تهم، حيث تسمح سلسلة املعامالت، وبناء الثقة التي ينتجها الوسطاء اليوم، مع إزالة تدخال

ستخدم فكرة دفتر 
ُ
الكتل بعد ذلك بتبادل القيمة من نظير إلى نظير دون وسيط، وغالًبا ما ت

، ولكن هذه في الواقع ليست سوى واحدة من Blockchainاألستاذ املوزع للمعاملة لوصف 

فتر مع نوع معين من السجالت املوزعة، فد Blockchainخصائصها. وعليه تتوافق تقنية 

األستاذ املوزع هو عبارة عن قاعدة بيانات المركزية، يديرها العديد من املشاركين، ويسجل 

 املعامالت على العقد بطريقة المركزية.

تسميتها من نظام سيرها حيث يتم تجميع  Blockchainوخالصة القول، تستمد تقنية 

رتيب زمني. تحتوي الكتلة على املعامالت التي ينفذها املستخدمون على الشبكة مًعا في كتل بت

عدة أجزاء من املعلومات واملعامالت مرتبطة ببعضها البعض، بفضل التوقيع الرقمي، 

ومعلومات املعاملة األخيرة، ووقت إنشاء الكتلة )نتحدث عن طابع زمني(، واملفتاح العام 

د الشبكة" وفًقا لحل امل
َ
شكالت للمستلم. ويتم التحقق من صحة كل كتلة بواسطة "ُعق

 الخوارزمية، ثم يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل وتكون مرئية للجميع.

 Blockchain: تأمين البيانات على ثانيا

السؤال املتكرر حول هذه التقنية هو كيفية تأمين املعلومات أو املعامالت دون وجود    

 من التح
ً
قق من صحتها من هيئة مركزية في سلسلة الكتل، تدخل املعاملة إلى النظام، وبدال

د الشبكة" فيما يتعلق باإلدخاالت 
َ
قبل هيئة مركزية، يجب التحقق من صحتها من خالل "ُعق

 السابقة املوجودة في سلسلة الكتل.

بمجرد اكتمال هذه الخطوة، يتم نسخ املعامالت الصالحة إلى كل جهاز كمبيوتر على 

 "Miningناء هذه الكتل "التعدين الشبكة ليتم تسجيلها في كتل تشكل سلسلة الكتل، يسمى ب

(blockchain france, 2020) تحتوي كل كتلة على تاريخ إنشائها، والبيانات املراد تخزينها، وموضع .

تم إنشاؤه من البيانات ، التي )البصمة الرقمية( Hashageالكتلة في السلسلة، ورمز الهاشاج 

الكتلة السابقة، الجزء األكثر أهمية في الكتلة  hashباإلضافة إلى هاش املوجودة في الكتلة، 

هو الهاشاج )البصمة الرقمية( ألنه يضمن سالمة الكتلة، وهو ما يضمن أن الكتل بالترتيب 
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الكتلة السابقة، وتحتفظ كل ُعقدة في الشبكة  hashالصحيح. يتم حساب الهاشاج من هاش 

 بنسخة من السلسلة.

افة أو سحب أو تعديل الكتلة إلى إبطالها فحسب، بل يؤدي أيًضا إلى إبطال ال يؤدي إض

، مما يؤدي إلى تحسين أمان وسالمة (Yves , 2016, p. 1856) جميع الكتل في السلسلة بأكملها

 .(Cecilia, 2021) املعلومات املوجودة في الكتل

ويتم تحديد طابع زمني لكل معاملة، أي يتم تسجيل وقت كل معاملة يتم إجراؤها على 

Blockchain باإلضافة إلى املعامالت املالية، ويخضع تغيير امللكية أو أي معاملة مسجلة أخرى .

 وظيفة إثبات مهمة. Blockchain، مما يمنح (MOUGAYAR, 2017, p. 66) أيًضا لطابع زمني

، والتي يجب بعد ذلك اعتمادها Blockchainبمجرد إنشاء الكتلة، تتم إضافتها إلى 

د الشبكة التي توافق من خالل  التصديق باستخدام آلية إجماع. يتم تنفيذ عمل
َ
من خالل ُعق

 CASEAU) حل مشكالت التشفير على الصالحية وعلى إضافة كتل جديدة إلى سجل املعامالت

& SOUDOPLATOFF, 2016, p. 16) ،وهذا دون وجود كيان مركزي يجب عليه تحديث التسجيل ،

د الشبكة يسمى "إثبات العمل"، 
َ
د الشبكة. عمل التصديق من خالل ُعق

َ
وبدون ثقة بين ُعق

دة ، ففي حالة حدوث عطل أBlockchainوهو ضروري لضمان سالمة 
َ
و قرصنة أو تعطل ُعق

د األخرى للشبكة متابعة أعمال 
َ
الشبكة، فإنه يضمن سالمة البيانات املخزنة حيث يمكن للُعق

، يجب أن تظهر كل عقدة أنها Blockchainالتحقق من الصحة. ومن أجل إضافة كتلة إلى 

ون على "، األشخاص الذين يعملMinersقامت بقدر معين من العمل، حيث يقوم "املنقبون 

التصديق على املعامالت، لحل مشكلة رياضية معقدة تتطلب قدًرا كبيًرا من القدرة 

، 2015) دهان،  الحاسوبية، و يمكن التحقق منها بسهولة بواسطة العقد األخرى في الشبكة

لى الحق في إضافة و أول عامل منجم ينجح في حل املسألة الرياضية يحصل ع (35صفحة 

 كتلته إلى السلسلة مقابل مكافأة عملة مشفرة.

 Blockchainالثاني: أنواع  الفرع

ما بينها التي تختلف في Blockchainيوجد في الواقع العديد من النماذج املختلفة من       

جماع، درجة الالمركزية والوصول، وسرية املعامالت والبيانات، وهوية املشاركين، وآلية اإل في 

 والسرعة، ومستوى الخصوصية، واستهالك الطاقة، والرسوم وقابلية التوسع.

: عامة )تسمى "مفتوحة"(، خاصة )تسمى "مغلقة"( أو اتحاد. Blockchainوعليه هناك 

من املهم التمييز بين هذه األنواع الثالثة من سالسل الكتل التي تختلف في نقاط معينة. فإذا 
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مة تمثل حل ثقة المركزي، فيمكن أن تكون سلسلة الكتل الخاصة كانت سلسلة الكتل العا

 مركزية بالكامل وال تلبي نفس احتياجات سلسلة البلوكشين العامة.

، يتم تنفيذ املعامالت Blockchainوعليه فبمجرد تحديد االحتياجات ونوع     

 ة وعملة الصرف.باستخدام تطبيق المركزي ورموز مميزة، تشكل على التوالي الوسيط للمعامل

تماًما، من الضروري التمييز بوضوح  Blockchainلفهم جميع الفرص التي توفرها تقنية 

 بين األنواع الثالثة املختلفة. 

 : سلسلة الكتل العامةأوال

في الواقع ، يمكن الوصول إلى سلسلة الكتل العامة للجميع، وال يتطلب الوصول إليها     

افة إلى تنزيل بروتوكول الكمبيوتر الذي يحدد قواعد تشغيل سوى اتصال باإلنترنت باإلض

عد شبكة 
ُ
الشبكة املعنية، وال سيما آلية اإلجماع والتعدين واألجور في العملة املشفرة. ت

 
ً

العامة، بمعنى أنه يمكن ألي مستخدم عرض الشبكة  Blockchainعلى  جيداالبيتكوين مثاال

"المركزًيا تماًما"  Blockchainيعتبر هذا النوع من  واملشاركة فيها دون شروط قبول محددة.

ا من طرف ثالث. 
ً
د الشبكة وال يتطلب إكمال املعاملة وسيط

َ
نظًرا ألن الثقة تنبع من إجماع ُعق

د في الشبكة للتحقق من صحة   Blockchainو تتطلب حوكمة 
َ
العامة موافقة جميع الُعق

 البيانات.

 : سلسلة الكتل الخاصةثانيا

الخاصة بنفس دليل إثبات العمل ونظام التعدين، ولكن مع  Blockchainال تعمل       

وكالء محددين بوضوح ومعتمدين ومختارين مسبًقا للوصول إلى الشبكة. على عكس 

Blockchain  العام، يمكن اتخاذ قرار التحقق من صحة البيانات من خالل عدد صغير من

ؤسسات املصرفية سلسلة الكتل الخاصة العقد. تستخدم بعض الشركات الخاصة وامل

ملشاركة قواعد البيانات داخلًيا من أجل تحسين سرعة التنفيذ وتقليل تكلفة معامالتها. 

ويتميز استخدام سلسلة الكتل الخاصة بكونها أكثر انسجاًما مع مسائل املسؤولية القانونية 

 والحوكمة نظًرا ألنها تتم بطريقة "مركزية" وداخلية منظمة.

الخاص لتحسين عملية موجودة بالفعل. وتهتم Blockchainغالًبا ما تستخدم الشركات 

البنوك بشكل خاص بهذه التكنولوجيا من أجل تقليل تكاليف التشغيل املرتبطة بالتجارة 

 الدولية أو إلنشاء خدمات جديدة. باإلضافة إلى القطاع املالي وشركات املواد الغذائية.
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 االتحاد : سلسلة من كتلثالثا

في النوع املختلط، املعروف أيًضا باسم كونسورتيوم، ال توجد مركزية فيما يتعلق 

بعملية اإلجماع، كما في حالة البلوكشين الخاصة، وال إمكانية ألي عقدة للمشاركة في التحقق 

من صحة املعامالت، كما هو الحال في البلوكشين العامة. في الواقع ، تشكل البلوكشين 

قد معينة للعمل في عملية اإلجماع. بمعنى عُ  اختيار يتم حيث املدىخياًرا متوسط  الهجينة

آخر، "تختار سلطة مركزية أو اتحاد األطراف املسموح لها باالشتراك في شبكة قائمة على 

Blockchain  وتفرض قيوًدا على من يمكنه الوصول إلى املعلومات أو تسجيلها في قاعدة

 .(DE FILIPPI & WRIGHT, 2018, p. 31 ) البيانات املشتركة

العام هو البديل األول واألكثر شهرة، فإن األساليب  Blockchainعلى الرغم من أن 

الهجينة والخاصة لها مزايا معينة تجذب انتباه الشركات واملؤسسات املالية على وجه 

األطراف املعروفين، والتكاليف املنخفضة، والسرعة، الخصوص، مثل "الحوكمة املبسطة ، و 

 .  (Godoy, 2019, p. 21) والسرية"

يعتمد االختيار بين هذه األنواع الثالثة من سالسل الكتل على استخدام وأهداف 

ل اختيار سلسلة منشئها: إذا كان يريد أال ُيعرف املشاركون في السلسلة علًنا، فمن األفض

عامة، بينما إذا كان يريد أن يعرف تعد هوية عقد الشبكة ضرورية، لذلك من األفضل اختيار 

سلسلة خاصة أو سلسلة اتحاد اعتماًدا على مستوى الوصول إلى الجمهور املطلوب. أخيًرا، في 

م، حالة عدم شعور املستخدم بالحاجة إلى جعل معامالته خاصة، أو استخدام وسيلة تحك

العام. من ناحية أخرى، إذا تطلب األمر وجود طرف ثالث  Blockchainفيمكنه التبديل إلى 

موثوق به أو وسيلة للتحكم املركزي ويجب أن تظل املعامالت خاصة، فمن األفضل االنتقال 

 .(BOURGUIGNON, 2018) الخاص Blockchainنحو 

 تكريس الثقة في العقود الذكية.مظاهر املطلب الثاني: 

لتكريس الثقة في التعامالت التعاقدية وذلك من خالل يوفر العقد الذكي إسهامات عديدة      

أتمتة عملية إبرام العقد وتحقيقه لألمن ، و أتمتة عملية األداء التعاقدي لكال الطرفين

 .التعاقدي

 رفين: أتمتة عملية األداء التعاقدي لكال الطالفرع األول  

تعمل آالت البيع في املدارس القديمة على أتمتة أداء طرف واحد فقط ، مما يتطلب على          

األقل بعض املشاركة الشخصية على الجانب اآلخر )على سبيل املثال ، إدخال العملة أو 
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الدفع ببطاقة مصرفية(. لكن عندما يمكن أتمتة أداء كال الطرفين بشكل كامل ، فإنه يخلق 

دة جديدة للعقد ، و يثير تساؤال ، ما إذا كان ال يزال هناك عقد باملعنى القانوني وليس نوًعا جو 

تؤدي دور الغير املؤتمن بغية إقرار أسلوب التنفيذ   Blockchainآخر من الظواهر، فمنصة 

الذاتي للعقد تكريسا ملبدأ حتمية التنفيذ، ومن ثم يوفر العقد الذكي إسهامات عديدة 

تسهيل تنفيذ العقد، وسياسة عدم الرجوع وكذا تقوية الجزاءات املترتبة عن عدم بضمان 

 تنفيذ بنود العقد.

 : أتمتة إجراءات التنفيذ الفوري للعقد: أوال

يسعى العقد الذكي لتحويل األموال املستحقة بعد ثبوت تسليم  Blockchainمن خالل       

تم توثيق تحقق هذه الشروط بواسطة هذه الوثائق أو اكتمال وقائع أو تصرفات، بحيث ي

كذلك ميزة التنفيذ التدريجي أو التنفيذ  Blockchainاملنصة، ويقدم العقد الذكي وبواسطة 

باألقساط لبعض العقود ال سيما بيع العقار على التصاميم، ففي إطار هذه البيوع يتم تسديد 

نا يتدخل ليثبت نسبة تقدم الثمن على أقساط حسب نسبة تقدم األشغال، فالعقد الذكي ه

(، ويقوم بالتحويل اآللي للمبالغ املستحقة Oracleالبناء باالستعانة ببرنامج معلوماتي )

، صفحة 2019)معمر،  بواسطة عملة مشفرة، أو عن طريق الدفع اآللي في رصيد بنك كالسيكي

488). 

 : سياسة عدم التراجع ثانيا

قد تسهل تنفيذ االتفاقيات املعقدة  Blockchainفي حين أن العقود الذكية املدمجة في        

بمزيد من الوضوح ، فإنها تمثل أيًضا سلسلة من التحديات الجديدة،  حيث أنها تطبق وبشكل 

افتراض ي ، سياسة عدم التسامح حيث ال يكون لألطراف خيار سوى تنفيذ العقد. في اإلطار 

الحالي ، يضع القانون سلسلة من القواعد التي يجب على الناس االلتزام بها، ومع  القانوني

ذلك ، فإن كل فرد حر في انتهاك هذه القواعد )في حالة تحمل املسؤولية عن األضرار( ألن 

التنفيذ القانوني يحدث بأثر رجعي ، بعد الفعل. على عكس العقود التقليدية ، حيث يمكن 

، ال يمكن خرق العقد الذكي، فبمجرد إذا كانت ستفي بالتزاماتها أم الا لألطراف أن تقرر م

موافقة األطراف املتعاقدة على االلتزام ببنود معينة ، فإن رمز العقد الذكي يلزمهم بشكل ثابت 

 .(Wright & Primaverai, 2018, p. 26) بهذا البند دون أن يترك لهم إمكانية خرقه

في نظام العقود الذكية ذاتية التنفيذ، هناك حاجة أقل للتنفيذ القضائي ، ألن الطريقة      

هي نفس اآللية التي يتم من خاللها إنفاذها. قد يتم دمج  - الرمز –التي تم بها تحديد القواعد 
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كسر الشفرة  القانون والرمز، بحيث تكون الطريقة الوحيدة أمام الناس النتهاك القانون هي

 بشكل فعال.

 : تقوية الجزاءات املترتبة عن عدم تنفيذ بنود العقد.ثالثا

أن يقوم بمهمة السهر على تطبيق الجزاء في حال  Blockchainللعقد الذكي مستعينا ب      

اإلخالل ببنود العقد من أحد املتعاقدين، ونخص بالذكر الجزاءات التي يتم تنفيذها باإلرادة 

للمتعاقد غير املخل، دون حاجة لتدخل املدين أو القاض ي، كحالة الفسخ باإلرادة املنفردة 

املنفردة بتبليغ املدين، حالة الدفع بعدم التنفيذ في حالة امتناع الطرف اآلخر قطعا أو 

احتماال، حالة طلب استرجاع املبالغ املقبوضة دون وجه حق، أو إنقاص الثمن بإرادة منفردة 

الجزئي. ودون أدنى شك، تمثل الجزاءات السابقة اإلطار التشريعي لتقوية  في حالة التنفيذ

الجزاءات املترتبة عن عدم تنفيذ بنود العقد، دون حاجة إلى تدخل سابق من القاض ي، 

 .(489، صفحة 2019)معمر،  وتفاديا ألي تقاعس أو تعنت من طرف املدين

 : أتمتة عملية إبرام العقد وتحقيقه لألمن التعاقديالثاني الفرع

هي أنها ال تسمح فقط بأتمتة تنفيذ  Blockchainخصوصية أخرى للعقود القائمة على      

 العقد ، ولكن أيًضا عملية إبرامه.

 التواصل الواضح والشفافية: أوال

 Blockchain عملًيا، تصبح شروط وأحكام العقد مرئية بوضوح لألطراف املختلفة على

 املحدد لذلك، فبمجرد إبرام العقد، ال يمكن تنفيذ التغييرات بسهولة، وتتم مراقبة كل

والتحكم فيها بواسطة ُعقد الشبكة األخرى في من قبل عدد كبير جًدا من املشاركين ، معاملة 

Blockchain ات يجعل املعلوم. ونتيجة لذلك، يتم تعزيز الشفافية والقضاء على االحتيال، و

 .غير قابلة للتعديل أو على األقل صعبة

ويتمتع العقد الذكي بميزة القدرة على االحتفاظ بتاريخ إرادة األطراف، نظًرا ألنه يمكن ربطه 

بدفتر األستاذ املوزع، فالعقد الذكي سيمنع الطرف املقابل ذو النية السيئة من التراجع عن 

العقد املذكور. وبالتالي، فإن دمج العقد الذكي قراره وإنكار حقيقة أنه أعرب عن موافقته على 

سيضمن عدم تغيير شروط العقد وأنه سيتم الوفاء بها عند استيفاء   Blockchainفي 

األطراف للشرط املحدد مسبًقا، مع التأكيد على أن شروط العقد والحقائق املتعلقة بتنفيذه 

 .(Raskin, 2017) أو ضارة بواسطة عقدة فردية خاطئةال يمكن إبطالها 
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 : السرعة والكفاءةثانيا

بشكل أساس ي ، ال تعتمد العقود الذكية على التدخل البشري ، ويتم توجيه تنفيذها       

. لذلك، بمجرد بدء العقد، يتم Blockchainواإلشراف عليها بواسطة الُعقد األخرى في شبكة 

 تنفيذ العقد املكتوب ذاتًيا.

 من أشكال التحقق البشري ، في 
ً
وعلى عكس العقود التقليدية األقل كفاءة والتي تتطلب شكال

العقود الذكية ، يتم تحديد التحقق مما إذا كان املبلغ الصحيح قد تم دفعه، وما إذا كان قد 

تم تحديد القسم الفرعي الصحيح والخدمة والجوانب املرتبطة بالرقم بواسطة الُعقد في 

. على هذا النحو ، لم يعد هناك اعتماد على النظام املطور للمؤسسة Blockchainشبكة 

لتحديد العقود مع العمالء. ال تتمتع املنظمة أيًضا بسلطة سيادية على املعامالت وكذلك على 

 من 
ً
االتفاقية التعاقدية مع الشركاء. ُيستهدف كل عقد ككيان منفصل، ويتم التحقق أوال

النظر عن أصلها، وينتج عن هذا طريقة سريعة ومرنة وقوية لتنفيذ  صحة كل معاملة، بغض

 . (Nzuva, 2019, p. 72) العقد

 األمان: ثالثا

أن العقود الذكية تتمتع بأعلى معايير األمان.  Marino and Juelsوجدت دراسة أجراها       

استخدام شبكة  Blockchainيذها من خالل تقنية تستلزم العقود الذكية التي يتم تنف

المركزية تم إنشاؤها من قبل أطراف غير موثوقة. إن حقيقة عدم ثقة األطراف في الشبكة 

تجعلهم يتفقدون بعضهم البعض لضمان تنفيذ كل معاملة بشكل فعال. مرة أخرى، يتم 

تستلزم تشفيًرا عالًيا  جيامن خالل تقنيات التشفير. هذه التكنولو  Blockchainتنفيذ تقنية 

، Blockchainللبيانات واستخدام كل من املفاتيح الخاصة والعامة لقراءة املعامالت في كل 

  وكذلك تنفيذ أي معاملة. حقيقة أنه قبل أن تقوم أي عقدة بإجراء معاملة، فإن
ً
يجب أوال

 تي تعزز أمانال Blockchainالتحقق من صحة املعاملة من خالل جميع الرموز عبر شبكة 

 التكنولوجيا الذكية.

أن تشفير البيانات و استخدام تقنيات التشفير على وجه  Seijasتوضح دراسة أجرتها 

التحديد ، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز أمان االتصال وتبادل البيانات بشكل كبير. على هذا النحو 

ط أي أنشطة ضارة قد يتم ، فإن أي عقد يتم تنفيذه بطريقة مشفرة يعزز أمان املعاملة ويحب

 .(Nzuva, 2019, p. 71) نشرها لتغيير تسلسل التنفيذ أو تنفيذ معامالت غير صالحة
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 : تقليل التكاليفرابعا

إلى تقليل الحاجة إلى وسيط ، مثل  Blockchainيؤدي تنفيذ العقود الذكية من خالل تقنية      

نونيين. وهذا بدوره يساعد في تقليل التكاليف التنظيمية اإلجمالية وتعظيم املوظفين القا

هوامش الربح من قبل املنظمة. في حالة الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع عدد 

الذكية مع  العقودكبير من العقود على أساس يومي أو أسبوعي، يمكن أن يساعد تنفيذ 

ل كبير في تقليل التكاليف املختلفة املتكبدة في األشكال شركائها التجاريين والعمالء بشك

التقليدية للعقود، كما يمكن للعقود أن تعزز كفاءة املنظمة، وهو عنصر حاسم للنجاح 

 .(Nzuva, 2019, p. 72) التنظيمي وزيادة األداء

 الخاتمة:

لذكية في دفتر األستاذ املوزع من نوع مما سبق، فإّن االهتمام بدمج العقود ا

Blockchain  يفسر من خالل املوثوقية العالية للبيانات الرقمية املسجلة علىBlockchain ،

مما يجعل من ناحية سالمتها مضمونة، ومن ناحية أخرى، تسهل التنفيذ اآللي لاللتزامات 

 التعاقدية "املبرمجة مسبًقا". 

 ي دراستنا:إليها ف ومن النتائج املتوصل

تظهر العديد من االعتبارات القانونية والفقهية أن مصطلح "العقد الذكي" ال يبدو  -

مناسًبا، من جهة أنه ليس عقًدا باملعنى القانوني للكلمة ، ولكنه برنامج كمبيوتر يستخدم 

ذ إلبرام وتنفيذ عقد تقليدي حقيقي، ومن جهة أخرى ال يمكن القول أنه ذكي أيًضا ، ألنه ينف

 فقط البرنامج الذي أعدها له املطور.

إلى مشكلة الطبيعة القانونية للعقد الذكي، رأينا أن العقود الذكية تطرح  باإلضافة -

عدة صعوبات أخرى مثل تكامل البيانات املتغيرة مثل املعقولية أو حسن النية فكيف يمكن 

خطي؟ هذا السبب هو للعقد الذكي تحديد مدى معقولية السلوك في تطبيق نهج خوارزمي 

الذي يجعل العقد الذكي، في كثير من الحاالت، مصحوًبا حتًما بعقد "تقليدي" يسرد البنود 

 غير القابلة للترجمة إلى خوارزمية.

أن آلية "العقود الذكية" تحل محل الثقة التي يجب أن يضعها طرف في العقد في -

 عدل ، إلخ( لتنفيذ العقد.الطرف اآلخر أو في األطراف الثالثة )مصرفي ، كاتب 
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هناك صعوبة تتعلق بمسألة تعديل العقد الذكي، وهي خاصية مشتركة في العديد من -

االتفاقيات التجارية، وما ال يزال مفقوًدا هو وجود آلية تسمح للعقد الذكي بتجاوز الطبيعة 

 .Blockchainالثابتة لـ 

نوني، كوسيلة للوفاء بااللتزامات يمكن للعقد الذكي التدخل بعد إبرام االتفاق القا -

الناشئة عن هذه االتفاقية، وهذا هو االستخدام األكثر شيوًعا حالًيا، إال أنه ال يزال تحويل 

 اتفاق قانوني إلى عقد ذكي يمثل تحدًيا حقيقًيا. 

فإنه في العقود الذكية املدمجة في البلوك تشين، ال يمكن  ،فيما يتعلق باملسؤولية-

شخص شخصًيا باعتبار أوال نظام الحوكمة باإلجماع عالوة على أنها مجهولة استهداف أي 

 الهوية ، مما يعقد مسألة املسؤولية في حالة حدوث ضرر.

بالنسبة للعقد الذكي، يتم تحديد تنفيذه بشكل صحيح من خالل التنفيذ السليم -

 للخوارزميات التي يتكون منها وليس من خالل حسن نية األطراف. 

األمان واملرونة ، وسجل معامالت غير   Blockchainالعقود الذكية القائمة على  توفر-

قابل للتغيير، والقدرة على تمكين املدفوعات الصغيرة واملعامالت الصغيرة واألتمتة بطريقة 

فعالة ومربحة، وعليه يمكن أن تستفيد الصناعات بمختلف مجاالتها بشكل كبير من العقود 

، خاصة بالنسبة للعقود التي يمكن أتمتتها بسهولة أو Blockchainى الذكية القائمة عل

 ". if-thenتقسيمها إلى بيانات "

وألن مفهوم العقود الذكية الكثير من املخاوف والتحديات عند محاولة تطبيق املفاهيم 

ٍز" الكالسيكية لقانون العقود، كون أن العقود الذكية تم إنشاؤها وتطويرها في عالم تقني "موا

 فإننا نقدم التوصيات:للمجال القانوني ، دون النظر إلى االعتبارات القانونية ، 

، Blockchainيتطلب من تشريعاتنا العربية تنفيذ ما يسمى بالعقود الذكية على  -

وتكييف األطر القانونية املعمول بها لضمان اتساق القواعد، واالعتراف الرسمي بأصالة 

 بنفس طريقة عمل التوثيق أو الوثيقة الرسمية.  Blockchain االتفاقيات املبرمة على

يتعين على الشركات التي ستستخدم العقود الذكية املعقدة تجنيد فرق من  -

ملراجعة الرموز الخاصة بهم قبل استخدامها، وتقديم شرح  Blockchainاملتخصصين في 

 لعادي العقد الذي يبرمه. صارم وكامل لتأثيرات الكود، بلغة واضحة، حتى يفهم العميل ا
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   ملخص:

، ففي  االتصاالتيشهد العالم اليوم ثورة علمية تقنية فاقت التصورات كلها و خاصة في مجال       

أجهزة الحاسوب املتطورة ، و تعتبر املحكمة اإللكترونية من أهم    في جديد اختراعكل يوم يظهر لنا 

مة تطبيقات هذا التطور العلمي التقني ، و أبرزه في سلك القضاء ، حيث بدأ تطبيق املحك

املنازعات التجارية ، وبعد النجاح الذي حققته قامت ي من خالل اإللكترونية في التحكيم اإللكترون

أغلب الدول بإنشاء محاكم إلكترونية ملا تتميز به من سرعة الفض في املنازعات و تخفيف العبء 

موضوع  على املتقاضين باإلضافة إلى تخفيف الضغط على مستوى املحاكم. و عليه سوف نتناول 

 املحكمة اإللكترونية من خالل مفهومها و تطبيقها في النظام القضائية األجنبية والعربية.

 الحاسوب  ،االتصاالتاملحكمة اإللكترونية ، التحكيم اإللكتروني ، :  الكلمات املفتاحية

Abstract:   

     En ce moment le monde assiste à une révolution scientifique et technique 

qui a dépassé les attentes notamment dans le domaine des communications. 

     Le tribunal électronique est considéré comme l’une des applications les 

plus importantes de ce développement scientifique et technique  et la plus 

importante dans le système judicaire ou l’application du tribunal 

électronique a commencé dans l’arbitrage électronique dans les litiges 

                                           
.املؤلف املرسل   
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commerciaux. ET après son succès la plupart des pays ont mis en place des 

tribunaux électroniques en raison de leur rapidité à réduire la charge des 

justiciables en plus d’alléger la pression sur les tribunaux. Par conséquent 

nous étudierons le thème et le sujet du tribunal électronique à travers son 

concept et son application dans le système judiciaire étranger et arabe. 

Mots-clés:  tribunal électronique , l’arbitrage électronique, l’ordinateur; 

télécommunication . 

 مقّدمة: 

التي ساهمت ورا هائال و سريعا في عالم تكنولوجيا املعلومات ، طشهد العالم في اآلونة األخيرة ت       

الدولية ، هذه في صناعة الحواسيب ، و ظهور شبكة االنترنت التي تعرف بشبكة املعلومات بكثير 

و تبادل املعلومات الرقمية في إطار بروتوكول موحد بين األجهزة  االتصالأتاحت  التي األخيرة

اإللكترونية و الشبكات العاملية. و قد تولد عن ظهور األنترنت العديد من التطبيقات كظهور التجارة 

 (23،ص2019محمود كمال،)التقاض ي اإللكتروني. و عليم اإللكتروني تاإللكترونية، الحكومة اإللكترونية، ال

معظم  انتقالوعلى الرغم من تبني الكثير من الدول مفهوم الحكومة اإللكترونية و التي تعني 

التعامالت إلى بيئة إلكترونية ، فإن مرفق القضاء ال يزال يعتمد على أسلوب الكتابة التقليدية و 

 أدى إلى تأخر الفصل في القضايا.تدوين اإلجراءات في بعض الدول و هذا ما 

 اهداف البحث 

ظهرت الحاجة إلى حل املشاكل و تسهيل إجراءات التقاض ي و الوصول إلى فكرة إنشاء محكمة  -

من  انتقالإلكترونية ، التي تقوم باألعمال املوكلة إليها قانونا بوسائل إلكترونية ، ويمكن وصفها بأنها 

علقة بالتقاض ي من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي و بالتكامل تقديم الخدمات و املعامالت املت

 بين كافة األجهزة القضائية و املحامين و الخبراء و كتاب الضبط.

 ة و الدولية للمحكمة االلكترونيةذكر اهم التطبيقات العربي -

 : االشكالية

هو مفهوم املحكمة االلكترونية؟ و كيف تعاملت الدول العربية و االجنبية مع هذا النظام  فما    

 الجديد؟ 

  املنهج املتبع : 

كانت دراسة وصفية تحليلية و دلك من خالل تحليل ملفهوم املحكمة االلكترونية مع وصف حاالت 

 تطبيقها في الدول العربية و الغربية .
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 ماهية املحكمة اإللكترونية  :املبحث األول 

الو.م.أ و بعض املراكز كاملركز  باستثناءإن مصطلح املحكمة اإللكترونية هو مصطلح حديث          

و  (270،ص2012)صابر احمد،( 21كورت روم ال القانوني لتكنولوجيا املحاكم الذي جهز قاعة املحكمة )

 استخدامهازارها العديد من القضاة و املحامين من مختلف الدول قائلين في ذلك أن البرامج التي تم 

القاعة وفرت ) تلكفي 
1

3
علق أن   في اإلجراءات التقليدية و البعض اآلخر يستخدم( ثلث الوقت الذي 

(
1

2
 .(268،ص2012،)صابر احمد تكنولوجيا قاعات املحاكم استخدام( نصف الوقت تم توفيره عند 

من املحاكم في الو.م.أ تمتلك  % 25و تشير إحصائيات املركز القضائي الفدرالي األمريكي أن حوالي  

، و هذا العضو املعين مسؤول  يشرف عليها عضو يتم تعيينه من طرف الدولةو  ،تكنولوجيا عالية

علما بانه بدأت ظهور  ،فقط التقنيةعن اإلشراف و الصيانة و تسيير قاعة املحكمة من الناحية 

 بوادر املحكمة االلكترونية في مصر و املغرب و الجزائر .

نتناول في هذا املبحث مفهوم املحكمة اإللكترونية )املطلب األول (  ثم التطرق إلى  بناءا  على هذا       

 اإللكترونية ) املطلب الثاني( . املحكمةمستلزمات 

 اإللكترونيةمفهوم املحكمة املطلب األول: 

بهذا ، و بربط األجهزة القضائية كلها ضمن دائرة إلكترونية واحدة االلكترونية تقوم املحكمة         

يستلزم حوسبة عمل كل جهة قضائية على جهة ،وربطها معا لتؤدي عملها عبر الوسائل اإللكترونية 

تعريف املحكمة اإللكترونية  ، و تقوم قواعد البيانات مقام امللفات الورقية. لذا سوف نتطرق إلى

 )الفرع األول( ثم خصائصها )الفرع الثاني( و بعدها إلى األنظمة املتشابهة لها )الفرع الثالث(.

 تعريف املحكمة اإللكترونيةالفرع األول: 

إنما تقدم فيها جميع  ، واملحكمة اإللكترونية هي محكمة ال حضور فيها للخصوم أو ممثليهم         

، التحقيق يتم بالطريقة ذاتها كذا املرافعة و  وتتم فيها ،  االنترنتاألوراق و املستندات عبر شبكة 

 (.53،ص2014)هندي،الحكم  عليها وإصدار االطالعتبادل الوثائق و  الى  باإلضافة

بطريقة إلكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة  االنترنتو بالتالي فإن إجراءات التقاض ي تتم عبر شبكة 

 كان.نفس امل أطراف النزاع و القضاة في  حضور عن بعد دون الحاجة إلى  االتصال

حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود )شبكة الربط  )و من هنا يمكن تعريف املحكمة اإللكترونية بأنها

الدولية +مبنى املحكمة(، يسمح ببرمجة الدعوى اإللكترونية، بحيث يتيح الظهور املكاني اإللكتروني 

لوحدات قضائية و إدارية ، و يباشر من خالله مجموعة من القضاة مهمة النظر في الدعوى والفصل 
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آليات تقنية فائقة الحداثة  اعتمادالقضائية مع  اإلجراءاتفيها بموجب تشريعات تخولهم مباشرة 

 (170،ص2012)صفاء، ،(لتدوين اإلجراءات القضائية

قبول املستندات و عبارة عن موقع إلكتروني يعمل بنظام إرسال )البعض اآلخر بأنها :  اوعرفه

  Electronic documents Acceptance end Routing System و التي تعني  (E.D.A.R.Sاإللكترونية )

بين املتقاضين و املحكمة من خالل النافذة اإللكترونية و  اتصالو هذا النظام يسمح بفتح قنوات 

سداد الرسوم القضائية بطريقة إلكترونية ، و املسؤول عن النافذة اإللكترونية هو موظف مختص 

 (.31ص،2008)ابراهيم، (تابع للمحكمة

حكمة مالنافذة اإللكترونية املوجودة باملوقع اإللكتروني لل يستنتج من خالل ما سبق ذكره ان 

 تؤدي الوظائف التي كانت تؤدى في نظام التقاض ي التقليدي.

املحكمة التي تقوم بجميع األعمال املوكلة إليها قانونا  )و يمكن أن نعرف املحكمة اإللكترونية بأنها 

الوقت  الختصارالتقاض ي  إجراءاتالتي تحتوي على برامج خاصة بتطبيق   االنترنتشبكة  باستخدام

املحامين و القضاة  وو الجهد و و إصدار الحكم بأسرع الطرق دون الحضور الشخص ي للمتقاضين أ

 (126،ص2017) الكرعاوي، للمحكمة

بمجموعة من الخصائص نوجزها بعدما تطرقنا الى تعريفات املحكمة االلكترونية يتبين انها تتميز 

 في الفرع املوالي.

 املحكمة اإللكترونية. مميزاتالفرع الثاني: 

تتميز املحكمة اإللكترونية عن باقي مواقع الحكومة اإللكترونية في دورها املتعلق في الفصل في      

هذا املوقع يتميز النزاعات املطروحة أمامها إلكترونيا عن طريق موقع خاص باملحكمة اإللكترونية و 

 بمجموعة من الخصائص نذكر منها:

وجود املوقع على الشبكة و تقديم الخدمات خالل ساعات اليوم و طيلة أيام  استمرارية (1

األسبوع و هذا ما يتطلب قيام املوقع كوادر مهنية متخصصة في مجال التقنية ، ووجود 

 .مصادر بديلة للطاقة في حالة أي حالة طارئة يمكن أن تحدث

املقاييس املتفق عليها عامليا  باستخدامباملحكمة و ذلك  صسهولة الوصول إلى املوقع الخا (2

 Uniform Resourceو يعني باللغة  العربية عنوان االنترنت   (U R L)إسم النطاق ،كاختيار

Locatorكما يسمى  ،و هذا األخير يمثل العنوان الذي عن طريقه يمكن الوصول إلى املوقع

 املوقع. امتدادالبروتوكول ، إسم النطاق و نوع ء بالنسيج أو الحقل و هو عبارة عن ثالث أجزا

 .  (Portو يكون بوابة الدخول ) : //http  االنترنتالبروتوكول : و هو بروتوكول *

 و هو عنوان الصفحة أو املوقع .Domain Name إسم النطاق: *           
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  , edu, . gov . ).   تختلف من موقع آلخر و أشهرها االمتداداتقع: و هذه املو  امتدادفرع *

. org . info , .com ,. Net.) ،(167،ص2013) عبد الهادي 

 Hyper Text  (HTML)و يكون استخدام هذه الصفحات أو املواقع باللغة املتعارف عليها و هي

Markup language.   و من خاللها يمكن اإلبحار في مختلف املواقع و سهولة الوصول إلى هذه

  , www.msn.com(www. google.com  ,املواقع بواسطة محركات البحث مثل

)   www.yahoo.com 

و التدمير  ، و ذلك من أجل املحافظة على  االختراقتوفير الحماية األمنية الالزمة للموقع من   (3

الكافية للحفاظ على الوثائق و املعلومات التي  االحتياطاتسرية و خصوصية املوقع و أخذ 

 ( 73،ص2016)العمر، تحفظ في املوقع

 املشابهة لها الفرع الثالث : تمييز املحكمة اإللكترونية عن املصطلحات

عند الحديث عن مفهوم املحكمة اإللكترونية وجدت مصطلحات متقاربة مع مصطلح            

 املحكمة اإللكترونية و هذه املصطلحات التقاض ي اإللكتروني ، التحكيم اإللكتروني.

 التقاض ي اإللكتروني :أ / 

يعرف أنه) نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاض ي عن طريق      

املحكمة اإللكترونية بواسطة أجهزة الحاسوب املرتبطة بشبكة االنترنت و عبر البريد اإللكتروني 

نيا.( لغرض سرعة الفصل في الدعاوي و تسهيل إجراءاتها على املتقاضين و تنفيذ األحكام إلكترو

 ( 73،ص2016الكعبي،الكرعاوي،)

يقوم بارسال  فع دعوى إلكترونيةر فمن خالل هذا التعريف فإن املتقاض ي أو املحامي عند رغبته في    

موقع إلكتروني مخصص لذلك ، و هذا  من خاللعبر البريد اإللكتروني العريضة االفتتاحية للدعوى 

 ساعة ، و طيلة أيام األسبوع. 24ساعة على  24املوقع متاح 

 التحكيم اإللكتروني :ب/ 

على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدال من  االتفاقيعرفه البعض على أنه "      

شرطا كان أو  االتفاقملشرع هذا املحكمة املختصة ، و ذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقدم ا

  (39،ص2009)مطر، مشارطة ."

 ،همءضاقمن خالل هذا التعريف الفكرة التي يقوم عليها التحكيم أن أطراف النزاع هم يختارون       

 التحكيم ، و بدون هذه اإلرادة ال يتصور أن يكون هناك تحكيم.ئ إرادة الخصوم هي التي تنش ف

وفق قواعد خاصة ، وهو يكتسب  االنترنتكما يعرف بأنه التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر       

الصفة اإللكترونية من الطريقة التي يتم بها ، حيث تتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية 

http://www.msn.com/
http://www.yahoo.com/


 

 بن قلة ليلى        زعزوعة نجاة 
 

100 

و ) اب ين في مكان معين"ــأطراف النزاع و املحكم التقاءدون الحاجة إلى  ،عن بعد لالتصالمفتوحة  

 (29،ص2005الهيجاء،

فبالرغم من أن القضاء و التحكيم يتفقان كونهما جهة للفصل في املنازعات إال أنهما يختلفان في أمور 

كما أن التحكيم ليس  ،عدة فالتحكيم يقوم على أساس مبدأ سلطان اإلرادة فإرادة الخصوم إلزامية 

قضايا ال يجوز فيها التحكيم عكس مقرر لكافة الناس و ال يشمل جميع املوضوعات فهناك حق 

األصل في التحكيم السرية في حين أن األصل كما ان  ،التقاض ي هو حق مقرر لجميع األفراد املجتمع

  في القضاء العلنية

 مستلزمات املحكمة اإللكترونية .املطلب الثاني: 

املحكمة اإللكترونية أنها حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود...إلخ فمن خالل بعدما توصلنا الى تعريف 

هذا يتضح أن املحكمة اإللكترونية تقوم على ثالثة مقومات مهمة و هي : املقومات الفنية )الفرع 

 األول( و املقومات البشرية )الفرع الثاني( 

  املقومات الفنية :الفرع األول: 

و البيانات بتحليلها و برمجتها هو جهاز إلكتروني يتعامل مع املعلومات  : الحاسب اآللي (1

 (175،ص2012)اوتاني، إظهارها و حفظها و إرسالها و تسليمها بواسطة برامج و أنظمة معلوماتية إلكترونية

ال يمكن تسجيل دعوى قضائية و إيداعها أو تبادل الوثائق و املستندات بين الخصوم أو  و بالتالي 

 .حامين و هيئة املحكمة إلكترونيا دون وجود هذا الجهازامل

( من خالل ربط جميع األقسام و  االنترنتيتم إنشاء شبكة داخلية ) :  إنشاء شبكة داخلية (2

و هذه الشبكة مقيدة على خط  (.  06،ص2014) الجياش ي، البعض يبعضهاالوحدات و قاعات املحكمة 

ببعضهم آليا و إرسال  االتصالو يستطيع جميع املتعاملين في املحكمة  ببعضهاالذي يربطها  االتصال

و الحواسيب  (60،ص2010)الشرعة، امللفات و الوثائق و املذكرات فيما بينهم دون الحضور الشخص ي

املوزعة داخل قاعة املحكمة املخصصة جميعها ترتبط مع حاسوب القاض ي الذي يتم بواسطتها عرض 

تدوين كافة اإلجراءات بالتسجيل املرئي لها بحيث تعرض هذه اإلجراءات على  ملف الدعوى كامال مع

 .املحكمة  شاشة الحاسوب الرئيس ي في القاعة و كذلك بالنسبة للحاضرين إلكترونيا من خارج مبنى

كما يوجد كاميرا داخل قاعة املحكمة تؤدي مهمة تصوير الجلسات مع تصوير الحاضرين و كل ما 

و نقل هذه الوقائع للصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني على األنترنت حيث يستطيع تحتويه القاعة 

و حضور جلسات املحاكمة ضمن مفهوم علنية  املحكمة  املتقاضين أو املحامين الدخول لقاعة

و كل محكمة إلكترونية تقوم بإنشاء سجل إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات لكل دعوى ،  املحاكمة .
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من هذا السجل برنامج ملف الدعوى اإللكترونية ، كما يتم تدوين كافة اإلجراءات املحاكمة يستخرج 

 تدوين التقني.للفي محاضر إلكترونية وفق آلية مباشرة 

يستلزم إنشاء موقع على األنترنت ، ويعتبر عنوانا إلكترونيا  إنشاء موقع إلكتروني للمحكمة : (3

للمحكمة ، يكون ضمن البوابة اإللكترونية لوزارة العدل ، يستطيع من خالله املتقاض ي أو املحامي 

املباشر  االتصالو ذلك بالتصفح عبر املوقع أو  ى عن الدعاو  االستعالمالحصول على املعلومات و 

(  كما يمكنه التسجيل و دفع الرسوم vidéo conférenceين من خالل برنامج )اإللكتروني مع املوظف

 (83،ص2008)ابراهيم، مباشرة إجراءات التقاض ي دون الحاجة إلى الحضور الشخص يو إلكترونيا ، 

 املتطلبات البشرية :الفرع الثاني: 

بالعمل على هذه األجهزة ، و هي مجموعة من الفنيين و املتخصصين في املجال التقني الذين يقومون 

 كما يستلزم أن يكونوا على دراية كافية و خبرة باألعمال و البرامج الحاسوبية .

عبر  ضاة النظاميين يباشرون املحاكماتوهم مجموعة متخصصة من الق قضاة املحكمة : (1

و هؤالء يباشرون  (62،ص2010) الشرعة،لمحكمة اإللكترونية ضمن نظام قضائي ل املوقع االلكتروني

اإللكترونية من خالل مجموعة من  ى تطبيق إجراءات التقاض ي اإللكتروني و تدوينها في ملف الدعو 

ن املتخصصين في الحاسوب و الذين يطلق ــــــــويصدر القاض ي أمرا إلى مجموعة من املوظفي .اإلجراءات

للقيام بتحضير أطراف النزاع   ـــــــــاب ضبط املحكمة وهم في االصل كت  ةـــــــع اإللكترونيــة املواقــعليهم كتب

و الصورة ،حيث يستمع القاض ي  أو محاميهم و مباشرة املحاكمة و يتم تدوينها إلكترونيا بالصوت

دائرة املعلوماتية و تمثل لتصريحاتهم و مرافعاتهم، و تصور هده العملية و تنقل الى جزء من موقع 

 اإللكترونية.بذلك علنية املحاكمة 

و هم مجموعة من املوظفين الحقوقيين التابعين للمحكمة و  : كتاب املواقع اإللكترونية (2

 املتخصصين في تقنيات الحاسوب و تصميم و إدارة املواقع اإللكترونية يقومون باملهام اآلتية 

عن تسجيل الدعاوى و إرسالها مع ما تتضمنه من وثائق و أدلة إثبات ، و يمكن إرسالها  -

 (132،ص2016الكرعاوي،) طريق املاسح الضوئي و االحتفاظ باألصل إلرساله إلى املحكمة حالة طلبها له 

 الرسوم إلكترونيا بإحدى و سائل الدفع اإللكتروني  ستفاءا -

 تجهيز جدول مواعيد الجلسات. -

الجلسات و التأكد من صفة  انعقادبأطراف الدعوى و تبليغهم بالحضور بمواعيد  االتصال -

كل منهم سواءا كانوا أطراف الدعاوى أو الشهود و ذلك قبل إدخالهم إلى موقع املحكمة 

 )موقع القاض ي(.
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تقوم هذه الفئة بمتابعة اإلجراءات من أقسام مجاورة و خارج قاعة  :إدارة املواقع و املبرمجين (3     

املحكمة من أجل معالجة كل عطل أو خطأ حال حدوثه ، و حماية النظام من الفيروسات ، كما 

 يقومون بمساعدة كتاب املواقع اإللكترونية.

يتوجب عليهم الحصول على دورات تكوينية في علم الحاسوب و تصميم البرامج و  :املحامون ( 4     

 .املواقع اإللكترونية ، كما يفترض تجهيز مكاتبهم بأحدث األجهزة و املعدات الحاسوبية

 تطبيقات املحكمة اإللكترونية في النظم القضائية. :املبحث الثاني

الذي أزاح الحدود و قرب املسافات و هذا  االنترنتوالدة  و االتصالبمرور الزمن تطورت وسائل        

ما أدى إلى التطور التقني العلمي في مجاالت شتى. و الحاسوب كان من سمات التطور التكنولوجي 

 استعمالكانت الرائدة في   و الو.م.أ وكانت امليادين بما فيها اإلجراءات القضائية. كل اقتحمالذي 

ذلك من خالل حوسبة املحاكم و مشروعات ملفات املحاكم اإللكترونية  البرامج و نظم الحاسوب و

فورنيا. و بعد الو.م.أ كانت سنغافورة التي سبقت الكثير من يكالو و التي كانت بدايتها بمحاكم أوهايو 

با فال تزال متأخرة في هذا املجال قياسا ملا وصلت إليه الو.م.أ و أما أور  ،التقنيات تلك باعتمادالدول 

أما على املستوى العربي فكانت دولة اإلمارات العربية املتحدة و خصوصا دولة إمارة دبي هي الرائدة ،

خطوات خجولة في هذا  او هي تخطو  محتشمةفي تطوير إجراءاتها ، أما باقي الدول فكانت البداية 

املسؤولين عن مرفق   اقتناعاملجال و يعود ذلك إما إلى خشية عواقب التقنيات الحديثة أو إلى عدم 

 (20،ص2007)االلفي، العدالة بفعالية هذه الخدمات

من خالل هذا سوف نتناول تطبيقات املحكمة اإللكترونية في الدول األجنبية )املطلب األول( و 

 تطبيقاتها في الدول العربية ) املطلب الثاني (.

 ة األجنبية.تطبيقات املحكمة اإللكترونية في النظم القضائياملطلب األول: 

ثم تجربة ) الفرع االول( نتناول من خالل هذا املطلب تطبيق املحكمة االلكترونية  بالو م ا        

     .)الفرع الثالث(  و بعدها الحاسوب القاض ي بالصين) الفرع الثاني( سنغافورة 

 الو.م.أ .الفرع األول:  

ظهرت الصورة األولى للمحكمة اإللكترونية في الواليات املتحدة األمريكية ، و ذلك لتسوية             

منازعات التجارة اإللكترونية عن طريق استخدام شبكة االنترنت ) التحكيم اإللكتروني ( ، و هو 

و كان من قبل أساتذة مركز القانون و أمن املعلومات ،  1996فكرة أمريكية تم إرساء دعائمها سنة 

عن طريق وسيط معتمد من  باإلنترنتالهدف من وراء هذا إعطاء حلول سريعة للمنازعات املتعلقة 
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) املركز الوطني للبحوث املعلومات األمريكي و تكون له خبرة قانونية بالتحكيم و قوانين االنترنت 

 (188،ص2012اوتاني،

رنيا بتطوير اإلجراءات القضائية و إنشاء و بعدها بدأت بعض املحاكم في أوهايو و كاليفو            

) محاكم امللفات اإللكترونية  2000قواعد للبيانات لها و استحداث ملفات إلكترونية للمحاكم سنة 

و مختصر هذه االلية أن الئحة الدعوى و بعض الوثائق تسلم من قبل املحاسب   و التقنية املعيارية (

الحضور الشخص ي إلى املحاكم ، و إنما يستطيع املحامي و بطرق إلكترونية و ال يشترط تسليمها ب

بواسطة موقع املحكمة اإللكتروني تسليم هذه الوثائق و املستندات بإرسالها عن طريق البريد 

و يتم رفع الدعوى إلكترونيا بالو  (251،ص2016) الكرعاوي،اإللكتروني و يتم حفظها في ملفات إلكترونية 

اص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيس ي بمدينة سانتا بربرا بوالية م ا عبر موقع إلكتروني خ

، و يقدم هذا املوقع العديد من الخدمات 1991كاليفورنيا و بدأ تشغيل هذا املوقع سنة 

اإللكترونية، كما يسمح للمتقاضين أو املحامين بتسجيل دعواهم و تقديم مستنداتهم إلكترونيا، و 

لفة رسوم التقاض ي و التخلص من الكميات الهائلة من األوراق و الوثائق هذا ما يساهم في تقليل ك

 .املرتبطة بالدعوى 

و بالتالي فخدمات املحاكم اإللكترونية بالوم ا أصبحت مفتوحة للجميع و في أي وقت يمكن             

و في املسائل الجزائية  (137،ص2010)الشرعة،للمواطن األمريكي معرفة مآل دعواه املعروضة إلى املحاكم 

العام و املراكز األمنية و السجون في  االدعاء فتوجد آليات للربط اإللكتروني بين املحاكم فدوائر 

 (com.courtsglobal.wwwاملوقع اإللكتروني: واليتي ميتشغان و لويزيانا)

  تجربة سنغافورة. الفرع الثاني:

، و هذه املحكمة متخصصة في 17/09/2000سنغافورة أول محكمة إلكترونية في  في  أنشأت          

تسوية الخالفات املتعلقة بالتجارة و األعمال اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، و فيها يقدم املدعي 

موقع املحكمة ) نزله أو شركته و يكون ذلك على موقع املحكمةملعنوانه البريدي و عنوانه الحقيقي 

 .(sg.org.adr-e.wwwكتروني لدولة سنغافورة هو: اإلل

و بعدما يقوم بتعبئة االستمارة الخاصة بتقديم الشكوى و اقتراح ما يراه من حل، و يستلم على   

أيام من  3الفورقم قضيته، و بعدها تقوم املحكمة بتبليغ الطرف الثاني )املدعى عليه( و ذلك خالل 

مام املحكمة أو قيد الدعوى و تعلمه فيها بالحقائق املقدمة ضده، و يكون له حق القبول و املثول أ

أسابيع، فإذا لم يرد  40ملئ استمارة مماثلة الستمارة املدعي، و الفترة املحددة للرد من أسبوع إلى 

القضية. و في حالة الرد من املدعى عليه بالقبول، تختار املحكمة  ىاملدعى عليه خالل هذه الفترة تلغ

الطرفين بالجهة تبدأ عملية التقاض ي و  إعالم بعدالجهة القانونية التي سوف تقوم بفض النزاع، و 
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 تضمن املحكمة اإللكترونية للطرفين سرية املعلومات املقدمة لها و تفاصيل القضية

في خالل هذه اإلجراءات نلتمس الطابع التحكيمي لهذه املحكمة لذا سماها  (191،ص2008)ابراهيم،

 البعض من الفقهاء بالتحكيم السريع.

 )الحاسوب القاض ي في الصين(الصين  الفرع الثالث:

أنشأت الصين محكمة إلكترونية على مستوى إقليم شاندونغ بجهورية الصين و بالضبط             

بمدينة زيبو، فأهم ميزة في هذه املحكمة خلوها من القاض ي، فكانت أول محكمة في تاريخ التقاض ي و 

صدر األحكام و إنما تم االستعانة املحاكم تخلو من أهم ركن فيها، حيث ال يوجد قاض ي بشري ي

بجهاز حاسب ألي متطور يحتوي على قاعدة بيانات، و حفظ القوانين و السوابق القضائية. و هذه 

الدعوى أمام املحكمة اإللكترونية بإعداد  تبداو  على املخالفات و الجنح البسيطة. اقتصرتالتجربة 

يملكان السعة ذاتها ثم   (CD(على قرصين مدمجينملعطياتهما، و مطالبهما  االدعاءكل من الدفاع و 

و القاض ي اإللكتروني   تدخل بيانات هذين القرصين الى البرنامج الحاسوبي لغرض الحكم في النزاع

يمكنه أن يطلب رأي القاض ي البشري بخصوص بعض التفاصيل، أو تلك املتعلقة بالنواحي 

و يكون الحكم مقروءا أو مسموعا، و قابل لالستئناف  (77،ص2012) هندي،ماإلنسانية قبل إصدار الحك

 .أمام محاكم الطعن 

 تطبيقات املحكمة اإللكترونية في النظام القضائية العربية. املطلب الثاني:

ال توجد في الدول العربية تجربة كاملة عن املحاكم اإللكترونية إذ أن بعض الدول العربية            

وفرت للمتقاض ي خدمة االستعالم عن بعد، و رغم ذلك ظهرت بعض املحاوالت تهدف إلى وضع نظام 

التي  آلي إلدارة الدعوى و منها تجربة املغرب و السعودية و اإلمارات، أما عن الجزائر فهي من الدول 

  .العدالة مرفق سعت إلى إصالح 

 تجربة املغرب.الفرع األول: 

انطلقت أول تجربة باملحاكم التجارية املغربية و باملحكمة االبتدائية بالدار البيضاء و محكمة              

الرباط االبتدائية للقيام بتتبع امللفات عبر شبكة اإلنترنت حيث يكفي اإلطالع على مآل امللف 

القيام به. و قد  اإلجراء املراد الختيار( Services .Eموقع وزارة العدل ثم إلى الخانة ) الىبالدخول 

 بوابات: 03يتضمن (   ma.gov.ejustic.www) أنشأت وزارة العدل املغربية موقع إلكتروني

و من خالل هذه البوابة الولوج و التعرف على التنظيم  :بوابة الخدمات اإللكترونية للمحاكم -1

القضائي املغربي، و الدخول إلى موقع أي محكمة مغربية كالرباط، الدار البيضاء، مراكش،... إلخ و 

 التعرف إلى معلومات خاصة بها. كما ي
 
ننا املوقع من الحصول على خدمات قانونية إلكترونية مك

على جدول الجلسات حسب التاريخ املحدد، و بالتالي فإن  الطالعا ،على مآل ملف معين كاالطالع
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ام ـو ذلك طيلة أي ة في مدة وجيزة،ـــة املطلوبـــاملوقع يوفر للمتقاضين أو املحامي الحصول على املعلوم

 (30،ص2020)حاجي،  كة اإلنترنتـاألسبوع و في أي مكان عبر العالم و ذلك عبر شب

عند الدخول إلى هذه البوابة يستطيع املحامي أو القضاة أو  :القضائيةالبوابة القانونية و  -2

الباحث القانوني الحصول على مجموعة النصوص الوطنية و العربية و املراجع بما فيها املؤلفات و 

 الرسائل الجامعية و الدراسات و البحوث و حتى االجتهادات القضائية.

من خالل هذه   analyse des requêtés’de suivi et dCentre. مركز تتبع و تحليل الشكايات: -3

: يمكن للمتقاض ي تقديم شكواه و تظلماته إلى وزارة العدل عبر املوقع االلكترونيالبوابة 

.plaintes/ma.gov.ejustic.www  .العربية و الفرنسية ادراج اللغتين  تمكما انه  دون االنتقال إليها

تقديم شكواه الولوج إليه و ذلك بعد اختياره اللغة املعينة، فيجد و يستطيع أي شخص على املوقع 

عليها و يقوم بتسجيل معلوماته الشخصية و  رنافذتين األولى: مخصصة بتقديم الشكاية فيقوم بالنق

معلومات حول موضوع الشكوى مع إمكانية إرفاقها بوثائق أو معلومات إضافية و بعد ذلك يضغط 

يتم إشعار املشتكي عبر بريده  حيث التعرف على مآل الشكاية الثانية لنافذةا اأم ،على خانة إرسال

الرقم السري الخاص بها حتى يتسنى له معاينة اإلجراءات  و اإللكتروني برسالة تتضمن رقم الشكوى 

 .املتخذة و املآل الشكوى 

 تجربة اإلمارات العربية املتحدة.الفرع الثاني: 

 محاكمالنموذج األحدث بين  (dxbpp.gov.ae.www ي )اإللكترونية ملحاكم دبتمثل البوابة           

مدعمة باللغتين العربية و اإلنجليزية، كما نجد باملوقع نشرات تعريفية لخدمات  وهي ،اإلمارات

البوابة و دليل استخدام التقاض ي اإللكتروني موضح بالكتابة و الصور بشكل دقيق، ما يسهل 

تم وضع نظام إلكتروني  2006و في سنه  (181،ص2017)الغانم، استخدام املوقع للتقاض ي اإللكتروني

عامة، فاملتقاض ي له أن يسجل شكواه من خالل موقع النيابة العامة على شبكة اإلنترنت، و للنيابة ال

مقدم الشكوى بطريقة إلكترونية بمحتوى الشكوى و الرقم السري الخاص بها. و تبقى  اشعاريتم 

ستوى لدبي الدور الريادي في تطوير اإلجراءات و ليس فقط في اإلمارات العربية املتحدة و إنما على امل

فكانت دبي األولى التي تنش ئ موقع إلكتروني يمثل نوعا ما تقاض ي  (222،ص2016)عصماني، العربي

 إلكتروني متطور يقدم الخدمات القضائية للمواطن.

 الفرع الثالث: تجربة الجزائر

الجزائر من الدول التي تسعى إلى عصرنة الجهاز القضائي و يتجلى ذلك من خالل برنامج "إصالح        

العدالة" حيث يظهر أن الجزائر تسعى من خالل اإلصالحات إلى تبني مشروع املحاكم اإللكترونية و 

قضائية هذا من صرح به رئيس الجمهورية السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم افتتاح السنة ال
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و الذي جاء فيه: "إن إصالح العدالة ليس هدفا في حد ذاته و  2007أكتوبر  29بتاريخ  2008 – 2007

ة لالرتقاء بالقضاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها عملية التحوالت يإنما هو وسيلة مرحل

أن إصالح  يزبلعكما أكد وزير العدل السابق الطيب  (223،ص2016) عصماني، الداخلية و الخارجية

العدالة يتطور بتطور العلم و املعرفة و بما يحصل من تقدم في املجاالت التكنولوجية. و املحاكم 

الجزائرية في طريقها نحو تبني مشروع محاكم إلكترونية و لكن بخطى بطيئة فنجد على مستوى 

عبر شبكة اتصال  املحاكم االبتدائية و املجالس القضائية أصبح املحامي يطلع على مآل امللفات

 داخلية دون االنتقال إلى مكاتب كتاب الضبط..

كما تم وضع شبكة اتصال داخلية تربط بين املحكمة العليا و مجالس الدولة و املجالس القضائية و 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة على  قراراإلطالع إلكترونيا على منطوق  بإمكانهأصبح املحامي 

و فكرة التقاض ي اإللكتروني في الجزائر تجد أساسها القانوني في التشريع  القضائي مستوى املجلس

فكانت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر  إضافة إلى التشريعات الداخليةالدولي 

من خالل البند  video conferenceالتي صادقت عليها الجزائر، حيث نجدها تطرقت لفكرة  الوطن

املتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية االمم  55-02املرسوم الرئاس ي رقم  من 18دة من املا 18

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطن املعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة االمم 

 10الصادرة بتاريخ  09 ،جريدة رسمية رقم  2002فيفري  05املؤرخ في  2000نوفمبر 15املتحدة يوم 

و جاء فيها: "..... بناء على طلب الدولة األخرى، يعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو،   2002فيفري 

مثول الشخص املعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة، و  مستعصياإذا لم يكن ممكنا أو 

اع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف يجوز لدول األطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة االستم

 الطالبة و أن تحظرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب".

 03 – 15أما التشريعات الداخلية التي تطرقت إلى فكرة عصرنة مرفق العدالة نجد القانون رقم 

لصادرة بتاريخ فيفري ،ا 06 جريدة رسمية رقم، 2015نوفمبر  01املؤرخ في  املتعلق بعصرنة العدالة

فبصدور هذا القانون خطت الجزائر خطوة خجولة مقارنة بالدول العربية األخرى فاملادة  2015

 مايلي : على نصت هاألولى من

 وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل. -

 إرسال الوثائق و املحررات القضائية بطريقة إلكترونية. -

 رئية عن بعد في اإلجراءات القضائية.استخدام تقنية املحادثة امل -
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فقد وضحت أن الجزائر اعتمدت فعليا على تقاض ي إلكتروني من خالل التبليغ و  09أما املادة       

أنه يمكن سماع و استجواب  14إرسال املحررات القضائية بالطريق اإللكتروني. كما أضافت املادة 

 األطراف عن طريق املحادثة املرئية عن بعد.

استخدام هذه التقنية فلقاض ي التحقيق أن يستعمل  نطاق حددت منه   15أن املادة  نفي حي      

املحادثة املرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص و في إجراء مواجهات بين عدة أشخاص. كما 

 راء.يمكن لجهة الحكم استعمال املحادثة املرئية عن بعد لسماع الشهود و األطراف املدنية و الخب

حددت مكان إجراء التقاض ي اإللكتروني و هو مقر املحكمة األقرب من مكان  16املادة  بينما      

حادثة املرئية إقامة الشخص املطلوب تلقي تصريحات، أما إذا كان الشخص املسموع محبوسا تتم امل

 التي يوجد بها املحبوس. بيةعن بعد من املؤسسة العقا

ض ي اإللكتروني في قانوني اإلجراءات الجزائية الجزائري في الفصل السادس كما وردت تقنية التقا    

في حماية الشهود و الخبراء و الضحايا من الباب الثاني في التحقيقات بالكتاب األول تحت عنوان "في 

يجوز لجهة  ):27مكرر  65مباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقيق"، و هذا ما نصت عليه املادة 

الحكم تلقائيا أو بطلب من األطراف، سماع شاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح 

 بكتمان الهوية، كما في ذلك السماع عن طريق املحادثة املرئية عن بعد...".

كما جاء املشرع الجزائري في الكتاب الثاني مكرر من الباب األول في استعمال وسائل االتصال     

. و كذلك من 1مكرر  441مكرر و  441املسموعة و املرئية أثناء اإلجراءات و ذلك من خالل املادتين 

استعمال املحادثات املرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي و  في خالل الباب الثاني و الثالث

 مرحلة املحاكمة.

 ة على موقع وزارة العدلتم إدخال نظام النيابة اإللكتروني 2020كما أنه مؤخرا في جوان 

mjustice.dz.www  حيث هذا النظام يسمح للمواطن أيا كان شخص طبيعي أو معنوي إيداع ،

 شكوى لدى النيابة اإللكترونية، و يتم هذا عبر خطوات أولها: الولوج إلى أرضية النيابة اإللكترونية

mjustice dz.nyaba- e  زارة العدل، بعد ذلك يتم النقر املخصصة لهذا الغرض و املتاحة عبر موقع و

على خانة تسجيل الشكوى و ملء استمارة تسجيل شكوى و املعلومات الشخصية الخاصة و كذا 

تحويل هذه الشكوى بصفة آلية إلى ممثل النيابة سواء  تحديد نوع الشكوى و إدخال مضمونها، فيتم

ناسب. و بعد نظر ممثل النيابة في كان وكيل الجمهورية أو النائب العام و ذلك التخاذ اإلجراء امل

الشكوى تقوم النيابة العامة بإعالم املعني عن املآل و اإلجراءات املتخذة إما برسالة نصية قصيرة 

SMS .أو عن طريق البريد اإللكتروني 
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بمحكمة القليعة،  2015أكتوبر  07و الجدير بالذكر أن أول صورة للتقاض ي اإللكتروني كانت يوم    

 الجنح برئاسة القاض ي بن بوزة عبد الرؤوف.قسم 

 : خاتمة

من خالل دراستنا تبين لنا أن املحكمة اإللكترونية و تطبيقها ليس من الخيال و إنما حيز تقني         

معلوماتي هدفه إنجاز املعامالت القضائية بطريقة إلكترونية عن طريق شبكة اإلنترنت و ذلك بغية 

ق التقاض ي االرتقاء و رفع مستوى مرفق العدالة و اختصار الجهد و الوقت. و بالتالي إلنجاح تطبي

اإللكتروني و خلق املحاكم اإللكترونية ينبغي االهتمام بالعنصر البشري و إدماجه في هذا املجال إذ 

بدونه ال يمكن للمحكمة اإللكترونية تحقيق أهدافها و هذا ما جاء في أحد تقارير األمم املتحدة "حتى 

بة فمن العبث صرف اإلمكانيات و لو أعتبر استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال مسألة مناس

املالية املحدودة املتوفرة لشراء الحاسوب إال إذا توافر العنصر البشري املكون الذي يمكن 

 استخدامه بطريقة فعالة". كما أنه 

وجب العمل على إجراء دورية في مجال التقاض ي اإللكتروني لكل التابعين لسلك القضاء بما فيهم 

الضبط و املهندسين في اإلعالم اآللي التابعين لهذا السلك، و هذا من أجل  القضاة، املحامين، أمناء

تحقيق حماية الدعاوى اإللكترونية من االختراق و الحفاظ على سرية املعلومات و املعامالت 

 .القضائي

 اهم التوصيات :

 .لكترونيةتوسيع تطبيق مشروع الحكومة االلكترونية اد يؤدي بالضرورة الى تطبيق املحكمة اال -

لك بالتكوين ذالعنصر البشر و ادماجه في مجال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و  تأهيلتنمية و  -

 املستمر و فتح دورات تدريبية  حتى تستطيع املحكمة االلكترونية تحقيق اهدافها .

 .توفير االمن القانوني و املعلوماتي ملواقع املحكمة االلكترونية  -

 و املراجع : قائمة املصادر 

 املؤلفات /1

دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1ط  –التقاض ي اإللكتروني و املحاكم اإللكترونية  –( 2010الشرعة حازم محمد) -1

 اململكة األردنية الهاشمية

، منشورات الحلبي  1دراسة مقارنة، ط  -التقاض ي عن بعد –( 2017الكرعاوي نصيف حاسم محمد عباس) - 2

   ، سوريا الحقوقية

،  1ط-الدعوى اإللكترونية و إجراءاتها أمام املحاكم  –التقاض ي اإللكتروني  –( 2008إبراهيم خالد ممدوح )   -3

 دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، مصر .
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 ( ، التحكيم بواسطة األنترنت ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن.2005أبو الهيجاء محمد إبراهيم)  -4

دار جامعة نايف العربية  -دراسة تأصيلية مقارنة -( ، املحكمة اإللكترونية2017بن سعد الغانم عبد العزيز) -5

 للعلوم األمنية، الرياض.

، الدار املصرية اللبنانية ،  1ط -نظرة جديدة  -( ، مقدمة في علم املعلومات ،2013عبد الهادي محمد فتحي) -6

 القاهرة ، مصر.

ماهيته إجراءاته و آليته في تسوية منازعات التجارة  -(، التحكيم اإللكتروني2009الفتاح )مطر عصام عبد  -7

 ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية.-اإللكترونية و العالمات التجارية و حقوق امللكية الفكرية 

، دار  -قارنةدراسة م –خصوصية التقاض ي عبر الوسائل اإللكترونية  –( 2019محمود الكمال زيد كمال،) -8

 الجامعة الجديدة  اإلسكندرية  ، مصر.

 ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، مصر.–دراسة مقارنة  –( ، التقاض ي اإللكتروني 2014هندي أحمد، ) -9

 املقاالت   /2

( ، مفهوم التقاض ي عن بعد و مستلزماته ، مقال 2016الكعبي هادي حسين و محمد الكرعاوي نصيف جاسم) -1

 ( ، سوريا.1، )العدد 8منشور بمجلة املحقق الحلبي للعلوم القانونية و السياسية ،املجلد 

،مقال منشور بمجلة الكوفة للعلوم  –دراسة قانونية  -( ،التقاض ي عن بعد 2014الجياش ي أسعد فاضل منديل) -2

 ، العراق. 21،) العدد(2014القانونية و السياسية ، املجلد 

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و  –املفهوم و التطبيق –، املحكمة اإللكترونية  2012أوتاني صفاء، -3

 (، سوريا.208-165( ،  ) 1، )العدد 28القانونية ، املجلد 

( ، التقاض ي عن بعد في املغرب، مقال منشور بمجلة القانون و األعمال الدولية، جامعة 2020حاجي ميمون) -4

 (، املغرب.34الحسن األول، )العدد 

( ، نظام التقاض ي اإللكتروني آلية إلنجاح الخطط التنموية، مقال منشور بمجلة املفكر،) 2016ليلى عصماني) -5

 (، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بسكرة.13العدد 

 االطروحات  /3

( ، دور الحاسب اآللي في تسيير إجراءات التقاض ي ، أطروحة دكتوراه كلية القانون ، 2012أحمد محمد صابر،) -1

 جامعة طنطا ، مصر.    

( ، أحكام التقاض ي اإللكتروني ، رسالة دكتوراه الفقه املقارن ، جامعة 2016بن صالح العمر طارق بن عبد هللا) -2

 ة ، اململكة العربية السعودية.اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي

 املداخالت  /4

( ، املحكمة اإللكترونية بين الواقع و املأمول ، مؤتمر الحكومة 2007ديسمبر 12-09األلفي محمد محمد) -1 
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  ملخص:

إن األسرة هي النواة األساسية لبناء املجتمع، وهي التي ينتج عنها املواطن الصالح الذي 

يعمر األرض ويحقق النمو والرفاه ألمته ،وقد اهتم بها الشرع والقانون باألسرة حتى ال تفشل 

عدد معتبر جدا من الزيجات تنتهي بالطالق، ولذلك  وتنتهي بالطالق، ولكن لألسف يوجد

من تكوين املقبلين على نطالقا سعى الشرع والقانون ملحاربة ظاهرة الطالق بأساليب شتى ا

الزواج، إلى محاولة إيجاد صلح بين الزوجين في أروقة املحاكم كمحاولة أخيرة، قبل أن ينطق 

هما البعض، ولكن من خالل األرقام املسجلة ن عن بعضيالقاض ي بالطالق ليكون الزوجان بائن

يظهر أن الصلح القضائي لم يحقق الثمرة املرجوة منه، ولذلك ذهبت كثير من الدول 

 لية الصلح القضائي بإسناده إلى مختصين اجتماعيين ونفسيين آتعديل  ألياإلسالمية 

للطالق،  تدفعهموذلك حتى يتمكنا من معرفة األسباب الحقيقة التي تؤرق الزوجين و 

 األسرةخاصة ملحقة بمحاكم  أقسامجل ذلك أنشأت أومن ثمة اقتراح الحلول املالئمة، ومن 

 تنظر في قضايا الطالق قبل عرضها على القاض ي.

 الصلح القضائي-قضايا الطالق: الكلمات املفتاحية

 

                                           
املؤلف املرسل.  

mailto:Messaoudiamine2@yahoo.fr
mailto:Messaoudiamine21@yahoo.fr
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Abstract:  

The family is the basic nucleus of building society, and it is the 

one that results in a good citizen, and the Sharia and the law have taken 

care of it so that it does not fail and end in divorce, but unfortunately 

there are a very significant number of marriages that end in divorce. 

Those who are about to marry are trying to find reconciliation between 

the spouses in the corridors of the courts as a last attempt, but the 

judicial reconciliation did not achieve the desired fruit, and therefore 

many Islamic countries went to amend the judicial reconciliation 

mechanism by assigning it to social and psychological specialists so 

that they could know the real reasons that Spouses are troubled and 

pushed for divorce, and from there, appropriate solutions are proposed 

key words: Divorce cases- judicial reconciliation 

 مقّدمة: 

حث املولى سبحانه وتعالى على الزواج وتكوين األسرة ملا فيه من فوائد ومنافع أهمها 

ألرض وحفظ الدين وصيانة للزوجين وتعارف بين الناس من خالل األنساب، قال اعمارة 

ليها وجعل بينكم مودة ورحمة( وقال إتعالى: )وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 

خلق  أنوقال كذلك )ومن آياته  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع(،كذلك) 

لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات(، كما 

جعل الزواج من سنن األنبياء قال تعالى: )ولقد أرسلنا من قبلك رسال وجعلنا لهم أزواجا 

صلى هللا عليه وسلم يرغب في الزواج، قال صلى هللا عليه وسلم)النكاح وذرية(، وقد كان النبي 

وقال كذلك)يا معشر  ،سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فاني مكاثر بكم األمم(

صله، فقد أوباعتبار الزواج عقدا دائما أبديا في  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج(.

وسلم كيفية االختيار املناسب للشريك سواء كانت امرأة أو رجل،  بين النبي صلى هللا عليه

ذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال إفبالنسبة للرجل قال صلى هللا عليه وسلم)

 تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم(، وفي اختيار الزوجة قال املصطفى صلى هللا عليه وسلم:

 ينها فاظفر بذات الدين تربت يداك(.)تنكح املرأة ألربع ملالها وجمالها ولد

وباعتبار الزوجين من البشر يعتريهما النقص والقصور وترهقهما الدنيا والشيطان 

فكثيرا ما تحدث بينهما خالفات تتراوح قوتها ما بين الخفة والقوة،  ،والنفس األمارة بالسوء
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 أعطتة كثيرة حيانا تحطمها وتفرقها، ولذلك وردت نصوص شرعيأفتهز أركان األسرة و 

هم حل أالطالق، و  إلىكيفيات لحل هذه الخالفات الزوجية الكبيرة خصوصا والتي قد تؤدي 

فتهدأ النفوس بطريقة  ،أعطاه الشارع الحكيم هو الصلح، فهو يحل الخالفات بطريقة رضائية

تسمح باستئناف الحياة الزوجية وهذا ما قصده الشارع الحكيم بقوله)والصلح خير 

ن األساس في هذه وأحضرت األنفس الشح(، ففي الحياة الزوجية ال مكان لإللزام وال للقوة، أل 

 الحياة املودة والرحمة.

ية في قانون األسرة وباعتبار املشرع الجزائري قد أخذ بأحكام الشريعة اإلسالم

الجزائري، فقد الزم القانون قاض ي شؤون األسرة الناظر في قضايا الطالق أن يجري صلحا 

من قانون  49بين الزوجين، وهذا الصلح يستمر ملدة ال تزيد عن ثالثة اشهر وفقا للمادة 

دون أن  األسرة التي جاء فيها: )ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاوالت صلح يجريها القاض ي

 تتجاوز مدته ثالثة اشهر من تاريخ رفع الدعوى(.

 باملئة من الزيجات تنتهي بالطالق 20ولكن في الجزائر ووفقا لإلحصائيات فان ما يقارب 

، والطالق ال يكون إال (2018)تزايد محسوس في حاالت الطالق وتراجع في عقود الزواج، 

أن قضية الطالق عرضت على القضاء وأجريت فيها محاوالت صلح، ومادام بحكم، يعني 

القضية انتهت بالطالق، فهذا يعني أن محاوالت الصلح التي قام بها القاض ي فشلت، وبالتالي 

فاإلشكالية التي تطرح نفسها: ماهي أسباب فشل الصلح القضائي؟، وهل وفق املشرع عندما 

 حلول التي قدمتها دول أخرى إلنجاح هذا الصلح؟اسند الصلح للقاض ي؟، وما هي ال

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سنقسم البحث إلي مبحثين: األول سنتطرق فيه إلى أسباب 

فشل الصلح القضائي في مادة الطالق، وفي املبحث الثاني سنتطرق إلى الحلول املشرعة في 

 ئي.بعض البلدان العربية إلنجاح الصلح القضا

 أسباب فشل الصلح القضائي:املبحث األول 

ثمة  ومن ،إن التطرق لهذه النقطة يقتض ي منا أوال تحديد مفهوم الصلح)املطلب األول(

 تحديد أهم أسباب فشل الصلح القضائي)املطلب الثاني(.

 مفهوم الصلحاملطلب األول: 

رغب الشارع الحكيم في السعي إلجراء الصلح بين املتخاصمين عموما، والزوجين 
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املولى إلى  من األفعال التي يتقرب بها اإلنسان فالصلح سلوك محبب ومرغب فيه وهو

ُهْم : )وفيه االجر العظيم، فقد قال املولى تعالى في محكم تنزيله عز وجل ْجَوىَٰ ن نا ِ
ِثيٍرٍۢ م 
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ٓ
ا
َ
ِلَك ٱْبِتغ

ََٰ
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ْجًرا َعِظيًما
َ
ِتيِه أ

ْ
ؤ
ُ
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َ
َسْوف

َ
، والسؤال الذي يطرح كيف يكون هذا الصلح؟، ( صدق هللا العظيمف

فعل الخير أم هو للحكماء أم ألهل  ومن هو املؤهل للقيام به؟، هل هو متاح لكل شخص يريد

 الزوجين، أم للقاض ي فقط؟

النصوص العامة الواردة في القانون املدني التي  إلىبالنسبة لتعريف الصلح وبالرجوع 

منه والتي جاء فيها: )الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو  459تناولت الصلح في املادة 

ان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه(، والتعريف وذلك ب يتوقيان به نزاعا محتمال،

الوارد في نص املادة هو تعريف جامع شامل ينطبق على جميع حاالت الصلح وفي جميع املواد 

الشخصية، ولكن بالرجوع إلى نصوص قانون األسرة التي تهمنا  أوسواء املدنية أو التجارية 

من قانون  49الق، فنجده منصوص عليه في املادة باعتبار إن اإلجراء إجراء جوهري قبل الط

وحددت املادة مدته القصوى وهو  نه يقوم به القاض ي،أاألسرة والتي أكدت على وجوبه، و 

ذا لم تكلل جهوده بالصلح بين إثالثة اشهر وبعدها يجب على القاض ي الحكم بالطالق 

 الزوجين.

نه في أمن القانون املدني أعطت تعريفا للصلح إال  459ن نص املادة أوعلى الرغم من 

كثر، ألن املسألة شائكة كونها تتعلق بمسائل أميدان األحوال الشخصية يحتاج إلى تدقيق 

خطأ وإعطاء الحل فيها، فاملشرع في قانون شخصية وليست أموال أو بضاعة يسهل تحديد امل

يؤدي تخلفه إلى نقض وإلغاء  وإلزامي الذي هو جوهري األسرة زهد في تنظيم هذا اإلجراء 

 الحكم القاض ي بالطالق.

وقد اجتهد الفقه القانوني في إعطاء تعريف لهذا اإلجراء، فهناك من عرفه: )يقصد 

بمحاولة الصلح هو إن يقوم القاض ي بجمع الزوجين أمامه ملحاولة إقناع الزوج عن التراجع 
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لصلح تعد من العناصر الشكلية ملمارسة الحق اإلرادي ،واذا عن طلبه للطالق، لكون محاولة ا

)قانون االسرة لم يحضر طالب الطالق للجلسة الصلحية، حكم بأبطال إجراءات الطالق( 

، فعال إن جلسة الصلح هي إجراء (268، صفحة 2010الجزائري طبقا الحدث التعديالت، 

من قانون اإلجراءات املدنية  439لقيام به طبقا للمادة لزم القاض ي توجوبي يلجوهري 

واإلدارية، وحضور طالب فك الرابطة الزوجية ضروري، واذا تخلف عن حضوره يقوم 

، من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 441/2القاض ي بتحرير محضر عن ذلك طبقا للمادة

من قانون  60ن اإلبطال وفقا للمادة جراءات الطالق، أل إ بأن تبطلوليس كما ذكر التعريف 

لم  إ،م  إمن ق  439من قانون األسرة واملادة 49واملادة  اإلجراءات املدنية ال يكون إال بنص،

 تتضمن أي إبطال نتيجة تخلف طالب إنهاء الرابطة الزوجية عن الحضور لجلسة الصلح.

)محاولة إزالة أسباب  نها:أملحاولة الصلح بوقد أورد االجتهاد القضائي املصري تعريفا 

الشقاق بين الزوجين وعودة الحياة إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن معاشرة( 

 .(93، صفحة 2006/2007)زيدان، 

كون أن هدف الصلح هو إزالة سبب -يناأفي ر -ولعل التعريف األخير هو األقرب للصحة

حتى يرجع الزواج إلى غايته األساسية التي وجد من -أي املشكل املؤدي إلى الخالف-الشقاق

أجلها وهو خلق املودة والرحمة والتفاهم والتعاون بين الزوجين، وليس الصلح الهدف منه 

دفع الزوج إلى التراجع عن طلب الطالق، فما فائدة تراجع الزوج عن الطالق ويبقى الزوجين في 

 .د وهما في شقاق وخالف ومعيشة ضنكةبيت واح

وعرف الصلح كذلك بانه محاولة سابقة لدعوى الطالق يقوم بها القاض ي بقدر 

املستطاع، سعيا إلقناع الطرفين باملصالحة أو تحقيق التسوية بالتراض ي، ويعتبر هذا اإلجراء 

ماية الرابطة إلزاميا، فهو إجراء ودي لحل النزاع بين الزوجين ومبدأ أساس ي يهدف إلى ح

األسرية، فحل الرابطة الزوجية وإن كان من حق الطرفين وبإرادتهما املنفردة أو بالتراض ي هو 

إجراء خطير يمس بتماسك األسرة، لذلك جعله املشرع خاضعا لإلشراف القضائي، وهو يؤكد 

 (2020)لخذاري،  السياسة التشريعية للدولة الجزائرية في الحفاظ على األسرة وحمايتها.

والتعريف األخير وان أورد خاصية أساسية وهدفا ساميا وهو الحفاظ على تماسك 

 .نه أهمل األليات والسبل الواجب االعتماد عليها لهذا اإلجراء الوديأاألسرة، إال 

والتعريف الذي يمكن أن نقترحه ملحاولة الصلح: هو إجراء يهدف إلى الحفاظ على 

تماسك األسرة، يحاول فيه القاض ي التعرف على أسباب الخالف بين الزوجين املتخاصمين في 
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جلسة خاصة ومنفردة، واقتراح الحلول املناسبة للزوجين إلزالة هذه الخالفات، ويحرر 

 محضرا بذلك.

-قد تكون اجتماعية، نفسية، جسدية-الطالق، هو أن للزوجين مشكلةفحقيقة وقوع 

لدى أحدهما أو كليهما أرهقتهما وولدت بينهما خالفات، وتراكمت الخالفات الناتجة عنها 

لتصل إلى عدم تفاهم وشجارات وغيرها، وبالتالي فان السبب الحقيقي لكل هذه الخالفات هو 

لعلمية تنهار كل املشكالت الفرعية الناتجة عنه مشكل واحد إذا عرف وتم حله بالطرق ا

 وتصفوا سماء الحياة الزوجية.

 أسباب عدم نجاعة الصلح القضائي في قضايا الطلقاملطلب الثاني: 

إن األغلبية الساحقة من قضايا الطالق التي تسجل بأقسام شؤون األسرة تنتهي 

القضائي فشل في إصالح ذات البين بين وهذا يعني بصورة غير مباشرة أن الصلح  بالطالق،

الزوجين، وهذا الفشل يرجع في نظرنا إلى أسباب راجعة إلى الشخص القائم بالصلح من 

 .)الفرع الثاني(ذهنية املجتمع من جهة أخرى و  ، والى الزوجين املتخاصمين)الفرع األول(جهة

 القائم بالصلحالفرع األول: 

بين الزوجين  الحقيقة هدف الصلح هو معرفة أسباب الخالف إنكما قلنا سابقا 

يكون له تكوين خاص يسمح له بمعرفة  أنوبالتالي فاملصلح يجب  ،واقتراح الحلول املناسبة لها

األسباب العميقة للخالف والحقيقية، وان يميز بين األسباب الخفية العميقة واألسباب 

، فمثال قد يكون الخالف بين الزوجين ناتج عن السطحية الناتجة عن املشكل األصلي الخفي

افتعال مشاكل أخرى سطحية،  إلىوهذا املشكل يؤدي  عدم التوافق الجنس ي بين الزوجين،

ولكن  وفي جلسة الصلح فالزوجان ال يستطيعان الكالم عن املشكل الحقيقي أصل الخالف،

 إلىهقانه وال يتوصالن يبحثان عن مشاكل أخرى هامشية يبقون يحكونها أمام القاض ي فير 

حل، فيكون القاض ي مجبرا على الحكم بالطالق مقتنعا بعدم التوافق الذهني والفكري بينهما، 

 بينما هناك مشكل واحد اذا تم التعرف عليه وحله تنهار كل الخالفات.

سبب الخالف بين الزوجين هو مشكل بينهما إما لم يستطيعا حله أولم يتعرفا عليه  إن

ا يأتي دور املصلح الذي يجب أن يكون مختصا في علم النفس واالجتماع ليتعرف أصال، وهن

 على هذا املشكل ويقترح الحلول الالزمة.

قاض ي شؤون األسرة الذي يفصل في  إلىوفي القانون الجزائري فان مهمة الصلح مسندة 

ت وفقا والقاض ي كما هو معروف تكوينه قانوني يستطيع الفصل في امللفا قضايا الطالق،
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للوثائق املقدمة له والنصوص القانونية، ولكن ليس خبيرا نفسيا وال اجتماعيا حتى يتعرف 

 على أسباب الخالفات الخفية خصوصا، فال يستطيع حل املشكل.

حملت مسؤولية  إذوهذاما عبرت عنه رئيسة املركز الجزائري للمرأة  شائعة جعفري 

ي هي مشجعة للطالق كونها ابتعدت عن دورها زيادة حاالت الطالق إلى جلسات الصلح الت

الحقيقي في محاولة اإلصالح العميق بين الزوجين واخذ الوقت الكافي للوقوف على أسباب 

 (2016)حوام،  ال تستغرق سوى دقائق.-في رأيها-ومخلفات الطالق، فقد باتت جلسات الصلح

بعض قضاة شؤون األسرة سواء كانوا ذكورا أو إناثا كثير منهم غير  أنضف إلى ذلك أ

)نادية،  ن أي ال معرفة لديهم بالحياة الزوجية أصال، فكيف يستطيعون إجراء الصلح.يمتزوج

2018) 

يف لقضايا في مواد شؤون األسرة التي ينظر فيها القاض ي، ونظلوال ننس ى العدد الكبير 

له إجراء محاولة الصلح، مما يجعل القاض ي مرهقا، فيكون دوره روتينيا بتمثل في إمضاء 

 (2016)بودهان، محضر التمسك بالطالق. 

ويضيف بعض املختصين أن القاض ي يتحفظ في جلسة الصلح ويأخذ الحيطة والحذر 

 (2020)حسكرمراد،  باالنحياز ألحد الطرفين.عند ممارسته للصلح وذلك حتى ال يتهم 

 املتعلقة بالزوجين األسبابالفرع الثاني: 

دنى معرفة بها، فالبنت بعد إنهائها لدراستها أإن الشباب يقتحمون الحياة الزوجية دون 

دون أن تعرف أو  وبعد خطبتها تعكف إلى تجهيز نفسها واالهتمام بحفل الزواج وكمالياته،

تفهم الحياة الجديدة التي تقبل عليها، ونفس الش يء بالنسبة للذكور، فبعد انتصاره في معارك 

تكوين نفسه من الدراسة إلى البحث عن العمل إلى جمع قدر من املال، ينكب على تجهيز منزله 

 على عاتقه .وغيره من الكماليات دون أن يفهم معنى الزواج و ال املسؤوليات التي ستلقى 

حياة جديدة ال يعرفون شيئا عنها، وشيئا فشيئا  قتحماني-الرجل واملرأة-لألسف كالهما

يتبخر الخيال الذي بنيانه في أذهانهما عن هذه الحياة الزوجية، ويفشالن في حل مشاكلهما 

وشيئا فشيئا تدب الصراعات بينهما لينتهي األمر بهما في محكمة شؤون األسرة، وقد صرح 

غلب حاالت الطالق تكون في بداية الزواج، وهذا راجع إلى انعدام أي معرفة بالحياة أراء أن خب

الزوجية لدى الزوجين، وأشار املختصون إلى ضرورة تكوين املقبلين على الزواج عن طريق 

دورات تكوينية تهدف إلى تثقيفهم وتعليمهم مقاصد الزواج وكيفية إدارة األسرة والحقوق 

زوجين، والجانب النفس ي والصحي في العالقات الزوجية واالجتماعية وغيرها، الشرعية لل
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)دورات تكوينية للمقبلين علي الزواج لتفادي وذلك حتى يستطيعوا بناء حياة زوجية مستقرة. 

  (2017ظاهرة الطالق املبكر، 

تكوين املقبلين على الزواج تجربة رائدة ساهمت في تخفيض حاالت  أنوتجدر اإلشارة 

الطالق بنسب مهمة جدا، ومن بين التجارب الناجحة تجربة ماليزيا التي انخفض الطالق فيها 

بنسب كبيرة، فقد أنشأت مراكز لتأهيل املقبلين على الزواج تقوم بإعطاء دورات من خاللها 

عن الزواج ومسؤولياته والحقوق والواجبات والتربية  تعطى الشباب فكرة وافية وواقعية

" ـالجنسية واقتصاد األسرة وغيرها، وهذه الدورات تنتهي بمنح املقبل على الزواج ما يسمى ب

  (2019)نصر هللا،  لزامية.إرخصة الزواج"، وهذه الدورات 

أكثر من ضرورة ملحة يجب القيام بها في  إن تكوين الشباب املقبلين على الزواج أصبح

طار مؤسسات رسمية تابعة للدولة، وذلك من اجل انقاض األسر الجزائرية من خطر إ

 التفكك الذي يحدق بها.

تحقيق الصلح، فعلى الرغم  اعد علىومن جهة أخرى إن ذهنية الزوج الجزائري ال تس

نشؤا وترعرعوا في مجتمع -قضايا أخرى سواء كانوا في قضايا الطالق أوفي -املتخاصمينمن 

َوِإِن مسلم ووسط القيم اإلسالمية التي تدعوا إلى التسامح والصلح فقد قال املولى تعالى: )
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َ
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َ ْ
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ُ
ِبيًرا َوأ

َ
، إال أن فكر (خ

التسامح أصبحت فكرة قليلة في املجتمع الجزائري، فالزوج الجزائري ال يتسامح مع امرأة كما 

ه الزوجية أصبح يتكلم فيها العام والخاص، فهو "جرجرته في املحاكم"، وأسراره وخالفات يقول 

 .ال يستطيع أن ينس ى ذلك، فال يقبل الصلح مهما قدم القاض ي من حلول 

التعديلت املستحدثة في بعض الدول في صلح قضايا فك الرابطة : املبحث الثاني

 الزوجية

عموما استبقت كثير من الدول العربية واإلسالمية الصلح في مجال قضايا الطالق 

وتمسكت به، إال أنها أدخلت تعديالت عليه بطريقة تجعله أكثر فعالية، ومن تجارب الدول 

العربية، تجربة مصر)املطلب األول(، وكذا تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة)املطلب 

 الثاني(.
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 الصلح في القانون املصري املطلب األول: 

في مسائل الطالق خصوصا وفي اعتمدت مصر نظام جديد للصلح  2004منذ سنة

مسائل األحوال الشخصية عموما للمسلمين، فقد أعفت قاض ي شؤون األسرة من مهمة 

إجراء الصلح، والذي يبقى مكلفا بمهمته األصلية وهي الفصل في امللفات، وأسندت مهمة 

 الصلح إلى مكاتب خاصة تتبع لسلطة وزارة العدل تسمى مكاتب تسوية املنازعات األسرية،

وهي مكونة من قانونيين ومختصين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين، وهذا التحول كان 

وقد جاء في مادته  املتضمن أنشاء محاكم األسرة، 2004لسنة  10بموجب القانون رقم 

الخامسة: )تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية املنازعات 

م عددا كافيا من األخصائيين القانونيين واالجتماعيين األسرية، يتبع وزارة العدل ويض

والنفسيين الذي يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء 

 املعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو غيرهم من املختصين في شؤون 

العدل، ويصدر بقواعد، وإجراءات  األسرة املقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة

وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل(، ومهمة هذه املكاتب هو اإلصالح بين 

 .(257، صفحة 2008)رشدي ، الزوجين وليس الفصل في امللفات 

القانون والشريعة وعلم أما عن أعضاء هذه املكاتب فيكون من بين املختصين في مجال 

النفس وعلم االجتماع، أما عن شروط التعيين في هذا املكتب فقد حددها قرار وزير العدل 

املتضمن قواعد وإجراءات اختيار األخصائيين القانونيين واالجتماعيين  2724/2004رقم 

نه ما يلي:" والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية املنازعات األسرية، فقد جاء في املادة األولى م

يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية املنازعات األسرية من األخصائيين القانونيين 

 ليه ما يلي:إواالجتماعيين والنفسيين وفقا لقانون إنشاء محاكم األسرة املشار 

 أن يكون متزوجا  .1

يكون حاصال على مؤهل عال من أحد الجامعات أو املعاهد العليا في مجال القانون  أن .2

 أو الشريعة أو علم النفس أو علم االجتماع .

 أال تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خمس سنوات. .3

 أال يكون قد سبق عليه الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في ريمة .4

 عتبار أو األمانة.مخلة بالشرف أو اال 
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أن يبدي كتابة رغبته وموافقته علي اختياره في تشكيل مكاتب تسوية، ويجوز لوزير  .5

 العدل عند الضرورة التجاوز عن شرط الخبرة "

ونصت املادة السادسة من القرار على:" تعد في اإلدارة العامة سجالت تقيد فيها 

وزير العدل في هذا الشأن وتعقد ملن تم  تشكيالت مكاتب التسوية وفقا للقرارات الصادرة من

 (22، صفحة 2006)الجندي،  اختيارهم الدورات التدريبية التأهيلية والتدريبية الالزمة".

وكما سبق القول فان لكل محكمة شؤون األسرة مكتب تسوية منازعات األسرة يشرف 

هيئات، وكل هيئة تتكون من: أخصائي قانوني وأخصائي عليه رئيس، ويتكون من مجموعة 

 نفس ي وأخصائي اجتماعي إضافة إلى اإلداريين ،ويتولى االختصاص ي القانوني املهام التالية:

 مراجعة البيانات واملستندات املقدمة .1

-طالق خلع  -رؤية صغير-تصنيف الطلبات املقدمة حسب نوع الطلب: ) نفقة  .2

).... 

أطراف النزاع وإخطار الطرف األخر في جلسات متعاقبة مع مباشرة العمل مع  .3

 تحرير محاضر الجلسات.

 في حالة حل النزاع يتم تحرير عقد اتفاق وصلح. .4

 أما األخصائي االجتماعي فمهامه هي:

 التعرف على التاريخ االجتماعي لألسرة . .1

دراسة املشكلة بجميع جوانبها للتعرف على األسباب التي أدت إلى حدوثها  .2

 إلمكانية التوصل لحل املشكلة والوصول باألسرة إلى  بر األمان. 

تبصير أطراف املشكلة بعواقب التمادي في النزاع وإبداء النصح واإلرشاد في  .3

 محاولة لتسوية ودية حفاظا على كيان األسرة.

 فرض كافة نواحي السرية التامة على جميع النزاعات املعروضة . .4

 ه هي:أما األخصائي النفس ي فمهام

االستماع واإلنصات جيدا لطرفي النزاع الكتشاف االتجاهات الخاصة  .1

 بالطرفين واملؤثرات البيئية داخليا وخارجيا التي أدت إلى نشوب النزاع.

محاولة الدخول في حوارات منفصلة ومجمعة مع أطراف النزاع وتقديم النصح  .2

 واإلرشاد لكل منهم ملحاولة فض النزاع.
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النزاع بعدم جدوي االستمرار في املشاحنات املستمرة حفاظا تبصير أطراف  .3

 (276)رشدي ش.، صفحة  على كيان األسرة.

فان الصلح في قضايا شؤون األسرة عموما ومن بينها  أعالهووفقا للنصوص املذكورة 

أخصائيين في جميع املجاالت النفسية واالجتماعية  إلىقضايا فك الرابطة الزوجية تسند 

ن وظيفة املصلح هو معرفة مكامن الخلل والنزاع والشرعية والقانونية، وهذا صائب جدا أل 

ومن ثمة اقتراح -ليهاإوالتي ال يستطيع غير صاحب االختصاص الوصول -الحقيقية والعميقة

ألسرة وعلم االجتماع وغيرها، وإقناع الحلول العلمية التي تعارف عليها العلم في ميدان ا

التقاء مجموعة من املختصين في عدة مجاالت يمكن من  أناملتخاصمين بهذه الحلول، كما 

إحاطة كاملة بموضوع النزاع، والذي وبتوفيق من هللا سوف يحل املشكل وتهدأ النفوس 

 وتستقر األسرة.

ي جميع مواد األحوال وتجدر اإلشارة أن هذه املكاتب تختص في إجراء الصلح ف

ويعرض عليها النزاع قبل رفعه إلى محكمة شؤون األسرة  الشخصية التي يجوز فيها الصلح،

 .(12،13،14، صفحة 2005)عدلي، وبدون رسوم 

أمام مكتب تسوية أما عن كيفية عملها، فان النزاع في مواد شؤون األسرة يرفع وجوبا 

والهدف من ذلك هو مساندة األسرة وتجنيبها  املنازعات األسرية قبل رفع النزاع إلى املحكمة،

الوصول إلى املحاكم، وتقوم الهيئة باالجتماع بأطراف النزاع وتستمع إلى أقوالهم لتحديد 

ة، وتقدم لهم موضوع النزاع وطبيعته، ثم تقوم بتبصير اطراف النزاع بجوانب النزاع املختلف

النصح واإلرشاد وتحيطهم علما بأثار وعواقب التمادي في النزاع على األسرة وأفرادها ،وتحاول 

وهذا يتوقف على حكمة وكفاءة املختصين، وفي حالة نجاح  التقريب بينهم قدر اإلمكان،

الصلح تعكف الهيئة إلى تحرير محضر الصلح تثبت في اإلجراءات التي تمت واالتفاقات، 

ويوقعه اطراف النزاع ويكون له قوة السند التنفيذي، وفي حالة عدم نجاح الصلح كليا أو 

جزئيا يحرر محضر بذلك يتضمن ما تم من إجراءات ويوقع عليه أطراف النزاع، وترفق به 

تقارير األخصائيين إلى كتابة ضبط محكمة األسرة ،وتجدر اإلشارة أن مدة الصلح ال تتجاوز 

 (9،10،11)الجندي، صفحة  يخ إيداع الطلب.يوما من تار  15

 الصلح وفقا للقانون اإلماراتي املطلب الثاني:

وعلى خطى القانون املصري سار القانون اإلماراتي في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي 

ال -1ما يلي:"  16نص في مادته  إذ، 2005لسنة  28الصادر بموجب القانون االتحادي رقم 
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تقبل الدعوى أمام املحكمة في مسائل األحوال الشخصية، إال بعد عرضها على لجنة التوجيه 

نى من ذلك، مسائل الوصية واإلرث وما في حكمها، والدعاوى املستعجلة األسري، ويستث

والوقتية، واألوامر املستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي ال 

 .يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطالق

الصلح في محضر، يوقع  إذا تم الصلح بين األطراف أمام لجنة التوجيه األسري، أثبت هذا-2

األطراف، وعضو اللجنة املختص، ويعتمد هذا املحضر من القاض ي املختص، ويكون له  عليه

التنفيذي، وال يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إال إذا خالف أحكام  قوة السند

 .هذا القانون 

املنظمة لعمل لجنة يصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الالئحة التنفيذية -3

 .التوجيه األسري"

عن وزير العدل 2011لسنة  01وتنفيذا لنص املادة املذكورة أعاله صدرت الالئحة رقم 

منها أنه تنشأ في كل  3، 2والتي نصت املادتين  2013لسنة  563والتي عدلت بموجب الالئحة 

عات شؤون األسرة، محكمة شؤون األسرة لجنة لإلصالح والتوجيه األسري تختص بنظر مناز 

ويستثنى من نظرها بعض املسائل كامليراث والدعوى املستعجلة...الخ، كما نصت املادة الرابعة 

منه على شروط املوجه األسري وهي: أن يكون متزوجا وحاصل على مؤهل جامعي أو شرعي أو 

لشرف، سنة وان ال يكون محكوما عليه بسبب جريمة مخلة با 25نفس ي، وان ال يقل عمره عن 

وما يليها من الالئحة كيفية عمل اللجنة وصالحياتها، ومكنتها من  11وقد حددت املادة 

)في شأن تعديل االستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي إلتمام الصلح وغيرها من املسائل 

 . (2011لسنة  1الئحة التوجيه االسريالصادر بالقرار الوزاري رقم 

وبناء على النصين املذكورين أعاله فان قضايا الطالق تعرض وجوبا على لجنة اإلصالح 

والتوجيه األسري التي تتبع قسم األسرة، وذلك ملحاولة إيجاد تفاهم بين الزوجين وذلك في 

جلسات صلح تكون بصفة انفرادية بين الزوجين، وللجنة إمكانية االستعانة بخبراء أو 

وينهي عمله  الطرفين، وللموجه األسري أجل شهرين ملحاولة التوفيق، مؤسسات للتوفيق بين

سواء انتهي بنتيجة إيجابية أو سلبية بتحرير محضر، وفي الحالة األخيرة يحيل امللف إلي 

 (2013)البيان،  القاض ي للفصل فيه وفقا للقانون.
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ال تنتهي بفشل الصلح وفشل محاولته الستمرار وتجدر اإلشارة أن مهمة املوجه األسري 

 الحياة الزوجية، وإنما تمتد إلى محاولة إيجاد تسوية للطالق في حالة تمسك الطرفين بالطالق.

 )الطالق(

وكنتيجة لهذا اإلجراء ووفقا لإلحصائيات الرسمية فقد نجحت هذه األلية بحيث تم 

بالصلح، محققة زيادة  2017باملئة من القضايا املعروضة عليها في سنة  57حل ما يزيد عن 

 5804اللجنة  أنجزتها، وقد بلغ عدد امللفات األسرية التي 2016باملئة عن سنة 4.6 إلىتصل 

 (602، صفحة 2020)طهراوي نجاة ، طحطاوي عالل،  ملفا.

 2020كشف أحمد عبد الكريم، رئيس القسم، أن القسم في سنة وبالنسبة ملحاكم دبي 

 خالل عام  327آالف و 7وعلي الرغم من ازمه كورونا نجح في نظر 
ً
 جديدا

ً
 أسريا

ً
، 2020ملفا

 م 692آالف و 6وفي تسوية 
ً
طوال العام،  431آالف و 8ن مجموع امللفات املتداولة البالغة ملفا

 و17وبلغ عدد املحاضر األسرية 
ً
أدارها املوجهون عن بعد، اتباعا للتعليمات  953ألفا

 إلى أن التسوية تعني الحاالت التي استطاع املوجهون فصلها، دون وصولها إلى 
ً
الوقائية، الفتا

 بعد إقناع األطراف بعدم إكمال القضاء، سواء بالصلح أو الطالق ب
 
التراض ي أو حفظ امللف

 6692)التوجيه االسري بدبي يسوي  .النزاع، وموافقتهم وقناعتهم بسحب الطلب وطلب إغالقه

 .(2021ملفا أسريا، 

وعلى كل حال فان الهدف املرجو من الصلح في مجال الطالق هو  حل املشاكل املوجودة 

الطالق، وليس الهدف هو إيجاد صلح  إلىبين الزوجين والتي تنغص عليهم حياتهم وتؤدي بهم 

بإبرام طالق بالتراض ي أو صلح في الجوانب املادية، وال يمكن في نظري احتساب حاالت التسوية 

 لطالق نجاحا.الودية عن ا

كثير من الدول العربية أخذت بالتجربة املصرية واإلماراتية وحتى السلطة  إن

الفلسطينية إنشات دائرة اإلصالح واإلرشاد األسري وذلك بموجب املرسوم الرئاس ي الصادر 

فهي تهدف إلي إصالح ذات البين بين الزوجين،  أعالهعملها مشابهة ملا ذكر  ليةآو  2003سنة 

، صفحة 2010)بوهشيش،  وان فشل اإلصالح يحال امللف للقاض ي الشرعي ليفصل فيه.

243)... 

 : خاتمة

 ، وكذا 2005املشرع الجزائري أصدر قانون األسرة الجزائري سنة  أنوعلى الرغم من 
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الذي تحدث فيهما عن الصلح في قضايا الطالق، وهو  2008قانون اإلجراءات املدنية سنة 

لية الصلح آنه لم يعدل أتاريخ مقارب لصدور التشريعين املقارنين املذكورين أعاله، إال 

القضائي وتركها مسندة إلي القاض ي على الرغم من األرقام املوجودة التي تثبت عدم نجاعة 

الصلح الذي يقوم به القاض ي، كما أن في هذه األلية التقليدية إرهاق للقاض ي بمسائل غير 

كن اليوم مختص فيها، وربما املشرع تريث في اعتماد األلية املذكورة أعاله ليرى نتيجتها أوال، ول

ليات جديدة تواجه معضلة الطالق الذي هو مدمر لألسرة وضحيته األوالد آالبد من اعتماد 

 ويكون ذلك بإعادة تنظيم قسم شؤون األسرة وذلك عن طريق:واملجتمع على املدى البعيد 

أنشاء فرع تابع لقسم شؤون األسرة يسمى باإلصالح األسري يكون تحت إشراف قاض ي  .1

 شؤون األسرة 

تعيين موظفين مختصين في الفرع مكونين من استشاريين قانونيين، نفسيين، اجتماعيين،  .2

شرعيين، يتم تسميتهم بقرار وزاري صادر عن وزير العدل والذي يحدد عددهم في كل 

فرع، وذلك حسب عدد القضايا والكثافة السكانية في دائرة اختصاص املحكمة التي 

 يوجد بها القسم 

الفرع وأهمها محاولة الصلح في جميع قضايا األسرة باستثناء تحديد اختصاصات  .3

املواريث والنسب وغيرها مما فيه نصوص أمرة ال تقبل الصلح، والصلح خصوصا في 

 الطالق عموما.

 تحديد مهام كل عضو في املكتب أثناء نظره في الصلح وذلك حسب تخصصه. .4

قضايا تعرض عليه وجوبا قبل رفع تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها أمام الفرع، وجعل ال .5

الدعوى، وتحديد املدة القصوى لنظره في امللف قبل تحرير محضر املصالحة أو إحالة 

 امللف أمام قاض ي شؤون األسرة.

 يلزم الفرع بتحرير تقارير دورية إلى وزارة العدل حول سير عمله. .6

 لتنمية مهاراتهم.تستفيد أعضاء املكتب من دورات تكوينية في مجال اإلصالح األسري  .7

 :املراجعقائمة 

 : ملؤلفاتا

 عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الصلح وتطبيقاته ،(2010) ،حمد محمود بوهشيشأ
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 ملخص:

أكد  نظرا لخطورة اإلجرام املنظم وتأثيره السلبي على الصعيدين الدولي والوطني،

على وذلك باالعتماد  املجتمع الدولي على ضرورة مكافحة الجريمة املنظمة منذ عقود مضت،

من خالل وأمن الدول واستقرارها السياس ي واالقتصادي  آليات ووسائل لحماية املجتمعات،

آليات قواعد قانونية كرستها األجهزة الرئيسية للمنظمات الدولية الكبرى كمنظمة األمم 

مختلف االتفاقيات الدولية املبرمة  في" اإلنتربول ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية"  املتحدة،

وكذا القرارات والتوصيات املتخذة ملجابهة هذه  ؤتمرات الدولية التي عقدت في هذا الشأن،وامل

 فضال عن العديد من التدابير املتخذة على املستوى الوطني. الظاهرة الخطيرة،

الشرطة -األمم املتحدة-منظمات دولية-مجتمع دولي-جريمة منظمة: الكلمات املفتاحية

 .الجنائية

Abstract: 
In view of the seriousness of organized crime and its negative 

impact at the international and national levels, the international 

                                           
املؤلف املرسل. 
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community stressed the need to combat this organized crime for 

decades, by relying on mechanisms and means to protect societies, and 

the security and political and economic stability of States based on the 

mechanisms of legal rules established by The principal organs of major 

international organizations such as the United Nations and the 

International Criminal Police Organization (Interpol) through the 

various international conventions concluded and international 

conferences held in this regard, as well as the decisions and 

recommendations taken to confront this dangerous phenomenon, as 

well as For many of the measures taken at the national level. 

key words: Organized crime-international community-international 

organizations-the United Nations-criminal police. 

 مقّدمة: 

أكد الوطني، نظرا لخطورة اإلجرام املنظم وتأثيره السلبي على الصعيدين الدولي و 

وذلك باالعتماد  الظاهرة الخطيرة منذ عقود مضت،املجتمع الدولي على ضرورة مكافحة هذه 

وأمن الدول واستقرارها السياس ي واالقتصادي  على آليات ووسائل لحماية املجتمعات،

استنادا إلى قواعد قانونية كرستها االتفاقيات الدولية املبرمة في هذا الشأن وإلى التشريعات 

 بها. الوطنية املتعلقة

از مختلف املبادرات واالستراتيجيات، التي اعتمدها هيئات وتهدف هذه الدراسة إلى إبر 

وطنية ودولية ملكافحة ظاهرة اإلجرام املنتظم، وقد ركزنا على األمم املتحدة باعتبارها أكبر 

منظمة دولية تعنى بحفظ السلم واألمن الدوليين، وعلى الشرطة الجنائية الدولية الرتباط 

ف صور الجريمة املنظمة، كاإلتجار غير املشروع نشاطها بصفة مباشرة مع مقترفي مختل

 باملخدرات واملؤثرات العقلية، الهجرة غير الشرعية، تبييض األموال...الخ.

 اإلشكالية:

ملسبباتها  املنظم بالتصدياتجهت جهود املجتمع الدولي ككل ملواجهة ظاهرة اإلجرام 

من خالل العديد من املنظمات  وذلك بدعم وتطوير سبل التعاون األمني والقضائي والقانوني

 ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية.املتحدة، الدولية واإلقليمية كمنظمة األمم 

 وترتيبا ملا سبق فإن اإلشكالية التي نرى أنها جديرة بالطرح هي:
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اآلليات والقواعد القانونية التي اتخذتها وكرستها األجهزة الرئيسية للمنظمات  ما

ملكافحة  "اإلنتربول ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية " نظمة األمم املتحدة،الدولية الكبرى كم

 مختلف صور الجريمة املنظمة؟

 مناهج الدراسة:

املنهج الوصفي لتوصيف النصوص القانونية  اعتمدنا في دراستنا لهذا املوضوع على

املنهج التحليلي، لتحليل تلك النصوص  وعلى ،باملواد التي لها صلة بموضوع البحث املتعلقة

الواردة في مختلف االتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، وكذا تحليل مختلف قرارات 

 أجهزة األمم املتحدة كالجمعية العامة، ومجلس األمن.

 خطة الدراسة: 

 نتناول في املبحث األول ، لإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا على خطة من مبحثين

أما  ،املتحدةمستوى منظمة األمم  املنظمة علىالقواعد واآلليات الدولية ملكافحة الجريمة 

  .دور الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة الجريمة املنظمة فيه املبحث الثاني فنتناول 

 آليات وسبل مكافحة الجريمة املنظمة على املستوى الدولي األول: بحثامل

 )منظمة األمم املتحدة(

قبل الحديث عن الدور الكبير الذي لعبته وما زالت تلعبه منظمة األمم املتحدة في 

التي انتشرت بشكل واسع جدا واتخذت صورا عديدة ومعقدة  مكافحة الجريمة املنظمة

 تهدد السلم واألمن الدوليين ليس فقط في الدول النامية بل حتى في الدول العظمى أصبحت

بإيجاز عن أهم األجهزة الرئيسية لهذه املنظمة التي تلعب أدورا  من املفيد جدا أن نعرج ولو

وذلك من خالل العديد من اآلليات  ومكافحة اإلجرام املنظم، هامة في حفظ السلم واألمن،

واملعاهدات  واملؤتمرات الدولية التي تعقدها، القانونية كالقرارات والتوصيات التي تصدرها،

 التي تبرمها في هذا املجال.

في  "فرانسيسكو سان" نظمة األمم املتحدة كما هو معلوم أنشأتها معاهدةم

أجهزة رئيسية تعمل على تنفيذ  ستةلها  مادة، 111،اشتمل ميثاقها على ديباجة و1945العام

 كل حسب اختصاصه وهي: أهدافها ومقاصدها،
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 مجلس الوصاية، املجلس االقتصادي واالجتماعي،العامة، الجمعية األمن، مجلس 

فضال عن العديد من الوكاالت املتخصصة التابعة لها  األمانة العامة، محكمة العدل الدولية،

 .كمنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية...الخ

 أجهزة األمم املتحدةاملطلب األول: 

املتحدة في هذا املقام الحديث عن األجهزة الفعالة التابعة ملنظمة األمم  نركز عنهما 

املنظمة كمجلس األمن، والجمعية العامة، واملجلس تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجريمة  التي

 االقتصادي واالجتماعي الرتباط سلطاتها وصالحياتها بموضوع بحثنا هذا.

 : مجلس األمنالفرع األول: 

مجلس األمن هو أحد األجهزة الرئيسية الفعالة والحساسة في منظمة األمم املتحدة 

الجهاز التنفيذي لهذه املنظمة ويتضح من خالل تسميته الدور األساس ي املنوط به  باعتباره

املتمثل فـي الحفاظ على األمـن والسلم الدوليين وقـد ورد ذكره في امليثاق في الفصل الخامس 

وهذه املواد تناولت كل ما يتعلق بهذا الجهاز من حيث العضوية  32إلى غاية املادة 23من املادة

 اإلجراءات. طريقة التصويت فيه، سلطاته، ظائفه،و  فيه،

 : الجمعية العامةالفرع الثاني: 

، 15، 14، 13، 11، 10إن مهام واختصاصات الجمعيــة العامــة تم النص عليها في املـواد

وقد تطورت اختصاصاتها تدريجيا من خالل في الفصل الرابع من ميثاق األمم املتحدة،  17

أو إصدار القرارات امللزمة مثل -وهي غير ملزمة-سواء في إصدار التوصياتاملمارسة الدولية 

 (2002)بوسلطان،  .إقرار امليزانية واملوافقة على انضمام الدول الجديدة

ولقد كان للجمعية العامة مبادرات عدة في مجال تحقيق األمن والسلم ومن أشهر هذه 

رغم املعارضة الشديدة  1950نوفمبر03فيالصادر  من أجل السلم" االتحاد" املبادرات قرار

 .السوفيتي لالتحاد

وبناء على هذا القرار يمكن للجمعية العامة إصدار التوصيات الالزمة للدول األطراف 

وهذا ما أكدته  التخاذ اإلجراءات املناسبة ملجابهة الوضع بما في ذلك إمكانية استخدام القوة

 (.1950لعام من أجل السلم االتحاد األولى من إعالنالفقرة 
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 واالجتماعي االقتصادياملجلس الفرع الثالث: 

هذه املهام  وحدد مهامه بدقة، 72إلى61خصص له الفصل العاشر من امليثاق املواد من

تظهر بصورة سلطات دفع أو تنسيق أو تنفيذ كما تظهر في آن واحد أنها سلطات متعارضة أو 

 .مع غيرها في األجهزة األخرى خاصة منها الجمعية العامة متكررة

 :دور أجهزة منظمة األمم املتحدة في مكافحة الجريمة املنظمةاملطلب الثاني/

 منظمة األمم املتحدة دورا كبيرا في مكافحة الجريمة املنظمة عبر الدول، لعبت أجهزة

من بينها عقد املؤتمرات الدولية وإبرام االتفاقيات كثيرة ومتعددة، وأعمالها في هذا الشأن 

 .(2011)خاطر،  الجريمةالدولية وإصدار القرارات والتوصيات ملنع 

 :أهم املؤتمرات الدوليةالفرع األول: 

 من بين أهم املؤتمرات نذكر:

والذي تعتبر أول مؤتمر طرحت فيه الجريمة  بجنيف، 1975املؤتمر الخامس املنعقد عام-

 املؤتمر.من جدول أعمال هذا 05وتم تناول ذلك في البندالدراسة، املنظمة للنقاش و 

الذي تم فيه تناول الجرائم االقتصادية  بكاراكاس، 1980املؤتمر السادس املنعقد عام-

 العابرة للحدود واألوطان.

الذي أوص ى بضرورة تضافر الجهود ملكافحة  بميالنو، 1985املؤتمر السابع املنعقد عام-

 والجريمة املنظمة بوجه عام. بالعقاقير املخدرة وإساءة استعمالها، اإلتجارظاهرة 

في هافانا الذي أقر بعض املبادئ التوجيهية ملنع الجريمة  1990املؤتمر الثامن املنعقد عام-

بير وطنية ودولية فعالة ملكافحة الجريمة املنظمة ومكافحتها وأوص ى الدول بضرورة اتخاذ تدا

 وتعزيز التعاون بين الدول في ذلك. املنظمة والجريمة اإلرهابية،

في القاهرة الذي أكد على ضرورة تعزيز االتفاقيات  1995املؤتمر التاسع املنعقد عام-

 تجاراإلواإلجراءات القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة املنظمة وعلى وجه الخصوص جريمة 

 .(2008)البريزات، 

والذي تناول اآلثار الجسيمة الجريمة املنظمة بكل  في فينا، 2000املؤتمر العاشر املنعقد عام-

 صورها.

الذي تناول مسألة انتشار الجريمة  في بانكوك، 2005املؤتمر الحادي عشر املنعقد عام-

ي نبتذلك بو  وجرائم غسيل األموال، باألشخاص، اإلتجارالسيما جرائم  املنظمة بشكل الفت،

 اتخاذ تدابير فعالة ملكافحتها ومنع انتشارها.
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والذي أقر بضرورة اتخاذ التدابير السلفادور، في  2010املؤتمر الثاني عشر املنعقد عام-

باألشخاص وتهريب  اإلتجارو تدابير أخرى من أجل التصدي لجرائم الالزمة، التشريعية 

 وتوثيق أواصر التعاون بين الدول في ذلك. املهاجرين،

تم إنشاء لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية داخل الهيكل التنظيمي  1991وفي عام

ملنظمة األمم املتحدة تتولى مهمة عقد مؤتمرات تحضيرية تمهيدا لعقد مؤتمر األمم املتحدة 

 سنوات.05الذي يعقد كل

ت بإنشاء اللجنة االستشارية لخبراء منع الجريمة ومعاملة املجرمين الذي عهد كما قام

 ووضع الخطط، وإيجاد البرامج، إليها مهمة مكافحة الجريمة وتقديم املشورة لألمين العام،

وتعقد مؤتمرات  ومعاملة املجرمين، ورسم سياسات لتدابير دولية في مجال منع الجريمة،

والخبرات بين األخصائيين من  ك بهدف تعزيز وتبادل املعارف،دورية كل خمس سنوات وذل

مختلف الدول من أجل تدعيم التعاون الدولي واإلقليمي في مجال مكافحة الجريمة بوجه 

 الجريمة املنظمة بوجه خاص.و  عام،

 هذا وقد أعلن مدير عام مكتب منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة واملخدرات

تدشين آلية جديدة ملكافحة الجريمة املنظمة تسمح لصانعي السياسات عن  ""جوري فيدتوف

واالستعانة بهم أثناء  في مختلف بلدان العالم فهم خبرات املتخصصين املتراكمة في هذا املجال،

 االستراتيجيات املعنية بمكافحة األنشطة اإلجرامية املختلفة على املستوى الوطني، وضع

خبيرا دوليا 50الجديدة توفر معلومات تحليلية أعدها نحوأن اآللية  "فيدتوف" وأوضح

الفتا  حالة إجرامية لها عالقات باملنظمات اإلجرامية الدولية،200متخصصا عقب دراسة نحو

 .إلى تمتع هؤالء الخبراء باملعرفة التراكمية عن الجريمة

دة وقد جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة ملؤتمر منظمة األمم املتح

بمشاركة  فينا في 2012أكتوبر16الذي عقد في ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية،

مسئول ومتخصص يمثلون الدول األعضاء في األمم املتحدة إلى جانب ممثلين عن 800نحو

وذلك بهدف مناقشة سبل مكافحة الجريمة املنظمة على  جمعيات ومنظمات املجتمع املدني،

 .(2012املتحدة تعلن عن تدشين آلية جديدة ملكافحة الجريمة املنظمة،األمم ). مستوى العالم

 :كافحة الجريمة املنظمةملالتي أصدرتها املنظمة  االتفاقيات والقراراتالفرع الثاني: 

 من أهم مبادرات منظمة األمم املتحدة في مكافحة الجريمة املنظمة نذكر ما يلي:

 نذكر: من بين هذه االتفاقيات: االتفاقيات-1
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والتي أكدت على ضرورة تنسيق السياسات  ،2000لعام "باليرمو" اتفاقية الجريمة املنظمة-

وعلى  منها،05الجنائية الوطنية ملواجهة انتشار الجريمة املنظمة من قبل الدول في املادة

 )أمنية، تشريعية وتدابير أخرى  ضرورة أن تتدخل الدول األطراف فيها ما يلزم من تدابير

 .لتجريمها واملعاقبة عليها اقتصادية( ة،سياسي

حيث يتعلق  ،2000البروتوكوالت الثالثة التفاقية مكافحة الجريمة املنظمة بباليرمو عام-

ويتعلق  وبخاصة النساء واألطفال، باألشخاص، اإلتجارالبروتوكول األول بمنع ومعاقبة 

أما البروتوكول  والبحر والجو،البروتوكول الثاني بمكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر 

بها  واإلتجار والذخيرة، وأجزائها ومكوناتها، الثالث فيتعلق بمكافحة صنع األسلحة النارية،

 .(2004)بسيوني،  بصورة غير مشروعة

انتشار والتي من شانها املساهمة الحد من  ،2003االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد عام-

خاصة وأن الكثير من  الجرائم املنظمة املقترنة بالفساد داخل القطاع الوظيفي في الدول،

 املنظمات اإلجرامية كثيرا ما تلجأ إلى رشوة وإفساد املوظفين العموميين.

 ،1988غير املشروع باملخدرات واملؤتمرات العقلية لعام اإلتجاراالتفاقية الخاصة بمكافحة -

وذلك  ،((UNDCPبـبرنامج األمم ملتحدة للسيطرة على املخدرات"وإعداد املنظمة لبرنامج يسمى 

ومنها  من أجل تعزيز تنفيذ االلتزامات املتعلقة باملعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات،

 وذلك بالتعاون مع كثير من الوكاالت املتخصصة ملنظمة األمم املتحدة، 1996و 1988اتفاقيتي

ومنظمة األمم املتحدة للثقافة  واملنظمة الدولية للزراعة، منظمة األمم املتحدة للطفولة،منها 

وحمالت تحسيس وتوعية بخطورة املخدرات  و ذلك عن طريق إعداد برامج وقائية، والعلوم،

 .(2010)داود،  وأضرارها

 (.45/116رقم  املعاهدة النموذجية لتسليم املجرمين) قرار-

 (.45/117املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة في املسائل الجنائية )قرار رقم -

 (.1990منع الجريمة املنظمة ومكافحتها)مؤتمر هافانا -

 (1989)باريسFATFمجموعة العمل املالي الدولي -

األمن (تضم ممثلين عن الدول الصناعية للتنسيق والتعاون في مجاالت 1988لجنة بازل)-

 .(2010)شاللة،  ومكافحة اإلجرام

 من أهم هذه القرارات:: القرارات-2
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 24/07/1995املؤرخ في 10-95القرار الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي رقم -

واملتعلق بعمل العدالة الجنائية ضد تهريب املهاجرين غير الشرعيين الذي تقوم به املنظمات 

 العالم.اإلجرامية في الكثير من دول 

 1994الصادر عام157-94القرار الصادر عن الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم-

والعدالة الجنائية بدراسة ومعالجة املشاكل الناجمة عن والقاض ي بتكليف لجنة منع الجريمة 

 الجريمة املنظمة والفساد.

مجاله، ومنظمة العمل الدولية كل في  هذا فضال عن دور منظمة الصحة العاملية،

 وغيرهما في مكافحة الجريمة املنظمة.

دور املنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة  :بحث الثانيامل

 نظمةامل

إلى جانب منظمة األمم املتحدة هناك منظمة أخرى عرف عنها الكثير في مجال مكافحة 

"املنظمة الدولية  وهذه املنظمة تدعىخاص، والجريمة املنظمة بوجه عام، الجريمة بوجه 

 املنظمة.التي تعد من أقدم صور التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة  للشرطة الجنائية"

 نشأتها و مبادئهااملطلب األول: 

سنتناول من خالل هذا املطلب نشأة املنظمة الدولية للشرطة الجنائية واملبادئ التي 

 تقوم عليها هذه املنظمة في قانونها األساس ي

 الفرع األول: نشأتها

الدولي  املؤتمر)ا نيفي في 1923عام اإلنتربول أنشئت املنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

الفرنسية منذ  "ليون" ومقرها اآلن في مدينة، (1923لعام ائيةالجن الثاني للشرطة

ولها مكاتب  دولة عضو، 177وتضم ،انضمت إليها العديد من الدول ومنها الجزائر،1989عام

وتقوم بعدة مهام  وهي منظمة رسمية بين الحكومات، وطنية في كل دولة من الدول األعضاء،

فهي  أما العضوية فيها، والتعاون الدولي ضد الجريمة، وخاصة في مجال تبادل املعلومات،

 .مفتوحة أمام جميع الدول 

وأنها ليست مقصورة على دول  هذا يعتبر تأكيد على الطابع العالمي للعضوية فيها،

االنضمام للمنظمة الدولية للشرطة  تحترم التزامات قانونها األساس ي يمكنها فكل دولة معينة،

لمادة الرابعة من ، طبقا لدولة186الدول املنظمة حاليا إلى حوالي وقد وصل عدد الجنائية،
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املعدل بموجب 1956لعام "اإلنتربول " القانون األساس ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 .2008عام بسانت بيتسبرغللجمعية العامة 77الدورة

مباشرة بعد أي  1963سنة "اإلنتربول " وقد انضمت الجزائر إلى منظمة الدولية للشرطة

ويمثلها اآلن املكتب املركزي للشرطة الذي يقع مقره بالجزائر  االستقالل الوطني،

إلى  1974وقد تولت الجزائر منصب نيابة رئاسة املنظمة من سنة، العاصمة)شاطوناف(

  1983سنة

 مبادئهاالفرع الثاني: 

ها قانونها األساس ي تتمثل املبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي كرس

 :(2008القانون األساس ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية املعدل عام:)يليفيما 

 للدول األعضاء في املنظمة. احترام السيادة الوطنية-

 العامة.تنفيذ قرارات جمعيتها -

 املنظمة.املساواة في الحقوق وااللتزامات بين جميع الدول األعضاء داخل -

أو  أو العسكري، املنظمة أي نشاط يتعلق بالقضايا ذات الطابع السياس ي، يحظر على-

 العنصري. و، أالديني

 املطلب الثاني: أهدافها ومجاالت اختصاصها

للمنظمة أهداف ومقاصد تقوم عليها من أجل التعاون وتنفيذ القوانين في مختلف 

 نبينه في الفرعين اآلتيين:املجاالت وعبر مختلف الدول وكذا مجاالت اختصاصاتها وهذا ما س

 أهدافها ومقاصدهاالفرع األول: 

تهدف هذه املنظمة إلى رفع مستوى التعاون بين أجهزة تنفيذ القوانين في الدول في 

وتوحيد اإلرادة  واملتابعة القانونية، والتحري، مختلف املجاالت من تبادل املعلومات،

وتشجيعها على تطوير التشريعات بما يكفل السياسية للدول بشأن التصدي لهذه الجريمة 

 تسعى إلى تحقيق األهداف التالية: و مكافحة الجريمة املنظمة بصورة فعالة.

الشرطة الجنائية في إطار األنظمة  تأمين وتنمية التعاضد على أوسع نطاق بين كافة سلطات-

 اإلنسان. القائمة في مختلف الدول و البيان العالمي لحقوق 

الفاعلة في الوقاية من جرائم القانون  مية كافة املؤسسات القادرة على املساهمةإنشاء وتن-

 العام.
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 مجاالت اختصاصهاالفرع الثاني: 

 هي: اإلنتربول  تعنى بها منظمة ومن أهم الجرائم التي

سرقة  في الرقيق، اإلتجار السرقة، غير املشروع باملخدرات تهريب البضائع، اإلتجارجرائم -

وتتمثل املهام الرئيسية  التزييف والجرائم املالية جرائم اإلرهاب، الفنية واألثرية،األعمال 

املجال في جمع املعلومات والبيانات عن الجريمة و املجرمين في مختلف  للمنظمة في هذا

والتعاون مع األجهزة األمنية في مختلف البلدان لتعقب املجرمين الفارين والقبض  الدول،

 .عليهم

والكشف عن الجرائم املعلوماتية عامة  والتحري، بعمليات البحث، اإلنتربول كما تختص -

عن طريق تعقب  باعتبارها نوع جديد من اإلجرام املنظم، خاصة ومرتكبيها وشبكة اإلنترنت،

والقيام بعملية التفتيش العابر للحدود ملكونات الحاسب اآللي  األدلــة الرقمية وضبطها،

بحثا عن ما قد تحتويه من أدلة وبراهين على  نظمة املعلوماتية وشبكات االتصال،املنطقية واأل 

 .ارتكاب الجريمة املعلوماتية

 دورها في مكافحة الجريمةالفرع الثالث: 

وذلك من  (في مكافحة الجريمة بشكل فعال،اإلنتربول ساهمت منظمة الشرطة الدولية)

وقد تركز  مهمة عن املجرمين املطلوبين للعدالة،خالل تزويد الدول األعضاء فيها بمعلومات 

اهتمامها في السنوات األخيرة بصورة أساسية على الجريمة املنظمة واألنشطة اإلجرامية ذات 

 العالقة بها.

فرقة متخصصة ملكافحة  لإلنتربول أسست في السكرتارية العامة  1999ففي عام

نظمة للتصدي لهذه الجريمة من خالل تزويد اإلجرام املنظم أوكل إليها مهمة تنفيذ سياسة امل

 الدول األعضاء باملعلومات املختلفة حول املنظمات اإلجرامية وغسيل األموال واملشتبه فيهم،

: وإعداد الدراسات حول هذه الجريمة و يمكن إجمال أهم مهام هذه الفرقة فيما يلي

 .(161، صفحة 2008)البريزات، 

خلق آلية لتبادل املعلومات والوثائق عن األشخاص واملنظمات اإلجرامية في كافة أنحاء -

 العالم.

 نشر التقارير أو املعلومات اليومية واإلعالنات الدولية وتوزيعها.-
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 وتوثيق التعاون فيما بين الدول األعضاء تنظيم املؤتمرات لدراسة ظاهرة الجريمة املنظمة،-

الجريمة  مهامها في مجال مكافحة2008انون األساس ي للمنظمة الصادر عاموقد حدد الق

  )حسين( :وتتمثل فيما يلي والجريمة املنظمة بوجه خاص، بوجه عام،

حيث تتسلم املنظمة هذه واملجرم: والبيانات املتعلقة بالجريمة  تجميع وتبادل املعلومات-

وتقوم األعضاء، وتتبادلها مع املكاتب املركزية للشرطة الجنائية في الدول  البيانات واملعلومات

 مكافحة بتجميع هذه البيانات وتنظيمها لديها وهذه الوثائق تعتبر وثائق مهمة في املنظمة

 .الجريمة على املستوى الدولي

 تتولى حيث تنسيق الجهود بين الدول األعضاء خاصة في مسألة القبض على املجرمين:-

وذلك بتعيين  التنسيق مع الدولة العضو من خالل املكاتب املركزية الوطنية التابعة للمنظمة،

املجرمين وفقا ملا  وتسليم واإلسراع في اتخاذ إجراءات القبض عليه، مكان تواجد املجرم،

املادة الثانية كما جاء في  اإلنسان تضمنته القوانين والنظم الداخلية للدول واتفاقيات حقوق 

 (2008من القانون األساس ي للمنظمة الدولية لشرطة الجنائية لعام

 وجرائم تبيض األموال، مثل جرائم املخدرات،العام:  العمل على مكافحة جرائم القانون -

التدخل في املسائل والشؤون ذات الطابع  اإلنتربول  بحيث يمنع على وكذلك جرائم اإلرهاب،

املادة الثالثة من القانون وهذا ما نصت عليه  العنصري أو الديني أو  أو العسكري، السياس ي،

 .2008األساس ي للمنظمة الدولية لشرطة الجنائية لعام

من خالل إبالغ الدول باحتمال  وذاكالدولي: حماية األمن أجل املساعدة للدول من  تقديم-

 .ك البلدوإما لوجود مجرم خطير في ذلإليها، إما نظرا لورود معلومات  وقوع جرائم جديدة،

القيام بالتدريب على كيفية البحث والتحري عن الجريمة واملجرمين ألجهزة الشرطة واألجهزة -

وذلك عن طريق  األخرى املكلفة بالبحث عن الجريمة واملجرمين والتحقيق فيها في الدول،

 غيرها.واملؤتمرات و امللتقيات، و التدريبية، البرامج والدورات 

قامت بعدة أنشطة ومبادرات من أجل مجال  اإلنتربول  ظمةمن وتجدر اإلشارة إلى أن

ففي مجال مكافحة جريمة غسيل األموال  مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية،

حيث تم فيه  عقد اجتماع مع السلطات املعنية في الدول،ب 1995منذ عام اإلنتربول قامت 

االتفاق مع الدول األعضاء على اتخاذ قرار يتعلق بمكافحة الجرائم املالية عبر الدول وتعزيزها 

الدول األعضـاء بتبني مسائـل تضـمنها تشريعاتها  اإلنتربول كما أوصت  التعاون الدولي، تدعيمفي 

 الداخلية تتمثل خاصة في:



 

 املنظمةدور املنظمات الدولية في مكافحة الجريمة 

 املنظمة الدولية للشرطة الجنائية نموذجا( )منظمة األمم املتحدة،
 

137 

واملعلومات في غسيل  االتصاالتنولوجيا اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع استخدام التك-

 األموال.

من وجود  واإلشراف على البنوك واملؤسسات املالية، ضرورة تأكد األجهزة املعنية بالرقابة،-

 برامج كافية لدى هذه الجهات ملكافحة غسيل األموال.

األموال غير  ومصادرة مع الدول العربية واإلسالمية في مجال تسليم املجرمين، اإلنتربول تعاون -

  املشروعة

ومنح سلطة التحري القانوني الكافية ألجهزة تنفيذ القوانين في الدول لتعقب  تعقب األموال-

 من النشاط اإلجرامي املنظم. املحصلةجميد رؤوس األموال تو  ومتابعة،

 أنه ينبغي االستفادة من خبرات املنظمة الدولية للشرطة الجنائية وفي ذلك نقول،

في مجال جمع املعلومات والبحث والتحري والتحقيق في الجريمة املنظمة بمختلف  ل""األنتربو 

والجزائر على وجه الخصوص باعتبارها إحدى  صورتها وتتبع مرتكبيها من قبل الدول العربية،

واالستفادة أيضا من الوسائل التكنولوجية واملعلوماتية التي  الدول األعضاء في املنظمة،

عميمها على أجهزة الضبطية القضائية املكلفة بالبحث والتحقيق وتعقب تتوافر عليها وت

أعوان الجمارك وحراس الحدود املكلفين  ما أجهزة الشرطة والدرك الوطني،سياملجرمين ال 

وتهريب املهاجرين غير الشرعيين  وجرائم املخدرات، بمكافحة جرائم التهريب السلع والعمالت،

 وغيرها.

إلى التطور  1999لقانون العقوبات املنعقد في بودبست عام16دوليوقد أشار املؤتمر ال

امللحوظ في مجال التعاون الشرطي ملكافحة الجريمة من خالل استخدام وسائل وقنوات 

 والتعاون مع األجهزة الشرطية اإلقليمية مثل العديد من الدول، جديدة لالتصال بين

التكنولوجية الحديثة كنظام املراقبة عبر الحدود واستخدام الوسائل  في أوروبا، ""اإليربول 

 .بواسطة األقمار الصناعية

 : خاتمة

التطور الكبير الذي يشهده املجتمع الدولي املعاصر من غزو الفضاء والسباق نحو إن 

 ةرافقته موجوسرعة املواصالت وسهولة التواصل  ،الرقمية والتحكم في التكنولوجيا التسلح،

غير املشروع كاإلتجار وخطيرة من انتشار وتفش ي أصناف عديدة من الجرائم  واسعة
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بمختلف  والتزوير والهجرة غير الشرعية، وتبييض األموال، باملخدرات واملؤثرات العقلية،

 .والجرائم اإللكترونية ،صوره

الجريمة املنظمة العابرة بتعرف بما يسمى أضحت هذه الجرائم الخطيرة التي  قدو 

ليس فحسب في دول العالم تهدد السلم واألمن،  زيادة عن جرائم اإلرهاب الدولي للوطن،

لذلك سارعت مختلف الدول واملنظمات الدولية . ، بل منظومة األمن الجماعي ككلالثالث

الكبرى كمنظمة األمم املتحدة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية للبحث عن السبل الفعالة 

جرام املنظم والوقاية منه، وذلك من خالل إبرام العديد من االتفاقيات ملكافحة ظاهرة اإل 

 والتصديق عليها، وتنظيم العديد من املؤتمرات والندوات حول هذه الظاهرة الخطيرة.

 وقد توصلنا في بحثنا هذا إلى النتائج التالية:

 النتائج:

 ، والحروب األهليةاملسلحة النزاعاتإن من أهم عوامل ظهور وتفش ي ظاهرة اإلجرام املنظم، -

طغيان مناطق عديدة من العالم نتيجة واإلرهاب الدولي في  التي ساهمت في تغذية العنف

، الن ذلك خيرات الشعوب الفقيرة واستعبادها وتجويعها هااستغاللو  وغطرسة الدول العظمى

 ين الدول.يخلق بيئة مناسبة لنشاط جماعات اإلجرام املنظم لغياب العدالة واملساواة ب

بما نقدمه نحن األفراد  وانحصار دائرة انتشار الجرائم مرتبط ،أمن واستقرار املجتمع الدولي-

كما أنه مرتبط  واحترام الغير. ونبذ األنانية، والقدوة في السلوك، من ضمانات التربية الحسنة،

روب والتوترات الدولية الشائكة السيما قضايا الح أيضا بمواقف الدول الكبرى تجاه القضايا

من قرارات عادلة على مستوى أجهزة املنظمات  يتخذاإلقليمية والنزاعات املسلحة وبما 

 .الدولية الفاعلة كمجلس األمن واملحكمة الجنائية الدولية مثال

انعكاسات أخطار الجريمة املنظمة أصابت حتى البنية االجتماعية واالقتصادية للدول -

دة للتعاون فيما بينها من أجل تتبع املجرمين وتعقب آثارهم ومن تسعى جاه هاجعلالعظمى مما 

وذلك من خالل إبرام العديد من االتفاقيات واملعاهدات وعقد  ثم تسليمهم للمحاكمة،

 ملجابهة هذه الظاهرة مثال" اإلنتربول " الندوات واملؤتمرات الدولية وإنشاء هيئات دولية

 املقلقة.الخطيرة 

لحد اآلن غير  فإن النتائج املحققة ملكافحة الجريمة املنظمةالجهود الكبيرة التي بذلت  رغم-

بالنظر إلى ارتفاع درجات ومستويات اإلجرام التي تطالعنا بها الهيئات املختصة في ، مرضية

 إحصاء ورصد ظاهرة اإلجرام عبر مختلف دول العالم.
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جعلت الكل يتساءل عن املنظم، ظاهرة اإلجرام  مجابهة النتائج الصادمة واإلخفاق الكبير في-

 ملكافحةفهل الخلل يكمن في منظومة القوانين التي سنتها الدول  السبب في هذا الفشل الكبير.

أم الخلل يعود إلى عدم التطبيق الصارم  بمختلف صورها ومستوياتها؟ املنظمة الجريمة

ها من خالل إدماجها في التشريعات للعقوبات التي أقرتها املجموعة الدولية وسعت لتطبيق

أم يعود ألسباب أخرى مرتبطة بالفساد، وبطبيعة العالقات القائمة بين املجموعة  الوطنية؟

 الدولية ككل.

 وقد توصلنا من خالل دراستنا هاته إلى طرح التوصيات )االقتراحات( التالية:

 التوصيات)االقتراحات(:

 املساواةو  احترام سيادة الدول،و  ،الدولي في التعاملحسن النية ضرورة إعمال وتفعيل مبدأ -

 .القاعدة القانونية وفاعلية لكونها الضامن األساس ي لنفاذ، في الحقوق وااللتزامات بينها

كشريك متعاون له نفس  على الدول العظمى أن تغير نظرتها تجاه الدول النامية، وتعتبرها-

 مستعمر.أو ابع وليس مجرد ت الحقوق وعليه نفس االلتزامات،

 ،العدالةالعمل على تنمية وإشاعة قيم ومبادئ الديمقراطية و  الوطني يجبعلى املستوى -

واحترام مبدأ  التعايش الديني والحضاري، والتسامح نشر ثقافةو  ونبذ العنف والتعصب،

 وكفالة الحريات األساسية، وفتح آفاق املستقبل أمام األجيال الصاعدة، تكافؤ الفرص،

 وضمان املنافسة الشريفة والنزيهة 

 على األخالق الحسنة، ئيجب اعتماد منظومة تربية متكاملة تقوم على حسن تربية الناش -

 ومختلف منظمات املجتمع املدني.الدينية، واملؤسسات  واملدرسةالشارع األسرة و انطالقا من 

ا ألنه لم يتلق تربية حسنة في أكيد أنه إم فالذي يقدم على ارتكاب الجريمة ويتفنن في تنفيذها،

أو ألنه اكتوى بنيران القهر والتهميش واإلحباط والظلم  ومجتمع فاضل، كنف أسرة متماسكة،

 وسدت في وجهه كل النوافذ نحو حياة كريمة.

 املراجع:قائمة 

 : ملؤلفاتا
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 ملخص:

( وخاصة البيئية منها بشكل فعال على الساحة ONGبرز دور املنظمات غير الحكومية)

الدولية خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن املنصرم، وتحديدا بعد مؤتمر األمم املتحدة 

م، ففي مجال حماية املناخ، وبالرغم أن الفقه 1992جانيرو عامللبيئة والتنمية بريو دي 

الدولي الحديث لم يعترف بعد بالشخصية القانونية الدولية لهذه املنظمات إال أن أحد لم 

ينكر الدور الواسع للمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية وفي التفاوض 

أصبح للمنظمات غير الحكومية نشاطات متنوعة تؤثر إلى على االتفاقيات الدولية، أي أنه قد 

حد كبير في اتخاذ القرار السياس ي حيث تقوم هذه باإلعداد للمؤتمرات الدولية البيئية وتقترح 

إبرام املعاهدات الدولية، وتقوم بإجراء حوار ونقاش في املحافل الدولية البيئية فتؤثر في 

م املساعدات أو الضغط على الدول التخاذ موقف اتخاذ القرارات وتقوم بالتشجيع وتقد

 معين وأحيانا تكون بعض بنود املعاهدات من اقتراحها.

  .، التغيرات املناخيةالبيئة: املناخ، املنظمات غير الحكومية، الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The role of non-governmental organizations (ONG), especially the 

environmental ones, has emerged effectively on the international scene 

during the last three decades of the last century, specifically after the 

United Nations Conference on Environment and Development in Rio 

de Janeiro in1992, in the field of climate protection, despite the fact 

that modern international jurisprudence has not yet recognized the 

personality However, no one has denied the wide role of non-

governmental organizations in preparing and implementing 
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development projects and in negotiating international agreements, 

meaning that NGOs have various activities that greatly affect political 

decision-making as the latter prepares for international environmental 

conferences. It proposes the conclusion of international treaties, 

conducts dialogue and discussion in international environmental 

forums, influences decision-making, encourages and provides 

assistance, or pressures states to take a specific position, and sometimes 

some of the treaty provisions are part of its proposal. 

key words: Climate, non-governmental organizations, the environment, 

climate change. 
 

 مقّدمة: 

في الواقع، ساهمت العديد من املتغيرات العاملية خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن 

كبيرة، مست بشكل رئيس ي قدرة الدول على القيام املاض ي في إحداث تحوالت، وإفراز تحديات 

بمهامه بشكل منفرد في تلبية تطلعات مجتمعاتها، ال سيما التطلعات ذات البعد اإلنساني، 

فكان هذا السياق مستعدا على وجود فواعل أخرى تسعى إلى القيام باملهام، ومواجهة 

عل، نجد املنظمات غير التحديات التي كانت من صميم اختصاص الدول، ومن هذه الفوا

الحكومية، التي سارعت ملشاركة الدول في إدارة وتبني بعض القضايا، كما تمكنت من وضع 

أجندات خاصة بها، وبذلك أضحت تساهم في رسم بعض األدوار في مختلف املجاالت التي 

 .تقتحمها
نتباه ليس كما أن التأثير املتزايد للمنظمات غير الحكومية في النطاق الدولي، ولد اال 

فقط إلى إنجازات هذه املنظمات، ولكن أيضا إلى القضايا التي تدافع عنها، ومن بين هذه 

القضايا التي أولت لها املنظمات غير الحكومية أهمية وعناية بالغة، قضايا املتعلقة باملناخ، 

دت حيث استطاعت توجيه السياسات الدولية وفق برامج بيئية تحقق التنمية املستدامة وح

بالدول إلى إدراج الثقافة البيئية في قوانينها األساسية الداخلية، واملصادقة على كل 

االتفاقيات الخاصة بحماية املناخ، وذلك اعتمادا على كل املبادئ واآلليات البيئية التي نصت 

 االتفاقيات الدولية املبرمة في املؤتمرات التي تناولت املناخ والتي صادقت عليها معظم دول 

 .العالم

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املنظمات غير حكومية قد نجحت في أداء دورها إلى حد كبير، 

وذلك بالنظر إلى مبادئها وأهدافها التي جاءت في مواثيقها. وعليه، فإن اإلشكالية التي يثيرها 
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حماية موضوع دراستنا تبحث في كيفية تناول هذه املنظمات البعد البيئي لديها واملتمثل في 

 املناخ وماهي اآلليات التي اعتمدت عليها؟

واستنادا إلى املوضوع محل البحث وقصد معالجته والوقوف على كل جوانبه اعتمدنا 

على منهجين رئيسيين: املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، حيث استخدمنا أسلوب البحث 

تي يمكن التوصل لها من الوصفي لوصف الظاهرة املراد دراستها، واستخالص أهم النتائج ال

 .حيث املهام واآلليات لذلك

مات غير  یةكما اعتمدنا أسلوب البحث التحليلي، ألّن تحديد مدى فّعال
ّ
تدخل املنظ

الحكومية في مواجهة التحديات البيئية تقتض ي منا تحليل هذا الدور وتمحيصه، بالشكل 

الحماية التي يحققها على أرض  یةمدى كفايته أو قصوره، ومدى فّعال ّينالذي يجعلنا نتب

الواقع بشأن مختلف املصالح البيئية املشمولة بالحماية. وعليه لإلجابة على اإلشكالية 

 :السابقة، ارتأينا تقسيمها، كما يلي

 .: دور املنظمات غير الحكومية في املحافل البيئية الدوليةاملبحث األول 

 .كومية في حماية املناخأساليب تدخل املنظمات غير الح املبحث الثاني:

 جهود املنظمات غير الحكومية في املحافل البيئية الدولية :املبحث األول 

ومن بين هذه -مؤخرا البيئية حاولت بعض املنظمات الدولية غير الحكومية في الحقيقة،

املنظمات: منظمة السالم األخضر، منظمة أصدقاء األرض، منظمة صندوق الحياة البرية 

تعديل قواعد العمل الدولية الجاري التعامل بها من (52م، صفحة 2015)حموتة ،  ،-العالمي

 على التجنيدية، وهي ترتكز في ذلك على قوتها املناخقبل الدول والهيئات الدولية في مجال 

استطاعت باالعتماد على ، وبهذا واالقتراحالصعيد الدولي، وقدرتها على التحليل والتفكير 

م، 2014-2013)وافي ، ئي، جملة من السبل املساهمة في إعداد قواعد القانون الدولي للبي

 إبراموتقترح ، تقوم باإلعداد للمؤتمرات الدولية البيئيةفهي مثال (88-87الصفحات 

فتؤثر في  ،في املحافل الدولية البيئية اتونقاش اتاملعاهدات الدولية، وتقوم بإجراء حوار 

أو الضغط على الدول التخاذ موقف  ،م املساعداتيوتقد ،وتقوم بالتشجيع ،اتخاذ القرارات

) الكيش،  .تنفيذها ةوتسهر على متابع وأحيانا تكون بعض بنود املعاهدات من اقتراحها ،معين

 .(391م، صفحة 2013
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وعليه، سنتطرق لدور املنظمات غير الحكومية في املحافل الدولية البيئية من خالل 

 :املطلبين التاليين

 : دور املنظمات غير الحكومية في املؤتمرات الدولية البيئيةاملطلب األول 

دور املنظمات غير الحكومية في املفاوضات على الصكوك الدولية لحماية  املطلب الثاني:

 املناخ.

 دور املنظمات غير الحكومية في املؤتمرات الدولية البيئيةاملطلب األول: 

وتنوعت انشغاالت الدول، ولم تعد  ،عرف القانون الدولي املعاصر تطورا متسارعا

بل تنوعت مواضيع تلك املؤتمرات  السياسية،باملوضوعات املؤتمرات الدولية تهتم فقط 

وكل ما يحقق األمن الجماعي  ،لتشمل قضايا التنمية والبيئة، ومحاربة الفقر والتخلف

والتنمية البشرية، وأصبحت املنظمات غير الحكومية تلعب دورا كبيرا في إنجاح أعمال تلك 

وإصدار  ،قديم االقتراحاتوت ،وحضور الجلسات ،املؤتمرات في كل املراحل، بدء بالتحضير

 وتحرير التوصيات، وصوال إلى مراقبة التنفيذ وتجسيد التوصيات والبرامج. ،البيانات

وعليه، سوف نتطرق إلى دور املنظمات غير الحكومية في املؤتمرات الدولية البيئية من 

 خالل الفروع التالية:

 التحضير لعقد املؤتمرات الدولية البيئيةالفرع األول: 

ويطلق عليه -م1992عاملشكل مؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو 

هي قمة نظمتها األمم املتحدة بريو دي جانيرو، بالبرازيل، من أجل و  ،قمة ريو، أو قمة األرض

حكومة، 172م، وشارك في املؤتمر1992يونيو14يونيو حتى03البيئة والتقدم، وكان ذلك من

ممثل ملنظمات غير حكومية 2400ت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها، وحواليدول أرسل108منها

الذي عقد موازيا للقمة وأطلق  شخص في املنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية 17,000و

حدثا مهما فيما يتعلق بمشاركة ممثلين من جهات غير حكومية في ، -عليه املركز االستشاري 

املؤتمر بمشاركة املنظمات غير الحكومية في األعمال  حيث سمح ،النظام البيئي الدولي

ومكنهم من املساهمة في صياغة  ،التحضيرية للمؤتمر بصفتهم خبراء في مجال التعاون الدولي

م أمام املؤتمر ّدِّ
ُ
وقد كان بعض ممثلي هذه املنظمات أعضاء أيضا في  ،جدول األعمال الذي ق

وقد حضر هؤالء املمثلون جميعا كل اجتماعات  ،الهيئة الحكومية الدولية لخبراء املناخ

) عسكر،  .املؤتمر الرسمية وغير الرسمية، وقدموا خاللها وثائق مهمة بصفتهم مراقبين

 .(730م، صفحة 2013، -دراسة تحليلية تفصيلية-القانون الدولي البيئي: تغيرات املناخ
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وتأكيدا على دور املنظمات غير الحكومية البيئية في معالجة قضايا البيئة، فقد ورد في 

-م1992هو وثيقة قصيرة صدرت عن مؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عامو -ريو" إعالن"

أحسن طريقة ملعالجة : "هوالذي ينص على أن النص على هذا الدور بموجب املبدأ العاشر منه

البيئية، هو ضمان مشاركة كل املواطنين املعنيين، وعلى املستوى املناسب، وعلى املسائل 

املستوى الوطني ينبغي أن يكون لكل فرد الحق في االطالع على املعلومات التي تحوزها 

السلطات العامة واملتعلقة بالبيئة، بما في ذلك املعلومات املتعلقة باملواد والنشاطات 

يكون لكل فرد حق املشاركة في املسارات املتعلقة باتخاذ القرارات  الخطيرة، كما ينبغي أن

البيئية. كما ينبغي على الدول تشجيع وتحسيس ومشاركة الجمهور من خالل وضع املعلومات 

بد أن ال على أنه ، 21من جدول أعمال القرن 23أكد الفصل ،وعلى نحو مماثل ".تحت تصرفه

 .وصول إلى املعلومات املتعلقة بالبيئة والتنميةلل واملجاميع واملنظمات لألفراديتاح 

البيئية التي عقدت  االتفاقياتكما وجدت املنظمات غير الحكومية البيئية صداها في 

 "UNFCCC" يرمز لهاو-لتغير املناخ اإلطارية االتفاقيةأثناء وبعد قمة ريو، حيث تشترط 
ق عليها  والتزمت تلك 191وهي اتفاقية دولية صدَّ

ً
البلدان بوضع استراتيجيات وطنية بلدا

واإلقليمي وبموجب القوانين بأن يقوم أطرفها وعلى املستويين الوطني -ملواجهة االحترار العالمي

والضوابط املحلية وضمن نطاق إمكانياتها، بتشجيع وتسهيل مدخل عام إلى املعلومات 

 .واملشاركة العامة

املاضية تغييرات أساسية في اهتمام وعلى هذا األساس، شهدت السنوات العديدة 

املنظمات غير الحكومية بقضايا ومشاكل البيئة والتنمية بصفة عامة واملناخ بصفة خاصة، 

كما نصت توصيات املؤتمرات الدولية التي عقدتها األمم املتحدة على أهمية املشاركة والدور 

 .الرئيس ي الذي تلعبه املنظمات غير الحكومية

 عداد الوثيقة الختامية للمؤتمرات وصياغة التوصياتإالفرع الثاني: 

املنظمات غير الحكومية  إشراكمن بين األهداف الرئيسية للمؤتمرات الدولية 

أتاحت املؤتمرات الدولية ، إذ باعتبارها تمثل كافة فئات املجتمع والتي تعتبر الركيزة في التنمية

مستوى التحضير أو في جدول األعمال لهذه املنظمات فرص تدخل واسعة النطاق سواء على 

 وصوال إلى اقتراح التوصيات.
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املنظمات غير الحكومية تلعب دورا ال يستهان به في تكوين وتجدر اإلشارة، إال أن 

وتطوير قواعد القانون الدولي البيئي وذلك من خالل مشاركاتها وتأثيرها في املؤتمرات الدولية، 

 .(232م، صفحة 2018-2017)بريش ي ،  ات الحكومية.وممارسة الضغوطات لتوجيه املفاوض

بما في ذلك الوثيقة  ،يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تصدر وثائقها الخاصةكما 

إال أنه يمكن أن يكون لها صدى من  ،الختامية، وعلى الرغم من أنها غير ملزمة للحكومات

خالل أعمال الضغط التي تمارسه املنظمات غير الحكومية أثناء املؤتمر، ولعل أهمية وثائق 

فتكون األكثر تعبيرا عن  ،املنظمات غير الحكومية، أنها تسهم بقدر أكبر من الحرية

طر تف ،االنشغاالت واملشكالت
ُ
 اوضية بالغة التعقيدبعكس الوثائق الحكومية التي تحكمها أ

 (272م، صفحة 2013/2014)شعشوع، 

ورغم أهمية ما تقوم به املنظمات الدولية غير الحكومية في املؤتمرات الدولية البيئية 

إال أن دورها في املشاركة الفعلية في هذه املؤتمرات وتحديدا في عملية سن القوانين غير كاف 

اآلن حيث اقتصر دورها على املجال اإلعالمي فقط فلم يكن لها تأثيرا على القرارات التي  حتى

 تتخذها األطراف وال على تطوير النظام القانوني لحماية املناخ.

دور املنظمات غير الحكومية في التفاوض على الصكوك الدولية لحماية املطلب الثاني: 

 املناخ

إال أنه ال  ،املتحدة من دور ريادي في مجال حماية املناخ على الرغم مما تضطلع به األمم

حيث  ،يمكن إغفال ما تبذله املنظمات غير الحكومية من جهود حثيثة لتدعيم هذه الحماية

) عسكر،  .قامت بدور مهم أثناء التفاوض على إبرام االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو

 .(728حة م، صف2013

كما لعبت دورا ال ُيستهان به أيضا مؤخرا في التفاوض على اتفاق باريس بمناسبة مؤتمر 

، هذا االتفاق الذي يعتبر بمثابة حدث م2015( لعامCOP21األطراف الواحد ولعشرين)

من بينها الواليات املتحدة األمريكية 195حيث صادقت عليه ،تاريخي في مجال حماية املناخ

في العالم  والصين واللتان يشكل انبعاثاتهما لوحدهما أكثر من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة

(Sandrine , 2017, p. 25)- تلك العناصر الغازية املكونة للغالف الجوي، التي  والتي تعني

 .م(2014) الحمداني، -تمتص األشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه األشعة
وقد جاءت مشاركة هذه املنظمات في تلك الحماية كثمرة للنهج املتفتح نسبيا من جانب 

وخاصة  ،على نصوص االتفاقية اإلطارية لتغير املناخاملجتمع الدولي تجاهها، وانعكس ذلك 
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والتي أنشأت قواعد لتفعيل دور املنظمات  ،تلك التي تناولت دور هذه املنظمات غير الحكومية

غير الحكومية في حماية املناخ السيما فيما يتعلق بتوعية الجمهور بشأن املشكلة، كما أقرت 

بأن مؤتمر األطراف سيستفيد من خدمات وتعاون هذه املنظمات في مسألة تنفيذ االتفاقية، 

ات الرسمية بصفة مراقب، وكانت حيث سمح للمنظمات غير الحكومية باملشاركة في االجتماع

)  .مشاركتها بدرجات متفاوتة مكنتها من عرض وجهة نظر مختلفة خالل تلك املفاوضات

 (389م، صفحة 2013الكيش، 

من االتفاقية اإلطارية اعترافها بدور املنظمات غير ، ط/1قرةف4جاء في املادةحيث 

لزيادة الوعي العام فيما يتعلق بهذه املشكلة والقضايا البيئية ألنها منظمات الحكومية املحفز 

قادرة على تقييم الوضع من وجهة نظر محايدة وتؤكد املادة املذكورة أعاله على أهمية التعاون 

، خبين جميع األطراف في مجال التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير املنا

ة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك املشاركة مـن جانب الـمنظمات وتشجيع املشارك

يقوم جميع األطراف واضعين في : "هعلى أن، ط/1فقرة4حيث تنص املادة غير الحكومية

االعتبار مسؤولياتهم املشتركة، وان كانت متبينة وأولوياتهم، أو أهدافهم وظروفهم اإلنمائية 

لعمل والتعاون على التعليم والتدريب -الوطني واإلقليمي بما يلي: ")ط(املحددة على الصعيدين 

والنوعية العامة فيما يتصل بتغير املناخ وتشجيع املشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية 

 ."بما في ذلك املشاركة من جانب املنظمات غير الحكومية

لة اإلشراف على تنفيذ أقة بمسمن االتفاقية اإلطرية املتعل، ل/2قرةف7كما جاء في املادة

"لألمم املتحدة ووكاالتها ملتخصصة  نه:أحيث نصت على  االتفاقية من جانب مؤتمر األطراف

والوكاالت الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ألي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أن تمثل في 

اجتماع األطراف بصفة مراقب ويجوز أن يقبل حضور ي هيئة أو وكالة وطنية ودولية، 

بقة األوزون، وتبدي لألمانة حكومية أو غير حكومية، لها األهلية في امليادين ملتصلة بحمية ط

رغبتها في أن تمثل في اجتماع ما لألطراف بصفة مراقب لم يعترض على ذلك ثلث عدد األطراف 

الحاضرة على األقل. ويكون قبول املراقبين ومشاركتهم خاضعين ألحكام لنظام الداخلي لذي 

ات التي تقدمها إلى أنه على مؤتمر األطراف القيام باستخدام الخدم". تعتمده األطراف

 .املنظمات الدولية املختلفة والهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية
 ورغم استخدام املادة املذكورة أعاله نفس اللغة التي وردت في بروتوكول مونتريال

م، بخصوص مشاركة املنظمات غير الحكومية في املجاالت املتصلة بحماية طبقة 1987لعام
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خفضت معيار املشاركة إلى أبعد من ذلك باشتراط اختصاص املنظمات غير األوزون إال أنها 

 .الحكومية في املسائل املشمولة باالتفاقية اإلطارية

كما اقتصرت مشاركة املنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر األطراف بصفة مراقب 

فقط، بشرط أن تكون ذات اختصاص في املسائل املشمولة باالتفاقية اإلطارية وأن تكون قد 

أبلغت األمانة العامة برغبتها أن تكون ممثلة بصفة مراقب في احدى دورات مؤتمر األطراف، 

ثلث أطراف الحاضرين على األقل، وأن يخضع قبول اشتراك املراقبين  وأال يعترض على ذلك

من االتفاقية 6فقرة7املادةوخذا ما أكدته  األطرافللنظام الداخلي املعتمد من قبل مؤتمر 

: "يمكن لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة والوكاالت الدولية للطاقة أنه علىبنصها اإلطارية 

عضو فيها أو املراقبين لديها من غير األطراف في االتفاقية أن يكونوا الذرية فضال عن أي دولة 

ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر األطراف، ويجوز املوافقة على حضور أي هيئة أو 

وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في املسائل 

مانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في املشمولة باالتفاقية، وتكون قد أبلغت األ 

إحدى دورات مؤتمر األطراف ما لم يعترض على ذلك ثلث غدد األطراف الحاضرين على األقل، 

 .ويخضع قبول واشتراك املراقبين للنظام الداخلي املعتمد من قبل مؤتمر األطراف"

دولية الجارية في إطار مؤتمر تقوم املنظمات غير الحكومية باملشاركة في املفاوضات ال إذ

األطراف االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو سواء بمنح املنظمة غير الحكومية صفة 

وتوفر  املراقب، أو االستعانة بها لتمثيل الدولة ضمن الوفد الرسمي املكلف بالتفاوض،

قتصادية التي املنظمة غير الحكومية للدولة االستفادة من الخبرة العلمية والقانونية واال

تملكها هذه املنظمات، وتقوم سكرتارية االتفاقية اإلطارية بالتعاون مع املنظمات غير 

الحكومية بتزويدها بالبحوث والدراسات العلمية والقانونية واالقتصادية التي تساعد في 

 .(90م، صفحة 2010)الشعالن،  .تنفيذ هذه االتفاقية
م، اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 1996وفي مؤتمر األطراف الثاني سنة

والتكنولوجية قرارا يطلب من األمانة العامة دراسة آلية أكثر كفاءة للسماح للمنظمات غير 

 .الحكومية للوصول إلى االتفاقية اإلطارية

أن االتفاقية اإلطارية في النصوص املشار إليها تدعو إلى ضرورة  ،يرى جانب من الفقهو 

االستفادة من الخدمات التي تقدمها املنظمات غير الحكومية والتعاون معها في تنفيذ هذه 

وهو ما حدث في الدورات األولى ملؤتمر األطراف  ،االتفاقية وجميع الصكوك ذات الصلة بعدها
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ت بتبني بروتوكول كيوتو على الرغم أن دورها اقتصر بعد ذلك إلى االتفاقية اإلطارية والتي انته

مثل منظمة التعاون  ،كونها أداة لنشر الرسائل اإلخبارية اليومية من جانب بعض الجهات

فشكلت بذلك مصدرا هاما للمعلومات عن  ،االقتصادي، ونشر مفاوضات قمة األرض

للغة الدبلوماسية الدولية الغامضة التي كما لعبت دورا هاما لتوضيح ا ،العملية التفاوضية

وكذلك تذرعها بالسيادة  ،تريدها بعض الدول لتبرير أفعالها تجاه املساهمة في تغيير املناخ

 .(730م، صفحة 2013) عسكر،  .تغير املناخ أضرارالوطنية لتجنب تحملها املسؤولية عن 

أنه رغم هذا الدور اإلعالمي واملشاركة النشطة  ،من الفقهبينما يرى جانب آخر 

فإن دورها في مجال حماية املناخ لم يرق إلى املستويات الجيدة  ،للمنظمات غير الحكومية

حيث اقتصر  ،أثناء التفاوض على االتفاقية اإلطارية وجميع الصكوك ذات الصلة الالحقة لها

وبالتالي التأثير على القرارات التي  ،حق التصويت دورها على املجال اإلعالمي فلم يكن لها

تتخذها األطراف، وتطوير النظام القانوني لحماية املناخ، ضف إلى ذلك الشروط التي وضعتها 

 من االتفاقية اإلطارية واملتمثلة في: 5قرةف 7املادة

 أن تكون املنظمات غير الحكومية ذات اختصاص. -

أن تكون قد أبلغت األمانة العامة في أن تكون ممثلة بصفة املراقب في إحدى  -

 .األطرافدورات مؤتمر 

 أال يعترض عن ذلك ثلث األعضاء الحاضرين على األقل. -

أن يخضع قبول واشتراك املراقبين للنظام الداخلي املعتمد من قبل مؤتمر  -

 .األطراف

وهي  ،من تلك الشروط إعفائهاهات يتم أن هناك ج ،ويشير نص املادة السالفة الذكر

وقد كانت الدول في مرحلة  ،املتحدة املختصة، والوكاالت الدولية للطاقة الذرية األمموكاالت 

أو الوكاالت فقط، لكن  ،التفاوض تشترط أن يكون اإلعفاء في املسائل التي تهم تلك الهيئات

 ملنظمات غير الحكومية من تلك الشروط.نص املادة النهائي أعفى تلك الوكاالت والهيئات دون ا

 .(585م، صفحة 2011) عسكر، الحماية القانونية الدولية للمناخ، 

إلى أنه رغم اقتصار دور املنظمات غير الحكومية على املجال اإلعالمي  ،وذهب فريق آخر

فقط إال أن استغاللية وشفافية اشتراك املنظمات غير الحكومية في آلية امتثال االتفاقية 

مما يعني بأن  ،يمثل محاولة طموحة لتحقيق املشاركة في قلب عملية االمتثال نفسها ،اإلطارية

ولكنها قد تساهم في عملية تطوير  ،ثر على قرارات األطراف في االتفاقيةهذه املنظمات قد ال تؤ 
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النظام القانوني لحماية املناخ بعدة طرق ووسائل رغم الصعوبات التي تقف عائقا في سبيل 

 .(398م، صفحة 2013) الكيش،  .ذلك

شبكة العمل  ،تأثيرا في هذا املجالومن أهم املنظمات البيئية غير الحكومية 

وهي شبكة عاملية من املنظمات غير الحكومية تأسست (HASSING ., 2009)  ،(CANاملناخي)

 .دول 120منظمة غير حكومية من أكثر من1100وتضم أكثر من م،1989عام

واملناطق هي: أوروبا وتنقسم الشبكة إلى ثماني مناطق، ولكل منطقة منسق خاص 

الوسطى والشرقية، إفريقيا، أستراليا، اململكة املتحدة، أمريكا الالتينية، جنوب آسيا، جنوب 

شرق آسيا، الواليات املتحدة، وكندا، وتعمل على تعزيز إجراءات الحد من النشاطات 

شكل ال يضر اإلنسانية املتسببة في تغيير املناخ وفق رؤية تقوم على حماية الغالف الجوي ب

 .بالتنمية املستدامة واملنصفة لجميع دول العالم

( Greenpeace( ومنظمة السالم األخضر)EDFوكذلك صندوق الدفاع عن البيئة)

(، وغيرها Ozone Action( ومنظمة)Serra Club( ومنظمة)WWFوالصندوق العالمي للطبيعة)

 من املنظمات غير الحكومية املهتمة بمشكلة تغير املناخ.

 املبحث الثاني: أساليب تدخل املنظمات غير الحكومية في حماية املناخ

ساهمت املنظمات غير الحكومية بشكل خاص في حماية املناخ، وذلك من خالل 

استعمال أساليب وطرق مناسبة لذلك، حيث تختلف هذه اآلليات التي اتبعتها لغرض حماية 

يظهر فيها تعاون املنظمات غير الحكومية مع املناخ، فمنها أساليب الدعم واملساعدة، والتي 

األطراف األخرى، كتزويد الهيئات الرسمية بالبحوث والدراسات العلمية والقانونية، وإنشاء 

االتحادات لحماية املناخ، واملواقع اإللكترونية لتوعية الشعوب، ومنها األساليب املضادة، 

قامة الدعاوى القضائية ضد الدول التي ال كالتنديد باألساليب السلبية للهيئات الرسمية، وإ

 تمتثل ألساليب حماية املناخ.... الخ، وسوف نتطرق لهذه األساليب من خالل مطلبين:

 .: أساليب الدعم واملساعدةاملطلب األول 

 .: أساليب الضغطاملطلب الثاني

 أساليب الدعم واملساعدةاملطلب األول: 

ويكون ذلك من خالل تقديم املساعدة للدول من أجل تنفيذ التزاماتها في مجال حماية 

املناخ والتي تتطلب خدمات املنظمات غير الحكومية واالستفادة من خبراتها فهي تجسد مظهر 
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من مظاهر التعاون بين الدول واملنظمات غير الحكومية وتمثل األسلوب الذي يجب أن تكون 

 .(290م، صفحة 2013/2014)شعشوع،  نهما.عليه العالقة بي

 ونتناول هذا األسلوب من خالل الفروع التالية:

 تكوين اتحادات لحماية املناخ الفرع األول:

من أجل  ،في انضمام واتحاد مجموعة كبيرة من الشركات إلى منظمة ،ويتجسد ذلك

 األمريكيةمثلما قامت به املنظمة  ،وضع أهداف خاصة بها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

DuPont  حيث قامت بوضع خطة يمكن من خاللها تخفيض انبعاثات الواليات املتحدة

. ويعد ذلك هدفا كبيرا باملقارنة مع نسبة م1990دون مستويات سنة%65األمريكية بنسبة

 ،%8الذي قرر هذه النسبة بـ ،رة للواليات املتحدة بموجب بروتوكول كيوتوالتخفيض املقر 

وقد اعترفت هذه الشركات املتعددة الجنسيات بأهمية بروتوكول كيوتو كخطوة أولى من 

جانب املجتمع الدولي في مجال الحماية الدولية للمناخ، مع اعتقادهم بعدم وجود أي 

) عسكر، الحماية القانونية الدولية للمناخ،  .املناختعارضت بين النمو االقتصادي وحماية 

 .(737م، صفحة 2011

 إنشاء مواقع إلكترونية على مواقع األنترنتالفرع الثاني: 

ومهمتها التوعية بأخطار مشكلة تغير املناخ والتصدي لها من خالل التوعية بمشروعات 

وكفاءة استخدامها وكيفية تحول الدول إلى اقتصاد منخفض التلوث وطرق الطاقة املتجددة 

تنفيذ مخططات الكربون للحد من انبعاثاته وحماية التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية 

 pew center on global، وحماية املناطق البحرية والساحلية... إلخ. ومن أهم هذه املواقع

climate change.  ، (241م، صفحة 2018-2017)بريش ي. 

-Action Climat))وتعد فرنسا من الدول التي تكثر بها تلك املنظمات ومنها شبكة 

France املعنية بظاهرة االحتباس الحراري كما أنها تمثل املنظمات غير الحكومية في )

 le changement climatique en( ومنها كذلك جمعية قضايا تغير املناخ CANشبكة)

question  التي تعنى بإعداد التقارير عن مشكلة تغير املناخ وتقوم بنشرها وتضم أعضاء من

املجلس االقتصادي واالجتماعي وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية العلوم األدبية 

في مجال تمويل (التي تعتمد action carboneوالسياسية، وكذلك جمعية مكافحة الكربون)

 مشروعات املحافظة على الغابات واألراض ي الزراعية وكفاءة الطاقة والطاقات املتجددة.
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الفرع الثالث: املساهمة في تزويد الدول والهيئات الرسمية األخرى بخبراتها في مجال تغير 

 املناخ.

ملصداقيتها  األولىالدور الفعال الذي تكتسبه املنظمات غير الحكومية يعود بالدرجة  إن

وفعاليتها امليدانية لدى العاملين معها، إلى جانب الكم الهائل الذي تقوم به من الدراسات 

علمية وتقنية محكمة  األسسوالتقارير التي تقوم بإعدادها، وقد قامت بذلك وفقا  األبحاثو 

 .(25م، صفحة 2016)طوير ،  باملناخ. تشمل مختلف املسائل والقضايا املتعلقة
فمثال، نجد أن الهيئات الرسمية في بعض االتفاقيات كالسكرتارية في اتفاقية تغير 

املناخ واالتفاقية التنوع البيولوجي، قد ساهمت مع املنظمات غير الحكومية بتزويدها 

يذ هذه بالبحوث والدراسات العلمية والقانونية واالقتصادية التي تساعد في نجاح تنف

االتفاقية، حيث يعتبر الدور الذي تمارسه هذه املنظمات من أكبر وأهم األدوار التي تقوم بها، 

 .خاصة من خالل دمج االعتبارات العلمية واالقتصادية والقانونية باتخاذ القرار السياس ي

كذلك نجد مثال، قيام االتحاد الدولي للمحافظة على البيئة مع مختلف الدول بأبعاد 

متعددة، كقيامهم بإعطاء مساعدات في مجال الخبرة الفنية الالزمة للتسيير البيئي، وكذلك 

مساعدة الدول على سن التشريعات الوطنية البيئية ووضع النظم البيئية إلى جانب اإلعداد 

 م، بمقاطعة1996ملشاريع متعلقة بالبيئة، كإعداد مشروع قانون في حماية البيئة لسنة

SALTA تين، إلى جانب العديد من النماذج املختلفة في هذا املجالباألرجن. 

وهناك العديد من املنظمات غير الحكومية املتمثلة على هيئة شبكات أفقية، في ميدان 

العالي لقانون البيئة والتنمية واملؤسسة، من أجل التنمية للدولة  CIELالخبرة مثل املركز

نون الدولي للبيئة، والتي تقدم خبرة ذات مستوى واملختصة في ميدان القا FIELD والقانوني

 .عال مثل إدراج قواعد املنظمة العاملية للتجارة

فاملنظمات غير الحكومية قد ساهمت بدرجة كبيرة، في وضع دراسات علمية وقانونية 

والقيام بأحدث البحوث والدراسات حول القضايا البيئية، بهدف التوصل لحماية البيئة 

 .ل املمكنة حول االنتهاكات التي تطال املناخواقتراح الحلو 

وعليه، يتجلى هذا النوع من املساهمة خاصة في إطار النظام القانوني الدولي املتمثل في 

املركز االستشاري، حيث تستدعى املنظمات الدولية غير الحكومية املتمتعة بهذا املركز، 

ها واألخذ برأيها واقتراحاتها في ميدان خاصة منها صاحبة الكفاءات العالية والخبرات الستشارت

 .اختصاصاتها
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فالعملية التشاركية بين الدول واملنظمات غير الحكومية البيئية تعتبر مجاال هاما 

الستفادة كل طرف من خبرة األخر، فبينما تقدم هاته املنظمات الخبرة والتخصص توفر 

 مع عدم السيطرة على هاته املنظمات. الدولة بدورها املناخ املناسب إلنتاج املعايير الدولية

(PIERRE , 2000, p. 690). 

يمكن أن تقوم املنظمات غير الحكومية بمساهمات هامة في مختلف مجاالت كما 

م، صفحة 2016/2017)مكتفي ،  بمشكلة تغير املناخ حماية املناخ بما في ذلك التعليم والوعي

فعلى سبيل املثال أذكر منظمة . من خالل دراسة النواحي العلمية لهذه املشكلة ،(108

(Climate Tracker أو متعقب املناخ، حيث تعتبر هذه املنظمة كشبكة دولية تضم أكثر من )

عن طريق تدريب دولة حول العالم، تعمل على زيادة الوعي البيئي 150شاب وشابة في 6000

الشباب حول كيفية الكتابة عن التغير املناخي وآثاره السلبية على مستقبل الحياة على كوكب 

األرض، كما تهتم بالقضايا البيئية األخرى، وقالت "لينة ياسين" مسؤولة برامج الشرق 

يق " تقوم سنويا بتكوين فر Climate Trackerاألوسط وشمال إفريقيا في تلك املنظمة أن: "

أشخاص أو اكثر من دول مختلفة لحضور مؤتمر قمة املناخ الدولية املعروف 10يتكون من

(حيث يقوم هذا الفريق بتغطية أحداث املؤتمر وكتابة املقاالت في بلدانهم ونشرها copباسم)

)زيدون ،  .في وسائل إعالم مختلفة لزيادة املعرفة الشعبية عن مؤتمرات املناخ وأهميتها

 .م(2017

( وهي منظمة غير حكومية مستقلة، تتكون من VERTICواضطلعت بها منظمات مثل)

عدة مراكز للبحوث الخاصة بالتحقيق والتدريب واملعلومات، وتهدف تلك املنظمة إلى تعزيز 

جوانب فالية وكفاءة التحقق كوسيلة لضمان الثقة في تنفيذ االتفاقات الدولية وتبحث في 

االمتثال لالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، ويركز برنامجها على االتفاقية اإلطارية 

 وبروتوكول كيوتو.

 أساليب الضغط املطلب الثاني:

إلى جانب أساليب الدعم واملساعدة التي قامت بها املنظمات غير الحكومية من أجل 

تطوير التعاون بينها وبين الدول واملنظمات الحكومية وهو األسلوب األليق للعالقة بينهما 

اضطرت املنظمات غير الحكومية إلى البحث عن أساليب أخرى للضغط على األطراف 

الدولية الكفيلة بحماية املناخ فاستخدمت هذه املنظمات وسائل  املخالفة للمعايير والقواعد
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أكثر استثارة للرأي العام قد تصل إلى حد املواجهة بينها وبين الحكومات، ونحاول استعراض 

 هذه األساليب من خالل الفروع التالية:

 مراقبة امتثال الدول للصكوك الدولية املتعلقة بحماية املناخالفرع األول: 

املنظمات غير الحكومية بدور املراقب والحارس الذي ُيخطر عن التجاوزات تقوم 

حيث تقوم بنشاطات  ،الحاصلة في حماية البيئة بصفة عامة وفي حماية املناخ بصفة خاصة

دولية متنوعة تؤثر في اتخاذ القرار السياس ي في الدول إلى الحد الذي يمكن هذه املنظمات من 

فرض رقابتها على الهيئات الدولية ومراقبة تنفيذ الدول اللتزاماتها وفقا لالتفاقيات الدولية، 

 غير املناخ وبروتوكول كيوتوت ةاالتفاقيومن أمثلة ذلك دورها الكبير في مراقبة التنفيذ الفعال 

، حيث وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية

عن النشاطات الضارة بالبيئة التي تقوم الدول  اإلبالغبمنح املنظمات حق  األطرافقام مؤتمر 

ن تابعة للبروتوكول، لتقوم فيما التي تكو  باالمتثالجنة املعنية لوالحكومات بممارستها إلى ال

وتوضيح النتائج املترتبة عن عدم  ،بعد اللجنة بدراسة مدى امتثال الدول في تنفيذ التزاماتها

 .(36م، صفحة 2017)حمور و كهالن،  االمتثال.الخضوع و 

تنفيذ إجراءات بروتوكول بمراقبة  (CAN) وكمثال على ذلك، تقوم شبكة عمل املناخ

كيوتو وتقدم تحاليل من أجل اتخاذ اإلجراءات املمكنة للكفاح ضد ظاهرة االحتباس الحراري 

 .وهذه اإلجراءات عبارة عن آليات مالية واقتصادية لدعم سبل حماية املناخ

وتملك هذه املنظمات غير الحكومية بحكم تخصصها وسائل للوقوف على البيانات 

يسهل على الدول  ،بالجهات املوثوق بها وأهل الخبرة في مجال تغير املناخ، ومن ثمةواالتصال 

حيث عملت بوسائل مؤثرة  ،دراسة مشروعات القوانين املقترحة من لدن تلك املنظمات

شكلت هذه املنظمات جماعة  ، إذحاولت من خاللها مؤخرا تعديل قواعد العمل الدولية

 .(545م، صفحة 2010)العشاوي ،  ضغط ال يستهان بها.

 إقامة دعاوى قضائية ضد الحكوماتالفرع الثاني: 

بما أن املنظمات غير الحكومية ال تمتلك الشخصية القانونية الدولية، وبالتالي، ال 

تستطيع رفع دعاوى قضائية على مستوى الهيئات القضائية الدولية كمحكمة العدل الدولية 

مثال، فإنها تلجأ أحيانا إلى القضاء الوطني من خالل رفع دعاوى ضد الحكومات التي تتسبب في 

االحتباس الحراري، ومن أمثلة ذلك في أستراليا تقوم جمعية الحفاظ على الحياة تفاقم ظاهرة 

البرية بمالحقات قضائية ضد الحكومة بسبب مساهماتها في تغير املناخ ومنها أيضا شبكة 
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العمل املناخي األسترالي، وكذلك الجمعية التي أسستها مجموعة متنوعة من الجماعات البيئية 

 Climate) مين والعلماء في مجال حماية املناخ بأستراليا، والتي عرفت بـوالناشطين من املحا

Action Network Australia Cana)  وتهدف لدراسة واستكشاف السبل القانونية ملفاوضات

 .املتسببين واملسئولين عن أضرار تغير املناخ

 ومنظمة(germano Walt)ومنظمة(Bund fur untel)ومن أمثلة ذلك أيضا، في أملانيا

(Naturschutedeutschen)م، بتحريك دعوى قضائية أمام 2005والتي قامت خالل عام

القضاء األملاني ضد الحكومة األملانية واملمثلة بوزارة االقتصاد والعمل، ألنها تقدم إئتمانات 

التي يرتكز نشاطها في مجاالت صناعية تؤدي إلى زيادة  (Euler Hermès) التصدير للشركة

ت الغازات الدفيئة ليس في أملانيا فحسب وإنما في مناطق أخرى من العالم، وطلبت هذه انبعاثا

املنظمات من املحكمة وفقا لقانون البيئة األملاني أن تمكنها من الكشف واالضطالع على 

 .م1997املعلومات الخاصة ملشروعات التي قامت بها هذه الشركة منذ عام

، والذي قض ى بالتزام وزارات الحكومة م2006مة سنةوبناء على األمر الصادر من املحك

مليون يورو، طلبت وزارة  15بإتاحة املعلومات املتعلقة باملشروعات التي تبلغ قيمتها، أكثر من 

عدم االستمرار في الدعوى، واتفقت مع املدعين على تسويتها وديا من خالل  األملانيةاالقتصاد 

 (245م، صفحة 2018-2017)بريش ي ،  .التفاوض معهم وتحقيق طلباتهم

كما تم تحريك عدة دعاوى من قبل جمعيات غير حكومية فرنسية أمام مجلس الدولة 

( وتطلب فيها إلغاء قرار نزع ملكية Alsace natureومنها الدعوى التي أقامتها ) ،الفرنس ي

، وذلك ألن إقامة هذا الطريق Strasbourg طريق سريع بمدينة إنشاءاألراض ي من أجل 

سيؤدي على املساهمة في تغير املناخ من خالل القضاء على مساحات كبيرة من األراض ي 

)بريش ي ،  .الكائنات الحية، والتأثير على التنوع البيولوجي أنواعالزراعية بما يهدد بفناء بعض 

 .(246م، صفحة 2017-2018

 كما أقام مركز الدفاع عن البيئة في الواليات املتحدة دعوى ضد شركة

(Owenscorning Corp)( املالكة ملنشأةGreshman وذهب فيها املركز املدعي )أن املنشأة  إلى

املذكورة أقيمت دون الحصول على الترخيص املطلوب وفقا للقانون الهواء النظيف في 

الواليات املتحدة، وأن االنبعاثات الصادرة منها تسهم في ارتفاع درجة حرارة األرض بما يؤدي 

نة املنظمات غير الحكومية املكو  أعضاء( والتي يستخدمها Oregonبالحاق الضرر بالبيئة في )

 .(247م، صفحة 2018-2017)بريش ي ،  .للمركز في االستجمام والترفيه
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  الفرع الثالث: تنظيم املظاهرات واالحتجاجات

غالبا ما ال تحقق التقارير والبالغات الصادرة عن املنظمات غير الحكومية أية نتيجة، 

نظرا لتعنت املسئولين في الدول والحكومات فتضطر املنظمات غير الحكومية إلى الضغط 

عليهم بتنظيم مظاهرات واحتجاجات للتنديد باملمارسات السلبية للهيئات الحكومية، وأحيانا 

 املشروعات. إنجازماكن أا ضد قرارات السلطة العامة بالقيام بمظاهرات في تكون احتجاجاته

 )بلباي ، عدم وجود سنة(
ففي سياتل على سبيل املثال، وبمناسبة انعقاد املؤتمر الوزاري الثالث ألعضاء منظمة 

كانت من أكبر املشاهد في م، شهدت املدينة مظاهرات حاشدة 1999التجارة العاملية سنة

القرن العشرين ملعارضة منظمة التجارة العاملية من طرف متظاهرين بيئيين فقد اتهموا 

منظمة التجارة بأنها ستدمر البيئة وكان املطلب البيئي األول لهؤالء املتظاهرين هو أن تخضع 

 .أنظمة املنظمة للقوانين واالتفاقات البيئية الدولية

ملظاهرات في توعية الكثير من االقتصاديين وأصحاب القرار ولقد نجحت هذه ا

أكد مدير منظمة السالم فقد  بخطورة السياسات البيئية داخل منظمة التجارة العاملية،

األخضر بأن مظاهرات سياتل قد حققت أهدافها، وأن منظمة التجارة العاملية ستضطر إلى 

التي ستقوم بصياغة العالقة بين البيئة التعامل بجدية مع املطالب البيئية، وأن القوى 

والتجارة ستكون لسالمة البيئة وليست لبيروقراطية املنظمة التي ال تهتم إال بتحقيق املكاسب 

 .(397م، صفحة 2013) الكيش،  .املادية

املوقف السلبي للواليات كما انتقدت املنظمات غير الحكومية العاملية في مجال البيئة 

ورفضت  ،والتي بعد توقيعها له انسحبت منه م،1997املتحدة اتجاه بروتوكول كيوتو

ألنه ال يتوافق مع مصالحها االقتصادية، وبما أن وجود الواليات املتحدة  ،التصديق عليه

أكبر دولة من حيث نسبة  آنذاكضمن التنظيم القانوني لحماية املناخ أمر جوهري العتبارها 

 ،انبعاثات الغازات الدفيئة مع غياب أيضا الصين الغير معنية بااللتزامات في بروتوكول كيوتو

كل ذلك أدى إلى (Sandrine , 2017, p. 25). ثاني دولة من حيث االنبعاثات الدفيئة آنذاكوهي 

 م(2002) عالم،  م.2012-2008املمتدة من  األولىفترة االلتزام دور البروتوكول خالل  إضعاف

لذا بحث جانب من الفقه األسلوب الذي يمكن أن يجعل الواليات املتحدة تعدل عن 

موقفها الرافض للمشاركة في أي صك دولي لحماية املناخ، حيث رأى بأنه يمكن أن يتمثل في 
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قوية خاصة منها الداخلية وذلك بقيام املنظمات غير الحكومية بتنظيم تعرضها لضغوط 

 .مظاهرات واحتجاجات داخل الواليات املتحدة

ومنه، فقد أخذت تلك االحتجاجات شكل االعتصامات واملسيرات والضغوط على 

مستوى األخبار بنشر الجرائد والتقارير البيئية ونشر دراسات فورية واقتراحات مكتوبة، أو 

 شفوية، وتقديم معطيات علمية عن حالة املناخ...إلخ.

 : خاتمةال

خلصنا في نهاية بحثنا هذا إلى أن املنظمات غير الحكومية تبذل جهودا كبيرة ومستمرة 

في مجال حماية البيئة بصفة عامة وفي حماية املناخ بصفة خاصة، عن طريق وسائل وقائية 

والحذر، ألن الضرر البيئي إذا وقع قد يكون مستحيل حتى ال يقع الضرر متبنية مبدأ الحيطة 

جبره خاصة في مجال حماية املناخ، كون الغازات الدفيئة تمكث في الغالف الجوي ملدة قد 

 .تمتد لألالف السنين

وبما أن الدول الغنية والشركات العاملية أكثر خرقا للقوانين البيئية، فإن ما تسعى إليه 

العاملة في مجال تغير املناخ، يتعارض مع مصالح بعض الدول، املنظمات غير الحكومية 

خاصة الغنية، العتبارات اقتصادية، نظرا للدور الذي يقوم به الوقود األحفوري الذي يعتبر 

العمود الفقري لالقتصاد، والذي جعل هذه املنظمات في مواجهة دائمة مع تلك الدول ذات 

دولية املتعلقة بحماية املناخ، مما جعل بعض املصالح التي ترفض االنصياع للصكوك ال

 .الفقهاء يطلقون على املنظمات غير الحكومية تسمية جماعة الضغط

هذا وقد خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي نراها ضرورية في مساعدة املنظمات غير 

 :الحكومية في جهودها لحماية املناخ، وتتلخص هذه التوصيات فيما يلي

ملنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة امتثال الدول لنظام حماية تفعيل دور ا -

املناخ، ومراقبة جدية التشريعات الوطنية واملطالبة بها إن لم تكن موجودة، وكذلك تحريك 

 .الدعاوى القضائية الوطنية ضد الدول التي تقوم بانتهاك النظام القانوني لحماية املناخ

ولية لبعض املنظمات غير الحكومية التي لها باع في منح الشخصية القانونية الد -

 .حماية املناخ مثل منظمة السالم األخضر

توفير آليات التنسيق بين املنظمات غير الحكومية والفواعل الدولية األخرى، وهذا - -

عن طريق عقد اجتماعات دورية مشتركة لتنسيق جهود املتخذة في مجال حماية املناخ، 
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بين جهود املنظمات الدولية غير الحكومية منها، واإلقليمية وكذا  وكذلك تنسيق العمل

املنظمات املحلية، وهذا من خالل عقد املؤتمرات واللقاءات والتشاور حول مختلف املخاطر 

 .البيئية التي تهدد الكوكب الحي

تقديم الدعم واالهتمام بميزانية املنظمات الدولية غير الحكومية البيئية حتى تتمكن - -

 ن مباشرة أعمالها الهامة في مجال حماية املناخ.م

 :قائمة املراجع

 أوال: باللغة العربية

 املؤلفات-أ

م، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس الحراري في 2010سالفة طارق عبد الكريم الشعالن، -1

 ، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.1997بروتوكول كيوتو 

، املسؤولة الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 1م، ط2010العشاوي صباح، -2

 القبة، الجزائر.

، دار -دراسة تحليلية تفصيلية-م، القانون الدولي البيئي: تغيرات املناخ2013عسكر محمد عادل، -3

 الجامعة الجديدة، املنصورة، مصر.

م، املركز الدولي للمنظمات غير الحكومية في األمم املتحدة، دار النهضة 2002وائل أحمد محمد عالم، -4

 العربية، القاهرة، مصر.

 األطروحات-ب

 دكتوراه:أطروحة  ❖

م،.الحماية الدولية ملواجهة ظاهرة االحتباس الحراري، أطروحة دكتوراه، 2018-2017بريش ي بلقاسم، -1

والعلوم السياسية، جامعة جياللي ليابس، سيدي تخصص قانون العالقات الدولية، كلية الحقوق 

 بلعباس، الجزائر.

م التدخل الدولي ملواجهة ظاهرة االحتباس الحراري والتغير املناخي، 2013عمر الكيش عدنان مفتاح، -2

 أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

لحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، كلية م، دور املنظمات غير ا2013/2014قويدر شعشوع، -3

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.

م، الحماية القانونية الدولية للمناخ، رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة، 2011عسكر محمد عادل، 4-

 مصر.
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قراءة في التعديل -في الجزائرخالل الظروف اإلستثنائية ممارسة الحريات السياسية ضمانات 
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Guarantees of the exercise of political freedoms during exceptional 

circumstances in Algeria - read in the Constitutional Amendment of 2020 - 

 
 جميلة قدودو

 الجزائر، عين تموشنت-جامعة بلحاج بوشعيبكلية الحقوق، 

guedoudou.cuat@gmail.com 

 
 24/05/2021 تاريخ القبول للنشر:          30/04/2021 :ستالمريخ االتا

******* 
   ملخص:

 والحرياتمجموعة من الضمانات ملمارسة الحقوق  والداخليةتقر معظم التشريعات الدولية         

العامة، أهمها وجود دستور الدولة كقيد على سلطانها، تنعكس هذه الضمانات في مبدأ سمو 

ركز هذه الدراسة على . تكما القضائي على دستورية القوانين في شقيها السياس ي والرقابةالدستور 

بحيث يتقرر  ،والحرياتالتي يمكن بواسطتها توفير حماية للحقوق  مجموعة الضوابط القانونية

بطالن أي تصرف من السلطة مخالف لها، إال أن الدولة قد تمر بظروف استثنائية تدفعها للخروج 

 والحرياتعن املشروعية العادية حماية للمصلحة العامة، مما قد يشكل تعد صارخ على الحقوق 

كفل لنا ممارسة تضمانات  هل منالحريات السياسية، كل ذلك يؤدي بنا إلى التساؤل  وأهمهاالعامة 

 ؟االستثنائيةظل هذه الظروف  حرياتنا السياسية في

 ، ديمقراطية.سياسية حريات استثنائية،ظروف  :املفتاحيةالكلمات 

Abstract:   

    Most international and internal legislation recognizes a set of guarantees 

for the exercise of public rights and freedoms, the most important of which 

is the existence of the State Constitution as a restriction on its authority, 

reflected in the principle of the transcendence of the Constitution and the 

control of the constitutionality of laws in both political and judicial aspects. 

This study focuses on the set of legal controls by which rights and freedoms 

can be protected, so that any act of power contrary to it is decided, but the 

State may go through exceptional circumstances that would lead it out of 
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normal legitimacy to protect the public interest, which could constitute a 

flagrant infringement on public rights and freedoms, the most important of 

which is political freedoms, 

all of which leads us to wonder whether there are guarantees that we will 

exercise our political freedoms under these exceptional circumstances?  

key words: Exceptional circumstances, political freedoms, democracy. 

 مقّدمة: 

اإلنسان في الحرية، كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من  قح»باديس: قال العالمة عبد الحميد ابن 

الحرية، الديمقراطية، الحكم الراشد، حقوق ف. (1980)امليلي،  " حياة، هو مقدار ما عنده من حرية

اإلنسان و حرياته العامة  من أكثر املصطلحات جاذبية و تداوال في التجمعات السياسية و الخطابات 

و املقاالت الصحفية و غيرها، فالحرية كانت والزالت  سببا لتفجير العديد من الثورات الشعبية، 

من الدراسات الوطنية والدولية بسبب االنتهاكات التي تلحق شغلت الحريات العامة حيزا كبيرا لهذا 

بها نتيجة الحروب والتعسف في استعمال السلطة، أو بدعوى الحفاظ على النظام العام واستتباب 

العقود األخيرة من القرن  األمن وغيرها، لكنها لم تعرف هذا االهتمام من وجهة نظرية وعلمية إال من

، فموضوعاتها النظرية الديمقراطية وممارستها ما يقارب القرنين من الزمناألخير بالرغم من تطور 

كانت في ظل مرحلة القانون الدولي التقليدي حكرا على القانون الداخلي، لتصبح بفعل التطورات 

السريعة واملتالحقة التي شهدتها هذه املواضيع على الساحة الدولية محورا الهتمام القانون الدولي 

 املعاصر.

 إذ ،شعيرة من الشعائريعد زداد الحديث اليوم عن الحريات العامة حتى كاد الدفاع عنها ا وقد 

مبدأ احترام  وأصبح، وتأكيدهاالوطنية تعمل على إبرازها  والدساتيرأصبحت األحزاب واملؤسسات بل 

 وحتىالدولية  واملعامالتاألساسية أحد املعايير املهمة في تحديد العالقات  وحرياتهحقوق اإلنسان 

فاملفهوم اكتسب عاملية جديدة ذات فعالية أكبر بعد  للدول، واالقتصاديفي قياس التطور السياس ي 

نظرا ملا عرفته تلك  ،أن كان مجرد شعار تتضمنه مواثيق األمم املتحدة عقب الحرب العاملية الثانية

 .للحقوق والحرياتالفترة من انتهاكات 

في صلب الدساتير أو في إعالنات الحقوق ينطوي على أهمية بالغة  مكانة هامة سواء واحتاللها

امللزمة  والقيمإلى ذلك اإلسالم الذي قرر للناس كافة املبادئ  وسبقهاتقررت لها على مر األزمنة، 

، ذلك ما يعد تكريسا لكرامة اإلنسان باعتبارها وجّل التي اعتبرت طاعتها من طاعة هللا عّز  والثابتة

عن  اأم املخلوقات.إنسانية اإلنسان التي تميزه عن سائر  ودليلق األساسية كلها مصدر الحقو 

 الحريات السياسية موضوع ورقتنا البحثية فهي املرآة العاكسة ملدى ديمقراطية الدولة املجسدة فيها
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مجموعة من الضمانات ملمارسة الحقوق  والداخليةكما أقرت معظم التشريعات الدولية        

أهمها وجود دستور الدولة كقيد  السياسية بصفة خاصة، والحرياتبصفة عامة  العامة والحريات

على سلطانها، الفصل بين السلطات فالسلطة توقف السلطة، مبدأ تدرج القوانين ليؤكد على مبدأ 

سمو الدستور، الرقابة على دستورية القوانين رقابة سياسية أو قضائية للتأكد من مدى مطابقة 

 فعدم التطابق يعني اإللغاء. ألحكام الدستور، والتنفيذيالعمل التشريعي 

ويقصد بالضمانات الدستورية مجموعة الضوابط القانونية الحامية للنصوص الدستورية من      

، أي مجموعة الوسائل واألساليب القانونية املتنوعة التي يمكن بواسطتها توفير حماية االنتهاك

من أن يعتدى عليها، ومن مجموعة املبادئ املتعارف عليها في جميع الدول ذات للحقوق والحريات 

األنظمة الديمقراطية، أما عن الضمانات القضائية فال يختلف شخصين بأن دور القضاء في حماية 

 بتوفير ضمانات قانونية تتالءم مع املبادئ الدستورية والدولية، 
ّ
الحقوق والحريات لن يكون فعاال إال

آليات وطنية تتمثل أساسا في ضمان استقاللية القاض ي وتوفير األمن القضائي وتجسيد  وخلق

القضائية ومبدأ التخصص بالعمل بمحاكم متخصصة، وإحداث هيئات قضائية عليا  االزدواجية

تضمن توحيد ونزاهة وموضوعية الحكم. فالقضاء هو حامي الحقوق والحريات وميزان العدالة في 

 الدولة.

كما ال يمكن نكران دور منظمات املجتمع املدني التي ال تهدف إلى الوصول إلى السلطة عكس      

 االعتداءما تم  وإذابمختلف فروعه،  االجتماعيألمن ااألحزاب السياسية، وإنما إلى املصلحة العامة و 

عن ذلك والتي  على الحريات العامة أقرت الدول القانونية مجموعة من الحلول لجبر الضرر الناتج

وهذا يتضح ببساطة في حالة الظروف  قد تصل إلى إلغاء التصرف املخالف للمشروعية،

 ال سيما الحريات السياسية، االستثنائيةاملشكل فيطرح في حالة الظروف  العادية، أما

من خالل ورقتنا البحثية هذه تسليط الضوء على مصير الضمانات القانونية التي وفرها  ونهدف      

ومدى تحصينها من أي  االستثنائيةاملؤسس الدستوري ملمارسة الحريات السياسية خالل الظروف 

ملجموع النصوص الدستورية الواردة  والتحليليعلى املنهج الوصفي  االعتمادخالل  من تعدانتهاك أو 

 .2020التعديل الدستوري لسنة  في

من  الجزائري  واملشرع املؤسس الدستوريما موقف في هذا املوضوع لسؤال الذي يطرح وا      

 .البالد؟التي قد تمر بها  االستثنائيةمصيرها خالل الظروف  وما السياسية،الحريات 

 التالية:لإلجابة على هذا اإلشكال البد من التعرض للعناصر 

 من الحريات السياسية.الجزائري موقف املؤسس الدستوري  /املبحث األول 
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 في الجزائر. وضماناتهاالسياسية على الحريات  االستثنائيةتأثير الظروف  /املبحث الثاني 

 من الحريات السياسية.الجزائري موقف املؤسس الدستوري  :املبحث األول               

شهدت معظم دول العالم ظاهرة التحول السياس ي خاصة الدول املنتمية إلى العالم الثالث التي             

حرية الرأي  املتنوعة منعرفت انتقاال من األنظمة الشمولية إلى التعددية السياسية بتداعياتها 

هذا  ،العامةالحرية النقابية والتحزب وحق املعارضة في ابداء الرأي للمصلحة  ،الصحافة، والتعبير

ما سنوضحه من خالل العناصر التالية بعرض صورة الحريات العامة في التعديل الدستوري األخير 

 خاصة:السياسية بصفة  والحريات

 الجزائري:في الدستور  العامة الصورة العامة للحرياتاملطلب األول: 

، تمتعه بحقوقهى مرهونة بمدإن حياة اإلنسان الحقيقية تتجسد في حريته وكمال إنسانيته        

 لهذا جسد املؤسس الدستوري الحريات العامة ورتبها في صورة نحاول شرحها فيما يلي من نقاط

 الجزائري:موضوعية لتعداد الحريات العامة في الدستور  ةاألول: قراءالفرع 

معالجتها ملوضوع الحريات في من الناحية التبويبية دساتيرها  ضمنإذا كانت بعض الدول ال تفرق        

يمكن أن يصاغ في قالب حقوق كما هو الشأن بالنسبة  وما، بين ما يمكن أن يصاغ في شكل حريات

من  ل الخامسصفتخذ من الاقد  2008قبل تعديل  1996فإن دستور سابقا،  للدستور السوفياتي

قرار بمبدأ املساواة بيل اإلفيه الواجبات التي تفرضها معاني املواطنة من ق تالباب األول قسم رصد

مادة  30يترك الفصل الرابع من خالل ، لأعباء الدفاع عن الوحدة الوطنية وتحملدفع الضرائب في 

 .إليها كحقوق  اور نظال خالصا ملوضوع الحريات العامة مصف

يتضح من خالل الدراسة املقارنة للنظامين الفرنس ي و الجزائري أن الدستور الفرنس ي و هذا       

ها بالتي مهد  الديباجةالتوطئة و  العامة لتبنيتعداد الحريات بفي باب اكتفى للجمهورية الخامسة قد 

واطن نسان و املو الذي يتخذ من اإلعالن العالمي لحقوق اإل، 1946دستور الجمهورية الرابعة لعام 

في تكتفي و لعل اختالف املعايير التاريخية بين الجزائر و فرنسا جعل بالدنا  له، اأساس 1789 لعام

و ذلك بوصفه شعب ، الحرية بمعانيعراب عن تمسك الشعب الجزائري اإل ب 1996ديباجة دستور 

 .2020تعديل ، و 2016، و هذا ما بقي في تعديل الحريات العامة تبنىيؤمن بالعزة و الكرامة و ي

بالدالالت الحقوقية ملعاني 2020لسنة  التعديل الدستوري الجزائري  فيه يأما املوطن الذي عن       

العامة  والحريات األساسية الحقوق " الذي جاء تحت عنوان ثانيالباب الفي كان إنما  الحريات العامة

ادة من املادة م 43ى إل يمتدلخصص الفصل األول للحقوق األساسية والحريات العامة " والواجبات
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فيها إلى أبرز الحريات التي تضمنها الدولة الجزائرية للمواطنين من رعاياها والرعايا ض ر عيت 34-76

 إقليمها.األجانب املقيمين على 

ول أنه سكت في الفصل األ ، 2020لسنة  يدستور لتعديل المن خالل قراءة موضوعية ل ويتضح     

على مستوى العنوان من حيث كونها حريات فردية أو  والحرياتعن وصف الحقوق من الباب الثاني 

كما أنه من الصواب من  اكتفى بإضافة مصطلح األساسية اقتصادية بلأو  جماعية أو سياسية

جهة أخرى  ومن ،ملبدأ االنتقال من العمومية إلى التخصيص هذا من جهة وإعماالالناحية املنهجية 

لذهن  ييهئأنه انتقل من الحريات الجماعية إلى الحريات الفردية دون أن على التعديل يعاب أيضا 

 لقارئ هذا االنتقال.ا

 ففي الوقت الذي يتحدث عن الحق في اكتساب الجنسية كحق شخص ي يثبت عالقة الوالء

سرعان ما ثم حقوق شخصية فردية، ف ،36دة في نطاق الحقوق السياسية في املا ودولتهبين املواطن 

جماعية املكفولة في مجال ال واالجتماعيةالحقوق السياسية املساواة في إلى تناول  37يعود في املادة 

 وغير ةغير مترابطبطريقة املوضوعات السياسية إلى االقتصادية  من االنتقال ، أيللمواطنين

 متوافقة.

لكن الجيد أنه أشار إلى األمن القانوني وسبل تحقيقه بضمان الوصول إلى تشريع الحقوق 

 واستقراره. ووضوحهوالحريات 

 الفرع الثاني:تقسيم الحريات العامة في الدستور الجزائري 

أصبحت الحريات العامة تتبوأ مكانا بارزا في صلب الدساتير وإعالنات الحقوق حتى أصبحت       

جوهرية وركيزة أساسية لكل تشريع أو نظام سياس ي كيفما كانت أسسه ومبادئه، ومهما قاعدة 

، إال أن دساتير الدول اختلفت في طريقة تقسيمها (1979)الشرقاوي،  اختلفت مقاصده وأهدافه

 هي:تدور حول أربع مسائل فيه املتناولة إجماال  املوضوعاتف لها، وفيما يخص الدستور الجزائري 

في  وحقهمضرورة إعمال املساواة بين املواطنين بتعترف  والتي :السياسيةالحريات  -1

حزاب في إنشاء األ  والحق -منه 36املادة  –التي يعود أمر تحديدها إلى القانون وحده  الجنسية

 تكان تيالاتير سابقة يعتبر انقالبا على ما كان معمول به في دس ، والذي-منه  57املادة  -السياسية 

 .قبل النظام التعددي كحالة سياسيةتال  ةأحادي اتيردس

أهم ما جاء به على  2020كما أكد التعديل الدستوري لسنة  االقتصادية:الحريات  -2

نشاطا حرا كمظهر  وجعلها ،فتح باب التجارة وهوفي الباب االقتصادي  2016وتعديل  1996دستور 

ن كانت التجارة أبعد  ،من مظاهر سياسة االنفتاح التي اعتمدتها الجزائر في السنوات األخيرة
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حرة في  والصناعةمن الدستور التجارة  61اعتبرت املادة  وقد، الدولة فقطعلى  االخارجية حكر 

وأضاف االستثمار واملقاولة وأكد على جهد الدولة في حماية  ممارستها في حدود ما يسمح به القانون 

 املستهلكين وضمان أمنهم وسالمتهم وصحتهم وحقوقهم االقتصادية.

 من الحريات على نفهذا الص : يشملالقضائي األمنضمان بكفيلة الالحريات  -3

)بودالي،  املحاكمة العادلة التي يمكن أن توصف بالبعد الدفاعي وضمان فكرةبعض الحقوق 

إقرار الحق في التعويض عن  كذانة البراءة و يقر املشروعية و د على مبدأ يمن حيث التأك، (2011

فضال عن الحد من التعسف الذي يمكن أن يتعرض له املواطن إبان مرحلة جمع ، الخطأ القضائي

 48يقاف للنظر ملدة اإل  2020ي لسنة دستور التعديل الولية إذ قيد لتحريات األ ااالستدالالت و 

 .46-45ساعة كأصل عام في املادة 

جاء به هذا الصنف من الحريات ال يزيد إال  : مااالجتماعيالحريات ذات الطابع  -4

بل إذ أقرت صراحة الحق في العمل ، تأكيدا على التحويل الذي عرفته املنظومة الدستورية بالجزائر

 ضراب.كالحق في تشكيل النقابات وحق ممارسة اإل الليبرالية لضمانات ع من ايسياج منب تهحاطأو 

لرعاية الصحية ولحق في احقوق أخرى كالحق في التعليم و 2020 يدستور التعديل الكما جاء في       

شارة في هذا وتجدر اإل ، تأمين العيش الكريم للمواطنين العاجزين عن العمل من معوقين ومسنين

 ذكروا في الباب 1996العامة فإن واضعي الدستور  بمسائل الحرياتملام فضال عن اإلاألخير إلى أنه 

أنه ال يجوز أن يمس أي تعديل دستوري لبعض  178-174والخاص بأحكام تعديل الدستور  السابع

 هي:األمور 

 الطابع الجمهوري للدولة. -1

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية. -2

 ه دين الدولة.سالم باعتبار اإل  -3

 اللغة العربية باعتبارها لغة وطنية ورسمية. -4

 نسان واملواطن.الحريات األساسية وحقوق اإل -5

 سالمة التراب الوطني ووحدته. -6

 منه إال أنه أضاف: 212في املادة  2016وأكد على ذلك التعديل الدستوري لسنة 

 والجمهورية.العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة -7

 رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط. انتخابإعادة -8

قبل  3فأضاف الطابع االجتماعي للدولة في النقطة  2020ة أما التعديل الدستوري األخير لسن

 تمازيغت كلغة وطنية ورسمية. اإلسالم باعتباره دين الدولة،
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التي اعتبرها اإلسالم حق األفراد في  سنركز في ورقتنا البحثية هذه على الحريات السياسيةلكن        

 وتنفيذ كل ما يتعلق بأمور الدولة وشؤونها إدارة، توجيهو  إنشاء، املشاركة في سلطات الحكم،

 .(2004/2005)قريش ي، 

 السياسية في الدستور الجزائري:الحريات  الثاني:املطلب 

السياسية ذا أهمية بالغة في نظام الحريات بصفة عامة، فإفساح يعد موضوع ممارسة الحريات       

املجال للوصول إلى السلطة واملشاركة فيها يؤدي ال محالة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التي تحكم 

التداول السلمي عليها بواسطة آليات دستورية، وهذا يحقق االستقرار السياس ي في الدولة وما يترتب 

وقد شهدت تطورا وتحوال جذريا عبر مختلف دساتير  اقتصادي واجتماعي، عليه من استقرار

 .الجزائر

 تعريف الحريات السياسية الفرع األول:

بالنظر إلى التقسيمات املختلفة للحريات العامة ومع تباين وجهات النظر حول مدى اعتبار         

 تعد حرية باملعنى الفني الدقيق بل فنرى أنها ال الحرية السياسية صورة من ذلك التقسيم من عدمه،

و تلك التي تحكمها العالقة بين الحاكم أال تعدو أن تكون حق املواطنين في املساهمة في حكم الدولة و 

ملحكوم وتتصف بنشاط سياس ي كما يعتبرها البعض حرية حامية أي وسيلة فاعلة لحماية الحرية او 

 ين دون األجانب.الفردية إال أنه يقتصر التمتع بها على الوطني

فالحرية السياسية تعتبر حق املواطن في املشاركة في شؤون الحكم والسلطة باملساهمة في         

معها في صنع القرارات ورسم  باالشتراكوالترشيح أو  االنتخابتكوين الهيئات الحاكمة عن طريق 

وغيره من أوجه الديمقراطية كحق تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية  باالستفتاءالسياسات 

فيمكن القول أن الشعب يمتلك حريته السياسية إذا كان يحكم نفسه بنفسه  والنقابات وغيرها،

باختياره لحكامه بإرادة حرة واملساهمة في صنع القوانين وهذا بحق التصويت والترشح وتولي 

 الوظائف العامة...

 نماذج عن الحريات السياسية في الدستور الجزائري  الثاني:الفرع 

داخل املجتمع وهي الغاية املنشودة في كل مجتمع منظم ال يكون  واالستقرارتحقق التنمية إن 

، وهي الحقوق التي يكتسبها الشخص شرعا ويساهم ة الحريات السياسيةإال من خالل كفال

، وعلى رأسها (2000)الطعيمات،  حكمها باعتباره من مواطنيهابواسطتها في إدارة شؤون دولته أو في 

، حرية اإلعالم وحرية إنشاء (2011)ديفرجيه،  إلى األحزاب السياسية االنضمامحرية التحزب أو 

 .(2015)رحموني،  إليها النضماماالجمعيات و 
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 الجمعيات:بالنسبة لحرية إنشاء -أ

 54بعد أن أقر املؤسس الدستوري في املادة  12/06نضمها في الجزائر القانون العضوي رقم 

تشجع الدولة ازدهار الحركة  "حق إنشاء الجمعيات مضمون، 2016من التعديل الدستوري لسنة 

تشديد  انتقدإنشاء الجمعيات"، إال أن البعض  وكيفياتيحدد القانون العضوي شروط  الجمعوية.

من  08نشاطها مثل اشتراط إذن مسبق من الحكومة في املادة  وممارسةإجراءات تأسيس الجمعيات 

قد صرح بإمكانية انشاء الجمعيات بمجرد  2020، لكن التعديل الدستوري لسنة 12/06قانون 

إنشاء الجمعيات مضمون، ويمارس  قح»بقولها  53التصريح بدل أسلوب الترخيص في نص املادة 

بمجرد التصريح به...كما وفر لها حماية دستورية تمثلت في آخر فقرة من املادة السابقة التي تقر 

 معيات إال بمقتض ى قرار قضائي""...ال تحل الج

 :التحزببالنسبة لحرية -ب

قد شهدت تطورا جذريا من عهد  (2006/4)سويقات، العدد  فالتجربة الجزائرية الحزبية 

الحزب الواحد إلى تشجيع التعددية الحزبية و النقابية، إذ صرح املؤسس الدستوري في تعديله 

من  52و إنما تم إضافة ما يؤكد على حرية إنشاء األحزاب في املادة  -و لم يكن بنص مستحدث-األخير 

"حق إنشاء األحزاب السياسية معترف 2020من التعديل الدستوري لسنة  57و املادة  2016دستور 

مجموعة من الضوابط و هي "..ال  احترامبه و مضمون" لكنه قيده حماية للمصلحة العامة بإلزامية 

يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية و القيم و املكونات األساسية للهوية الوطنية، و 

و استقالل البالد و سيادة الشعب، و كذا الطابع  الوحدة الوطنية، و أمن التراب الوطني و سالمته،

و ال استعمال ما سبق ذكره من معايير للدعاية الحزبية و أكد الديمقراطي و الجمهوري للدولة "،

على ضمان الدولة للمعاملة املنصفة بين كل األحزاب املعتمدة دون تمييز أو تفرقة و ال استعمال أي 

 د اانتق ما املؤسس الدستوري في نص املادة السابقة بسبب نوع من العنف قد وضح و فصل نوعا

مما من شأنه بروز تعسف إداري من ، 2020السابقة قبل القيود في وضوح الغموض وعدم الالكثير 

)فاطمة،  شاط والرقابة على األحزاب السياسيةنقبل السلطات التنفيذية في مراحل تأسيس و 

2014). 

كما أن املؤسس الدستوري قد منع تأسيس األحزاب السياسية على معايير تمييزية أو اقصائية 

"...ال  52لفئات معينة، حتى ال تمتاز األحزاب السياسية بالجهوية أو التعصب، بنصه في نفس املادة 

..."، يجوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنس ي أو منهي أو جهوي 

 التعبير، وقد منح األحزاب السياسية ما تتطلبه املمارسة السياسية من حقوق أهمها حرية الرأي،

 وممارسة السلطة محليا   ووطنيا من خالل التداول الديمقراطي. االجتماع،
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 والصحافة: حرية الرأي )التعبير واالتصال(-ج

الذي جاء بعد الثورة بحيث صدر في  رجع أصل مفهوم حرية الرأي إلى عهد امللك وليام الثالثي

لسنة  طننسان و املواو اعتبر في فرنسا إعالن حقوق اإل، حرية الكالم في البرملانلسمي ر قانون  هعهد

فلم تطبق ما جاء في دستورها من  .أ.م.أما في الو، حرية الرأي جزء أساس ي من حقوق املواطن 1789

معارضة الحكومة {1778-1776في فترة ما بين }حرية الرأي و املساواة حيث كانت تعتبر آنذاك 

فضال على أنه لم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير ، الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون 

وائل الذين نادوا بحرية األ من  (1837-1806يعتبر جون ستيوارت ميل ) ، إذبين البيض و السود

يقصد بها حق الشخص في ، ا"ن"حرية الرأي تشمل أي رأي مهما كان و لو في أشالئ التعبير إذ قال:

بشرط أن ال ، التعبير عن أفكاره و وجهات نظره الخاصة عن طريق الكالم أو الكتابة أو عمل فني

ويتفرع عن حرية الرأي حرية ، و أعراف الدولة  يمثل مضمون األفكار أو طريقة نشرها خرقا للقوانين

و غير ذلك  رح و سينماسم ،ومرئيةة  إذاعة مسموع ،مؤلفات، النشر من صحافة وسائل التعبير و

:"لكل  نسان على حرية الرأي بقولهاعالن العالمي لحقوق اإلمن اإل  19و قد نصت املادة ، من الوسائل

 ،استقاء ،مل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخلشخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويش

 11كما جاء في املادة  ،يد بالحدود الجغرافية بأية وسيلة كانت"قإذاعة األنباء و األفكار دون ت ،تلقي

لكل ، من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية "لكل فرد الحق في اتخاذ اآلراء دون تدخل

و هذا الحق يشمل حرية البحث عن املعلومات أو األفكار من أي نوع ، التعبيرفرد الحق في حرية 

سواء كان ذلك ، و وذلك إما شفاهية أو كتابية أو طباعة ،ونقلها بغض النظر عن الحدود ،واستالمها

د من هذه الحرية يهذا وأقرت نفس املادة إمكانية التقي، أو بأية وسيلة أخرى يختارها" في قالب فني

ؤسس الدستوري وامل، خالق "سمعة واأل الحقوق و الوذلك من أجل احترام  تناد إلى القانون باالس

من التعديل الدستوري  51في املادة  الجزائري نص على حرية الرأي مع حرية العقيدة في نفس النص

 .2020لسنة 

كما نص على حرية الصحافة بكل أنواعها ونص عل عدم تقييدها بأي شكل من أشكال 

من التعديل الدستوري، لكن بشرط عدم مساسها بكرامة الغير  54ابة القبلية في املادة الرق

وحرياتهم وحقوقهم، كما أقر حماية للصحفيين بأن منع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة 

 للحرية.

منه  02في املادة  وقد انتقد البعض القانون العضوي املتعلق باإلعالم على أنه اعتبر اإلعالم

نشاط البد من احترام في ممارسته العديد من الشروط التي حددها املشرع، وليس حقا للمواطن 
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بكيفية كاملة وموضوعية على مستجدات مختلف مناحي الحياة، وهذه  االطالعلذي يمكنه من او 

للمجتمع  الشروط اتسمت بعدم الدقة والغموض مثل احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية

 للبالد... االقتصاديةوالسيادة الوطنية والوحدة الوطنية، ومتطلبات أمن الدولة، واملصالح 

كما فرض قيودا على مبدأ حرية اإلصدار من خالل شكليات معززة وإجراءات اعتماد وغيرها 

 من الشروط، التي تثقل كاهل مسؤول النشرية، ومنح صالحيات واسعة لضبط الصحافة املكتوبة.

إذ نص صرحة على  حرية  2020إال أنه تدارك هذا من خالل دستور الجزائر الجديدة 

الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية واإللكترونية كما كفل حماية لحرية تعبير وإبداع الصحفيين 

وحتى متعاوني الصحافة واستقالليتهم ومنحهم الحق في انشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح 

ائيا خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية كما وال يمكن توقيف نشاط أي صحف أو ومنع نه

نشريات أو قنوات ..إال بمقتض ى قرار قضائي، ونرى في هذا ضمانات دستورية هامة لحرية التعبير 

والصحافة في الجزائر تؤهلها ألن تكون سلطة رابعة و قوة ضاغطة شريطة استغاللها للمصلحة 

 صلحة البالد.العامة ومل

 :االجتماعحرية -د

ض عتسليط الضوء على بتعريف التجمع و  قبل تحديد املقصود من حرية االجتماع ينبغي أوال

وجمع املتفرق ضم  لجماعة الناس، اسم فالتجمع لغة من الجمع، والتجمهر، ظاهرةاملاملفاهيم ك

وانضم  اجتمعوا هنا وهناك، فيقال تجمع القوم أي انضم بعضهم إلى بعض، بعضه إلى بعض،

فها، تكتل، احتشد وتجمهر، وتألف،
ّ
واألمر الجامع هو ما يجتمع  كما يقال جمع هللا القلوب أي أل

 ويقال استجمع القوم: واإلجماع هو اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من األمور، الناس ألجله،

 ه الجماعة.والجامع هو املسجد الجامع الذي تصلي في تجمعوا من كل صوب،

العام هو تجمع مؤقت لعدد من األفراد لتحقيق وحدتهم  االجتماع": هوريووقد عرفه الفقيه 

العام عبارة عن تجمع مؤقت لعدد  عاالجتما»قائال: أو التفكير معا"، ويؤيده في ذلك الفقيه بارتيليمي 

بادلها من أجل الدفاع من األشخاص بناء على تدبير أو تنظيم سابق، بغية سماع وعرض األفكار أو ت

سنة  DELMOTTEكما عرفه مجلس الدولة الفرنس ي في قضية  عن اآلراء أو املصالح املشتركة،

العام هو عبارة عن تجمع مؤقت يربط مجموعة من األفراد بهدف عرض اآلراء  االجتماع "1915

 واألفكار للتشاور من أجل الدفاع عن مصالحهم ".

فترة من الوقت ليعبروا عن آرائهم  االجتماعهي تمكين األفراد من  االجتماعبالتالي فحرية 

و على سبيل التعليم أ باملناقشة    أو تبادل الرأي أو الدفاع عن رأي معين وإقناع اآلخرين بالعمل به
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جمع من الناس لغرض ويعرف االجتماع على أنه ما يعقد من قبل ، (2001)لعشب، واملنفعة العامة 

 شخصية. ةعام وفي محل أو في مكان خاص يستطيع دخوله أشخاص بال إذن وبال دعو 

حرية  ، بخالفشد منظم يسير في امليادين أو الشوارع العامة لغرض عامحعني فت  أما املظاهرة

الفرد بالحق في االجتماع مع من يريد من األفراد اآلخرين في مكان معين و في  متعاالجتماع فهي ت

رات أو ضسواء بالخطب أو الندوات أو املحا، لتعبير عن اآلراء ووجهات النظرلالوقت الذي يراه 

وال تعتبر ، وتعني أيضا الحق في إصدار املنشورات و التوصيات الناتجة عن االجتماعات ،النقاشات

في أيضا الفرنس ي ومجلس الدولة  - 01/03/1903 حكمها في  – لنقض الفرنسيةمحكمة ا

من  20ونصت عليه املادة ، اجتماع لى أنهمجموعة من الناس في مقهى ع التقاء - 06/08/1915

لكل شخص حرية االشتراك في تكوين جمعيات والجماعات  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"

 21كما نصت املادة  ،مريكيةمن االتفاقية األ  15االتفاقية األوروبية واملادة من  11واملادة ، السلمية "

معترفا به،  الحق في التجمع السلمي"يكون  من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية على أنه

، وتشكل لقانون طبقا لفرض إال تلك التي تهذا الحق ممارسة قيود على أن يوضع من الو ال يجوز 

أو السالمة العامة أو النظام العام القومي أو األمن لصيانة  في مجتمع ديمقراطي، ابير ضرورية،تد

وتجدر اإلشارة إلى أن ،حقوق اآلخرين وحرياتهم "اآلداب العامة، أو حماية املصلحة العامة أو  ةحماي

 : القيود أهمها ضحرية االجتماع شأنها شأن الحقوق و الحريات األخرى ترد عليها بع

و حق هذه األخيرة ، وجوب الحصول على إجازة أو رخصة سابقة من السلطة اإلدارية املختصة

أو إذا  وض ىأو حدوث حالة فها، في تفريق االجتماع أو املظاهرة في حالة االبتعاد عن الهدف املسطر ل

أو إذا تعرضت حياة األفراد و حرياتهم للخطر ، ارتكب فيها أعمال إجرامية تخل باألمن و النظام العام

على حرية االجتماع بعد إقرار  1996دستور من  41املادة  سابقا نصت ، و(08/2011)صوفي، العدد 

التعددية الحزبية و النقابية بالقول "حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و االجتماع مضمونة 

مع حرية التعبير و إنشاء  48بعد التعديل جاء النص على هذه الحرية في املادة ، و للمواطن "

 مع اإلشارة إلى أن قانون تكوين الجمعيات و األحزاب السياسية هو قانون عضوي الجمعيات، 

عن هذا الحق مباشرة الحقوق السياسية التي تمكن األفراد من املشاركة في الشؤون العامة  عويتفر 

 ....(2004)زغيب، ترشح و االنتخاب و االستفتاء لالحق في اكللدولة 

فقد نص املؤسس الدستوري على حرية التعبير واالجتماع والتظاهر السلمي  2020أما تعديل 

في نفس املادة وخفف من إجراءاتها بأن سمح بممارسة هذه الحريات السياسية بمجرد التصريح 

 ورة الترخيص.وليس بضر 
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حرية التظاهر السلمي و التي  هو الذي قرر  2016من تعديل  49املادة  نصيجدر التذكير أن و 

ضمن ما يتفرع عن الحق في  ليدخلينظمها القانون، وهو املصطلح الذي أضافه املؤسس الدستوري 

أو طريق عمومي فهو تجمع جمهور من الناس في مكان عام التجمهر أما  ، التجمع من حريات سياسية

والفرق بينه وبين  بحيث يشكل هذا التجمع خطر على النظام العام، سواء كان مسلح أو غير مسلح،

املظاهرة أن هذه األخيرة سلمية وغير مسلحة وتقودها مجموعة من املواطنين للتعبير عن أراءها في 

ا مرخصة من جهات مختصة وال تعرقل الهدوء العمومي ألنه، أو السياسية االجتماعيةبعض املسائل 

أما التجمهر فقد يشكل جريمة  بعد التأكد من احترامها للقيود و الضوابط التي يفرضها القانون،

 يعاقب عليها قانون العقوبات إذا لم يمتثل املتجمهرين لنداء السلطات العامة املختصة بالتفريق.

 حرية الترشح واالنتخاب:-ه

حرية الترشح في االنتخابات من الحريات السياسية التي تعتبر حديثا عصب الديمقراطية 

لتولي وظائف أو مناصب  االنتخابوأساس التعبير واملشاركة السياسية الشعبية  وتعني ضمان حق 

ها وتم النص علي ،اءتباالستفرأيهم  بإبداءوالسماح للمواطنين  عليا يسمح القانون تقلدها بهذا النمط

في إدارة الشؤون  االشتراك"لكل فرد الحق في  21في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في نص املادة 

من  25العامة لبالده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا"، كما نصت عليه املادة 

و الفرصة دون تمييز مما  لكل مواطن الحق " العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والتي جاء فيها

أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق  -أ-ودون قيود غير معقولة في  2ورد في املادة 

أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من  -ب-ممثلين مختارين بحرية.

 ري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين"املساواة على أن تتم االنتخابات بطريق االقتراع الس

على حق  2020من التعديل الدستوري  56نص املادة  بدوره املؤسس الدستوري في أقروقد 

أو أن ينتخب متى توافرت فيه الشروط القانونية وهذا يمكن املواطنين من  االنتخاباملواطن في 

تجسيد الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤون الدولة عن طريق هيئات منتخبة على مستوى 

 البرملان وغيرهالالمركزية املحلية وحتى بالنسبة للهيئة التشريعية عن طريق انتخاب من يمثلوهم في 

  (2019)فراجي ع.،  ة.من مؤسسات الدول

من خالل استعراضنا املختصر ألهم الحريات السياسية نالحظ ارتباطها وتأثيرها املباشر 

ال سيما األمن العام واستقرار الدولة ومؤسساتها لهذا قيد املؤسس الدستوري  بالنظام العام،

ضوابط البد من احترامها تحت طائلة عقوبات إدارية وأخرى واملشرع الجزائري ممارستها بعدة قيود و 

فما  ، هذا في ظل الظروف العادية هو منصوص عليه في قانون األحزاب السياسية، جزائية مثل ما

إال أن املشرع تدارك  ، وهذا ما سنتعرض له في النقطة التالية :االستثنائيةبالك في ظل الظروف 
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سلبيات كثرة التقييد العتباره كبحا و تقييدا لهذه الحريات و قرر ضمانات أكبر ملمارستها و خفف 

 .استبدال إجراء الترخيص بإجراء التصريح فقطمن إجراءاتها و أهمها 

 الجزائر: الظروف االستثنائية على الحريات السياسية وضماناتها في ر الثاني: تأثياملبحث 

إن التمسك بمبدأ املشروعية في جميع الظروف قد يؤدي إلى عرقلة نشاط اإلدارة وإصابتها         

بالجمود كما قد يصل إلى حد تعريض أمن الدولة واستقرارها للخطر، والتأثير سلبا على النظام 

تكون و  استثنائيةالعام وعلى سير املرافق العامة بانتظام واضطراد، إذ قد تمر البالد بظروف 

النصوص القانونية القائمة فيها عاجزة عن مجابهة هذه الظروف، وفي نفس الوقت اإلدارة مكلفة 

حلول سريعة وفعالة، وال يمكنها التقيد املطلق بمبدأ املشروعية كما في الظروف العادية،  بإيجاد

 فتضطر إلى اتخاذ إجراءات غير عادية وغير مألوفة إلصالح الوضع.

ستمس ال محالة بحقوق وحريات األفراد مما يفرض على الدولة  االستثنائية تصاصاتاالخوهذه       

غامضة  االستثنائيةخاصة وأن فكرة الظروف  بأجهزتها عبء بذل مجهود للحد من ذلك املساس،

 تجد تبريرها في فكرة املصلحة العامة.

 :االستثنائيةمفهوم الظروف  األول:املطلب 

بصفة جزئية مثل  االستثنائية وفر ظفي تنظيم األنظمة القانونية لل الدوليالقانون قد ساهم         

التي ، و 15في املادة  1950-11-04وروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في األ  االتفاقية

وكذا ، مةر العام الذي يهدد حياة األ خطالحق في الخروج عن املشروعية العادية في حالة الإلى تشير 

الذي انظمت إليه الجزائر في  1966عهد األمم املتحدة املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 

الحالية في أوقات الطوارئ العامة التي  االتفاقية" يجوز للدول األطراف في  04املادة في  1989ماي 

ما يحلها من  أن تتخذ من اإلجراءات ةيالتي يعلن عن وجودها بصفة رسم، و مةاأل  ةتهدد حيا

فما املقصود  "،الحالية إلى املدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع لالتفاقيةااللتزامات طبقا 

 بهذه النظرية و ماهي شروط تطبيقها؟ هذا ما سنتعرض له في النقاط املوالية:

  االستثنائية:تعريف نظرية الظروف  األول:الفرع 

 لكن لم .04ملادة ا 1994سبتمبر  15 حقوق اإلنسان فيلامليثاق العربي النظرية أيضا إلى  أشار          

بل ترك املسألة للفقه والقضاء والذي لم يكتفي  االستثنائيةيضع التشريع تعريفا مانعا للظروف 

بوضع التعريف وإنما حدد حتى الشروط الواجب على اإلدارة احترامها أثناء اتخاذها لهذه اإلجراءات 

 االستثنائية.
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 ،بدأ املشروعية يتعين على اإلدارة االلتزام بالقانون في أي وقت وأيا كانت الظروفملإعماال ف

يكون غير صالح في ظل ظروف وأزمة  إن كان صالحا في ظل ظروف وأزمة عاديةو غير أن هذا املفهوم 

 مما األزمة لفحااست اإلجراءات العادية ب على اإلصرار في تطبيقترتقد ي استثنائية غير عادية، حيث

االت الطارئة حال هذه و، ملخاطرة شديدةو أمنها يؤدي إلى انهيار الدولة أو على األقل تعريض سالمتها 

أو كوارث طبيعية كالفيضانات  ،التي  يتعرض لها املجتمع قد تكون بفعل اإلنسان كالحرب واالنقالب

، وكلها السياس ي واالقتصادي ألخطار كبيرةعرض تنظيمه يو  ههدد كياني مما  ،وبئةوالزالزل وانتشار األ 

، فهي بطبيعتها االستمرارظروف تتصف بالفجائية وعدم التوقع ومن خصائصها الخطورة وعدم 

ن أفي مثل هذه الظروف االستثنائية البد ، و )األخضر(مؤقتة فيما تحدثه من إخالل بالنظام العام 

توسع اإلدارة من اختصاصات عملها حتى وإن خرجت هذه االختصاصات الجديدة عن الضوابط 

ألن هذه األخيرة لن تساعد اإلدارة في مواجهة تلك الظروف التي بها، املقررة في القوانين املعمول 

لة عنها ألجل الحفاظ على مفهوم دو  األخطارودرأ ، على سالمة البالد حفاظاتقتض ي سرعة التصرف 

 القانون .

بفرنسا، حيث وقعت ظروف هددت  1914ويرجع أصل النظرية إلى الحرب العاملية الثانية 

كيان الدولة أدى باإلدارة إلى الخروج عن مبدأ املشروعية، وهذا ما أدى إلى املساس ببعض الحقوق 

ت فيه اإلدارة والحريات لألفراد الذين تقدموا بطعون أمام القضاء اإلداري لجبر الضرر الذي تسبب

أثناء مجابهتها لهذه الظروف، فوجد القاض ي اإلداري تبرير لإلدارة هو املصلحة العامة، وأقر نظرية 

 نظرية سلطات الحرب.سماها في البداية 

لكن القضاء الفرنس ي لم يقم بوضع تعريف جامع مانع للنظرية وال حتى وضع معيار لها وهذا 

 أم ال.  استثنائيةفي تكييف الظروف على أنها  الليةاالستقحتى ال يقيد نفسه وتبقى له 

مشروعية  - االستثنائيةيد نظرية عامة تحتوي فكرة املشروعية يجاهد الفقه من أجل تش

وذلك لكي يكون أساسا قانونيا ألي خروج عن الحدود التي تضعها القوانين الوضعية  -زمات األ 

عاد وخطير يحتم ضرورة التصرف على وجه السرعة بأنها "وضع غير  vedelكما قد عرفها  ،القائمة

 Birat etوأيده  من أجل الحفاظ على املصلحة العامة نظرا لعدم إمكان إعمال القواعد العادية"

Odent. 

وفي هذا الشأن وألجل مجابهة هذه الظروف تتخير الدول الحلول التي ترى أنها أكثر مالئمة في 

 أسلوبين:مواجهتها وفق 
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 :- أسلوب التفويض التشريعي–أسلوب النظام األنجلوسكسوني  -1

حيث ال تنظم سلفا حالة الطوارئ بقانون لكن هذا األسلوب يعطي للسلطة التنفيذية الحق 

قانون ينظم سلطات الضبط اإلداري في مثل هذه الظروف،  الستصدارفي التوجه إلى البرملان 

لإلدارة أن تحد من الحريات بقدر أكبر عن املعتاد بفرض  كما والوسائل التي يجوز لها استخدامها،

قيود أشد وطأة من تلك املفروضة في الظروف العادية، مع خضوع كل تصرفاتها لرقابة القضاء 

 اإلداري طبعا حماية للحريات والحقوق.(2005)الجبراني، 

 الالتيني:أسلوب النظام -2

سابقة  االستثنائيويتضمن إقرار قوانين خاصة صادرة من السلطة التشريعية ملواجهة الظرف         

األمر الذي يمكن السلطة التنفيذية من مواجهتها فور حدوثها عن طريق إعالنها لحالة  على حدوثه،

إلزالة  لية،أو األحكام العرفية أو التعبئة العامة وتطبيق أحكام القانون بسرعة وفاع الطوارئ،

تشريع  الستصدارالخطر الناجم عن هذه الظروف غير املتوقعة دون الحاجة للرجوع إلى البرملان 

 .(2002)القحطاني، الضبط اإلداري سلطاته و حدوده،  بذلك

  –مشروعية األزمات  -االستثنائية الظروف شروط تطبيق نظريةالفرع الثاني: 

وذلك بوضع الضوابط  كما رأينا،كان للقضاء اإلداري في فرنسا دورا بارزا في تشييد النظرية  

الدقيقة التي تكفل رقابة فعالة على عمل اإلدارة في إطار موازنة دقيقة بين اعتبارات املحافظة على 

لتطبيق  معينةوقيود فر شروط اتو  وذلك بإلزاميةوبين سالمة الدولة  ،حقوق األفراد وحرياتهم

االستثنائية ظروف ظل النظرا لخطورة السلطات الواسعة التي تتمتع بها اإلدارة في وهذا  النظرية

 جازها فيما يلي:يإ يمكن

 :االستثنائيوجود الظرف  •

الظرف و املستخدمة  االستثنائيةالسلطات  بين ممارسةما تالزم ال منمنه و وعلى القضاء  التأكد       

، و ما نعنيه هنا االستثنائيأي البد من ارتباط تمتع اإلدارة بالسلطات الواسعة بالظرف  ،االستثنائي

هو وجود خطر جسيم حال يهدد أمن وسالمة ووجود الدولة، وعلى الرغم من  االستثنائيبالظرف 

صعوبة تحديد معيار دقيق لجسامة الخطر فإنه على األقل يجب أن يخرج عن إطار املخاطر 

املعتادة في حياة الدولة، فهو خطر غير  مألوف من حيث النوع وكبير من حيث املدى، أما املتوقعة أو 

املقصود بأن يكون الخطر حاال فهو أال يكون خطرا محتمال مستقبال، وأال يكون قد وقع وانتهى، 

فالخطر الحال إذن هو الذي يكون بدأ فعال أو على وشك الوقوع دون أن يكون قد انتهى بعد بحيث 

 .(2005)محمد،   تجد اإلدارة أي فرصة للجوء إلى وسيلة أخرى ملواجهتهال
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من حيث مداه  االستثنائيمع الظرف  املتخذ االستثنائيتناسب اإلجراء  •

 وخطورته:

هي ما تستدعيه وتقتضيه  االستثنائيةاإلدارة في الظروف  تتخذهاالبد أن تكون اإلجراءات التي 

 الضرورة القصوى وفي حدود هذه الضرورة.

 :تطبيق واحترام قواعد املشروعية العادية مع هذه الظروف استحالة     •           

أي أن مواجهة هذه الظروف تكون غير مجدية بالطرق العادية، هذا يعني أنه إذا وجدت وسيلة        

قانونية أو دستورية تستطيع اإلدارة اتخاذها في مواجهة املخاطر، فعليها ذلك دون الرجوع إلى نظرية 

 عنه. يمكن االستغناءإذ يصبح هذا أمرا  ،االستثنائيةالظروف 

 :طرللختعرض املصلحة العامة  •

االستثنائية، أي يجب أن يكون جراءات املصلحة معتبرة حتى يمكن تبرير اإل هذه أن تكون و         

مشروع وأساس مفروض عليها ملواجهة الظرف  التزامالتصرف الصادر من اإلدارة بمثابة اإلجابة على 

 تأكديو ، هنا هو املحافظة على النظام العام وأمن وسالمة الدولة بااللتزام، واملقصود االستثنائي

مشروعية تسمى مشروعية جديدة  تنشأفهذا يعني أنه قد توافر الشروط السابقة  منالقاض ي 

 األزمات.

بمجرد زوال هذه الظروف التي دعت إلى  االستثنائيةالعمل بنظرية الظروف  إنهاءالبد من  أخيراو       

"تنتهي 98/6املادة –وفق قاعدة توازي األشكال أي بنفس اإلجراءات املتبعة في إعالنها  ،تطبيقها

 حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنها.." االستثنائيةالحالة 

ومصير الحريات  االستثنائيةاملشرع الجزائري من نظرية الظروف  الثاني: موقفاملطلب 

 السياسية خاللها:

حالة  الجمهورية فيعلى أنه من صالحيات رئيس  2020من التعديل الدستوري  97تنص املادة         

استتباب األمن،  محددة ألجلبعد استشارة هيئات  حالة الطوارئ أو الحصارإعالن الضرورة امللحة، 

ضمانات إن كانت الدولة مهددة بخطر داهم، وفي نفس الوقت أقر  االستثنائيةكما يقرر الحالة 

 خالل هذه الظروف. للحقوق والحريات لتفادي التعدي عليها قدر اإلمكان

 االستثنائية:املؤسس الدستوري من نظرية الظروف  موقف األول:الفرع 

على أن االختصاص بإعالن حالة  105في مادته  2016لسنة  السابق نص التعديل الدستوري      

الطوارئ أو الحصار ترجع لرئيس الجمهورية، بحيث يحدد مدتها بعد اجتماع املجلس األعلى لألمن 

واستشارة رئيس مجلس األمة، و رئيس املجلس الشعبي الوطني و الوزير األول و رئيس املجلس 

ت و التدابير الالزمة الستتباب الوضع، على أن التشريع الدستوري، حتى يمكنه اتخاذ اإلجراءا
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الخاص بتنظيم مجابهة الطوارئ و حالة الحصار يتم تحديده بموجب قانون عضوي حسب ما 

فقد  2020من التعديل الدستوري لسنة  97، إال أنه في املادة من الدستور أعاله 106أكدته املادة 

ر قدرت بثالثون يوما و ال يمكن تمديدها إال بعد  حدد مدة قصوى  لحالة الطوارئ  أو الحصا

موافقة البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتين معا. وهذا نظرا لخطورة اإلجراءات التي تترتب عن إعالن 

هذه الحالة وقدر السلطة التقديرية التي تمنح للسلطات والتي من شأنها ال محالة املساس بالحريات 

كما أضاف رئيس املحكمة الدستورية بدل رئيس  ،اسية بصفة خاصةلحريات السيابصفة عامة و 

 املجلس الدستوري.

على الظروف االستثنائية في مادة مستقلة  98املادة لينص املؤسس الدستوري في املادة املوالية        

"يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن  بنصه:

على عكس التعديل -يوما 60ملدة أقصاها  أو استقاللها أو سالمة ترابها يصيب مؤسساتها الدستورية

، وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس -الذي لم يحدد مدة لها 2016السابق لسنة 

جلس الستماع إلى املا، و حكمة الدستوريةمجلس األمة، ورئيس املجلس الشعبي الوطني، ورئيس امل

 األعلى لألمن ومجلس الوزراء.

كما في حالة الطوارئ أو الحصار، وال يمكننا أو رئيس الحكومة نالحظ أنه ال يستشير الوزير األول       

املجلس األعلى لألمن في حالتي الحصار والطوارئ، وبين  اجتماعاستنتاج الفرق بين املقصود بعبارة 

، كما أضاف استشارة أيضا مجلس االستثنائيةي حالة الظروف ملجلس األعلى لألمن ف االستماععبارة 

بينما يستمع ملجلس الوزراء كامال في  الوزراء أي يكتفي بالوزير األول في حالتي الحصار والطوارئ،

 .االستثنائيةحالة الظروف 

وال يمكنه بأي حال تمديدها  االستثنائيةكما يوجه رئيس الجمهورية خطابا لألمة إلعالمه بالوضعية 

 إال بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرملان املجتمعتين معا.

 االستثنائية:ممارسة الحريات السياسية خالل الظروف  ضمانات الثاني:الفرع 

من التعديل الدستوري على " ...يعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة  98نصت املادة        

أثناءها على املحكمة الدستورية إلبداء الرأي بشأنها" وفي نظرنا  اتخذهاالقرارات التي  االستثنائية

هذه هذه ضمانة من الضمانات التي تكفل جبر الضرر الناتج عن التعدي على الحريات العامة خالل 

 ال.لكن اإلشكال فيما يترتب عن هذا الرأي وهل هو ملزم للسلطة التنفيذية أم الظروف 

التي تستوجبها  االستثنائيةلرئيس الجمهورية اتخاذ اإلجراءات  االستثنائيةتخول الحالة إذ       

 وهذااملحافظة على استقالل األمة واملؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرملان وجوبا، 
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 أو ستثنائياال يعني أن الجزائر تتبع أسلوب النظام األنجلوسكسوني حيث تنتظر حدوث الظرف 

هو الهدف من  وهذا النص التشريعي الكفيل بمجابهتها، الستصداروشوك وقوعه حتى تلجأ للبرملان 

 .الدستور اجتماع البرملان وجوبا املنصوص عليها في 

الحقوق والحريات العامة لألفراد حماية للمصلحة  وهذا يؤكد ال محالة تهديد وامكانية انتهاك     

العامة واستقرار الدولة وأمن مؤسساتها ومن بين األمثلة على القيود التي سبق اتخاذها في الجزائر 

 يلي:ما  االستثنائيةعلى ممارسة الحريات السياسية في ظل الظروف 

 واإلقامة واملرور في أماكن أو أوقات معينة. االنتقالو  االجتماعوضع قيود على حرية األشخاص في -

األمر بمراقبة الصحف والنشرات واملطبوعات واملحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية -

أماكن طبعها، على أن تكون  وإغالقوضبطها ومصادرتها وتعطيلها وتوقيفها  واإلعالن قبل نشرها،

الم مقصورة على األمور التي تتصل بالسالمة العامة الرقابة على الصحف واملجالت ووسائل اإلع

 وأغراض األمن القومي.

 وكل ما يحتمل فيه اإلخالل بالنظام العام والطمأنينة العمومية. منع املظاهرات واإلضرابات،-

مع أن الكثير من هذه القيود قد ترد خالل الظروف العادية أو حالة ظروف استثنائية لم يعلن عنها 

إلى اعتبار كل اإلضرابات التي قامت بها  االستعجاليضطر بالقضاء اإلداري يمما ، يةبطريقة رسم

طلبة  املقيمين، اضرابقطاع التربية والتعليم واضراب األطباء  جهات متعددة مثل األساتذة في

اجراءات ليعتبر اإلضراب  قانون منالاملدارس العليا لألساتذة رغم أن بعضها اتبع ما ينص عليه 

  ضد ما يهددها على حدودها، اواستقراره الدولة، أمنهاإال أن الهدف من ذلك هو حماية  ،عامشرو 

فرغم أن الجميع اعتبر  ،19-نفس الغاية هدفت إلى تحقيقها السلطات ملجابهة جائحة كورونا كوفيد

كبح وتعد على الحريات العامة والحريات  الدولة اتخذتهاالتي  االستثنائيةمجموع اإلجراءات 

 السياسية بالدرجة األولى إال أن كل ذلك يجد تبريره في املحافظة على املصلحة العامة.

وتدابير  استثنائيةإلى تطبيق إجراءات  19-لجأت دول العالم إثر انتشار فيروس كورونا كوفيدإذ      

 فالس،إل البطالة، ا وخيمة على كافة املجاالت كالفقر،اجتماعية نجمت عنها آثارا  احترازية وقيودا

تدهور قطاع التعليم...و هذا جعل العالم يقف يدا واحدة ليتضامن من أجل  األمن الغذائي، انعدام

املنصوص عليها في ميثاق األمم  االجتماعيالتصدي لهذه الجائحة عن طريق األطر الدولية للتعاون 

دولية من  اجتماعية،و إن شكلت هذه اإلجراءات حماية 60-55ملواد في الفصل التاسع في ا املتحدة

ناحية إال أنها جسدت تقييدا و تعديا على الحقوق و الحريات العامة، و إن وجدت تبريرا لها في 

 املحافظة على املصلحة العامة، فمصر و املغرب و فرنسا أعلنت حالت الطوارئ الصحية، أما
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، و هذا أثر بطبيعة الصحي و هذا بهدف الحفاظ على النظام العامالجزائر فأعلنت حالة الحجر 

 الحال على الحريات السياسية كذلك:

ت السلطة الجزائرية مجموعة من القرارات عن طريق ذتخفقد ا  لحرية الرأي والتعبيربالنسبة ف   

في مجال الضبط اإلداري وصلت ألكثر  االختصاصمراسيم تنفيذية من قبل الوزير األول صاحب 

فالكثير رأى  ت بموجبها تدابير وإجراءات الوقاية و مكافحة الفيروس،ذمرسوم تنفيذي اتخ 22من 

أن فيروس كورونا قد ضيق الخناق على حرية التعبير حين استعملت لتكميم األصوات من قبل 

فطالبت الصحافة  ول إلى املعلومة،األنظمة الحاكمة و فرض الرقابة على الصحافة و تقييد الوص

إجراءات أكثر شفافية على مستوى اإلفصاح عن البيانات  ذوغيرها من وسائل اإلعالم اتخا

وعدم تقييد حرية التعبير الرقمي للمواطنين عبر وسائل  ،واملعلومات املتعلقة بأزمة تفش ي الفيروس

بلبلة وزعزعة االستقرار بنشر اإلشاعات التواصل االجتماعي إذ اتهم العديد من األشخاص بإثارة ال

 و ال يمكن نكران أنه بالفعل هناك من فعل ذلك سواء من مواطني الدولة أو خارجها، واألكاذيب،

لصحفيين في بعض الدول و هم بصدد تغطية مواضيع متعلقة باألزمة  اعتقاالتلكن سجلت أيضا 

والتي خلقت أحيانا موجات  تنياإلنتر ريق ،بحجة الحرص على تفادي األخبار املزيفة املروجة عن ط

 فجرمت العديد من الدول نشر معلومات كاذبة حول مواضيع الصحة العامة. ذعر لدى املواطنين،

ضد طريقة تسيير األزمة  االحتجاجاتوقد منعت عدة دول : حرية االجتماعلالنسبة وكذلك ب         

بدعوى املخاوف بشأن التباعد االجتماعي أو استخدمت الوباء كمبرر لتفريق التجمعات املنتقدة 

 كومة غير املتوقعة لفيروس كورونا.حلسياسات ال

إال أن هذا ال يعني إلغاء حق الجزائريين في ممارسة حرياتهم السياسية فالزالت الصحافة توصل      

وكذا الجمعيات  ها قانونا،بوالزالت األحزاب السياسية تقوم بدورها املنوط  للشعب،كل جديد 

 وغيرها من الجماعات الضاغطة وحتى املجتمع املدني.

وهذا ما  ،االستثنائيةويبقى القضاء اإلداري يبسط رقابته على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف 

 استقر عليه القضاء اإلداري الفرنس ي.

 ة: خاتم

والتعدي من الكوارث الطبيعية واألوبئة  االنهيارتلتزم الدول باملحافظة على مقوماتها من        

التي تشكل مساسا ال محالة بالحقوق  االستثنائيةغيرها، بولوج باب اإلجراءات الإستقرار السياس ي و و 

والحريات العامة، لكن في هذا تغليب للمصلحة العامة على الخاصة وحفاظا على النظام العام ال 
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شريطة املحافظة قدر اإلمكان على صيانة الحقوق والحريات العامة والسياسية منها بصفة  تعسفا

التي تنص على ترقية مبدأ  2020ي لسنة من التعديل الدستور  34، و هذا ما توثقه املادة خاصة

إلزامية احترام األحكام الدستورية املتعلقة بالحقوق األساسية و الحريات العامة و ضماناتها لجميع 

السلطات و الهيئات العمومية و أن ال يتم تقييدها إال بموجب قانون و ألسباب مرتبطة بالنظام 

كرسها الدستور و باألخص حماية حرية التظاهر العام و األمن و حماية حقوق و حريات أخرى 

 .السلمي و حرية التعبير و حرية الصحافة

اإلدارة في حالة تطبيق نظرية الظروف االستثنائية وتأثيرها على  اتساع صالحياتتضح لنا ا قدو        

 تحت طائلة الرقابة الحريات السياسية أكثر مما هو عليه في ظل الظروف العادية من تقييد،

القضائية التي تقر إما بإلغاء تصرف اإلدارة أو التعويض عنه وإما االثنان معا، وهذا حماية ألمن 

 الدولة واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها.

تراعي الحرص  19-ومجموع الجهود التي بذلت وال تزال من قبل الدول ملكافحة فيروس كوفيد      

، فبعد أن أغلق واقتصادياخاصة الضعيفة منها صحيا  الكافي لحماية أكبر فئة ممكنة من البشر

، كشف عن روح احترازيةالعالم بموجب الحجر الصحي واتباع مؤسسات الدولة وإداراتها تدابير 

املسؤولية  والتضامن ألجل الحفاظ على وجود اإلنسان و سالمته، و سد الباب أما األضرار التي 

ما تستطيع من حلول لجبر  دال تخاالدولة وإمكانياتها  تصيب مجموع العمال و غيرهم، حسب قدرا ت

تعسفا، وإنما  ذالتي لم تتخ االستثنائيةالضرر الناتج عن املساس بالحريات العامة بسبب اإلجراءات 

 حماية للمصلحة العامة وحفاظا على النظام العام بكل عناصره التقليدية منها والحديثة. 

ممارسة املواطنين لحرياتهم السياسية و مساهمتهم في  2020لسنة وقد كفل التعديل الدستوري    

تسيير شؤون الدولة بواسطتها كحق االنتخاب والترشح، حرية الرأي و التعبير، و مقارنة بالدساتير 

السابقة الحظنا أن املؤسس الدستوري قد خفف كثيرا من القيود التي أوردها فيما سبق على 

على سبيل املثال استبدل نظام الترخيص بأسلوب التصريح فقط مع ممارسة الحريات السياسية ف

ط احترام الشروط و القوانين املنصوص عليها، كما أقر بأنه ال يمكن إلغاء أو وقف  أي تصرف مرتب

بممارسة الحريات السياسية إال بأمر قضائي مثل وقف الصحف أو الجمعيات...كما ألغى أي عقوبة 

ن و حتى معاوني الصحافة و كفل لهم االستقاللية و حرية التعبير...وهذا الصحفيي ضدسالبة للحرية 

التي حدد مدتها و ربط تمديدها بموافقة البرملان وأخضع  االستثنائيةفي ظل الظروف العادية وحتى 

خاللها من السلطات لرقابة الحقة للمحكمة الدستورية وفي كل هذا ضمانات  املتخذةكل القرارات 

  رسة هذه الحريات التي تعكس مدى ديمقراطية الدولة.دستورية ملما
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 التوصيات:

القوانين العضوية املتعلقة بتنظيم ممارسة الحريات السياسية كقانون في تعديل سراع ضرورة اإل -

االنتخابات، قانون الجماعات املحلية بما يضمن فاعلية تجسيد سبل ممارسة الديمقراطية 

 في تسيير شؤون الدولة.التشاركية ومساهمة املواطنين 

 املناسب للمكانتفعيل كل ما من شأنه إبعاد املال الفاسد عن السياسة وضمان وصول املنتخب -

املناسب ليمثل منتخبيه أحسن تمثيل ويضمن إيصال صوتهم ألصحاب القرار وتلبية حاجياتهم 

 وآمالهم لجزائر جديدة. 

والتي من شأنها تجسيد  2020الدستوري لسنة اإلسراع في تفعيل اآلليات الجديدة في التعديل -

استقاللية تامة للقضاء كاستحداث املحكمة الدستورية باعتبار أن السلطة القضائية هي الضامن 

 والحارس للحقوق والحريات العامة والسياسية بصفة خاصة.

حرية من املتعلقة بممارسة عند الفصل في كل املنازعات  االستثنائيةمراعاة القضاء للظروف -

 الحريات السياسية كقضايا الصحفيين مثال.

 في املؤسسات كلها وتضمينها في البرامج التربوية والتعليمية.السياسية تدعيم ثقافة التوعية -

تجسيد األمن القانوني في كل التشريعات املتعلقة بممارسة الحريات السياسية حتى ال يتفاجأ -

تكييفات خاطئة لتصرفات قام بها على أساس أنها حرية من املواطن بقرارات استثنائية وعقوبات و 

 حرياته السياسية املضمونة ليجد نفسه أمام تهم تمس باألمن العام أو بالدولة وممتلكاتها...

االهتمام أكثر بتطوير الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعليمها للدور الكبير الذي عملته خالل -

، مع مراعاة توسيع نطاق الحماية عن بعد كاالنتخاب اإللكترونيممارسة السياسة الجائحة بتنشيط 

 .هالخاصة ب

الحكومات ملزمة بحماية الحق في حرية التعبير الذي يشكل أساس التمتع الكامل بحرية التجمع -

 ويسمح بتقييدها في إطار القانون حماية لألمن القومي أو النظام العام، الصحة أو اآلداب العامة.

 املراجع:قائمة 
 الكتب:أوال / 
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 .تبيرو ،والتوزيع

 .الجزائر املطبوعات الجامعية،ديوان  محاضرات في الحريات العامة،د.س،  حسن ملحم، -

 .اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة، الحريات العامة،، 2012 عماد ملوخية،-
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 .الجزائر ،املطبعيةاملطبعة الحديثة للكتاب في الفنون  التجربة الدستورية في الجزائر،، 2001 لعشب، محفوظ-

 ، الضبط اإلداري، سلطاته وحدوده.2002محمد عبيد القحطاني، -
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 الجمعيات واإلعالم، األحزاب السياسية،-رؤية تحليلية لقوانين الحريات العامة في الجزائر، 2014 ،مفتي فاطمة-
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-André POUILLE et Jean ROCHE, 2004,  libertés publiques et droits de homme,14 
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 ماجستير.رسالة  الحريات العامة وحدود إجراءات الضبط اإلداري، ابراهيم سالم األخضر، -

فرع  مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون،، مبدأ املنافسة الحرة في القانون الوضعي، 2002 جالل مسعد، -

 ، الجزائر.تيزي وزو مولود معمري، كلية الحقوق، قانون أعمال،

 .ة الجزائرجامع كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، مريم عروس، -

 .رسالة ماستر دور املجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات األساسية،، 2013 ،جعفور  مريم-
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 لخص :م

املغرب (  –تونس  -نظرا الختالف الهياكل املكونة للقضاء اإلداري في الدول املغاربية ) الجزائر      

وتشعب املنازعات اإلدارية، نجم عنه عدة إشكاالت ومنها ما تعلق بتنازع االختصاص بين هيئات 

الدول املغاربية الثالث إلى و سلبيا، ولذلك لجأت أالقضاء اإلداري سواءا كان هذا التنازع إيجابيا 

وضع نصوص قانونية هدفها الحد من إنكار العدالة في القضاء اإلداري والفصل في املنازعات اإلدارية 

في أجل معقول عندما يكون التنازع سلبيا، أما عندما يكون التنازع إيجابيا فإن الهدف املرجو من 

 قضائية املتناقضة في نزاع واحد.ذلك هو مواجهة إشكالية تعدد األحكام والقرارات ال

 .ضائيةتنازع االختصاص، القضاء اإلداري، الدول املغاربية، االزدواجية الق الكلمات املفتاحية :

 

Abstract: 
    Since that the Constituents structures of the administrative justice are 

different in the  Maghrebian states ( Algeria, Tunisia and Morocco )  and the 

divergence of administrative disputes has established several  complications,  

such as Jurisdiction disputes among  the judicial administrative commissions  

                                           
 .املؤلف املرسل  
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whether this conflict is positive or negative , therefore these three states 

have resorted to establish juristic codes and texts that aim to limit the denial 

of justice in administrative justice and the decisiveness  of disputes in 

rational terms when the dispute is negative , but if the dispute is positive the 

aim will be how to face the Multiplicity of paradoxical judicial Judgments 

and decisions of one dispute. 

Key Words: Jurisdictional conflicts, Administrative litigation, Arab Maghreb 

States, Dual justice 

 

 مقّدمة: 

ان تطبيق نظام اإلزدواجية القضائية وفصل القضاء اإلداري عن القضاء العادي ليس باألمر 

الهين، ملا يتطلبه من ترسانة قانونية مضبوطة لعدم الوقوع في التنازع بين هيئات القضاء اإلداري 

يد وهيئات القضاء العادي، بالرغم من الضبط الكبير إلختصاص كال من الجهتين القضائيتين بتحد

معايير إختصاص كال منهما إال أن التنازع دائما ما قد يقع بين الجهازين القضائيين، ولهذا أنشئت 

مختصة بفض أي تنازع بينهما مهما كانت طبيعته مع اختالف تسميتها من دولة ألخرى محكمة للتنازع 

 . ي والقضاء العاديسلبية كانت أم إيجابية وتكون قرارات هذه األخيرة ملزمة لكل من القضاء اإلدار 

ان اعتماد الدول املغاربية الثالث الجزائر تونس واملغرب على نظام اإلزدواجية القضائية بفصل 

القضاء اإلداري عن القضاء العادي كال بطريقته الخاصة، ذلك أن كل دولة اعتمدت هياكل معينة 

ئية اإلدارية بشكل كامل ومتكامل للقضاء اإلداري لكن املؤكد أنها كلها تتجه نحو بناء هياكلها القضا

 ... مع تدخل املشرع في تحديد إختصاص كل جهاز قضائي لوحده

وبالرغم من هذا إال أن كل الدول املغاربية الثالث محل الدراسة كثيرا ما اعترضتها مشاكل تنازع 

املنشأة اإلختصاص بين هيئات القضاء اإلداري سواءا كانت من درجة واحدة واملتمثلة في املحاكم 

لقاعدة هرم القصاء اإلداري أم هيئاتها اإلستئنافية اإلدارية أو بين محاكم إدارية ومحكمة أخرى 

 . أعلى درجة منها

ومما سبق نطرح اإلشكالية التالية: كيف نظمت الدول املغاربية هياكلها القضائية اإلدارية؟ 

 دارية؟وكيف عالجت مشاكل تنازع االختصاص بين هيئاتها القضائية اإل 

ولإلجابة على هاته اإلشكالية اعتمدنا على املنهج الوصفي كما اعتمدنا على املنهج التحليلي في 

 . دراسة النصوص القانونية في كال من الجزائر وتونس واملغرب

األول منه تطرقنا فيه إلى تنظيم هياكل  مبحثينولإلمام بهذا املوضوع قسمنا بحثنا هذا إلى 

أبرزنا فيه صور التنازع الذي قد يقع بين هيئات كما القضاء اإلداري في الدول املغاربية الثالث 
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فتناولنا فيه طريقة فك تنازع ني القضاء اإلداري مع تحديد شروطه في كل دولة، أما املبحث الثا

  .ول املغاربيةاإلختصاص بين هيئات القضاء اإلداري في الد

 تنظيم القضاء اإلداري في الدول املغاربية وصور التنازع بين هيئاتهاملبحث األول: 

القضائية وانشاء هياكل قضائية مختصة بمنازعات القانون العام  ان تطبيق نظام االزدواجية     

باألمر اليسير للدول ملا يتطلبه من ترسانة بشرية ومادية، ومع ذلك حاولت الدول املغربية محل  ليس

الدراسة بعد استقاللها ان تبقي النظام القضائي املطبق اثناء الفترة االستعمارية مع احداث بعض 

العادي تدريجيا التغييرات عليه بما يتوافق وامكانياتها متجهة الى فصل القضاء اإلداري عن القضاء 

مع مرور السنوات ) املطلب األول (، هذا الفصل نجم عنه في بعض األحيان تنازع حول االختصاص 

 بين الهيئات التي انشاتها في القضاء اإلداري ) املطلب الثاني (.

 تنظيم هيئات القضاء اإلداري في الدول املغاربية املطلب األول :

ث وهي الجزائر وتونس واملغرب على نظام االزدواجية القضائية اعتمدت الدول املغاربية الثال      

تواليا، لكن لم تكن لها نفس الهياكل ومختلفة عن بلد منشئه فرنسا،  1993 1959و  1996سنوات 

فكل دولة طبقته حسب بيئتها وظروفها مع تحديثه من حين آلخر حسب املستجدات الداخلية في كل 

اكل القضاء اإلداري متكونة من ثالث درجات هي املحاكم اإلدارية دولة، لكنها اتفقت على أن هي

 الفرع الثاني ( ومحاكم أعلى درجة ) الفرع األول ( ومحاكم إدارية إستئنافية ) الفرعاالبتدائية ) 

 .الثالث (

 األول: املحاكم اإلدارية اإلبتدائية الفرع

املحاكم اإلدارية كأول درجة للتقاض ي أنشأت الدول املغاربية قاعدة القضاء اإلداري مشكال من 

 .مع بعض اإلختالفات نظرا لطبيعة األنظمة القانونية لكل دولة

)الدستور الجزائري املعدل  1996ر فالجزائر اعتمدت على نظام اإلزدواجية القضائية في دستو 

 ، حيث(1998، 98/02) 98/02، حيث أنشأت املحاكم اإلدارية بموجب القانون (1996واملتمم، 

املادة األولى منه على اعتبارها جهات قضائية للقانون العام، كما نص قانون اإلجراءات املدنية  نصت

تعتبر صاحبة الوالية العامة في املنازعات اإلدارية، على أنها  800في مادته (2008، 08/09) واالدارية

 08/09، وقد حدد القانون (2021)الدولة،  محكمة 48دارية في الجزائر حاليا ويقدر عدد املحاكم اإل 

إحالته إلى نص إختصاصها النوعي، أما اختصاصها اإلقليمي فتمت  802 - 801 - 800بموجب املواد 

 . 804من نفس القانون مع استثناء بعض املنازعات بموجب املادة  38و 37املادتين 
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في الفصل  27/01/2014الصادر في  2014أما في تونس فقد نص دستورها بعد الثورة لسنة 

منه على أن املحاكم اإلدارية اإلبتدائية تعتبر قاعدة القضاء اإلداري التونس ي، لكن بعد مرور  116

عدة سنوات إال أن هياكل القضاء اإلداري لم تفّعل لحد اآلن وبقي العمل بنظام القضاء اإلداري 

النظام القضائي الذي أنشأ محكمة إدارية واحدة ممركزة بالعاصمة، حيث واجه  1959لدستور 

أنشأ محكمة  1959اإلداري التونس ي صعوبات جمة لتغيير الهيكلة لكنها لم تنجح بحجة أن دستور 

إدارية واحدة وطابعها " باملفرد "، ولتفادي مواجهة املجلس الدستوري بعدم دستورية إنشاء محاكم 

دوائر إبتدائية واستئنافية  إلى فكرة إنشاء التونس ي إدارية إبتدائية أو إستئنافية، إهتدى املشرع

 40وهذا بموجب القانون عدد  (85، صفحة 2013/2014)شعباني،  وتعقيبية باملحكمة اإلدارية

، حيث حدد هذا األخير اختصاص الدوائر (1972، 40) املتعلق باملحكمة االدارية 1972 ةلسن

على أن تحديد عدد  15منه، وقد نص الفصل  17اإلبتدائية باملحكمة اإلدارية بموجب الفصل 

اإلبتدائية داخل املحكمة يكون بموجب أمر، مع إمكانية إحداث دوائر إبتدائية خارج  الدوائر

 .املحكمة اإلدارية مع ضبط إختصاصها اإلقليمي بموجب أمر

، 90/41) 90/41بموجب القانون  1993أما في املغرب فاستحدثت املحاكم اإلدارية سنة 

، ويقدر عددها بـسبعة محاكم وزعت على مدن الرباط، الدار البيضاء، مكناس، اكادير، (1993

 ،(1993، 59/92/02) 59/92/02اإلقليمي بموجب املرسوم وجدة، فاس، مراكش مع تحديد نطاقها 

)حسن،  همن 11إلى  08إختصاص املحاكم اإلدارية بموجب املواد من  90/41وقد حدد القانون 

2019). 

 الثاني: املحاكم اإلدارية اإلستئنافية الفرع

بخالف نظيريه التونس ي واملغربي لم ينش ئ املشرع الجزائري بداية محاكم إدارية لالستئناف 

واكتفى باملحاكم االدارية ومجلس الدولة ومنح اختصاص االستئناف لهذا األخير، وهو ما جعل هيكل 

مقومة القضاء اإلداري مبتورا مما أثر على املهمة األساسية التي أنش ئ من أجلها باعتبارها هيئة 

القضائي، ذلك أنه سيغرق في قضايا إستئناف  لالجتهادللمحاكم اإلدارية التي تدنوها وموحدة 

، وكان األجدر من املوزعة على تراب الجمهورية الجزائرية محكمة إدارية 48األحكام الصادرة عن 

مثلما فعل املشرع  على األقلاملشرع أن ينش ئ محاكم لإلستئناف في مناطق معينة وبعدد محدود 

 ,Paris, Lyon)محاكم لالستئناف موزعة على املدن االتية  08الفرنس ي حيث انشا في هذا املجال 

Nancy, Nantes, Bordeaux, Marseille, Douai et  Versailles )  ،أو  (2021)الفرنس ي

يعيد املحاكم اإلدارية الجهوية التي كانت موجودة سابقا، إال أن املؤسس الدستوري استدرك هذا 
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محاكم إدارية  2020من التعديل الدستوري األخير لسنة  179وأنشأ بموجب املادة مؤخرا 

 . لإلستئناف لتكتمل هياكل القضاء اإلداري بعدما كان سابقا مبتورا منها

دور التعديل الدستوري ننتظر من املشرع أن يسارع إلى مواكبة هذا التغّير وبالرغم من حداثة ص

وتنصيبها بإصدار القوانين املنظمة للمحاكم اإلدارية لإلستئناف وتحديد اختصاصها نوعيا وإقليميا 

لتخفيف الضغط على مجلس الدولة مما يمكن هذا األخير من التركيز على املهام في أقرب اآلجال 

 واملقررة له دستوريا. الكبرى لهاألساسية و 

على إنشاء محاكم إدارية لإلستئناف، إال أنها لم ترى النور  2014أما في تونس فقد نص دستور 

 1959بعد مثل املحاكم اإلدارية اإلبتدائية ومازال النظام القضاء اإلداري والذي صدر بعد دستور 

ف األحكام اإلدارية الصادرة عن الدوائر ساري املفعول، حيث تستأن 1972لسنة  40والقانون عدد 

من القانون  19اإلبتدائية باملحكمة اإلدارية أمام الدوائر اإلستئنافية باملحكمة اإلدارية طبقا للفصل 

 . 1972لسنة  40عدد 

 03/80فقد أنشئت املحاكم اإلدارية اإلستئنافية بموجب القانون  يةاملغرباململكة أما في     

املتعلق بتحديد عدد  187/06/02، وبناءا على هذا القانون صدر املرسوم (2006، 07/06/01)

، حيث نص هذا األخير (2006، 187/06/02) محاكم اإلستئناف اإلدارية ومقراتها ودوائر اختصاصها

في نص  03/80بمدينتي الرباط ومراكش، وقد حدد القانون على إنشاء محكمتين إداريتين لإلستئناف 

  ف.املحاكم اإلدارية لإلستئنا اتإختصاص 06و 05مادتيه 

 لس الدولة (االثالث : الهياكل العليا للقضاء االداري ) مج الفرع

ان تأسيس مجلس الدولة في فرنسا ألول مرة كان هدفه استشاري وليس قضائي لذلك سمي 

ومع التطور الحاصل تراجع دوره االستشاري  (CHEVALLIER, 2007, p. 07) بمستشار الحكومة

مجلس الدولة كأعلى هيئة  1996بتطور اختصاصه القضائي، وأسس الدستور الجزائري لسنة 

املتعلق باختصاصات مجلس  98/01قضائية إدارية في الجزائر، وبعد سنتين صدر القانون العضوي 

و  11/13بموجب القانونين العضويين  وعمله املعدل واملتمم (1998، 98/01) الدولة وتنظيمه

، وبحكم مكانته املهمة ُمنح له اختصاصين األول منه استشاري والثاني قضائي، فاإلختصاص 18/02

، 2020)اونيس ي،  االستشاري له يتمثل في منح آراء استشارية في مشاريع القوانين ومشاريع األوامر

والتي نجد أساسها  من طرف لجنة استشارية من الدستور  143و  142بموجب املادتين (542صفحة 

، اما االختصاص القضائي فهو املعدل واملتمم 98/01من القانون العضوي  36و  35في املادتين 

 98/01عضوي من القانون ال 09متعدد حيث يفصل في اختصاصاته املنصوص عليها في املادة 
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من نفس القانون كهيئة إستئناف،  10املعدل واملتمم كدرجة أولى وأخيرة، كما يفصل طبقا للمادة 

 .فمنحت له إختصاص النظر في الطعون بالنقض 11أما املادة 

منه على إنشاء املحكمة اإلدارية العليا والتي  116في الفصل  2014أما في تونس فقد نص دستور  

قضائية إدارية إال أنها أيضا هي لم ترى النور بعد، وتبقى القوانين السابقة سارية تعتبر أعلى هيئة 

املفعول حيث تتولى الجلسة العامة والدوائر التعقيبية مهمة النظر في الطعون بالنقض ضد األحكام 

 20من والقرارات الصادرة عن الدوائر اإلبتدائية واإلستئنافية باملحكمة اإلدارية وهذا طبقا للفصول 

 . املنقح1972لسنة  40من القانون عدد 03مكرر  21إلى 

وفي املغرب فلم يعرف اإلزدواجية في أعلى الهرم، حيث لم ينش ئ املشرع هيئة قضائية إدارية في 

هذا املجال واكتفى بالغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، لكن هذا األمر لن يدوم طويال حيث صرح 

)) ... كما قررنا إحداث محاكم إستئناف إدارية في أفق إنشاء  1999امللك املغربي في خطابه سنة 

مجلس للدولة ... (( وهذا ما سيؤدي إلى اكتمال هيكل القضاء اإلداري بكل درجاته، وتختص الغرفة 

اإلدارية بمحكمة النقض بالنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن محاكم اإلستئناف اإلدارية 

 .03/08من القانون  17و16بموجب املادتين 

 القضائي بين هيئات القضاء االداري  الثاني: صور تنازع اإلختصاص املطلب

إن تنازع اإلختصاص الذي قد يقع بين أجهزة القضاء اإلداري يتجلى في صورتين األولى عندما       

تتشبث كل جهة قضائية وتدعي اختصاصها الذي ال شك فيه بأحقيتها بالنظر في النزاع وهذا ما 

من األول (، أما الصورة الثانية وهي عندما تتخلى كل جهة قضائية  الفرعيسمى التنازع اإليجابي ) 

أجهزة القضاء اإلداري عن اختصاصها بحجة عدم أحقيتها بالنظر في النزاع وبأن جهة قضائية أخرى 

 .الثاني ( الفرعهي املختصة وهذا ما يسمى بالتنازع السلبي ) 

   األول: التنازع اإليجابي الفرع

بأحقيتهما بالنظر في يكون هذا التنازع عندما تصرح جهتين قضائيتين تنتميان للقضاء اإلداري      

النزاع املطروح أمامهما، وقد يكون هذا التنازع إما بين محاكم إدارية من نفس املستوى، وقد يكون 

بين محاكم إدارية دنيا وأخرى أعلى درجة، كأن يكون بين محكمة إدارية إبتدائية وأخرى إستئنافية أو 

لف التنازع االيجابي في الدول املغاربية قد يكون بين محكمة إدارية إبتدائية ومجلس الدولة، ويخت

 .نظرا الختالف هياكل القضاء اإلداري في كل من الدول الثالث

ففي الجزائر وبحكم أن قضائها اإلداري متكون من محاكم إدارية ومجلس الدولة في انتظار تنصيب 

زع اإليجابي قد ، فإن التنااملؤسسة بموجب التعديل الدستوري االخير محاكم اإلستئناف اإلدارية
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يكون إما بين محكمتين إداريتين أو بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، وال نكون أمام التنازع اإليجابي 

  في الجزائر إال إذا توفرت الشروط الثالث اآلتية

 .تصريح كال من الجهتين القضائيتين باإلختصاص في نفس النزاع ✓

 . تنازعتينصدور أحكام قضائية من الجهتين القضائيتين امل ✓

)بن  والسببان يكون موضوع الحكمين القضائيين متعلق بنفس النزاع واألطراف  ✓

 .(85، صفحة 2013الشيخ اث ملويا، 

تبقى املحكمة  2014وفي تونس في ظل عدم تفعيل النظام القضائي اإلداري املؤسس بموجب دستور 

تمارس عملها لغاية بداية العمل بالنظام القضائي الجديد،  1959اإلدارية املنشأة بموجب دستور 

الدوائر  لم يتطرق إلى حاالت التنازع اإليجابي بيناملنقح  1972لسنة  40واملالحظ أن القانون عدد 

 .باملحكمة االدارية، وهذا منطقي في ظل مركزية املحكمة اإلدارية

والتي  2014أما مشروع مجلة القضاء اإلداري والتي يجري العمل على اصدارها بما تتوافق ودستور 

عرض مشروعها النهائي أمام املختصين للمناقشة قبل إصدارها، فقد كان هذا املشروع شحيحا في 

على إختصاص الدوائر  180/02رق إلى التنازع اإليجابي حيث نص الفصل نصوصه عندما تط

التعقيبية بالنظر في الطعون املوجهة ضد حكم حاز على قوة الش يء املقض ي به يناقض حكما سابقا 

 .صدر لنفس النزاع

 : واشترط هذا الفصل لقيام التنازع اإليجابي ما يلي

 . صدور حكمين قضائيين نهائيين ✓

 . الحكمين لنفس موضوع الدعوى وبين نفس األطرافان يكون  ✓

على أن التنازع  (1974)املدنية،  من قانون املسطرة املدنية 300صل أما في املغرب فقد نص الف

صدر عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها 
ُ
اإليجابي يكون عندما ت

باختصاصها، ويكون التنازع اإليجابي في املغرب إما بين املحاكم االدارية أو بين محاكم اإلستئناف 

جاء  300ملالحظ أن نص املادة اإلدارية أو بين محاكم إدارية إبتدائية ومحاكم اإلستئناف اإلدارية وا

شامال لجميع أنواع التنازع سواءا كان بين املحاكم اإلدارية أو بين املحاكم العادية وبين املحاكم 

 ... التجارية

 الثاني: التنازع السلبي الفرع

نكون أمام هذا النوع من التنازع عندما تقض ي محكمتين من محاكم القضاء اإلداري بعدم 

 .بالفصل في نزاع ُمعين مطروح أمامهااختصاصهما 
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وفي الجزائر فالتنازع السلبي قد يكون إما بين محكمتين إداريتين أو بين محكمة إدارية ومجلس    

 : الدولة، ونكون أمام التنازع السلبي في الجزائر إذا توفرت الشروط اآلتية

 . همتصريح كال من املحكمتين بعدم اإلختصاص في الدعوى املرفوعة أمام ✓

 . تصريح كال من املحكمتين باختصاص الجهة القضائية األخرى  ✓

)بن  وعان يكون كال من موضوعي الدعوى متحدي األطراف والصفة والسبب واملوض ✓

 (85-84، الصفحات 2013الشيخ اث ملويا، 

على إمكانية رئيس الدائرة  43/2 في مادته 1972لسنة  40أما في تونس فقد نص القانون عدد 

اإلبتدائية أن يقض ي دون تحقيق ومرافعة في الدعوى بعدم اإلختصاص الواضح، دون أن ينص 

القانون على الحالة التي ترفض فيها دائرة أخرى هذه الدعوى وال اإلجراءات البعدية لقرار رئيس 

 .الدائرة اإلبتدائية بعدم اإلختصاص

منه على أنه ولكي نكون  85اإلداري فكان أكثر تفصيال حيث نص الفصل أما مشروع مجلة القضاء 

 : أمام التنازع السلبي يجب

 .أن يصدر حكم نهائي من محكمة إدارية إبتدائية يقض ي بعدم اإلختصاص النوعي ✓

أن تصدر املحكمة اإلدارية اإلبتدائية الثانية حكما معلال بحجرة الشورى دون  ✓

 .وإحالة امللف الى املحكمة اإلدارية العليا مرافعة يقض ي بعدم اختصاصها

من قانون املسطرة املدنية على أن التنازع السلبي يكون عندما  300أما في املغرب فقد نص الفصل 

 .تصدر عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها بعدم اختصاصها فيه

محاكم اإلدارية تطبيق أحكام تنازع اإلختصاص املحدث لل 90/41من قانون  14وقد أحالت املادة 

من قانون املسطرة املدنية، حيث أكدت على وجوب الدفع بعدم  17و 16املحلي إلى املواد 

اإلختصاص من طرف األطراف قبل كل دفع أو دفاع مع تبيان املحكمة املختصة تحت طائلة 

ة اإلدارية يحال امللف بقوة البطالن، وفي حالة قبول الدفع بعدم اإلختصاص من طرف املحكم

 ر.القانون إلى املحكمة املختصة بعد أن تبت فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوه

 : إجراءات الفصل في تنازع االختصاصاني املبحث الث

إن اإلجراءات الخاصة بالفصل في التنازع بين هيئات القضاء اإلداري يهدف من ورائه املشرع إلى     

تسهيل عملية الفصل في املنازعات وفي أقل مدة ممكنة لذلك حاولت الدول املغاربية الثالث إلى 

محاولة معالجة هذه اإلشكالية بتحديد املحكمة املختصة عندما يحدث هذا التنازع ) املطلب األول ( 

 .وتبسيط إجراءاته ) املطلب الثاني (
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 ازع االختصاصاملطلب األول : املحكمة املختصة بالفصل في تن

تختلف النظم القانونية في كال من الجزائر وتونس واملغرب في تحديد املحكمة املختصة بالفصل في     

تنازع اإلختصاص بين هيئات القضاء اإلداري حسب املحاكم املتنازعة إذا كانت من درجة واحدة أو 

 . مختلفة في درجات التقاض ي

محكمتين إداريتين كما قد يقع التنازع بين محكمة إدارية ومجلس ففي الجزائر يقع التنازع إما بين    

من قانون  808/01الدولة، ففي التنازع األول الذي قد يقع بين محكمتين إداريتين نصت املادة 

على أن الفصل في تنازع اإلختصاص بين املحاكم اإلدارية يؤول إلى  08/09اإلجراءات املدنية واإلدارية 

أن يحدد نص هذه املادة الجهة داخل مجلس الدولة املختصة بالفصل في هذا مجلس الدولة دون 

  . التنازع

فهل هي إحدى الغرف والتي تكون مختصة نوعيا ؟ أم رئيس مجلس الدولة بحكم تنوع اختصاصاته    

؟ أم أن الغرف املجتمعة هي املختصة والتي تعتبر صاحبة اإلختصاص في التنازع بين محكمة إدارية 

 لس الدولة كما سنرى الحقا ؟ومج

من النظام  44حسب املادة غرف  05الدولة نجد أنه يتشكل من و بالرجوع إلى تنظيم مجلس   

 :له وهي (2019)الداخلي،  الداخلي

الغرفة األولى: وتختص بالبت في املنازعات املتعلقة بالصفقات العمومية واملحالت  ✓

 . للدولة ومنازعات السكنالتابعة 

الغرفة الثانية : وتختص بالبت في منازعات الوظيفة العمومية واملنازعات البنكية  ✓

 . والجبائية

الغرفة الثالثة: وتختص بالبت في املنازعات املتعلقة بالعقار واملنازعات املتعلقة  ✓

 .بمسؤولية اإلدارة واملنازعات املتعلقة بالتعمير

تص باملنازعات املتعلقة بالعقار واملنازعات املتعلقة بنزع امللكية الغرفة الرابعة : تخ ✓

 . من أجل املنفعة العامة

الغرفة الخامسة : وتختص بالبت في إجراءات اإلستعجال واملنازعات املتعلقة  ✓

 ة.باألحزاب السياسية واملنظمات املهنية الوطنية والجمعيات والحريات العام

 . بالفصل في تنازع اإلختصاص بين املحاكم اإلداريةومن هذا ال توجد غرفة مختصة 
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أما الغرف املجتمعة فلم ينص القانون على إختصاصها بالفصل في تنازع اإلختصاص بين املحاكم    

اإلدارية، وإنما أعطى لها حق الفصل فقط في حالة التنازع بين محكمة إدارية ومجلس الدولة كما 

 .سيأتي بيانه الحقا

جلس الدولة الذي تتنوع اختصاصاته في جميع املجاالت املنوطة بمجلس الدولة اإلدارية أما رئيس م   

والقضائية واإلستشارية، فلم تنص القوانين املنظمة لهذا املركز على اختصاص الفصل في تنازع 

 .(113-94الصفحات ، 2015/  2014)بومقواس،  ةاإلختصاص بين املحاكم اإلداري

ومن هذا فإننا نرى إحدى الغرف الخمس ملجلس الدولة هي األقرب إلى فك تنازع اإلختصاص والتي    

تكون مختصة نوعيا في النزاع، ولتفادي أي إشكاالت أو غموض للفقه يجب على املشرع عدم ترك 

تدارك هذا الوضع في التعديالت مجال لإلجتهاد وخاصة في مثل هذه املواضيع والتي بدون شك سيتم 

 .القادمة

أما الحالة الثانية املتعلقة بتنازع االختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة فكان املشرع    

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  808/02الجزائري أكثر تفصيال وضبطا، حيث نصت املادة 

لة بالبت في تنازع اإلختصاص في هذه الفرعية، على إختصاص الغرف املجتمعة ملجلس الدو  08/09

وبهذا فاملشرع لم يترك أي لبس أو مجال ألي تأويل وإحالها بنص قانوني واضح عكس التنازع بين 

حسب  محكمتين إداريتين كما رأينا سابقا، ويتشكل مجلس الدولة عند انعقاده بكل غرفه املجتمعة

 : من ل واملتمماملعد 98/01من القانون العضوي  32املادة 

 . رئيس مجلس الدولة ✓

 .نائب الرئيس ✓

 . رؤساء الغرف ✓

 م.عمداء رؤساء األقسا ✓

حيث فصلت الغرف الصادرة عنه في هذا املجال، ولقد كان ملجلس الدولة بعض االجتهادات 

املجتمعة في التنازع السلبي بين محكمة إدارية ومجلس الدولة في كثير من األحيان، ففي قرارها رقم 

في القضية التي كان طرفاها )ق.ع( ضد املجلس الوطني لهيئة  27/06/2011الصادر في  068359

املهندسين الخبراء العقاريين، حيث تتمحور وقائعها في أن املدعي طعن في قرار توقيفه عن مهامه 

اصمة سنتين من طرف املجلس الوطني املذكور أعاله امام الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء الجزائر الع

ومجلس الدولة، وكال منهما اصدر قرارا بعدم االختصاص )تنازع سلبي(، وقضت الغرف املجتمعة 

ملجلس الدولة باختصاص هذا األخير بحكم ان املجلس الوطني لهيئة املهندسين هو هيئة مركزية 

 123633من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وفي قرار اخر رقم  09ويختص به طبقا للمادة 
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في قضية املنظمة الوطنية لقدماء الدرك ضد وزارة الداخلية والجماعات  09/03/2016املؤرخ في 

املحلية، فصلت الغرف املجتمعة بنفس االمر بعدما أصدرت املحكمة اإلدارية بالجزائر العاصمة 

 بعدم اختصاصهما في النزاع. احكاما ومجلس الدولة

املتعلق باملحكمة اإلدارية واملنقح لم يتعرض إلى تنازع  1972لسنة  40أما في تونس فالقانون عدد  

االختصاص بين الدوائر االبتدائية واالستئنافية والتعقيبية داخل املحكمة اإلدارية بحكم مركزيتها 

والذي أشرنا إليه سابقا، وبما أن املحكمة اإلدارية واحدة متمركزة  43عدا ما نص عليه الفصل 

ا اختصاص أي إشكال قد يقع بين الدوائر باملحكمة تحت قاعدة من يملك بالعاصمة فيؤول إليه

 . الكل يملك الجزء

أما في مشروع مجلة القضاء اإلداري والتي يجري مناقشتها قبل اصدارها مع تغيير هيكلة القضاء   

هي  منه على أن الدوائر التعقيبية باملحكمة اإلدارية العليا 84اإلداري في تونس فقد نص الفصل 

صاحبة اإلختصاص في حالة تنازع االختصاص بين املحاكم اإلدارية سواء كانت إبتدائية أو بين 

 . محكمة إدارية إبتدائية ومحكمة إدارية إستئنافية

من قانون املسطرة املدنية على أن يكون الفصل في تنازع  301أما في املغرب فقد نص الفصل   

واملشتركة بين املحاكم املتنازعة، أو أمام محكمة النقض إذا اإلختصاص أمام املحكمة األعلى درجة 

 . تعلق األمر بمحاكم ال تخضع ألي محكمة أعلى مشتركة بينهما

وبما أن هيكلة القضاء اإلداري يقوم على محاكم إدارية تعلوها محاكم إدارية إستئنافية  وفي أعلى 

ازع يمكن أن يقع بين محاكم إدارية إبتدائية الهرم تتواجد الغرفة اإلدارية ملحكمة النقض، فإن التن

أو بين محاكم اإلستئناف اإلدارية أو الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض بحكم أن لها بعض 

 .املحدث للمحاكم اإلدارية 90/41من القانون  09اإلختصاصات تمارس بموجب املادة 

ود تنازع في اإلختصاص بين من قانون املسطرة املدنية ففي حالة وج 301وبالرجوع لنص الفصل 

 . املحاكم اإلدارية، فاملحكمة املختصة بالفصل في تنازع اإلختصاص هي املحكمة اإلدارية اإلستئنافية

أما في حالة وجود تنازع بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية إستئنافية فاملحكمة األعلى درجة  

الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، أما الحالة واملشتركة التي يؤول لها صالحية الفصل في التنازع هي 

التي يكون فيها تنازع بين محكمة إدارية والغرفة اإلدارية بمحكمة النقض وبحكم عدم وجود محكمة 

السابق ذكره فإن اختصاص الفصل في تنازع اإلختصاص  301أعلى درجة تجمع بينهم حسب الفصل 

 .يؤول للغرفة اإلدارية بمحكمة النقض
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 لثاني : إجراءات الفصل في تنازع اإلختصاصاملطلب ا

ففي الجزائر عندما يكون التنازع في اإلختصاص بين محكمتين إداريتين يرفع الطلب من أحد    

من قانون اإلجراءات  814أطراف الدعوى إلى مجلس الدولة، وفي حالة التنازع السلبي نصت املادة 

الدولة القضية إلى املحكمة اإلدارية املختصة، وال يجوز على إحالة مجلس  08/09املدنية واإلدارية 

لهذه األخيرة أن تقض ي مرة أخرى بعدم إختصاصها، ويصبح حكم املحكمة اإلدارية األخرى صحيحا 

عندما أقرت بعدم إختصاصها، أما في حالة التنازع اإليجابي فإن مجلس الدولة يقض ي بتأييد حكم 

ذا ويبطل حكم املحكمة اإلدارية األخرى بعدم اختصاصها املحكمة املختصة ويصبح حكمها ناف

 .للنظر في الدعوى 

من النظام  54الى  50وحسب املواد من  أما في حالة التنازع بين محكمة إدارية ومجلس الدولة

فإن اإلختصاص يؤول إلى الغرف املجتمعة ملجلس الدولة، والتي  الداخلي ملجلس الدولة الجزائري 

يس مجلس الدولة بعد تحديد جدول األعمال وتاريخ اإلنعقاد وتعيين املستشار تتعقد بأمر من رئ

املقرر وبحضور محافظ الدولة للجلسة ويقدم مذكراته في املوضوع، وال تصح جلسات الغرف 

املجتمعة إال بحضور نصف أعضائها على األقل مع ضرورة اتخاذ قرارتها بأغلبية األصوات، وفي حالة 

 ر.الرئيس مع عالنية جلسة النطق بالقرا التعادل يرجع صوت

وفي حالة التنازع السلبي يحيل األطراف إلى الجهة املختصة سواء كانت املحكمة اإلدارية أو    

مجلس الدولة و يبطل حكم الجهة القضائية األخرى، أما في حالة التنازع اإليجابي فإنه يقوم بتأييد 

ختصة سواءا كانت املحكمة اإلدارية أو مجلس الدولة، حكم أو قرار الجهة القضائية اإلدارية امل

)بن الشيخ اث ملويا،  ةويبطل الحكم أو القرار بالنسبة للجهة القضائية اإلدارية األخرى الغير مختص

 .(87، صفحة 2013

معين ولم يحدد القانون لإلشارة فإن ميعاد رفع  دعوى تنازع االختصاص غير مقيدة بأجل    

آجال لها، وهذا بديهي ذلك أن الهدف منها إنما وضع حد إلنكار العدالة بالنسبة للتنازع السلبي، أما 

)بن الشيخ اث  ةهدفها في التنازع اإليجابي هو وضع حد لتناقض األحكام والقرارات القضائية اإلداري

 .(88، صفحة 2013ملويا، 

منه على أن تتولى دائرة  86أما في تونس فقد نص مشروع مجلة القضاء اإلداري في الفصل    

تعقيبية باملحكمة اإلدارية العليا البت في مسألة تنازع اإلختصاص السلبي في أجل شهرين من تاريخ 

إلى املحكمة املتعهدة  إيداع امللف لديها، على أن يكون الحكم الصادر عنها ملزم للجميع ويجب تبليغه

 .في أجل شهر
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من نفس املشروع على أنه وفي حالة صدور قرار يقض ي باختصاص  88و 87كما نص الفصلين 

املحكمة املتعهدة في القضية، فإن هذه األخيرة تواصل اختصاصها في النظر في هذا النزاع، أما في 

حكمة املتعهدة فإن هذه األخيرة تصدر الحالة التي تقض ي املحكمة اإلدارية العليا بعدم اختصاص امل

في أجل شهر حكما بالتخلي عن القضية بحجرة الشورى دون مرافعة، وال يقبل هذا األخير أي وجه 

من أوجه الطعن ،وتحيل امللف إلى الجهة املختصة في أجل الشهر من صدور حكم التخلي مع ضرورة 

 . ابالغ األطراف املعنية

يقدم طلب الفصل من قانون املسطرة املدنية على ان  302و  301ين فنص الفصلأما في املغرب  

في تنازع اإلختصاص بمقال أمام املحكمة املختصة سواءا كانت املحكمة اإلدارية اإلستئنافية أو 

الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض، حيث يقدم بمقال أمام املحكمة املختصة وينظر فيه بغرفة 

و وكالئهم، وفي حالة رأت املحكمة عدم وجود تنازع لإلختصاص تصدر املشورة دون حضور األطراف أ

قرارا معلال بالرفض مع امكانية الطعن فيه أمام محكمة النقض، أما في حالة كانت املحكمة 

املختصة بالفصل في تنازع اإلختصاص هي نفسها محكمة النقض فإن هذا القرار ال يقبل أي وجه 

 .من أوجه الطعن ولو بالنقض

ا في حالة رأت املحكمة أنه يوجد تنازع في اإلختصاص تعيد القضية إلى العضو املقرر ليفصل أم

فيها وفق اإلجراءات العادية، واآلجال املقررة بعد تخفيضها إلى النصف مع بطالن جميع اإلجراءات 

 .ةالتي قد تقع أثناء النظر في التنازع باستثناء اإلجراءات التحفظي

  :خاتمة

املغرب ( الختصاص  –تونس  –بالرغم من تحديد املشرع في الدول املغاربية الثالث ) الجزائر      

ع ، فإنه من الصعوبة بما كان أن يحد نهائيا من التناز لقضائية اإلدارية نوعيا وإقليمياالهيئات ا

ي اإلداري إلى ، وفي رأيي أن التنازع أمر إيجابي ذلك أنه يدفع القاض السلبي أو اإليجابي بين هيئاته

ائص ، وهذا ما جعل من خصيكون التنازع في اإلختصاص النوعياإلجتهاد والبحث خاصة عندما 

 . ، باإلضافة إلى تطور املنازعات اإلدارية وعدم استطاعة حصرهاالقانون اإلداري أنه إجتهادي

لة مصالح إال أن هذه اإليجابية تلزم املشرع من وضع نصوص إجرائية مضبوطة من أجل عدم عرق

 : املتقاضين وتحقيق العدالة في اآلجال املعقولة ، وألجل هذا نقترح

منح مة لها مع ظضرورة اإلسراع في تنصيب املحاكم اإلدارية االستئنافية وإصدار النصوص املن /1

اختصاص الفصل في التنازع بين املحاكم اإلدارية الجزائرية إلى محاكم اإلستئناف عند تنصيبها بغية 



 

 صطفى بن جلول م        حمد بومقواس أ
 

196 

حد للضغط املفروض على مجلس الدولة، من أجل مساعدة هذا األخير على التركيز على  وضع

 . املهمات الكبرى له

تسريع تفعيل النصوص الدستورية في تونس من أجل اإلنتقال إلى النظام القضائي اإلداري   /2

يقية الجديد مما يمكن تونس من بناء دولة الحق والقانون من خالل نظام اإلزدواجية الحق

 . واإلنقطاع التام من نظام مركزية املحكمة اإلدارية

/ إنشاء مجلس الدولة في املغرب واكتمال هياكل القضاء اإلداري يؤدي إلى تحديد اإلختصاصات  3

عكس ما هو موجود ) غرفة إدارية بمحكمة النقض ( مع ضرورة تحديد املشرع الختصاصات مجلس 

على البناء الكامل لهياكل القضاء اإلداري املغربي والحد من مشاكل الدولة املتوقع إنشاؤه مما يساعد 

 تنازع اإلختصاص وسرعة الفصل فيه .

 :املراجعقائمة 

CHEVALLIER, J. (2007, Novembre). Le conseil d’état au cœur de l’état. Revue 

française d’études constitutionnelles et politiques. 

. 113-94(. املركز القانوني لرئيس مجلس الدولة الجزائري ) مذكرة ماجستير (. 2015/  2014بومقواس. ) احمد

 .01كلية الحقوق، الجزائر: يوسف بن خدة

 (. الجزائر: الجريدة الرسمية.1996الدستور الجزائري املعدل واملتمم. )

 .21املدنية واالدارية. الجزائر: الجريدة الرسمية (. املتضمن قانون االجراءات 2008افريل,  23. )08/09القانون 

 .4227. املغرب: الجريدة الرسمية عدد املحدث للمحاكم االدارية(. 1993نوفمبر,  03. )90/41القانون 

 .37(. املتعلق باملحاكم االدارية. الجزائر: الجريدة الرسمية 1998جوان,  01. )98/02القانون 

. الجزائر: املتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله(. 1998وان, ج 01. )98/01القانون العضوي 

 .37الجريدة الرسمية 

 . تونس: الرائد الرسمي.املتعلق باملحكمة االدارية املنقح(. 1972جوان,  02. )40القانون عدد 

. املغرب: اختصاصاتها املتعلق بتحديد عدد محاكم االستئناف ومقراتها ودوائر(. . 2006, 06. )187/06/02املرسوم 

 .5447الجريدة الرسمية 

 (. املغرب: الجريدة الرسمية.1993نوفمبر,  17. )59/92/02املرسوم 

 .66. الجزائر: الجريدة الرسمية النظام الداخلي ملجلس الدولة (. 2019اكتوبر,  27النظام الداخلي. )

 غرب: سلسلة دراسات وابحاث في االدارة والقانون.(. امل02)املجلد  القضاء االداري املغربي(. 2019صحيب حسن. )

. املحدث ملحاكم االستئناف االدارية 03/08املتعلق بتنفيذ القانون (. 2006فيفري,  23. )07/06/01ظهير شريف 

 .5398املغرب: الجريدة الرسمية عدد 

مذكرة ماجستير (. كلية (. االسس الدستورية للقضاء االداري في تونس ) 2013/2014عالء الدين شعباني. )

 الحقوق، سوسة: جامعة سوسة.



 

 تنازع االختصاص القضائي بين هيئات القضاء اإلداري في الدول املغاربية

 املغرب ( –تونس  –) الجزائر 
 

197 

. املغرب: الجريدة الرسمية قانون املسطرة املدنية املعدل واملتمم(. 1974سبتمبر,  30قانون املسطرة املدنية. )

3230. 

 (. الجزائر: دار هومة.03)املجلد  قانون االجراءات االدارية(. 2013لحسن بن الشيخ اث ملويا. )

مجلة البحوث . 2016(. الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020يس ي. )ليندة اون

 .542، صفحة القانونية واالقتصادية

. تم االسترداد من موقع مجلس الدولة https://www.conseildetat.dz(. 2021افريل,  29مجلس الدولة. )

 الجزائري.

، من مجلس 2021افريل,  29. تاريخ االسترداد https://www.conseil-etat.fr(. 2021مجلس الدولة الفرنس ي. )

 الدولة الفرنس ي.

 

 



 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 220 -198ص ، (2021)  02/ العـــدد: 04املجلد
 

891  

 الجهود الدولية للحد من التعسف في استعمال الشارة الدولية
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 ملخص:

 .الحماية واستخدام الداللةتفعيل ، ان الستخدام الشارةترئيسي صورتانهناك 

 
ا
 للطاااوا  تجساااد الحماياااة الحاااا يمنوناااا الياااا ون الاااادو    واضاااحةعالماااة  ،والشاااارة أااا   وال

وتمتااد ها ا الحماياة  النزاعاات املسااةحة.  ثناا الطبية واملعدات واملباني التاباعة لليوات املسلاوة 

تعماااال راااااليوح مااااع الوياااادات العسااااا و ة مااااع   اااال تخفياااا   الحااااا اإلنسااااا يةنظمااااات امللتشاااامل 

ا . ويشااار ى ااأل هااا ات املسااةحةمعا اااة الحو ااأل وا سااون واملااد ي ن الااا يع ييعاااون زاا  منااا   الناااا اع

وزاا  ير اا  مااع الحاااالت الحااا تشااندها السااااية "بعبااارة ساسااتخدام الحمااااية زاا  العااا ة االسااتخدام

ييث ال تتوي  معه الغااية املنشو ة ماع تايم ن الحماااية  الشارة املم زة، استخدامالدولية يسا  

 .لحامل  الشاارة املم زة  و يحى للموا ع وا شيا  الحا توضع عليهاا ه ا الشاارة

ىذ يجاا  اتخااذ التادار     ن ذلا  ال يعاا ا الو اوو مو ا  سالـا  مااام ها ا التجااو ات، الى

وهاو ماا  رال ويحاى  مااع ها ا الاوو اات بعاد و وعاانا، واإل اوا ات الال ماة لةحيلولاة  ون و وعاانا،

 .الو نية شارت ىليه العديد مع االتافا يات الدولية والتاشويعات 

 .ياإلنسان-ةاملم ز - الدو -اإلسا ة -التعس -الشارة :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
There are two main uses of the emblems: the "protective use" and 

the "indicative use". Firstly, the emblems are a visible sign in armed 

conflict of the protection given to the medical services, equipment and 

buildings of the armed forces under international law. That protection 

extends to certain humanitarian organizations working alongside the 

military to relieve the suffering of the wounded, prisoners and civilians 

caught up in the conflict. This first use is usually referred to as 

"protective use. 
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Sometimes in some cases the distinctive emblem is misused, so 

that the intended purpose of securing protection for that emblem or its 

bearers or even places, sites and things on which this emblem is placed 

dose not materialize, but this dose not mean standing Idly by in front of 

these transgressions, as measures and measures must be taken 

Necessary to prevent their occurrence, and even suppress these 

violations after their occurrence,as indicated by many international 

agreements and national and internal legislation. 

Key words: Emblem-Abuse-offense-international-distinctive 

humanitarian. 

 مقّدمة: 

ىذ يهاااااادو  الحااااااووح  يااااااا  ىنسااااااا ية، عاااااال ى ااااااأل  كااااااان اليااااااا ون الاااااادو   اإلنساااااااني ىن و ااااااو 

يحااااااى   واليااااااا ون  عااااااالا ى ااااااأل يمايااااااة املت ااااااور ع مااااااع النزاعااااااات املسااااااةحة سااااااوا   كااااااا وا مااااااد ي ن 

يمااااا يهاااادو ى ااااأل يمايااااة  مااااواب واعيااااان ال عال ااااة لنااااا رالعمليااااات  العساااا و  ن زاااا  بعاااا  ا ييااااان،

ييااااع علااااأل عااااات   نااااات  ا مااااواب وا عيااااان سااااالفة الاااا يو،  والعساااا و ة، ىن يمايااااة املت ااااور ع 

 اليا ون الدو   اإلنساني. ىليهاشار معينة  

تاااااول   الحماياااااة للياااااائم ن علاااااأل   ، ينبغاااااتاااااول   الحماياااااة للمااااا كور ع زااااا   عاااااالا وماااااع   ااااال

و  جاااع وسااايلة لحماياااة هااا ال  تتجساااد زااا  اساااتخدامن  للشاااارة املم ااازة، لت اااون رمراراااة  يمااااي،ه ،

  ع االسا،هداو.ا ماو الاا و يو ا  ىبعاا ه  عاا عالماة تادب علااأل  يها  ييوماون بعماال ىنسااني،
ا
 بيااا

، نستطيع  ن  يوب رين الشارة املم زة ز  الياا ون الادو   اإلنسااني، ملا تيدم،
ا
 هاماا

ا
 ن  تا  و  ورا

 ز  تول   الحماية لضاحايا النزاعاات املساةحة،
ا
 موور ا

ا
ا ماو الا و ييتيااا الو اوو  ل  ي ع  ورا

ع خاااالب رياااان ماااوا ع ال اااع  زااا  مااا علاااأل التنظاااي  الياااا وني للشاااارة املم ااازة زااا  الياااا ون املااا كور،

 التنظي  امل كور وا ت اح الحلوب املناسبة.

وىذا كان موضوع التنظي  اليا وني للشارة املم زة يدخل رصفة عامة ز  ى ار اليا ون 

ىال  ن  طاق رورنا سييتصو علأل شارتي الصلي  ا يمو والنالب ا يمو  الدو   اإلنساني،

تل  املتعلية   و ،لعالمات املتعلية رالدلاع املدني ن يمتد ى أل ا ون  والشارات املم زة ا خون،

والحا  عالمة ا عيان الريالية،  وراإلشغاب النندسية واملنشآت املحتو ة علأل  ون خطوة 

 تخ ع  ميعنا لتنظي  اليا ون الدو   اإلنساني.
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ا
،منهج يم ع تبنيه ز   راسة ه ا املوضوع هو ىتباع  سلوبا توليليا

ا
وت مع  تيصيليا

ت  و   همية املوضوع ز    ه نستطيع  ن  يوب رين الشارة املم زة ز  اليا ون الدو   اإلنساني،

،
ا
 هاما

ا
 ز  تول   الحماية لضحايا النزاعات املسةحة،  ورا

ا
 موور ا

ا
ا مو ال و   ن ل  ي ع  ورا

 ييتياا الو وو علأل التنظي  اليا وني للشارة املم زة.

 ما رالنسبة إلش الية الدراسة لتتمرل ز  ى أل مدن  جاعة اآلليات الدولية ز  الحد مع 

ا وب توت  مبوثلدراسة ه ا املوضع ارتيينا تيسيمه ى أل ، الشارة املم زة؟ استخدامىسا ة 

 ،ا وب التيليد مطل ، مطال ارة املم زة يندرج توته ثالث عنوان ياالت ىسا ة استخدام الش

الراني لنو وسائل الحد مع  املبوث ما  الرالث وهو الغدر، مطل و  ي االغتصاح،ثانمطل  و 

ا وب هو يظو ىسا ة  للمطل رالنسبة  مطال و يس  ى أل  ىسا ة استخدام الشارة املم زة،

الرالث  املطل  ما  الراني توت مسمى اإل وا ات الو ائية، املطل  استعماب الشارة املم زة،

 وهو الح ا ات.

 األول: حاالت إساءة استخدام الشارة املميزة املبحث

، ى أل  و استخدام مغايو للغوض ال و رة ىسا ة استخدام الشارة املم زةتش   عبا

وبالويدات  ، وهو التعو   رإلوا  الادمات الطبية والدينية،املم زة مع   لهوضعت الشارة 

لحوية اليومية للصلي  ا يمو وي ل  رإلوا  وم و ات ا وبوسائل النيل الطـا، الطبية،

مع العل   ن اتفا يات اليا ون الدو   اإلنساني تود  مرل ه ا  والنالب ا يمو وممتل اتها،

 (187، صفوة 2007)ر ، االستخدامات املاتلفة للشارة املم زة. 

ىن كل ما ال ينطوو توت االستخدامات املحد ة للشارة  بعبارة  خون يم ع اليوب،

املم زة رمو   االتفا يات الدولية وعلأل و ه الاصوص منها اتفا يات  ني  ا ربع 

،يعد مع  بيل االستخدام غ   املشووع للشارة 1977وبووتوكوليها اإلضالي ن لعام 1949لعام

 (1949الرا ية ، )اتفا ية  ني  املم زة. 

يم ع  ن  ود  ياالت ىسا ة استخدام  ،و أل املواثي  الدولية ا  فة ال يوبالو وع ى

 الشارة املم زة راالتي: 

 األول: التقليد املطلب

عالمة يم ع  م، استخداييصد رالتيليد كاستخدام غ   مشووع ز  ى ار الشارة املم زة

)االيمو ا.، الالط رينها وب ن الشارة  تيجة التشاره ز  الش ل  و اللون  و التشاره ز  كليهما. 

 (27، صفوة 2006
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يالة مع ياالت استخدام الشارة املم زة يظنو  و بدو  ن ا ساس اليا وني لعد التيليد،

لعلأل سبيل املراب تش   املا ة  اليا و ية الدولية والداخلية،ز  العديد مع النصوص 

 ه سبسب  اعتما  مع وس  لوان عل  االتوا   ( مع اتفا ية  ني  ا و أل ى أل 2ل /53)

 لسويسوا، السويسوو،
ا
وبسب  ما يم ع  ن ينشي مع خلط ر ن الشعارات السويسو ة  وتيديوا

 و ات علأل ا لوا  والحمعيات وامل سسات يو و ز  كل ا وب ن شارة االتفا ية املم زة،

يعالمة   و عالمات تنطوو علأل تيليد لنا، التجار ة استعماب شعار االتوا  السويسوو،

مسحلة  و عالمات تجار ة  و يج   مع ه ا العالمات  و لغوض يتعارض مع ا ما ة التجار ة 

  . و ز  ياالت  د تجوح الشعور الو  ا السويسووس

ى أل عد مع  بيل ىسا ة  (،مع الب وتوكوب اإلضاز  الرالث،1ل /6املا ة)وي ل  ت ه  

... تيليد عالمة  و استعماب عالمة يوتمل ىسا ة تفس  ها بسب  ساستخدام الشارة املم زة 

 ش لنا  و لويها، وعدها خطي شارة مم زة...س 

ون املصوو يم ع اإلشارة ى أل اليا  علأل سبيل املراب ز  مصو، وعلأل الصعيد الداخل ،

ى أل عد  بشين يماية شعار النالب ا يمو والشعارات  سما  املشبهة ره، 1940لسنة2ر  

 
ا
ىسا ة استخدام الشارة املم زة ساستعماب عل  االتوا  السويسوو  و  ية عالمة ت ون تيليدا

  ن ،(1940)املصوو،  له ز   يواب يجوح ليها الشعور الو  ا السويسووس
ا
و بدو واضحا

الغوض مع ذل  هو منع استخدام الصلي  ا يمو علأل  رضية يموا  )شعار سويسوا( بسب  

وال و  د يو ع رطبيعة  االلتباس ال و  د ينج  ر ن شعار سويسوا وشعار الصلي  ا يمو،

)الولا ، . الحاب ى أل تشاره كل منهما ز  الش ل املعتمد واملتمرل رصلي  علأل  رضية معينة

 (255، صفوة 2000

 الثاني: االغتصاب املطلب

 والهما استخدام الشارة  يم ع  ن ييخ  االغتصاح ز   طاق الشارة املم زة  يد ش ل ن،

واملنظمات  املم زة مع  بل  ماعات  و  شااص غ   موخص لنا ر ل  )كالشوكات التجار ة،

وا لوا  العا يون...(،والراني هو استخدام الشارة علأل  وا  با ، الح ومية، والصيدليات،غ   

ول نه  يستخدمويها  مع  بل  شااص موخص لن  به ا االستخدام،-خالو الش ل ا وب 

 غواض ال تتف  مع مبا ئ الحوية ا ساسية  و علأل  وو يخال  اليواعد املنصوص عليها ز  

 و رووتوكوليها اإلضالي ن )ومراب ذل  يالة الت خيص  1949ربع لعاماتفا يات  ني  ا  
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غ    ن املوخص ر ل  يستخدمنا لتسنل له عملية عبور الحدو   راستخدام الشارة املم زة،

  .وهو خارج و ت الادمة(

ولطاملا  ن املاول ن راستخدام الشارة ه  العاملون ز   ،و خلص مع خالب ما ذي

، -والحمعيات الو نيةالويدات الطبية 
ا
والعامل ن ز  عوبات اإلسعاو  يما ت  ريا ه ساريا

يعد  ،لان  و استخدام للشارة مع غ   ه ال ،-وبالشووط الحا سب  ريايها -ومواي  اإلغاثة

 للسلطة،
ا
ومع  نة  خون لان استخدام امل كور ع ز   عالا ال ي في إلضفا  صفة  اغتصارا

رل ينبغ  استخدامنا ول  ا غواض املنصوص عليها ز   الشوعية علأل استخدام الشارة،

ويما هو معلوم ىن تل  ا غواض تود  رإ ار  وبووتوكوليها اإلضالي ن، اتفا يات  ني ،

ومع ث  يعد مع  بيل االغتصاح ز  استعماب الشارة املم زة، استخدامنا مع  بل  ىنساني،

منا علأل سبيل املراب ال الحصو  غواض كاستخدا امل كور ع  عالا ول ع  غواض غ   ىنسا ية،

 تجار ة. 

و م ع  ن  لتمس ا ساس اليا وني ال و ييوم عليه توديد الفئات املاولة راستعماب 

 بع  املواثي  الدولية.  ، زالشارة املم زة، ومع ث  عدم عدا مع  بيل اغتصاح للشارة

 ه سراستثنا  الحاالت  أل ( مع اتفا ية  ني  ى 1ل /44لعلأل سبيل املراب تش   املا ة )

ال يجو  استخدام شارة الصلي  ا يمو والنالب  امل كورة ز  الفيوات التالية مع ه ا املا ة،

ىال لتم ز  و يماية الويدات  و املنشآت الطبية واملوظف ن املحمي ن  و املنمات  ا يمو،

يما  ظ  ه ا ا مورس،املحمية رميتياى ه ا االتفا ية واالتفا يات الدولية ا خون الحا تن

(مع االتفا ية  فسنا سز  كل ا يواب علأل ا لوا  والحمعيات 1ل /53توظو املا ة)

املاوب لن  رتخصص ه ا  وامل سسات التجار ة العامة والااصة علأل يد سوا  مع غ  

  .، استخدام شارة  و تسمية سالصلي  ا يموس  و سصلي   ني س  و  ية عالمةاالتفا ية

ليد  شارت ى أل عدم  وا  ساستخدام العالمات املم زة  اتفا ية  ني  الرا ية، ما 

(،سوا  ز  و ت السل   و ز  و ت الحوح ىال لتم ز  و يماية السفع 43املشار ىليها ز  املا ة)

راستثنا  الحاالت الحا ينص عليها ز  اتفا يات  ولية  خون  و يتف  عليها ر ن  امل كورة ليها،

 ع املعنية.   واو النزا

 ن  ع، يم ز  اتفا يحا  ني  ا و أل والرا ية ة، والوار ومع خالب تصفح النصوص  عالا

 نستنتج اآلتي:
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 ما  ى أل توسيع النطاق ال م ا ى أل الحظو امل كور،  شارت روضوح، ىن يال االتفا يت ن، .1

امل كورة ومما ال ش  ليه  ن العبارة  بش ل ضم ا مع خالب ىيوا  عبارة ز  كل ا و ات،

مع اتفا ية  ني  ا و أل(، و  1ل /53تع ا مما تعنيه  و ات النزاع  و السل  )املا ة 

وهو مسل  يوس   مع اتفا ية  ني  الرا ية(، 44اإلشارة بش ل صو ح ى أل ذل  )املا ة 

ذل   ن  لالتفا يت ن امل كورت ن ، لال ي في يظو اغتصاح الشارة املم زة ز  و ت الحوح،

 ى أل  لة لاعلي،ها و ع عة الرية رالحماية الحا يم ع  ن اغتصابها و 
ا
 ت السل  سي  و يتما

تولوها الشارة امل كورة ز  و ت النزاع املسةح، سوا  لضحايا النزاعات املسةحة  و 

 .املمتل ات  و ا عيان الحا ال عال ة لنا رالعمليات العس و ة

فيدون مع يماية الشارة املم زة وأ  توي  اتفا ية  ني  ا و أل علأل ىيوا  الفئات املست .2

(،ز  ي ن ت ه  اتفا ية  ني  1ل /44)املا ة  الخ...الويدات الطبية واملنشآت الطبية

وال غوارة  الرا ية ى أل توديد الفئات املس،هدلة مع يماية الشارة املم زة رالسفع امل كورة،

لتنظي   ي ام الحماية ز  ز  ه ا التبايع، ىذا ما ت يو ا  ن اتفا ية  ني  ا و أل  ا ت 

 لةحو أل واملوضاى املت ور ع مع تل  النزاعات،
ا
ا مو  النزاعات املسةحة الب ية وتوديدا

وه ال  رال  ال و ييتياا ىيال  ا همية وا ولو ة لحماية اليائم ن علأل يماية ه ا الفئات،

الرا ية،  ما اتفا ية  ني   ،الخش  ه   لوا  الويدات الطبية واملنشآت الطبية...

لجا ت لتنظ   ي ام الحماية ز  النزاعات املسةحة البوو ة، وهو ما ال يت  ىال رتول   

 الحماية للعامل ن ز  السفع وال وارق الطبية ز  تل  النزاعات.

 ور ت ىن صح التعب   استثنا ات  اخلية مع  فس االتفا ية  ىن اتفا ية  ني  ا و أل، .3

ومع  مع  طاق املستفيديع مع يمل الشارة املم زة، (،مع خاللنا وسعت3،4، 2ل  /44)م

كالحمعيات الو نية للصلي  ا يمو  ث  عدم وصفن  مع  بيل املغتصب ن للشارة،

(، و ا  ن ة الدولية للصلي  ا يمو وموظفيها املعتمديع 2والنالب ا يمو وموظفيها )ل 

(، ما اتفا ية 4ا )ل  (، و يحى عوبات اإلسعاو ومواي  اإلغاثة واليائم ن عليه3)ل 

 علأل مصواعيه ملرل ه ا االستثنا ات،
ا
عندما  رايت   ني  الرا ية  ريت الباح مفتويا

الدولية ا خون  و االتفا يات املعيو ة ر ن  االستثنا ات املنصوص عليها ز  االتفا يات

 .  واو النزاع  ميعن 

 الثالث: الغدر املطلب

 متشدٌ  مع  عماب الغدر الحا توت    ثنا  النزاعات 
ٌ
 لليا ون الدو   اإلنساني، مو  
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 ىذ يظو ا و أل، و  ا  الرا ية.  املسةحة علأل خالو الحاب ز  خدع الحوح،

ت فلت  ليد تعل  ا مو رالغدر ز  اليا ون الدو   اإلنساني بش ل عام،

مع خالب  ريان ا ي ام اليا و ية املتعلية ليه، (مع الب وتوكوب اإلضاز  ا وب،1ل /37املا ة)

 للغدر، اإلشارة ى أل عدا مع  بيل ا عماب املحظورة،
ا
 ث   عطت املا ة امل كورة تعو   ميت با

 رإيوا  مجموعة مع ا مرلة علأل الغدر.  وختمت املا ة  عالا،

 أل الغدر، تل الاص   و ىصارته  و  سوا رالةحو  ى  (،1ل /37لبعد  ن يظوت املا ة)

عدت مع  بيل الغدر تل  ا لعاب الحا تستر   ثية الاص  مع تعمد خيا ة ه ا الرية وتدلع 

 ليواعد اليا ون  الاص  ى أل االعتيا ،
ا
 رمنح الحماية  بيا

ا
رين له الح   و  ن عليه التزاما

 يام  يها تشت ط ز   الدو   الحا تطب  ز  املنا عات املسةحة، وواضح مع  ص املا ة  عالا،

 الغدر توالو موت  ات ثالث أ :

 استرارة ثية الاص .  . 

 تعمد خيا ة الاص  بعد استرارة ثيته.  .ح

 ز  التمتع رالحماية  .ج
ا
 ن تدلع ه ا الايا ة الاص  ى أل االعتيا ، رين له ييا

 و علأل الع س االعتيا  ري ه مل م رين يمنح  رمو   اليا ون الدو   اإلنساني،

 و ال و يعوضه ى أل الاطو ز  كلتا الحالت ن. ا م الاص  تل  الحماية،

،
ا
،1ل /37ختمت املا ة) و خ  ا

ا
رإيوا   مرلة علأل الغدر مع رينها،  (، يما ذيو ا ساريا

التظاهو رنية التفاوض توت عل  الند ة  و االستسالم،  و التظاهو بعح  عع  ووح  و 

 موض،  و التظاهو روضع املدني غ   املياتل... الخ. 

(مع الب وتوكوب اإلضاز  2ل /37ليد ور  النص عليها ز  املا ة) خدع الحوح، ما عع 

ت فلت املا ة  عالا ريان ا ي ام اليا و ية املتعلية رخدع  ويما هو الحاب ز  الغدر، ا وب،

و ر لت ذل  رتعو   خدع  مع خالب اإلشارة ى أل عدها مع  بيل ا عماب املباية، الحوح،

 ة امل كورة وعلأل سبيل املراب ال الحصو ى أل  مرلة لادع الحوح.ث   شارت املا  الحوح،

( مع الب وتوكوب اإلضاز  ا وب خدع الحوح راليوب 2ل /37لبعد  ن   ا ت املا ة )

مسببة  سخدع الحوح ليست موظورة...س،معللة ذل  رين ا خ  ة ال تعد مع  لعاب الغدر،

در أ  ال تستر   ثية الاص  ز  الحماية الح   ا خ   رين خدع الحوح وعلأل الع س مع الغ

رل كل ما تهدو ىليه هو تظليل الاص  واستدرا ه ى أل املاا و  ،الحا ييوها اليا ون الدو  
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 تش   املا ة امل كورة ى أل  مرلة علأل خدع الحوح،
ا
مع رينها استخدام التمو ه واإليهام  و خ  ا

 وعمليات التظليل وتوو ج املعلومات الاا ئة. 

ى أل ىن الئوة الهاو املتعلية ريوا  ن و عواو الحوح  ىليهتجدر اإلشارة ومما 

(منها   ا ت و بل صدور الب وتوكوب اإلضاز  ا وب رمدة 24(،وز  املا ة)1/1907ت18الب ية)

  و لة، الةحو  ى أل خدع الحوح والوسائل الال مة رجمع املعلومات عع العدو وامليدان. 

رمو   اليا ون  الدليل العس وو للعديد مع الدوب،تيثو  وعلأل الصعيد الداخل ،

ويش    خدع الحوح، الدو    عالا لعلأل سبيل املراب يبيح الدليل العس وو ز  اململ ة املتودة،

ال مائع، الغارات  الدليل امل كور ى أل مجموعة مع ا مرلة عع خدع الحوح مع رينها املفا آت،

ىرساب رو يات ونشوات  رث رسائل وىشارات  ائفة، التظاهو رالندو  وعدم النشاط، الوهمية،

رنا  مطارات و ائوات  الالسل ية، الشفوةرمو   كاذرة بهدو التياط العدو لنا، كلمات السو،

 (82، صفوة 2007) وال، وهمية... الخ

تر   بغوض اليتل  و ا ذن و م ع  ن يعوو الغدر ز   طاق الشارة املم زة ري ه س عماب 

مع خالب  رينما ي ون اليصد هو خداعه،  و االعتياب مشاعو يسع النية لدن الاص ،

 و هو استخدام الشارة املم زة ز   مع  استعماب شارة مم زة بهدو اال عا  رالتمتع رالحماية،

 يام بع   الحوح لحماية املياتل ن املسةح ن  و املعدات العس و ة ومراب الحالة ا و أل

سيارات اإلسعاو رنيل  نو  مسةح ن رويث يسبغون رالحماية الحا ي فلنا اليا ون الدو   

،
ا
بسب  ايتمائه   اخل سيارات اإلسعاو املحمية رمو   اليا ون الدو    اإلنساني غدرا

ومراب الحالة الرا ية تخ  ع ذخائو عس و ة ز  مستو عات تعو  للصلي  ا يمو  امل كور،

 .
ا
 (46-45، الصفوات 2009)كو ن ز، مرال

 يعد الغدر مع ياالت ىسا ة استخدام الشارة املم زة، و م ع  ن  جد ا ساس اليا وني،

 عع املا ة)
ا
والحا يظوت الغدر بش ل عام ز  النزاعات  (السالفة ال يو،1ل /37ل ال

 جد ا ساس اليا وني له  استخدام الشارة املم زة مع رينها،والش  ز   ن الغدر ز   املسةحة،

(مع الب وتوكوب اإلضاز  الرالث الحا عدت روضوح الغدر مع  بيل 1ل /6ي ل  ز  املا ة)

(مع اليا ون النموذج  بشين 11سو  االستعماب ز  الشارة املم زة، و جدا ي ل  ز  املا ة)

 الغدر ى استعماب الشارة ويماي،ها،
ا
 .سا ة خط  ة الستخدام الشارة املم زةواصفا
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يم ننا اليوب ىن الحالت ن  وز  ختام مبورنا ز  ياالت ىسا ة استخدام الشارة املم زة،

ا و أل والرا ية )التيليد واالغتصاح( يم ع تصور و وعنما ز  و ت السل   و  مع الحوح  و ز  

 و وعه ىال ز   مع الحوح. ز  ي ن  ن الحالة الرالرة )الغدر( ال يم ع تصور  كليهما،

وهو اخطو  مع ياالت ىسا ة االستخدام الحسيمة، ه، ري ا مو ال و وس  معه الغدر

، يما  ن ا مو يتعل     واع ىسا ة االستخدام،
ا
 ن الشارة ز  ه ا الحالة ت ون ايب  ححما

 و ت الحوح.راستخدامنا لتويي  الغاية ا و أل منها واملتمرلة ز  يماية ا شااص وا عيان 

 (87، صفوة 1991)الب ملا ي ن، 

 الحد من إساءة استخدام الشارة املميزة آليات الثاني: املبحث

رل ز  ير   مع ا ييان و عت رالفعل العديد مع ياالت اإلسا ة  ي ام  مع املتو ع،

ولغوض منع  و الحد مع مرل ه ا  اإلنساني،استخدام الشارة املم زة ز  اليا ون الدو   

 بش ل صو ح علأل يظو  ية ىسا ة الستخدام  االستخدام السيئ للشارة،
ا
الرد مع النص  وال

 علأل  ن يو و ذل  رإ وا ات و ائية تهدو لةحيلولة  ون و وع تل  اال ،هاكات، الشارة املم زة،

 ملا تيدم،ومع ث  ز  يالة و وعنا لوض العيوبات علأل ميت ليها.  
ا
ولغوض اإليا ة  بيا

 و د ا تيسي  املطل  علأل ثالثة لووع، رموضوع وسائل الحد مع استخدام الشارة املم زة،

علأل  ن يتناوب الراني اإل وا ات  يخصص ا وب ى أل يظو ىسا ة استعماب الشارة املم زة،

ال و  علأل   ما الفوع الرالث ليسلط الو ائية الوا   اتخاذها مع  بل سلطات الدولة،

 .العيوبات الحا يم ع  ن تفوض ليما لو و عت رالفعل ىسا ة ز  استخدام الشارة املم زة

 األول: حظر إساءة استعمال الشارة املميزة املطلب

 ور  الحظو بشين ىسا ة استخدام الشارة املم زة ز  العديد مع االتفا يات الدولية،

 .
ا
 يما ور  النص عليها ز  ال ر   مع التشويعات الو نية الداخلية، وهو ما يت  ريا ه تباعا

 : الحظر على الصعيد الدولي الفرع األول 

، علأل ىسا ة استخدام الشارة املم زة ا، يظو ت منت العديد مع االتفا يات الدولية

  ن   يو  همنا علأل النوو اآلتي: عيم 

(مع 23تش   املا ة) :1907ة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعامالئحة الهاي املتعلق-1

الالئوة امل كورة علأل ا ه سعالوة علأل املحظورات املنصوص عليها ز  اتفا يات خاصة يمنع 

ي ل  ، ... )و( تعمد ىسا ة استخدام  عالم الند ة  و ا عالم الو نية...-... ح-رالاصوص  

 استخدام الشارة املم زة املنصوص عليها ز  اتفا يات  ني . 
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ت مع الب وتوكوب امل كور  ص ن لحظو ىسا ة  :1977البروتوكول اإلضافي األول لعام-2

 استخدام الشارة املم زة وهما:

(: تش   املا ة امل كورة ى أل سيظو ىسا ة استخدام الشارة املم زة للصلي  1ل /38املا ة )- 

مو  و النالب ا يمو  و ا سد والشمس ا يمو ع  و  ية عالمة  و ىشارات  خون تنص عليها ا ي

 االتفا يات وه ا املةح  )الب وتوكوب ...( . 

ييث عدت املا ة امل كورة مع  بيل اال ،هاكات الحسيمة للب وتوكوب  و(:/3ل /85املا ة )-ح

للعالمة املم زة للصلي  ا يمو  و النالب  37اإلضاز  ا وب ساالستخدام الغا ر مخالفة للما ة 

 و  ية عالمات  خون لةحماية تيوها االتفا يات  و ه ا  ا يمو  و ا سد والشمس ا يمو ع،

 املةح  )الب وتوكوب( 

هو  ّن الب وتوكوب  عالا اشت ط لعد ا لعاب امليت لة مع  بيل  ومما تجدر اإلشارة ىليه،

 وان تسب  رولاة اال ،هاكات الحسيمة له  ن ت
ا
 ريذن رالغ رالحسد  و رالصحة   ويت و عمدا

(مع  بيل 7ح//8/2: عدت املا ة)النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في روما-3

 وائ  الحوح سىسا ة استخدام عل  الند ة... وي ل  الشعارات املم زة التفا يات  ني  مما 

 لغة به س. يسفو عع موت ا لوا   و ىلحاق ىصارات را

(مع اليا ون امل كور 12الشارة: ت ه  املا ة)القانون النموذجي بشأن استعمال وحماية -4

يوظو  ،وا يمعار سويسوا  و شارة الصلي   ه سبسب  ما يم ع  ن ينشائ مع خلط ر ن ش ى أل 

ز   ميع ا و ات استخدام الصلي  ا يمو عع  رضية يموا   و  ية عالمة تنطوو عع تيليد 

لنا سوا  عالمة صناعية  و تجار ة  و  و     مع ه ا العالمات  و لغوض يتعارض مع ا ما ة 

 وز  ياالت تجوح الشعور الو  ا السويسوو.  التجار ة،

لعلأل صعيد النزاعات الداخلية الحا يختص ليها الب وتوكوب  :البروتوكول اإلضافي الثاني-5

م الشارة املم زة عندما  يدت علأل ايت ام ه ا (يظو ىسا ة استخدا12الراني ت فلت املا ة)

 الشارة ز   ميع ا يواب وعدم ىسا ة استخدامنا. 

 ز  
ا
 عع الب وتوكوب امل كور، ت منت العديد مع الص وك اليا و ية ا خون، وتوديدا

ا
ول ال

ى ار النزاعات املسةحة غ   الدولية يظو ىسا ة استخدام الشارة،   يو منها علأل سبيل املراب 

. االتفاق املعيو  ر ن   واو النزاع ز  البوسنة والنوس  واالتفاق املعيو  ر ن صوبيا ويوواتيا

 (185، صفوة 2007) وال، 
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 الحظر على الصعيد الداخلي:  الفرع الثاني:

 ومت ىسا ة استخدام الشارة املم زة ز  تشويعاتها الداخلية  هناك ال ر   مع الدوب،

  يو منها علأل صعيد  سوا  رتشويع مستيل  و رمو    وا  ن العيوبات العس و ة ليها،

 (166، صفوة 2005)الطواو ة، الدوب العوبية 

: يعد  ا ون العيوبات العس و ة ا ر ني امل  ت اململكة األردنية الهاشمية-1

الغا ر للشارة املم زة للنالب ا يمو  و  م، االستخدا( منه4 //41، وز  املا ة)2002لسنة30ر  

 مع  بيل  وائ  الحوح.  الصلي  ا يمو  و  و ىشارات  خون لةحماية،

بشين تنظي  استخدام شارتي  1999لسنة43نش   ى أل اليا ون ر   اليمنية:الجمهورية -2

 النالب ا يمو والصلي  ا يمو ومنع سو  استخدامنا. 

(مع مجلة املوالعات والعيوبات 127ور ت ز  الفصل) :يةالجمهورية العربية التونس-3

واضحة ى أل شارتي الصلي  ا يمو والنالب ا يمو ويظو  ة، ىشار 1957العس و ة الصا ر عام

 استعمالنا ردون و ه ي . 

( مع النظام ا ساساا لحمعية النالب ا يمو اليطوو وز  52تش   املا ة) :دولة قطر-4

 الفيوة) ا( سيظو استخدام شارة الحمعية ىال رإذن خاص مع مجلس اإل ارةس. 

، (مع النظام الداخل  لحمعية النالب ا يمو3ل /26ور  ز  املا ة) جمهورية العراق:-5

 خاص روماية الشارة املحمية.  عتشوي

واملوسوم الصا ر  1940مارس//25الصا ر ز  12 ا ون ر   :ة مصر العربيةجمهوري-6

 بشين يماية استخدام النالب ا يمو والشعارات املشبهة ره.  9/4/1940ز 

يوب منع يمل  و 1/4/1949ك الصا ر ز /14657موسوم ر   الجمهورية اللبنانية:-7

 و. استعماب الشارات الدولية املاتصة رم سسات الصلي  ا يم

وهناك  وب  خون ما الت تعمل بش ل يريث علأل ىصدار تشويعات خاصة لحظو 

سور ا وسلطنة عمان و منور ة  ومع رينها، ىسا ة استخدام الشارة املم زة ويماي،ها،

وبووتوكوليها  1949ز  ي ن ايتفت  وب  خون رااللتزام راتفا يات  ني  لعام السو ان،

 (45، صفوة 2009)كو ن ز، كالبوو ع و ولة ال و ت.اإلضالي ن  ون سع  وا  ن مستيلة، 

و د يس  مجلس و را  العدب العوح مو فه مع خالب مشووع اليا ون النموذج  

رو   29/11/2005، واملعتمد ز الحنائية الدوليةلةحوائ  الحا تدخل ز  اختصاص املح مة 

 ز  املا ة)،عندما يظو ىسا ة اس21 -598
ا
 ( منه،4ل /12تخدام الشارة املم زة وتوديدا
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مع  بيل  وائ   عندما اعتب  استعماب ا عالم والشارات والشعارات ومع رينها الشارة املم زة،

 (marri, 2006, p. 32) الحوح.

 ره ز   ن، ىز  مجمل اليوب 
ا
 مسلما

ا
يظو ىسا ة استعماب الشارة املم زة،  صبح  موا

 ذ، ىالداخلية وال تيبات العس و ة ت، والتشويعاالعديد مع االتفا يات الدولية ذات الصلة

 يعا   عليه اليا ون. 
ا
 يش ل ا ،هاك ه ا الياعدة  وما

سبيل املراب منها علأل  وتدع   اعدة يظو ىسا ة استخدام الشارة ز  سوار    ائية،

،مع  ن 1994ما ذهبت ىليه مو مة  ملا يا االتوا ية العليا ز  ي منا ز    ية الشارة ز  عام

، 2007)ر ، هناك مصةحة مشت ية  ساسية ز  يماية الشارات مع  و استخدام غ   موخص.

 (185صفوة 

 الثاني: اإلجراءات الوقائية املطلب

 ن  ية ىسا ة  يج  اتخاذ كل التدار   الال مة ملنع ىسا ة استخدام الشارة املم زة،

ىذ يساه  ذل  ز  و وع  تيلص مع االيت ام والرية الوا بة ولو ت  ذل  ز  و ت السل ،

ا مو ال و يعوض لةاطو يياة مع يستعمل الشارة  و  اإلسا ة  ثنا  النزاعات املسةحة،

، صفوة 2000)الولا ، ة ا شااص  و ا شيا  الحا يومي ى أل يماي،ه .الشعار  و يياة وسالم

237) 

بع  االتفا يات الدولية اإلنسا ية علأل ىيوا  التزام علأل  ت، يوصل ل ما ذيو  ظوا

عات  الدوب ا  واو ليها، رين تسعأل ى أل اتخاذ تدار   و ائية تووب  ون و وع  و ىسا ة 

 الستعماب الشارة املم زة. 

(منها علأل   ه ستتخ  ا  واو السامية 54ز  املا ة) لتش   اتفا ية  ني  ا و أل،

 مع ا صل،ىذا ل   املتعا دة،
ا
التدار   الال مة وز   ميع ا و ات مع   ل  ي ع تشويعنا كاليا

(وت ه  املا ة 43منع و مع  ية ىسا ة استخدام للعالمات املم زة املنصوص عليها ز  املا ة)

ال و ذهبت  ( مع اتفا ية  ني  الرا ية  بعبارات ت ا  ت ون متطارية ى أل  فس الح  ،45)

 فة ال يو. ( السال54ىليه املا ة)

  د  ا ت رصفة العموم، وىذا كا ت عبارة التدار   الال مة الوار ة ز  النص ن الساري ن،

كالتيييد علأل نشو  ىال   ه يم ننا  ن  ور  بع  تل  التدار   علأل سبيل املراب ال الحصو،

علأل  ،النصوص املتعلية راستخدام الشارة املم زة والوار ة ز  االتفا يات الدولية ذات الصلة

يما  سوا  كا وا س ان مد ي ن  و  لوا  ز  اليوات املسةحة، الفئات املس،هدلة مع النشو،
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سع  الدوب ى أل ى ماج النصوص الدولية املتعلية ريي ام  يعتب  مع  بيل تل  التدار  ،

 و يم ع اتخاذ التدار   الو ائية  استخدام الشارة ومظاهو ىسا تها ز  صل   وا ينها الو نية،

وظيف،ه   (مع الب وتوكوب اإلضاز  ا وب،6 و   ىعدا  عامل ن م هل ن يس   ص املا ة) عع

ا ساسية تسنيل تطبي  اتفا يات  ني  ا ربع والب وتوكوب اإلضاز  ا وب، و  ون ذل  عع 

 و   لفت  ظو السلطات الح ومية ى أل ياالت ىسا ة استخدام شارتي الصلي  ا يمو 

 لنص املا ة) و ىع والنالب ا يمو،
ا
(مع الب وتوكوب اإلضاز  82دا  مستشار ع  ا و ي ن  بيا

يليى علأل عاتين  تيدي  املشورة لليا ة العس و  ن ومع رينها املشورة املتعلية  ا وب،

 والحيلولة  ون ىسا ة ذل  االستخدام.  راالستخدام ا مرل للشارة املم زة،

 والعقوبات الثالث: الجـزاءات املطلب

 
ا
وز   و تنظي  ملسيلة معينة يج   ن  لليواعد العامة ز  ى ار الياعدة اليا و ية، بيا

 ما،
ا
رج ا  يفوض علأل مع ين،ه   و يخال  اليواعد اليا و ية  ييت ن النص ال و يجوم لعال

ما ل  ي ع  املاصصة لتل  املسيلة، ذل   ن الحماية اليا و ية تبيى  اصوة وغ   لاعلة،

 (240، صفوة 2000)الولا ، .امنا وعدم الاووج عنهاهناك   ا  ي فل ايت  

 لح     ائي علأل مع تربت  والعيوبة،
ا
  ا  ييورا اليا ون ملصةحة املحتمع تنفي ا

مس وليته عع الحو مة ، ملنع ارت اح الحو مة موة  خون مع  بل املحوم  فسه  و مع  بل ريية 

 (405)سلطان، رال سنة، صفوة  املوا ن ن.

  ا، شييهوتنظي  مسيلة استخدام الشارة املم زة
ا
، شين  و مسيلة معينة منظمة  ا و ا

ى أل   ا  يفوض علأل من،ه ي اليواعد املتعلية راستخدام ه ا الشارة ا مو ال و ي فل  جتوتا

 ايت امنا وعدم الاووج عليها. 

يجد  ن الح ا ات امليورة إلسا ة  واملتصفح للنصوص اليا و ية الدولية منها والداخلية،

 د ت ون عيوبات  صلية )سالبة لةحو ة كا ت  م مالية(،  و   ا ات  استخدام الشارة املم زة،

وز    خون  در تعل  ا مو رالعيوبات ا صلية، ليد ور  النص عليها ز  بع  املواثي  الدولية،

 التشويعات الداخلية لبع  الدوب، وعلأل النوو اآلتي: 

 العقوبات األصلية املقررة بموجب االتفاقيات الدولية:الفرع األول: 

 ىن  ه  االتفا يات الدولية الحا عالحت موضوع يظو ىسا ة استخدام الشارة املم زة،

هو الحاب ز  اغل   يما ،والب وتوكوب اإلضاز  ا وب  1949كاتفا يات  ني  ا ربع لعام

، ل  ت ع عيوبات بعينها لال ،هاكات الحا تيع علأل تل  النصوص، ومع رينها النصوص صنا صو 
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ىال  ن بع نا  د  ورت الوص  اليا وني لتل  اال ،هاكات ومنها علأل  املتعلية رالشارة املم زة،

نه ى أل عّد االستخدام ح/و(م/85/3سبيل املراب الب وتوكوب اإلضاز  ا وب ال و  شار ز  املا ة )

 له،
ا
  سيما

ا
(مع النظام ا ساساا للمو مة 7ح//8/2و يدت علأل ذل  املا ة ) الغا ر ا ،هاكا

الحنائية الدولية ال و عّد ىسا ة استخدام الشارة املم زة  و مة يوح تدخل ضمع 

(مع النظام ا ساساا للمو مة 77وواضح مع  ص املا ة) اختصاص املح مة السالفة ال يو،

 ن يعا   موت    و مة ىسا ة استخدام  (منه روصفه   و مة يوح،5رداللة املا ة)  عالا،

 (سنة  و رالسحع امل بد. 30الشارة املم زة بعيوبة السحع مدة ال ت  د عع)

و(مع الب وتوكوب اإلضاز  /3ل /85، رالو وع ى أل  صاا املا ة)ىليهومما تجدر اإلشارة 

ىيهما اشت  ا إليياع مرل ه ا العيوبة شو  ن  ولنما  ال يو، (السالفة7ح//8/2ا وب واملا ة)

 التعمد، والراني  ن ي  و الفعل املوت   ى أل ولاة  و  ذن رالغ رالحسد  و رالصحة. 

( 11،12، 10ليد ت فلت املوا )  ما اليا ون النموذج  بشين استعماب ويماية الشارة،

 املم زة . رإي اح النظام العيابي إلسا ة استخدام الشارة 

مااع  ة، يالاا)االسااتخدام غ اا  املااوخص( ح، االغتصااا(مااع اليااا ون  عااالا10لنظماات املااا ة)

 ,https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar)ياااالت ىسااا ة اسااتخدام الشااارة املم اازة

سو  استخدام الشاارة ماع   ال الحماياة و ات الحاوح  (  ي ام11  ي ن  وضحت املا ة)ز ،(2021

 ,https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar) .)الغااادر(

 (ماع اليااا ون  فساه ى األ ساو  اسااتخدام الصالي  ا راي  علاأل  رضااية12و شاارت املاا ة). (2021

 ,https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar))التيليااد(.

2021) 

يم ع  ن  جد التبايع الواضح ليما رينهما سوا  مع  ومع خالب اال الع علأل املوا   عالا،

 ييث  طاق العيوبة علأل الشاص املدان  و مع ييث  طاق الشاص املشموب رتل  العيوبة 

(املتعلية روالة 11 جد  ن املا ة) ليدر تعل  ا مو رنطاق   واع العيوبة املفووضة،

تش   ى أل عيوبة السحع رالسنوات تارية توديد عد  تل  السنوات ى أل التشويع  الغدر،

تش   ى أل عيوبة  (املتعلية روالة االغتصاح للشارة املم زة،10ز  ي ن  ن  ص املا ة) الداخل،

و ا شنو  ون  ن يتعداها ى أل السنوات و بعيوبة مالية)الغوامة(،ال رل ذه  الحبس را يام  

النص امل كور ى أل ابعد مع ذل  عندما عّد عيوبة الغوامة عيوبة رديلة لعيوبة الحبس ىذا ما 
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يعا   مع  (املتعلية روالة التيليد للشارة املم زة،12 ما  ص املا ة) ر ت املح مة ذل ،

 امة  ون  ن يش   ى أل عيوبة السحع  و الحبس . يخال   ي امنا رالغو 

(املتعلية رالغدر  د 11 ن املا ة) د، لنج ما عع  طاق الشاص املشموب رالعيوبة

سيعتب  مع  ام  و  مو  ب ، راليو   وت مبد  املساهمة ا صلية والتبعية علأل يد سوا 

لايتفت  لتيليد علأل التوا  ،( املتعليت ن روالحا االغتصاح وا1، 10املا ت ن ) ا،  م«رارت اح..

عندما ايتفتا علأل التوا   راليوب س... كل مع استعمل ...س وس...  رإ وار مبد  املساهمة ا صلية،

 يعا   مع يوت   مخالفة مع ه ا اليبيل ...س 

و وع  تف  مع مسل  اليا ون امل كور ز  مرل ه ا التدرج ، ولعل السب  ز  ه ا التبايع 

 و شموب يحى املساه  التبع  ز  العيوبة مع  عيوبة املفووضة  و  ل،ها،سوا  ز  صوامة ال

يعو  ى أل التبايع ز  خطورة الفعل املوت   و سامته ال و ي ون رال ش   خطو ز   عدمه،

 عع يب  الشارة 
ا
الغدر ال و يتوي  ز   وضاع   يا  خطورة ونع ا بها النزاعات املسةحة ل ال

 .ا هو عليه الحاب ز  التيليد واالغتصاحعم املعتمدة ز  ه ا الحالة،

 على الصعيد الداخليالفرع الثاني: 

 ااااورت التشااااويعات الداخليااااة    وتااااه املواثياااا  الدوليااااة السااااالفة الاااا يو، انسااااحاما مااااع مااااا

 لبع  الدوب عيوبات  صلية علأل موت ـا ىسا ة استخدام الشارة املم زة.

بشاااااين يماياااااة شاااااعار  (،1940لسااااانة 2ر ااااا )يياااااور الياااااا ون املصاااااوو  لعلاااااأل سااااابيل املرااااااب،

ىال  عيوبااات  صاالية علااأل ىسااا ة اسااتخدام الشااارة املم اازة، النااالب ا يمااو والشااارات املشاابهة رااه،

ليعا اااا  ا وب بعيوبااااة  ا اااه يفااااوق زاااا  هاااا ا املوضااااوع راااا ن موت اااا  لعاااال اإلسااااا ة زاااا  و اااات الساااال ،

  ووال تتجااااو  ماااائحا  نيهاااا  الحااابس ملااادة ال ت  اااد عاااع سااانت ن وبغواماااة ال تيااال عاااع عشاااوة  نيهاااات

زاا  ياا ن يعا اا  الراااني رااالحبس ماادة ال ت  ااد عااع ساانة وغوامااة ال تياال  رإياادن هااات ن العيااوبت ن،

، صااافوة 2000)الولااا ، رإياادن هاااات ن العيوبت ن  وعااع خماااس  نيهااات وال تتجااااو  مائااة  نيهاااا 

241) 

، رميتيااااى 2002لسااانة30العيوباااات العسااا وو ا ر ناااي امل  ااات ر ااا زااا  يااا ن يعاااد  اااا ون 

 -(14 //41املا ة)
ا
 يعاد االساتخدام الغاا ر للشاارة ماع  بيال  اوائ  الحاوح، -ويما ت  ريا اه سااريا

(مع املا ة  عالا عيوبة السحع مدة ال تيال عاع عشاو سانوات، ويشاد  2و يور له ز  الفيوة)ح/

زااااا  يااااا ن  ىذا ماااااا  ليااااااى الفعااااال املوت ااااا  ى اااااأل املاااااوت، ام،العيوباااااة رميتيااااااى الفيوة)ج(ى اااااأل اإلعاااااد
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 .(ى ااااااأل معا بااااااة املحااااااوض واملتاااااادخل زاااااا   ااااااوائ  الحااااااوح بعيوبااااااة الفاعاااااال ذاتهااااااا42 شااااااارت املااااااا ة)

 (167-166، الصفوات 2005)الطواو ة، 

ليااط علااأل الغاادر يوالااة هااو الاانص   ن مااا يوساا  علااأل اليااا ون ا ر نااي السااال  الاا يو،

ىال ا اااه  إلسااا ة اسااتخدام الشااارة املم اازة زاا  ياا ن اغفااال زاا  التنظااي  يااالحا التيليااد واالغتصاااح،

والااا و  وشاااموب املسااااه  التبعااا  زااا  ارت ااااح الحو ماااة، يوسااا  للياااا ون  عاااالا صاااوامة العيوباااة،

لا و تا  ريا اه يستل مه رال وورة خطاورة الفعال املوت ا  و ساامته زا  يالاة الغادر علاأل النواو ا

 .1990بشان مو   اليا ون النموذج  بشين استخدام ويماية الشارة املم زة لعام

وبعااا  الياااوا  ن  يياااور الياااا ون الاادو  ، ول ااال عاااع العيوبااات ا صااالية الساااالفة الاا يو،

 الداخلية   ا ات  خون تت ت  علأل ىسا ة استخدام الشارة املم زة.

يشااااا   الياااااا ون النماااااوذج  بشاااااان اساااااتعماب  ب،علاااااأل سااااابيل املراااااا لعلاااااأل الصاااااعيد الااااادو  ،

يجااااااو  لنااااااا علااااااأل و اااااااه  ،ى ااااااأل ا ه)تتخااااااا  ساااااالطات الدولااااااة....،1991ويمايااااااة الشااااااارة املم اااااازة لعااااااام

 لنااا ا   والاصاااوص ا ماااو ر ااابط ا شااايا  
ا
التجن ااازات الحاااا تومااال عالماااة يعتبااا  اساااتعمالنا خو اااا

  وب ا يمااااو الصااالي  ا يمااااو يمااااا يم اااع ىن تاااايمو رنااازع  شااااارة الصااالي  ا يمااااو والناااال الياااا ون،

ا  وات املسااااتعملة لناااا ا  رااااإتالوالنااااالب ا يمااااو علااااأل  فيااااة مااااع ارت اااا  املاالفااااة وتصاااادر ا مااااو 

 (241، صفوة 2000)الولا ، الغوض(.

يجااا ا  عاااع ىساااا ة اساااتخدام الشاااارة  اعااادة  وىذا كاااان ا ماااو رنااازع شاااارة الصااالي  ا يماااو،

( مااااع اتفا يااااة  نياااا  ا و ااااأل 1(/لاااا 53لا ااااه هناااااك مااااع االسااااتثنا ات الحااااا   وتهااااا املااااا ة) عامااااة،

(مااااااااع الب وتوكااااااااوب اإلضاااااااااز  الرالااااااااث، ىذ ييااااااااور يالهمااااااااا ىم ا يااااااااة ىعطااااااااا  منلااااااااة  2لاااااااا /6واملااااااااا ة)

ىال ىن املاا ت ن املا كورت ن تختلفاان ماع   بل   ع الشارة عناه، للمستخدم السار  لشارة املم زة،

 ييث:

 املدة املمنوحة كإمهال للمستخدم السابق: أوال:

 6ىال  ن املاا ة)م ( تلا  املادة رارالث سانوات يواد   صااى،1لا /53لفي يا ن تواد  املاا ة)

 ( ل  تود  تل  املدة ال منية ومع االختالو را ن املاا ت ن  عاالا وعلاأل النواو الساار  ذياوا، 2ل /

يجا   ن ال  ار لالستخدام خالب مدة اإلمنااب،ميت اا  ن االستمو  لييهما يشت كان ز  مبد  من ،

يفسااااو زاااا  كاااال ا يااااواب ري ااااه يااااولو الحمايااااة املنصااااوص عليهااااا زاااا  اتفا يااااات  نياااا  وبووتوكولنااااا 

وبعباااارة  خاااون يفنااا  مماااا تيااادم  ن االساااتعماب خاااالب مااادة اإلمنااااب يجااا   ن ينصااا   اإلضاااالي ن،

 (27، صفوة 2000)االيمو ا.،  علأل استخدام الشارة وسيلة للداللة ال وسيلة لةحماية.
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:
ً
 نطاق الحقوق املكتسبة ثانيا

لااااااااأل ا ااااااااه ياااااااا  م تساااااااا   ن السااااااااماح لال ااااااااوار راالسااااااااتعماب خااااااااالب ماااااااادة اإلمناااااااااب يماااااااانح ع

اختلفتااااا ياااا ل  زاااا  موضااااوع  طاااااق الحيااااوق  ، غ اااا   ن املااااا ت ن املاااا كورت ن،للمسااااتعمل السااااار 

( مااع اتفا يااة 1لاا /53لفااي ياا ن  ااون امتاادا   طاااق الحيااوق امل تساابة زاا  ظاال املااا ة) امل تساابة،

 ااون ا تصااار  طاااق تلاا  الحيااوق  تساامي،ها،  و نياا  ا و ااأل ى ااأل يااالحا اسااتخدام الشااارة  فساانا 

( ماااااع الب وتوكاااااوب الرالاااااث علاااااأل مجااااااب اساااااتخدام الشاااااارة  فسااااانا  ون 2لااااا /6رميتيااااااى املاااااا ة)

 (1906)لعام،  استعماب تسمي،ها.

زاااااا  هااااا ا امليااااااام  ن اليااااااا ون املصااااااوو  ىليااااااهومااااااا تجااااادر اإلشااااااارة  وعلاااااأل الصااااااعيد الااااااداخل ،

الشاااارات...،  اااد ساااب  كااال ماااع اتفا ياااة  نيااا    وبشاااان اساااتخدام الشاااعار  1940لسااانة12ر ااا 

الشااارة املم اازة ا و ااأل والب وتوكااوب اإلضاااز  الرالااث واليااا ون النمااوذج  بشااان اسااتخدام ويمايااة 

 ه)يجو  للمو مة ز  كال  ( منه علأل 3ىذ  صت املا ة) ،ز  تنظي  الح ا ات امل كورة،1991لعام

ا ياااواب  ن تييااااا رإ الاااة موضاااوع الحو ماااة ولناااا ىن تييااااا يااا ل  رإعااادام ا شااايا  الحاااا تومااال 

 خاااالو  ي اااام  والشاااعار 
ا
لاااوض ، يم اااع الياااوب ىن ماااع خاااالب الااانص  عاااالا هااا ا الياااا ون، اساااما

 الح ا ات  عالا تو مه مجموعة مع اليواعد مع رينها:

 للمو ماة، لاا خ  ة غ ا  مجبا ة رإييااع مرال ها ا  .1
ا
ىن تطبي  ه ا الح ا ات يبيى  موا  وا  اا

ويساااا  مااااا تياااادرا ا خ اااا ة  الحاااا ا ات  راااال هااااو  مااااو موهااااوٌن رالساااالطة التيديو ااااة للمو مااااة،

 لظووو كل   ية ومالبساتها
ا
 (2019)يبي ،  .استنا ا

 و بعبااااارة  خااااون سااااوا  كااااان و اااااوع  ىن تطبياااا  الحاااا ا ات  عااااالا يسااااوو زاااا   مياااااع ا يااااواب، .2

 ز  و ت السل   و الحوح. الحو مة،

 :الخاتمة

اليا وني للشارة املم زة ز  اليا ون الدو    الوضع ى أل الوصوب  ياولنا  ه ا البوث ز 

وتناوب  الحنو  الدولية إل وار الشارة املم زة، لوص املبوث ا وب   منا ز  اإلنساني، ىذ 

ياالت ىسا ة استخدام  تناوب ز  ا خ  ز  ي ن  استخدام الشارة املم زة، صور املبوث الراني 

 الشارة املم زة ووسائل الحد منها.

 ها النتائج والتوصيات والحا يم ع ىيجامجموعة  التوصل ى ألرورنا  ا خ  ز   ت و د 

 راالتي:
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رد ت بغياح الغطا  اليا وني الال م  : ىن الحنو  الدولية إل وار الشارة املم زة،أوال

 رتوالو تل  الحماية مع ظنور عوائ   خون مع رينها اال تصار  لحماية الشارة املم زة،
ا
موورا

رة علأل شارة وايدة ،ومع ث  االتجاا الوسط ال و يجمع  ر ن االتجاه ن  عالا)ويدة الشا

و خ  ا الوصوب  در  يياعدة وتعد ها كاستثنا  رصفة مودو ة مع توالو الحماية اليا و ية،

،ال و يعتب  2005اإلم ان ى أل ويدة الشارة املم زة راعتما  الب وتوكوب اإلضاز  الرالث لعام

ا ساس اليا وني للشارة املم زة الحديدة الحا  ا ت علأل ش ل موبع ايمو علأل يدا علأل 

 يوت يه  رضية 
ا
 ثا و ا

ا
  وري ا  علأل  ن ي ون روسع مع يستخدمه  ن ي ع  اخله رم ا

 يستخدمه علأل ياله.

 
ً
ى أل  ن ا خ  ة يم ع ىن  ا، توصلن:  د تعل  ا مو رمظاهو استخدام الشارة املم زةثانيا

 التم ز ر ن االستخدام ن  عالا راالتي: د، وتجسوسيلة  اللة  وتستخدم كوسيلة يماية 

 مما هو عليه الحاب ز    ن .1
ا
الشارة املم زة املستخدمة كوسيلة يماية ايب  نسبيا

 استخدامنا كوسيلة  اللة.

بعبارة  خون  الشارة املم زة املستخدمة كوسيلة يماية ز  ش لنا الااص، تب ن .2

  والنالب ا يمو   وال ى أل الصلي  ا يمو  ىو شاا  آخو، ىليها ن ال ي او 

ز  ي ن ز  استخدامنا كوسيلة  اللة يم ع  ن يول  مع  الالفية البي ا ،

 ا يوو ا و أل منها.  والشارة اس  الحمعية الو نية 

  و ن توضع الشارة املم زة املستخدمة كوسيلة يماية علأل عالمات ا ذرع  يج  .3

ز  ي ن يوظو ذل  عند استخدامنا  يحى علأل الوايات،  وعلأل  سطح املباني 

 كوسيلة  اللة.

 عما ذيوا اليا ون الدو   اإلنساني مع  و ه التمي ز وعع  يل التمي ز  عالا،ولتفع
ا
ل ال

  ن يت  التمي ز ر ن الشارة املستخدمة للداللة وتل  املستخدمة لةحماية، التفصيل  عالا،

علأل  ن يغايو ز  لون الشعار  كين يبيى اللون ا يمو لةحماية، رلون الشعار املستخدم،

ا مو ال و يستل م ى وا  تعديالت علأل االتفا يات ذات الصلة به ا   اللة،املستخدم كوسيلة 

 املوضوع.

 
ً
 نات مخولة راستخدام الشارة املم زة ز  اليا ون الدو   اإلنساني وعلأل  يو د: ثالثا

 :اآلتيالنوو 
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وتمرلت تل  الحنات  الحنات املاولة راستخدام الشارة املم زة لةحماية: -1

الحمعيات   ، وي ليحى النيئات املتطوعة  ورالويدات الطبية العس و ة منها واملد ية 

الو نية للصلي  ا يمو والنالب ا يمو والةحنة الدولية للصلي  ا يمو واالتوا  الدو   

 لحمعيات الصلي  ا يمو والنالب ا يمو.

  ون الحمعيات الو نية للصلي  ا يمو ، و د ا ىو در تعل  ا مو رالحنات  عالا

الحصوب علأل ىذن  مييدة ز  استخدام الشارة املم زة لةحماية بشو  ن،  ولنما: النالب ا يمو،

ه ا الحمعيات والراني تويي  غايات ىنسا ية  ما الةحنة الدولية  ىليهامع الح ومة الحا تنتما 

يتمتعان روو ة   يمو والنالب ا يمو،للصلي  ا يمو واالتوا  الدو   لحمعيات الصلي  ا

يب  ة ز  استخدام الشارة لةحماية توت سند مع اليوب يتمرل رالدور ال ب   لنات ن امل سست ن 

 ز  يماية ضحايا النزاعات املسةحة.

 يت ح ى وار  فس الحو ة  عالا لةحمعيات الو نية للصلي    ظوا ملا ت  اإلشارة ىليه

يتنامى  ور ه ا الحمعيات ز  الو ت الحاضو وبش ل ملفت للنظو  ىذ ا يمو والنالب ا يمو،

 ىذا ما ذيو ا  ن الحمعيات  عالا تنشي رمو    ز  يماية ضحايا النزاعات املسةحة،
ا
وخصوصا

ه ا الحمعيات، يفت ض  ن يود   ىليها ا ون صا ر مع النيية التشويعية للدولة الحا تنتما 

 ليه اختصاصات ه ا الحمعيات.

وتمرلت تل  الحنات بعوبات  نات املاولة راستخدام الشارة للداللة:الح -2

  .ومع  بل الحمعيات الو نية للصلي  ا يمو اإلسعاو ومواي  اإلغاثة،

 :اآلتيتوصلنا ى أل  و در تعل  ا مو رالحنات  عالا،

ور  علأل سبيل  اإل وار لعوبات اإلسعاو ومواي  اإلغاثة راستخدام الشارة للداللة، . 

(مع 44ا مو ال و يستل م معه ىن  دعو ى أل التشد  رالشووط الوار ة ز  املا ة) االستثنا ،

 لما هو مستيو عدم  وا  التوسع راالستثنا . ،1949اتفا ية  ني  ا و أل لعام 

وعلأل خالو اغل  الحنات املاولة راستخدام  ىن الحمعيات الو نية للصلي  ا يمو، .ح

ىال  ن ما يم ز  الستخدام ن الحمائي والدال   للشارة،الشارة املم زة، تجمع ر ن ا

 عع اليواعد العامة ز  التمي ز رينهما،
ا
هو اشت اط بع  الشووط ز   االستخدام ن ل ال

وعلأل التفصيل سال  -استخدام الشارة املم زة مع  بل ه ا الحمعيات كوسيلة يماية

معيات  عالا للشارة كوسيلة ز  ي ن ال و و  ملرل ه ا الشووط عند استخدام الح-ال يو

ولعل السب  ز  ه ا التبايع، هو االختالو ز   سامة املنمة امللياة علأل عات    اللة،
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الحمعية الو نية عند استخدام الشارة لةحماية ال و ي ون ز  الغال  ز  لت ات النزاعات 

نا للشارة وب ن استخدام املسةحة وما يت ت  عليها مع وا   يماية ضحايا تل  النزاعات،

 تعو   وال و يجوو ز   و ات السل .  وكوسيلة  اللة 

للوصوب ى أل استخدام امرل للشارة املم زة مع  بل الحنات املاولة راستخدامنا سوا  ل

 يت ح  ن تتو أل السلطات املاتصة ز  الدوب ريعدا  روامج  وسيلة  اللة،  وكوسيلة يماية 

تس،هدو بها  الشارة املم زة ز  اليا ون الدو   اإلنساني،للنشو والتدر   علأل  ي ام استخدام 

 الو و العام.  وتل  الحنات 

 
ً
 ه  ياالت ىسا ة استخدام الشارة املم زة تنوصو ز  ثالث صور  ديو رال يو  ن : رابعا

 أ  التيليد، واالغتصاح، والغدر.

لفي ي ن  ال م ا لو وعنا،ليها ز   عالا تختل  ز  النطاق ىيما و د ا  ن الحاالت املشار 

مع تصور  تيع ز  ا غل  ا ع  ز  و ت السل ، يتصور و وع يالحا التيليد واالغتصاح،

 لين الغدر ال يم ع و وعه ىال ز   مع الحوح.  و وعنا ز  بع  ا ييان  ثنا  النزاع املسةح،

عنه ز   ة،ز  و ت و وع الغدر يوالة ىسا ة الستخدام الشارة املم ز الوا ع التبايع ل

ما  ىن  ص  الغدر ري ه اخطو   واع ىسا ة استخدام الشارة املم زة، التيليد واالغتصاح،

 يدع   ولنا  عالا هو تجل  تل  الاطورة بش ل واضح ز   صوص اليا ون الدو   اإلنساني،

عندما  خ ت رنظو االعتبار عند تيو وها لةح ا ات التبايع سوا  ز   وع العيوبة املفووضة 

 التبايع ز   طاق الشاص املشموب رالعيوبة )مساه   صل ،  ويبس، غوامة(،  حع،)س

مساه  تبع (ىذ تبنت تل  النصوص مسل   يا  صوامة ز  الغدر مما هو عليه الحاب ز  

 التيليد واالغتصاح.

 التبايع ز  ىي ام الح ا ات املتعلية، لييخ  ا ى أل املب ن  عالااالتجاا  لاالتفاق مع

ىال  ن ه ا االتفاق ليس -وعلأل النوو ال و ت  ريا ه ز   عالا -ىسا ة استخدام الشارةرواالت 

نع  خطورة يالة الغدر تو   التشديد ويما مب ن  لإثبات الشاا  ال ينفي ما عداا، راملطل ،

ىال  ن ذل  ال يع ا ال،هاون ز  العيوبة املفووضة ز  الحاالت ا خون والحا  د تصل ى أل  ز   عالا،

وهو املسل   يما ز  يالة التيليد للشارة املم زة، لوض الغوامة املالية يعيوبة وييدة، يد

ال و ا تهحته علأل سبيل املراب ال الحصو اليا ون النموذج  بشين استعماب ويماية الشارة 

 ز  املا ة)
ا
 (منه.12وتوديدا
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يوالحا ىسا ة  يت ح ىعا ة النظو ز  العيوبات املفووضة علأل االغتصاح والتيليد  ل ا

استخدام للشارة املم زة وبما يتناس  و سامة الفعل املوت   ليها وملا تنطوو عليه هات ن 

 الحالت ن مع  ثار خط  ة.

 
ً
تعل  ا مو روسائل الحد مع ىسا ة استخدام الشارة املم زة ، و د ا ىن ل  ظوا: خامسا

 ملم زة ،واإل وا ات الو ائية،تل  الوسائل، يم ع ىن تتجسد ز  يظو ىسا ة استخدام الشارة ا

 و خ  ا الح ا ات الحا يم ع ىن تفوض علأل من،ه ي  ي ام استخدام الشارة.

 :اآلتيوبخصوص الوسائل  عالا، يم ع ىن  ربت 

  وكان يظو ىسا ة استخدام الشارة املم زة سوا  علأل الصعيد الدو    ىذا -1

ارة املم زة، لين الدوب وال سيما يعد الححو ا ساس لةحد مع ىسا ة استخدام الش الداخل ،

 :اآلتيوعلأل النوو  علأل الصعيد الداخل   تبنت اتجاهات  متعد ة لتين ن الحظو  عالا،

كل مع  ىليهوهو ما ذهبت  ىصدار اليوا  ن واليوارات الااصة رالشارة املم زة، - 

 ،و منور ة مصو العوبية رمو  1999لسنة43رمو   اليا ون ر   الحمنور ة اليمنية،

 .1940لسنة12اليا ون ر  

ما ا تهحته  و، وهى راج بع  اإلي ام املتعلية رالشارة ز   وا  ن  خون   -ح

 اململ ة ا ر  ية الناشمية والحمنور ة العوبية التونسية.

و ما ، وهااليتفا  رالنظام ا ساساا لةحمعية الو نية للنالب ا يمو والصلي  ا يمو -ت

 ز  مو    منور ة العو 
ا
 اق و ولة  طو.تجلأل واضحا

أل ا ل تيديو يحى و ت يتارة ه ا ، عل خو  وتجاهل موضوع الشارة املم زة بش ل  -ث

 السطور يما هو الحاب ز  سور ا وسلطنة عمان والسو ان والبوو ع وال و ت.

لعدم لاعلية معظ  االتجاهات  عالا، ز  الحد مع ىسا ة استخدام الشارة  ةو تيج-2

 :اآلتياملم زة،  يت ح 

 أل ىعدا  الدراسات الال مة ملوائمة التشويعات الو نية مع  ي ام ى الدوب  مبا رةىن - 

 تل ز  مجاب اليا ون الدو   اإلنسانياالتفا يات النال ة 
ا
املتعلية ريي ام الشارة  ، خصوصا

 عع   ا  النيية التشويعية ملنامنا ومع رينها ا ت اح مشاريع اليوا  ن ذات الصلة املم زة
ا
، ل ال

 املوضوع. به ا

 ز  موضوع الشارة، االستفا ة مع خب ات الدوب،-ح
ا
 تشويعيا

ا
عع  الحا  ي رت تيدما

  و   تبا ب النصوص التشويعية اليائمة ز  مختل  الدوب.
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هو التشويع  ا ساساا ز  توديد  ي ام استخدام الشارة املم زة، املعياروملا كان  -ج

 يت ح  ن تبا ر الدوب ى أل  نه الغاية املتوخاة منه،الو  ا للدولة، ويحى يوي  اليا ون املوا  س

 سع تشويع مستيل ينظ  ىي ام الشارة علأل ىن يت مع املحاور اآلتية:

 توديد السلطة املاتصة رتنظي  استعماب الشارة.-

كان استخدامنا كوسيلة   ، سواتوديد الفئات الحا يو  لنا استخدام الشارة املم زة-

  اللة.وسيلة   ويماية 

 توديد الحنات املاتصة ز  االختصاص الي ائي ز   عون ه ا اليا ون.-

 وضع العيوبات املناسبة لنا. ع، متوديد ياالت ىسا ة استعماب الشارة املم زة-

 :املراجعقائمة 
 .العربيةباللغة  املراجع

 :املؤلفاتأوال: 

 املحلاااد ا وب، العوزااا ،الياااا ون الااادو   اإلنسااااني ،2007رااا  ،-هنااا و هن اااوتس ولاااو    و والاااد- اااون  .1

 الياهوة. رو ت اليت للدعاية واإلعالن،

 تونس. املعند العوبي لحيوق اإلنسان، مدخل ى أل اليا ون الدو   اإلنساني،،1990 .عامو ال ما  ، .2

، ئ العامااااة زاااا   ااااا ون العيوبااااات بااااع، املبااااا رااااال ساااانة  ، .علاااا  يساااا ن الالاااا  و .ساااالطان الشاااااوو  .3

  .، بغداة اليا و يةامل تب

الةحنااااااااااااااة الدوليااااااااااااااة للصاااااااااااااالي    وااااااااااااااو ياااااااااااااال شااااااااااااااامل ملشااااااااااااا لة الشااااااااااااااارة،،2005وانساااااااااااااوا  رو يااااااااااااااون،ل .4

 .،الياهوة 3ا يمو،ط

 ، ار الحامااااد للنشااااو،2ييااااوق اإلنسااااان واليااااا ون الاااادو   اإلنساااااني ،ط،2001 . ليصاااال شااااطناوو، .5

 .عمان 

 ة ايت اماه،م الياا ون الادو   اإلنسااني ويفالا، رال سانة الان ، ايتا االةحنة الدولية للصلي  ا يمو .6

 .النشو ،رال م ان1991لسنة  1 ليل عمل الب ملا ي ن ر   

راال م اان  ى ارات علأل  سائلت ، –اليا ون الدو   اإلنساني ،2006الةحنة الدولية للصلي  ا يمو، .7

  بع .

الياااا ون الااادو   اإلنسااااني وتطبيياتاااه علاااأل الصاااعيد الاااو  ا زاااا  ،2005، . موماااد الطواو اااة وآخاااوون .8

 رال م ان  بع. الدولية للصلي  ا يمو، ا ر ن، الةحنة

 اإلس ندر ة. منشية املعارو، اليا ون الدو   اإلنساني،،2005 . مومد لند الشاللدة، .9
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 :
ً
 األطروحاتثانيــا

روااث منشااور زاا   عماال الةحنااة الدوليااة ورا  الي اابان،، 2005 ،يمايااة املحتجاا  ع  الن اشاايليمان، .1

مختااااااااااااااااارات مااااااااااااااااع ىعاااااااااااااااادا  ،الةحنااااااااااااااااة الدوليااااااااااااااااة للصاااااااااااااااالي   املحلااااااااااااااااة الدوليااااااااااااااااة للصاااااااااااااااالي  ا يمااااااااااااااااو،

 ،الياهوة.2006ا يمو

ث منشاااااور زااااا  ، رواااااس ا ولياااااة للياااااا ون الااااادو   اإلنسااااااني، ا سااااا2000،  . ىساااااماعيل عباااااد الاااااويمع .2

 ة.، الياهو ر املستيبل العوبي،  االيا ون الدو   اإلنساني  ليل للتطبي  علأل الصعيد الو  ا

رواث منشاور زا   الشاارة،  وون املصوو الاااص راساتخدام الشاعار ، اليا 2000، . ايمد  رو الولا .3

 الياهوة.  ار املستيبل العوبي، يتاح  راسات ز  اليا ون الدو   اإلنساني،

روااث متاااح علااأل   وا اا  خاصااة السااتخدام شااارة الصاالي  ا يمااو والنااالب ا يمااو، ،روليااه   طااوان .4

 :اإلل ت ونياملو ع 

www.icrc.org\web\ara\sitearaO.usf\html 

لوانسااااااااوا كااااااااو جينز ،تعلياااااااا  علاااااااااأل الب وتوكااااااااوب اإلضاااااااااز  الرالااااااااث ى اااااااااأل اتفا يااااااااة  نياااااااا  امل رخااااااااة زااااااااا  -. ااااااااان5

منشور ز  مختاارات ماع املحلاة بشين اعتما  شارة مم زة ىضالية )الب وتوكوب اإلضاز (،روث  1949\آح\12

 الياهوة . رو ت اليت للدعاية واإلعالن، ،الةحنة الدولية للصلي  ا يمو،2009،الدولية للصلي  ا يمو

ث متاااح علااأل ، روااة شااارتي النااالب ا يمااو والصاالي  ا يمااو و مااع ىسااا ة اسااتعمالنا، يماياا. . يبياا  ساالي 6

 :اإلل ت ونياملو ع 

www.icrc.org\web\ara\sitearaO.usf\html 

:
ً
 الدوريــات: ثالثــــا

 .10ر عع الةحنة الدولية للصلي  ا يمو، العاااد  ، تصد2000، ي  وان-ر،  يامجلة اإلنساني .1

 .11ا يمو، العاااد  ر عع الةحنة الدولية للصلي  ، تصد2000، آح-  ، تمو مجلة اإلنساني .2

 .35، العاااد ر عع الةحنة الدولية للصلي  ا يمو، تصد2006ربيع ، مجلة اإلنساني .3

: االتفاقيات الدولية:
ً
 رابعا

 .بشين توس ن ياب الحو أل واملوضاى العس و  ن ز  امليدان 1906اتفا ية  ني  لعام  .1

 ة.املتعلية ريوا  ن و عواو الحوح الب ي1907الئوة الهاو لعام  .2

 بشين توس ن ياب الحو أل واملوضاى ز  اليوات املسةحة ز  امليدان.1949اتفا ية  ني  لعام  .3

 .بشين توس ن ياب الحو أل واملوضاى ز  اليوات املسةحة ز  البوار 1949اتفا ية  ني  لعام  .4

املةحااا  راتفا ياااات  نيااا  ا ربعاااة املتعليااا ن روماياااة ضاااحايا 1977الب وتوكاااوب اإلضااااز  ا وب لعاااام  .5

 نزاعات املسةحة الدولية.ال

املةح  راتفا يات  ني  ا ربع املتعل  روماية ضحايا 1977الب وتوكوب اإلضاز  الراني لعام  .6

 النزاعات املسةحة غ   الدولية.
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  ملخص:

استحدث املؤسس الدستوري الجزائري املحكمة  2020لتعديل الدستوري لسنة بموجب ا    

صريح إلى  اتجاهبها مهمة الرقابة على دستورية القوانين وهو  وأناطالدستورية كهيئة مستقلة 

املجلس الدستوري،على تخلي تماما عن الرقابة السياسية بواسطة اعتماد الرقابة القضائية و ال

من صوص التي نظمت املحكمة الدستورية،،حيث ما زالت عالقة في الناالرغم من أنه ظل متأثرا به

االعتراف لهم صراحة بصفتهم خالل وصف قضاة املحكمة الدستورية باألعضاء وعدم 

 .وكذا اعتبار اإلخطار هو وسيله االتصال باملحكمة الدستوريةكقضاة،

 الدستوري،املحكمة الدستورية،،القضاء الدستورية الرقابة :املفتاحية الكلمات

 الدفع بعدم الدستورية .اإلخطار،

Abstract: 

Under the constitutional amendment of 2020 Created the Algerian 

constitutional founder The Constitutional Court as an independent body 

And give it the task of overseeing the constitutionality of laws It is an 

explicit trend to adopt judicial oversight And completely abandon 

political control by the Constitutional Council, But he remained 

                                           
 .املؤلف املرسل 
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affected by it, And through the texts that organized the Constitutional 

Court Where it's still stuck in it By describing the judges of the 

Constitutional Court as members They are not explicitly recognized in 

their capacity as judges As well as considering notification as a means 

of contacting the Constitutional Court. 

key words : Constitutional oversight, Constitutional judiciary, The 
Constitutional Council, Constitutional Court, payment unconstitutional. 

 مقّدمة: 

إن علو الدستور وسموه على غيره من القواعد القانونية يبقى مجرد مبدأ نظري ما لم  

جميع القوانين في الدولة وتطابقها مع الدستور أو  نرقابية فعالة تضمن احترامه م ةتوجد آلي

 على األقل عدم تعارضها معه. 

كان دور الدساتير مهمشا في كثير من األحيان ال يؤدي سوى دور ثانوي حتى في الدول  

القائمين على التي تدعي الديمقراطية،ويعود سبب ذلك إلى تجاوز النص الدستوري من قبل 

رغم أن مبدأ (407، صفحة 2014)بلفقيه،  (الحياة السياسية والقانونية في هذه الدولة أو تلك

سمو الدستور يغنينا عن بذل جهد جديد من أجل إعالء شأن الدستور على ما عداه من 

 .(245، صفحة 2002)أمين عاطف،   نصوص القانون 

لقد تبنى املؤسس الدستوري الجزائري كغيره من دساتير الدول تأخذ بمبدأ علو  

الدستور هيئة للرقابة على دستورية القوانين وأسندها للمجلس الدستوري،متأثرا في ذلك 

نقد، فقد  بنظيره الفرنس ي الذي اعتمد الرقابة السياسية،رغم ما يعتري هذا املصطلح من

)السيد الباز،  فضل جانب من الفقه تسميتها بالرقابة غير القضائية على دستورية القوانين

 .(10، صفحة 1978

شهد املجلس الدستوري الجزائري منذ إنشائه العديد من التطورات من أجل تحسين  

بعدم الدستورية من الرقابة القضائية لحماية حقوق أداءه إلى حد أنه استعار آلية الدفع 

املواطنين وحرياتهم وتحكيم النص الدستوري املعبر عن اإلرادة العامة عندما تتعارض مع 

 إرادة املشرع.

على الرغم من تأثره الشديد بالفقه الفرنس ي الذي كان دائما رافضا لفكرة الرقابة  

)رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين املبادئ  القوانينة القضائية على دستوري

وتقليده ووفائه الدؤوب للنظام (50، صفحة 2008النظرية والتطبيقات الجوهرية، 

الدستوري الفرنس ي فيما يتعلق باعتماد املجلس الدستوري، فإن الدستور الجزائري في 
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قد غير االتجاه وخالف كل التوقعات بدسترة املحكمة  2020التعديل الدستوري لسنه 

من التعديل الدستوري،  185)املادة  الدستورية كمؤسسة مستقلة بضمان احترام الدستور 

وهو توجه صريح نحو اعتماد الرقابة القضائية والتخلي نهائيا عن املجلس الدستوري  (2020

 للرقابة على دستورية القوانين.كآلية سياسية 

ما مدى استقاللية املحكمة الدستورية ؟ والى أي حد تساهم في التوجه إلى رقابة قضائية   

 فعالة؟ 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع الخطة التالية: 

 تكوين املحكمة الدستورية  بين االنتخاب والتعيين. :املبحث األول 

عن  اواستقالليته املحكمة الدستوريةيكتس ي التوازن بين السلطات في تشكيل  

الرقابي،ال نعني به التوازن العددي  اكبيرة من أجل تحسين أدائه ةأهمي ااملؤسسات املكونة له

والشكلي على الرغم من أهمية هذا األخير في الحفاظ على املكانة املتساوية لسلطات الثالث 

توري،ولكن هذا غير كاف لتأسيس هيئة مستقلة غايتها احترام سمو داخل املجلس الدس

الدستور والحيلولة دون صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية مخالفة ألحكامه تحت تأثير 

،خصوصا السلطة التنفيذية التي تسعى دائما املحكمة الدستوريةنبثق عنها تاملؤسسات التي 

ية وقانونية من أجل تحقيق أهدافها،والدفاع عن بما تملكه من تأثيرات سياس اإلى استمالته

 مصالحها.

تتشكل املحكمة » على أنه 2020دستوري التعديل المن  186نصت املادة لقد  

، يتضح من هذا النص أن الدستور الجزائري قد وافق «عضوا... 12الدستورية من اثني عشر 

)املادة د الدستور التونس ي السياق املغاربي في عدد أعضاء املحكمة الدستورية حيث اعتم

 (2011من الدستور املغربي، 130)املادة  و الدستور املغربي(2014من الدستور التونس ي، 118

 14قاضيا والنمسا  16نفس العدد،بينما خالف أملانيا التي تتكون محكمتها الدستورية من 

قاضيا،وسبب ذلك يعود إلى اعتماد أملانيا والنمسا على النمط الفيدرالي على خالف الجزائر 

قضاء الدستوري في الدول )بن سالم، ال وتونس واملغرب التي تقوم على نمط الدولة البسيطة

 .(34، صفحة 2015-2015املغاربية ، 

املطلب األول: احتفاظ رئيس الجمهورية بسلطة تعيين رئيس الهيئة املكلفة بحماية 

 الدستور. 

 رئيس الجمهورية نجد أن  2020الدستوري التعديل من  186بالعودة إلى أحكام املادة  
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 أعضاء من بينهم رئيس املحكمة الذي يملك مركزا ممتازا قد حافظ على سلطته في تعيين أربعة

، وصوت مرجحا في حالة تساوي عدد (2020من التعديل الدستوري،  94من املادة 07)الفقرة 

  (2020من التعديل الدستوري،  197)املادة  األصوات

املادة طريقة اختيار رئيس املحكمة وجعلته معين من طرف رئيس لقد حسمت هذه  

الجمهورية، وهي نفس الطريقة التي كانت معتمده في اختيار رئيس املجلس الدستوري وقد 

القت نقد الذعا ملا انطوت عليه من هيمنه رئيس الجمهورية على رئيس املجلس، من خالل 

خص املعين على خالف االنتخاب الذي يحقق تأثير التعيين وما يحققه من تبعية وخضوع لش

)بن الجياللي،  مبدأ االستقاللية وال يمكن معه أن يخضع املنتخب للسلطة التي قامت بانتخابه

، 2017، 2016انتفاء استقاللية املجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الصادر عام 

  (142صفحة 

على املؤسسة الدستوري الجزائري أن يحرر رئيس املحكمة الدستورية من طريقة  كان 

التعيين نهائيا وما تخلفه من تبعية املعين للمعين،وينتهج طريقة االنتخاب في اختيار رئيس 

حيث نصت الفقرة الثانية من  15/50املحكمة الدستورية كما فعل املشرع التونس ي في القانون 

ينتخب أعضاء املحكمة الدستورية باالقتراع السري وباألغلبية املطلقة  »على أنه 16الفصل 

من  16)الفصل «ألعضائها رئيس للمحكمة ونائب له على أن يكون من بين املختصين في القانون 

 . (3380، صفحة 2015ديسمبر 08، 50القانون األساس ي العدد 

كيفية اختيار نائب رئيس املحكمة الدستورية ولم تحل على النظام  186 لم تحدد املادة 

الداخلي للمحكمة وال أي قانون أخر،رغم وجود سابقه شغور منصب رئيس املجلس 

املقترنة بشغور منصب  (2016افريل 16، املؤرخ في 132-19)املرسوم الرئاس ي رقم  الدستوري

، صفحة  2019أفريل سنة  03)تصريح املجلس الدستوري ا.، املؤرخ في وريةرئيس الجمه

هذا األخير الذي لم يكن قد عين نائبا لرئيس املجلس الدستوري مع وجود النص الذي (05

 يمنحه هذه الصالحية آنذاك. 

 املطلب الثاني: تقليص ممثلي السلطة القضائية في املحكمة الدستورية. 

إن تواجد القضاة ضمن تشكيلة املحكمة الدستورية له أهمية بالغة في بلورة فكرة  

الرقابة على دستورية القوانين،ويذهب كلسن إلى أن تزويد هيئات الرقابة الدستورية بقضاة 

م ومعارفهم التي تتالءم واملهام املرتبطة باملنازعات أمر ضروري وذلك بالنظر إلى تكوينه

الدستورية،باإلضافة إلى انتمائهم لهيئة غير سياسية من شأنه التخفيف من احتمال تسيس 
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الهيئة الرقابية،وبالتالي جنوحها إلى رقابه املالئمة وهذا يمثل خطرا على حقوق أفراد املجتمع 

 . (23)جمام ع.، )ب.س(، صفحة  وحريتهم

التي   2020من التعديل الدستوري لسنة 186وبالعودة إلى نص الفقرة الثالثة من املادة  

( ينتخبه 1( تنتخبه املحكمة العليا من بين أعضائها،وعضو واحد)1عضو واحد)» جاء فيها

،هذه الفقرة تكشف عن تضاءل عدد ممثل السلطة القضائية «مجلس الدولة من بين أعضائه

إلى النصف مقارنة بممثليها في املجلس الدستوري آنفا،كما يكشف عن  في املحكمة الدستورية

تخلي املؤسس الدستور الجزائري عن فكرة التمثيل املتساوي والتوازن الشكل والعددي بين 

 السلطات في تشكيل املحكمة الدستورية. 

إن تخفيض عدد األعضاء املمثلين للسلطة القضائية في تشكيل املحكمة الدستورية  

كشف عن خشية املؤسس الدستوري الجزائري من تعاظم دور القضاة في مسألة الرقابة على ي

دستورية القوانين خاصة بعد النقد الالذع الذي تعرضت له املحكمة العليا األمريكية عندما 

فرضت ما يسمى باملبادئ األساسية غير املكتوبة في الدستور على السلطة التشريعية إلى حد 

هذه األخيرة هي  (73، صفحة 2008)رفعت عبد الوهاب،  فقه بحكومة القضاةأن سماها ال

التي دعت دوال كأملانيا والنمسا إلى إقصاء السلطة القضائية واملجالس العليا للقضاء من 

  (34، صفحة 2014-2015)بن سالم،  التدخل في تعيين أو انتخاب قضاه املحكمة الدستورية

التمتع في األعضاء املعينين واملنتخبين للمحكمة الدستورية  187اشترطت املادة  كما 

التمتع  رطتشسنة بعد أن كان مشروع التعديل الدستوري ي 20بخبرة في القانون ال تقل عن 

يصعب تحققه في العضو املنتخب وهو شرط سنة  20بخبرة في القانون الدستوري ال تقل عن 

 لكون القانون الدستوري بعيدمن املحكمة العليا والعضو املنتخب من مجلس الدولة نظرا 

ال يمكن الحصول سنة  20ملدة عن اختصاصهم،والكل يعلم أن الخبرة في القانون الدستوري 

عضاء املحكمة العليا وال عليها إال عبر التدريس في الجامعة وهو األمر الذي ال يحظى به أ

وحسننا أعضاء مجلس الدولة،مما يجعل هذا الشرط صعب التحقق إن لم نقل أنه مستحيل،

مع سنة  20ال تقل عن في القانون اشتراط التمتع بخبرة  فعل املؤسس الدستوري عندما 

 . استفادة من التكوين في القانون الدستوري

قد سمى أعضاء املحكمة  2020لدستوري لسنة والذي تجدر اإلشارة إليه أن التعديل ا 

الدستورية باألعضاء دون  االعتراف لهم بصفة القضاة،وال يتصور وجود محكمة دون قضاة 

 حتى ولو كانت خارج نطاق سلم التدرج القضائي. 
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على الرغم من أن ممثلي السلطة القضائية في املحكمة الدستورية يتم اختيارهم عن  

إن استئثار رئيس الجمهورية بسلطة تعيين القضاة يمثل نوعا من انتهاك طريق االنتخاب إال 

االستقالل العضوي للقضاة،خاصة وأن رئيس الجمهورية يشغل منصب رئيس املجلس األعلى 

للقضاء،وهو ما يخوله سلطات واسعة في تنظيم املسار املنهي للقضاة إضافة إلى الحركة 

والتي يمكن استعمالها ورقة ضغط على القاض ي،مما السنوية التي يمارسها في سلك القضاة 

يجعل رئيس الجمهورية املحور األساس ي املتحكم في سلطة القضاء واملحدد الستقالليتهم،كما 

أن القضاة يتأثرون بالظروف السياسية املحيطة بهم في الداخل أو في الخارج وال أدل على ذلك 

ضاة بالظروف السياسية الخارجية فرفضوا طعن من قضية قوبيتيز الشهيرة التي تأثر فيها الق

قوبيتيز باعتباره غير دستوري لكنهم عادوا بعد زوال تلك الظروف السياسية وقبلوا الطعن 

 .(591، صفحة 2018)طيبي،  واعتبروه دستوري

والتي تؤكد استقاللية وعلى الرغم من الضمانات الدستورية املقررة في الدستور  

السلطة القضائية،وأن القضاة ال يخضعون إال للقانون،ومع ذلك كله فان رئيس الجمهورية 

يحوز اآلليات الدستورية الفعالة التي تمكنه من جعل القضاء مجرد هيئه تابعة له،لهذا ظل 

ابع الجهاز الت القضاء يحتل مركزا ضعيفا وال يمكن وصف السلطة القضائية إال بذلك

، هذا ما يجعل ممثلين السلطة (38)جمام ع.، )ب.س(، صفحة  والخادم للسلطة التنفيذية

القضائية)أربعة أعضاء( في املجلس الدستوري تابعين لرئيس الجمهورية ويخدمون 

 .توجهاته،فال يتصور أبدا أن يختلف دورهم عن دور الهيئة التي يمثلونها

 املطلب الثالث: انتخاب النصف الثاني ألعضاء املحكمة الدستورية. 

بعد أن كان املؤسس الدستوري الجزائري يعتمد فكرة التوازن الشكلي والعددي بين  

ها  -املجلس الدستوري-السلطات في تشكيل الهيئة املكلفة بالرقابة على دستورية القوانين،

هو اليوم يتخلى عن دائرة التمثيل املتساوي للسلطات،بإقصاء البرملان من املشاركة في تشكيلة 

 املحكمة الدستورية) أوال( ويعتمد بدال عنه نظام االنتخاب العام )ثانيا(. 

 أوال: إقصاء البرملان من التمثيل في تشكيل املحكمة الدستورية. 

ية الهيئة املكلفة بالرقابة على دستورية القوانين يتعين إحاطتها من أجل ضمان فاعل 

)عصمت عبد هللا،  بالضمانات الكفيلة بتحقيق استقاللها عن السلطات العليا في الدولة

بوضع اآلليات الدستورية التي تحول دون تأثر القاض ي الدستوري  (21، صفحة 2013

بالخيارات التي تنتهجها السلطة التي عينته أو انتخبته للعضوية في الهيئة املكلفة بحماية 
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الدستور،ولذلك فإنه ال مناص من تحقيق التوازن الشكلي بين السلطات وعدم تغييب أي 

 سلطة في تكوين هذه الهيئة. 

رت بعض النظم الدستورية باالتجاه القائل بأولوية السلطة التشريعية على لقد تأث 

)عاطف صليبا،  بقية السلطات فقد كانت محكومة بهرمية تتربع على رأسها السلطة التشريعية

بولندية التي ، وقد ظهر ذلك في تشكيل املحكمة الدستورية ال(162-163، الصفحات 2002

،حيث كانت الجمعية الوطنية تعين رئيس املحكمة ونائبه 1958أفريل  29أنشأت بقانون 

في أملانيا حيث يقوم و،(93.92)محمد مصطفى، )ب.س(، صفحة  والعشرة أعضاء املكونين لها

 16وبذلك يكون مجموع قضاة املحكمة كل مجلس من مجلس ي البرملان باختيار ثمانية قضاة 

، ونفس األمر في سويسرا فإن اختيار أعضاء املحكمة االتحادية (73، صفحة 2008)الجمل، 

 املختصة برقابة الدستورية سواء األصليين أو االحتياطيين، يتم من طرف املجلس االتحادي

 . (23، صفحة 2013)عصمت عبدهللا، 

إن االتجاه السائد في نظام الدستورية التي أخذت بنظام مركزية الرقابة على دستورية  

القوانين هو القائم على تحقيق التوازن بين السلطات من خالل إشراك البرملان في تشكيل 

، 1993)متولي،  كايطاليا والبرتغالالهيئة املكلفة بحماية الدستور وهو ما أخذت به دوال 

 . (194-195الصفحات 

املتعلقة بتشكيل املحكمة الدستورية في الجزائر نجدها ال  186بالعودة إلى أحكام املادة  

ول تمنح البرملان أي دور في تشكيل املحكمة الدستورية وهذا مدعاة للغرابة واالستفهام ح

إقصاء البرملان املعبر عن اإلرادة العامة،أال يزيد هذا من إضعاف السلطة التشريعية أكثر مما 

طالها من الضعف في مقابل اإلبقاء على املكانة الهامة للسلطة التنفيذية في تشكيل املحكمة 

 الدستورية. 

إن النقد الذي تعرض له املؤسس الدستوري الجزائري من حيث تبعية األعضاء  

املمثلين للبرملان البرملان لسلطة رئيس الجمهورية وضعف تكوينهم،مما جعل املجلس 

الدستوري سابقا امتداد لسلطة التنفيذية،وتابع بالخصوص لرئيس الجمهورية،لم يكن 

عن تشكيل الهيئة املكلفة بالرقابة على دستورية  هدفه على اإلطالق إبعاد أعضاء البرملان

القوانين، وإنما كان هدفه الدفع باتجاه تقوية السلطة التشريعية إلى الحد الذي يحقق التوازن 

بينها وبين غيرها من السلطات من الناحية املوضعية بما يكفل رقابة حقيقية على دستورية 

 كلي.  القوانين بعيدا عن أي توازن شكلي أو إقصاء
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 ثانيا: انتخاب نصف أعضاء املحكمة الدستورية باالقتراع العام. 

تظهر استقاللية القضاة لحظة تعيينهم،فالطريقة التي يتم بواسطتها اختيار القاض ي  

لها أهمية من حيث كفاءة القاض ي وكذا التأكيد على استقالليته،وعدم شعوره 

قضاة يجب أن يكون نابعا من اإلرادة الشعبية بالتبعية،ولذلك يذهب البعض إلى أن اختيار ال

  .(505، صفحة 2008-2009)بن زاغو،  عن طريق االنتخاب

( ينتخبون باالقتراع العام 6ستة )» على ما يلي 186لقد نصت الفقرة األخيرة من املادة  

أن املؤسس الدستوري الجزائري قد ،يتضح من هذا النص «من أساتذة القانون الدستوري

بما أنه لم  -اعتمد طريقة االنتخاب لنصف أعضاء املحكمة الدستورية باالقتراع العام املباشر

ن بين أساتذة القانون الدستوري الذين يملكون خبره م -يقيد هذا النص بهيئة انتخابية خاصة

 . ةسن 20ال تقل عن 

قابة على دستورية القوانين مباشرة من طرف إن انتخاب أعضاء الهيئة املكلفة بالر  

الشعب يكسبها نفوذا باعتبارها ممثلة من طرف الشعب،ويمنحها سلطة منازعة غيرها من 

السلطات العامة في الدولة وإخضاعها جميعا إلرادتها،مستندة إلى طبيعة مهامها وهي الرقابة 

 . (23، صفحة 2013)عصمت عبدهللا،  ومصدر سلطتها وهو الشعب

من أجل إبعاد انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية عن بعض األخطار التي تهدد  

استقالليتهم املرتبطة أساسا بالصراعات السياسية فقد اشترطت الفقرة األخيرة من املادة 

 ة.عدم االنتماء الحزبي في أعضاء املحكمة الدستوري 187

الثاني:آلية االتصال باملحكمة الدستورية ونطاق اختصاصها في شأن املبحث 

 الرقابة على دستورية القوانين.

تعتبر املحكمة الدستورية صاحبة الوالية على رقابة دستورية القوانين،إال أنه ال يمكنها  

ها ،وإنما يتعين أن يقوم األشخاص والهيئات التي يخولرسة هذا االختصاص من تلقاء ذاتهامما

الدستور سلطة االتصال باملحكمة الدستورية بإخطارها وفق آليات محددة )أوال( عندها 

 تباشر املحكمة الدستورية اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين )ثانيا (.

 املطلب األول: آلية االتصال باملحكمة الدستورية. 

نجدها تعتمد  2020من التعديل  الدستوري لسنة   195واملادة  193بالرجوع إلى املادة  

على اإلخطار كآلية لتحريك املحكمة الدستورية،وهي نفس الطريقة التي كانت معتمدة في 
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تحريك املجلس الدستوري،وبالتالي ابتعد عن آلية الدعوى الدستورية األصلية )أوال( ثم جمع 

 بعدم الدستورية وآلية اإلحالة تحت اسم  اإلخطار)ثانيا(.  بين آلية الدفع

 أوال :عدم اعتماد الدعوى األصلية كآلية لتحريك املحكمة الدستورية. 

ال تعد آلية اإلخطار متناسبة مع األخذ بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين  

بعد دسترة املحكمة الدستورية بواسطة املحكمة الدستورية،لذلك نجد أن الدستور املغربي 

ينما استعمل ب،(2011من الدستوري املغربي، 32)الفصل  قد اعتمد مصطلح اإلحالة

من الدستور التونس ي لسنة 120)الفصل  الدستور التونس ي مصطلح الطلب والعرض واإلحالة

 ، فيما تمسك الدستور الجزائري بنظام اإلخطار. (2014

ال نجد في كل الدول التي أخذت بنظام الرقابة املركزية على دستورية القوانين بواسطة  

املحكمة،من اعتمدت على آلية اإلخطار باعتبار هذه األخيرة عنوان للتعبير عن نظام الرقابة 

السياسية،إضافة إلى أن آليات تحريك الدعوى الدستورية املتعارف عليها أمام املحاكم 

 ليس من بينها أبدا لإلخطار. الدستورية 

لعل استبعاد الدعوى األصلية باعتبارها طريقة هجومية تستهدف إلغاء القانون  

املخالف للدستور بالنسبة للكافة واعتبره كأن لم يكن من تاريخ صدوره أو على األقل إنهاء 

خشية  حياته بالنسبة للمستقبل بحيث ال يمكن االستناد إليه مطلقا، له ما يبرره وهو

املؤسس الدستوري الجزائري من أن فتح باب الطعن املباشر يمكن أن يؤدي إلى إساءة 

)ابو  استعماله بما يكدس القضايا أمام املحكمة الدستورية ويعوقها عن أداء مهامها الجسام

، لكن هذا ال يمنع من األخذ بأسلوب الدعوى املباشرة املقدمة (387، صفحة 2016النسور، 

من قبل السلطات العامة إلى املحكمة الدستورية وهو األسلوب الذي أخذت به جنوب إفريقيا 

 .(1996من دستور جنوب إفريقيا، 87)املادة   1996في دستورها لسنة 

 193يتعين استبدال مصطلح اإلخطار الوارد في املادة  لذلك يجب التأكيد على أنه 

بمصطلح أخر يتناسب واألخذ بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين،بما يفيد أن 

رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس 

قديم دعوى مباشرة أمام عضوا في مجلس األمة يمكنهم ت 25نائبا أو 40الحكومة،وكذا 

 املحكمة الدستورية. 

 ثانيا :الجمع بين آلية الدفع بعدم الدستورية وآلية اإلحالة تحت اسم اإلخطار. 

 املحكمة  يمكن إخطار» على أنه 2020من التعديل الدستوري لسنة  195لقد نصت املادة  

 ، هذه «الدولة... العليا أو مجلسالدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من املحكمة 
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 املادة ذكرت ثالث آليات وهي اإلخطار والدفع بعدم الدستورية واإلحالة.

 2016من التعديل الدستوري لسنه  188لقد كان استعمال لفظ اإلخطار في املادة  

مبررا عندما كان املؤسس الدستوري الجزائري يحاول التوفيق بين الدفع بعدم الدستورية 

حالة باعتمارهما آليتان من صميم الرقابة القضائية وبين انتهاج الرقابة السياسية بواسطة واإل 

املجلس الدستوري فكانت همزة الوصل بينهما هي اإلخطار،غير أن هذا املصطلح األخير لم يعد 

 له ما يبرره في ظل االعتماد الصريح على الرقابة القضائية بواسطة املحكمة الدستورية.

أن آلية الدفع بعدم الدستورية أخذت به الدول التي تتبع نظام الرقابة  واألصل 

الشائعة حيث يسمح للمحاكم بالنظر في الدفع املقدم بعدم الدستورية،ولكن نظرا ألهمية 

هذه اآللية ومرونتها كونها دفاعيه فقد استفادت منها كذلك الدول التي تأخذ بنظام الرقابة 

زج بين أسلوب الدفع بعدم الدستورية وأسلوب اإلحالة وجد من أجل املركزية،والحقيقة أن امل

 (204-205، الصفحات 2012)عبد هللا الشوبكة،  تحاش ى العيوب التي قد تشوب كل منهما

 املطلب الثاني: اختصاص املحكمة الدستورية في نطاق الرقابة على دستورية القوانين.

يتضح أن هناك ثالث  2020من التعديل دستوري لسنة  190من خالل قراءة املادة  

أنواع من الرقابة هي رقابة املطابقة )أوال( ورقابة الدستورية )ثانيا( ورقابة توافق القوانين 

 والتنظيمات مع املعاهدات)ثالثا(.

تي تعتبر رقابة سابقة تمارس املحكمة الدستورية رقابة املطابقة ال :أوال: رقابه املطابقة

وجوبيه على القوانين العضوية واألنظمة الداخلية لغرفتي البرملان،ومؤداها وجوب التقيد 

، 2012)بوشعير،  الصارم شكال ومضمونا بأحكام الدستور بحيث ال يجوز تخطيها نصا وروحا

إضافة إلى كون رقابة املطابقة وجوبيه وسابقة فقد ألزم الدستور املحكمة  (66صفحة 

، (2020من التعديل الدستوري، 190)املادة  ن النص كلهأالدستورية بالفصل فيها بقرار بش

 دون أن يكون لها الحق في إبطال األحكام غير الدستورية فقط.

  بقة:مجاالت رقابة املطا 

 هناك مجالين لرقابة املطابقة هي القوانين العضوية واألنظمة الداخلية لغرفتي البرملان.

عرف ديجي على أنها روح الدستورية، وتعرف كذلك على أنها القواعد القوانين العضوية : -/1

القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية سواء من تلقاء نفسها أو بتكليف من املشرع 

الدستوري،املتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وكيفية ممارستها 

 لوظيفتها،أي أنها تتصل بموضوعات دستوريه في جوهرها.



 

 2020 االتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة املحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة
 

231 

يعد النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان  :النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان -/2

كل غرفة إليه وتسييره لجميع نشاطاتها  بمثابة القانون األساس ي وذلك بالنظر إلى احتكام

في فقرتها األخيرة لكل من  135وخاصة اإلجرائية منها والتنظيمية وقد منح الدستور في املادة 

املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة حق إعداد نظامهما الداخلي واملصادقة عليه،على أن 

 . 190يخضع لرقابة املطابقة حسب الفقرة األخيرة من املادة 

 ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين.

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين عدم مخالفة الدستور عن طريق خضوع  

القاعدة القانونية األدنى للقاعدة األعلى منها درجة،ويتم ذلك عن طريق مقارنة النص األدنى 

)بوشعير،  دستور مع النص الدستوري لتحديد مدى دستورية النص األدنى وتطابقه مع ال

 (263، صفحة 2012

 :مجاالت الرقابة على دستورية القوانينـــــ 

تفصل املحكمة الدستورية »... التي نصت على أنه 190وفق الفقرة األخيرة من املادة   

 «.بقرار في دستورية املعاهدات والقوانين واألوامر والتنظيمات...

 102. لقد ميز الدستور الجزائري بين املعاهدات املنصوص عليها في املادة املعاهدات-/1

املتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتي يجب على رئيس الجمهورية أن يلتمس رأي 

املحكمة الدستورية حولها،باإلضافة إلى ضرورة املوافقة الصريحة لغرفتي البرملان وبين 

لعادية التي تتعلق بالنشاط العادي للسلطة التنفيذية وهي املنصوص عليها في املعاهدات ا

بحيث يمكن لرئيس الجمهورية املصادقة عليها باعتباره صاحب السلطة في تسيير  159املادة 

العالقات الدولية للبالد بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرملان صراحة، وعموما فإنه يمكن 

 دستورية بشأن دستورية املعاهدات قبل املصادقة عليها.إخطار املحكمة ال

، 1998)الطماوي،  اختلف الفقهاء حول تقييد مجال القانون أو إطالقه:القوانين العادية -/2

وقد اخذ الدستور الجزائري بالرأي القائل بضرورة تقييد وتحديد مجال القانون  (499صفحة 

مجاال للقوانين العادي، تخضع لرقابة الدستورية بحيث  30حيث حدد  139في نص املادة 

يمكن إخطار املحكمة الدستورية بشأنها قبل اإلصدار من طرف رئيس الجمهورية وفق الفقرة 

ا بعد اإلصدار فإن الوسيلة الوحيدة املمكنة إلخطار املحكمة ،أم190الثانية من املادة 

 الدفع بعدم الدستورية. آليةالدستورية حول القوانين العادية هي 

هي األداة الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية ملمارسة الوظيفة التشريعية :األوامر -/3

، صفحة 1990)شريط،  دستوريا لهالتي تعود أصال للبرملان، وفي نفس املجاالت املحددة 
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، وتعد هذه أول مرة في الجزائر يتم إخضاع األوامر لرقابة الدستورية عن طريق إخطار (453

 املحكمة الدستورية ويكون ذلك خالل شهر من تاريخ إصدارها.

على خالف القانون فإن الدستور الجزائري لم يحدد مجال الالئحة  :التنظيم املستقل -/4

بالنسبة لرئيس الجمهورية، التي يصدرها في شكل مراسيم رئاسية ال تخضع ألي قيد، كما أنها 

تبقى مستقلة من حيث التدابير املتعلقة بها سواء كمبادئ أو كتنفيذ ما دامت تعتبر مستقلة 

تخضع التنظيمات لرقابة و ،(155، صفحة 2010)بن سرية،  متميزة عن القانون أو التشريع

 الدستورية حيث يمكن إخطار املحكمة الدستورية خالل شهر من تاريخ إصدارها.

  ثالثا : رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع املعاهدات.

الدولية،بين من يجعلها في مكانة تعلو  اختلفت األنظمة الدستورية في موقع االتفاقيات 

التشريع كفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا،وبين من يجعلها في مرتبة معادلة للتشريع كالواليات 

 املتحدة األمريكية وأملانيا.

املعاهدات التي يصادق عليها رئيس » على أنه 2020من دستور  153نصت املادة  

يتضح من هذا « يها في الدستور تسمو على القانون الجمهورية حسب الشروط املنصوص عل

النص سمو املعاهدات على القوانين وبالتالي على التنظيمات أيضا، إال أنه وفي جميع الدساتير 

الجزائرية السابقة لم يوجد ما يؤكد هذا السمو بخالف هذه املادة التي كانت يتيمة حيث لم 

 املعاهدات. تعزز بآلية للرقابة على توافق القوانين مع

وحسنا فعل املؤسس الدستوري الجزائري عندما منح املحكمة الدستورية والية  

من التعديل الدستوري،  190)املادة الفصل في توافق القوانين والتنظيمات مع املعاهدات 

 القانونية على ما وذلك من أجل تأكيد سمو املعاهدات في هرم معايير تدرج القاعدة (2020

 دونها.

 : خاتمة

لم يؤدي املجلس الدستوري كهيئة سياسية الدور الذي كان منتظرا منه بشأن الرقابة على       

دستورية القوانين وهو ما عرضه لنقد الالذع من قبل رجال القانون والسياسة، تركزت جلها 

حول تشكيلته وتضييق سلطات اإلخطار وكذا عجزه عن حماية الدستور وهو ما جعله امتداد 

 ة.  للسلطة التنفيذي

لقد غير املؤسس الدستوري الجزائري االتجاه وخالف كل التوقعات بدسترته للمحكمة  

واالعتماد على آلية الرقابة القضائية على دستورية  2020الدستورية في التعديل دستوري 
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القوانين وبذلك يكون قد أنهى فترة تولي املجلس الدستوري رقابة الدستورية في الجزائر 

 سنة. 31دامت

ألول مرة في الجزائر يتم االعتراف برقابة موافقة القوانين والتنظيمات للمعاهدات،  

ولكن ما يمكن مالحظته إجماال هو عدم توسيع وسائل االتصال باملحكمة الدستورية من 

خالل اإلبقاء على آلية اإلخطار املقدم من قبل السلطة العامة وأعضاء البرملان، واإلخطار عن 

 م الدستورية وهي نفس اآلليات التي كانت مستعملة أمام املجلس الدستوري. طريق الدفع بعد

على الرغم من االتجاه صراحة إلى الرقابة القضائية بواسطة املحكمة الدستورية إال أن  

التأثر بالرقابة السياسية مازال حاضرا،من خالل عدم االعتراف صراحة ألعضاء املحكمة 

ة إلى اعتبار اإلخطار هو وسيله االتصال باملحكمة الدستورية بصفتهم كقضاة،إضاف
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 ملخص:

تتضمم ه همملو قة الممث قةالحدممث ق اممدخل اممه قةتممدلذ قيعتمم عاح  قةمملن   ت مم   ق ممد  ممه  مم       

قةتممممم   يمممممج مة اممممم  قصيت مممممن قةمممممد ،  ل أمممممث  ممممم  قةتممممم  ق  قألل ممممم  ح  مممممه   مممممذ قألفكممممم ا ق  قة ممممم    

قات  ده  كآةدث  ا  خث  ق   قيعت  ح  دل  أاح قةتدلذ قيعت عا  كث  قسمت     اقم  

ق اممم ل قةاممم اد  لتممم ق ةلتي ممم ق  قةتممم  ا فيممم  قة تممم ة قةمممد ،   لدممم ة قأل  دخمممث قةق ادمممثح  ت  ممم   

تلممممد  اعمممد قات مممم د قةتممممدلذ قيعتممم عا ل أممممث  ممممه  مممم   ظممم ه   قةعاقامممم  ح  مممم  دفمممن  مممم أل   قم

 جلممممم قأل ممممهح قةمممملن قات ممممدو  مممم  قة دخممممد  ممممه قةعاقامممم    حممممذ قةعمممماق   مممم  قة مممم ق ح م  ق  همممملو 

ق سممتا  ا قةممم قاد ادممع  امممدق ا ممد قةتمممدلذ  مم  قةومممب   قةدقللدممث ةلمممد  ح  مم ة     مممه قلمم   ممم ا 

     م    لم  ختي م   مه ع  مث اعمد باد     خث  ق   قيعتم  ح م     غيد م  قألهمدق  قم  م

 مممدلا  قةمممد   قم ياامممث ف اممم   قممم   قيعتممم   اعمممد لق مممث  تممم   ظيممم ا امممد  أممم ا ةلتمممدلذ  ممم  

 قةوب   قةدقللدث ةلد   تلت  تمع قةتدلذ قيعت عا  ه   ذ    خث  ق   قيعت  .

  قةتمدلذ قيعتم عاح  قم   قألعتم  ح  امد  امدة قةتمدلذح   م  قةتمل:  الكلمات املفتاحية

 . قأل ه قةد ةد  
Abstract: 

 This research paper includes talk about humanitarian intervention, 

which is the method that the international community has resorted to, 

                                           
.قمبةف قم سذ 
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especially in recent years, in order to adopt it as a mechanism for the 

protection of human rights, as the humanitarian intervention became 

more used after the cold war due to the changes in the international 

system, and the spread of the phenomenon of conflict, which 

prompted the united nations to adopt humanitarian intervention, 

especially by the security council, which adopted it in many conflict 

such as the conflict in Iraq, but this exception to the principle non-

interference  in the internal affairs of countries, although it was 

aimed at protecting human rights, but changing the desired objectives 

made it increase the suffering of civilians in the countries in conflict, 

because of the emergence of several forms of interference in the 

internal affairs of countries under the name of humanitarian 

intervention in order to protect human rights. 
 

key words:Humanitarian intervention,human rights,the principle 

non-interference, Maintaining international peace and security. 

 مقّدمة: 

 جمممم د تمممم ا ا ا رممممت  قة ومممم  ث  قلقامممم عح  مل مممم  كمممم   تمممم ا ا  1945سمممم ت    02ةمممم  خاممممه خمممم ة  

  اعممد قةق قاممد ه قةاا مم ليامم ا ق امم ل قة  مدممث قةح لدممث  كمم     قممم قن هح فقممد كممقلقلاممت اعممد مكمم و كممذ 

قةق ل لدممث قةتمم  تلامم  قة للمم   قةد ةدممثح  دممل كمم    ممه  مم    همم  قة تمم لح قم   ممث اعممد قليامم ا ق امم ل 

 ملممع   صا فتممث اعممد قةتممل   قأل ممه  قصيت ممن قةممد ،  لدمم ة قة  مدمث قةح لدممث همم  
ب
إعومم ا   ت مث د ةدممث غ

قهت مممم ة  كثمممم   لقمممم       ت تمممم  ا مممم ه مممم كمممم   ل لمممم    مممم    ممممل  ق امممم ل  جممممددقح قةممممد ةد  ح تج امممم  ة

قياممل  قة مم ةم    قيعتم  ح سمم قا  ممه لممل   مم   لمم و  دحمم   قأل مم  قمتلممد   ممه   كمم ةح     مم   مم ا  مم

 اقمممم   قيعتمممم  ح  قةتمممم  تصمممم  كليمممم   مممم   صمممم   ق ممممد  همممم  قة  ممممذ اعممممد    خممممث  قمممم   قيعتممممم   

  ب ةتا دث    خث قة  د.

   قصيت ممن قةممد ،  ا ن  ممج     خممث  قمم   قيعتمم    تا مم  ةيمم     خممث قة مم د   تتممجغ  م     مم  

مذق تممممم  ق ت ممممم   اعمممممد مخجممممم د لةدممممم   تلقمممممي ذةمممممسح  ممممم  ظمممممذ رممممم  ا قصيت مممممن قةمممممد ،  اقممممم  ق  تممممم ل  

 قم  ل   قةت  لل يا  ق ا ل قة  مدث قةح لدمث   متمب ةدث قملقم   اعمد ا تقم   مه   مذ تم ف   ق ا  خمث 

ةلن مممث  اقممم   قيعتممم  ح ل أمممث     قة قلمممن  ك مممت قة للمممث قة  دخمممث قةق ل مممث  ممم   قصا فتمممث اعمممد ق

غ ز ممز قةتمملة  قأل ممه قةممد ةد     قمم   قيعتمم  ح همملق  مم   دن م،ممد  مم  ا    مم د لةدمم   غ  ممذ اعممد 
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تلممممت  ن ظمممم  ح فكمممم   قةتممممدلذ قيعتمممم عا   ممممد همممملو ق ةدمممم   قةتمممم  قات مممم    سممممدلث همممملو  ق ا  خممممث 

  ةتا دممث    خممث قةتممل   قأل ممه قةممد ةد  ح ل أممث     للةيمم     خممث  قمم   قيعتمم      مم خ امه  ممه

    قة ممم ة  اممم   امممد  ت ممم اق   أممم قا  ح  د  م،مممد قاتكممم ل قليا كممم    تمممد ث  اقممم   قيعتممم   

 ب ممم ا اعمممد هممملق     ادمممث ممم د  ق  ممم قل    يعتممم لدث أممملت م،مممد دا مممث تادد يممم  اعمممد   اممم   ممم قل   مممد 

  يعتممم عا  قأل مممدقا  قةصممم قا   دفمممن ذةمممس م،مممد  ممم  ا  ما ممم   لةدمممث قةتمممدلذ قةتصممم اد ق    ممم   ممم

ح  لت ق ةأله دث قةت  خلت يام  هملق قم  م   ك لم    مد  هم    ق مدن    خث قفضذ  قخج دس د  م،د 

فممإ    يعتمم   تمم   قاتا  مم   ممجه    ل مم     مم    قمت حممذ  مم     خممث  قمم   قة مم ة  رمميل ةلمم  ن 

   قدقممث قةتممدلذ قيعتمم عا ل أممث  مم  ظممذ قةت مم  ا  همم  قة  ممذ اعممد ت دممقةيممد   ممه همملق قم  مم   

 ةلق فإ  قيرك ةدث  قةت  خ ا       ل   ي     هلق قةا ل تت حذ   :  قيعت لدثةل  س   قةاا   

   خمث  قمم    مه قةدم   ق  م  قمتلممد   م   آةدممث قةي خمث قم  م     م   ك قةتمدلذ قيعتمم عا همذ  قمي 

 قيعت  ؟   

ةإل   مممث اعمممد هممملو قيرمممك ةدث قلتلي ممم  قمممم ل  قة أممم ا سممم د   لاممم  م،مممد م ممم قن  ت  مممدح  تمممجةث  

قةتممدلذ قيعتمم عا همملق  ممه  يممثح ك مم  قات ممدل  قممم ل  قةتللدعمم   ممه   ممذ امم   ا  أمم  قم  مم   

  تللدلي   ه  يث ك لدث.

بامد  تقمدخ   الد  ف ه   ذ داقسث هلو قم      تللدل ح قاتجخ   قات  د ق   مث قةت ةدمث  

قةتمممممدلذ   الت ممممم  قةالحدمممممث  مممممه لمممممل  تقتمممممد  قم  ممممم   م،مممممد  لممممم ا ه ا  ي ممممم   ممممم  قمالمممممل قأل  :

ه مممم    لممممف قة قمممم   ممممه قةتممممدلذ  قك مممم  قيعتمممم عا  مممم  قةقمممم ل   قةممممد ، ح   يمممما   ذةممممس  مممم  لق تمممم   

ل قيعتممم عاح طقم لممم  قأل  أح  امممد  قةتمممدلذ قيعتممم عا طقم لممم  قةحممم عاأح  ممم   ممم   ا  ي ممم   ممم  قمالممم

قةحمممم عا أمممم ا قةتممممدلذ قيعتمممم عاح   ممممدن لج اتمممم   مممم     خممممث  قمممم   قيعتمممم  ح   يمممما   ذةممممس  مممم  

لق ت   قكنت   ت حلت     أم ا قةتمدلذ قيعتم عاط   أح   مدن لج امث هملق قألل م   م     خمث  قم   

 قيعت  .

 املبحث األول: التدخل اإلنساني في القانون الدولي.

  ت مم  قةتممدلذ قيعتممم عا قةتمم ث قةتمم   أمممالت ت د مما قة للمم   قةق ل مممث  مم   قةممد  ح  ذةمممس  

 تمم   كثمم   قةعاقامم    قةصمم ا   قةتمم  تمم  ام   ةدا ممث قأل ،ممد اعممد  قمم   قيعتمم  ح   ممدن ت تممن 

قألفمم قد  مم    تلممف قةتمم    بامملو قألل مم  ح   مم   دن  مم صيت ن قةممد ،  م،ممد قة يمم ا م،ممد فامم   قةتممدلذ 

اح  ه   ذ قة  ذ اعد قصا فتمث اعمد  م  مد اه  مه  مي همب ا قألفم قد  م  قةت تمن  م  اق   قيعت ع

قما  ةمممث ةيممم   لاممم  قةقممم ل  ح  ممم  هممملق قي ممم ا سممم   للممم    قةت ممم   م،مممد   ملمممع قةتمممدلذ قيعتممم عاح 
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ْ َتَلْ  ك سدلث  ا  خث  ق   قيعتم  ح  هملق 
ب
         د ذةس اعد  و  اث قةتدلذ قيعت عا قم

 تي   ه لل     خع :     خ

 املطلب األول: موقف الفقه من التدخل اإلنساني.

لتمممم ق م،ممممد ق ات سممممدث قةتمممم  ختتمممم  بامممم     مممم   قةتممممدلذ قيعتمممم عا  ممممه   ممممذ    خممممث  قمممم    

قيعتممم  ح فقمممد قلتل مممت لاقا فقيممم ا قةقممم ل   قةمممد ،   ومممج   تمممجةث    خمممث  قممم   قيعتممم    فاممم   

ح ل أث    فا   قةتدلذ قيعت عا كح    ه   تقمد  ج ام  قةتدلذ قيعت عا ك سدلث   ت د  ةلةس

ت ممممم  اممممدق قةتممممدلذ  مممم  قةوممممب   قةدقللدممممث ةلممممد  ح  اعممممد همممملق قألسمممم   امممم      مممم   قةتممممدلذ 

قيعتم عا تضمم ال  م  ق اقا  مم    ب مد ةمم     م ا   همملق  م  سمم   للم    قةت مم   مةدم   ممه لمل   مم  

 خع :

 اإلنساني. الفرع األول: االتجاه الرافض لفكرة التدخل

خ ن  لص ا هلق ق تج و    قأللل   ا   قةتدلذ قيعت عا  ه   مذ    خمث  قم   قيعتم    

  ت ممممم   سمممممدلث ةضممممم ل  قمتممممم     امممممد  قةتمممممدلذ  ممممم  قةومممممب   قةدقللدمممممث ةلمممممد  ح   مممممه  ممممم   فقيممممم ا 

ح  دمل  رم ا  م  كت  م  شـارل وورغببـب قةق ل   قةد ،  قةلخه دقف  ق اه هملق قةم  ن ح لجمد قة قدم 

   تمدلذ  ن  م    م  ق ام ل قألهلدمث  تمع  م  كم   م،مد   لم  ق اك  مث قةوم ادثح  قألهلدمث ام ل ق

  ت ممم    ح  مممث تمممدلذ  ممم  قةومممب   قةدقللدمممث ةلد ةمممثح ذةمممس    قصي  امممث قة   دمممث  ممم   مممه ةيممم   مممي 

 تق     تتقالي     تي  د    ن  يط    تدلذ  ه      ن ك    بجن ركذ ك  ح 

   كمممذ تمممدلذ  ممم  ق اممم ل قألهلدمممث  ومممكذ قليا كممم   امممي قةوممم  ل  ممم   كـــارلوي و ـــب   كمممد قة قدممم       

   قةتمممدلذ   ملممم   شـــب و  غتممم  ث لضممم خ ه     تمممي ح   ممم  ق سمممتقل  قةتممم ةح  ممم   ممم   خممم ن قة قدممم 

لدممم ة د ةمممث  ممم ةت    ةلومممب   قةدقللدمممث    ق   ا دمممث ةد ةمممث  لممم ن د   سممم د لممم ل عاح  ذةمممس  مممه 

    شــومون     م  ت لدم  ال ام   مه رمب  ا  ق   أمثح  لمد  رم ا قألسمت ذ  مذ مةمزقة هملو قةد ةمث   تام 

ق ا مممممم ق  ة اك  مممممم      اصمممممم   اعممممممد  تمممممم ادق  اتمممممما  ث ل ا دممممممث   مممممم    خت ممممممي   اممممممد  اممممممدة 

 . أ228ح أ لث 2018طأي  ح  قةتدلذ    قةوب   قةدقللدث ةلد   

ا يا  اعد  س   ق  ق اك  ث قةت  ت ل  ت يمج ةلمد   قصيم  ا    لد قل ة فقي ا هلق ق تج و 

 ممممه ق ممممذ قةتممممدلذ  مممم  رممممب  ا  ق   أممممث ةتتمممم  ث ق  اهمممم  قةدقللدممممث    خممممت  قةتممممدلذ  ممممدو  ا  خممممث 

اا خ همم   ممه ق مم ي د همملو قألل مم  ح  مم  د ةممث تبكممد اعممد اممدة    دهمم ح  همملق  مم  خممبك  اعممد  قيمم   مم  

 ف   سد دتا  اعد ر با .
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 ي: االتجاه املؤ د لفكرة التدخل اإلنساني من أجل حماية حقوق اإلنسان.الفرع الثان

خ ن  لص ا هلق ق تج و  ل   ه قم اه ما    فا   قةتدلذ قيعت عا  ه   مذ    خمث  قم           

قيعت  ح  قةلن   ت   قستا  ا اه  أذ ل اد  ادة   قن قةتدلذ    قةومب   قةدقللدمث ةلمد  ح 

ذ  ذةمممس    قةيمممد   مممه 
َ
َتمممَدل

ب
 اقا قةتمممدلذ قيعتممم عا هممم  قة  مممذ اعمممد    خمممث  قممم   اا خممم  قةد ةمممث قم

 ث   ،د   سمع  ه  اد  ادة قةتدلذال ا ح أل  ق اتا اق  قيعت لد

فقيممم ا قةقممم ل   قةمممد ،  قممممدقف    امممه هممملق ق تجممم و    قةتمممدلذ بامممد     خمممث  قممم    لمممد قات ممم   

 ح  مث  ق م  ام ة خقمن اعمد ام تي   دمن قةمد  ح  هملق كلم  قيعت   قم يااث مم ق مل  د ةمث  م    ت م   

 ه ق ذ قةتض  ه  ن قة    قمتض ا م ن ق لل   ق قاد قةق ل   قةد ،   ه  يمثح  قةتمي  اعمد 

ا ح دخممملا     قأممملي   مممه ق  ممم قة  دممم   ق فممم قد     خمممث  ممم  يا  تلمممت  ن ظممم    ي ممم  ك لمممت  نتمممدي

  يث  ل ن 

 لصمم ا همملق ق تجمم و خمم    ق   قمم   قيعتمم   ةيمم  أممايث د ةدممث   مم  خج ليمم  ت ممدا  ذةممس ق               

م،ممد قةقمم    ممج  ةأل مم  قمتلممد  ق   فــردروي مم ه قلتصمم م قأل مم  قمتلممد ح  همملق  مم  دفممن قة قدمم  

تتمممدلذ  ممم   تمممجةث  ممم    قسممم ث  ممم  خصمممدا الاممم   مممه لممم قاق   تمممع كممم   قأل ممم   ت لقممم   مممه  دمممل قمامممد  

 ةح    ياممم   ممم  ذةمممس مذق ك لمممت قمتمممجةث قمتمممدلذ ف اممم    ت مممث     ممم  ل قاممممد   ةقممم ل   قةمممد ،  قة ممم

ل ل لدمممث د ةدمممث    دقللدمممثح ل أمممث      امممد  امممدة قةتمممدلذ  ممم  قةومممب   قةدقللدمممث ةلمممد     تممم  

فقي ا هلق ق تجم و   ةام   م  خقمف   م ة تمدلذ قأل م  قمتلمد   م   دقا ا ليم   مه ق مذ    خمث  قم   

 مممج  قمصممم اث قيعتممم لدث  ممم   صممم اث خلا يممم  قةقممم ل   قةمممد ،  قةممملن هممم  قيعتمم  ح  مممدا    ا ياممم  

 قسمع  ه قةق ل   قةدقلع ح  هلق    خ    اعد قةد      ل ق   ق   

قةومم   قةمملن قليااممت فمم    ح  ب ةتمم ،  أ207ح أمم لث 1990طقةممدل  ح   ق ة مماقة  مم   مم  كممذ قةتمم   

 ك  تمممم     مممما ق اممممي م،ممممد  ن د ةممممث  مممم  قةتممممدلذ   سمممم  قصيت ممممن قةممممد ،     خممممث   ق لمممم   ممممه  مممم  

  اق   هلق ألل  .

   هملق قةتمدلذ قيعتم عا مذق  م  تم   فقم  مم  خقم و قةقم ل   قةمد ،   مه     قلم   خم ن  ي          

   خمث قة اق     ل قاد ل ل لدث في  تدلذ  و   ح ل أث      دح   قأل   قمتلد  لد قلم   مج  

 ق   قيعت    ق ا     قألس سدث تدلذ    م  ا ق ة اق    قةد ةدث قةت  تقمن اعمد ام تي قةمد  ح 

ط دحممم   ق  ممم  قمتلمممد   بامممد  للمممي لممم    مممه ق سمممتق قا  قةتتممم  ث  ممم  ق اقممم    ممم     دمممن قةوممم  ل

 . أ1945ح 55قم د  
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تجخدده  ة ا   قةتمدلذ قيعتم عا  مه ق مذ    خمث  قم     ةقد قل   لص ا هلق ق تج و     

قيعتممم   خ ممممدا   مممم ه ق سممممتا  ا قةممم قاد  اممممه ل اممممد  اممممدة  ممم قن قةتممممدلذ  مممم  قةوممممب   قةدقللدممممث 

 ةلد  ح   ت دخه    دف اي  اه ا يا  اعد   لث  ه ق حج   قةت  ت حلت فد   خع :

همممممدق  قةتممممم   ممممم ا باممممم   دحممممم   قأل ممممم  قاتامممم ا قصيت مممممن قةمممممد ،     خمممممث  قممممم   قيعتممممم    مممممه  هممممم  قأل  -

 قمتلد ؛

 ة  خ د     دح   قأل   قمتلد     خدخه فا   قةتدلذ قيعت عا؛ -

قةقممممم    مممممج  قةتمممممدلذ قيعتممممم عا   ممممم  ت   ممممم  ق اتاممممم اق  قأللللدمممممث قةتممممم  غتممممم   اعمممممد    هممممم   مممممه  -

 ؛أ112ح أ لث 2003طل دانح  ق اتا اق   تع قةق ل لدث  لا 

م  قسممممت     قةتممممدلذ قيعتمممم عا لممممد خكمممم    سممممدلث ةمممم د  قةممممد   قم يااممممث  اقمممم   قيعتمممم  ح   مممم   -

 خل لي  اعد  لف  ا    قل ن قةت  ت  اسي   د   ق   ا . 

 املطلب الثاني: مبدأ التدخل اإلنساني.

ة قةتمدلذ  م  قةومب   قةدقللدمث   ت    اد  قةتدلذ قيعت عا قستا  ا  ة د اه ل امد  امد  

ةلممد  ح  لممد تمم  قة يمم ا م،ممد همملو قة امم   سمم د   ا  خممث قألفمم قد  ممه ق ليا كمم   قص تل ممث قةتمم  ت مم   

 قمم   قيعتمم   قةتمم  تمم ف  ةيمم   دمم   ك   ممثح   مم  سمم دذ ق اممدخل اممه قةتممدلذ قيعتمم عاح فتمم   

 ح    خع :لل    قةت       هلو قة الث قةالحدث ةيل قم      ه لل  ت  د

 الفرع األول: تعر ف التدخل اإلنساني.

ةقمممد قلتلمممف قة قيممم ا  ممم   ما ممم ا غ   مممف    مممد ةلتمممدلذح  ذةمممس  تممم   قةتضممم ال قةمممل   

   فمممم  همممملق قمصمممم  ا  مممم     يمممم ة قةتممممد د    اممممد  اممممدة قةتممممدلذ  مممم  قةوممممب   قةدقللدممممث ةلممممد  ح 

  ب ةت ،  س   لل    غ   ف قةتدلذ  ه لل     خجغا:

 التدخل اإلنساني لغة. أوال: تعر ف

ح فمممد اه    قةتمممدلذ ةيمممث هممم   صممم  ا خمممجغا  مممه قة  مممذ   
د
 ممم   ل  ةمممث ةت   مممف قةتمممدلذ ةيمممث

مممَذ ل تممم  ف اممم 
َ
ْدل

َ
َذ  ممم  قأل ممم ا    ملمممع  

َ
مممَدل

َ
َذح   قممم   ت

َ
مممَدل

َ
ح   قممم   أ208ح أممم لث 1973طقم جمممدح  ت

ا   كمممذ  وممم   ماقد ح  تمممدلذ  ممم  ق  صممم  ثح    ملمممع قةمممدل    ممم   خضممم  دلمممذ طللمممدل للمممدلأ  ن قةتمممد

دا قهممم ح  مممه تلقممم ا ل تممم ح  ذةمممس  مممه   مممذ قةمممدف   امممه  صممم اث ةممم  ف اممم  د      خكممم     فممم   ممم   

 .أ45ح أ لث 2004طقة سدطح    ق  قةعاق  
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 ثانيا: التعر ف الفقهي التدخل اإلنساني.

غ   ممممف  صمممم  ا قةتممممدلذ قأمممم ل   للفمممم  فقيدمممم   مممم   فقيمممم ا قةقمممم ل   قةممممد ، ح  ةقممممد امممم   

 دل تا خنت غ  ا ف قة قي ا ةلتدلذ قيعتم عاح في م م  مه ا فم  غ    م   مدق ح  م   م     مق  مذ 

ه م م  ممه ا فمم  غ    م   قسمم    همملق ق لممتل  كلم  اق ممن م،ممد ل مم ا  ف مذ قةتممدلذ قةمملن خت مم ا  

 لدممممل  سممممماح   ح  ممممث قة مممم لي قةمممملن خقمممممف   مممم ة قةممممد    مممم     اسممممميا      خصمممم دة  تممممد د  قةممممد  ح

ةتممد دتا ح همملق  مم    لمم    يمم ة خت مم  د  ممن سممد د  قةممد  ح   مم   كمم  اعممد  ك لممث قةتممدلذ  مم  قةقمم ل   

قةممممد ، ح  دمممممل قع امممممم ذةمممممس اعمممممد   لمممممف قة قممممم  قةمممممد ،   ممممم   ل  ةمممممث م،مممممد مخجممممم د غ   مممممف مصممممم  ا 

قةتمممدلذ  بممم     تممم ل مصممم  ا قةتمممدلذح  الدممم  سممم   قةتمممدلذ قيعتممم عاح  ممم    ت ممم    مممه فاممم   

 لل    تا     ق ة قةتدلذ قيعت عا  ه لل     خع :

 االتجاه الضيق.-/1

خمم ن   لمم   ممه قة قمم  قةممد ، ح ق  قةتممدلذ قيعتمم عا خقتصمم  اعممد قسممت     قةقمم   قمتمم اث  

 ممم  ت  دممملوح  دمممل ذهممم  هممملق قةممم  ن اعمممد غ   مممف قةتمممدلذ قيعتممم عا    يممم ة  مممدي لتممم ق ة   ممم ا  

قةتمم  ختتمم  بامم  همملق قألل مم ح   ممه  مم   فقيمم ا قةقمم ل   قةممد ،  قةمملخه قدةمم   ممدة ه   مم  همملق قم  مم  ح 

 قةممممملن اممممم   قةتمممممدلذ قيعتممممم عا  جلممممم : ل قةتمممممدلذ قيعتممممم عا هممممم  قةتمممممدلذ قةممممملن  نهـــــاي اوبقألسمممممت ذ 

غتممت  ذ فدمم  قةقمم     سمم  قيعتمم لدثح ة لممف ق مم ي د قةد ةممث ة ا خ همم ح  قاتك بامم  ألا مم     وممدث 

  قةق سدث  ده ح     خ  ا هلق قةتدلذ ل ل ل ل

قسممت     قةقمم   ق  قةيادخممد بامم   ممه  ممج : ل قةتممدلذ قيعتمم عا همم   فــارر تــو   مم   مم      فمم  قألسممت ذ 

لامممذ د ةمممث  مممد د ةمممث  لممم ن ي اممم ا قم   لمممث قةتممميضث قةتممم  تقممم ة باممم  قةد ةمممث  مممد   ق   اممم لح  ممم   ممم   

قةق       قةتدلذ قيعت عا ه   ص  ا خ لمي اعمد كمذ قسمت     ةلقم    مه   تج و قل  ق،دذه   

 مه   م  خت   م   ةم   مه  م   ق    ل  ق مدن قةمد    مد د ةمث  لم ن  ا  خمث اا خم  هملو قألل م   

 ل ممم ا  تمممد ثح ك ممم  خ امممه ق   تمممياد  ف مممذ قةتمممدلذ قيعتممم عا    خمممث اا خممم  قةد ةمممث قةتممم  تقممم ة 

 جلمم :ل قة  ممذ ك مم  ا فمم     ضممي    مم  دلي   ممه قةد ةممث قةتمم  خت   مم   اعممد قللد يمم     مم  قممم  ح 

   قليا كمممم   قةقمممم ل   قمتمممم ا قةمممملن ت يممممج مةدمممم  قةد ةممممث  ممممد د ةممممث  لمممم ن  ممممه   ممممذ قة  ممممذ اعممممد مخقمممم

 . أ100-99ح قةص ل   2018طقةق ي   ح  قيعت لدث  د اا خ  قةد ةث قأل ،د  اتا اق  معت لدثل

 جلمممم : ل تممممدلذ قأل مممم   لممممد غ ممممدد  قم مممم هد  قص تل ممممث ة امممم   قةتممممدلذ    لامممم   قم يمممم ة قةمممملن  خمممم ن 

   خمممث قللدمممث تت ممم   ةل ممم ي دح  قلياممم م  اقممم    قيعتممم    ممم      قمتلمممد  ة ممم     ةمممث   د مممث

 .أ193ح أ لث 2011طقة تل نح  قةد ةث ل
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فقمممد ا فممم   جلممم  تلمممس قأل حلمممث قةتممم  غتمممت دة ف اممم  قةد ةمممث     قمممث  دافيـــد شـــيفر  مم  قة قدممم    

   ممم د  قةقممم   قة تممما  ث ةلتمممدلذ  ممم  د ةمممث  لممم ن  يممم      خمممث    اممم    مممه قةتمممك   قألأممملد   

    يادد  د تا     ق ليا ك   قألل ن قةت  تادد  ق لي  قيعت لدث  قةت  ت تابا  ق اك  مث قصالدمث 

ح  مم   مم   ا فمم  قألسممت ذ قصيممل ل  جلمم : لا ممذ أ36ح أمم لث 2014-2013طقة  بمماح     غومم  م ف امم 

  ي قةد ةث    ق ا  ث  ق ستقل       و       تت د م،د  ت غ ل ل عاح  يوكذ غ دخ  اعد

      ممم  سد سمممدث قةيممم     ممم    ةاممم  ا امممث د ةمممث ل  مممث ذق     ممم    ممم  م ممملا   اممم د   ممم  خكممم         

 لممم    ممم    ممم    مممه د ةمممث   ممم ف  لاممم ح  ذةمممس  حيمممث قةمممدف   امممه  ق ليممم        خمممث اا خ هممم     

أممممد لث دخ  امممم ح    افممممن ق  مممم ي د اممممه قألللدمممم         أمممم   ق اك  ممممث قةومممم ادث  مممم     اكيمممم   ممممد 

 .أ214ح أ لث 2003ل لح طقصي قةح قاح      ن تدلذ د ةث  ل ن    رب   هلو قةد ةثل

 مممه هممملو قةت ممم ا ف ختاممما     لممما ل قةممم  ن قةق لمممذ  ممم ةت   ف قةضمممدي ةلتمممدلذ قيعتممم عاح لمممد    

 ل   ق غ     تا  اعد فا    ت   هلق ق ل    تد د  قةد    قستق قاه   قسمتقلةديا ح  اعمد  مد 

تم  للقيم   تمع تمت اه قةمد   ل     ض فقي ا هلق ق تج و فإ  هلق قةتدلذ ه  اا ا  اه ذاي مث 

 قمتدللث  ه قرا    ص  اي .

 التعر ف الواسع للتدخل اإلنساني.-/1

  م ا اعمد قةت م   قةملن كم   خ دمذ  لصم ا هملق ق تجم و م،مد قاتام ا قةتمدلذ قيعتم عا   قدفمم   

   قةتممممم  تقممممم ة باممممم  قةد ةمممممث  ممممم  م ممممم ا قة للممممم   ق   ا دمممممثح  ي  فممممم   جلممممم  قسمممممت دقة دةكمممممذ قةتمممممل ك

قة س لذ قةقت  ث  ه لاذ د ةث         ج  اث  ه قةد  ح     تع   ت    د ةدمث    مللد دمث اعمد 

   خكممممم   همممممدفي       ممممممد  هممممم   همممممدقفي  همممممم   لمممممف قليا كمممممم    قممممم   قيعتممممم   قم تااممممممث  مممممه لاممممممذ 

 ق اك  ث قةو ادث  د   ق   ا       ن    ت  دف هلو قم  اس  .

ســــان ما مممم ا غ    مممم   ةلتممممدلذ قيعتمممم عا  دممممل ا فمممم   مممم    فقيمممم ا قةقمممم ل   قةممممد ،  ك مممم    

 جلمم : ل قةيادخممد   سممت دقة قةقمم      ق سممت دقة قة  عمم  ةيمم ح   قسمم ث د ةممث     ج  اممث  ممه  مي فــي

قةمممد          ت مممث د ةدمممث  صممم ث  س سمممدث  يممم      خمممث  ممم ق مل  قةد ةمممث قمتممميادفث  مممه ق ا  ممم   

  قة قسن  اق   ق عت   قم   فث د ةد لح 

 جل : ل قة ي ا م،د قةق    ه   ذ تلقدي     ا د  خت لمي  ل  خمث قةا ض ق ل   ا ف           

سمممممك   د ةممممممث  لممممم ن  ممممممه     لمممممث تتتمممممم     سممممممتادقد  ق ليا كممممم   قمت ممممممدد ح  قةتممممم  تتجمممممم  ن  ممممممد د 

 ي  ن قاتا اق  قم  ي  قة دقةثلقةتد د  ةتل    هلو قةد ةث  قةت   ه قم        تتت
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 جلم : لهم  قة  مذ قةقتم ن   قسم ث  معهـد دانـل للوـؤون الدوليـة  م قنق   ن ذةس فقمد ا فم       

قةممد    تضممم    قسممت دقة قةقممم   قمتمم اث  ممم  د ةمممث  لمم ن  مممد     قفقممث  ك  ياممم  سمم قا كممم   ذةمممس 

 ت مم  ض     ممد   ت مم  ض  ممه  جلممم قأل ممه قةتمم  ن ةأل مم  قمتلممد   ذةممس  يمم     ممن      ممن  ممد 

ط  سمممممم ع    تممممممد ث  قةومممممم  لث  اقمممممم   ق عتمممممم               ةلقمممممم ل   قةممممممد ،  قيعتمممممم عالةلليا كمممممم   ق ي

 .أ2020ق  دح 

    قة قد  طق ةد م  ف م نأ فقم      قةتمدلذ قيعتم عا خل مذ   ملمع   سمنح  ا فم   جلم :ل هم   

  قةصمما دثح ت لدممن ق يممزقاق    لممث  ممه قةتممدق     قي مم قاق ح قةتمم   ممه  مم    ه يمم  ت تممد  ق ا ممل 

ق لتصمممم دخثح فمممم   قةقدممممم د اعممممد  دممممن قألسممممم اثح قة يمممم ا م،مممممد تممممدق    قةق ممممن قةتممممم  خت ممممله   جلمممممم 

 قأل هل. 

فقمممد اممم   قةتمممدلذ قيعتممم عا  جلممم :ل    تت ممم   د ةمممث ةلومممب    بطـــري بطـــري غـــالي  ممم  قألسمممت ذ 

 سممث   د ممثح    كما ت ت ممن اممه قةدقللدمث    ق   ا دممث ةد ةمث  لمم ن  ممي   ال ام  كمما تل مماة   تام   سد

سد سمممممممث   د مممممممثح   امممممممد  هممممممملق قةتمممممممدلذ  ممممممم  أممممممم ا  ت مممممممدد :  مممممممه    نهممممممم  قةتمممممممدلذ قةد ل   سممممممم  ح 

 .أ10-9ح قةص ل   1967ط  ، ح   قة تا نح  قمتت  ح  ق لتص دنل

 ب  ا اعد هلو قةت  ا ف خ اه قةقم      قةتمدلذ قيعتم عا خقم ة اعمد كملا ا  أم  تت حمذ   

 ممممم   ممممم  ا    ممممم د تادخمممممد   سمممممت دقة قةقممممم      ق سمممممت دقة قة  عممممم  ةيممممم ح   ممممم د قليا كممممم    تمممممد ث 

 اقمم   قيعتمم  ح م مم فث م،ممد   امم   ف مم   تت لممي  ممإاقد  قةد ةممث قمتممدلذ  ممده  باممد  كممف    ممن 

   ق   ا .   د ةتص ف تا   د

 الفرع الثاني: مب رات التدخل اإلنساني.

 ممممه لممممل  غ    مممم   قةتممممدلذ قيعتمممم عا    لممممف قة قمممم   ممممه همممملق قألل مممم ح تامممم      قةتممممدلذ  

قةقممم ل     خمممت     خلقممم  لاممم    تجخدمممدق م  مذق ك لمممت ه ممم م  سممما ل  د قفمممن ة يممم ا مةدممم ح  ب ممم ا اعمممد 

قةتممم   قةكممم  ه  اقا قةتمممدلذ قيعتممم عا خت حمممذ  ممم  قةت ممم ا ف قةتمممدلذ قيعتممم عاح خ امممه قةقممم      

 قم  اق  قةت ةدث:

 أوال: التدخل اإلنساني وحماية األقليات. 

م       سممممدلث ا فيمممم  قصيت ممممن قةممممد ،   مممم   جمممم   قة ل  ممممث اعممممد  قمممم   قيعتمممم  ح  مممم  فامممم    

للدمم   قةتمدلذ قيعتمم عا قةملن كمم      ممذ اعمد    خممث قألللدم   قةدخندممث   ةامم ح    لمي  صمم  ا قأل

اعممد  ج  اممث  ممه قة ومم  غ مميا  مم   لممد  مم   دممل    وممكذ اممدده   ممل عتمماث للدلممث  ق الممث  تممك   

ذةممممس قةالممممدح اعممممد    تت  مممما تلممممس قصي  اممممث  ومممم  اه   جت  ممممث   صمممم ل  ةي  ممممثح    كق فدممممثح    

دخندث   تلف امه لصم ل  سم ل  سمك   قةالمدح   م  سم دذ    خمث قألللدم    كمذ  ل قايم ح    خمث 
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ق  م ي د  قم   لممث قةلمعتم لدث سمم ح قةقم ل   قةممد ،  قةتقلدمدن   جمم قن قةتمدلذ قيعتمم عا ةيم   ممه 

    قةوب   قةدقللدث ةد ةث  ل ن   ه   ل  د ةث    اد  د   

 لد ا   قةتدلذ قيعت عا  ا  خث قألللد   قلتوم اق  قسم    لام  تمدلذ قةمد   قة تممع قمت حلمث    

د ةمممث قة ح  لدمممث  تممم    ممم  ا فممم  قةوممم   قةد لممم عا  مممه غ   ممم   ممم  ف عتممم   ب    لدممم   ممم    ق يمممث قة

ةل  ي د قةدخمل ح     ذةس فقد شمين قة دخمد  مه فقيم ا قةقم ل   قةمد ، ح  قةملن قات م  و  م  ا  

ح أممممم لث 2006طقة وممممم  نح  ةل ل فتممممث اعمممممد قة تممممم ة قة ممممم ة قةمممممد ،   قمصممممم اث قة   مممممث ةإلعتممممم لدث

 .أ193

 ب  ا اعد هلق  مد  قأللمل   ام   قةتمدلذ قيعتم عاح  قةقام      ق من قة تم ة قةمدقلع  ةلمد    

 . أ102ح أ لث 2003طل دانح    قا   مت لا   قيعت لدث قصا فتث اعد قةتل   ق  ه قةد ةد  

 نسان.ثانيا: التدخل اإلنساني ومسألة رعاية حقوق اإل

ةقد نقد قهت  ة قصيت من قةمد ،   لقم   قيعتم   تلدخمدق   مد قةم  ل  قةتم  ا فيام  قة وم  ث  

اق  ق ا ل قة  مدث قةح لدثح        هلق ق هت  ة   ةا   م  كم   خت م ا   من فام   سمد د  قةمد  ح 

 مم ه      فامم    قمم   قيعتمم    ت لقممث  لقمم       مم   همملق قألل مم ح  قةتمم  ك لممت  ة  مم      لممث

قةومممب   قةدقللدمممث ةلمممد  ح   ممم     أمممد ا  دحممم   قأل ممم  قمتلمممد   ب مممدو قيامممل  قة ممم ةم   اقممم   

قيعت    كد اعمد  ك لمث  قم   قيعتم    ب ةتم ،  ا مديام ح  هملق  م    مذ قمتم   باملو ق اقم      

قةمد    قليا كي  خج ذ قصيت ن قةد ،   تب   اه هلق ق ليام مح  م  خ م ح قةضم ا قأللضم  ص تلمف

 مممه   مممذ قات ممم د قةتمممدلذ قيعتممم عا ك سمممدلث  ا  خمممث هممملو ق اقممم    ب ةتممم ،  ق ا ممم   اعمممد قةتمممل  

 قأل ه قةد ةد  ح     هلق  أدا  قة ي ث قةد ةدث ةلصلد  قأل    امددق  مه قم م اق  قةتم  دف مت 

   صيت ن قةد ،  اعد ما    فا   قةتدلذ قيعت عاح  قةت  للك   لا ح

قةاا مم    قة  د ممث  مم  قألا قل قةتمم  رمميدتا  قة ومم  ث  قةتمم  ستومميده   مم    ةممث  مم  قليامم م ق  تمم ل   -

  اق   قيعت  ؛

 ت ي   ا ق  اعد ل     قسنح  قلن ق  خ   ع  ل ا ح س قا   ةقتذ    ق    د؛ -

    اسث  ف    تدلذ    م  ا قي  د  ق ي  ادث؛ -

 قليا كم  ةقم ل   ق ام ل ق  قةقم ل   قةمد ،  قيعتم عا قاتك ل   قل   م ل   م قل   مد قيعتم لدث غومكذ -

 .أ89ح أ لث 2009-2008طهلت  اح 
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 املبحث الثاني: موروعية التدخل اإلنساني ومدى نجاعته.

 اام ا  هم  قيعتم عا قةتمدلذ  مج  ا  ق قةمد ،  قةق ل    فقي ا  ه قة دخد      ر ل  ساي ةقد 

 قةقمم ل    ةلق قامد   مم ةف تصم   خج لمم   م   همملق ةلمد  ح قةدقللدممث قةومب    مم  ةلتمدلذ لةدممث امه

  مممه  ةدمممث م  هممم   ممم  قيعتممم عا قةتمممدلذ    قمب مممد قة   مممي  كمممد فقمممد ذةمممس  مممه قة قمممدض اعمممد قةمممد ، ح

  قأل ممممه قةتممممل     مممم  قيعتمممم    قمممم       خممممث ق ممممذ  ممممه قةممممد ،  قةقمممم ل    قات ممممده  قةتمممم  ق ةدمممم  

 قيعتمممممم عا قةتممممممدلذ  ومممممم  ادث تامممممم   قةد ةدممممممث قم قكدممممممي    ةممممممت فقممممممد ذةممممممس سمممممم دذ    مممممم قةممممممد ةد  ح

 طقم لم  قيعتم    قم       خمث  م  قةد ،  قةتدلذ لج اث  دن   ةتا دث ختي     قأل  أح طقم ل 

 قةح عاأ.

 املطلب األول: موروعية التدخل اإلنساني

 مخضم ل لمل   مه  ذةمس  حاد م  مه قيعتم عا قةتدلذ  و  اث تا       قصيت ن قةد ،   

  م  لمل   مه ختيم   م   هملق قةد ةدمث قم ت م     ا    قةد ةدث قم قكدي    قيعت عا قةتدلذ   كز

  خع :

 املتحدة. األم  وميثاق اإلنساني التدخل األول: الفرع

 قةح لدمث قة  مدمث ق ام ل رميدتا  قةتم  قة وم  ث ق  تم ل  اقم  قمتلمد  قأل م   دح     ا ةقد 

  لتممم ن   ممم   ممم ا مذ قيعتممم  ح  قممم       خمممث م،مممد خمممبدن ق  رمممجل   مممه  ممم  اعمممد قةممم      خمممث بامممد 

 قأل دمممم   خ قممممل ق     ضمممم  ا   خق مممم ق لممممد قمتلممممد  قأل مممم  رمممم  ل    قمتلممممد ح قأل مممم   دحمممم   دخا  ممممث

  بلمممي قألل مم ح هممملق  با ق ممث ةإلعتممم   قألس سممدث  ممم  اق       مم ق    اممم  ق امم لح   مممل   ممه قمقالممث

  دحممم   باممم  لممم دن قةتممم  قمتتممم   ث قيعتممم    قممم       قاتاممم ا  اعمممد  تتممم   ثح  لقممم    نق ي دممم ت تمممن

   يلمدقة قةمد      من م،مد   مدحم    دن  م   هملق  قصيت من قيعتم   تل مم  قم       قمتلد ح قأل  

 قةمممد ،  قةقممم ل      كممم ة     ممم   ل دمممث  أمممالت قةتممم  ق اقممم  ح باممملو خ مممم    رمممجل   مممه  ممم  اعمممد

  .أ1945 ح39 قم د  قمتلد  ق    ط دح  

 م،ممممد   مممم  قأل ،ممممد قممممم د  لصممممت فقممممد قمتلممممد ح قأل مممم   دحمممم   دخا  ممممث الدمممم  لصممممت ممممم   تممممداد   

     همممم   قيعتمممم لدث ق  ت  ادممممثح قةصممممايث ذق  قمتمممم لذ  ممممذ اعممممد ةل  ممممذ قةممممد ،  قةت مممم      مممم  ا 

 ح40ح41ح42 قممممممم د  قمتلممممممد  ق  مممممم  ط دحمممممم   قألس سممممممدث      تمممممم  قيعتمممممم    قمممممم       مممممم قة غ ز ممممممزق

  .أ1945

  دحممم    لمم  فقمممد قةممد ةد    قأل ممه قةتمممل  اعممد ق ا مم    ب ةتممم ،  قيعتمم    قمم    لد مممث سمم دذ   مم 

 قصاامث قةمد     ي دمن  ا  م  خكم    قمتلمد  قأل م    ت ث    قةد    اض  ث لا     ج  قمتلد  قأل  
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 ق  م  ط دحم   ل ل لدمث  ل قامد   ك ة  ه قمدح   هلق تض        ةلة اقة  هل تك     قةت  ةلتلةح

 .أ1945 ح04 قم د  قمتلد 

 قيعتممم    قممم     تمممجةث  دلاممم    مممه قة وممم  ث  صممم اث خ مممدة    رمممجل   مممه  ممم  ةلكمممذ  لد مممث 

  تممجةث  ن    لوممث  مم  قمتلممد  ةأل مم  قة   ممث ق ي  دممث  هلدممث م،ممد قمدحمم    ممه 19 قممم د   رمم ا  فقممد

  لد ممممث قم ت ممممث سمممم   ا  اعممممد قصا فتممممث   ممممذ  ممممه  همممملق قمتلممممد ح قأل مممم   دحمممم   ل مممم    مممم  تممممدلذ

 قةمممد ةد    قأل مممه قةتمممل  اعمممد قصا فتمممث لمممل   مممه قيعتممم    قممم       خمممث ل أمممث قة ممم ة قةصممم  ا

 .أ1945 ح39 قم د  قمتلد  ق    ط دح  

م،مد   لم  ذةمس  م ح  دحم   قأل م  قمتلمد  أللم ن  يم ن  م    ت مث قأل م  قمتلمد   قمت حمذ  م   

 جلممم قأل ممه   مم  م مم ا  مم   مم ا  مم  قة صممذ قةتمم  ن  ممه قمدحمم  ح سممل ث  جلممم قأل ممه  مم  قت مم ذ  مم  

قةتمم    غتمتدو  قسمت     قةقمم ق  قمتم اثح    خمث   مم   خم قو  م  ا    مه تممدق     بلتمث  م م قاق 

مق أد   هدق   دح   قأل   قمتلد   قمت حلمث  م    م  قةتمل   قأل مه قةمد ةد   قةملن   ختمجغ  م  

 مممه لمممل  قصا فتمممث اعمممد  قممم   قيعتممم       خياممم   مممه ق ليا كممم   قمت ل مممثح  دمممل  لممم   صيلمممم 

 ن د ةمممث  ومممكذ تادخمممدق ةلتمممل   قأل مممه قةمممد ةد  ح    خقممم ا قأل مممه  تمممع ا ن    تصممم    ممم  أممم دا  مممه 

ط دحممم    ت ادمممي قة ق بممم   قةتممم  ةيممم     تل مممذ قةد ةمممث قم ياامممث اعمممد قةت لمممف امممه   قأممملث قليا ك تاممم 

ط دحم    حس قا  ت لدمن قةتمدق    قة ق  دمثح    تمدق    قم من    قةق من أ1945ح 39ق    قمتلد  قم د  

 ح1أ1945ح 40ح41ح42ق    قمتلد  قم د  

 اعد قاتا ا    قاتك ل قةاح    ه ق ي قل  أ ا يادد قةتل   قأل ه قةد ةد   فقمد دفمن هملق  

 جلممم قأل ممه م،ممد قةتممدلذ  مم  اممد     سمما      ظمم  اعممد قةتممل   قأل ممه قةممد ةد  ح   ممه ذةممس لمم قا 

ةتممم ث ق  ممم م  ممم ة  ق  قةممملن ت  ممم و  جلمممم قأل مممه  مممه   مممذ مدقلمممث قة ممم ق   688الممم    جلمممم قأل مممه 

 وج   ا    قةق ن قةت  خت    ةي  قةتك   قمدلد      ر    قة م ق ح  هملق  م    ليم    ةمث تامدد 

ق  ممم م  لد دممم   قةصممم دا سممم ث  1973  1970قةتمممل   قأل مممه قةمممد ةد  ح كممملةس لممم قا  جلمممم قأل مممه  

 جلمم قأل مه اقم  ق  م  ق    قةتم   مد    م  ةد دم   قةتم  قلجم  الام  قليا كم    ح  قةملن ت  م و2011

 ممد قمممدلد     سممت     قألسمم اث قةحقدلمممثح   مم  دفممن  جلممم قأل مممه ةلتلمم م ل أممث  ممن ق سمممت ك ا 

 :1970قةد ،  ةألف    قم تااث     ي قمدلد    دل تض ه قةق قا ال  

ةق مممن قةتممم  ا فياممم  ةد دممم ح  مممن    ةامممث قةتمممل    قةلد دمممث مدقلمممث قليا كممم    قممم   قيعتممم     ا ممم   ق -

   ةت لف ف اق اه ذةس؛

 م  ةث قة  ن م،د قصاا ث ق ي  لدث قةد ةدث؛ -
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  ت  ت ا د قألس اث    ن س     ض ا  ن قة ت ة قةلدد . -

قةملن  كمد اعمد قةتمدلذ قيعتم عا  م  ةد دم ح  مإل قا   ت مث  1973 ب د ذةس  م ا قةقم قا الم   

 مم ن  دممل ا فممت تممدلل معتمم لد   ممه  مم   كممذ  ممه ف عتممد ح      لدمم ح  قة  خمم   قمتلممد   تمم  

قأل   ادمممثح ةدلتلمممي   مممد ذةمممس ق المممف قأل لملممم     ة  لدممم   قم  اسمممث   ممم ا اعمممد لممم قا  جلمممم قأل مممه 

 . أ06ح08طايمل عح أ لث  باد     خث قمدلد  

 الثاني: التدخل اإلنساني واألم  املتحدة.الفرع 

غ ت ممم  قأل ممم  قمتلمممد   بج دمممن   يزتاممم  قألةدمممث قةتممم  غ ملمممع  كمممذ  ممم  ةممم  اللمممث  لقممم   قيعتممم    

 ب  ليا كمم   قةتمم  ت مم   همملو قألل مم  ح  ةقممد قهت ممت قأل مم  قمتلممد   لقمم   قيعتمم  ح  قةتمم    فممت 

قمتلمممد  قةتمممدلذ قيعتممم عا  لتممم  قةتممم    قلتلفممم  لمممل   ممم  لت   قكنتممم     اسمممت ف ا ممم  قأل ممم  

 قةت  ك لت س لد  لل  كذ ف   ح  بلق تت حذ ه ت   قم  لت   فد   خع :

 أوال، املرحلة التمهيدية.

ل  ت قأل   قمتلمد     مل تجسيتمي   جيم د  حيحمث  مه   مذ تلقدمي  ق أمده  قةتم   عوم ت  

عد  ت     ق مد ح ل أمث   لم   اقم  قليام ا  ه   لي ح  ة  تاه لت تا  م،د فا   قةتدلذ قيعت عا ا

ق امم ل قةامم اد   سممق ا قة تمم ة قةتمم فد غاح ا فممت قةتد سممث قةد ةدممث   حممد  دخممدح  دممل  أمماح 

قة  ة    يا           أل  دخث قةق ادثح  نقد ق هت  ة  لقم   قيعتم    قةدخ ق ق دمث  قة  مذ 

    قةتم  رميدتا  قة  خم   قمتلمد   مه سم ت  11اعد  ل ابث   ك فلث قياهم ل ل أمث   مد   مدقا 

قأل   ادثح  دل  أالت قةد   قةق  ث غ  ذ اعد  ل ابث           ياه لح  ل أث     كم   خمه 

تمم  قات مم د همملق قم  مم    ممه   ممذ قةتممدلذ  مم  قةوممب   قةدقللدممث ةلممد  ح  تممع  م  كمم   ذةممس د   

ح  قةتممم   ا مممت قهت   ممم   ك ممم  م  ممم   أ47ح أممم لث 2007طقةوممما   ح    قفقمممث  مممه قأل ممم  قمتلمممد 

 ق ا ل قةا اد   بدقخث قةتت د    ق   قيعت    ق ا     قألس سدث     ا خث 

 مم  قمممبت    بطــري بطــري غــاليلممد  مم ن ذةممس  مم  قةكل ممث قةتمم  قةق همم  قأل مم   قة مم ة قأل ممم  قةتممدد       

ح  دمل لم  : ل م  قصيت من قةمد ،  خ كمذ 1993قة  ةم   م    قم   قيعتم   قم  قمد  م  فدي م  سم ث 

م،د قةد ةث  ي ث تجكدد    خث قألف قد  ةا       ل   هملو قةمد   ةل ام دأل قألس سمدث قةتم    م ي  

 ل     م  قة اق  تام لقمدح  ح فإ  ذةس خ    اعد قصيت ن قةد ،  ق  خلذ  لذ قةد ةث     فوذ قأل 

 . أ1993ح www.ohchr.orgط

قأل مممم   بطــــري بطــــري غــــاليختامممما  ممممه قةكل ممممث قةتمممم  قد،ممممد بامممم  قأل مممم   قة مممم ة قأل ممممم  قألسمممماي   

قمتلمممد  ك لمممت تقممم   ضممم  ا  قةتمممدلذ قيعتممم عا  ممم  ق اممم    قةتممم  غ ممم   ف اممم  قةمممد    يمممزق  ممم  مدقا  

رب  ا  قةدقللدثح  دل كم   تمدلذ قأل م  قمتلمد  لمل  هملو قة  م    م  رمكذ خقتصم  اعمد قأمدقا 
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دمث قةق قاق   قةت أد   د   قةتدلذ  م  رمب   قةمد  ح  ذةمس ما م   ةلق قامد  قة صم م قةق ل ل

قةت  ختضم لا  قةقم ل   قةمد ،   اقم   قيعتم  ح  دمل ك لمت قأل م  قمتلمد   دلام  تت تمس    قفقمث 

قةد ةممث قم  دمممث  تمممع ت  ممم  ل  تاممم  للمم  قةتمممدلذ قيعتممم عاح  دمممل تممم  قةتجكدممد اعمممد ذةمممس  ممم  لممم قا 

ح  قةمملن لمم  اعممد  لمم ل  ق مم   مم  ق  ت مم   اممه قسممتيل  رممب   لضمم خ  103ق ي  دممث قة   ممث المم  

  قيعت   ك سدلث ةلتدلذ    قةوب   قةدقللدث ةلد      م  اسث قةضميط اعمد د    لم ن  ق  

 103طق  ممم  قمتلمممد  حق ي  دمممث قة   مممث حقةقممم قا الممم   ق  للمممي امممدة قةحقمممث  قة  اممم ع لممم ا  قةمممد   ل

ح  ممممم    ملممممم  ق  قأل ممممم  أ1981قمت لمممممي   مممممدة  ممممم قن قةتمممممدلذ  ج مممممن قل قاممممم   ممممم  قةومممممب   قةدقللدمممممثح 

قمتلمممد  لمممل  هممملو قة  ممم   ةممم  تامممه ت يمممج كح ممم ق م،مممد قةتمممدلذ قيعتممم عا  مممه ق مممذ     يمممث قةقضممم خ  

 قم    ث ق   ي     ت يج  خض  م    د  ص ة  اعد   قفقث قةد ةث  لذ قةتدلذ.

-26 تمم ا ا  مم   لتمم ن  دخحمم  مكمم  قمق  لممث قةتمم     قهمم   ممن ل مم   قة  بدممث  .1990ثانيا:مرحلــة مادعــد

: للاممذ  ا خممث ق امم ل قةامم اد  كلممه بطــري بطــري غــاليح لمم   قأل مم   قة مم ة قأل ممم  قةتمم  ي 09-2004

 ممممه قةصمممم   ةأل مممم  قمتلممممد     تتممممدلذ  مممم  قةوممممب   قةدقللدممممث ةلممممد  ح أل  د   قلتمممم ا  قة تمممم ة 

 قةممممممدخ ق ق ا قةي بمممممماح  د   قلتمممممم ا  قة تمممممم ة قةوممممممد و ح  ا ممممممد   قلياممممممت ق امممممم ل قةامممممم اد    أمممممماح

قة تمم ة قةتمم لد  مم    تلممف  للمم ا قة مم ة  همم  قةممدخ ق ق اح  دنضممل قسممت        لمم بط  مم    قمم   

قيعتم    قةدخ ق ق دمثح اعمد  سمم       ك  مث   م  دخ ق ق دمث   غتممت دن    تمدقفن امه  قمم   

قيعت  ح  ب ةتم ،  قل تلمت ق،مد  مد  م  م ك لدمث تمدلذ قم ت م   قيللد دمث ق،مد   لم  قأل م  قمتلمد  

ا ت لمم  ق،ممد   لمم  قةممدف   اعممد  قمم   قيعتمم  ح قةممدف   اممه قة تمم ة قةممدخ ق ق اح اعممد  سمم   ةكمم

 .أ2016طأاح ح     قة ت ة قةدخ ق ق ا ه  قة  دد قةلن  تت دن    خلم   ق   قيعت  ل

   اسممممث قة دخممممد  مممممه بامممملق فقممممد رمممميد قة مممم ة    ممممد ق امممم ل قةاممممم اد   لدمممم ة قأل  دخممممث قةق داممممث         

طق  م  قمتلمد  ح جلمم  713قةتدلل  قيعت لدث قةت  للك   لا  قأدقا  جلم قأل ه ةلق قا الم  

قةملن  ام ل فدم  قصيلمم امه للقم  حأ1991قمت لي   ةوم    م  خ  تملفد  ح  713ق  ه قةق قا ال  

ق  تمم ل  قة  د ممث  مم  قألا قل  كمملق قأل مم قا قم دخممث  مم قا قةعمماق  منقا قة  ممن  مم  خ  تمملفد ح  تمم   

قةمممملن رمممميدت  قم  قممممثح  دممممل لمممم    جلممممم قأل ممممه    قسممممت  قا قة  ممممن اعممممد   ةمممم  سمممم    ومممممكذ 

تادخممممدق ةلتممممل   قأل ممممه قةممممد ةد  ح    مممم ق اممممه  تممممب ةدت  قة ليتممممدث     مممم   دحمممم   قأل مممم  قمتلممممد  

 د  .قمت حلث         أ   قةتل   قأل ه قةد ة

 دممل لمم ا  جلممم قأل ممه  مم  قةا ممد قةتمم د   ممه قةقمم قا    تل مماة   دممن قةممد   اعممد قة مم ا   مم             

سممممممم دذ   ممممممم  قةتمممممممل   قأل مممممممه قةمممممممد ةد  ح  لتممممممم  غتممممممملد   خمممممممث  سممممممم اث      مممممممدق  اتممممممما  ث م،مممممممد 
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قةمملن   ةمم   752خ  تمملفد ح م،ممد    خقمم ا  جلممم قأل ممه افممن ق اتمم ح  صممداق   ممد ذةممس لمم قا المم  

لمم قأل مه  م ة لف قة م ان  ي دمن  رمك   قةتمدلذ  مه لم ا  قةا سم ث  قةي سمسح   م  ف امم  فدم   ج

  ممدق  ق يمميا قةد  تممل     ممن   مم ل ،مما    دقتمم ح   بكممدق اعممد   مم ل تقممدخ  قمتمم ادق  

قيعتمم لدث  قم ةدمممثح  لتممم ق    مم ا  قة  مممن  امممدة قأل ممه  قةلمسمممتق قا  أمممدا  جلممم قأل مممه لممم قاو 

فقمممممم  أل كمممممم ة قة صممممممذ قةتمممممم  ن    مممممم ل ق اتمممممم  قةومممممم  ذ اعممممممد   ي ا ممممممث قةمممممملن  لمممممم      757المممممم  

  ممن قسممت  قد  ن سممل ث      تجمم    نوممبه  - خ  تمملفد ح  دممل لمم قا  ممج  خ ت ممن اممه قةممد    مم  خعمم :

 خ  تلفد ؛

 ق  ت    اه ت ف    ن    ق       قاد   ةدث    قلتص دخث ةلتل    قةد  تلفدث؛-

 ممممممم ل   خ  تمممممملفدث  ممممممه     إللد يمممممم  م   ذق ك لممممممت أل ممممممم ق   اممممممدة قةتمممممم  ل  ممممممإلل     هامممممم ا  ن-

 .أ2016طأاح ح  معت لدث

 املطلب الثاني: نجاعة التدخل اإلنساني كآلية لحماية حقوق اإلنسان

ساي   ر ل  ق  قةتدلذ قيعت عا ه  فا   تت   د  ن قة دخد  ه قما دأل قةت  ل  ال ا   

قأل   قمتلد ح  قةت   أالت ت حذ قألسم  قةق قاد قةت  خق ة ال ا  قصيت ن قةد ، ح  دح   

 قمت حلث     ادق قةتد د ح  ادق  ت  قست دقة قةق   ق  قةيادخد با ح م     قةص قا   

 قةعاقا   قةت  ريده  قة  ة   قةت  تج  ن  قك اه  د   قةعاق  اعد د    ل نح  دن م،د ظي ا تامل  

ت ن قةد ،    ي ة  دخد   قسن ةلتل   قأل ه قةد ةد  ح     دفن   ةد   اعد قة  ذ اعد قصي

تاحدف غ    ا       تلف قصيل   ن قةت  ن  قمتا د  اه  زا سد دتا   تع تت         م ق يث 

قةتلدخ   ق يدخد  قةت     في  قة  ة ح        قةق    و ادث قةتدلذ قيعت عا كآةدث  ا  خث 

ق   قيعت     ت      ق   قدق ألل  خ تح قصي      ة قةد   ةلتدلذ    رب      ه   ه  

 قةد   قأل  ف  لا ح  حيث قة  ذ اعد   لي  اعد ق ة اقة  لق   قيعت        ت  قألس سدث.

   تدلذ قةق ن قةا  ن    قةد ا قةاا    ل قةا اد  ا دقا قةت  ريدتا  ق  لدك   ةأل  

دقللدث ص تلف قةد  ح باد  قصا فتث اعد  ك ليا   قستق قاه  قةد ،   ه  يثح قةعاقا   قة

 قةتع  م،د قصا فتث اعد  ص  ا   ه  يث  ل نح ف ا ظذ قةت    قةت  ا في  قصيت ن قةد ،  

ا لدث     سلة تا خنت لت لجي      قة ج ل  34ح ل  ت قأل   قمتلد   م 1990  د س ث 

  قة وذ.

ك   ريد  قأل   قمتلد ت قفي     قألاض ا قةدقل     وج  قة ي ا م،د قةتدلذ قيعت عا  

 قةلن   ت   قستا  ا اه ل اد  ادة قةتدلذ قة قاد    ه   ك ة  دح   قأل   قمتلد ح ف ا 

  ل  ق ا    قةت  ت  ف ا  قة ي ا م،د قةتدلذ قيعت عا  ه   ذ    خث  ق   قيعت  ح فإل  
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ح الا  لت لح ك اكدث  ه  دلا    ةث تدلذ قأل   قمتلد     قةص        د قي   ث   ت ة ك   خنت

ح  دل    قةق قا ة  733ح       ل قا  جلم قأل ه ال  1992-11-21قة ليم سد د   ن  ت ا ا 

 قي قةي      ح  مل   ت  ل ت اعد قك و قمجس   قيعت لدث   ةص         دفن   جلم قأل ه 

ح  فق  أل ك ة قة صذ قةت  ن  ه  دح   قأل   قمتلد ح  قةلن 571دقا ل قا  ل  ال  م،د قأ

تض ه غوادذ ل      دث تق ة  ض    ت أدذ قمت ادق  قيعت لدث م،د قةو   قةص   ، ح 

   ن فد   ي  794       قست  قا تده ا قة  ن دفن  جلم قأل ه م،د قأدقا ل قا ك ةل ال  

ص    ح  دل ل  ت قأل   قمتلد  اعد مك و  تتلد  قةق ق  قأل  دث م،د قةتدلذ قةد ،     قة

 ادث     ت ت  ا   ت  ل  ةأل    قة  خ   قمتلد  قأل   

قتذ     ي قةو   قةص   ، ح  قةقد ة   د  قة  قل  قة دخد  ه  قاتك ل  ك    ه لت   ذةس    

قةص   ةد   م،د قةلي   لل  كدند     اس     يااث ةلق ل   قةد ،  قيعت عا دف ت   ةتك   

 .أ204-205ح قةص ل   2016طلدقشح   قكد با

 الخاتمة: 

   قألل    ب  ا اعد    ت  قةت    مةد    ه هلو قة الث قةالحدث خ اه قةق       

ق هت  ة قم اقخد  قةاا    لق   قيعت   دفن   صيت ن قةد ،  م،د قة  ذ اعد للي  مخج د لةد   

 خت   ه للةي  قة  ذ اعد    خث  ق   قيعت    ه  ن   األ لد خ م با   تلت  ن ظ  ح 

قةتدلذ قيعت عا  ق د   ه     ق ةد   قةت     ده  قصيت ن قةد ةدث  ه   ذ  ك   دل     

   خث  ق   قيعت  ح        هلق قألل    ب ة     ه قةيد   قمتعد قةلن ك    ه قم    

قة أ   مةد   ه لل  ت ادي فا   قةتدلذ قيعت عاح م   ل  ة  خل  قةي خث قمنو د ح ل أث 

 عا       ةث ما  ة  خبدن م،د قمت    جه   اد  خل د  قةق ل   قةدقلع      قةتدلذ قيعت

 قمت حذ     اد  قةتد د ح  ب  ا الد  فإ  قةتدلذ قيعت عا كآةدث  ا  خث  ق   قيعت  ح ك   

  ح  ث لةدث تل ذ     د تا  قةاح     د ث قة و  ث     خث  ق   قيعت    ه  يثح  قصا فتث 

   ه قةد ةد    ه  يث  ل ن تل   قأل اعد قة

   غي   قميزن  قةيد   ه هلق قماد  خ  ت  ا      ل   مدل   قة و  ث                 

 جس   ث  كث      ك لت الد  لاذ قة ي ا ماد  قةتدلذ قيعت عاح  الد  ف ه     قة ت لح قةت  

 ت أل   مة ا   ه لل  هلو قة الث قةالحدث للك :

 قةتدلذ قيعت عا  اد     قة اقة  للق   كث      ل ل عا؛  ت    اد   -
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ادة قل  قا  اد  قةتدلذ قيعت عا اعد ل     لددح  لدل خت  ت سد    تضيدق     ا الل  -

  ص  ا قةد  ؛

 ق فتق ا م،د لص م ل ل لدث ت ت   اد  قةتدلذ قيعت عا. -

 جعد فد   خع : تا   ةيلو قة ت لح خ ا    ق        ةت أد   قةت  تت

قة  ذ اعد مك قا قم قكدي قةد ةدث   ة ص م قةق ل لدث قةت  غ ملع  ت تد   اد  قةتدلذ  -

 قيعت عا؛

قة  ذ اعد مخج د ا ن ت قفقا    قة  ذ اعد ق ت     وج   و  ادث قةتدلذ قيعت عا  ه  -

 اد  ؛

لدد   د  ن  دث  لدد  ق ت     لت مل قا قة ي ا م،د قةتدلذ قيعت عا اعد تلدخد هد    -

 خ   ف ا     اسث قةتدلذ قيعت عا؛

 ل  ةث مخج د     ه رجل     خل ذ قةد    قم ت    قمتدللث اعد قةت يد   دة ن  د  قة     -

  لثح  قة  ذ اعد ق اد  ه    ل   قمدلد    تج   قليا ك    ق   قيعت    كث      ك لت الد ؛

 تاي ةلد    لذ قةتدلذ  ه   ذ قةت لف اه    اسث قألا    قة  ذ اعد قةقد ة  إر  ا 

 قم  فدث أل ك ة قةق ل   قةد ،     تلف  ص داو لاذ قت  ذ ل قا قةتدلذ قيعت عا.

                                           
  

 قائمة املراجع:  

ق  د  ه ايمل ع. ط ل ت ا اأ. ح  و  ادث قةتدلذ قةد ،   ا  خث  ق   قيعت   طداقسث      ا   ك ة -/1

 قةق ل   قةد ،  قم  أ أ. ط    ث س دد ح قصا اأ  جلث ق اق    قة ل ة قةتد سدث .

أ. قةتدلذ ق عت عا        خث  ق   ق عت     ادق قةتد د     ا ة       د 2009-2008  د هلت  ا. ط-/2ق

 ق ا ل قةا اد طاس ةث    تت  أ. لت  د ثح كلدث ق اق    قة ل ة قةتد سدث.

قمت لي   دة   قن قةتدلذ  ج ن قل قا     قةوب    103تلد  حق ي  دث قة   ث حقةق قا ال  ق    قم-/3

 www.un.orgأ. ت  ق س  دقد  ه 1981ك ل   ق   ,  09قةدقللدث. ط

أ. ت  ق س  دقد 1991قخل   ,  25قمت لي   ةو      خ  تلفد  . ط 713ق    قمتلد  ح جلم ق  ه قةق قا ال  -/4

 www.un.org ه 

أ. قةق ه  :   ا ث 4أ.  ج ن قةليث قة  بدثح ق دقا  قة   ث ةل       ق ك ا طقصيلد 2004قصي ن قة سدط. ط-/5

 قةو    قةد ةدث.

 أ.      : دقا قمو  .21أ. قم جد    قةليث  ق الة طقصيلد 1973قم جد. ط-/6

 www.ohchr.orgأ. ت  ق س  دقد  ه 1993 ز  ق ,  14ح25قمبت   قة  ةم   اق   ق عت  . ط-/7
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أ. قك  قةتدلذ قةد ،  ق عت عا اعد قةتد د  2020خ ةد ,  28قخث ااد قة   ه   س عح   س  د قل    ق  د. ط-/8

ح  ه 2020ل ف   ,  24. ت ا ا ق س  دقد 2012-2002قة   دث ةلد ةثحداقسث   ةث قةت دق  

https://democraticac.de/?p=68383 

أ. قةتدلذ قة تا ن ق    كا  ق ا ل قةا اد . قةداقس   قةتد سدث 1967       ، . ط     -/9

 أ.8 ق س  قتدجدث    ه قةطقةد ا  قةتد سدث قةد ةدثأ ط

أ. قةتدلذ قيعت عا كآةدث  ا  خث  ق   قيعت  طاس ةث    تت  أ.  جلث قةق ل     2016 اد ث لدقش. ط-/10

 .209-190أح قةص ل   2ط 4قصيت ن ح 

أ. قك  قةتدلذ قة تا ن    قة لل   قةد ةدث داقسث ةل  ق   ةد د  2018 ددا   س ع   خ  قةق ي   . ط-/11 

 أ.  ص : قم كز قة  با ةلنو   قةت نين.1قل  ذ   طقصيلد 

 أ. ا   : دقا ق ا  د.1أ. ق    قمتلد  طقصيلد 2011سيدذ قة تل ن. ط-/12

 أ. ق يزقل : دقا ه  ث.2أ. ق ل ا    قةق ل   قةد ،  ق ي  ئا طقصيلد 2006ااد قة ز ز قة و  ن. ط-/13

. -قصات      ق ةد  -أ.  ق   ق عت      قةق ل   قةد ،   قة لل   قةد ةدث2003ااد قة ز ز ل دان. ط-/14

 ق يزقل : ذقا ه  ث ةل ان  قةنو   قةت نين.

أ. قةتدلذ قيعت عا  مرك ةدث قمت     اد  قةتدلذ    قةوب   قةدقللدث ةلد   2018ط ااد قمب ه أي  .-/15

 أ.3ط 10ادع   ا ل قاد قةق ل   قةد ، .  جلث داقس    ق ل ا ح 

 أ. قةق ل   قةد ،  قة  ة.  نو اق  ق الد  ق اق لدث.2003 ل د قصيل ل. ط-/16

دة   قن قةتدلذ    رب   قةد      ق  ا قةق ل   قةد ،  أ.  ادق ا2016قكت ب ,  19 ل د ق    أاح . ط-/17

  https://democraticac.de/?p=38854ح  ه 2020ل ف   ,  25ق عت عا. ت ا ا ق س  دقد 

 أ. قم ت    قةد ةدث قم  أ  .      : قةدقا ق ي   دث ةل ا اث  قةنو .1990 ل د س دد قةدل  . ط-/18

. قةتدلذ قةد ،  قيعت عا   و  ادث قةتدلذ قةت ان    ةا   حطاس ةث أ2007 ل د س دد قةوا   . ط-/19

    تت  أ. كلدث قةق ل    قةتد سثح قةدل  ام: ق ك دخ دث قة  بدث قم ت  ث    قةدل  ام.

 أ.1945 ز  ق ,  26. ط04 دح   ق    قمتلد  قم د  -/20

 أ.1945 ز  ق ,  26. ط39 دح   ق    قمتلد  قم د  -/21

 أ.1945 ز  ق ,  26. ط40ح41ح42 دح   ق    قمتلد  قم د  -/22

 أ. ف قعتيتك .1945 ز  ق ,  26. ط55 دح   ق    قمتلد  قم د  -/23

أ.  ادق قةتدلذ قةد ،     ق  ا قمتب ةدث قةد ةدثطق    ث ذكت اقوأ.  ه ق ح 2014-2013 هداث قة  با. ط-/24

 قةتد سدث:     ث  ه ق .كلدث قة ل ة ق اق    قة ل ة 

 قةات : 

 .2011ح دقا ق ا  دح ا   ح 1ح ا1سيدذ قة تل نح قأل   قمتلد ح  زا -/1
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ح دقا ه  ث -قصات      ق ةد  -ااد قة ز ز ل دان ح  ق   قيعت      قةق ل   قةد ،   قة لل   قةد ةدث-/2

 . 2003ةل ان  قةنو   قةت نينح ق يزقل ح 

 .2003ااد قة ز ز ل دانح  ق   قيعت      قةق ل   قةد ،   قة لل   قةد ةدثح دقا ه  ثح ق يزقل ح  -/3

 .2006ح دقا ه  ثح 1ح ا2ااد قة ز ز قة و  نح   ل ا    قةق ل   قةد ،  ق ي  ئاح  -/4

    ح ةا   ح  ل د س دد قةدل  ح قم ت    قةد ةدثح قم  أ  ح قةدقا ق ي   دث ةل ا اث  قةنو ح   -/5

1990. 

 .2003 ل د قصيل لح قةق ل   قةد ،  قة  ةح  نو اق  ق الد  ق اق لدثح -/6

 قةق ق يم:-

 .1973ح دقا قمو  ح      ح س ث 21قم جد    قةليث  قألالةح ا-/1

قة ق  ثح قمعي  قة سدطح  ج ن قةليث قة  باح قيدقا  قة   ث ةل       ق ك اح   ا ث قةو    قةد ةدثح ا -/2

 .2004 ص ح 

 قة س لذ  قأل      :-

 ددا   س ع   خ  قةق ي   ح  ك  قةتدلذ قة تا ن    قة لل   قةد ةدث داقسث قة  ق   ةد د   ل  ذ  ح -/1

 .2018ح  ص ح 1    ث قمتت ص  ثح قم كز قة  با ةلنو   قةت نينح ا

قةتدلذ قةت ان    ةا   ح اس ةث    تت  ح  ل د س دد قةوا   ح قةتدلذ قةد ،  قيعت عا   و  ادث -/2

 .2007قألك دخ دث قة  بدث قم ت  ث    قةدل  امح كلدث قةق ل    قةتد سثح 

هلت  ا    دح قةتدلذ قيعت عا        خث  ق   قيعت     اد  قةتد د     ا ة       د ق ا ل قةا اد ح -/3

 .2009-2008 د ثح ق يزقل ح اس ةث    تت  ح كلدث ق اق    قة ل ة قةتد سدثح لت 

 هداث قة  باح  اد  قةتدلذ قةد ،     م  ا قمتب ةدث قةد ةدثح      ث دكت اقوح كلدث قة ل ة ق اق   -/4

 .2014-2013 قة ل ة قةتد سدثح     ث  ه ق ح ق يزقل ح 

 مق    قة ل دث:ق-

قسث      ا   ك ة قةق ل   قةد ،     د  ه ايمل عح  و  ادث قةتدلذ قةد ،   ا  خث  ق   قيعت   طدا -/1

 ح     ث س دد ح ق يزقل .12قم  أ أح  جلث ق اق    قة ل ة قةتد سدثح قة دد 

            ، ح قةتدلذ قة تا ن قأل   كا  ق ا ل قةا اد ح قةداقس   قةتد سدث  ق س  قتدجدث -/2

 .8ةت ث قةح ةحثح قة دد ح  ص ح ق1967  أله قةح قةد ا : قةتد سث قةد ةدثح ت ا ا قيأدقا 

ااد قمب ه أي  ح قةتدلذ قيعت عا  مرك ةدث قمت     اد  قةتدلذ    قةوب   قةدقللدث ةلد   ادع  -/3

 .2018ح قةت ث قة  ر  ح 3ح ادد 10  ا ل قاد قةق ل   قةد ، ح  جلث داقس      ل اح  جلد 

 ح كلدث ق اق    قة ل ة قةتد سدثح  داقاح لدقش  اد ثح قةتدلذ قيعت عا كآةدث  ا  خث  ق   قيعت -/4

 ق يزقل .

 ق ت  لد   قةد ةدث:-/5

 . 1945 ز  ق  س ث  26 دح   قأل   قمتلد  قةص دا   دخ ث ف قعتيتك   ت ا ا -/6
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 قم قلن ق ةا   لدث-

قخث ااد قة   ه   س عح س  د    د  لل   ح  ك  قةتدلذ قةد ،  قيعت عا اعد قةتد د  قة   دث ةلد ةث: -/1

ح 112020-24ح ت ا ا ق  ل :2020خ ةد  -28ح قم كز قةدخ ق ق ا قة  باح 2012-2002داقسث   ةث قةت دق  

 ح قلت     ذةس قم لن قةت ، :00:35س اث ق  ل 

 https://democraticac.de/?p=68383      

ح فدي  ح قة  ت ح  لت     ذةس 1993 ز  ق  / خ لد   25م،د  14قمبت   قة  ةم   اق   قيعت   قم  قد  ه -/2

 www.ohchr.org قم لن قةت ، : 

ح 1991 خل   -25قمت لي   ةوج     خ  تلفد  قةص دا  ت ا ا  713قأل   قمتلد ح  جلم قأل ه قةق قا ال  -/3

 www.un.org . لت     ذةس قم لن قةت ، : 

قمت لي   دة   قن قةتدلذ  ج دن قل قا     قةوب    103قأل   قمتلد ح ق ي  دث قة   ثح قةق قا ال  -/4

 www.un.org ح قلت     ذةس قم لن قةت ، :  36ح قةد ا  1981ك ل   قأل   /د ت     09قةدقللدث قةص دا  ت ا ا 

دة   قن قةتدلذ    رب   قةد      م  ا قةق ل   قةد ،  قيعت عاح ت ا ا أاح   ل د     ح  اد  ا-/5

 ح قلت     ذةس قم لن قةت ، : 01:04ح س اث ق  ل : 2020ل ف    25ح ت ا ا ق  ل  2016 كت ب   19قةتنو :

 https://democraticac.de/?p=38854 
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Invest in the field of tourism as a mechanism to support and promote 

the Algerian economy 
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 ملخص:

 املحروقات، خارج الصادرات ترقية تستهدف وطنية، إستراتيجية تبني إلى الجزائر بادرت

 م   للجزائر التنموي  املسار نأميوت البترول إيرادات على االعتماد لفك عملية
ا
 وتعتمد ،ستقبل

 املجال السياحي. االستثمار فيتطوير دعم و ة خيارات من بينها عد   ة علىاإلستراتيجي   هذه

 االقتصاد الجزائري.الصادرات، السياحة، ، االستثمارالكلمات املفتاحية : 

Abstract: 

Algeria has taken the initiative to adopt a national strategy aimed at 

promoting non-hydrocarbon exports, lifting dependence on oil 

revenues and securing Algeria's development path in the future. This 

strategy depends on several options, including the development of 

investments in the field of tourism. 

key words: Investment, tourism, exports, the Algerian economy. 
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 مقّدمة: 

ه و 
 
ا في اقتصادها على أساسا  تعتمدمما الشك فيه أن  الدولة الجزائرية و منذ االستقلل إن

 املفقد تسبب االعتماد و  ،مداخيل املحروقات
 
فرط على البترول في تكوين اقتصاد وطني ــ

شير إلى أن  املتتبع ألسعار النفط يلحظ االنخفاض املستمر لسعر أحادي الجانب واملورد،
 
و ن

 الدولة الجزائرية .  اقتصاد ا علىالنفط .  مما ينعكس سلبا 

قابل ر في م  فبدأ التفكير في  استحداث اآلليات املختلفة كبديلة عن املحروقات في الجزائ

تهاوي أسعار املحروقات و تـردي الوضع االقتصادي للبلد و يتجلى ذلك من خلل االعتماد 

على الفلحة ، الخدمات و السياحة التي تعتبر أحد املوارد الهامة في العديد من الدول منها 

 تونس و املغرب ...

 في املجال السياحي كآلية لدعم راالستثماون عنوان مقالنا بــ:   أن يك اخترناعلى هذا األساس 

 الجزائري .و هذا قصد معالجة اإلشكاليات اآلتية : االقتصادو ترقية 

في املجال السياحي في دعمه  االستثمارفي املجال السياحي ؟و ما دور  االستثمارما مفهوم 

السياحي ؟ و ماهي الضمانات القانونية املمنوحة للمستثمر في املجال  للقتصاد الجزائري ؟

 . ؟ومدى مساهمة االستثمار في السياحة و دورها في دعم االقتصاد الوطني

عالجةو 
 
، يخصص األول لدراسة مفهوم اإلشكالية نقسم دراستنا إلى محورينهذه  مل

آثار االستثمار في املجال السياحي االستثمار في املجال السياحي أما الثاني فيخصص لتوضيح 

 صاد الجزائري .على عملية ترقية االقت

 مفهوم االستثمار في املجال السياحي :املحور األول 

 
 
اإلطار القانوني  ثممدلول االستثمار في املجال السياحي )أوال( وضح من خلله ن

          االستثمارات  هذه ص و مقوماتخصائ. ثم تبيان (نيا) ثاللستثمارات السياحية في الجزائر

 .(لثا) ثا

  االستثمار في املجال السياحيأوال : مدلول 

همة في مجال االستثمار
 
عتبر االستثمار في املجال السياحي أحد القطاعات امل كون أن   ،ي 

ستدامة ا واعيا و قطاعا  ،ز بديناميكية عبر العالماالستثمار في املجال السياحي يتمي  
 
ا للتنمية امل

 . وامتصاص البطالة و ترقية البلدانبشكل عام، فالسياحة قادرة على جلب العملة الصعبة 
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ناك دول كثير   ها تعمل على التوازن ة تعتمد على السياحة في اقتصادهافه  ، فضل أن 

االقتصادي و االجتماعي و تزداد األهمية االقتصادية للسياحة في الدول النامية ملا تتميز به 

إلى رؤوس أموال كبيرة في األنشطة السياحية من تحقيق سريع في الوقت الذي ال تحتاج فيه 

نها تعمل على تنشيط عدة 
 
سواء في استثماراتها أو في مصروفاتها الجارية ، باإلضافة إلى أ

                     قطاعات أخرى مثل صناعة األغذية و أنشطة البناء و التعميير و األشغال العمومية 

 .بطة بالنشاط السياحيو الصناعات التقليدية و غيرها من األنشطة األخرى املرت

لذا جعلت العديد من الدول من هذا القطاع حجر أساس اقتصادها الوطني و أصبح 

، حيث قدرت العائدات ةيكبير على مداخيل شبكاتها السياحناتجها الخام يرتكز بشكل 

 476بـ:  2000الناتجة عن النشاط السياحي عبر العالم حسب املنظمة العاملية للسياحة سنة 

 (149، صفحة 2014)عايدة،  .دوالر مليار

، حيث أصبح عدد من يعمل في قطاع لسياحة الصناعة األولى في العالمبذلك أصبحت ا

ترونيك، الكهرباء   الحديد السياحة يساوي عدد العاملين في الصناعات الخمس التالية : اإللك

 .و الصلب، النسيج، السيارات

مكن تعريف السياحة االستثمارية حسب ما أوردته املنظمة العاملية للسياحة ا ي  موما وع  

 بكونها: 
 
لبي احتياجات السياح واملواقع املضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص السياحة التي ت

ها القواعد املرشدة في مجال إدارة املوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات للمستقبل، أو إن  

ئل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل البيئية املسا

  (19، صفحة 2008)لعاني،  والتنوع الحيوي ودعم نظم الحياة.

أو هي توظيف األموال من أجل خلق رأس مال مادي ورأس مال بشري من أجل تطوير 

كبناء الفنادق واملنتجعات السياحية و تحسين الخدمات السياحية وتدريب قطاع السياحة 

وتحسين مستوى العمال التابعين لقطاع السياحة، وبصفة عامة هو ذلك النشاط الذي ينتج 

عنه قيمة مضافة في مجال السياحة ويمكن أن يكون هذا  االستثمار مباشر في القطاع 

 كن أن يكون غير مباشر كتشييد طرق وبناء مطاراتالسياحي كبناء فنادق ومدن سياحية ومم

 . (29، صفحة 2016)النعيم، 

 لالستثمارات السياحية في الجزائر واالستراتيجي اإلطار القانوني -نياثا

 لإلستثمار السياحي:اإلطار القانوني  -1

 يعتبر االستثمار في املجال السياحي من بين القطاعات التي احتلت املراتب األولى مقارنة 
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بباقي القطاعات األخرى في التجارة العاملية  فالقطاع السياحي يجلب مداخيل هامة للدولة 

منح ب دول العديد من البادرت و قد (22، صفحة 2004سليمان، ) التي تتمتع بصناعة سياحية قوية

  .الضمانات القانونية و التنظيمية في مجال استقطاب االستثمار و منها الجزائر العديد من 

 ال سيما منها:   والدستورية. من خلل منظومتها التشريعية هو األمر الذي يتجلىو 

:" حرية التجارة  بنصها 2020من التعديل الدستوري لسنة  61املادة عليه أكدت  ما

 ، و تمارس في إطار القانون .و املقاولة  مضمونة االستثمارو 

تعمل الدولة على تحسين مناخ األعمال، و تشجع على ازدهار املؤسسات دون تمييز خدمة 

 الوطنية "  االقتصاديةللتنمية 

النص ، املتعلق بترقية االستثمار 2016غشت  03املؤرخ في  09-16 رقم القانون  جاء فيكما 

بما فيها االستثمار لجذب االستثمارات املختلفة  والضمانات على جملة من التحفيزات

الذي صدر من أجل تحديد شروط التنمية املستدامة  01-03وكذا القانون رقم  السياحي.

ها حين أشار من خلل نص املادة الثانية منه لألنشطة السياحية  وكذا تدابير وأدوات تنفيذ

 ألهدافه نحو ترقية االستثمار السياحي وتطوير الشراكة في هذا القطاع.

املحدد للقواعد العامة للستعمال و االستغلل السياحيين  02-03إلى جانب القانون رقم 

 للشواطئ.

 لإلستثمار السياحي :  اإلطار االستراتيجي -2

 لسياسة جديدة  (SDAT) 2030التوجيهي للتنمية السياحية آفاق عتبر املخطط ي  
ا
مرجعا

 من املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في آفاق 
ا
 (SNAT) 2030تبنتها الدولة الجزائرية ويعد جزءا

فهو املرآة التي تعكس لنا مبتغى الدولة فيما يخص التنمية املستدامة وذلك من أجل تحقيق 

 .االجتماعي والفعالية االقتصادية واالستدامة البيئيةتوازن ثلثي يشمل الرقي 

 
 
للتهيئة  إستراتيجيةعطي الدولة توجيهات ولهذا السبب وفي إطار التنمية املستدامة، ت

 عبر:  السياحية في كافة التراب الوطني

 : األهداف الخمسة ملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -2-1

 .االقتصاد وكبديل لقطاع للمحروقاتجعل السياحة قطاع مساهم في تنمية   •

القطاعات األخرى، كقطاع األشغال العمومية، قطاع الفلحة  إشراكضمان   •

 .وقطاع الثقافة

 .والبيئة توفيق بين الترقية السياحة  •
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 .تثمين التراث التاريخي، الثقافي والديني  •

 .تحسين صورة الجزائر بصفة دائمة  •

 :توجيهي للتهيئة السياحيةمخطط اللل الديناميكيات الخمس -2-2

 .تثمين الوجهة الجزائرية لزيادة جاذبية وتنافس الجزائر  •

 .تطوير األقطاب والقرى السياحية املتميزة من خلل ترشيد االستثمار والتنمية  •

لتطوير التميز في العروض السياحية الوطنية  (PQT) نشر مخطط جودة السياحة  •

املنهي والتعليم واالنفتاح على تكنولوجيا االعلم بإدماج التكوين من خلل االرتقاء 

 .واالتصال

 مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص  •

 مخطط تمويل السياحة  •

 :  خصائص ومقومات االستثمارات السياحية  لثاثا

 (10، صفحة 2017رشيد، ) خصائص االستثمارات السياحية : -01

سنة مما يترتب  25سنة إلى  20االستثمارات السياحية تكون في أصول ثابتة و ملدة من  -

 عنها عدة تغيرات سياسية و اجتماعية ذات مخاطر متفاوتة .

 العائد من االستثمارات السياحية ليس سريعا نظرا لطول مدة االستثمارات. -

 األخرى .االستثمارات السياحية ال تستطيع تغيير منتجاتها باملشاريع  -

تحتاج االستثمارات السياحية إلى عناصر معقدة كالتكنولوجيا مثل ، فهي تعتمد  -

 بشكل كبير على العنصر البشري .

تساهم االستثمارات السياحية في دعم اقتصاد أي دولة من خلل ما توفره من فرص  -

 عمل جديدة تساهم في الدخل السياحي.

ختلف األهداف االقتصادية و السياسية                                   تسعى االستثمارات السياحية إلى تحقيق م -

 و االجتماعية .

  قومات السياحة :م   -02

 ومقومات السياحة في الجزائر. نتطرق إلى املقومات التي ترتكز عليها السياحة بصفة عامة

 مقومات السياحة بصفة عامة :  -2-1

الظروف املناخية و تمايز الفصول ، و مناطق دافئة  *املقومات الطبيعية : و تمثل كل 

 حمامات معدنية ، .....
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* املقومات البشرية : و تتمثل الجوانب التاريخية ، كاآلثار ، املعالم ، الشواهد ، األطلل  

 (153، صفحة 2016)علي،  .الثقافات الشعبية ، الثقافات و العادات و التقاليد لدى السكان 

النقل البري و  ،* املقومات املالية و الخدماتية : تتمثل في مدى توافر البنى التحتية، كاملطارات

الجوي، و مدى تطور مختلف القطاعات الصناعية، الصناعية، البنوك، العمران  مدى توافر 

، 2004سليمان، ) الترفيه و التسلية. الخدمات املكملة كالبريد و البنوك، الفنادق، املقاهي، مراكز

 (22صفحة 

 مقومات السياحة في الجزائر:  -2-2

قومات تزخر الجزائر بالعديد من املقومات لجذب عملية االستثمار السياحي و التي تتنوع م       

، صفحة 2004)كواش،  :جغرافية و مناخية و مقومات غير طبيعية و التي نلخصها على النحو اآلتي 

215) 

 املقومات الطبيعية للسياحة في الجزائر :  -2-2-1

يتوفر على مواقع ، و (74، صفحة 2005)نسرين،  كلم 1200ساحل يبلغ طوله  تملك الجزائر

استثنائية مما يؤهله أن يكون مجاال واسعا للستثمار في املجال سياحية مختلفة و 

، جزائر في : السلسة الساحلية للتل، الهضاب العلياالسياحي.كما تتمثل التضاريس في ال

 السلسلة الجبلية لألطلس الصحراوي. 

 و تعرف الجزائر املناخات اآلتية : أما املناخ : فهو متنوع كذلك -

 18* املناخ املتوسطي :سائد على الشريط الساحلي و متوسط درجة الحرارة السنوية هو 

 درجة مئوية.

 * مناخ الهضاب العليا :يسوده فصل بارد و رطب .

 درجة . 40إلى  ة* املناخ الصحراوي : يسود الجنوب الجزائري ، و تصل فيه درجة الحرار 

ه : إن الجزائر تزخر بثروة مائية متنوعة للمياه املعندنية و كذا الحمامات الطبيعية مما امليا -

يجعلها تستقبل العديد من السياح و كما أن  مجاري املياه التي تأخذ مصدرها من ينابيع 

كلم عرضا ( تتوقف غزارتها على توقف سقوط األمطار ، 200إلى  150طبيعية وعرة و ضيقة ) 

ها تكون جارفة أما الوديا  ن فإنها تكون جافة في فصل الصيف ، أما في الشتاء فإن 

أما النباتات : تزخر الجزائر بأنواع شتى من النباتات ففي املرتفعات الساحلية نجد غابات  -

الصنوبر البحري و الصنوبر الحلبي و شجرة البلوط و الفلين ،أما الحلفاء في املناطق السهبية 

 من الجزائر .
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 املقومات الغير الطبيعية للسياحة في الجزائر :  -2-2-2

أما املقومات الغير الطبيعية و املتمثلة في الجانب البشري و الجانب الخدماتي التي تزخر بها 

 الجزائر و التي نلخصها على النحو اآلتي :

املرشدين في التكوين البشري في املعاهد و املؤسسات املتخصصة في مجال الفندقة و تكوين  -

 املجال السياحي و الترجمة ووجود العديد من الوكاالت السياحية .

وجود العديد من الفنادق و املنشآت املختلفة التي تريح مختلف السياح الوافدين إلى  -

 الجزائر .

وفرة النقل بمختلف أنواعه النقل البري و الجوي و البحري داخليا و خارجيا و التي تشكل  -

 ا لتشجيع السياحة في الجزائر .عامل مهم

 وفرة مختلف شبكات االتصاالت الهاتفية و مختلف خدمات االنترنت في الجزائر .  -

  (222، صفحة 2004)كواش،  هي:فأما املناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر 
 األطلس الشمالي .منطقة السواحل و السهول الشمالية و هضاب  -

 منطقة السلسلة األطلسية . -

 منطقة الهضاب العليا. -

 منطقة األطلس الصحراوي. -

 منطقة واحات شمال الصحراء. -

 منطقة الصحراء الكبرى . -

أما عن أنواع السياحة فتتنوع من مجال إلى آخر و هي :السياحة الساحلية و هذا النوع 

                              السياحة الجبلية، و السياحة الصحراويةيكون اإلقبال عليه في فصل الصيف، 

 و السياحة الصحية و التي تكون عادة في الحمامات املعدنية .....

عد في الحقيقة أهم أنواع السياحة و 
 
شير إلى أن  السياحة الصحراوية في الجزائر ت

 
هذا و نـ

ن جهة أخرى من أنحاء العالم كافة، حيث ذلك لتنوعها من جهة و اإلقبال الشديد عليها م

يتسم هذا النوع بجاذبية و خاصة لهواة الطبيعة في محميات الطبيعية و خارجها وما تحويه 

من نقاء و جمال و كنوز و جيولوجية و تكوينات جغرافية رائعة و حفريات تسجل عصور 

 .التاريخ

إلى جانب أنماط السياحة األخرى على التراب الوطني، و تتنوع معالم السياحة الصحراوية  

 (53-52، الصفحات 2015محمد، ) .في : الواحات، الصحراء، القصور، اآلثار
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االقتصاد املحور الثاني : آثار االستثمار في املجال السياحي على عملية ترقية 

 الجزائري 

 االقتصاد الجزائري )أوال( دعم و ترقية ساهمة االستثمار السياحي في م  نحاول تبيان مدى 

عيق عملية االستثمار السي قد ات التيــالعراقيل و الصعوبارة إلى أهم ـثم اإلش
 
زائر) ـاحي في الجــت

 ثانيا (.           

ساهمة االستثمار في املجال السيا  االقتصاد الجزائري  ترقيةحي في أوال : م 

إن  االستثمار في املجال السياحي وطنيا و محليا يفتح آفاقا جديدة للقتصاد الوطني 

عتبر جزءا ال يتجزأ من  كر س منهجية لتطوير اإلمكانات املتوفرة ، فقطاع السياحة الذي ي  وي 

اال في هذه التنمية االقتصاد  .الوطني يؤدي دورا فع 

و عليه فإن  قانون التنمية املستدامة السياحية يمكنه وضع حد للفوض ى و عدم االنسجام 

في العمل السياحي و بالتالي  ةاالستمراريفي التنمية السياحة ، بتبني أسلوب جديد يضمن 

 (150، صفحة 2014)عايدة،  .تطوير االقتصاد الوطني من خلل االستثمار في املجال السياحي

 االستثماراتجذب ا لضخ العملت الصعبة، و ا رئيسيا أما في الجزائر فتمثل السياحة قطاعا 

تحقيق استغلل أمثل  األجنبية ، كما يوفر أعدادا ال يستهان بها من فرص العمل، و يمكن من

 االقتصاد و املجتمع . للموارد الطبيعية والبشرية و الحضارية و التاريخية املتاحة لخدمة

ذلك أن  املشاريع االستثمارية في املجال السياحي تساهم في توفير فرص عمل  جديدة : 

فإنشاء املشاريع السياحية املباشرة أو املساعدة لها بمختلف أنواعها أو التوسع في إنشائها 

ال أجنبي أو رأسيا أو أفقيا ، على خلق فرص عمل جديدة ، كان تمويل هذه املشاريع برأسم

 (10، صفحة 2017رشيد، ) .وطني مما يؤدي إلى التخفيف من مشكلة البطالة في كثير من األحيان

ؤدي إلى : تحقيق املداخيل و مضاعفتها  و زيادة نشاط فاالستثمار في املجال السياحي ي  

الدخل القومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة القطاعات االقتصادية، معنى ذلك تساهم في 

 عن طريق الرسوم و الضرائب املتحصلة من الخدمات و السلع السياحية املقدمة للسياح من

جهة و من جهة أخرى عن طريق أثر املضاعف السياحي و هو عدد املرات التي ينتقل فيها 

 .الدخل السياحي من جهة ألخرى 

ساعد االستثمار في املج ال السياحي على تحويل العملت األجنبية و انتقال األموال بين كما ي 

فدخول السياح األجانب إلى حدود القطر و اقتنائهم للسلع   ،مختلف املناطق و الواليات
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           والخدمات السياحية الوطنية يعني هذا تصدير غير منظور للسلع و الخدمات السياحية  

 .(134، صفحة 2015سعاد، ) األجنبيةو بالتالي الحصول على العملت 

تساهم السياحة في الصادرات، فكما هو معروف أن قطاع السياحة يؤثر و يتأثر  كما

بالقطاعات األخرى و تتناسب الحركة االقتصادية في البلد مع الحركة السياحية فكلما 

تطورت هذه األخيرة كلما ارتفع الطلب على السلع و الخدمات، و تساهم السياحة في الناتج 

ج املحلي اإلجمالي لصناعة السياحة و السفر يقصد به القيمة املضافة املحلي اإلجمالي ، فالنات

و النقل، بينما  اح كالفنادق و شركات الطيران لألنشطة التي تنتج سلعا و خدمات موجهة للسي

يمثل الناتج املحلي القتصاد السياحة و السفر الناتج السابق باإلضافة إلى قيمة السلع 

نتجة املرتبطة
 
ارتباطا قويا بإنفاق السياح و هذا الناتج في الواقع التأثير األوسع  والخدمات امل

نطاقا للطلب من السفر و السياحة بعد أخذ التداخل بين القطاعات السياحية و غيرها من 

 .(144، صفحة 2011بوعموشة، ) األنشطة املساندة كقطاع البيع و التجزئة و البناء و التشييد 

ساهم قطاع السياحة في ميزان املدفوعات : فالناتج السياحي هو قيمة بيع املنتج كما ي  

السياحي إلى أعداد السائحين و الذين هم في حاالت كثيرة من غير املقيمين و الذين يدفعون 

 .بالعملة الصعبة نظير اهتمام السياحي بذلك البلد الذين يزورونه

األجنبي فتقاس أهميتها االقتصادية أيضا  لذا فإن  السياحة تعتبر من مصادر الدخل 

بحجم تأثيرها على ميزان املدفوعات، و يتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان السياحي و 

تها إلى النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية أم ايجابية، فإذا كانت النتيجة بنس

ه قد يصافية للميزان التجاري سلبية و كانت النتيجة الصافية للميزان السياحي إيجابال
 
ة فإن

يغير العجز في امليزان التجاري إلى فائض أو يخفف منه على األقل ، أما إذا كانت النتيجة 

الصافية للميزان التجاري ايجابية و كانت النتيجة الصافية للميزان السياحي ايجابية فإنها 

 (106، صفحة 2013)العمراوي،  زز النتيجة االيجابية املحققة في امليزان التجاري ستع

عيق عملية االستثمار السياحي في الجزائر
 
 ثانيا: العراقيل و الصعوبات التي ت

على الرغم من تمتع الجزائر بإمكانيات سياحية كبيرة التي تؤهلها أن تكون الجزائر بلد 

و هاته اإلمكانيات التي تشجع عملية االستثمار في املجال السياحي في الجزائر  ، سياحي بامتياز 

 أن  هناك عراقيل و صعوبات مختلفة التي تحول دون نجاح عملية االستثمار السياحي في 
 
إال

 (126، صفحة 2015سعاد، ) :جزائر و التي نلخصها على النحو اآلتي ال

 ضعف الوعي السياحي و الثقافة السياحية . -
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 عدم التكوين الجيد ألصحاب الوكاالت السياحية و تدني أدائها داخل الجزائر . -

 املصنفة .نقص هياكل اإليواء السياحي و نقص املطاعم  -

طال املعالم التاريخية و الدينية و تقهقر املحيط الطبيعي و تلف العديد من  - اإلهمال الذي ي 

 املعالم التاريخية .

وء توجيه االستثمارات في القطاع السياحي . -  س 

 ضعف مشروعات البنية التحتية و هياكل االستقبال . -

 السياحي . عدم تلءم الدعم املالي مع مميزات االستثمار -

 نقص اإلعلم و اإلشهار في مجال ترويج للمنطق السياحية التي تتمتع بها الجزائر . -

 غياب نظرة ملنتجات السياحة الجزائرية و إخفاق في ترويج الوجهة السياحية . -

 عدم االستقرار التشريعي و التنظيمي للنشاط السياحي في الجزائر . -

 فية .الفساد اإلداري و غياب الشفا -

 ضعف التكامل املؤسساتي .   -

 تدهور التراث الطبيعي و الثقافي. -

 :الخاتمة 

حاولنا و من خلل هذه الورقة البحثية التطرق إلى موضوع:" االستثمار في املجال لقد 

السياحي كآلية لدعم للقتصاد الجزائري " .و البحث عن آليات اقتصادية أخرى في الجزائر  في 

 عن موارد أخرى بعيدا عن ريع املحروقات . أسعار البترول و البحثظل انخفاض 

عملية تشجيع  إلىفالجزائر و من خلل املنظومة التشريعية و التنظيمية قد عمدت       

االقتصادي و االجتماعي في على املستويين أهمية كبيرة من االستثمار السياحي في الجزائر ملا له 

 .الجزائر 

ن أل تؤهلها  والتي توفر الجزائر على العديد من املواقع السياحية املختلفةو على الرغم من 

ه هناك العديد من العراقيل و العقبات التي تحول دون  ،تكون قطب سياحي بامتياز
 
 أن

 
 ذلك.إال

 على هذا األساس نقترح التوصيات اآلتية :و 

المتيازات للمستثمرين في تشجيع االستثمار في املجال السياحي عن طريق منح العديد من ا -

 القطاع السياحي.

 العمل على إنشاء  قنوات تلفزيونية متخصصة في مجال الترويج السياحي داخل الجزائر . -
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 تونس و املغرب.كاالستفادة من تجارب الدول سيما الدول املغاربية املجاورة  -

 ذاتها فنادق مصنفة .العمل على ترميم مختلف اآلثار  و املعالم التاريخية و بناء محا -

 إنشاء معاهد متخصصة في املجال السياحي . -

الثقافي الجزائري         ثالقيام بالعديد بالحملت التحسيسية و العمل على إظهار املورو  -

 ملختلف الشعوب.

 قائمة املراجع:
مذكرة ماجستير في العلوم (. تمويل االستثمارات السياحية في الجزائر . 2005بوزاهر نسرين. ) -

 . بسكرة، جامعة محمد خيضر.74،  االقتصادية

(. دور القطاع السياحي في تمويل اإلقتصاد الوطني لتحقيق التنمية املستدامة 2011حميدة بوعموشة. ) -

ي إطار مدرسة الدكتوراه ، في العلوم االقتصادية و علوم مذكرة ماجستير فدراسة حالة الجزائر.  –

 . كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة سطيف . التسيير

 .215،  مجلة اقتصاديات شمال افريقيا(. مقومات و مؤشرات السياحة في الجزائر. 2004خالد كواش. ) -

مجلة ية التراث الثقافي العقاري في التشريع الجزائري. (. حما2016خضراوي الهادي ، عثماني علي. ) -

 .15(، 21) التراث

عمان، االردن: دار كنوز املعرفة العلمية للنشر  االستثمار والتسويق السياحي.(. 2008رعد مجيد لعاني. ) -

 والتوزيع.

تدامة ، (. السياحة الصحراوية في الجزائر كوجهة سياحية مس2015زرزار العياش ي ، مداحي محمد. ) -

 .52-53،  مجلة املستقبل العربيالواقع و اآلفاق. 

دراسة حالة الجزائر .  –(. أهمية اإلستثمار السياحي في التنمية اإلقتصادية 2017سعيداني رشيد. ) -

 .10، 03مجلة البشائر اإلقتصادية ، 

(. االستثمار السياحي في الجزائر بين اإلطار القانوني 2016شاهد الياس، دفرور عبد النعيم. ) -

 .29(، 01) 01،  مجلة التنمية واالستشراف للبحوث والدراساتواملؤسساتي. 

مجلة ميلف (. ترقية القطاع السياحي كأداة لتحقيق التنمية املحلية بوالية ميلة . 2015صديقي سعاد. ) -

 .134(، 2) و الدراسات للبحوث

مجلة البحوث و الدراسات (. التنظيم القانوني للعقار السياحي في الجزائر. 2014مصطفاوي عايدة. ) -

 .149(، 06)القانونية و السياسية 

(. السياحة و أثرها في التنمية اإلقتصادية العاملية حالة اإلقتصاد 2004هواري معراج، محمد سليمان. ) -

 .22،  باحثمجلة الالجزائري. 

(. مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية ، 2013يحي السعيدي ، سليم العمراوي. ) -

 .106(، 36حالة الجزائر . )
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 ملخص:

املحاسبة من بين الهيئات الدستورية الرقابية في الدولة املستقلة وذلك  يعتبر مجلس

املؤرخ في  80/05، وكذلك بعد صدور القانون 1976من دستور  190منذ إنشاءه بموجب املادة 

، ويعتبر أول نص تشريعي ينظم مجلس املحاسبة وذلك بصالحيات رقابية 01/03/1980

 . محاسبية وقضائية وكذا الرقابة الالحقة

وللوقوف على مبررات األخذ بهذا النوع من الرقابة دون اختيار إلشكال التمييز بين 

 الرقابة؟هل أعطى املشرع الجزائري صالحيات كافية ملجلس املحاسبة في تطبيق  .الرقابات

الرقابة على في لذا تطرقنا في دراستنا هذه إلى التركيز على صالحيات مجلس املحاسبة 

 الحساباتو  ةتسير امليزانيمن خالل سلطة التحري ورقابة نوعية  األموال العمومية

 الحسابات.-التدقيق-املراجعة-الرقابة-أموال عمومية-مجلس املحاسبة: الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The accounting council is one of the constitutional bodies in the 

independent state since it was established under article 190 of the 1976 

constitution, as well as after the promulgation of law 80/05 of 

01/03/1980. It is considered the first legislative text to regulate the 

accounting council with accounting, subsequent. 

And to determine the justifications for the introduction of this type 

of oversight without choosing to form a distinction between audits. 

Has the Algerian legislator given sufficient powers to the 

Accounting Council to implement oversight? 
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Or how effective is the Accounting Board in financial control? 

Therefore, in our study, we dealt with focusing on the powers of 

the Court of Accounts in controlling public funds through the authority 

of investigation and quality control that runs the budget and accounts. 
 

key words: Court of auditors-public funds-Control-accounting-review-

scrutiny. 

 مقّدمة: 

ليها عدة إ أسندتمتعددة  أجهزةلقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات و 

الدولة كمؤسسة، ولعله من بين أهم الوظائف الحساسة  استقراروظائف الهدف منها ضمان 

التي تحمي املال العام وتقض ي على الفساد و تحقق رفاهية املجتمع، نجد وظيفة الرقابة املالية 

ما يعبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة املحاسبية والتي تمارس في الجزائر وهي  أوالعليا 

 (2016)بلودنين،  مجلس املحاسبـــــــــة.

كبير للفساد، قام املشرع  انتشاروبما أن الجزائر تعتبر من بين الدول التي تعرف 

 الجزائري بإنشاء هيئات رقابية تتمتع بالصالحيات القانونية في مكافحة الفساد.

ومن بين هذه الهيئات مجلس املحاسبة باعتباره الهيئة الرقابية العليا الدستورية 

من 190بموجب املادة إنشائهاملستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي تم 

املؤرخ في 80/05بعد بصدور القانون  وهذه الحقبة التي توجت في ما 1976الدستور 

م مجلس املحاسبة بصالحيات قضائية، ثم جاء بعد نص تشريعي ينظ أول وهو  01/03/1980

هيكلة مجلس  إعادةوالذي تم بموجبه  14/12/1990املؤرخ في  90/32ذلك صدر القانون 

 1989املحاسبة وتحديد صالحياته واختصاصاته، ونظرا للظروف التي شهدتها البالد سنة 

 اإلداريةام الرقابة والذي قلص من مهام مجلس املحاسبة واقتصر على مه 1989صدر دستور 

فقط دون الرقابة القضائية و يختص بممارسة رقابية مالية الحقة ويتمتع كذلك بصالحيات 

 قضائية.

 95/20رقم باألمروتم استبداله 90/32لغاء القانون إ إلىباملشرع الجزائري  أدىهذا مما 

 .26/08/2010املؤرخ في10/02املعدل واملتمم بموجب االمر17/07/1995املؤرخ في

وحتى يتسنى لنا فهم التصور الذي أوجده املشرع في تنظيمه ملجلس املحاسبة بتمتعه 

برقابة مالية الحقة و الوقوف على مبررات أخذ بهذا النموذج دون اختيار ألشكال أخرى من 
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املشرع الجزائري الصالحيات  أعطىالرقابة ربما قد تكون أكثر فعالية من النظام املطبق، فهل 

 جلس املحاسبة في تطبيق الرقابة ملكافحة الفساد؟الكافية مل

واعتمدنا في ذلك على الجانب املنهجي التحليلي لدراسة مدى فعالية مجلس املحاسبة في 

الرقابة املالية باإلضافة إلى اعتمادنا على املنهج االستداللي وذلك من خالل إبراز نتائج وتقارير 

 واعها.مجلس املحاسبة في مجال الرقابة بشتى أن

إن طبيعة هذا املوضوع تقتض ي منا التطرق في تحليل ودراسة جملة من املفاهيم التي 

املشرع ملجلس املحاسبة)مبحث أول( ومدى تطابقها مع مهامه  أعطاهتشكل الصالحيات التي 

 العمومية في مكافحة الفساد)مبحث ثاني(. األموالالعملية في تطبيق الرقابة على 

 صالحيات مجلس املحاسبة :املبحث األول 

يتمتع مجلس املحاسبة باختصاص إداري وقضائي حين ممارسة ملهامه املوكلة إليه فهو 

يقوم على معيارين، املعيار العضوي بحيث تخضع كل من الدولة والجماعات املحلية واملرافق 

مجلس  العمومية و كل الهيئات باختالف أنواعها والتي تستفيد من ميزانية الدولة لرقابة

 املحاسبة.

أما املعيار املوضوعي أينما كانت األموال العمومية كانت رقابة مجلس املحاسبة فهو 

 ( 2003)الصغير و أبو العال ، . املعيار األساس ي والرئيس ي في الرقابة

 اإلداريةالصالحيات املطلب األول: 

املخولة له، وفي إطار هذه  اإلداريةيكلف مجلس املحاسبة بممارسة الصالحيات 

املمارسة يقوم املجلس برقابة حسن استعمال الهيئات التي تخضع لرقابة األموال العمومية 

وتقديمها من ناحية الفعالية مع إعداد لتقارير، يوص ى فيها بكل اإلجراءات واالقتراحات 

املصالح  إلىين فعالية ومردودية تسيير املصالح املراقبة وإرسالها الواجب اتخاذها قصد تحس

 .والهيئات املعنية أو السلطات الوصية لتقديم إجاباتهم التي يحددها لهم مجلس املحاسبة

ويمارس املجلس مهامه عن طريق حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، املوارد، 

مية وتقييم نوعية تسييرها من حيث الفعالية واألداء األموال، القيم والوسائل املادية العمو 

وفي نهاية السنة يقوم باتخاذ جميع اإلجراءات التي يراها مناسبة كما يراقب  واالقتصاد،

حسابات املحاسبين العموميين ومراجعتها وكذا بمراقبة االنضباط في مجال تسيير امليزانية 

ومية في املؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما واملالية كما يؤهل ملراقبة تسير األسهم العم
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كان وضعها القانوني والتي تملك فيها الدولة أو الجماعات املحلية أو املرافق أو الهيئات 

العمومية جزًء من رأسمالها، ويقوم املجلس بمراقبة استعمال املساعدات املالية املمنوحة من 

ق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة أو املراف اإلقليميةطرف الدولة أو الجماعات 

خاصة تلك التي تكون على شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم تسد صيانته مهما كان املستفيد 

منها والقيام بتقييمها ومراقبة استعمال املواد التي تجمعها الهيئات مهما كانت وضعيتها 

 ث صور:ملجلس املحاسبة ثال  اإلداريةالقانونية، وتأخذ الرقابة 

تتمثل األولى في الرقابة على أساس الوثائق واملستندات املقدمة من طرف الهيئات -

 مجلس املحاسبة. إلىواألجهزة 

أما الثانية فهي الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة في مركز أو قواعد الهيئات -

 واملؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس املحاسبة.

أما الصورة الثالثة فتكون فجائية أو بعد التبليغ الذي يقوم به مجلس املحاسبة األمر -

الذي يعطي ملجلس املحاسبة حرية االطالع ولتحري عن مختلف الوثائق واملستندات إال أن 

ملجلس املحاسبة، بحيث ال يجوز للمجلس أن  اإلداريةاملشرع وضع استثناء على الرقابة 

يير الهيئات التي تخضع لرقابته أو إعادة النظر في صحة وجدوى يتدخل في إدارة تس

أو مسؤول الهيئات التي تمت  اإلداريةالسياسات وأهداف البرامج التي تسطرها السلطات 

والقيم  واألموالمراقبتها، بمعنى أن رقابة املجلس تقتصر سوى على حسن استعمال املواد 

 (2008املتضمن قانون األمالك الوطنية،  14-08)القانون رقم  .والوسائل املادية العمومية

العمومية وفي مراقبة تنفيذ ميزانية  األموالينصب دور مجلس املحاسبة في مراقبة 

املحلية بمراقبة كل من الواليات  اإلدارةالدولة والجماعات املحلية، كما نصت قوانين 

املتعلق بالوالية على ما يلي: "يمارس 07-12من القانون 175والبلديات، بحيث تذكرنا املادة 

للوالي وحساب تسيير املحاسب وتطهيرهما وفقا  اإلداري مجلس املحاسبة مراقبة الحساب 

 10-11من القانون 210أيضا املادة ، (91، صفحة 2016)بلودنين،  .للتشريع املعمول به"

للبلدية وتطهير حسابات  اإلدارية"تتم مراقبة وتدقيق الحسابات  :املتعلق بالبلدية بأنه

 .التسيير الخاصة بها من طرف مجلس املحاسبة طبقا للتشريع الساري    املفعول"

 (2012بالوالية، املتعلق  07-12)القانون 

 التالية: اإلداريةفاملجلس يتمتع بالصالحيات 

 التقرير السنوي؛ -
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 مراقبة ميزانية تنفيذ الدولة؛ -

 املشاركة في املشروع التمهيدي لضبط امليزانية والحساب الختامي؛ -

 مراقبة ميزانية الجماعات املحلية؛ -

 مراقبة املؤسسات ذات الطابع اإلداري؛ -

 .االقتصادي والصناعي والتجاري مراقبة القطاع  -

 الصالحيات القضائية واالستشاريةاملطلب الثاني: 

في مجال ممارسة مجلس املحاسبة الختصاصاته القضائية التي فيها يملك صالحية 

توقيع الجزاءات بنفسه وتتمثل في توقيع الغرامات املالية، وهذا ما يميزه على أجهزة الرقابة 

في طبيعته من الهيئات القضائية لكن وإن كان املجلس يتمتع بسلطة اإلدارية ويجعله يقترب 

 .فرض الغرامات املالية فان ذلك ال يجعل منه قاضيا جنائيا فهو يعتبر كقاض ي الحسابات

تتمثل وظيفته في مراقبة الهيئات العمومية بغية مراجعة حسابات ، (2007)أمجوج ، 

العموميين ومراجعتها ومراقبة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية أو املحاسبين 

التصديق عليها فيما يخص الهيئات الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية وتلك الخاضعة إلى 

 قواعد املحاسبة التجارية.

 ويتمتع بسلطة إجبار األمر بالصرف واملحاسبين العموميين على إجراء ما يراه مناسبا

من تصحيحات كما يتمتع بسلطة جزائية تخول له إصدار قرارات قضائية مؤقتة أو نهائية 

معللة على كل عون من القطاع العام الذي ارتكب أثناء ممارسة ملهامه خطأ بالخزينة العامة، 

وحين معاينة املجلس أثناء تحقيقاته حاالت أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة 

ضعة لرقابته، يطلع فورا مسؤولي املصالح املعنية وسلطاتها السلمية أو العمومية الخا

 الوصية قصد اتخاذ اإلجراءات التي يقتضها تسيير األموال العمومية تسييرا سليما.

وإذا ثبت املجلس أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل 

األموال مستحقة للدولة أو الجماعات اإلقليمية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين، تبقى هذه 

املرفق العمومي يطلع فورا السلطة املختصة بذلك قصد استرجاع املبالغ املستحقة بكل 

 الطرق القانونية.

باإلضافة إلى رقابة نظامية و مطابقة القوانين واإلحكام التنظيمية والتي تؤدي باملجلس 

 20-95)االمر هذا فهو يشبه إلى حد كبير القضاء اإلداري. إلى ممارسة صالحياته القضائية، وب

 املتعلق بمجلس املحاسبة(
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كما استعمل املشرع بعض املصطلحات التي تدخل ضمن الصالحيات القضائية ملجلس 

املحاسبة، والتي توحي لنا بأننا أمام جهاز قضائي موازي للجهاز القضائي العادي، كأن نجد 

مثال مصطلح "التحري" يعد مصطلح قضائيا إجرائيا، ومصطلح "جلسة التشكيلة" التي تعقد 

ة طلبت نهائيا في القضايا املعروضة عليه، ومصطلح "إصدار على مستوى مجلس املحاسب

حكم" الذي يوحي لنا أيضا وكأننا أمام جهة قضائية، ومصطلح "املتقاض ي" "االستئناف"، 

كما تتمثل الصالحيات ، (96، صفحة 2016)بلودنين، "تبليغ القرار موضوع الطعن". 

 تمتع بها مجلس املحاسبة في:القضائية التي ي

 مراجعة الحسابات املقدمة من طرف املحاسبين العموميين؛ -

 رقابة االنضباط واإلجراءات املتبعة في مجال تسيير امليزانية واملالية. -

 كما يتمتع مجلس املحاسبة بصالحيات استشارية يمكن إن نلخصها فيما يلي:

املعدل املتمم الذي ينص صراحة عليها، بحيث  20-95فلقد خولها له املشرع في األمر 

 األمةيمكن لرئيس الجمهورية ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير األول ورئيس مجلس 

يخطروا مجلس املحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية واملجلس بدوره يطلع رئيس 

 عن النظام العام.الجمهورية بتفصيل ناجم 

أثناء إعداد املشاريع التمهيدية السنوية للقوانين املتضمن ضبط امليزانية، ترسل 

الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها مجلس املحاسبة لهذا الغرض بعنوان السنة املالية 

في  أيضاالهيئة التشريعية وترفقه بمشروع خاص بها، ويستشار مجلس املحاسبة  إلىاملعنية 

 مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باملالية العمومية.

على أساس أن ملجلس املحاسبة دراية واسعة فيما يخص تنفيذ امليزانية، اكتسبها عن 

طريق املهمات الرقابية التي يقوم بها، السيما فيما يخص مراقبة حسابات املحاسبين 

تم األمر بصرفها، أو تحصيل اإليرادات التي العموميين املوكلة لها القيام بدفع النفقات التي 

تم األمر بتحصيلها، كما أنه يستقبل جميع الحسابات اإلدارية وحسابات التسيير في إطار 

 إيداع الحسابات التي يلزم بها اآلمرون بالصرف واملحاسبون العموميون.

ضرورية في هذا اإلطار تكلف الغرف بإعداد مذكرات قطاعية تدون فيها املعلومات ال

الخاصة بكل القطاعات التي تدخل ضمن مجال تدخلها وطبقا للتوجيهات املنهجية العامة أو 

الخاصة املقررة إلعداد التقرير التقييمي ملجلس املحاسبة الخاص باملشروع التمهيدي لقانون 

 ضبط امليزانية.
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نية، يرسل بعد إعداد التقرير التقييمي الخاص باملشروع التمهيدي لقانون ضبط امليزا

إلى الحكومة مرفقا بمشروع القانون الخاص بذلك والتي تقوم بدورها بإرساله إلى الهيئة 

ذلك فان مجلس املحاسبة يقوم بتقديم آرائه فيما يخص مشاريع  إلىالتشريعية إضافة 

النصوص املتعلقة باملالية انطالقا من تجاربه املكتسبة. كما أن مجلس املحاسبة يشارك بآرائه 

لقيام بالدراسات املتعلقة بالقضايا ذات األهمية الوطنية، ال سيما تلك املتعلقة بكيفية وا

تنفيذ النفقات أو تحصيل اإليرادات وتدارك النقائص وتحسين اإلجراءات في مجال التشريع 

والتسيير املالي، واقتراح التدابير التي من شانها تساهم في تحسين إجراءات التقييم والتدقيق 

جال التسيير، وكل ما من شانه يساعد على ترشيد وعقلنة اإلنفاق العام، ويقدم مجلس في م

املحاسبة هذه الدراسات واآلراء بمناسبة عرض ذلك من طرف كل من رئيس ي غرفتي البرملان أو 

وبصفته جهاز يخضع للسلطة ، (188، صفحة 2016)بلودنين، من طرف الوزير األول. 

يخطره بكل ملف أو مسألة ذات أهمية  أناملباشر لرئيس الجمهورية فان بإمكان هذا األخير 

وطنية تدخل في نطاق اختصاصات املجلس، وفي هذه الحالة ينبغي على املجلس القيام بما 

 طلب منه واطالع رئيس الجمهورية بكل التفاصيل الالزمة بخصوص ذلك امللف.

يجب على مجلس املحاسبة اطالع رئيس الجمهورية بأي مسألة يراها تشكل أهمية  كما

خاصة من شأنها تؤثر على االقتصاد الوطني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتستدعي تدخال 

 مباشرا من رئيس الجمهورية.

 العمومية األموالرقابة مجلس املحاسبة على  :املبحث الثاني

يمارس مجلس املحاسبة عملية الرقابة املالية على مختلف الهيئات واملؤسسات 

العمومية التي سنبينها الحقا، وقد صرح النص الدستوري وكذا النصوص القانونية أيضا بأن 

نه ليس ملجلس أأشكال الرقابة التي يقوم بها مجلس املحاسبة هي رقابة بعدية ومضمون ذلك 

فهو إذن يمتاز في مهامه رقابة بعدي فقط وتتمثل أشكال هذه الرقابة املحاسبة رقابة سابقة، 

 في ما يلي:

 سلطة التحري واالطالع ورقابة نوعية التسييراملطلب األول: 

املتعلق بمجلس املحاسبة املعدل واملتمم  1995يوليو  17املؤرخ في  20-95طبقا ألمر 

أربعة سلطات أو كيفيات ملمارسة عملية الرقابة التي جاءت في الباب  02-10بموجب األمر رقم 

الثالث تحت عنوان كيفيات املراقبة التي يمارسها مجلس املحاسبة وجزاءات تحرياته، التي 
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االطالع وسلطة التحري، رقابة نوعية التسيير مراجعة حسابات املحاسبين  تتمثل في حق

 العموميين ورقابة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية.

على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل  االطالعملجلس املحاسبة الحق في أن يطلب 

املصالح والهيئات الخاضعة لرقابته،  رقابة الهيئات املالية واملحاسبية الالزمة لتقييم تسيير

وسلطة التحري التي يمنحها القانون للمصالح املالية في  االطالعكما أنه يقوم بممارسة حق 

على املسائل املنجزة  االطالعالدولة وله الحق أن يقوم بكل التحريات الضرورية من أجل 

لتي تتعامل مع مراعاة التشريع باالتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام مهما تكن الجهة ا

 .املتعلق بمجلس املحاسبة( 20-95)االمر الجاري به العمل. 

كما يتمتع قضاة مجلس املحاسبة بحق الدخول إلى املحالت التي تشملها أمالك 

التحريات ذلك  الجماعات العمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس املحاسبة عندما تتطلب

وترسل إلى مجلس املحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن إدارات الدولة 

واملتعلقة بالتنظيم املالي واملحاسبي واإلجراءات املطبقة على تسيير الوسائل واألموال 

 العمومية.

 يطلب مجلس املحاسبة من السلطات السلمية ألجهزة الرقابة الخارجية، التي تكون 

ؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته، االطالع على كل املعلومات أو الوثائق أو التقارير التي م

كما يمكن ، (2009)طيبي ، تملكها أو تعدها عن الحسابات الخاصة بهذه الهيئات أو تسييرها 

القيام بمساعدته في أعماله املادية والتي له االستعانة بأعوان القطاع العام املؤهلين من أجل 

تكون تحت مسؤوليته، وبعد موافقة السلطات السلمية التي يتبعونها و له الحق باستشارة 

أخصائيين أو تعيين خبراء من شأنه إفادته أو مساعدته في أشغاله خاصة إذا كانت العمليات 

وقائع املطلوب الحكم فيها تتطلب الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو ال

 ذلك.

يشترط في هؤالء األخصائيين أو األعوان أو الخبراء االلتزام بالسير املنهي ولهم الحق في 

 على كل الوثائق واملعلومات من أجل تمكينهم من أداء عملهم على أحسن وجه االطالع

معفيين من االلتزام بالسير واملسؤولين واألعوان التابعون ألجهزة الرقابة الخارجية يكونون 

املنهي واحترام التدرج اتجاه مجلس املحاسبة و في حالة ما إذا تعلق األمر باالطالع على وثائق أو 

معلومات وإفشائها يؤدي إلى املساس بالدفاع الوطني أو االقتصاد الوطني، يقوم مجلس 
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لسري املرتبط بهذه املحاسبة باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع ا

 .(94، صفحة 2009)طيبي ، الوثائق واملعلومات. 

كما أنه يتعين على كل محاسب في الهيئات واملؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس 

املحاسبة أن يقدم حساباته في اآلجال القانونية و إال تم معاقبته طبقا ملا نصت عليه 

 1995جويلية  17املؤرخ في  20-95من األمر 61، بحيث تنص املادة 20-95من األمر 61املادة

دج ضد املحاسب 50000دج و5000ار غرامة مالية تتراوح بين املتعلق بمجلس املحاسبة إصد

املتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال املستندات الثبوتية أو عدم تقديمها 

ويمكن ملجلس املحاسبة أن يرسل إلى املحاسب أمرا بتقديم حسابه في األجل الذي يحدده له 

دج  500ـاألجل املحدد يطبق مجلس املحاسبة إكراها ماليا على املحاسب يقدر ب انقض ىإذا 

(يوما، يمكن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من املادة 60عن كل يوم تأخير ملدة ال تتجاوز ستين)

(يوما، وإذا لم يتم تسليم 60من هذا األمر على املحاسب املعني بمجرد انقضاء مدة)68

(يوما يتعين على السلطة اإلدارية املختصة تعيين محاسب جديد بعد 60الحسابات بعد مض ي)

تقديم طلب إلى مجلس املحاسبة ويكون مكلفا بإعداد الحسابات وتقديمها في اآلجال املحددة 

من قبل مجلس املحاسبة أما بالنسبة لألمرين بالصرف فيتعين عليهم تقديم حساباتهم 

يات واآلجال املحددة عن طريق التنظيم، وإذا وقع اإلدارية إلى مجلس املحاسبة حسب الكيف

أي تأخير في تقديم الحسابات اإلدارية تطبق على األمرين بالصرف األحكام املنصوص عليها في 

املتعلق بمجلس املحاسبة، و بالتالي البد على الهيئات الخاضعة  20-95من األمر 61املادة 

لس املحاسبة وفي اآلجال التي يحددها مج إلىلرقابة مجلس املحاسبة أن تقوم بإرسال 

املتعلق بمجلس  20-95)االمر الحسابات والوثائق الضرورية ملمارسة املهام املخولة له 

حسابات  إلىمن األمر السالف الذكر، باإلضافة 65، وهذا ما نصت عليه املادة املحاسبة(

وفي حالة  ،( 1966قانون االجراءات الجزائية،  155-66)االمر  تيةاستعمال املساعدات الثبو 

عدم إعداد الحسابات الخاصة باستعمال هذه املساعدات يقوم مجلس املحاسبة في حدود 

 صالحياته بعملية الرقابة انطالقا من الحسابات السنوية للهيئة املعنية.

كما يتعين على هذه الهيئات أن تقوم بإرسال الحسابات املتضمنة استعمال املوارد التي 

تم جمعها والبد أن تبين هذه الحسابات تخصيص هذه املوارد حسب كل نوع من أنواع 

النفقات وفي حالة رفض أو عدم إرسال هذه الوثائق عند إجراء التحقيقات يعرض مرتكبه 

من األمر املذكور 68دج و هذا ما حددته املادة  10000دج و 1000لغرامة مالية تتراوح بين 
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سالفا، كما يمكن أن يعاقب بنفس الغرامة كل من ال يقدم ملجلس املحاسبة وبدون أي مبرر 

 املعلومات الضرورية ملمارسة مهامه أو يعمل على عرقلة مهمة التدقيق التي يجريها.

نه: "كل عرقلة أاملذكور سابقا على  20-95مر من األ 68وتضيف الفقرة الثالثة من املادة 

متكررة تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة، يتعرض املتسبب فيها العقوبات املنصوص عليها في 

قانون االجراءات  155-66)االمر الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية". 43املادة 

 .( 1966الجزائية، 

إن مجلس املحاسبة يعمل أيضا على مراقبة عمل الهيئات واملصالح العمومية الخاضعة 

لرقابته يقوم مجلس املحاسبة برقابة نوعية تسيير الهيئات واملصالح العمومية الخاضعة 

لرقابته، فيقوم بتقويم شروط استعمال املوارد والوسائل املادية واألموال العمومية وتسييرها 

الفعالية واالقتصاد من طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل على مستوى من 

املستعملة كما أنه يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود 

آليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم كل التوصيات التي يراها ضرورية وشروط استعمال 

ال العمومية وتسييرها على مستوى من الفعالية واالقتصاد من املوارد والوسائل املادية واألمو 

طرف هذه املصالح بالرجوع إلى األهداف والوسائل املستعملة، كما أنه يقيم قواعد تنظيم 

وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية ويقدم كل 

 (20-95)االمرالتوصيات التي يراها ضرورية. 

يراقب مجلس املحاسبة أيضا في هذا املجال شروط منح واستعمال اإلعانات 

واملساعدات املالية التي منحتها الدولة والجماعات املحلية اإلقليمية واملرافق العمومية 

الخاضعة لرقابته، تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط املطلوبة لهذه 

لها مع الغايات التي منحت من أجلها وعند االقتضاء يمكن أن املساعدات ومطابقة استعما

يتأكد مجلس املحاسبة من مدى اتخاذ الهيئات املستفيدة على مستوى تسييرها الترتيبات 

 املالئمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه املساعدات والوفاء بالتزاماتها املحتملة إزاء الدولة.

واملخططات والبرامج  األعمالويقوم مجلس املحاسبة باملشاركة في تقييم فعالية 

والتدابير التي قامت بها مؤسسات الدولة أو الهيئات الخاضعة لرقابته مباشرة، والتي بادرت 

بها السلطات العمومية على املستوى االقتصادي واملالي لتحقيق أهداف املصلحة الوطنية، 

حاسبة بإعداد التقارير الخاصة باألشغال التقييمية التي يقوم بها، والتي حيث يقوم مجلس امل

تحتوي على معاينات ومالحظات يقوم بإحالتها إلى مسؤولي املصالح والهيئات املعنية، وعند 
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الضرورة إلى سلطاتهم السلمية أو الوصية من أجل تقديم إجاباتهم ومالحظاتهم في األجل الذي 

اسبة، بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات واالقتراحات يحدده لهم مجلس املح

قصد تحسين فعالية ومردودية تسيير املصالح وهيئات املراقبة ويرسلها إلى مسؤولها وكذا إلى 

 .املتعلق بمجلس املحاسبة( 20-95)االمر الوزراء والسلطات اإلدارية املعنية. 

ويقوم كذلك بعرض التقرير على رئيس الفرع أو رئيس الغرفة حسب الحالة، كما 

يعرض التقرير على رئيس التشكيلة املداولة املعنية بقصد املصادقة عليه، ويقوم املقرر 

بدوره بإعداد مشروع مذكرة تقييمية وذلك بعد فحص األجوبة املستلمة أو عند انقضاء 

يلة املداولة الذي يمكنه بمبادرته الشخصية أو بناء على األجل، ويعرضه على رئيس التشك

اقتراح املقرر أو بطلب املسؤولين املعنيين أو السلطات املعنية بتنظيم النقاش ويشارك في هذا 

النقاش، والتي تقوم بدورها بضبط تقييمات مجلس املحاسبة النهائية عقب اإلجراءات 

تراحات املناسبة، ويقوم املقرر بتحضير مذكرة املقررة، وتكون مرفقة بكل التوصيات واالق

املسؤولين  إلىالتقييم النهائية التي يسلمها إلى رئيس التشكيلة، والذي يعمل على تبليغها 

)املرسوم  املعنيين والسلطات املعنية، وذلك بعد التأكد من مطابقة هذه املذكرة نتائج املداولة

، يحدد انتقاليا االحكام املتعلقة بتقديم الحسابات الى مجلس  56-96التنفيذي رقم 

 (1996املحاسبة، 

رقابة االنضباط في مجال تسيير امليزانية ومراجعة حسابات املحاسب  املطلب الثاني:

 العمومي

جانب قيام مجلس املحاسبة بمراقبة نوعية التسيير يقوم كذلك بمراجعة حسابات  إلى

، حيث املتعلق بمجلس املحاسبة( 20-95)االمر املحاسبين العموميين ويصدر قرارات بشأنها 

املوصوفة فيها ومدى يقوم بمراجعة كل حسابات التسيير والتدقيق في صحة العمليات املادية 

 مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية املطبق عليها.

 1996يناير  22املؤرخ في  56-96( من املرسوم التنفيذي رقم 02تنص املادة الثانية )

"يجب على األمرين  يحدد انتقاليا األحكام املتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس املحاسبة على:

أدناه على املحاسبيين العموميين  05والثانويين، ومع مراعاة أحكام املادة بالصرف الرئيسيين 

ومختلف املؤسسات والهيئات العمومية  اإلقليميةالتابعين ملصالح الدولة والجماعات 

الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية، أن يودعوا حساباتهم اإلدارية وحسابات التسيير لدى 

يونيو من السنة املوالية للميزانية املقفلة"،  30ي أجل أقصاه كتابة الضبط مجلس املحاسبة ف
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ومن هنا نرى أن األمرين بالصرف واملحاسبين العموميين ملزمون بأداء حساباتهم لدى كتابة 

ضبط مجلس املحاسبة والذي بدوره يقوم بمراجعة تلك الحسابات وبهذا يدقق في صحة 

)املرسوم التنفيذي رقم  والتنظيمات املعمل بها.العمليات املادية ومدى تطابقها مع النصوص 

 .(1996، يحدد انتقاليا االحكام املتعلقة بتقديم الحسابات الى مجلس املحاسبة،  96-56

ويخول لرئيس الغرفة املختصة تعيين مقرر يكلف بإجراءات التدقيق واملراقبة ملراجعة 

حسابات التسيير والوثائق الثبوتية الخاصة بها ويضمنه اقتراحاته ليتم إرسال التقرير من 

الناظر العام الذي بدوره يقدم استنتاجاته ليعرض امللف للمداولة للبت فيه  إلىرئيس الغرفة 

نهائي إذا لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد املحاسب أو بقرار مؤقت في غيرها من  إما بقرار

املجلس  إلىاملحاسب حتى يمكنه من الرد وإرسال إجابته  إلىالحاالت ويتم تبليغ القرار، املؤقت 

مرفقة بالوثائق الثبوتية إلبراء ذمته ويعاد امللف إلى الناظر العام إلبداء رأيه ويحدد تاريخ 

 من قبل رئيس الغرفة للبت النهائي.الجلسة 

يعمل مجلس املحاسبة على مراجعة حسابات املحاسبين العموميين، كما يصدر أحكاما 

بشأنها، ففي مجال مراجعة حسابات التسيير يتأكد من صحة العمليات املادية املوصوفة فيها 

يقوم بإجراء التحقيق ومدى مطابقتها مع اإلحكام التشريعية و التنظيمية املطبقة عليها، كما 

والحكم على حسابات املحاسبين العموميين يكون كتابة وحضورا هذا ما نصت عليه املادة 

املذكور سابقا، ويقوم رئيس الغرفة املختصة بتعيين مقررا للقيام بإجراء  20-95من األمر 76

بمفرده التدقيقات من اجل مراجعة حسابات التسيير، وذلك بموجب أمر ويقوم هذا األخير 

أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس املحاسبة بمراجعة وفحص 

 .املتعلق بمجلس املحاسبة( 20-95)االمر . التدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية

وبعد االنتهاء من معاينه، يقوم املقرر بإعداد تقريرا كتابيا مرفقا بمالحظاته واقتراحاته ، 

ويعرضه على رئيس الفرع املعني الذي يمكنه بان يأمر بإجراء تدقيق إضافي أو أعمال أخرى من 

أجل تحسين نوعية التقرير، و يودع املقرر تقريره بعد استكماله قانونا مصحوبا بكل عناصر 

رئيس الفرع ويتم تقديم وتسليم التقرير إلى  إلىمللف لدى كتابة الضبط في الغرفة ليسلم ا

 .رئيس الغرفة

الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ، ليعرض في  إلىيرسل رئيس الغرفة كل امللف 

ي مخالفة األخير كل امللف على التشكيلة املداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي  إذا لم تسجل أ
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)شاللي  مسؤوليته. إقرارعلى مسؤولية املحاسب العمومي وبقرار مؤقت في الحاالت األخرى أي 

 ،2002) 

، شروط األخذ  07/09/1991املؤرخ في  312-91كما يحدد املرسوم التنفيذي رقم 

الحسابات وكيفيات اكتتاب تامين بمسؤولية املحاسبيين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي 

"ال يؤخذ  منه على ما يلي:02يغطي مسؤولية املحاسبيين العموميين حيث تنص املادة 

بمسؤولية املحاسبين العموميين املالية إال الوزير املكلف باملالية أو مجلس املحاسبة وفقا 

 68باملحاسبة العمومية واملادة املتعلق  1990املؤرخ في سنة 21-90من القانون رقم 46للمادة 

. املتعلق بتنظيم مجلس املحاسبة وسيره" 04/12/1990املؤرخ في  32-90من القانون رقم 

 .(92، صفحة 2002)شاللي ، 

يوقع كل من رئيس الجلسة واملقرر املراجع وكتابة الضبط على القرار النهائي، يكتس ي 

الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية التنفيذية، يبلغ القرار إلى  هذا القرار

الناظر العام واملحاسبين واألعوان املعنيين والوزير املكلف باملالية ملتابعة التنفيذ بكل الطرق 

 القانونية.

ية وقد تشكلت مخالفة أو خطأ ما خرقا صريحا لقواعد االنضباط في مجال تسيير امليزان

واملالية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو هيئة عمومية يختص مجلس املحاسبة بتحميل كل 

مسير أو عون تابع ملؤسسات أو املرافق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته مسؤولية هذا 

 الخطأ.

ومن هنا فللمجلس أن يعاقب عن هذه األخطاء واملخالفات بغرامات يصدرها في حق 

ال تتعدى املرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون املعني عند ارتكابه للخطأ  مرتكبيها

"يعاقب على  ، تنص حيث على:20-95من األمر 89املعاقب عنه، وهذا ما أكدته املادة 

أعاله بغرامة يصدرها مجلس املحاسبة في حق مرتكبي 88املخالفات املنصوص عليها في املادة 

كن أن يتعدى مبلغ الغرامة املرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه هذه املخالفات، ال يم

العون املعني عند تاريخ ارتكاب املخالفة، ال يمكن الجمع بين الغرامة املحكوم بها إال في حدود 

 من هذه املادة ".02املبلغ األقص ى املحدد في الفقرة 

سؤول لدى هيئة وللمجلس أيضا صالحية أن يعاقب بغرامة كل عون أو مسير أو م

عمومية خاضعة لرقابته والذي يكون قد تهاون في أداء التزاماته بغرض الحصول على كسب 

مالي ملصلحته الشخصية أو يكون قد خرق أحد األحكام القانونية والتنظيمية املعمول بها فاذا 
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خالفة ما كشفت نتائج تدقيقات مجلس املحاسبة التي تضبطها الغرفة املختصة قانونا بان امل

املرتكبة تمثل خرقا صريحا لقواعد االنضباط في مجال امليزانية فهنا يوجه رئيس الغرفة تقريرا 

الناظر العام الذي بعد تلقيه املعلومات  إلىرئيس املجلس املحاسبة فصد تبليغه  إلىمفصال 

لف اإلضافية التي يطلبها عند االقتضاء من الغرف القطاعية املختصة، يقوم إما بحفظ امل

أن يقوم باملتابعة ويحرر بذلك استنتاجاته  أمابموجب قرار معلل، إذا كان ال مجال للمتابعة و 

-95)االمر  التي توصل إليها كتابيا ويرجع امللف إلى رئيس مجلس املحاسبة قصد فتح التحقيق

مجلس املحاسبة بتعيين مقرر من بين ، وهذا يقوم رئيس املتعلق بمجلس املحاسبة( 20

 املستشارين لدراسة امللف.

 : خاتمة

إعطاء رؤية  إلىسمحت لنا دراسة موضوع مجلس املحاسبة بين الصالحيات واملهام، 

وتحليل للموضوع، فوجدنا أن الرقابة املالية لها مهام أساسية في تحقيق مشروعية ونظامية 

 .العمليات املالية وتطابقها مع التشريع والتنظيم املعمول بهما

 األموالفالرقابة املالية ال تكون لها فعالية إال إذا منحت ألجهزة مستقلة تتكفل بحماية 

والفعال للرقابة كونها تتم بعد تنفيذ امليزانية العامة مما يعني أن  اإليجابير العامة، فرغم الدو 

املالحظات من جانب الهيئة املختصة تتم على أساس الواقع وليس التقدير، لذلك فإنها تكون 

اقدر على اقتراح اإلصالحات في املستقبل إال أنها لم تعد كافية في الدول املعاصرة، مثل 

رك اإلدارة تراقب نفسها بنفسها في هذا املجال لم يعد مقبوال أو مستوعبا الجزائر، الن ت

والدليل على ذلك كثرة جرائم الفساد، ووجود تجاوزات وانحرافات مالية والتي يعود مصدرها 

 األول واألساس ي انعدام اإلشراف والرقابة على السلطة التنفيذية عند قيامها بتنفيذ امليزانية .

ـــــة في مجلس أما فيما يخص ا ــــــــــة التي هي محور دراستنا و املتمثلـــــــــــــــــ لرقابة الالحقـــــــ

املحاسبة ال تخلو بدورها من عيوب من بينها، أنه ال يمكن الكشف عن املخالفات املالية التي 

ل، حتى ولو هي عن عمد أو خطأ أو إهمال إال بعد أن تكون األموال العامة قد تم إنفاقها بالفع

 كان هذا األسلوب يقلل من وقوع املخالفات إال أنها ال تمنع ارتكابها، وإنما اكتشافها بعد وقوعها

اكتشاف هذه املخالفات قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابها، بحيث يمكن  أنباإلضافة إلى 

وهذا ما يقلل فيه الشخص املسؤول قد تم تغييره إما بانتقاله لوظيفة أو عمل أخر أو تقاعد، 

 .من الحد من الفساد وانتشاره إمكانيتهامن قيمتها من جهة، وعدم 
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طبيعة الواقع الذي يفرضه  إلىكما توصلنا أيضا إلى أن سبب تهميش هذا الجهاز يعود 

هيمنة السلطة التنفيذية على حساب الهيئات  إلىالنظام السياس ي القائم الذي يسعى 

، لهذا فان هذا الوضع ال يسمح ببروز أو ظهور أي جهاز رقابي يتمتع باالستقاللية األخرى 

الحقيقية والقدرة على املراقبة وتحقيق الفعالية املطلوبة، فرقابة املجلس ترتبط بمدى 

استعداد السلطات العمومية على تقبلها وحرصها ملمارستها على جميع مصالح الدولة دون 

نفيذ قراراته وتوصياته دون أي إهمال، وهكذا يصبح الدور الذي يؤديه استثناء والعمل على ت

املجلس له أهمية من خالل تمتع أعضائه باالستقرار و الحصانة الكافية في أداء مهامهم مما 

يجعلهم يؤمنون بإلزامية تطبيق القانون والعمل خالفا لذلك سيؤدي بهم إلى تحمل املسؤولية 

قائص التي يعاني منها هذا الجهاز، واملتمثلة في عدم االكتراث املالية بغض النظر عن الن

بالتقارير الرقابية التي يعدها عدم وجود الجزاءات املناسبة في حالة ارتكاب أخطاء جزائية، 

فقدان أعضاءه لالستقاللية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية، عدم وجود ضمانات 

حاسبة من تأدية وظائفهم على الوجه املطلوب، بالرغم قانونية ومادية تمكن قضاة مجلس امل

من ذلك يمكن تجاهل دوره في مجال الرقابة الالحقة ألموال الدولة بصفة كلية فيجب على 

املشرع تدعيمه بشكل يتالءم مع مكانته القانونية وذلك بعالجه بواسطة، وجود إلزام قانوني 

قارير الرقابة في مدة معنية، نشر تقارير الرقابة على كافة السلطات اإلدارية لضرورة الرد على ت

التي يجريها مجلس املحاسبة بصورة علنية وتضمين تلك التقارير اإلجراءات حيال املخالفين 

االستقاللية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية  وأعوانهممنح قضاة مجلس املحاسبة 

شاملة في مجال إنتاج املعلومات  وحمايتهم من كل أشكال الضغوطات، تبني استراتيجية

 إلىاملتعلقة بالفساد ومظاهره، تفعيل دور أجهزة الرقابة املالية في مواجهة الفساد، إضافة 

واملراقبين على مستوى مجلس املحاسبة،  اإلداريينتنمية القدرات املؤسساتية للفاعلين 

الرقابية حتى يتمكن كل جهاز من االطالع على  األجهزةالتنسيق بين مجلس املحاسبة ومختلف 

عمل كل منهما ممارسة الرقابة على السلطات العليا مثل: السلطتين التشريعية والتنفيذية 

تحقيقا للعدالة، إعطاء للمجلس كهيئة قضائية سلطة إصدار عقوبات جزائية ملرتكبي 

لرقابة باملزيد من الحياد ضرورة استقاللية يكون بدعم هذه الهيئات القائمة با األخطاء

والتوصيات ال يمكن لها  اإلصالحاتليها، مع العلم أن هذه إوالنزاهة في أداء املهام املوكلة 

 تفعيل دور هذا الجهاز إذا لم تجسد على أرض الواقع.

 



 

 الرقابة املاليةملفاهيمي ملجلس املحاسبة ودوره في ااإلطار 
 

281 

  :النتائج والتوصيات

التصور الذي فبالرغم من اإلصالحات املتتالية التي عرفتها املجلس فإنه لم يرقى لبلوغ 

يصبو إليه والشفافية التي يسعى إلى تحقيقها في تسيير األموال العمومية فقد بقيت هذه 

التصورات واألهداف كمجرد فكرة حاملة وكذا بالنسبة للفعالية التي يرمي إلى ترسيخها في 

مها ما سبيل الرقابة املالية ولعل قصور الرقابة التي يؤديها املجلس تكمن في جملة األسباب أه

 يلي:

عدم االكتراث بالتقارير املقدمة من طرف املجلس وإهمال مضمونها من مالحظات وتوجيهات  -

 قيمة من شأنها تورية قواعد ومبادئ الرقابة على األموال العمومية.

تهميش الدور االستشاري ملجلس املحاسبة، حيث لرئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة  -

ء رأيه حول بعض املسائل وامللفات ذات األهمية الوطنية لكن التشريعية إخطار املجلس إلبدا

نادرا جدا ما يتم اللجوء إليه إلبداء رأيه حول هذه املسائل وحق فيما يتعلق باملشاريع 

 التمهيدية لقانون املالية وضبط امليزانية التي أصبحت ال تعرض حتى على الهيئة التشريعية.

لوظيفية والعضوية وتأثير السلطة التنفيذية على فقدان مجلس املحاسبة لالستقاللية ا -

قرارات املجلس والتقصير في متابعة القضايا التي يكشف عنها املجلس لوجود مصالح متبادلة 

 بين املتهمين الذين يكشف عنهم املجلس.

كما أن دور املجلس في مكافحة الفساد املالي يعتمد على الرقابة املنتهكة املتمثلة في تقديم  -

ير مفصلة يحررها ويضعها بين رئيس الجمهورية إلعالمه بامللفات والقضايا التي يكشفها تقار 

املجلس ألن أقص ى ما يملكه املجلس هو طلب املخالفين للتحقيق الجنائي واإلداري وقراراته ال 

 تجوز أي حجيته وال يملك إال توصية.

املال العام من  رغم ما سبق ذكره من دور ريادي أصبح مجلس املحاسبة في حماية

الفساد املالي بموجب ما تدعم به من آليات ووسائل رقابية إال أنه ال يزال لم يرقى إلى املستوى 

 املنتظر منه كهيئة رقابية قوية ولم تحقق األهداف املوجودة منه.

 ومن خالل هذه النتائج نقترح بعض التوصيات علي الشكل التالي:

لرقابة يجب أن تنتج املراقبة باإلشهار الواسع إلفادة من أجل ضمان أقص ى لدرجة فعالية ا -

 أكبر عدد ممكن من املسؤولين وإعالم الرأي العام.

وضع التشريعات املالية التي تغطي كافة األمور املالية للدولة، تكون مرنة وتواكب التغييرات  -

 املستمرة في النواحي العاملية املالية واالقتصادية.
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جلس للرأي العام من خالل التقارير السنوية وجعل هذا اإلجراء إلزامي إعالن نتائج رقابة امل -

وذلك نظرا لدورة الكبير في نوعية الرأي  20-95من األمر رقم  16من خالل تعديل صياغة 

 العام والتأثير في نفوس املخالفين للقواعد واألنظمة.

رية ومستمرة ضرورة إنشاء الدعوة إلى نشر التقارير في الجريدة الرسمية الجزائرية بصفة دو  -

 مجلس للرقابة في الجماعات املحلية )الوالئية والبلدية(.

 املراجع:قائمة 

 : ملؤلفاتا
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،  10/06/1966صادرة في  48، الجريدة الرسمية  عدد 08/06/1966مؤرخ في  155-66رقم  ألمرا -

 22/03/2011املؤرخ في  06-11ائية معدل ومتمم بموجب القانون رقم الجز  اإلجراءاتمتعلق بقانون 
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   ملخص:

خصوصا في ظل تعتبر قضية االمن الطاقوي من القضايا األساسية التي تشغل الرأي العالمي 

تزايد الطاقة املوجهة لدواعي التنمية االقتصادية،  من جهة أخرى فإن إعتماد العالم على مصادر 

طاقوية ناضبة  لم يعد كافيا إلشباع الطلب املتزايد على الطاقة،  لذا نالحظ مجهودات دولية لتنويع 

الجزائر كغيرها من الدول  الطاقوي واإلستثمار فيها يعرف بالطاقات املتجددة، ومن جهتها أعطت

أهمية كبيرة للطاقات املتجددة تجسدت في إطالق برامج طموحة  لتطويرها تمثلت أساسا في البرنامج 

، وبالتالي كان الهدف من الدراسة اكتشاف 2030-2011الوطني للطاقات املتجددة للفترة ما بين 

توفرة عليها  واهم املالح الكبرى البارزة النهج الطاقوي في الجزائر، ومن ثم تحليل الهم املصادر امل

للبرنامج الوطني للطاقات املتجددة، وهو االمر الذي  يبرز أهمية هذا املوضوع التي  تكمن في مدى 

إدراك الحكومة الجزائرية لضرورة التغيير الطاقوي ومواجهة  التحديات في تحقيق  والحفاظ على 

 امنها الطاقوي 

 الطاقة، الطاقة املتجددة، االمن الطاقوي، الجزائر:  الكلمات املفتاحية 

Abstract:   

The issue of energy security is considered one of the main issues that 

occupy global opinion, especially in light of the increase in energy directed 

to the reasons for economic development on the other hand, the world's 

dependence on depleted energy sources is no longer sufficient to satisfy the 

increasing demand for energy, so we note international efforts to diversify 

and invest in energy known as energies For its part, Algeria, like other 

countries, gave great importance to renewable energies, which was 

embodied in the launch of ambitious programs to develop them, mainly 
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represented in the national program for renewable energies for the period 

between 2011-2030, and therefore the aim of the study was to discover the 

energy approach in Algeria, and then analyze the most important resources 

available. It is the most important and prominent navigator of the national 

program for renewable energies, which highlights the importance of this 

issue, which lies in the extent of the Algerian government’s awareness of the 

need for energy change and facing challenges in achieving and maintaining 

its energy security. 

Key words: energy, renewable energy, energy security, Algeria. 

 مقّدمة: 

باالهتمىىىال البىىىالا منىىىذ العقىىىود املاضىىىية ملىىىا يحملىىى  مىىىن أهميىىىة إقتصىىىادية يحظىىىو موضىىىوع الطاقىىىة 

وأهميىىة سياسىىية تتمثىىل فىىي امىىتالك ، تتمثىىل فىىي تشىىغيل وسىىائل اإلنتىىا  واملشىىاريع اإلقتصىىادية التنمويىىة

النفىىوو والهيمنىىة والسىىيطرة،  واملتتبىىع لتوزيىىع مصىىادر الطاقىىة يجىىد ولىى  االخىىتالل الكبيىىر فىىي توزيعهىىا مىىا 

الشىىىمال املتقدمىىىة ودول الجنىىىو  الناميىىىة حيىىىل أن جىىىل منىىىالع الطاقىىىة تتركىىىز فىىىي دول الجنىىىو  بىىىين دول 

 ممىىىىىا يجعلهىىىىىىا محىىىىىىو أطمىىىىىىاع وتنىىىىىىافم لىىىىىىدول القىىىىىوى الكبىىىىىىرى وعرضىىىىىىة لتعميىىىىىىق التبعيىىىىىىة و االسىىىىىىتغالل ، 

والجزائىىىر ضىىىمن هىىىذ  املنظومىىىة حالهىىىا كحىىىال دول الجنىىىو  فباعتبىىىار مىىى هالت واإلمكانىىىات التىىىي تمتلكهىىىا 

لطاقىة سىوام منهىا التقليديىة كىالنفو والغىاز أو مصىادر الطاقىة املتجىددة تضىعها أمىال رهىان بخصوص ا

 .لهذ  الدول الكبرى من جهة وأمال تحدي واتي حول كيفية االستغالل الناجع لهذ  الثروة

وقىىىد تصىىىاعد الحىىىديل فىىىي اعونىىىة األخيىىىرة عىىىن األمىىىن الطىىىاقوي و عىىىن الطاقىىىة املتجىىىددة كطاقىىىة بديلىىىة 

تعانيىىى  الطاقىىىة التقليديىىىة وان لىىىم تلغىىى  بإعتبارهىىىا طاقىىىة بديلىىىة نالعىىىة مىىىن  الىىىذيطىىىي ال جىىىز مسىىىتمرة تغ

كالطاقىىىىة الشمسىىىىية وطاقىىىىة الريىىىىاح وامليىىىىا  والكتلىىىىة  ، مصىىىىادر الطبيعىىىىة الدائمىىىىة واملسىىىىتمرة واملتجىىىىددة

الحيىىىة ....وهيرهىىىا،  واملالحىىىظ علىىىى هىىىذ  املصىىىادر أ هىىىا تتمركىىىز أكثىىىر فىىىي لعىىى  دول الجنىىىو  وفىىىي مقىىىدمتها 

الجزائر مما جعل العديد مىن الىدول الكبىرى تسىالى لالسىتثمار و الشىراكة معهىا فىي مصىادر هىذ  الطاقىة 

السىىتغاللها واالسىىتثمار فيهىىا والتىىي ت جىىز الىىدول املصىىدر منفىىردة  خاصىىة ملىىا تحملىى  مىىن تكىىالي  باهضىى 

 .على القيال بها

و لقىىد أخىىذت الجزائىىر املبىىادرة ل ىىوج همىىار التجربىىة فىىي اإلسىىتثمار فىىي الطاقىىة املتجىىددة كطاقىىة 

مىىىن أجىىىل  تعزيىىىز أمنهىىىا الطىىىاقوي وتحقيىىىق التنميىىىة املسىىىتدامة  ، بديلىىىة عىىىن الطاقىىىة األحفوريىىىة الناضىىىبة

األجيىىال القادمىىة فىىي الثىىروات الطبيعيىىة لىىدولتهم هىىذا مىىن ناحيىىة، ومىىن ناحيىىة أخىىرى تحفيىىز وحفىىظ حىىق 
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اإلسىىىتثمارات التنمويىىىة ممىىىا يجعلهىىىا أمىىىال رهىىىان كيفيىىىة االسىىىتغالل االنجىىىع ملصىىىادر الطاقىىىة املتجىىىددة فىىىي 

 الجزائر.

 املبحث األول: اإلطار النظري للدراسة

الطىىىاقوي ألي بلىىىد فىىىي العىىىالم يعتبىىىر قضىىىية اسىىىتراتيجية و إن االمىىىن : إشـــكالية الدراســـة : األول املطلـــ  

وات أولويىىىة  لصىىىاسالي السياسىىىات ومنفىىىذعها، بىىىل و يتعىىىدى االمىىىر إلىىىى حىىىد جعىىىل األمىىىن الطىىىاقوي  بمثابىىىة 

ي للبلد، و تزخر الجزائر بثروات و موارد طاقوية هائلىة و تشىتمل هىذ  املىوارد  علىى صىنفين ماالمن القو 

مىىوارد الناضىىبة أو الفانيىىة  مىىع اسىىتهالكها و تتمثىىل فىىي الوقىىود األحفىىوري مىىن اثنىىين، الصىىن  األول و هىىو 

، 2015ســمير، )نفىىو و هىىاز طبيالىىي، وصىىن  ثىىاسي يتمثىىل فىىي مىىوارد متجىىددة و هيىىر قابلىىة للنضىىو  و الفنىىام

و يعىىد اإلسىىتثمار فىىي الطاقىىات املتجىىددة مىىدخل حقيقىىي لتجىىاوز األزمىىات التىىي يمكىىن أن تتعىىرج  (،108ص

د الطاقويىىىة سىىىوام مىىىن حيىىىل الىىىوفرة او مىىىن حيىىىل امليكانيزمىىىات التىىىي تىىىتحكم فىىىي سىىىوق الطاقىىىة لهىىىا املىىىوار 

العامليىىىة  و منىىى  أهديىىىد أمىىىن الدولىىىة الطىىىاقوي و إسىىىتقرار الجزائىىىر،  وقىىىد قامىىىت الجزائىىىر فىىىي الشىىىروع فىىىي 

ة تكريم مقاربة الطاقات املتجددة من تكريم األهداف املسىتدامة مىن خىالل الءجىوم إلىى مىوارد طاقويى

ففىىىىي هىىىىذا السىىىىياق سىىىىطر السىىىىلطات العموميىىىىة فىىىىي الجزائىىىىر جملىىىىة مىىىىن  (163، ص2020)ليلــــ ، هيىىىىر تقليديىىىىة

األهىىداف  الطموحىىة فيمىىا يتعلىىق باالنتقىىال الطىىاقوي )تطىىوير الطاقىىات املتجىىددة   و تحقيىىق قىىدر معىىين 

نحىىو نظىىال  و مىىا تضىىمن  هىىذا البرنىىامج للنتقىىال الطىىاقوي  2030مىىن النجاعىىة الطاقويىىة و ولىى  فىىي  فىىاق 

متنىىىوع مبنىىىي علىىىى العقالنيىىىة الطاقويىىىة، و إقتصىىىاد الطاقىىىة و الطاقىىىات املتجىىىددة و اقىىىل انبعاثىىىا للغىىىازات 

امللوثىىىىة،  مىىىىع إرسىىىىام قواعىىىىد التنميىىىىة االقتصىىىىادية املسىىىىتدامة و ضىىىىمان تىىىىوفر إمىىىىدادات الطاقىىىىة الالزمىىىىة 

و إسىتنادا إلىىى مىا تقىدل و اعتبىارا للغايىىة البحثيىة مىن ورام هىذ   الدراسىىة   (129، ص2018)عبـد القـادر، لىذل 

تستدعي طبيعة املوضوع و الجوانب املرتبطة ب  صياهة اإلشىكالية علىى النحىو التىالي: مىاري أبىرز مالمى  

الواقىع الطىىاقوي فىىي الجزائىىرا و فيمىا تتمثىىل اسىىتراتيجية الجزائىىر الطاقويىة لتعزيىىز امنهىىا الطىىاقوي  وفىىق 

 ا 2030-2011للفترة ما بين املتجددة الطاقة  رنامج ب

 : و أهدف الدراسة إلى: الهدف من الدراسةاملطل  الثاني:  

 التعرف على ماهية األمن الطاقوي  

 التعرف على واقع و مستقبل الطاقات املتجددة في الجزائر 

 إبراز دور و مصادر الطاقة املتجددة في تعزيز إمدادات الطاقة في الجزائر 

عىىىرج أبىىىرز املشىىىاريع و االسىىىتراتيجيات التىىىي قامىىىت بهىىىا الحكومىىىة الجزائريىىىة فىىىي مجىىىال الطاقىىىات   

 املتجددة
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: وتكمىن أهميىىة الدراسىة فىي كو هىىا تتنىاول و احىدة مىىن املواضىيع املهمىىة  :أهميــة الدراسـة الثالـثاملطلـ  

ور املتزايىىىد ملصىىىادر الطاقىىىة الحديثىىىة  التىىىي كثىىىر حولهىىىا التنىىىافم فىىىي اعونىىىة األخيىىىرة كمىىىا تتجلىىىى فىىىي إبىىىراز د

املتجىىىىىىددة فىىىىىىي اقتصىىىىىىاديات الىىىىىىدول،  و ولىىىىىى  مىىىىىىن اجىىىىىىل تحفيىىىىىىز الدولىىىىىىة الجزائريىىىىىىة علىىىىىىى زيىىىىىىادة و تسىىىىىىريع 

اإلسىىىىىتثمار فىىىىىي هىىىىىذا ااجىىىىىال حىىىىىت يكىىىىىون لهىىىىىا دور ريىىىىىادي فىىىىىي السىىىىىوق الطاقويىىىىىة املسىىىىىتقبلي و تعزيىىىىىز أمنهىىىىىا 

  الطاقوي 

لدراسىىىىة تىىىىم االعتمىىىىاد علىىىىى املىىىىنهج الوصىىىىفي : لتحقيىىىىق الهىىىىدف مىىىىن ا:منهجيــــة الدراســــة الرابــــ املطلــــ   

جىىل تجميىىع املعلومىىات أالتحليلىىي لكونىى   مالئمىىا لعىىرج املفىىاهيم املتعلقىىة بموضىىوع الدراسىىة وولىى  مىىن 

 .والحقائق املتعلقة باملوضوع ثم تحليلها للوصول إلى معرفة تفصيلية باملوضوع

 .التأصيل النظري و املفاهيمي ملصطلحات الدراسات: الخامساملطل  

 الفرع األول: أدبيات أساسية تتعلق بالطاقة:

: لقد حجزت الطاقة مكانا لها في االدبيات االقتصادية أكثر من مىرة و لقىد وردت عىدة مفهوم الطاقة*

 تعاري  للطاقة في مختل  األبحاث و الدراسات و علي  يمكن تعري  الطاقة كمايلي:

ري أحد املقومات الرئيسية للمجتمعات املتحضرة و تحتا  إليها كافة قطاعات ااجتمع في  الطاقة* 

الحياة اليومية،  إو يتم استخدامها في تشغيل املصاسع، باإلضافة إلى الحاجة املاسة في تسيير و 

 (04، ص2012نبيل، )تحري  وسائل النقل اا تلفة و هير ول  من األهراج

 

رىىي الوسىىيلة الرئيسىىة التىىي يعتمىىد عليهىىا اإلسسىان لتحقيىىق عىىالم افضىىل راحىىة و اكبىىر سىىعادة و  الطاقـة* 

اإلسسىىىانية علىىىى امتىىىداد الحقىىىب التاريخيىىىة  رفىىىا  أمثىىىل كمىىىا ا هىىىا تعتبىىىر املفتىىىاح الرئي ىىى ي لنمىىىو الحضىىىارة 

اقىة و لحياة اإلسسان على األرج،  ومن  يمكىن قيىام مىدى تقىدل اإلسسىان مىن قدرتى  علىى الىتحكم بالط

 (148، ص2015)سمير، عادل، مصادرها و استغاللها بالصورة التي تعطي افضل النتائج

ري عبارة عن مصادر طبيعية دائمة  الفرع الثاني:. التعريف االصطالحي للطاقات املتجددة:             

وهير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سوام كانت محدودة او هير محىدودة ولكنىها متجىددة باستمرار، وري 

نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي سسبيا، كما سعني بالطاقة املتجددة الكهربام التي يتم 

لحرارة الجوفية واملائية وكذل  الوقود الحيوي توليدها مىن الشمم والرياح والكتلة الحيوية وا

والهيدروجين املسىتخر  مىن املصىادر املتجددة، او ري تل  املصادر الطبيعية هير الناضبة واملتوفرة 
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وري نظيفة ال ينتج عن استخدامها  في الطبيعة سوام كانت محدودة او هير محدودة اال ا ها متجددة، 

  (142 ،2012)محمد، محمد، تلوث بيئي

املتعلق  09-04من القانون  03: بالرجوع الى املادة تعريف الطاقات املتجددة في القانون الجزائري 

بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة تعرفها كما يلي: اشكال الطاقات الكهربائية او 

الري   الحركية او الحرارية او الغازية ااحصل عليها انطالقا من تحويل االشعاعات الشمسية وقوة 

)ليندة، سهيلة، ايات العضوية والطاقة املائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيويةوالحرارة الجوفية والنف

 (150، ص2019

تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات  : تعريف وكالة الطاقة العاملية

بوتيرة اعلى من وتيرة  الطبيعة التلقائية كأشعة الشمم والرياح التي تتجدد في الطبيعة 

 (2018)عبد هللا، تهالكهااس

الطاقة املتجددة ري كل طاقة يكون  : تعريف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغيير املناخ

مصدرها شم  ي جيوفيزيائي او بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة او اكبر من سسب 

الطبيعة كطاقة الكتلة الحيوية والطاقة استعمالها وتتولد من التيارات املتتالية و املتواصلة في 

الشمسية وطاقة باطن األرج حركة امليا  طاقة املد والجزر في ااحيطات وطاقة الرياح , كما توجد 

العديد من االليات التي تسم  بتحويل هذ  املصادر الى طاقات أولية كالحرارة والطاقة الكهربائية الى 

 (150، ص2019)ليندة، سهيلة، ددة تسم  بتوفير خدمات الطاقةطاقة حركية باستعمال تكنولوجيات متع

هناك صعوبة في التوصل لتعري  محدد ألمن الطاقة، وول   الفرع الثالث: مفهوم االمن الطاقوي:

في ظل تباين مدلول املفهول ما بين الدول املصدرة واملستوردة ملصادر الطاقة، وكذا التباين بين دولة 

، هير أن  ومن أجل تحقيق أمن الطاقة ينبغي التعاون ما بين الدول وأخرى داخل كل مجموعة

املنتجة واملستهلكة، والتعامل مع قضية الطاقة من منظور اقتصادي لعيدا عن االعتبارات األمنية 

لدول  السيطرة بما يضمن توافر املصادر الكافية واعمنة من الطاقة للدول املستوردة، وضمان 

القومية للطاقة، بما يمكنها من تحقيق مكانة دولية وإقليمية أفضل بما  املنتجة على مصادرها

 (356ص، 2018)عمر، دحمان، يتوازى مع ما تملك  من مصادر للطاقة

يعبر عن إتاحة مصادر الطاقة التي يعتمد عليها بكميات كافية واستقرار  األمن الطاقوي  

سسبي وأسعار مقبولة بالنسبة للدول املستوردة واملستهلكة لهذ  املصادر، وبالتالي فإن 

تعرج هذ  املوارد للنقص الحاد وانخفاج الكميات املعروضة للبيع أو ارتفاع هذا يعني 

 (356، ص2018ن، )عمر، دحمانقص في تأمين الطاقة
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بأنىى  تىىوافر مصىىادر الطاقىىة دون انقطىىاع بأسىىعار  وكالــة الطاقــة الدوليــة أمــن الطاقــةوتعىىرف  

معقولىىىىةأ و أمىىىىن الطاقىىىىة لىىىى  العديىىىىد مىىىىن الجوانىىىىب: أمىىىىن الطاقىىىىة علىىىىى املىىىىدى الطويىىىىل تتعامىىىىل 

أساسىىىىىىا مىىىىىىع االسىىىىىىىتثمارات فىىىىىىي الوقىىىىىىىت املناسىىىىىىب لتىىىىىىوفير الطاقىىىىىىىة بمىىىىىىا يتما ىىىىىىى   مىىىىىىع التطىىىىىىىورات 

القصىىىير  املىىىدىية واالحتياجىىىات البي.يىىىة. ومىىىن ناحيىىىة أخىىىرى، أمىىىن يركىىىز الطاقىىىة علىىىى االقتصىىىاد

علىىىى قىىىدرة نظىىىال الطاقىىىة علىىىى االسىىىتجابة الفوريىىىة للتغيىىىرات املفاج ىىىة فىىىي التىىىوازن بىىىين العىىىرج 

 والطلب

و يعرف أيضا ان الطاقة من خالل ثالثة مظاهر، فاملظهر األول يقول على تقليص أو تحديد  

في توافر الطاقة من مصدرها و هو لعد  النقطاعإمكانات التعرج في الدولة او منطقة  ما 

قصير املدى، و املظهر الثاسي للمفهول هو العمل بضمان سريان النظال العالمي للطاقة و 

املطلوبة منها سوام نفطا او عازا و هيرهما مع تزايد الطلب،  و ثالل املظاهر هو توافر الكمية 

العمل على تطوير أشكال إستهالك الطاقة و ترشيد  تقنيا لتقليل الضرر بالبي ة من اجل 

 (165، ص2020ليل ، )تنمية متوازنة

 املبحث الثاني: الواق  الطاقوي في الجزائر

 املطل  األول :مصادر الطاقة

 (57، ص2016نذير، )الفرع األول: املصادر الطاقوية وفق معيار أصل املصدر: و تضم مجموعتين

: رىىىي املصىىىادر املوجىىىودة فىىىي الطبيعىىىة و لىىىيم للسسىىىان دخىىىل فىىىي ولىىى ، وتشىىىمل هىىىذ  مصـــادر طبيعيـــة *

الغىاز الفحىم، البتىرول، )املصادر الطاقة الشمسية، طاقة الریاح، الوقود األحفوري بأنواع  اا تلفىة 

 الطبيالي

:ري املصادر التي تنشأ عن سشاط اإلسسان ووكائ  في االستفادة من لع  الظواهر  مصادر صناعية*

 الطبيعية كالتقنيات  املستخدمة في عملية توليد الطاقة الكهربائية

 (248، ص2017)ريم، عبد الرحمان، املصادر الطاقوية وفق املعيار اإلقتصادي االقتصاديالفرع الثاني: 

رىىي املصىىادر القابلىىة للتجىىارة و تتمثىىل فىىي البتىىرول، الغىىاز الطبيالىىي والفحىىم و رىىي تمثىىل  *مصــادر تجاريــة

 %من الطاقة املستغلة حاليا 90حوالي 

: ري الطاقة التي ال يتاجر فيها و لم يتم استغاللها إال فىي القىرن العشىرين، و تتمثىل غير تجاريةمصادر *

 …في الطاقة الشمسية ، طاقة الرياح
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 املصادر الطاقوية وفق املعيار البيئي: و التي تضم: الفرع الثالث

أي مشىىىىىىىاكل بي.يىىىىىىىة عنىىىىىىىد  تتىىىىىىىرك: و رىىىىىىىي مصىىىىىىىادر نظيفىىىىىىىة بي.يىىىىىىىا ال مصـــــــادر نظيفـــــــة) صـــــــديقة ( للب ئـــــــة*

 و الجدير بالذكر هنا ان معظم الطاقة املتجددة نظيفة بي.يا استخدامها

و تضىىىىىم هىىىىىذ   اسىىىىىتخدامهاخلفىىىىىات للبي ىىىىة عنىىىىىد : ورىىىىىي املصىىىىادر التىىىىىي ي ىىىىىح ها ممصــــادر ملولـــــة للب ئـــــة*

 ااجموعة البترول، الفحم،  و الغاز الطبيالي، و اليورانيول

 املصادر الطاقوية وفق معيار الديمومة و مدى قدراتها عل  التجدد الفرع الراب :

: وري التي يكون رصيدها في الطبيعىة ثابىت و يتنىاقص عبىر الىزمن مىع املصادر غير املتجددة)الناضبة(*

كميىىىىىات  اكتشىىىىافزيىىىىادة عمليىىىىات االسىىىىتخدال أو االسىىىىتخرا   ممىىىىا يجعلهىىىىىا معرضىىىىة للنفىىىىاو إوا لىىىىم يىىىىتم 

جديىىدة منهىىا تعىىوج املسىىتخدل و تسىىاعد علىىى ااحافظىىة علىىى الرصىىيد حيىىل أن نقصىىها يضىىع قيىىدا علىىى 

 (248، ص2017)ريم، عبد الرحمان،  جموعة البترول، الفحم، و الغاز الطبياليعملية التنمية و تضم هذ  اا

رىي املصىادر التىي يتزايىد الرصىيد املتىاح منهىا للنمىو الطبيالىي و تبقىو  املصادر املتجددة) غيـر الناضـبة(:*

عىن املعىدل الطبيالىي لتجىددها  استغاللهامتجددة و يظل احتياطاأها قائمة لكن لشرط أال يزيد معدل 

ورىي نظيفىة ال تى دي إلىى تلويىل البي ىة عكىم الطاقىة التقليديىىة  االسىتخدالإعتمىاد  عمليىات  إعىادة  مىع

ومن اهم املصادر الطاقوية املتجددة نجد: الطاقىة الشمسىية، و طاقىة الريىاح، طاقىة الحراريىة و طاقىة 

 املد و الجزر، و الطاقة املائية للبحار و ااحيطات

 وي في الجزائراملطل  الثاني: السياق الطاق

هاز –إن أهم ما يميز السياق الطاقوي  في الجزائر هو اإلرتباط الوثيق بااحروقات) بترول 

من مداخيل الجزائر ري مداخيل قطاع ااحروقات في حين أن النمو   %98الطبيالي ، و ول  أن 

االستراتيجي من البترول والغاز الطبيالي مع محدودية اا زون  االستهالكياملتزايد للطلب الداخلي 

لهذ  املادة، تجعل التحول الطاقوي نمووجا طاقويا متسم بالديمومة أمرا حتميا وعلي  فإن ترشيد  

االستهالك ااحلي و تحقيق الفعالية الطاقوية أصب  من األهداف االستراتيجية أي نموو  جديد 

من الطاقة تستعمل من طرف العائالت و   %40من الجانب االستهالكي فإن لالستهالك الطاقوي أما 

عبد ) من االستهالك الكلي %20من طرف قطاع النقل  في حين ال يمثل قطاع الصناعة سوى   30%

 (133، ص2018القادر، 

 حيل ان  فيما ةوعن النموو  االستهالكي  للطاقة في الجزائر فغن  يرتكز على الطاقات التقليدي

)منها  2005مالين سنة  8مقابل   2015مليون طن سنة  18يخص املنتوجات البترولية تم إستهالك 
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إوا ما إستمرت الوتيرة على هذا النهج أما فيما يخص   2020وقود  و سوف يتضاع  خال سنة  80%

اما من مليار متر مكعب فهو في تزايد مستمر،  40وصل االستهالك إلى  2015الغاز الطبيالي ففي سنة 

عن طريق الغاز  %98كطاقة كهربائية املنتجة بنسبة   %60حيل املستهلكين فإن العائالت تستهل  

من االستهالك   %34.44الطبيالي مع اإلشارة هنا ان معدل إستهالك الغاز الطبيالي في الجزائر هو 

 (10، ص2018، 2018ريم، )%22الكلي للطاقة في حين ان املعدل العالمي 

 املطل  الثالث: دواف  توجه الجزائر نحو الطاقات املتجددة 

 و هو ما يمكن توضيح  من خالل الشكل التالي

 : دواف  توجه الجزائر نحو الطاقات املتجددة01الشكل رقم 

   
ورقة مقدمة  الطاقة املتجددة ودوروها في تحقيق سياحة البيئية،: حميدة اوكيل، فتيحة خوميجة،  املصدر

إستغالل الطاقات املتجددة لخدمة السياحة  و دوروها في تحقيق التنمية ضمن امللتقو الوطني حول "

،  كلية العلول االقتصادية و التجارية و علول التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بو مردام، الجزائر، املستدامة

 2019أفريل 24

 ملتجددة في الجزائراملطل  الراب : إمكانيات و مقومات الطاقة ا

متلك اجلزائر بعض املقومات أي املصادر الطاقوية املتجددة اليت ميكن هلا أن تطور الطاقة املتجددة يف اجلزائر ميكن إجيازها 
 فيما يلي
 محطة كهربائية، ومن 50: تمل  الجزائر نظال كهربائي يتكون من 18الطاقة الكهربائية

من الشبكات املعزولة التي تمون مناطق الجنو  البعيدة عن شبكة نقل مترابطة تغطي شمال البالد 

الشبكة املترابطة، إضافة إلى لع  املنتجين الذاتيين )ااجمعات الصناعية الكبرى  الذين ينتجون 

 الكهربام لسد حاجاأهم وول  باستعمال وسائل إنتا  خاصة

  :في مجال إنتا  الكهربام   تعتبر الطاقة الشمسية أكبر البدائل عن البترولالطاقة الشمسية

فهي تكنولوجيا جديدة سسبيا وتمثل مكانة واعدة في ااجال الطاقوي  فمواردها  كبيرة و  ثارها على 

البي ة  محمدو وت من  للبلدان  األكثر عرضة ألشعة الشمم في العالم فرصة مماثلة لتل  التي ت منها 

واطئ األكثر عرضة للرياح، وفي هذا اإلطار تتميز حاليا مزارع الرياح في البحار األوروبية وات الش

الجزائر بكو ها بلد منتج قوي مصدر للطاقة فهي  تستفيد من خالل  موقعها الجغرافي بكميات كبيرة 
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مليار ميقاواط في السنة وتعتبر من أعلى حقول  5من الشمم الذي يمثل منتجا هائال للطاقة يتجاوز 

 لي و الذي يوضح ض امة الطاقة الشمسية في الجزائرالشمسية في العالم والجدول التا

 

 : الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر01الجدول رقم

 ال حرام الهضا  العليا املنطقة الساحلية املناطق

 86 10 4 %املساحة

مدة اإلشعاع الشم  ي)ساعة/ 

 السنة 

2650 3000 3500 

الطاقة املتوفرة في 

 3املتوسو)كيلوواط ل

 السنة /

1700 1900 2650 

ااجلة اإلنتقال نحو الطاقة املتجددة كمقاربة لتحقيق االمن الطاقوي في الجزائر،  ليلى ل جال،املصدر: 

 167، ص2020، جامعة باتنة، 16، العدد09الجزائرية لألمن و التنمية، ااجلد

إن القرامة األولية لءجدول توضح مدى هن  الجزائر من هذ  الطاقة أين يتعدى متوسو مدة 

ساعة في املنطقة ال حراوية التي تمثل  3500سىاعة في السىنة ليصل إلى 2600اإلشىعاع الشمسىي 

 2 2650%مىن املسىاحة اإلجماليىة كمىا أن متوسىو الطاقىة قىد يصىل  86سسبتها من الجزائر 

مرة االستهالك  5000مرات مجمل االستهالك العالمي للطاقة،  4سنة أين تمثل /وواط/ل كيل

و فيما يلي   تيراواط ساعي/ السنة 3000مرة استهالك أوربا املقدر بى  60الجزائري من الكهربام و

 يوضح الشكل التالي شدة اإلشعاع الشم  ي في مختل  مناطق الوطن

 /السنة 3لشدة اإلشعاع الشمس ي في مختلف مناطق الوطن)كيلوواط/م: املتوسط السنوي 02الشكل رقم

   
استراتيجية طاقوية و طنية لتحقيق اإلنتقال الطاقوي عل  ،  2018): سعيدة طيب، سنوس ي بن عبواملصدر

، كلية الحقوق و العلول السياسية، جامعة 03، مجلة املفكر للدراسات القانونية و السياسية، العدد2030مدى 

  169الجياللي بو سعامة خميم مليانة،  ص

 تنقسم الجزائر إلى منطقتين جغرافيتين كبيرتين متميزتين، الشمال والجنو  :طاقة الرياح ، 

كلم، وتضاريم جبلية  1200الذي يحد  البحر األبي  املتوسو، ويتميز لساحل يمتد على  الشمال

كاألطلم التلي واألطلم ال ح اروي، حيل تتموقع بينهما السهول والهضا  العليا وات املناخ 

القاري، املتميز بمعدل سرعة رياح هير مرتفعة جدا، هير أننا نجد مناخات فصلية على املواقع 
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لوهران وعنابة، وبالهضا  العليا لتيارت، وكذا املناطق التي تحدها بجاية شماال وبسكرة  الساحلية

أما الجنو  فهو يتميز لسرعة رياح أكبر منها بالشمال، خاصة الجنو  الغربي، إو تتعدى  جنوبا، 

ر تتراوح و علي  يمكن القول أن سرعة الرياح في الجزائ،   ل/ثانية بمنطقة أدرار6ل/ثانية وتصل إلى 4

ل/ثا وري طاقة مالئمة لضخ امليا  خصوصا في السهول املرتفعة،  لقد أتاح وضع خارطة 6إلى  0ما بين 

لتحديد الطاقة املولدة من  2018لسرعة الرياح و كذا الطبعة الجديدة لألطلم الرياحي في جانفي 

تجهيزات توليد الطاقة من  الرياح املتوفرة في الجزائر وكل  املناطق شديدة الرياح، قابلة الحتضان

تيراواط/ساعة  172الرياح،  وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة املولدة من الرياح لهذ  املناطق بحوالي 

)األمير عبد القادر، شعبان، تيراواط/ساعة سنويا قابلة لالستغالل من الناحية االقتصادية 37سنويا، منها 

 ( 04، ص2016

 في الجزائر: خريطة الرياح 03الشكل رقم

   
، ورقة مقدمة رهانات وخبرة الجزائر في مجال الطاقة املتجددة،  2018)املصدر: محمد سالمي، الدراجي مدراق

استراتيجيات الطاقة املتجددة و دورها في تحقيق التنمية ضمن فعاليات امللتقو العلمي الدولي ال امم حول "

، 2العلول االقتصادية و التجارية و علول التسيير، جامعة البليدة، كلية  -دراسة تجارب بعض الدول -املستدامة

 10أفريل ، ص 23/24يومي 

 و تبلا حصة إنتا  الكهربام من الطاقة املائية بالحضيرة  :(134ص، 2018)عبد القادر، الطاقة الكهرومائية

ميغاواط و ترجع هذ   االستطاعة الضعيفة إلى العدد القليل من السدود من جهة و  286أي  %1الوطنية بنسبة 

تقدر الكميات   عدل إستغالل املوارد  املتوفرة من جهة أخرى، و تتمركز هذ  املنشآت في املناطق الشمالية  

نحو البحر وتقدر  مليار متر مكعب لكن أهل ها ال يستغل وتتج  68املتساقطة على الترا  الوطني بى 

  103ملوارد امليا  السطحية، يوجد حاليا  2/3ًمنها حوالي  3مليار ل 25املوارد بى املتجددة حاليا 
ً
سد ا

والجدول املوالي يوضح  محطات توليد الطاقة (06، ص2018مسعود، حنان، )سدا في ال دمة 50منها 

 الكهرو مائية في الجزائر

 الطاقة الكهرو مائية في الجزائر: محطات توليد 02الجدول رقم

 الطاقة املركبة)ميغاواط  ااحطات الطاقة املركبة)ميغاواط  ااحطات

 7000 هريب 71.5 درقينة
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 6.425 قوريات 24 إهيل إمدا

 5.700 بوحنيفة 100 منصورية

 15.600 واد فوضة 16 أراقن

 3.500 بني بهدل 8.085 سوق الجمعة

 4.228 تسالة 4.458 تيزي مدان

 286 ااجموع 2.712 إهزيشيل

واق  اإلستثمار في الطاقات املتجددة و دوره في تحقيق االمن  ، 2018محمد مداحي ،  يوس  قا  ي )املصدر: 

ورقة بحثية مقدمة لفعاليات امل تمر الدولي ال امم حول: استراتيجيات ، الطاقوي العالمي عرض حال الجزائر

تحقيق التنمية املستدامة تجار  لع  الدول، كلية العلول االقتصادية والعلول الطاقات املتجددة ودورها في 

 17،  الجزائر، ص2أفريل جامعة البليدة24-23التجارية وعلول التسيير،  يومي

 :منبع ميا   200يشكل الكلم في الشمال الجزائري احتياطيا  الطاقة الحرارية الجوفية

 لحرارة األرج الجوفية 
ً
ويوجد أكثر من في شمال شرق وشمال هر  البالد حارة واقعة معدنية ً هاما

درجة م وية، وأقصاها منبع حمال املس وطين،  40إو تبلا هالبا، درجة حرارة هذ  املنالع  . أساسا

تعتبر هذ  الينابيع الطبيعية تسربات ل زانات باطنية حارة وات  .م وية 90بدرجة حرارة تصل الى 

متر مكعب بالثانية، وال تمثل إال جزما يسيرا من إمكانيات إنتا  هذ   2تدفق طبيالي واتي يبلا 

ال زانات .وأكثر هذ  ال زانات يمتد نحو الجنو ، إو يشكل التكون القاري الكبيم خزانا واسعا من 

املسم  بالطبقة  يتم استغالل هذا ال زان ،حرارة األرج الجوفية، يمتد إلى أالف الكيلومترات املربعة

حيل تصل درجة حرارة ، متر مكعب بالثانية 4، من خالل الحفر لءحصول على تدفق يصل إلى االلبية

م وية .إن استغالل تدفق الطبقة االلبية والتدفق الطبيالي للمنالع يمثل  57هذ  الطبقة إلى 

 :(134ص، 2018)عبد القادر،  ميغاواط 700استطاعة تبلا 

 (17ص، 2018)محمد، يوسف، :طاقة الكتلة الحيوية 

 : احتياطي ال شب: وفي هذا ااجال تنقسم الجزائر إلى منطقتين -أ

هكتار أي أكثر بقليل  25000 .000منطقة الغابات االستوائية والتي تحتل مساحة تقدر  

 .%من املساحة اإلجمالية للبالد 10من 

 %من املساحة اإلجمالية 90املنطقة ال حراوية لءجزائر التي تغطي أكثر من  

مليون ط ن/  864ي الطاقوي من نفايات املنازل والنفايات الزراعية وري تقدر إجماال  االحتياط- 

  طن نفايات زراعية ل. 6.389 و نفايات منازل من  ل.طن2.26السنة، منها 
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املبحث الثالث: دراسة تحليلية للبرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجدد ة للفترة  ما 

 2030-2011بين 
   2030-2011لتطوير الطاقات املتجددة في الجزائر املالمح الكبرى للبرنامج الوطنياملطل  األول: 

محطة شمسية  60على إنجاز 2030إلى  هاية  2011يشتمل برنامج الطاقة املتجددة من 
مشاريع  ز ، وحقول لطاقة الرياح، ومحطات مختلطة، ويكون إنجاز حراريةكهروضوئية وشمسية 

 الطاقات املتجددة إلنتا  الكهربام اا صصة للسوق الوطنية على ثالث مراحل:

  : وتخصص إلنجاز املشاريع الريادية ) النمووجية  الختيار  2013-2011ما بين املرحلة األول
 مختل  التكنولوجيات املتوفرة.

  :برنامج.سوف تتميز باملباشرة في سشر ال 2015-2014ما بين املرحلة الثانية 
   :وسوف تتميز باملباشرة في سشر على املستوى الواسع 2020-2016ما بين املرحلة الثالثة 

وهذ  املراحل تجسد استراتيجية الجزائر التي أهدف إلى تطوير جدي لصناعة حقيقية لطاقة مرفقة 

ترسيخ النجاعة ببرامج تكويني وتجميع املعارف التي تسم  باستغالل املهارات ااحلية الجزائرية ،  و 

الفعلية فالجزائر تعتزل بأن تسل  نهج الطاقات املتجددة قصد إيجاد الحلول الشاملة ودائمة 

للتحديات البي.ية واملشاكل لءحفاظ على املوارد الطاقوية وات األصول األحفورية كما يعتبر هذا 

،  (18، ص2018حمد، يوسف، )مال يار االستراتيجي كجانب تحفيزي في اإلمكانات العامة للطاقة الشمسية

حيل تشكل هذ  األخيرة ااحور األساس ي للبرنامج الوطني املس ر للطاقة الشمسية الحرارية 

من  %37بما يقدر بى  2030سيبلا سنة  والكهروضوئية كحصة معتبرة فإنتا  الطاقة الشمسية

لم يستثني طاقة الرياح مجمل اإلنتا  الوطني للكهربام،  وبالرهم من القدرات الضعيفة فالبرنامج 

من مجمل اإلنتا  الوطني للكهربام  %3التي تشكل ااحور الثاسي للتطوير والتي يجب ان تقار  حصتها 

 وهو ما سيوضح  الشكل التالي 2030في سنة 
 2030: إنتاج الطاقة املتوق  لسنة 03الشكل رقم

  

 17، صمرج  سابق ، 2018: محمد مداحي، يوس  قا  ي)املصدر
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من هذا الشكل أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة، والذي صادقت علي   يتضح
انطالقا من مصادر  2030%من الكهربام مع  فاق  40ينص على توليد  2011فيفري  03الحكومة في 

هير أحفوري ، والنسبة األكبر سوف تكون من الطاقة الشمسية، ملا تولي  الجزائر من اهتمال بهذا 
بالنظر إلى القدرة الشمسية التي تتمتع بها،  والتي تعد األهم في البحر األبي  املتوسو املصدر 

وستسم  هذا االستراتيجية لءجزائر بالتموقع الفعال في هذا ااجال ومموال كبيرا للكهربام ال ضرام 
اختبار  للسوق االوروبية، كما  تعتزل الجزائر تأسيم لعدد من  الوحدات التجريبية الصغيرة بهدف

مختل  التكنولوجيات في ميادين طاقات مختلفة، ويمكن توضح التوجهات الحالية واملستقبلية 
 ملساهمة الطاقات املتجددة في هيكل اإلمداد في الجزائر من خالل الشكل التالي:

 :تغلغل الطاقات املتجددة في اإلنتاج الوطني) تيراواط ساعي(04الشكل رقم

 

 18،  مرجع سابق،  ص 2018)محمد مداحي،  يوس  قا  ي املصدر:

يوضح الشكل أن الطاقات التقليدية تمثل النسبة االهم في هيكل اإلمداد ضمن عملية 
، إال أن ول  ال يعني عدل تطور سسبة االعتماد على الطاقات املتجددة، حيل تتخذ الجزائر اإلنتا 

، 2019)ليندة، سهيلة، نامج الطاقات املتجددة في الجزائراستراتيجية طاقوية تشمل عدة فروع إنتا ، وبر 

 : يعرف باملراحل التالية (155

  ميغاواط 110:يتوقع تأسيم قدرة إجمالية تقدر َ   2013في سنة 
  ميغاواط 650:يتم تأسيم قدرة إجمالية تقار   2015في سنة 
  واحتمال تصدير ما يقر  ميغاواط 2600:ينتظر تأسيم قدرة إجمالية بحوالي 2020في أفق

 ميغاواط 2000
  ميغاواط للسوق الوطني ومن  12000:من املرتقب تأسيم قدرة تقدر بحوالي  2030في أفق

 ميغاواط وهذا ما يوضح  الشكل التالي  10000ااحتمل تصدير ما يقر  
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 واملتجددة)ميغاواط(:حظيرة هيكلة اإلنتاج الوطني للطاقات التقليدية 05الشكل رقم 

  

 19، مرجع سابق،  ص 2018)محمد مداحي،  يوس  قا  ي املصدر:

وبرنامج الطاقات املتجددة قد ركز على تطوير الطاقة الشمسية بنوعيها الضوئية والحرارية وكذا 
 الطاقة الهوائية كما هو موضوح في الجدول التالي:

 برنامج الطاقات املتجددة في الجزائر :الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ظل03جدول رقم 

   

ووعيا منها بالتحديات الطاقوية والبي.ية املرتبطة بتنويع املزيج الطاقوي، وإرادة 
االقتصاديات الكبرى للعالم في تقليص أكثر في الءجوم إلى للطاقات األحفورية، التزمت الجزائر 

املعطيات االقتصادية والسياسية وباملوازاة مع ببرنامج واعد لتطوير الطاقات املتجددة، تماشيا مع 
إعادة توجي  النمو العالمي لالستهالك الطاقوي نحو حلول بديلة جديدة تستجيب الحتياجات 
العاملية، لذل  يعد البرنامج الجزائر لتطوير الطاقات املتجددة حال الستغالل مصادر شمسية 

الطلب الداخلي للكهربام وتصدير جزم من هذا وهوائية هير متناهية بهدف املساهمة في التكفل ب
 الطاقة نحو البلدان األوروبية.

 2030-2011املطل  الثاني: السياسات الداعمة لعمل البرنامج الوطني للطاقات املتجددة 

اعتمدت الحكومة الجزائرية على سلسلة من التوصيات لتعزيز ودعم الطاقات املتجددة من خالل 

نوسي مالئم , وتم اسشام الصندوق الوطني للىتحكم في الطاقىات املتجىددة وضع اطار عمل واطار قا

)عبد من االرادات النفطية%15والذي يتم تغذيتها    FNMEERوالطاقىات وات التوليىد املشىترك 

 و تتمثل هذ  اإلجرامات فيمايلي: (463، 2017النعيم، فوزي، 
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السياسات الداعمة لبرنامج الطاقات املتجددة على اعتمدت  : الفرع األول: البحث و التطوير: 

البحل العلمي , لتطوير برنىامج الطاقات املتجددة لتجعل  حافزا حقيقيا لتطوير الصناعة الوطنية 

 وفي هذا اال طار باإلضىافة الى مراكىز البحىل املءحقىة بامل سسات مثل:

 (APRUA) مركز البحث و التطوير لترقية و عقلنة استعمال الطاقة 

وقد ارتكزت على مجموعة من :   (NEAL)الشركة املختصة في تطوير الطاقات املتجددة 

أهتم كل منها في حدود اختصاصها بتطوير الطاقات  الهي ات و امل سسات االقتصادية , حيل

، 2017)عبد النعيم، فوزي،  املتجددة او توجد ثالث هي ات تالعة لوزارة التعليم العالي ونذكر منها

463) : 

ببوزريعة، وهو مركز مكل   1988مارم  22: أسش ئ في  CDERمركز تطوير الطاقات املتجددة *

بإعداد وتطبيق برامج البحل والتطوير العلمي والتكنولوجي ووضع أنظمة طاقوية االستغالل 

 .تلة الحيوية والهيدروجينالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية األرضية، والك

ببوسماعيل مكل   1988جانفي  9: أسش.ت في  UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية*

بتطوير التجهيىزات الشمسية والقيال بدراسات تقنية اقتصادية وهندسية , وكذل  انجاز نماو  

الحراري او  أولية محدودة، وإنتا  تجريبي نمىووجي متعلىق بالتجهيزات الشمسية وات املفعول 

بفعل االنارة الفولتية وات االستعمال املنزلي والصناعي والفالحي،  كما يعمل على انتا  

التجهيزات واألنظمة الكهربائية الحرارية امليكانيكية التي تدخل في تطوير التجهيزات الشمسية و 

 . استعمال الطاقة الشمسية

وتعمل هذ  الوحدة تحت  1988سنة  وأسش.ت  USTD وحدة تطوير تكنولوجيا السيل سيوم *

وصاية وزارة التعليم العالي و البحىل العلمي ،  تتمثل مهمتها في اجرام اعمال البحل العلمي 

واالبداع والتقييم والتكوين ملا لعىد التىدر  في ميىادين العلىول وتكنولوجيات املواد،  واألجهزة 

م بالتعاون مع الجامعات في تطىوير املعرفة نص  املوصلة للتطبيقات في عدة ميادين ، كما تسه

 وتحويلها الى مهارة تكنولوجية ومنتجات ضرورية لالنتعاش االقتصادي و االجتماعي

لغرداية، تالعة ملركز  1999أسش.ت سنة URAER وحدة البحث التطبيقي في الطاقة املتجددة*

البحثية األخرى من خالل  تطوير الطاقات املتجددة، مهمتها التعاون مع الجامعات واملراكز

 .البحل والتدريب في مجال الطاقات املتجددة

 URERMSوحدة األبحاث التطبيقية في مجال الطاقة املتجددة في املناطق الصحراوية *

أسش.ت وحدة البحل في الطاقات املتجددة في الوسو ال حراوي بأدرار  محطة تجريب األجهزة 

 .فهي م سسة وات طالع علمي تحت  1988الشمسية في الوسو ال حراوي سابقا) في سنة 
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وصاية وزارة التعليم العالي والبحل العلمي، يتء ص سشاطها أساسا في القيال بنشاطات البحل 

ة وتطوير الطاقات املتجددة في املناطق ال حراوية، وإعادة هيكلة م سسات والتجريب لترقي

 .(464، ص2017)عبد املعيم، فوزي، البحل

يقول بدور أساس ي حيل يضمن بصفة نوعية : IARE املعهد الجزائري للطاقات املتجددة*

الطاقوي ويشمل التكوين في ميادين الهندسة واالمن والتدقيق  ،  تطوير الطاقات املتجىددة

 . وتسيير املشاريع

 :و الجبائية الفرع الثاني: اإلطار القانوني و اإلجراءات التحفيزية 

  إن تطوير الطاقات املتجددة في الجزائر أصب  م طرا بمجموعة من القانوني االطار :

 كاعتيالنصوص القانونية 

الشروط السياسية : وعهدف الى تحديد 1999جويلية  28املؤرخ في  99-09القانون رقم *

الوطنية للتحكم في الطاقىة ووسائل تطورها ووضعها في حيز التنفيذ : كما يشمل مختل  

التدابير واإلجرامات املتخذة من اجل ترشيد استهالك الطاقىة وتطوير استهالك الطاقات 

 املتجددة والتقليل من اثر النظال الطاقوي على البي ة من خالل تخفي  إصدارات الغازات

: ينص هذا القانون على فت  مجال املنافسة في  2002فيفري  05املؤرخ في  02-01القانون رقم 

انتا  وتوزيع الكهربام من خالل من  املتعاملين حق الدخول في انتا  الكهربام وتوصيلها الى 

 الشبكة الوطنية للكهربام بدون تمييز مع الحفاظ على مهال ال دمة العمومية كنقل الكهربام

: بموجب هذا القانون حددت التدابير العامة  2004اوت  04املؤرخ في  04-09لقانون رقم ا

 املنشآتاملراكز و املعدات الكهربائية كالقواعد والتقنيات املطبقة على  بإسشامال اصة 

 . الكهربائية واالنارة العمومية , كما نص على اسشىام املرصىد الوطني للطاقات املتجددة

: املتضمن اسشام صندوق للطاقات املتجددة ويتم تمويل  2009املالية التكميلي لسنة قانون 

  (15، ص2018)الغالي، ياسين، . من الجباية البترولية%0.5عن طريق احتسا  

:عهدف هذا املرسول الى دعىم االسىتثمار  2011يوليو  14املؤرخ في  252_11مرسوم تنفيذي رقم 

 عمومي للغازفي الكهربىام والتوزيع ال

: عهدف هذا املرسول الى التحكم في 2016 أفريل 06املؤرخ في  121-16مرسوم تنفيذي رقم   

 الطاقة والطاقة املتجددة

 (276، ص2017)حميد، عاشور، اإلجراءات التحفيزية و الجبائية: 

  يمكن لحاملي املشاريع في مجال الطاقات املتجددة االستفادة من املزايا املمنوحة بموجب 

 املتعلقة بتطوير اإلستثمار 2001أوت سنة  20امل رخ في  01-03األمر
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يمكن من  امتيازات مالية و جبائي  و جمركية لألسشطة و املشاريع التي تسهم في  تحسين  

 الفعالية الطاقوية و ترقية الطاقات املتجددة

عليها في إطار زيادة على ول  تستفيد هذ  األسشطة من املشاريع من االمتيازات املنصوص  

 .التشريع  و التنظيم املتعلقين لترقية اإلستثمار لصالح األعمال وات األولوية

 املبحث الراب :  التحديات الراهنة لألمن الطاقوي في الجزائر

تواج  الجزائر تحديات أمنية تمم  صميم أمنها الطاقوي و حتي الوطني ناتجة عن عديد العوامل 

 :(:276، ص2017)حميد، عاشور، نتيجة تبعيتها املطلقة لهذا القطاع و التي نذكر منهااا تلفة و املتنوعة 

حيل سجل تراجع   املطل  األول: تحدي و تذبذب و إنخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية:

 لينزل إلى عتبة  2014دوالر للبرميل في جانفي  109األسعار في السوق الدولية انحدارا تنازليا عن عتبة 

و هو أكبر إنخفاج تشهد  األسعار منذ ا هيارها امل قت عال   2016دوالر  للبرميل سنة  30أقل من 

دوالر  في  37لسبب األزمة  املالية العاملية، حينما وصل  سعر البرميل  الواحد  من النفو  2008

و يرجع  هذا التراجع  إلى إنخفاج الطلب العالمي  على الطاقة نتيجة تباط   200833ديسمبر 

معدالت النمو االقتصادي  لدى الدول الكبرى الصناعية) الصين، الهند  و دول شرق  سيا و دول 

منطقة اليورو ، فضال عن وفرة فائضا في العرج الطاقوي  تجاوز مليوسي برميل ، وهذا لسبب 

ي  األمريكي إلى السوق الدولية ، وقرار األوب  لعدل  خف   سق  إنتاجها و دخول النفو ال  ر 

زيادة في تحسن على كفامة  (276، ص2017)حميد، عاشور، مليون برميل يومي 30إبقائ  في حدود  

إستخدال  الطاقة في الدول املتقدمة، و بالتالي اسعكم  هذا الواقع بصفة مباشرة  على حالة االمن 

لجزائري بما اسعكم بدور  على عائدات  الجزائر من تصدير هذا املورد حيل انخفضت  الطاقوي  ا

 لتتمثل نتائج هذا التراجع في عجز امليزان التجاري لءجزائر 2015سنة  %40إلى 2014عال  %9بنسبة

 املطل  الثاني: تحدي زيادة االستهالك املحلي ما يرافقه من دعم األسعار: 

مليون طن مكافئ نفو عال  52الطاقة في السوق ااحلي الداخلي لءجزائر مقدار لقد بلا إستهالك 

بالنسبة للغاز  %7بالنسبة إلى الوقود و  %8، ويزداد هذا االستهالك  بنسبة سنوية تقار  2013

بالنسبة إلى الكهربام  مع توقع زيادة كبيرة نتيجة تواصل عمليات تغطية و ربو  %12الطبيالي، و

 3لم يصل عدد املستفيدين من هاز املدينة سوى  2013د بالكهربام و الغاز فمثال في سنة مناطق البال 

مليون مشترك فقو، ويضاف إلى هذا  التحدي تحدي مرافق  خر  و هو دعم الدولة ألسعار الطاقة 

 .من الناتج ااحلي الطاقوي  (2015)عبد املجيد،  % 10في السوق ااحلي الذي يشكل قيمة 
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 الثالث: تحدي لورة الغاز الصخري و تراج  قيمة املوارد الطاقوية :املطل  

دفعت طفرة إنتا  الغاز ال  ري في الواليات املتحدة إلى توازنات جديدة  في سوق الطاقة الدولية و 

تزداد رهانات هذ  التوازنات على االمن الطاقوي العالمي مع ض امة تقديرات احتياطات هذا املورد 

دولة في العالم إلى ان  40تقدر إدارة املعلومات الطاقة االمريكية حسب دراسة شملت  الطاقوي حيل

،  تليها األرجنتين بنحو  3ترليون ل 1100احتياطات العالم من الغاز ال  ري موجودة بالصين بنحو 

حوز ، بينما ال ت3مليون ترليون ل 660، ثم الواليات املتحدة األمريكية بنحو 3مليون ترليون ل 800

فقو، فغن سوق الطاقة  سيشهد حسب التوازنات  الجديدة  3مليون ترليون ل 20الجزائر إال على 

ال تصب في صالح  الدول املنتجة للطاقة األحفورية التقليدية، هذا من جهة و من ناحية أخرى فغن 

األوروبية  تكنولوجيا  إستخرا  هذا املورد موجودة في الواليات املتحدة االمريكية و لع  الدول 

 فقو فضال عن تأخر الجزائر على هذ  العملية سيجعلها تخسر أسواقها الطاقوية مستقبال

: ونقصد بذل  هيا  السياسات التي تدعم غياب السياسات املحفزة لالستثمار: املطل  الراب 

مات التوج  وتصب نحو الطاقات البديلة أو املتجددة، من جهة أخرى ضع  الحوافز املادية والكفا

 . لالستثمار في مجال الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية

: ونقصد بذل  هيا  امل سسات املطل  الخامس: نقص البنية التحتية في مجال الطاقة املتجددة 

التي تحتا  إلى الطاقة املتجددة من جهة، وهيا  ونقص تأهيل امل سسات والكفامة لتطبيق مشاريع 

 . واستخدال الطاقة املتجددة

 خاتمة: 

اليول  واكثر  من أي وقت مض   أصب  لزاما عليها إستغالل جميع إمكاناأها الطاقوية في الجزائر 

ظل تراجع أسعار و احتياطي املوارد التقليدية و في نفم الوقت البد على الحكومة الجزائرية ان 

ح الطاقات املتجددة تدرك  التحديات املستقبلية التي يفرضها  األمن الطاقوي،  و التي تصب في صال

و تضخ في   املزيد  2030لذا عليها ان تحرص على إنجاح البرنامج الوطني للطاقات املتجددة إلى عال 

بهذ  اإلمكانيات يمكن أن تحقق االكتفام ااحلي، وقد تصل إلى و من استثمارات و ال تخفضها 

على العمول توصلنا من  بإعتبارها سوقا رائدة في مجال الطاقة املتجددة،  تصديرها إلى بلدان أخرى 

 خالل هذ  الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج أهمها:

تعتبر الطاقات املتجددة بديال  حقيقيا  و مكمال للطاقة األحفورية  و من اهم املصادر  

 الطاقوية  املستقبلية
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في ترجمة ألعاد التنمية املستدامة و تساهم  مشاريعها تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما  

التنموية في تحقيق املكاسب االقتصادية و تحسين األوضاع االجتماعية و الحفاظ على 

 املوروث البئي لألجيال القادمة

تمتل  الجزائر إمكانات هائلة من الطاقات املتجددة، ما يحتم عليها ضرورة إستغالل جميع  

لحفاظ على أمنها الطاقوي و حت تكون عنصرا فاعال في مستقبل السوق مواردها من أجل ا

 العالمي للطاقة

التكلفة الرأسمالية  إرتفاعيواج  إستغالل الطاقة املتجددة في الجزائر عدة تحديات أهمها  

لالستثمار في مشاريع الطاقة املتجددة و بوم و تيرة التحول نحو هذا النوع من الطاقات 

 البديلة

 :كما يلي االقتراحاتحول ما سبق يمكن أن نتقدل ببع  بناما 

بها القطاع العال وال اص لدفع مشروع  إسشام مراكز في بحثية مجال الطاقة املتجددة يشارك*

 الطاقىة املتجددة في الجزائر

تشجيع التعاون مع امل سسات العلمية األجنبية لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر الجزائرية في مجىاالت *

 الطاقة املتجددة

االستفادة من الظروف املناخية واملقومات الطبيعية إلقامة وتطوير الطاقة املتجددة في الجزائر *

 مىن خالل لع  الشراكة مع امل سسات األجنبية املتطورة في هذا ااجال

 االهتمال بتطوير تكنولوجيات الطاقة في الجزائر*

 :قائمة املراج 
 االطروحات

، ألر السياسات الطاقوية لالتحاد األوروبي عل  قطاع املحروقات في االقتصاد الجزائري ،  2012)زهبي نبيل-

 .مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في العلول االقتصادية، جامعة فرحات عبام، سطي ، الجزائر

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، استراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية املستدامة،   2016)هانية نذير-

 .الدكتورا ، جامعة قاصدي مرباح،  الجزائر

 :املقاالت 

الجزائر و تحديات األمن الطاقوي بين إستهالك مصادر الطاقة الناضبة و تطوير ، "  2015)بن حامد سمير-

 املسيلة، الجزائر.، جامعة 15، مجلة العلول االقتصادية والتسيير و العلول التجارية، العددالطاقات املتجددة

برنامج تطوير الطاقات املتجددة و الفاعلية الطاقوية في الجزائر في ،   2019)بوزرورة ليندة، قطاف سهيلة-

 جامعة الجلفة، الجزائر، 02، العدد11، مجلة دفاتر إقتصادية، ااجلد2030-2015الفترة 
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، مجلة كهربام العر ، االتحاد العربي للكهربام، الجزائر -الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز،   2012)بوعرو  ريم-

 18العدد

الطاقات املتجددة في الجزائر كبديل للطاقة التقليدية ،  2016)حفوظة األمير عبد القادر، شعبان أعمر سعيد-

اشور، ، جامعة زيان بن ع28، العدد10، مجلة الحقوق والعلول اإلسسانية، دراسات إقتصادية ، ااجلدواق  وآفاق

 الجزائرالجلفة،  

، الطاقات املتجددة كمدخل لضمان االمن   2017)دفرور عبد النعيم ، محيريق فوزي ، مخزومي لطفي-

 الجزائر، جامعة لسكرة، 46،  مجلة العلول اإلسسانية، العددالطاقوي و األمن البيئي في الجزائر

عل  ضوء التحديات الراهنة لالمن  فرص التنوي  االقتصادي،   2017)رسول حميد ، حيدوس ي عاشور -

 الجزائر، جامعة الشهيد حم  ل ضر الوادي ، 3، مجلة التنمية االقتصادية،  العددالطاقوي الجزائري 

دراسة في املخطط الطاقوي -البعد التنموي املحلي للتحول الطاقوي في الجزائر،   2018)روشو عبد القادر-

 ، الجزائر2جامعة البليدة، 3، العدد09بشرية، ااجلد، مجلة االقتصاد و التنمية ال2011-2030

، مجلة تفعيل تبني الطاقات املتجددة لتعزيز االمن الطاقوي ،  2017)قصوري ريم ، أوالد زاوي عبد الرحمان-

 الجزائر، 01، جامعة باتنة07، العدد02دراسات وأبحاث إقتصادية في الطاقات املتجددة، ااجلد

اإلتجاهات الحالية إلنتاج و إستهالك الطاقة الناضبة و مشروع الطاقة ،   2015)عادلكسيرة سمير ، مستوى -

، 14، مجلة العلول االقتصادية و العلول التجارية، العددرؤية تحليلية و آنية و مستقبلية-املتجددة في الجزائر

 جامعة املسيلة، الجزائر

، ااجلة مقاربة لتحقيق االمن الطاقوي بالجزائراإلنتقال الطاقوي نحو الطاقة املتجددة كل جال ليلى ، -

 2020، 01، جامعة باتنة16، العدد09الجزائرية لألمن و التنمية، ااجلد

، مستقبل االمن الطاقوي للجزائر بين الطاقة املتجددة و الغاز الصخري م ون عمر ، بن عبد الفتاح دحمان ، -

 2018ة لشار، ، جامع4، العدد1مجلة البشائر االقتصادية، ااجلد

 املدخالت

اإلستثمار في الطاقات املتجددة السبيل لتحقيق االمن الطاقوي و البيئي ،  2018)بوخروبة الغالي، بوبكر ياسين-

، مداخلة بامللتقو الدولي ال امم حول: اإلنفاق  2030-2011في الجزائر البرنامج الجزائري للطاقات املتجددة 

 جامعة تبسة ،الجزائر مارم 14و13املستدامة  ومتطلبات الحكم الراشد ، يومي البيئي بين حاجات التنمية 

، مداخلة الطاقات املتجددة كبعد استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر،   2018)بوشير  عبد هللا-

مية املستدامة، ، يومي بامللتقو العلمي الدولي ال امم حول: استراتيجيات الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التن

 ، الجزائر02جامعة لوني  ي علي، البليدة أفريل، 24و23

آفاق الطاقات املتجددة في الجزائر مشاري  و إستراتيجية  الطاقات ،  2018)درواس ي مسعود ، حاقة حنان-

، مداخلة بامللتقو العلمي الدولي ال امم حول: استراتيجيات الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املتجددة

 ، الجزائر02جامعة لوني  ي علي، البليدة،  أفريل 24و23املستدامة، ، يومي 
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طاقة املتجددة صناعة الطاقة املتجددة بأملانيا و توجه الجزائر ملشاري  ال،   2012).راتول محمد ، مداحي محمد-

، مداخلة بامللتقو الدولي األول حول: سلوك كمرحلة لتامين إمتدادت الطاقة األحفورية و حماية الب ئة

 الجزائرجامعة قاصدي مرباح،  نوفمبر ،  21و20امل سسات اإلقتصادية في ظل رهانات التنمية املستدامة، يومي 

، مداخلة بامللتقو العلمي لجزائر في مجال الطاقة املتجددةرهانات وخبرة ا،  2018)سالمي محمد، مدراق الدراجي-

افريل ،   24و23الدولي ال امم حول: استراتيجيات الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة، يومي 

   .، الجزائر02جامعة لوني  ي علي، البليدة

، ندوة دولية حول مواجهته: حالة الجزائر تألير إنخفاض أسعار النفط و سياسات،   2015)عطار عبد ااجيد-

 الدوحة ، قطر، ، نوفمبر 7تداعيات إنخفاج أسعار النفو على الدول املصدرة، 

واق  اإلستثمار في الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق االمن الطاقوي ،  2018)محمد، قا  ي يوس  مداحي-

ورقة بحثية مقدمة لفعاليات امل تمر الدولي ال امم: استراتيجيات الطاقة  ،-عرض حال الجزائر-العالمي

املتجددة و دورها في تحقيق التنمية املستدامة دراسة تجار  لع  الدول، كلية العلول االقتصادية وعلول 

 . الجزائر ، 2جامعة البليدة أفريل، /24-23يومي ، التجارية وعلول التسيير، 
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 ملخص:

 واملرتبط أساسا بنشاط الصناعة، جزء من العقار االقتصادي يعتبر العقار الصناعي

ولقد عرف تحوالت في أساليب تسييره  والذي من شأنه دفع عجلة التنمية وترقية االستثمار،

 .واستغالله

سنحاول في هذه الورقة البحثية تناول أحد أساليب استغالله من خالل ما نص عليه 

املتضمن شروط وكيفيات منح االمتياز على 2008-09-01فياملؤرخ 04-08املشرع في األمر 

وخلصنا إلى أن هذا  مشاريع استثمارية إلنجازاملوجهة التابعة لألمالك الخاصة الدولة ي اض األر 

املنح يبدأ بقرار إداري ثم يتم تجسيده في عقد إداري يسمى عقد االمتياز الذي يستند إلى فكرة 

 .االنتفاع دون حق التملك

 عقد امتياز.-عقار صناعي-قرار-األمالك الخاصة للدولة ت املفتاحية :الكلما

Abstract:  
The industial real estate, is part of the economic property that 

pertains to industrial activity, which would drive development and 

promote investment, and he has known transformations in the methods 

                                           
.املؤلف املرسل 

mailto:m.cherbali@cu-aflou.dz
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of managing and exploiting, Trougt what the legeslator in the order08-

04 dated,01-09-2008,Conting the conditions and modalities for 

granting concessions on the private property of the state directed to 

implement investment projects.We concluded that this grant starts with 

an administrative decision and is then embodied in an administrative 

contract called a concession contract that is based on the idea of 

usufruct without the right to own. 

Keywords: Private property of state, Décision, Industrial real estate,  

frachise contract. 

 مقّدمة: 

إن أولويات الدخول في اقتصاد السوق وتدعيم فكرة االستثمار من الناحية 

التدخل إلصالح السياسة العقارية على اعتبار أن العقار هو يتطلب من الدولة  االقتصادية،

 .الوسيلة املثلى لالستثمار سواء كان سياحيا أو فالحيا أو اقتصاديا

تبنت الجزائر أسلوب االمتياز كآلية قانونية جديدة من أجل النهوض باالقتصاد الوطني 

لفتح املجال أمام فجاء إصدار بعض النصوص التشريعية  في ظل االنفتاح االقتصادي،

الجريدة  1993رأكتوب15املؤرخ في 12-93التشريعي كاملرسوم  واألجانب، الوطنيين املستثمرين

منه،على 23الخاص بترقية االستثمار الذي نص في املادة . 2008لسنة  49الرسمية العدد 

 هذا النص الذي أقتصر على منح االمتياز في املناطق الخاصة فقط. ،االمتياز

حاول من خاللها  املالية، قوانينلكن بعد ذلك صدرت مجموعة من النصوص بموجب 

املشرع إيجاد نظام قانوني للعقار الصناعي الذي يعتبر من أهم العقبات التي تواجه املستثمر 

وكثرت التعديالت في النصوص املنظمة لذلك بسبب كثرة املشاكل على أرض  الخاص ميدانيا،

تدى املشرع  إلى فكرة جديدة  الستغالل العقار الصناعي والتي من شأنها الواقع ولهذا فقد اه

أن تكون بديال لكل التشريعات السابقة في هذا املجال تتمثل في االستغالل عن طريق ما يسمى 

لسنة  49الجريدة الرسمية العدد  04-08باالمتياز الغير قابل للتنازل بموجب األمر األمر

2008. 

املطروح كيف يتم منح االمتياز في العقار الصناعي ؟ وما هي أهم اآلثار لكن املشكل 

 املترتبة على هذا املنح؟

اتبعنا املنهج التحليلي، باعتباره املنهج األنسب  ومن أجل مناقشة اإلشكاليات السابقة،

 لتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية.
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 :ووفقا لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين أساسيين

 فتناولنا في املبحث األول إجراءات منح االمتياز في العقار الصناعي

  وتناولنا في املبحث الثاني أهم اآلثار الناجمة عن منح االمتياز في العقار الصناعي.

 إجراءات منح االمتياز في العقار الصناعي املبحث األول:

عمل على تسهيل وتبسيط  إن املشرع الجزائري وسعيا منه إلى تشجيع االستثمار،

اإلجراءات القانونية على مستوى األجهزة التي لها عالقة بعملية منح االمتياز وتقديم الخدمات 

االستثمار وتذليل كل الصعوبات املحتملة على مستوى كل األجهزة  بإنجازاإلدارية املرتبطة 

قاري الذي يمكن قصد الحصول على الوعاء الع اإلدارية التي لها عالقة بهذه العملية،

إال بإتباع إجراءات قانونية سابقة  نه ال يتأتى ذلك،أو  املستثمر من إقامة املشروع االستثماري،

 ملنح حق االمتياز)مطلب أول(،وأخرى الحقة له)مطلب ثاني(.

 املطلب األول: اإلجراءات السابقة ملنح االمتياز في العقار الصناعي

التي يقوم بها الشخص  ز تعتبر من أهم املراحل،إن املراحل التي تسٌبق منح االمتيا

معنويا لالستفادة من ٌحق االمتياز على العقار الصناعي و املترشح سواء كان شخصا طبيعيا أ

يدة الجر  20-10وقبل ذلك تعمل لجنة املساعدة التي تم إنشاؤها بموجب املرسوم التنفيذي

تقوم  وترقية االستثمار وضبط العقار،على تحديد املوقع ، 2010لسنة  04الرسمية العدد 

باقتراح منح االمتياز على األراض ي املتوفرة واملعنية بعملية املنح على أساس بنك معلومات 

حيث يتم التعرف على العقارات  تعده األجهزة املالكة أو املكلفة بتسيير العقار الصناعي،

نشاء مشروع استثماري املتوفرة من طرف الراغب في الحصول على وعاء عقاري قصد إ

إما بالحضور مباشرة إلى اللجنة السالفة الذكر أو تصفح بنك املعلومات أو االطالع  صناعي،

ومنه فعلى كل راغب أو أي  على لوحة اإلعالنات على مستوى اإلدارات املعنية بهاته العملية،

(،لتقوم رع أول فحامل ملشروع استثماري بالتقدم إلعداد ملفه لالستفادة من حق االمتياز)

  )فرع ثاني(.الهيئة املختصة بدراسته

 إعداد ملف الترشح لالستفادة من حق االمتياز الفرع األول:

فعلى الراغب في املشروع الصناعي أن يودع ملفه أمام أمانة   بعد ضبط املوقع وتحديده،

من 05املادة طبقا لنص  اللجنة املساعدة على تحديد املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار،

 .2010جانفي12املؤرخ في20-10املرسوم التنفيذي 
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تحدد فيها مجال النشاط والتقويم  يتضمن هذا امللف بطاقة تقنية وصفية للمشروع،

إضافة إلى ذلك مخططات االستثمار  التكنولوجيات املستعملة، الكمي واملالي للمشروع،

مناصب الشغل التي يمكن  على البيئة،والتمويل وكذلك التدابير املتخذة من أجل املحافظة 

كما يجب أن يرفق هذا امللف ببطاقة تقنية للعقار الذي وقع عليه  أن يوفرها هذا املشروع،

ليتم تقديم هذا امللف  ...الخهمساحته حدود موقع العقار، دد فيها،االختيار بحيث يح

 للدراسة.

 دراسة ملف طلب الحصول على حق االمتياز  الفرع الثاني:

بعد إعداد امللف تأتي مرحلة دراسة امللف املقدم من طرف املتر شح قصد االستفادة 

تقوم أمانة لجنة املساعدة على تحديد املوقع  حيث من حق االمتياز والتي تعد املرحلة الثانية،

وترقية االستثمار وضبط العقار بعد استقبال طلبات املستثمرين بتحضير جدول أعمال 

وهذا قصد دراسة امللفات من طرف أعضاء  بالتنسيق مع مصالح الوالية،االجتماعات وذلك 

 أيام قبل موعد االجتماع08قل قبل والذين يستدعون على األ هاته اللجنة،

 ،)رأي باملوافقة على املشروع، تجتمع هذه اللجنة تتخذ قرارات أو تقدم مالحظات

 طلب معلومات إضافية.....الخ(. تقديم وثائق،

للجنة بخصوص ذلك، يمض ى من  محضر اجتماع من طرف األمانة العامةيتم تحرير 

كل القرارات أو املالحظات يتم إبالغ أصحاب هذه الطلبات ب طرف أعضاء اللجنة الحاضرين،

وفي حالة موافقة اللجنة على املشروع االستثماري املقدم من طرف املستثمر تأتي  كتابيا

 مرحلة منح االمتياز.

 اإلجراءات الالحقة ملنح حق االمتياز في العقار الصناعياملطلب الثاني: 

يجب على  بعد إبداء اللجنة املذكورة أعاله رأيها باملوافقة على املشروع االستثماري،

إلى املديرية الوالئية ألمالك الدولة التي يقع في  صاحب املشروع االستثماري أن يقدم امللف

والذي يحتوي على الوثائق  ليه املشروع االستثماري،دائرة اختصاصها العقار املراد القيام ع

 التالية:

محضر اجتماع لجنة املساعدة على تحديد املوقع وترقية االستثمار املتضمن املوافقة -

 على منح امتياز العقار الصناعي للمعني.

معد من طرف مهندس خبير عقاري معتمد  مخطط طبوغرافي للقطعة األرض املعنية،-

مع شرط املصادقة على املخطط الطبوغرافي من طرف  الهيئة املهنية، مسجل في جدول 
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خصوصا إذا كانت األرضية محل املنح واقعة في منطقة  مصالح مسح األراض ي املختصة،

 ممسوحة.

تحدد فيه قيمة اإلتاوة االيجارية  تقرير تقييمي معد من طرف مصالح أمالك الدولة،-

مع مراعاة التخفيضات املنصوص عليها  إطار االمتياز، السنوية للقطعة األرضية املمنوحة في

 .2011لسنة  40الجريدة الرسمية العدد  2011من قانون املالية التكميلي لسنة  15في املادة 

بعد تكوين هذا امللف تقوم إدارة أمالك الدولة بإعداد مشروع القرار الذي يرخص 

األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة  على بمنح االمتياز وهذا عند ما يكون منح االمتياز

أما إذا كانت األمالك العقارية موضوع منح ي ذلك األصول الفائضة واملتبقية للدولة بما ف

االمتياز غير تابعة لألمالك الخاصة للدولة فان مشاريع قرارات الترخيص الخاصة بمنح 

أو من طرف  رقية االستثمار،االمتياز تعد من طرف لجنة املساعدة على تحديد املوقع وت

 رض مشاريع هذه القرارات إلمضائهاوفي كل الحاالت تع مديرية التنظيم والشؤون العامة،

وبناء على هذا القرار يكرس االمتياز املمنوح فرع أول(،)كمرحلة أولية للترخيص بمنح االمتياز

 (.فرع ثانيعلى العقار بتحرير عقد)

 الترخيص باالمتياز الفرع األول:

وذلك بناء على اقتراح لجنة  على الوالي املختص، يعرض مشروع قرار منح االمتياز،

املساعدة وتحديد املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار على األراض ي التابعة لألمالك 

لفائدة الهيئات واملؤسسات العمومية أو األشخاص الطبيعيين أو  الخاصة للدولة املتوفرة،

حترام ومع مراعاة ا للقانون الخاص ،وذلك الحتياج مشاريع استثمارية، املعنويين الخاضعين

يرخص الوالي باالمتياز على العقار بموجب قرار منح االمتياز  قواعد التعمير املعمول بها

سنة(سنة قابلة للتجديد مرتين 33املشروع االستثماري ملدة ) إنجازبالتراض ي للعقار محل 

لسنة  49الجريدة الرسمية العدد،04-08من األمر  04املادة وهذا ما كدته  سنة99أقصاها 

2008.) 

فقد تبنت  وقصد تطوير االستثمار وإنعاشه وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل،

 سياسة الحكومة ال مركزية القرار في منح قرار االمتياز سواء في االستثمار في املجال الصناعي

 وذلك بمنح الترخيص في هذا املجال:أو السياحي بإسناد هذا االختصاص للوالة 

بناء على مداولة لجنة املساعدة على تحديد املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار -

على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول العقارية املتبقية للمؤسسات العمومية 
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راض ي التابعة للمناطق املحلة واألصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األ 

 الصناعية ومناطق النشاطات.

على األراض ي الواقعة داخل  بناء على اقتراح من الهيئة املكلفة بتسيير املدينة الجديدة،-

 محيط مدينة جديدة.

بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراض ي التابعة ملنطقة التوسع -

 .04-08من األمر 05دةاملاوهذا ما جاء في نص  السياحي

تجدر اإلشارة إلى أنه عند ما تكون قيمة املشروع االستثماري تفوق قيمة 

دج)خمسمائة مليون دينار جزائري فأكثر( ،فانه يجب أخذ الرأي باملوافقة 500.000.000

تم منح املوافقة يبعد ما  راسة  واملصادقة على هذا املشروعللمجلس الوطني لالستثمار بالد

على  املبدئية من طرف لجنة املساعدة على تحديد املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار.

أساس موافقة املجلس الوطني لالستثمار يتم منح الترخيص باالمتياز بالتراض ي بقرار من 

 .04-08من األمر 5املادة وهو ما تناولته  الوالي املختص طبقا للقانون 

 يازالفرع الثاني: تحرير عقدا المت

بعد إصدار قرار الوالي املتضمن الترخيص بمنح االمتياز يجب أن يجسد هذا االمتياز 

، صفحة 2005)عوابدي،  .املمنوح على العقار املوجه لالستثمار الصناعي بموجب عقد إداري 

العقار مرفقا بدفتر شروط معد تعده إدارة أمالك الدولة الواقع في دائرة اختصاصها  ،(187

وهو ما  ويحدد بدقة برنامج االستثمار وكذا بنود وشروط حق االمتياز ،طبقا للنماذج امللحقة

رفق هذا العقد اإلداري بدفتر الشروط النموذجي امللحق ي .04-08من األمر  10املادة أكدته 

جريدة  153-09و2009لسنة  27جريدة رسمية عدد  152-09باملرسومين التنفيذيين 

مع إمضاء املتعاقد  حقوق والتزامات الطرفين، اللذين يحددان .2009لسنة  27رسمية،عدد

 ليقوم محرر العقد بإضفاء الشكلية عليه. عد اطالعه على بنود العقد وشروطهاملستثمر ب

 تسجيل عقد االمتياز أوال:

 1976ديسمبر09، املؤرخ في 105-76تخضع إجراءات تسجيل عقد االمتياز لألمر 

ومن خالل النصوص القانونية الواردة في هذا القانون نستشف أن  املتضمن قانون التسجيل،

 املشرع الجبائي لم يعط تعريفا لهذه العملية بل اقتصر على تبيان أهميته القانونية وإجراءاته

قارات ولهذا فيمكن أن نبين تعريف هذه العملية من خالل تعريف التسجيل املنصب على الع

حيث يمكن تعريفه على أنه: إجراء يتم من طرف موظف عمومي  ألن االمتياز يقع على العقارات
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طبقا إلجراءات مختلفة تهدف إلى  مكلف بالتسجيل حسب كيفيات محددة بموجب القانون،

تحليل التصرف القانوني وتدوينه في دفاتر مختلفة وحسب هذه التحاليل يمكن تحصيل 

 (18، صفحة 2008)دوة ، و رامول ،  الضريبة

ووجود  غير أن املشكل املثار هو )عدم وجود مفهوم لالمتياز في قانون التسجيل،

في تحديد النسبة في مجال املزاد  أخطاءاختالفات بشأن النسب الواجب تطبيقها، مما يسبب 

 العلني(.

 املختلفة واملتمثلة على الخصوص في ما يلي:لذلك وجب إدخال بعض التغييرات 

 إلغاء املزاد العلني في عملية منح االمتياز وبذلك تم استبعاد النسب املرتبطة به.-

إدراج إمكانية تقسيط الحقوق والرسوم وبنسب جديدة ضمن قانون التسجيل وذلك -

لتغييرات بإعطاء لتستكمل هذه ا 2010من قانون املالية التكميلي لسنة  28بموجب املادة 

-01إعفاءات من الحقوق والرسوم بالنسبة لالستثمارات التي تدخل في إطار أحكام األمر 

 .2012من قانون املالية 66،67،68املعدل واملتمم بموجب املواد  1200أوت 20املؤرخ في 03

إدخال تدابير تحفيزية تتمثل في تخفيضات على مبلغ إتاوة حق االمتياز التي تقدر -

 من القيمة التجارية للعقار محل االمتياز. 5%ب

سنة في الجنوب الكبير ،على 15)،سنة11والذي يمتد في بعض األحيان لفترة تفوق 

من التخفيض بعد هذه الفترة %50املربع،ومنح دينار جزائري للمتر1أساس على أساس 

،تتضمن كيفية حساب حقوق 2014جانفي16بتاريخ502)املذكرة رقم  وبطريقة غير محددة(

التسجيل ورسم اإلشهار العقاري وأتعاب أمالك الدولة، املديرية العامة لألمالك الوطنية 

  (2014وزارة املالية، 

 وفي هذا السياق يمكن التمييز بين حالتين:

ة لتطوير إذا كانت االمتيازات املمنوحة لالستثمار مدعمة من الوكالة الوطني-1

االستثمار  بمقرر يتضمن منح مزايا تتمثل على  الخصوص في اإلعفاء من حقوق التسجيل 

 ورسم اإلشهار العقاري وأتعاب أمالك الدولة:

في هذه الحالة ينبغي إعداد وتسليم عقد االمتياز معفى من كل املصاريف والحقوق 

 والرسوم.
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مدعمة من الوكالة الوطنية لتطوير  إذا كانت االمتيازات املمنوحة لالستثمار غير-2

االستثمار بمقرر يتضمن منح مزايا تتمثل على الخصوص في اإلعفاء من حقوق التسجيل 

 ورسم اإلشهار العقاري وأتعاب أمالك الدولة:

ال يمكن بأي حال لهذه الفئة من االمتيازات أن تستفيد من اإلعفاء من دفع املبالغ 

غير أنه يمكن لهؤالء  ورسم اإلشهار وأتعاب أمالك الدولة، املستحقة بعنوان حقوق التسجيل

طلب منهم االستفادة من تقسيط املبلغ اإلجمالي ملصاريف  بناء على املستثمرين

املادة وهوما أكدته  أتعاب أمالك الدولة( االمتياز)حقوق التسجيل ،حقوق اإلشهار العقاري،

في حالة الدفع %2النسبة املطبقة فهي تمثل أما  ،(2011من قانون املالية التكميلي لسنة  18

 ،في حالة عدم اختيار الدفع الفوري لها.%3نسبة  الفوري لهذه الحقوق أو

تحسب مبالغ مختلف الحقوق والرسوم على املبالغ املتراكمة لإلتاوة بعد ما يتم تطبيق 

بالنسبة %50و 2دج/م01تخفيض بالنسبة للشمال أو %50أو %90التخفيض املناسب)

من  15املادة وهذا ما نصت عليه  لهضاب العليا والجنوب بالنسبة للفترات وحسب الحالة(ل

 (.2011قانون املالية التكميلي لسنة 

يخول للمستفيد من حق االمتياز الحق في الحصول على رخصة بناء وتقرير حقوق 

على البنايات عينية عقارية على الوعاء موضوع حق االمتياز لصالح املؤسسات املصرفية وكذا 

العملية الثانية املتمثلة  إتماموهذا بعد  واملنشآت املنجزة من قبل املستثمر على الوعاء نفسه،

 في الشهر العقاري لعقد االمتياز.

 د االمتيازقثانيا: اإلشهار العقاري لع

يعرف اإلشهار العقاري بأنه نظام قانوني له مجموعة من القواعد واإلجراءات يضمن بها 

امللكية العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية األخرى وجميع العمليات القانونية الواردة حق 

 على العقارات.

إذن فان الشهر العقاري يلعب دورا مهما في إعالم الغير حول الوضعية القانونية لعقار 

ع ما ،وأيضا حول الثروة العقارية لشخص ما ،فضال على أنه يلعب دورا مهما في التشري

 الجزائري يتمثل أساسا في نقل امللكية والحقوق العقارية األخرى حتى بين الطرفين املتعاقدين

 (139، صفحة 2000)حمدي باشا، 

من املبلغ اإلجمالي املتراكم الخاص بفترة %0.5تحدد نسبة رسم على الشهر العقاري ب

أما في حالة  يجب أن يشكل الوعاء في حالة الدفع الفوري، سنة(،والذي33االمتياز األصلية)



 

 مقني بن عمار          شربالي مواز 
 

312 

والذي تم حسابه يقسم  فان الرسم املوافق للدفع الفوري، طلب الدفع بالتقسيط،

سنة،لكي تتحصل على رسم اإلشهار العقاري الذي يجب حسابه في حالة طلب الدفع 33على

،تتضمن كيفية حساب حقوق التسجيل 2014جانفي16بتاريخ502)املذكرة رقم  .بالتقسيط

ورسم اإلشهار العقاري وأتعاب أمالك الدولة، املديرية العامة لألمالك الوطنية وزارة املالية، 

2014) 

يسلم عقد االمتياز في العقار الصناعي للمستثمر بعد استكمال كافة اإلجراءات 

)مصلحة أمالك الدولة باعتبارها موثق مالك العقار  الذي يقوم بها محرر العقد الشكلية،

 في ما تتمثل هذه اآلثار؟ العقد الذي تنجم عنه بعض اآلثار، ،وبتمام هذا(وموثق الدولة

 آثار منح االمتياز في العقار الصناعي املبحث الثاني:

 الذي يكون محله قطعة أرض ال شك أنه بعد انعقاد منح االمتياز في العقار الصناعي،

أو قطعة أرض تقام عليها بناية يكونان كذلك ملك خاص  تابعة لألمالك الخاصة للدولة،

وتقابلها بعض تتمثل في مجموعة من الحقوق  ،افانه يرتب آثار  للدولة في بعض الحاالت،

من خالل  ، لهذا كان املشرع حريصا على تبيان هذه الحقوق وااللتزامات خصوصاااللتزامات

االمتياز)مطلب أول(، وكذلك على اإلدارة مانحة  ق بعقد االمتياز سواءدفتر الشروط املرف

 بعض االلتزامات املفروضة على املستفيد من حق االمتياز)مطلب ثاني(.

 حقوق والتزامات اإلدارة املانحة لحق االمتياز املطلب األول:

املشروع  إنجازبعد ما يستفيد املستثمر صاحب حق امتياز العقار الصناعي من محل 

الصناعي االستثماري بموجب العقد اإلداري املتضمن منح امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل 

تجاه  لقطعة أرض تابعة لألمالك الخاصة للدولة فيتولد عن هذا املنح مجموعة من الحقوق 

ستفيد اإلدارة املانحة  االمتياز)فرع أول(،كما تترتب عليها بعض االلتزامات تجاه املستثمر امل

 من حق االمتياز)فرع ثاني(.

 حقوق اإلدارة املانحة لحق االمتياز الفرع األول:

املشروع  إنجازإن املشرع منح لإلدارة مانحة حق امتياز العقار الصناعي محل 

وفقا ملا ومحدد في دفتر الشروط  االستثماري سلطات مباشرة يقررها القانون ويحميها،

االستثماري)أوال(،التحصيل املنتظم إلتاوة املشروع  إنجازعة ،وتتمثل هذه السلطات في متاب

 حق االمتياز)ثانيا(،تجديد عقد االمتياز)ثالثا(.
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 املشروع االستثماري  إنجاز متابعة  أوال:

 إنجازإن املشرع منح لإلدارات والهيئات املانحة لحق االمتياز في العقار الصناعي محل 

ملشروع وفقا ملا هو محدد في دفتر  إنجازااملشروع االستثماري سلطة املتابعة املنتظمة لعملية 

وتتم هذه املتابعة عن طريق  إلى غاية دخوله حيز االستغالل، إنجازهالشروط من تاريخ بداية 

 دورات التفتيش املنتظمة.

على تحديد املوقع فإذا كان املشروع االستثماري مرخصا به من طرف لجنة املساعدة 

واملعاينة لبدء النشاط يكون من  اإلنجاز وترقية االستثمار والضبط العقاري فان متابعة

وتتم املعاينة الفعلية قانونا بحصول املستثمر على شهادة املطابقة  اختصاص هذه اللجنة،

 املسلمة من طرف مصالح التعمير.

فة باملدينة الجديدة أو الهيئة املكلفة وتكون املعاينة ببدء النشاط من طرف الهيئة املكل

 بمنطقة التوسع السياحي إذا املشروع االستثماري واقعا بهذا املوقع.

كما تكون املعاينة ببدء النشاط قانونا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 ماربالنسبة للمشاريع التي تكون موضوع تصريح باالستثمار من طرف املجلس الوطني لالستث

 (.152-09من املرسوم التنفيذي  04الفقرة 19املادة وهذا حسب ما جاء في 

وفي حالة معاينة مخالفات من طرف املستفيد من حق االمتياز أو عدم مراعاته لبنود 

دفتر الشروط وجب اتخاذ التدابير الالزمة التي تبدأ بتنبيهه عن طريق إعذار وتنتهي بإسقاط 

ى قضائية بمبادرة من مدير أمالك الدولة املختص في حالة عدم حق االمتياز بناء على دعو 

 االمتثال.

كما يسهر مدير أمالك الدولة املختص إقليميا كذلك على متابعة استغالل األراض ي 

اللجنة املساعدة على تحديد املوقع  بخصوص ى املمنوحة في إطار االمتياز بمعية األجهزة األخر 

ري على مدى احترام املستفيد من حق االمتياز لدفتر وترقية االستثمار والضبط العقا

الدخول في  ،اإلنجازسيما تلك املتعلقة بانطالق األشغال،  الشروط فيما يخص كل املراحل،

 مرحلة االستغالل.

 ثانيا: التحصيل املنتظم لإلتاوة املستحقة

االمتياز بعد إبرام عقد االمتياز والتوقيع على دفتر الشروط بين اإلدارة مانحة حق 

يترتب على اإلدارة عملية تحصيل اإلتاوة  واملستفيد من حق االمتياز في العقار الصناعي،

 وبالتحديد مفتشية أمالك الدولة املختصة، السنوية من طرف مصالح أمالك الدولة املعنية،
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ن وفي هذا الشأ من دفتر الشروط امللحق بعقد االمتياز،16بكل الطرق القانونية طبقا للمادة 

ويبلغ إلى  قليميا سند تحصيل حقوق االمتيازيعد رئيس مفتشية أمالك الدولة املختص إ

على أن تسدد الحقوق املستحقة إلى صندوق مفتشية أمالك  املستفيد من حق االمتياز،

يوم(،ابتداء من تبليغ مبلغ اإلتاوة 15الدولة املختص في أجل أقصاه خمسة عشر يوما )

 السنوية.

 التزامات اإلدارة املانحة لحق االمتياز الفرع الثاني:

عمال بنموذج دفتر  تلتزم إدارة أمالك الدولة باعتبارها الهيئة املانحة لحق االمتياز،

كتمكين املستفيد من هذا  الشروط ببعض االلتزامات تجاه املستفيد من حق منح االمتياز،

االمتياز)أوال(،وتجديد عقد االمتياز في حالة وذلك بتثبيت القطعة األرضية محل عقد  الحق،

 انتهاء مدته)ثانيا(.

 تمكين املستفيد من حق االمتياز أوال:

املشروع  إنجازبعد ما يستفيد املستثمر صاحب حق االمتياز على العقار الصناعي محل 

اإلدارة فان هذا املنح يتبع بإجراء موالي يقع على  الصناعي االستثماري بموجب العقد اإلداري،

يتمثل في تثبيت املستفيد من حق االمتياز على القطعة األرضية محل  املانحة لهذا االمتياز،

وتتم عملية التثبيت من طرف اللجنة التقنية املكلفة  إنجازهاملشروع االستثماري املزمع 

 رئيسا،مدير أمالك الدولة  بتثبيت املشاريع االستثمارية على مستوى الوالية ،واملشكلة من:

مدير التعمير والبناء  مدير الصناعة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية االستثمار،

مدير  مدير السياحة، مدير املوارد املائية، مدير مسح األراض ي، ،مدير الصناعة واملناجم،

بقرار ) إنشاء هذه اللجنة يكون  مدير البريد وتكنولوجيا اإلعالم مدير الوكالة العقارية، البيئة،

عين املكان)األرضية املعنية  إلىحيث تنتقل اللجنة املذكورة أعاله من الوالي املختص إقليميا( 

وتتم عملية تثبيت القطعة األرضية بموجب  بمنح االمتياز(،رفقة املستفيد من حق االمتياز،

والذي يحدد رقم القطعة األرضية وحدودها ومساحتها  محضر تثبيت مشروع استثماري،

وتسلم نسخة من هذا املحضر إلى املستفيد من  ،إنجازهين املشروع االستثماري املراد وتعي

 املشاريع االستثمارية.  تثبيت بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة ز،االمتيا

 تجديد عقد االمتياز ثانيا:

على أن منح 2008-09-01املؤرخ في 04-08من األمر رقم 04لقد نص املشرع في املادة

سنة(.وقد أكد ذلك 99وأقصاها) سنة( قابلة للتجديد مرتين،33يكون ملدة أدناها )االمتياز 
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منه،كما تضيف نفس املادة 12،في املادة 2009ماي 02املؤرخ في 152-09املرسوم التطبيقي 

منه أنه في حالة عدم تجديد عقد االمتياز ،يلتزم مالك البنايات التي أنجزت في إطار املشروع 

وتحدد هذه اإلتاوة من طرف  ع إتاوة سنوية لفائدة الدولة مالكة األرض،االستثماري من دف

 مصالح أمالك الدولة باالستناد إلى سعر السوق العقارية.

وما يالحظ على نص املادتين املذكورتين أعاله ،أن املشرع لم يوضح الشروط 

نظرة على إجراءات وعليه سنحاول إلقاء  واإلجراءات املتبعة في عملية تجديد عقد االمتياز

التجديد في بعض النصوص التنظيمية والتي كان معمول بها في مجال منح االمتياز في املجال 

 السياحي والقياس على ذلك فقط.

جريدة رسمية عدد  2007-01-28املؤرخ في 23-07املرسوم التنفيذي رقم  إلىبالرجوع 

تياز ملدة مؤقتة تقدر منه،فانه يمنح االم25و24و23وخصوصا املواد  2007لسنة 08

وفي حالة انتهاء املدة املحددة يمكن لصاحب االمتياز أن يطلب  سنة قابلة للتجديد،20ب

شهر(على األقل 12تجديدها بموجب طلب يودع لدى الوزير املعني في أجل أثني عشر شهرا)

ويتم  ك،ويخضع هذا الطلب إلى دراسة وموافقة اللجنة املكلفة بذل قبل انقضاء مدة االمتياز،

 التجديد بعد معاينة إحدى الحاالت املتمثلة في:

 عدم إتمام املشروع بسبب القوة القاهرة.-

 مشاريع تكميلية طبقا ملخطط التهيئة السياحية. وإنجازتوسيع وعصرنة -

 من املرسوم املذكور أعاله أي حالة تجديد لالمتياز ضمنيا.25كما منعت املادة

 املستثمر املستفيد من حق االمتيازالتزامات  املطلب الثاني:

تقع على عاتق املستفيد من حق االمتياز بعض االلتزامات املنصوص عليها قانونا في 

وكذا في دفتر الشروط املرفق بالعقد واملتمثلة على 2008-09-01املؤرخ في 04-08األمر 

ني( الضمان الفعلي للمشروع )فرع أول(،دفع إتاوة االمتياز)فرع ثا اإلنجازالخصوص في 

 واالرتفاقات)فرع ثالث(.

 الفعلي للمشروع اإلنجاز  الفرع األول:

فان املستفيد من حق االمتياز يتعين عليه  2008-09-01املؤرخ في04-08لألمر  تطبيقا

والبدء في النشاط مع اشتراط  الفعلي للمشروع االستثماري املحدد في دفتر الشروط، اإلنجاز

ويتأكد ذلك بناء على شهادة املطابقة  مطابقا ملا تم االتفاق عليه، اإلنجازأن يكون هذا 

كما تقوم لجنة املساعدة على  املمنوحة للمستثمر من طرف مصالح التعمير والبناء للوالية
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تحديد املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار على الخصوص بمعاينة دخول املشروع 

 منتظمة، ديرية أمالك الدولة بدورات تفتيشيةكما تقوم م االستثماري حيز االستغالل،

 املشروع. إنجازملراقبة مدى احترام املستفيد لاللتزامات الوقعة عليه خصوصا في مرحلة 

 دفع إتاوة حق االمتياز الفرع الثاني:

وذلك  إن املستفيد من حق االمتياز ملزم كذلك بتسديد اإلتاوة اإليجازية السنوية،

من األمر  09طبقا لنص املادة  األرضية املمنوحة له من طرف الدولة،مقابل االستثمار على 

 2011من قانون املالية التكميلي لسنة 15املعدلة بموجب املادة 2008-09-01املؤرخ في 08-04

 .08ص ،2011لسنة 40جريدة رسمية عدد 

سنوية تقدر التي تنص على دفع إتاوة املشار إليها أعاله -2-فقرة 09 وتطبيقا لنص املادة

والتنظيمية املعمول بها من طرف  من القيمة التجارية املحددة طبقا لألحكام التشريعية%5ب

مع إمكانية خضوع هذه اإلتاوة إلى تخفيضات واملنح بالدينار الرمزي  مصالح أمالك الدولة،

وتدفع اإلتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشيه أمالك الدولة املختصة  للمتر املربع.

 يوم ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ اإلتاوة السنوية.15إقليميا في أجل 

وفي هذا الصدد فان رئيس مفتشية أمالك الدولة املختص إقليميا يعد مذكرة دفع 

تتضمن إلزامية دفع الحقوق السنوية من طرف املستفيد من حق االمتياز كما تتضمن مذكرة 

 الدفع جدول مفصل يبين هذه الحقوق.

 الضمان واالرتفاقات الثالث:الفرع 

والضمان يقصد به عدم القيام  تضمن دفتر الشروط بندا صريحا يتعلق بالضمان،

على اعتبار أن  كتسجيل طعن ضد الدولة، بأي عمل يتعلق بضمان محل عقد االمتياز،

وأن  تمام املعرفة للقطعة األرضية محل عقد االمتياز، يعرف املستفيد من حق االمتياز،

دون أن يطلب ضمانا أو تخفيض في الثمن  يأخذها على الحالة التي هي عليها يوم بدء االنتفاع،

)املذكرة رقم  .أو ألسباب أخرى  ،أخطاء في التعيين ،بسبب اإلتالف

،تتضمن كيفية حساب حقوق التسجيل ورسم اإلشهار العقاري 2014جانفي16بتاريخ502

 (2، صفحة 2014أمالك الدولة، املديرية العامة لألمالك الوطنية وزارة املالية، وأتعاب 

 :خاتمةال

 تعتبر عملية تطهير العقار الصناعي من أهم املعضالت املطروحة على الساحة

  موقعهالحصول عليه من خالل اختيار  ةبكيفياالقتصادية والقانونية املتعلقة مباشرة 
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حدوده لجعله الوعاء الذي تقام عليه املشاريع االستثمارية وضبط مساحته وتبيان 

وقد عملت اإلرادة التشريعية للبحث عن السبل التي تؤدي إلى ذلك من خالل  االقتصادية،

النصوص القانونية املتعددة وذلك بسن بعض النصوص القانونية وإلغاء البعض الذي 

 نفتاح االقتصادي.وذلك في ظل اال  أصبح ال يخدم السياسة االقتصادية،

وآليات استغالله وفق التطور التشريعي  فتعددت طرق الحصول على العقار الصناعي،

لكل مرحلة وصوال إلى مرحلة منح العقار الصناعي عن طريق االمتياز الغير قابل للتنازل الذي 

ل مر على مراح،الذي يعتمد على االنتفاع فقط والذي ي04-08استحدثه املشرع بموجب األمر 

إدارية سابقة منها ما يتعلق بالعقار محل االمتياز ومنها ما بإجراءات  أأساسية لتكوينه تبد

يتعلق بطالب حق االمتياز تنتهي هذه اإلجراءات اإلدارية بمنح قرار الترخيص باالمتياز الذي 

يشكل الدعامة األساسية لتحرير عقد إداري بين إدارة أمالك الدولة واملستفيد من حق 

هذا العقد الذي تنتج عنه بعض اآلثار، املتمثلة في بعض  الذي يرفق بدفتر شروط، تياز،االم

في لهذا الحق تجاه الطرف املستفيد  الحقوق التي تقابلها بعض االلتزامات لإلدارة املانحة

كما يتوجب عليه القيام ببعض  تقع على املستفيد من حق االمتياز بعض الحقوق، املقابل

 التي يكرسها عقد االمتياز.االلتزامات 

وفي األخير نجد أن عقد االمتياز هو وسيلة قانونية بموجبها يتم منح حق االنتفاع فقط 

ملدة طويلة مقابل دفع املستفيد إلتاوة حق االنتفاع املتمثل في إنشاء مشروع استثماري دون 

عقارية التابعة إعطاء أي أهمية لحق التملك لهذا العقار وذلك حفاظا على املكتسبات ال

للدولة وتثمينها من جهة ودعما لالستثمار وتطويره من جهة أخرى ،من خالل املركز القانوني 

املمنوح للدولة بإمالء شروطها الحترام املستفيد للشروط املفروضة عليه خدمة لالستثمار 

وإعادة الصناعي وفي حالة عدم احترامه لهذه الشروط تجد الدولة سهولة في فسخ هذا العقد 

 تسليم هذا العقار ملن يستحقه.

غير  أن الدارس لهذا املوضوع يستشف بعض النقائص و الثغرات وعدم االستقرار في 

 سواء التشريعية أو التنظيمية وتتمثل على الخصوص في: النصوص التي تحكمه

 عدم االستقرار في النصوص التي تحكم االمتياز في العقار الصناعي فمن عقد التنازل،-

ثم عقد االمتياز الغير قابل للتنازل فتسبب ذلك  اتجه املشرع إلى عقد االمتياز القابل للتنازل،

 مساره. قلتفي منازعات عطلت عملية االستثمار وعر 
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من  صراحة عقد االمتياز في العقار الصناعي في قانون التسجيل علىعدم التنصيص -

 ة على غرار بقية العقود األخرى.أجل تحصيل الحقوق الالزمة وإعطائه تعريفة مناسب

سن املشرع لبعض القوانين ضمن قوانين ملالية التي تم عرقلتها عن طريق إصدار -

 تعليمات وهذا األمر غير مقبول قانونا.

ضف إلى ذلك رغم أن األطر القانونية ركزت على التسهيالت املمنوحة للمستثمرين فان 

 .الواقع كان دوما يخالف هذه األطر القانونية 

 يلي: يمكن وضع جملة من االقتراحات تتمثل في ما ومن خالل األسباب املذكورة أعاله،

هو االستقرار ر هم ش يء يجب االهتمام به لجلب املستثمرين وترقية االستثمااف-

 وديمومة التشريعات والتنظيمات التي تحكم جوانب العقار الذي يرتبط االستثمار.

 ضرورة إصالح الوضعيات العالقة املتعلقة  بالعقار املوجه لالستثمار.-

ويبقى هذا املوضوع بحاجة ماسة الهتمام الفقه والقضاء اللذان أصبح تدخلهما 

 من الناحية العلمية والعملية. ماهمحتشما رغم األهمية القانونية ل
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   ملخص:

 ،رغم أهمية كافة مراحل إبرام الصفقة العمومية، إال أن اإلعالن عنها يحتل خصوصية مهمة 

باعتباره من مراحلها األولية والتمهيدية التي لها أثر على كافة املراحل الالحقة عليه، ذلك أن الخطأ 

فيه يصعب جبره قانونيا وقضائيا، نظرا لتفويته الفرصة على اإلدارة من وصولها اآلمن للطلبات 

ا ألزم املشرع باإلعالن العمومية، كما يفوت الفرصة على املتعاملين املتعاقدين في الفوز بالصفقة، لذ

عن إبرام الصفقة، وحدد عناصره بنصوص قانونية تكريسا للشفافية، كما اعتبره من القرارات 

اإلدارية املنفصلة عن العقد اإلداري، مما يجعل من اإلعالن محال للطعن فيه باإللغاء استقالال أمام 

 لإلعالن.  القضاء اإلداري، والقضاء االستعجالي، وفي ذلك حماية كبيرة 

 اإلعالن، الفساد، الصفقات العمومية.:  الكلمات املفتاحية

Abstract:   

Despite  the importance of all stages of concluding the public deal, the 

announcement of it occupies an important specificity, as it is one of its 

initial and preliminary stages that have an impact on all subsequent stages, 

as the error in it is difficult to remedy legally and judicially, given that it 

misses the opportunity for the administration to safely access public 

requests. He also misses the opportunity for contracting dealers to win the 

deal, so he obliged the legislator to announce the conclusion of the deal, and 

defined its elements in legal texts in order to consecrate transparency. He 

also considered it among the administrative decisions separate from the 

administrative contract, which makes the declaration subject to appeal by 
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canceling it independently before the administrative judiciary and the urgent 

judiciary. , And there is great protection for the advertisement. 

key words: Advertising, corruption, public deals. 

 مقّدمة: 

على يعد الفساد من الظواهر االجتماعية الخطيرة التي هددت بل وفتكت بكيان املجتمعات 

مر التاريخ، حتى اعُتِبر أحد أهم العوامل الرئيسية في سقوط الحضارات وأفولها، نتيجة للمخلفات 

الجسيمة التي تعمل على فقدان التوازن االجتماعي، وظهور الطبقية وما تفرزه من صراعات 

عية اهتالكية ومنافسة شرسة بين أفراد املجتمع الواحد، األمر الذي يسهم في حل الذات الجما

وضرب الوحدة االجتماعية، فيرتهل بذلك املجتمع وتتصدع أركانه بالشكل الذي يجعله ال يقوى على 

ن ُنهِلَك 
َ
َردنا أ

َ
مواجهة األزمات التي قد تصيبه، وهذا الذي أكده القرآن الكريم في قوله تعالى "َوِإذا أ

يَها ال
َ
َحقَّ َعل

َ
وا ِفيها ف

َ
َسق

َ
ف
َ
َمرنا ُمتَرِفيها ف

َ
 أ
ً
رَية

َ
"ق

ً
دِميرا

َ
رناها ت َدمَّ

َ
وُل ف

َ
، لذلك (16)القرآن الكريم، األية  ق

لم تتوان الرساالت السماوية والتشريعات الوضعية على محاربته والوقاية منه بمختلف الوسائل، 

 التشريعية منها واملؤسسية، والتربوية. 

جهودا مضنية في سبيل  -أثناء تطورها التاريخيفي سائر الدول  -ولقد بذلت املجتمعات 

مكافحة الفساد، فخلفت ترسانة تشريعية عظيمة، كما عملت على مد يد العون فيما بينها بهدف 

 الحد منه وحصاره خاصة في الوقت املعاصر نتيجة ملد العوملة االقتصادية.

الذي جعلها مقعدة في  -ولم تكن الجزائر بمنء عن هذه الجهود املبذولة في مكافحة للفساد 

فأعدت لذلك آليات تشريعية ومؤسسية تسهر على متابعة ومراقبة  -التخلف رغم مقدراتها املادية 

املال العام والتصرف فيه من قبل اإلدارات، حماية لنزاهتها في تسييره، وعلى الرغم من تلك الجهود 

قات العمومية تحتل خصوصية في املبذولة في جميع القطاعات العمومية والخاصة، إال أن الصف

االهتمام لوقايتها من الفساد، بالنظر للقيمة املالية التي توفرها الدولة ملثل هذه العقود من جهة، 

 وباعتبارها من جهة أخرى عقودا مربحة.

وعلى الرغم من أهمية كافة مراحل تدرج الصفقة العمومية في انعقادها، وما تتطلبه كل 

أن اإلعالن عن الصفقة يحتل خصوصية باعتباره من مراحلها األولية  مرحلة من حماية، إال

والتمهيدية التي لها أثر على كافة املراحل الالحقة عليه، ذلك أن الخطأ فيه مكلف ويصعب جبره 

في سبيل حماية املال  -قانونيا وقضائيا، حيث  يفوت فرصا سواء على املصلحة املتعاقدة التي تعمل 

ول اآلمن للطلبات العمومية، كما يفوت الفرصة على املتعاملين االقتصاديين في من الوص –العام 

النيل والفوز بالصفقة، وعلى ذلك أثيرت لدينا اإلشكالية التالية: ما مدى خصوصية اإلعالن في 
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إضفاء شفافية إبرام الصفقات العمومية، وما مدى فعالية حمايته القضائية كآلية للوقاية من 

 الفساد؟

م هي اإلشكالية التي ستكون محال ملداخلتي، وفي سبيل اإلجابة عنها، اعتمدت على املنهج تلك

التحليلي، الذي يعتمد على رصد املادة العلمية مجموعة وتسجيلها، ثم تناول جزئياتها بالتحليل 

 والنقد،  كما نسجت املادة العلمية وفقا للخطة التالية:

 األول: خصوصية إعالن الصفقة العمومية  املبحث

 املطلب األول: مفهوم اإلعالن وعالقته بمبادئ الصفقات العمومية

 الفرع األول: تعريف اإلعالن وأهميته

 الفرع الثاني: عالقة اإلعالن بمبادئ الصفقات العمومية

 املطلب الثاني: ضرورة اإلعالن ومضمونه 

 عمومية الفرع األول: ضرورة إعالن الصفقة ال

 الفرع الثاني: مضمون إعالن الصفقة العمومية 

 القضائيةاملبحث الثاني: وسائل اإلعالن وحمايته 

  املطلب األول: وسائل إعالن الصفقة العمومية

 الفرع األول: الوسائل التقليدية 

 الفرع الثاني: الوسائل الحديثة اإللكترونية

 الصفقة املطلب الثاني: الحماية املقررة لقرار إعالن

 الفرع األول: التكييف القانوني لقرار إعالن الصفقة

 الفرع الثاني: الحماية القضائية لقرار إعالن الصفقة 

 خصوصية إعالن الصفقة العمومية :املبحث األول 

ال أحد ينكر أهمية اإلعالن في تيسير إبرام الصفقة العمومية، وتجسيد أهداف املشرع من 

وفق املبادئ التي ينشدها من عملية التعاقد، إضافة إلى ذلك تمكينه إبرام الصفقات العمومية 

املتعاملين املتعاقدين من تحصيل املعلومات املتعلقة بالصفقة العمومية، لذلك جعلت كل 

التشريعات من اإلعالن إجراءا إلزاميا، مع حرصها على بيان عناصره وفقا لنصوص قانونية حتى ال 

ة في استعماله، هذا ما سيتم تفصيله بعد الوقوف على املفهوم القانوني يترك املجال لتعسف اإلدار 

 لإلعالن.
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 مفهوم اإلعالن وعالقته بمبادئ الصفقات العموميةاملطلب األول: 

ترتبط كافة مراحل إبرام الصفقة العمومية باإلعالن، وبالتالي فإن أي خلل يصيب اإلعالن 

عالقة اإلعالن بمبادئ الصفقات ال بد من الوقوف على سيؤثر على كافة هذه املراحل، وقبل بيان 

 مفهومه وبيان أهميته فيما يلي:

 تعريف اإلعالن وأهميتهالفرع األول: 

تحتل املعلومة أهمية كبيرة في العملية االقتصادية عموما والتعاقدية على وجه الخصوص، 

 ضيح تعريف اإلعالن.  لذلك أولت التشريعات أهمية بالغة لإلعالن، وقبل بيان ذلك يتم تو 

   تعريف اإلعالن  :أوال

 هي ومباشرتها، القيام بها تتولى خطوة أول  التعاقد، فإن في املتعاقدة املصلحة رغبت إذا

)محمد أحمد  التعاقد في الدعوة للراغبين توجيه بمثابة اإلعالن هذا ،ويعد العقد شروط عن اإلعالن

 .(103، صفحة 2005املنعم، عبد 

 بالتعاقد الراغبين جمیع إلى املعلومة باإلعالن في مجال الصفقات العمومية، "إیصال ویقصد

 مكان إلى ،إضافة املطلوبة املواصفات ونوعیة التعاقد، شروط على الحصول  كیفیة عن ،وٕابالغهم

 .(36، صفحة 2009-2008)بحري اسماعيل،  العروض" طلب إجراء وزمان

وعلى الرغم من أهمية هذا التعريف، إال انه لم يبين صاحب االختصاص بإصدار اإلعالن، 

 الراغبين كل إلى العلم املتعاقدة املصالح وعلى ذلك وجد تعريف أشمل عّرف اإلعالن بأنه "إيصال

 عن وإبالغهم طرفها، من سلفا املحددة والتقنية الشروط املالية فيهم تتوافر الذين خاصة بالتعاقد،

 أشكال من شكل أي إجراء وزمان ومكان املطلوبة، املواصفات ونوعية الشروط، دفاتر سحب كيفية

-2014)رسالة دكتوراه، آليات حماية املال العام في إطار الصفقات العمومية،  ابرام الصفقة"

 (119صفحة ، 2015

  ثانيا:أهمية اإلعالن:

 تكمن أهمية اإلعالن عموما فيما يلي:

 :اإلدارة نزاهة تحقيق -1

الصفقة العمومية من مقتضيات املنافسة التي  تتطلبها الحياة االقتصادية،  عن اإلعالن يعد

اإلجراء تعبير لذلك تلتزم  اإلدارة قانونا باإلعالن لكافة املتدخلين قصد التعاقد معهم، وفي هذا 

باملنافسة على  بحجة انفرادهم  املواطنين من حقيقي لنزاهتها وحيادها وعدم تحيزها لطائفة معينة

 كان مبدأ محل اهتمام كافة التشريعات. لذا الصفقة،
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 شخص عن شخص تفضيل عنه ينجم تصرف بأي اإلدارة عدم قيام وتعود الغاية من اإلعالن

 قدم اإلدارة يقفون على مع املتعاملين كل أن القانون، فاألصل عليه ينص داعي أي آخر، دون 

 شخص بمزية معينة، أي تفضيل واإلنصاف عدم العدل يقتض ي متكافئة فرص ويحوزون  املساواة

 هذا وينطبق معها، التعامل تختار اإلدارة أساسها والتي على القانون، يفترضها التي للشروط طبقا إال

   (95-94، الصفحات 2013)الشريف،  ةالصفقات العمومي مجال في

 :املنافسة أجواء خلق -2

املنافسة  من نوعا وعقودها، كما يخلق اإلدارة في تصرفات الشفافية من اإلعالن نوعا  يخلق

 أنسب العقد على إحالة إلى يؤدي مما الراغبين في التعاقد، من محدود غير بين عدد املشروعة

في  والريبة الشك عنها يبعد الجانب الفني، وهو ما حيث من وأفضلها الزمن حيث من العروض

 تعامالتها.

يقدمون  فتراهم بالصفقة، الظفر من أجل املنافسة من جو في فنجد املتعاملين املتعاقدين

العروض عملية اختيار أحسن  اإلدارة ، األمر الذي يسهل على الشروط وأفضل األسعار أفضل

 إلنجاز مشروع والفنية املالية القدرات يملك ال الصفقة لشخص منح تتحاش ى وبالتالي املقدمة،

على  يتوفر ال ملتعهد اختيارها بسبب لوقت وهدرا األموال في اإلدارة خسارة الصفقة، مما يجنب

 إطار خارج تبرم التي الصفقات أن أثبت وتنفيذه، والواقع العقد إلبرام والفنية املالية القدرة

 طرف موظفي من محايد غير أساس على منحت ألنها اإلنجاز في تتعثر نجدها كثيرا ما الشفافية

 (95، صفحة 2013)الشريف،  ةالصفق هذه إبرام على القائمين اإلدارة

 عالقة اإلعالن باملبادئ القانونية للصفقاتالفرع الثاني:  

فعالية ونجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام، حرص املشرع  لضمان

 3الجزائري على مراعاة بعض املبادئ األساسية التي تحكم الصفقات العمومية، فدعا بموجب املادة 

من املرسوم الرئاس ي  5واملادة  (2010، 236-10) مرسوم رئاس ي رقم  (236 -10من املرسوم الرئاس ي 

ب ".. يجب أن تراعي الصفقات العمومية مبادئ  (2015، 247-15)مرسوم رئاس ي رقم  247 - 15

حرية الطلبات العمومية واملساواة في املعاملة املرشحين وشفافية اإلجراءات ..."، غير أن هذه املبادئ 

يتوقف تجسيدها واقعيا من خالل تفعيل حق املتعاملين في اإلعالن، لذلك ال يمكن أن تضمن 

ن خالل اإلعالن عن طلب العروض وهم وما سيتم بيانه فيما املصلحة املتعاقدة هذه املبادئ إال م

 يلي:
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 حرية الوصول للطلبات العمومية: -1

إن حماية املال العام يتوقف على مدى صرامة اإلدارة وحرصها على حرية الوصول إلى الطلبات 

املشرع العمومية، وهو ما ال يتم إدراكه إال من خالل إيصال املعلومة للمتعاملين، لذلك حرص 

على أن يتضمن اإلعالن بيان مجموعة من  10/236من املرسوم الرئاس ي  46الجزائري بموجب املادة 

الوثائق املطلوبة من املتعاملين، والتي يمتنع من خاللها على املصلحة املتعاقدة أن تزيد عنها بعد 

تعد خارقة ملبدأ حرية اإلعالن، حتى تعطي الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط بإبرام الصفقة، وإال 

 .(2004)قدوج حمامة،  الوصول إلى الطلبات

ويقتض ي مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات معاملة جميع العارضين املحتملين من نفس فرصة 

من املرسوم الرئاس ي  8/ 10تقديم عروض مقبولة، وهذا الذي أكده املشرع في نص املادة 

املصلحة املتعاقدة توفير جميع املعلومات الضرورية التي تمكن املتعهد من تقديم  على08/338

 تعهدات مقبولة.

 : املساواة في معاملة املرشحين -2

ويعني مبدأ املساواة تجنب املفاضلة واالمتياز ألحد املتعاملين على بقية املتنافسين في إطار 

بالصفقة، فاملساواة هي أساس املنافسة ووسيلة  املنافسة، التي تقتض ي معاملة مماثلة لكل املعنيين

لخدمتها أيضا، إذ يقتض ي هذا املبدأ قبول جميع املتدخلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية 

 على قدم املساواة.

وملا كان يتعذر التعرف على هذه الشروط إال من خالل الرجوع إلى املعلومات، فإن اإلعالن  

ملساواة، إذ يستوجب على املصلحة املتعاقدة احترام ما أعلنت عليه من يصبح شرط لتحقق مبدأ ا

معلومات وشروط، حتى تمكن املتعاملين من نفس الفرص للفوز بالصفقة، وحتى يتحقق ذلك البد 

أن يكون اإلعالن واضحا للجميع، كما يقتض ي أيضا أن تكون املصلحة املتعاقدة مستعدة لتقديم 

يطلبها، فاالمتناع عن منح املعلومة للبعض، أو منح معلومة خاطئة يعد معلومات متساوية لكل من 

خطأ مخالفا للقانون، كما أن تغيير الشروط قبل إيداع العروض من دون إعالم املرشحين بهذه 

 .(84، صفحة 2004)قدوج حمامة،  التعديالت يعد إخالال بمبدأ املساواة

 اإلجراءات:شفافية  -3

 يعرف بعض الفقه الشفافية بأنها " ذلك النظام الذي يمكن مقدمي العطاءات، أو املوردين أو 



 

 عبد السالم نور الدين
 

326 

حتى غيرهم من ذوي املصلحة، من التأكد بأن عملية اختيار املتعاقد مع الجهة الحكومية، قد جرت 

 (55، صفحة 2009حسن السيد،  )عبد الرحيم محمد من خالل وسائل واضحة ومجردة

ومن خالل هذا التعريف يتبين أن مبدأ الشفافية يقتض ي كشف كل الغموض املحتمل في كل 

مراحل عقد الصفقة، وذلك بتمكين املتعاملين أو كل من له عالقة بالصفقة من االطالع واملتابعة 

ضمانة أساسية وهي اإلعالن، الذي لكيفيات إجراء إبرام الصفقة، غير أن هذه الحقوق تتوقف على 

يسمح للمتعامل بأن يكون على بصيرة ووعي ومعرفة بكل ما يخص الصفقة، لذلك كان اإلعالن هو 

 جوهر الشفافية.

ولكي تنصب الشفافية على معايير تقييم واختيار العروض من قبل املصلحة املتعاقدة، البد  

روط، وعليه فإنه ال سبيل لبلوغ مبدأ الشفافية أن يعنى بها أثناء تحرير اإلعالن أو دفتر الش

 وتجسيده على أرض الواقع إال من خالل اإلعالن.

 هضرورة اإلعالن ومضموناملطلب الثاني: 

نظرا ألهمية اإلعالن في تمكين املصلحة املتعاقدة من حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، لم 

هر على تسجيل عناصره من خالل النصوص القانونية، يتهاون املشرع في االعتداد واإللزام به، كما س

  حتى ال يترك املصلحة املتعاقدة تتعسف فيه، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي:

 ضرورة اإلعالن  الفرع األول: 

 247 -15املرسوم  من 61 املادة بموجب وجوهري  شكلي كإجراء العلنية مبدأ املشرع اعتمد

 :الحاالت التالية في الصحفي اإلشهار إلى اللجوء إلزامية على املادة نصت التي

 املفتوح؛ العروض طلب -

 مع اشتراط قدرات دنيا؛ املفتوح روض الع طلب -

 املحدود؛ العروض طلب -

 املسابقة؛ -

 .االقتضاء عند االستشارة، بعد التراض ي -

السابق، من ذات املرسوم  65 ولقد فصل املشرع في توضيح شروط اإلعالن بموجب املادة

 الرسمية النشرة في إجباريا ينشر األقل، كما على واحدة أجنبية وبلغة العربية باللغة فاشترط تحريره

 املستوى  على موزعتين وطنيتين يوميتين جريدتين في األقل وعلى العمومي، املتعامل لصفقات

 طلب فيها إعالن نشر التي الجرائد في أن يدرج  للصفقة املؤقت املنح كما أوجب في إعالن الوطني،
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 باختيار الفائز سمحت التي العناصر وكل اإلنجاز وآجال السعر، تحديد مع العروض، إن أمكن ذلك

 .العمومية بالصفقة

 إعالن  مجال في تسهيالت 65هذا ولقد منح املشرع الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من املادة 

 صفقات تتضمن والتي وصايتها تحت املوضوعة العمومية واملؤسسات والبلديات الواليات مناقصات

 (100.000.000) التوالي على إداري  لتقدير تبعا مبلغها يساوي  خدمات أو أو دراسات أو لوازم أشغال

 يقل أو دينار جزائري  مليون  ( خمسون 50.000.000) عنها،و يقل أو جزائري  دينار مليون  مائة دج

 :التالية الكيفية ،حسب محلي إشهار محل تكون  أن يمكن حيث عنها،

 جهويتين أو محليتين يوميتين في العروض طلب إعالن نشر -

 و التجارة ،غرف الوالية بلديات ،كافة الوالية املعنية ) باملقرات العروض طلب إعالن إلصاق -

 .الوالية( في املعنية التقنية ،املديرية والفالحة والحرف الصناعة

 تسهيل أراد الجزائري  يظهر أن املشرع 65خالل نص املادة وبالتأمل في هذا االستثناء من 

العادية لإلعالن  اإلجراءات ضمنيا بطول  العمومية، غير أنه اعترف الصفقة منح إجراءات وتسريع

 السابقة الذكر. 61املادة  املنصوص عليها في 

 احترام عليها اإلعالن، فيتعين في املشرع يتطلبها التي بالشروط ملزمة اإلدارة فإن ذلك وعلى

 وٕاال كان اإلعالن محل إلغاء.  وعدده إجرائه، وكيفية املدة حيث من اإلعالن أوضاع

  الجزائري كان املشرع ومما يجدر التنبيه إليه أنَّ 
ً
 بإجراء املتعاقدة املصلحة إلزام في حريصا

 في عليها املنصوص يةالعتبة املال العمومية الطلبات قيمة فيها تفوق  ال التي الحاالت حتى في اإلشهار

 نفس من 14 املادة إلى بالرجوع لنا يتضح ما وهذا ،15-247رقم  الرئاس ي املرسوم من 13 املادة

 واستشارة مالئم محل إشهار أعاله املذكورة الحاجات تكون  أن نصت بأنه " يجب املرسوم التي

 بالعتبة املالية تتذرع أن لها يمكن ال املتعاقدة املصلحة فإنَّ  "، وبالتالي..مؤهلين. اقتصاديين متعاملين

 املشرع منح الوقت نفس في لكن به كإجراء، ملزمة تكون  بل اإلشهار إجراء من لتنصلها كحجة

 الحاجات تلك املالئمة لقيمة اإلشهار طريقة أن تختار في الحرية كامل املصلحة املتعاقدة الجزائري 

)أحمد عميري،  (مالئم  إشهار محل "عبارة  من يستنتج ماوهذا  املالية، العتبة قيمتها تتجاوز  لم التي

 .(228، صفحة 2017

 أراد جوهري، وأن املشرع شكلي طابع ذو الصفقة عن اإلعالن أن ذكره سبق مما واضحا يبدو

 من ممكن عدد على أكبر الحصول  أجل من إبرامها املزمع الصفقة بأشكال العلم دائرة توسيع

 .العروض أفضل الختيار عدة فرص على املتعاقدة املصلحة تتحصل وبذلك واملتنافسين، املتقدمين

 



 

 عبد السالم نور الدين
 

328 

  مضمون اإلعالن الفرع الثاني: 

 لعلم أن تبلغها اإلدارة يجب التي املعلومات األساسية اإلعالن مجمل بمضمون  ُيقصد

 األدنى الحد بل تشكل إبرامه، املراد يتعلق بالعقد ما كل ال تشمل املعلومات املتعهدين، غير أن هذه

 تسليم ومواعيد العقد، ومحل املتعاقدة، تسمية اإلدارة إلى كاإلشارة عامة عن العقد، فكرة لتكوين

)منهد   تشاء في حدود مراعاة املصلحة العامة ما إضافة في لإلدارة سلطة تقديرية ترك مع العروض،

 .(599، صفحة 2013مختار نوج، 

وملا كان اإلعالن يرتبط ارتباطا وثيقا باالستعمال الحسن للمال العام ونجاعة الطلبات 

العمومية، استوجب حمايته من االستغالل الس يء لإلدارة بمنحها من خالله امتيازات غير مبررة 

 من 62 املادة عالن قانونا بموجبلبعض املتعهدين، لذلك حرص املشرع على بيان مضمون اإل 

 التالية: البیانات على العروض طلب یحتوي إعالن حيث اشترطت أن ،247 -15  الرئاس ي املرسوم

  .الجبائي تعریفها ورقم وعنوانها املتعاقدة املصلحة تسمیة -

  .العروض طلب كیفیة -

  .األولي االنتقاء و التأهیل شروط -

  .العملیة موضوع -

 ذات الشروط دفتر أحكام إلى املفصلة القائمة إحالة مع املطلوبة باملستندات موجزة قائمة -

 .الصلة

  .العروض إیداع ومكان العروض تحضير مدة -

  .العروض صالحیة مدة -

  .األمر اقتض ى إذا التعهد كفالة إلزامیة -

 فتح لجنة طرف من إال "ال یفتح" عبارة تكتتب بإحكام مغلق ظرف في العروض تقدیم -

 .العروض طلب مراجع و العروض وتقیم األظرف

 ثمن الوثائق عند االقتضاء -

هذا ولم يكتف املشرع الجزائري ببيان مضمون اإلعالن على طلب العروض، بل تطرق أيضا إلى 

املتعهدين لتمكينهم  تصرف الذي يوضع تحت بيان مضمون اإلعالن املتعلق باستشارة املؤسسات،

 :مقبولة وهي كالتالي تعهدات مالضروریة لتقدی املعلومات جمیع من
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  التقنیة املواصفات ذلك في بما املتطلبات كل أو املطلوبة الخدمات ملوضوع الوصف الدقیق -

 التنظیم كذلك و الخدمات، أو املنتجات في تتوفر أن یجب التي املقاییس و املطابقة، وٕاثبات

 والرسوم

 إذا اقتض ى األمر، الضروریة التعلیمات و

  .الحالة حسب املالیة الضمانات و التقني و االقتصادي الطابع ذات الشروط -

  .املتعهدین من املطلوبة التكمیلیة الوثائق أو املعلومات -

  .تصاحبها التي والوثائق التعهدات تقدیم في استعمالها الواجب اللغات أو اللغة -

  .األمر اقتض ى إذا العرض، وعملیة التسدید كیفیة -

  .الصفقة لها تخضع أن یجب والتي املصلحة تحددها التي والشروط األخرى  الكیفیات كل -

  .العروض لتحضير املمنوح األجل -

  .األسعار أو العروض صالحیة أجل -

 فیه املعتمدة والحجیة والشكلیة العروض إلیداع ساعة آخر و تاریخ -

 األظرف فتح ساعة و تاریخ -

  التعهدات تودع أن یجب حیث الدقیق العنوان -

 املشرع للمعنيين هذه البيانات املفروضة في إعالن الصفقة يظهر جليا مدى كفالةومن خالل 

 الصفقة املعنية وموضوع الجهة على املشاركة من خالل إطالعهم فرصة الصفقة، على باملنافسة

 الشفافية مبدأ والكفالة، وهو ما يعزز  املطلوبة والوثائق وآجالها املشاركة ومجال املناقصة ونوع

 .املتنافسين بين اةواملساو 

 وسائل اإلعالن وحمايته القضائية :املبحث الثاني

نظرا ألهمية اإلعالن في تيسير الوصول إلى الطلبات العمومية وإضفاء الشفافية واملساواة في 

عملية إبرام الصفقات العمومية، فقد اعتنى املشرع باإلعالن عناية كبيرة، وسهل كل ما من شأنه أن 

لصالح املتعهدين، لذلك اتسمت الوسائل اإلعالمية بالتنوع والسهولة، ولم يكتف يبلغ املعلومة 

املشرع بذلك بل حرص على حمايته قضائيا من خالل جعله محال لدعوى اإللغاء والدعوى 

 االسعجالية، وهو ما سيتم اإلشارة إليه فيما يلي:
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 اإلعالن وسائلاملطلب األول: 

 املشرع من ُبغية وذلك ومتعددة اإلشهار متنوعة وسائل أن نجد الجزائري  التشريع إلى بالرجوع

 وسائل الحرة، وتتمثل واملنافسة والشفافية العمومية الطلبات إلى الوصول  حرية مبدأ تكريس في

 :يلي وفقا للتشريع املنظم للصفقات العمومية فيما اإلشهار

 الوسائل التقليديةالفرع األول:  

 أوال: الجرائد

العروض  طلب أشكال كل في بمراعاة اإلعالن في الجرائد املشرع املصلحة املتعاقدةلقد ألزم 

والتي تنص على أنه: " يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/   247 - 15م ر 42املبينة، بموجب املادة 

طلب العروض املفتوح مع  -طلب العروض املفتوح،  -أو دوليا ويمكن أن يتم حسب األشكال التالية: 

 املسابقة. -طلب العروض املحدود،  -اشتراط قدرات دنيا، 

مواصفات الجريدة املختصة بإعالن الصفقة،   247 - 15 م ر 1 /65 ولقد فصلت املادة 

ومن الجرائد الوطنية، فال يعتد باألجنبية مهما  يومية على وجه الحصر، الجريدة تكون  أن فاشترطت

املرخص بتوزيعها على املستوى الوطني، كما بينت املادة الحد األدنى  الجرائد تكون من وأن كان وزنها،

السابقة  65املخصصة لنشر اإلعالن، كما اشترط املشرع بموجب الفقرة الثانية من املادة  للجرائد

شر التي في نفس الجرائد للصفقة املؤقت املنح الذكر، أن يتم إعالن
ُ
العروض، غير  طلب إعالن فيها ن

 بحدود اإلمكان. أنه قيد ذلك

املشرع على  يظهر مدى حرص الجرائد، في النشر املبينة بخصوص الشروط ومن خالل هذه

 العمومي لكي يحقق املصلحة العامة في حماية املال العام من الفساد اإلداري. حماية الطلب

  "B.O.M.O.Pالعمومية :" الصفقات ثانيا: نشرة

الجزائري إجراء اإلعالن على مستوى نشرات متعلقة إضافة إلى الجرائد أوجب املشرع 

 العمومي، املتعامل لصفقات ،وقد أنشأ املشرع لذلك نشرتين أولهما النشرة الرسمية بالصفقات

 االقتصادية املعلومات وكذا بالصفقات املتعلقة إعالنات املتعامل العمومي حيث خصصها لنشر كل

 املتعلقة الرسمية النشرة في اإلشهار أسعار املتعلقة بها، ولقد أخضع املشرع مهمة تحديد  التقنية أو

 لألسعار، كما ألزم من خالل الوطنية رأي اللجنة استطالع بعد التجارة وزير من بالصفقات، لقرار

على  املصلحة املتعاقدة، بكيفية التحرير، حيث نصت247 – 15 رقم الرئاس ي املرسوم من 65 املادة

ر  ، ُينشر كما األقل، واحدة على أجنبية وبلغة العربية باللغة العروض طلب إعالن أن" يحرَّ
ً
 في إجباريا

 ."...)ع.م.ص.ر.ن( العمومي، لصفقات املتعامل الرسمية النشرة
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  تمَّ   B.A.O.S.E.M.واملناجم   الطاقة لقطاع العمومية الصفقات نشرة اما النشرة الثانية في 

 الطاقة بقطاع املتعلقة العمومية الصفقات اإلشهار بخصوص دائرة لتوسيع 2001 سنة إنشاءها

 واملناجم. 

 املحلي ثالثا: اإلعالن

وسع املشرع الجزائري من عملية استخدام وساءل اإلعالن عن الصفقة العمومية لضمان 

َن 
ّ
 العروض على طلب املتعاقدة من إعالن للمصلحة حرية ونجاعة الطلبات العمومية، لذلك مك

 األمر تعلق املحلي معتمدا في ذلك على معيارين، أولهما املعيار العضوي حيث اشترط أني املستوى 

 وصايتها. تحت املوضوعة العمومية واملؤسسات الواليات والبلديات عروض بطلبات

 أو األشغال لصفقات بالنسبة اإلداري  التقدير أما الثاني فهو معيار مالي حيث اشترط أن يكون 

 لصفقات عنه، وبالنسبة يقل أو )دج 100.000.000 ( دينار مليون  مائة مبلغ اللوازم يساوي 

 )دج 50.000.000 ( دينار مليون  خمسين مبلغ يساوي  التقدير اإلداري  كان إذا والخدمات الدراسات

، 247-15)مرسوم رئاس ي رقم  247 -15م ر  65عنه، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من املادة  أو يقل

2015). 

 إلى االختصاص -بالنظر إلى املعيارين السابقين -املحلي  لإلشهار اعتماد املشرع  ويعود سبب

بالشروط  إخاللها حالة في لكن العمومي، املالي التقديري للطلب املبلغ اإلقليمي وعدم ارتفاع

 .الوطني باإلشهار املتعاقدة املصلحة القانونية تلزم

 واإلشهار للنشر الوطنية رابعا: الوكالة

تتمتع  وصناعي، طابع تجاري  ذات عمومية تعد الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار مؤسسة

د سابقا، األنباء لوصاية وزير املالي،تخضع واالستقالل املعنوية بالشخصية وفقا  -  مالها رأس يحدَّ

آنذاك، ولقد  والتخطيط املالية ووزير األنباء وزير طريق عن -للمادة السابعة من قانونها األساس ي 

نشأت
ُ
 الصفقات قانون  لصدور  مواكبة وجاء ذلك ، 1967سنة واإلشهار للنشر الوطنية الوكالة أ

 البصرية الطرق  الوسائل وبجميع بكل اإلشهار وتطوير دراسة الوكالة .وتهدف 1967لسنة العمومية

 املتضمن ، 1967 ديسمبر 20 في مؤرخ ، 279 - 67 رقم األمر والنشر. أنظر كاإلعالنات والسمعية

 يناير 5 بتاريخ الصادرة 2عدد  ر ج ،"واإلشهار للنشر الوطنية الوكالة" ب تسمى وطنية إحداث شركة

1968 . 

 بهدف والتجارية واملنظمات الصناعية الصحفية الهيئات مع التعامل في وتختص الوكالة

برم الخدمات، كذلك أو املنتجات إشهار
ُ
 أجل تنظيم من أخرى  مؤسسات مع واالتفاقيات العقود ت



 

 عبد السالم نور الدين
 

332 

 تقوم أن املتعاقدة واإلشهار، وفي هذا اإلطار أجاز املشرع الجزائري للمصلحة للنشر ومشترك متبادل

 هذه الوكالة. عبر العمومي الطلب بإشهار

 بمنحه الرئاس ي املرسوم من 14 بموجب املادة  الوكالة هذه طريق عن كما أجاز املشرع اإلشهار 

 العمومية الطلبات تجاوز مبلغ إذا مالئم، إشهار إعمال في السلطة التقديرية املتعاقدة املصلحة

 شفافية بهدف إضفاء الرئاس ي، وذلك املرسوم نفس من 13املادة  في عليها املنصوص املالية العتبة

 . العمومي الطلب إجراءات الوصول  أكثر على

 الوسائل الحديثة اإللكترونيةالفرع الثاني: 

نتيجة للتطور التكنولوجي وهيمنة العوملة االقتصادية، وما تتطلبه من سرعة في املعامالت 

التجارية واالقتصادية كان لزاما على اإلدارة أن تتماش ى وتساير هذا التطور العالمي املأهول، 

ة واملكتبية إلى إدارة إلكترونية تحوي مواقع إدارية فتحولت اإلدارة عن األساليب التقليدية الورقي

كبيرة ومتباعدة في شبكة اتصال إلكترونية، األمر الذي عمل على الحد من البيروقراطية والتقليل 

من تكلفة اإلنفاق الحكومي وتكريس ملبدأ الشفافية في تعامل اإلدارة مع املتعاملين االقتصاديين، ولم 

ذا التطور التكنولوجي، الذي فرض عليها أن تستجيب لذلك عن طريق تكن الجزائر بمنأى عن ه

 تبنيها لإلدارة اإللكترونية.  

وتماشيا مع هدف املشرع في تيسير حرية الوصول إلى الطلبات العمومية وتكريس مبدأ 

شفافية واملساواة بين املتعاملين املتعاقدين، أوجب املشرع النشر اإللكتروني في إبرام الصفقات 

االلكتروني بموجب املادة  تنظيم النشر أول مرسوم تضمن 236 - 10 رقم الرئاس ي املرسوم ولقد كان

غير أنه على الرغم من إيجابية هذه املبادرة إال أنها جاءت  ،(2015، 247-15)مرسوم رئاس ي رقم  174

 منذ املدني القانون  في االلكتروني الجزائري أسلوب التعاقد املشرع متأخرة نوع ما بالنظر إلى اعتماد

 .2005 سنة 

فتح الباب أمام التعاقد اإللكتروني ، فإن املشرع الجزائري قد  236 – 10وإذا كان مرسوم  

 -15رقم  الرئاس ي وسع املجال لالستخدام اإللكتروني لإلدارة العمومية من خالل إصداره للمرسوم

من  السادس الفصل جاء إذ العام، املرفق وتفويضات الصفقات العمومية تنظيم املتضمن 247

 ، وقدأشار فيه بموجب"بالطريقة االلكترونية املعلومات وتبادل االتصال" عنوان تحت األول  الباب

 إمكانیة 205خصصت املادة  كما  "اإللكترونیة بالطریقة املعلومات وتبادل إلى االتصال203املادة 

 .(2015، 247-15)مرسوم رئاس ي رقم  االلكتروني املزاد آلیة طریق عن املتعامل املتعاقد اختیار

)مرسوم   204العمومیة فقد خصته املادة  بالصفقات املتعلق  أما بالنسبة لإلعالن اإللكتروني

 وانتقال املعلومات تداول  وكیفیة البرمجة، شرح تقنیات خالل من(2015، 247-15رئاس ي رقم 
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 وتبادل االتصال آلية بتقرير بالجديد جاء قد الجزائري  املشرع أن من الرغم وعلى الوثائق، لكن

 أثبت صعوبة تطبيق الواقع أن إال العمومية، الصفقات مجال في االلكترونية بالطريقة املعلومات

 استعمال مجال العملي، بالنظر إلى التخلف الذي تشهده الجزائر في املستوى  على اآللية هذه

 اإلدارة. في االنترنت

 الحماية املقررة لقرار اإلعالن عن الصفقة املطلب الثاني:

ترتبط الحماية املقررة لإلعالن عن الصفقة بتحديد الطبيعة القانونية لقرار اإلعالن وتكييفه 

الصفقة العمومية إشكاال في تكييفه القانوني فهل يعد من جملة القانوني، حيث يثير اإلعالن عن 

اإلدارية؟ هذا ما سيتم توضيحه، ليتم اإلشارة إلى  األعمال أو من جملة  التعاقدية األعمال إجراءات

 حمايته القضائية.

 العمومية إلعالن الصفقة القانونية الطبيعةالفرع األول: 

يعتبر الفقه والقضاء أن قرار اإلعالن يصدق على مفهوم القرار اإلداري، حيث يعرف هذا 

اإلدارية  عن السلطة الصادر الفردي أو التنظيمي األخير بحسب املعيار العضوي  على أنه القرار 

 املادتين ، ولقد تبنى املشرع الجزائري املعيار العضوي بموجب (160)محيو، دون سنة نشر، صفحة 

املؤسسات  أو البلدية أو الوالية أو الدولة عن القرار إداريا كلما صدر ق إ م إ فيكون  801 و 800

العام  القانون  أشخاص من شخص اإلداري، وملا كان قرار اإلعالن صادر عن الطابع ذات العمومية

 .(334، صفحة 2014)عمار بوضياف، إداريا قرارا لعضوي يعدللمعيار ا طبقا فإنه 

 املنفصلة القرارات اإلدارية ضمن غير أنه ملا كان قرار اإلعالن مرتبط بعقد إداري فإنه يندرج

 اإلداري  العقد تكوين في املنفصل يدخل اإلداري  القرار العمومية، باعتبار أن الصفقات مجال في

 عنه. أنه ينفصل إال إتمامه ويستهدف

 تكوين في اإلداري  القرار جوهرية بالنظر إلى مدى املنفصل اإلداري  القرار مفهوم هذا ويتحدد

 في ،املتمثلة املركبة اإلدارية بالعملية االرتباط اإلداري شديد كان القرار فإن املركبة، اإلدارية العملية

 أما إذا عنها، لالنفصال قابل غير يكون  ،وبالتالي عنها يتجزأ ال جزءا يصبح فإنه الصفقة العمومية،

 العملية في مجريات فيه الطعن يؤثر ال مساعد عنصر مجرد بل جوهري  غير اإلداري  القرار كان

 .(95صفحة )حشيش, عبد الحميد، دون تاريخ نشر، منفصال إداريا قرارا يعتبر فإنه التعاقدية،

يعرف القرار اإلداري املنفصل على أنه ذلك "القرار الذي يكون جزءا من بنيان وعلى ذلك 

عملية قانونية تدخل في اختصاص القضاء العادي أو اإلداري ولكن القضاء يكون بفصل هذه 

)تياب،  القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن فيها بدعوى اإللغاء استقالال عن ذات العقد"

 .(53، صفحة 2016
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 اإلداري  القضاء لقرار اإلعالن أمام الحماية القضائية :الفرع الثاني: 

تجسد الحماية القضائية لقرار اإلعالن عن الصفقة في كون صالحيته أن يكون محال  لم

 فيما يلي:لدعوى اإللغاء والدعوى االستعجالية، وهو ما سيتم توضيحه 

 أوال: قابلية قرار اإلعالن لدعوى اإللغاء

 املنفصلة اإلدارية القرارات قبيل من العمومية الفقه والقضاء قرار اإلعالن عن الصفقة يعتبر

باإللغاء أمام القضاء اإلداري، ولقد استقر  فيها الطعن يمكن والتي العمومية الصفقة إلبرام، املمهدة

على اعتباره قرارا إداريا منفصال فرتب بطالن قرارات اإلعالن إذا  قضاء مجلس الدولة الفرنس ي

وقعت مخالفة للشروط والشكليات الجوهرية املقررة قانونا، وعلى ذلك فإنه يخول لكل من تأثرت 

 .(54، صفحة 2016)تياب، مصلحته جراء عدم مشروعيته أن يطعن فيه باإللغاء استقالال

 واإلدارية إمكانية اللجوء إلى املدنية اإلجراءات  قانون  ولقد خول املشرع الجزائري من خالل 

 األشكال واإلجراءات العمومية، ملخالفة الصفقة إلبرام التمهيدية املراحل أثناء القضاء اإلداري 

 املراحل. هذه في قانونا املقررة

توافر املصلحة واملتمثلة في إلحاق الضرر، ومن شروط قابلية الطعن في القرار اإلداري 

 املصلحة على االلتزامات امللقاة إلى الرجوع خالل ويستخلص الضرر في اإلعالن عن الصفقة من

 املبادئ من مجموعة تحكمها الصفقة للمتعاقد املحتمل معها، وملا كانت اختيارها عند املتعاقدة

ينبئ عن  املبادئ فإن مخالفة هذه واإلشهار، والعلنية املساواة السيما مبدأ القانونية، والقواعد

 .األذى إلحاق شرط توافر

 قرار اإلعالن عن الصفقة قرارا إداريا اإلداري  القضاء اعتبر التوضيح هذا من وانطالقا

 الطعن لذوي الشأن يجوز  لذا اإلداري، القرار خصائص جميع على لتوافره الصفقة عن منفصال

 .(334، صفحة 2014)عمار بوضياف، وجود وجه من وجوه عدم املشروعية حال في فيهباإللغاء

غير أنه وعلى الرغم من أهمية دعوى اإللغاء في حماية الصفقة من عدم املشروعية، تبقى 

الزمن، هذه الدعوى غير كافية، حيث اعتبرها بعض الفقه طعن عقيم، الستغراقها وقت طويل من 

األمر الذي يمكن اإلدارة من تسريع عملية إبرام العقد قبل بث القاض ي في دعواه بحكم نهائي، كما أن 

إلغاء القرار املعيب ال يؤثر على نفاذ الصفقة حتى يطلب أحد األطراف إلغاءها أمام قاض ي العقد، 

ال ننكر أن قيمة اإللغاء  وهو ما جعل من املفوض "روميو" يصرح في قضية "مارتين" بحد قوله:" إننا

 .(54، صفحة 2016)تياب،  في هذه الحالة نظرية"
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 ثانيا: قابلية قرار اإلعالن لدعوى االستعجال 

بعد ما تبين عدم كفاية قضاء اإللغاء في تحقيق الحماية للصفقة جراء عدم مشروعية 

نوعا معينا من منازعات الصفقات العمومية ضمن قضاء اإلعالن عمل املشرع على إدراج 

وقد خص  (255)تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، صفحة االستعجال

ق إ م إ حيث نصت على أنه " يجوز إخطار  946بالذكر اإلخالل باإلعالن وهذا الذي أكدته املادة 

اإلدارية بعريضة وذلك في حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو املنافسة التي تخضع لها املحكمة 

 عمليات إبرام العود اإلدارية والصفقات العمومية"

ومن خالل هذه املادة فإن تصرفات املصلحة املتعاقدة من خالل إصداره للقرارات اإلدارية 

يمكن الطعن فيها أمام القضاء االستعجالي حتى يتم ومنها قرار اإلعالن تعد قرارات إدارية منفصلة 

الفصل فيها بسرعة، لغرض حماية املال العام من الفساد فقد أثبت الواقع أنه كثيرا ما فقدت 

املشاريع الكبرى أهميتها االقتصادية بسبب توقف املشروع إلى غاية الفصل النهائي في منازعة 

 .املوضوع املتعلقة بالطعن باإللغاء

ذلك استدرك املشرع فخص منازعات الصفقة بإجراءات القضاء االستعجالي، حتى يتم  إزاء

إنجاز مشروع الصفقة في اآلجال املحددة له وفي ذلك مصلحة للمتعامل املتعاقد حتى يتسنى له 

)تياب، الوفاء بالتزاماته كما يحقق مصلحة للغير حتى يتحدد مصيره في شأن الصفقة في أقرب اآلجال

    . (263آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، صفحة 

 : خاتمة

بعد التعرف على خصوصية اإلعالن في تعزيز شفافية الصفقات العمومية من بيان أهميته 

 فيما يلي:وإلزاميته وعناصره وحمايته القضائية توصلنا إلى مجموعه من النتائج والتوصيات أهمها 

 فيهم تتوافر الذين خاصة بالتعاقد، الراغبين كل إلى العلم املتعاقدة املصالح إيصال -

 الشروط، دفاتر سحب كيفية عن وإبالغهم طرفها، من سلفا املحددة والتقنية الشروط املالية

 ابرام الصفقة أشكال من شكل أي إجراء وزمان ومكان املطلوبة، املواصفات ونوعية

 شخص عن شخص تفضيل عنه ينجم تصرف بأي اإلدارة عدم قيام الغاية من اإلعالنتعود  -

 القانون  عليه ينص داعي أي آخر، دون 
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 إحالة إلى يؤدي مما بين املتعهدين املتنافسين، املنافسة املشروعة من نوعا يخلق اإلعالن -

في تعامالت  والريبة الشك يبعد والجانب الفني، وهو ما الزمن حيث من العروض أنسب العقد على

 املصلحة املتعاقدة.

ترتكز الصفقات العمومية على مبادئ مهمة وهي حرية الوصول إلى الطلبات واملساواة  -

 والشفافية اإلجرائية غير أنه يتوقف تجسيدها واقعيا من خالل تفعيل حق املتعاملين في اإلعالن 

إبرام الصفقات مما يجعل من  وجوهري في عملية شكلي كإجراء العلنية مبدأ املشرع اعتمد -

 أوضاع احترام على املصلحة املتعاقدة إلزاميا في كافة أشكال الصفقة، مما يتعين اإلعالن إجراءا

 وٕاال كان اإلعالن محل إلغاء. وعدده إجرائه، وكيفية املدة حيث من اإلعالن

اعة الطلبات ملا كان اإلعالن يرتبط ارتباطا وثيقا باالستعمال الحسن للمال العام ونج -

العمومية، استوجب حمايته من االستغالل الس يء لإلدارة بمنحها من خالله امتيازات غير مبررة 

 لبعض املتعهدين، لذلك حرص املشرع على بيان مضمون اإلعالن وفقا لنصوص قانونية

تجسيدا لشفافية إجراءات إبرام الصفقة العمومية، وسع املشرع من عملية إيصال املعلومة  -

تعاملين املتعاقدين، بمختلف الوسائل التقليدية والحديثة واملتمثلة في الجرائد، نشرة الصفقات للم

 العمومية، اإلعالن املحلي، الوكالة الوطنية لإلشهار، اإلعالن اإللكتروني.

 أو الوالية أو الدولة عن القرار إداريا كلما صدر تبنى املشرع الجزائري املعيار العضوي فيكون  -

 من شخص اإلداري، وملا كان قرار اإلعالن صادر عن الطابع ذات املؤسسات العمومية أو البلدية

 إداريا قرارا للمعيار العضوي يعد طبقا العام فإنه  القانون  أشخاص

 مجال في املنفصلة القرارات اإلدارية ضمن قرار اإلعالن يرتبط بعقد إداري لذا فإنه يندرج -

 ويستهدف اإلداري  العقد تكوين في املنفصل يدخل اإلداري  لقرارا العمومية، باعتبار أن الصفقات

 عنه. أنه ينفصل إال إتمامه

القرار اإلداري املنفصل هو ذلك القرار الذي يكون جزءا من بنيان عملية قانونية تدخل في  -

اختصاص القضاء العادي أو اإلداري ولكن القضاء يكون بفصل هذه القرارات عن تلك العملية 

 الطعن فيها بدعوى اإللغاء استقالال عن ذات العقدويقبل 
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 اإلدارية القرارات قبيل من العمومية الفقه والقضاء قرار اإلعالن عن الصفقة يعتبر -

العمومية، وعلى ذلك فإنه يخول لكل من تأثرت مصلحته جراء عدم  الصفقة إلبرام املمهدة املنفصلة

م القضاء اإلداري، كما يمكن الطعن فيها أمام مشروعيته أن يطعن فيه باإللغاء استقالال أما

وفي ذلك مصلحة للمتعامل املتعاقد حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته كما يحقق  القضاء االستعجالي،

 .مصلحة للغير حتى يتحدد مصيره في شأن الصفقة في أقرب اآلجال

 :قائمة املراجع

شوال  28مؤرخ في  .يتضمن الصفقات العمومية .(28أكتوبر  ,2010) .236-10مرسوم رئاس ي رقم 

 .الجزائر, الجزائر, الجزائر: الجريدة الرسمية .58 ,أكتوبر 7املوافق ل  1431

دور اإلشهار ) اإلعالن ( في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام  .(جوان ,2017) .أحمد عميري 

املجلة األكاديمية للدراسات  .247 – 15اس ي قم العقود اإلدارية في الجزائر، طبقا للمرسوم الرئ

 .228 ,18 ,االجتماعية واالنسانية

أحمد محيو. )دون سنة نشر(. املنازعات اإلدارية. )خالد بيوض وفائز أنجق، املترجمون( الجزائر: 

 ديوان املطبوعات الجامعية.

 .ريمالقرآن الكريم: القرآن الك .آية اإلسراء .(16األية ) .القرآن الكريم

. جامعة 36(. الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر. 2009-2008بحري اسماعيل. )

 الجزائر: كلية الحقوق.

بجاية, الجزائر: كلية الحقزق والعلوم  .53 .محاضرات في الصفقات العمومية .(2016) .تياب, ن

 .السياسية

 .254 ,رسالة دكتوراه .الصفقات العموميةآليات مواجهة الفساد في مجال  .(.n.d) .تياب, ن

 .جامعة تيزي وزو, الجزائر: كلية الحقوق 

حشيش, عبد الحميد. )دون تاريخ نشر(. عبد الحميد حشيش: القرارات القابلة لالنفصال وعقود 

. القاهرة، مصر: دار 495اإلدارة دراسة مقارنة في القانون املصري والقانون الفرنس ي، ، القاهرة، ص 

 هضة العربية.الن

(. رسالة دكتوراه، آليات حماية املال العام في إطار الصفقات 2015-2014خضري حمزة. )

 : كلية الحقوق.1العمومية. جامعة الجزائر 

(. مبدأ الشفافية في العقود اإلدارية كآلية للحد من الفساد اإلداري. مجلة 2013شريفي الشريف. )

 .95-94، 3صادية، االجتهاد للدراسات القانونية واالقت

الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في  .(2009) .عبد الرحيم محمد حسن السيد

 .50 ,39 ,مجلة الشريعة والقانون  .دولة قطر



 

 عبد السالم نور الدين
 

338 

الجزائر: دار جسور  .(Vol. 4)شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزائر  .(2014) .عمار بوضياف

 .للنشر والتوزيع

(. عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري. الجزائر: ديوان 2004)قدوج حمامة. 

 املطبوعات الجامعية.

القاهرة، مصر: دار الكتب  .األسس العامة للعقود اإلدارية .(2005) .محمد أحمد عبد املنعم

 .القانونية

مية وتفويضات يتضمن تنظيم الصفقات العمو  .(16سبتمبر  ,2015) .247-15مرسوم رئاس ي رقم 

 .الجزائر, الجزائر, الجزائر: الجريدة الرسمية .50 .املرفق العام

(. بيروت، 2(. اإليجاب والقبول في العقد اإلداري (دراسة مقارنة) )املجلد 2013منهد مختار نوج. )

 لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.

 

 



 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 356 -339ص ، (2021)  02/ العـــدد:  04املجلد
 

393  

 عقد االمتياز كآلية لالستغالل العقار الصناعي املوجه لالستثمار

Concession is held as a mechanism for exploiting industrial property for 

investment 
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 ملخص:

مكانة هامة ل يحت فهويعتبر العقار الصناعي جزءا من الوعاء العقاري املوجه لالستثمار،       

نواعه، واملشرع الجزائري سن أ بمختلف النشاط الصناعي عليها يقوم التياألساسية البنية  باعتباره

مجموعة من القوانين تساهم في الحصول على العقار الصناعي خاصة والعقار املوجه لالستثمار 

عامة حيث تضمنت هذه القوانين كيفية تنظيم عقود االستثمار وهذا ما ساهم في منح املستثمرين 

عليه املشرع في استغالل األراض ي آليات قانونية جديدة وذلك عن طريق نظام االمتياز الذي اعتمد 

التابعة لألمالك الخاصة للدولة والذي يعتبر كآلية وحيدة و حديثة لالستغالل العقار الصناعي. 

قانون االستثمار، التنمية عقد االمتياز ، العقار الصناعي ، االستثمار ، :  الكلمات املفتاحية

 االقتصادية

Abstract: 

    Industrial real estate is considered part of the real estate pool directed to 

investment, as it occupies an important place as the basic structure upon 

which industrial activity of all kinds is based, and the Algerian legislator 

enacted a set of laws that contribute to obtaining industrial real estate in 

particular and investment-oriented real estate in general, as these laws 
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included how to organize investment contracts This is what contributed to 

granting investors new legal mechanisms through the concession system that 

the legislator relied upon in the exploitation of lands belonging to the private 

property of the state, which is considered as the only modern mechanism for 

the exploitation of industrial property. 
 

key words: concession contract, industrial real estate, investment, 

investment law, economic development. 

 مقدمة:

يعد العقار الصناعي كأحد معوقات االستثمار ألنه يعد أهم مورد من موارد املؤسسة الصناعية 

حيث ال تتحقق التنمية دون تسهيل عمل املستثمر من هذا الجانب فكان البد من  توفير هذا العقار 

ن قبل الدولة لذا حاولت الدولة إيجاد الصيغ املناسبة لحل مشكلة العقار ، لذا انتهجت الجزائر م

أسلوب االمتياز في مجال االستثمار الصناعي كصيغة قانونية في سبيل تطوير آليات التنمية 

ة الصناعية، وإعادة بعث االقتصاد الوطني وتحرير النشاط االقتصادي وإقامة صناعة وطنية قادر 

على تنويع الصادرات وتخليص االقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات بحيث يعتبر عقد االمتياز 

أو منح االمتياز األداة القانونية  األنسب للدولة من أجل خلق مشاريع من قبل املستثمرين 

الصناعيين حيث أن هذا العقد يتعايش مع اقتصاد السوق ، وعليه  تحتفظ الدولة بامتيازات 

لقانون العام و من جهة أخرى تقوم بجلب املستثمرين الحقيقيين الذين كانوا يشتكون من انعدام ا

 العقار الصناعي ، مع عدم التنازل على العقار و يبقى فقط لالنتفاع .

وعلى هذا األساس صدرت مجموعة من النصوص التشريعية التي فتحت املجال أمام االستثمار 

والذي يحدد شروط  2008سبتمبر 1املؤرخ في  04-08املباشر كاألمر رقم األجنبي املباشر وغير 

وكيفيات منح االمتياز على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة لدولة واملوجهة إلنجاز مشاريع 

املتعلق بترقية االستثمار، تدعيما وتعزيزا  2016أوت  03املؤرخ في  09-16استثمارية  ، والقانون 

ات االقتصادية املجسدة، حتى يتناسب الشكل القانوني مع التوجه االقتصادي لجملة من اإلصالح

 املبني على الحرية االقتصادية وحرية االستثمار.

 ومن خالل هذا الطرح يتبادر إلى أذهاننا اإلشكال اآلتي :

 ؟ لالستثمار  إلى أي مدى يعتبر عقد االمتياز أحد أهم اآلليات القانونية املنظمة للعقار املوجه

ولإلجابة على هذه اإلشكالية نحاول التطرق  إلى مفهوم عقد االمتياز العقار الصناعي كمبحث أول 

 وإجراءات منحه كمبحث ثاني.
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 الصناعي املبحث األول : مفهوم عقد االمتياز 

إن منح االمتياز أو عقد االمتياز كآلية حديثة و وحيدة الستغالل العقار االقتصادي يعد مفهوما        

جديد يستدعي البحث فيه والتعريف به خاصة ، والعقار املوجه لالستثمار عامة وأن املشرع 

، 2014)منصور،  الجزائري لم يعط تعريفا للعقار الصناعي ولم يجعله ضمن القوام التقني للعقار .

 (11صفحة 

 املطلب األول:تعريف عقد االمتياز

سوف نتطرق إلى التعريف الفقهي مرورا بالتعريف القضائي ثم التعريف  تعريف عقد االمتيازملعرفة 

 التشريعي أو القانوني

 :التعريف الفقهي لعقد االمتيازالفرع األول 

لقد عرف األستاذ سليمان محمد الطماوي عقد االمتياز بأنه":عقد إداري يتولى امللتزم فردا أو         

ى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها من شركة بمقتضاه وعل

املنتفعين مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة لتسيير املرافق العامة فضال عن الشروط التي 

، 1991اسة مقارنة، )الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية در   تضمنها اإلدارة عقد االمتياز "

 (108صفحة 

ويعرفه األستــاذ احمد محيو:  االمتياز هو اتفـاق تكلف اإلدارة بمقتضاه شخصا طبيعيـا أو 

اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، ورغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فان دراسته ترتبط أيضا 

عام،إن دراسته تدخل إذا ضمن نطاق بالنظرية العامة للمرفق العام ألنه هدفه هو تسيير مرفق 

العقود و دراسة املرافق العامة وباعتباره أسلوبا للتسيير يكمن االمتياز بتولي شخص يسمى صاحب 

، 1979)محيو، محاضرات في املؤسسات اإلدارية ،  .  االمتياز أعباء مرفق خالل فترة من الزمن

 (440صفحة 

عرفه األستاذ عمار عوابدي بأنه: عقد التزام املرفق العام هو عقد إداري يتعهد احد األفراد أو و 

الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته و تحت مسؤوليته املالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها 

له باستغالل  اإلدارية ، وطبقا للشروط التي توضع له ،ألداء خدمة للجمهور ،و ذلك مقابل التصريح

، صفحة 2005)عوابدي، القانون اإلداري،   املشروع  ملدة محددة من الزمن و استيالئه على األرباح

197). 

تكلف تياز هو عقد إداري معلى أن اال  وتجمع تتفقالسابقة  الفقهية  فالتعاري  الحظ أن ملوا

مقابل دفع إتاوة  محددة زمنية  ملدة  مرفق عام باستغاللاإلدارة بمقتضاه شخصا طبيعيـا أو اعتباريا 

 يستطيع من خالله  تجسيد مشروعه االستثماري  .و  سنوية ، 
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 .القضائي لعقد االمتياز  :  التعريفالفرع الثاني 

تعتبر األحكام واالجتهادات القضائية بالجزائر في مجال عقد االمتياز في العقار الصناعي قليلة جدا      

مقارنة مع باقي املنازعات املطروحة على الجهات القضائية اإلدارية  وما يمكن الرجوع  إليه هو القرار 

في القضية   2001/910ل الصادر عن مجلس الدولة ، ومقارنة بباقي الدول كفرنسا بين شركة نق

الجزائري الغرفة الثالثة بتاريخ: للمسافرين ضد رئيس بلدية وهران و تناول عقد  2004/03/09رقم: 

االمتياز كما يلي: ..."و حيث أن عقد االمتياز التابع ألمالك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه 

لألمالك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف السلطة االمتياز للمستغل، باالستغالل املؤقت لعقار تابع 

 (440، صفحة 2014)أسماء،  . محدد متواصل مقابل دفع إتاوة،لكنه مؤقت وقابل للرجوع  فيه

 :التعريف التشريعي لعقد االمتيازالفرع الثالث 

)املرسوم التنفيذي رقم  االمتيازمكرر من قانون األمالك الوطنية أن منح  64نصت املادة 

" هو العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة امللك املسماة السلطة   (2009، 09/152

صاحبة االمتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب االمتياز حق استغالل ملحق امللك 

بناء و/أو استغالل منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية ملدة معينة العمومي الطبيعي أو تمويل أو 

 تعود نهايتها املنشأة أو التجهيز محل منح االمتياز إلى السلطة صاحبة حق االمتياز.

 152 /09و يعرف عقد االمتياز حسب دفتر الشروط النموذجي امللحق للمرسوم التنفيذي رقم 

على األراض ي التبعة لألمالك الخاصة للدولة واملوجهة شروط وكيفيات منح االمتياز  الذي يحدد

بأنه " هو االتفاق الذي تحول من خالله الدولة ملدة معينة االنتفاع من أرضية  ملشاريع استثمارية.

متوفرة تابعة ألمالكه الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، قصد استيعاب مشروع 

 (2009، 09/152رسوم التنفيذي رقم )امل استثماري ."

الذي يحدد شروط وكيفية استغالل  2010أوت  15املؤرخ في  03-10كما عرفه القانون رقم 

على انه : العقد الذي تمنح بموجبه  04األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة في املادة 

النص املستثمر صاحب االمتياز، حق  الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب

استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة وكذا األمالك السطحية املتصلة بها ، 

سنة قابلة لتجديد مقابل دفع إتاوة 40بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم ملدة أقصاه 

)القانون رقم  . وجب قانون املاليةسنوية تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بم

10/03 ،2010). 

هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق  و بتحليل هذه املواد نجد أن  االمتياز  

معنويا يخضع للقانون  أوالخاصة شخصا طبيعيا  ألمالكهامتوفرة تابعة  أرضيةبقطعة  االنتفاع
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في إقامة  أساسارض مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك األ  أوغير مقيم  أوالخاص مقيم 

 ي.مشروع استثمار 

ومن خالل هذه التعاريف نجد أن عقد االمتياز يعتبر من أهم العقود اإلدارية التي قام املشرع 

القانونية  ، عن طريق مجموعة من النصوصالقانونية  أسسهتحديد الجزائري بتنظيم أحكامه  و 

 بذلك  ، وهووالتنظيمية تحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على العقار الصناعي املوجه لالستثمار 

   يجمع بين أساليب القانون العام  والقانون الخاص  في إقامة املشاريع االستثمارية.عقد 
 املطلب الثاني:خصائص عقد االمتياز في العقار الصناعي

من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن عقد االمتياز يتمتع بمجموعة من الخصائص تتمثل  

 فيما يلي :

 : إداري رسمي عقد االمتياز  عقدالفرع األول : 

من األمر رقم  10يعتبر عقد االمتياز عقدا إداريا تصدره  إدارة أمالك الدولة  بموجب نص  املادة      

أعاله بعقد إداري تعده إدارة أمالك  04:"يكرس االمتياز املذكور في املادة حيث جاء فيها  08/04

)األمر رقم    الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج االستثمار وكذا بنود وشروط منح االمتياز".

08/04 ،2008) 

ويتولى املدير إعداده وتحريره، ثم  يقوم املدير  ويصدر عقد االمتياز عن إدارة أمالك الدولة       

بالتسجيل قرار منح االمتياز،  لهذا يتطلب أن يكون عقد إداري موثق أي يفرغ  في قالب شكلي ورسمي 

وبذلك يقوم املدير بإجراءات شهره باعتباره عقد وارد على عقار، فهو بذلك قد شكلي ورسمي  وفق 

من قانون املدني الجزائري ويطبق عليه إجراءات الشهر لكونه وارد   1مكرر  324ما نصت عليه املادة 

 مكرر من القانون املدني الجزائري(234)املادة .     على عقار

  عقد االمتياز عقد محدد املدة الفرع الثاني : 

يعتبر عقد االمتياز من العقود الزمنية الطويلة املدة، حيث أن األراض ي التابعة ألمالك الدولة       

سنة قابلة لتجديد مرتين  33واملوجهة إلنجاز املشاريع االستثمارية تكون محل االمتياز ملدة أدناه 

 (2008، 08/04)األمر رقم  سنة 99لتصل 

 :عقد يمنح لشخص طبيعي أو معنوي خاضع لقانون الخاصالفرع الثالث 

، عمال بنموذج دفتر الشروط  يمنح عقد االمتياز لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص    

"منح االمتياز هو االتفاق الذي تحول من خالله الدولة ملدة   09/152امللحق باملرسوم التنفيذي رقـم 

من أرضية متوفرة تابعة ألمالكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع معينة االنتفاع 

 . (2009، 09/152)املرسوم التنفيذي رقم  للقانون الخاص، قصد انجاز مشروع استثماري"
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:عقد مقابل دفع إتاوة الفرع الرابع   

يمنح عقد االمتياز بالتراض ي وبمقابل إتاوة إيجاريه سنوية بحيث تقوم مصالح أمالك الدولة   كما     

 من القيمة التجارية للقطعة األرضية محل منح االمتياز 1/20املختصة إقليميا بتحديدها وتمثل

( 11السنوية عند انقضاء احده عشرة)، ويتم تحيين اإلتاوة اإليجارية  (2008، 08/04)األمر رقم 

 سنة،بناءا على تقييم تعده مصالح أمالك الدولة استنادا إلى السوق العقاري.

 عقاري  : عقد يرد عمل حق عيني الفرع الخامس

وهذا الحق يتمثل في حق  االنتفاع  أي أن املستثمر  يكتسب حق االنتفاع بالتعاقد، وبالشفعة،       

بمقتض ى القانون،بحيث في مجال العقار الصناعي يستفيد املستثمر من العقار املوجه وبالتقادم، أو 

من القانون املدني الجزائري في الفقرة األولى  على  844لالستثمار ملدة محددة قانونا وقد نصت املادة 

من  844)املادة  "أنه :" يكسب حق االنتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتض ى القانون 

. ومن خالل هذه املادة نستنتج أن منح حق االنتفاع إلى املستثمر الذي القانون املدني الجزائري(

 يتعاقد مع إدارة أمالك الدولة،  من اجل استخدامه إلنجاز مشاريعه االستثمارية.

 الصناعياملبحث الثاني :شروط وإجراءات منح عقد االمتياز على العقار 

يمنح االمتياز على العقار الصناعي في إطار دعم االستثمار في جملة من الشروط  واإلجراءات        

 الواجبة اإلتباع  بكيفيات محددة قانونا سواء كان املستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما.

 : شروط منح االمتياز املتعلقة بأطراف االمتيازاملطلب األول 

 أطراف االمتياز هم اإلدارة مانحة االمتياز من جهة وطالب االمتياز في هذه املرحلة من جهة أخرى. 

 فيما يخص اإلدارة مانحة االمتياز: الفرع األول : 

الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراض ي التابعة   08/04لقد جاء في القانون      

جهة إلنجاز مشاريع استثمارية السابق الذكر، أن إدارة أمالك الدولة لألمالك الوطنية الخاصة واملو 

هي املسؤولة عن إعداد عقد االمتياز ويكون مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج االستثمار وكذا 

 بنود وشروط منح االمتياز.

رف الط2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 15/01من القانون رقم 48حددت املادة 

الذي له الحق في منح قرار االمتياز واملتمثل في الوالي،عن طريق التراض ي بناء على اقتراح من املدير 

الوالئي املكلف باالستثمار مع الذي يتصرف، كلما تطلب األمر ذلك،بالتنسيق مع املديرين الوالئيين 

ل العقارية املتبقية للقطاعات املعنية، على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصو 

للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا الراض ي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، 
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وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراض ي التابعة ملنطقة التوسع السياحي بعد 

بتسيير املدينة الجديدة على  على اقتراح من الهيئة املكلفة موافقة الوزير املكلف بالسياحة،وبناء

)القانون رقم   األراض ي الواقعة داخل محيط مدينة جديدة،بعد موافقة الوزير املكلف باملدينة.

 (2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  15/01

يكون هذا العقد مرفقا يفرغ االمتياز في عقد إداري تعده مصالح إدارة أمالك الدولة بحيث   

)األمر رقم  بدفتر أعباء يتضمن شروط وبنود منح عقد االمتياز، ويحدد بدقة برنامج االستثمار.

08/04 ،2008) 

  فيما يخص املستثمر طالب االمتياز  الفرع الثاني : 

العقار الصناعي هم املؤسسات و الهيئات األشخاص املعنيين بهذه الصيغة املتمثلة في حق االمتياز 

العمومية الخاضعة للقانون الخاص،وكذا األشخاص الطبيعيين الذين يرغبون في إقامـة مــشروع 

استثماري والذين يتمتعون بالحقوق املدنية و األهلية القانونية للقيام باالستثمار في املجال 

 الصناعي؛

من  15شخصا معنويا حسب ما جاء في نص املادة رقم أي قد يكون املستثمر شخصا طبيعيا أو   

على أنه "يمنح على االمتياز أساس دفتر شروط  عن طريق  2011قانون املالية التكميلي لسنة 

التراض ي على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة املتوفرة لفائدة املؤسسات و الهيئات العمومية 

ن الخاضعين للقانون الخاص،وذلك الحتياجات مشاريع األشخاص الطبيعيين أو املعنويي أو

 (2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  15/01)القانون رقم  استثمارية"

كل شخص، طبيعي  2015أوت  06املؤرخة في  001وحسب التعليمة الوزارية املشترك رقم   

القانون الخاص، يرغب في الحصول على امتياز بالتراض ي على أو معنوي خاضع للقانون العام أو 

)التعليمية  .مديرية الصناعة واملناجم املؤهلة إقليميا عقار موجه لالستثمار، يجب أن يودع لدى

 (001الوزارية املشتركة رقم 

نالحظ من خالل ذلك أن االمتياز يمنح لشخص طبيعي أو معنوي قصد انجاز مشروع استثماري،   

أي أن املشرع الجزائري لم يميز بين األشخاص الطبيعيين واملعنويين في منح االمتياز على العقار 

في إلى الشروط العامة  الصناعي،بمعنى أن  املشرع لم يحدد شروط  خاصة و بالتالي يتم الرجوع

 23التعاقد كالرضا و األهلية، إال أننا نستشف وجوب ركن الرضا قبل التعاقد من خالل تحليل املادة 

من دفتر الشروط النموذجي  الذي يحدد منح االمتياز بالتراض ي: " يعلن املستفيد من االمتياز في 

)املرسوم التنفيذي رقم  . العقد املبرم بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا،وأنه يتخذه مرجعا له

09/152 ،2009) 
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ومنه نستنتج أنه يجب توفر ركن الرضا في املستثمر طالب االمتياز قبل التوقيع على بنود العقد املبرم 

بينه وبين إدارة أمالك الدولة، وهذا بعد إطالعه على دفتر الشروط املرفق بالعقد، ألن عدم التوقيع 

ه عدم رضا املستثمر على بنود العقد،  وبالتالي اليمكن إبرام عقد االمتياز لتخلف أحد أركانه معنا

 األساسية وهو الرضا.

أما بالنسبة إلرادة املتعاقد صاحب االمتياز ) الشخص الطبيعي ( فيجب أن يكون أهال   

 . لقانون املدني الجزائري سنة كاملة وهنا نطبق أحكام األهلية املنصوص عليها في ا 19للتصرف وبالغ 

 من القانون املدني الجزائري( 40)املادة 

أما الشخص املعنوي صاحب االمتياز فانه يعبر عن إرادته ويكون أهال للتصرف عن طريق مدير 

ذلك العقد  الشركة أو ممثله القانوني، وهذه األهلية تعبر عن املشروعية والصفة القانونية بما في

 (84، صفحة 2012)بلكعيبات،   والسجل التجاري والرخصة أو االعتماد؛

 منح االمتياز املتعلقة بالعقار محل االمتياز  : شروط الفرع الثالث 

املرسوم من  06يجب أن تكون األوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز حسب املادة 

 كما يلي: 09/152التنفيذي رقم 

 تابعة لألمالك الخاصة للدولة؛ -

 غير مخصصا وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها؛ -

واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير باستثناء  -

  التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طبيعتها.املشاريع االستثمارية 

أحكاما متعلقة بأمالك الدولة فيما يخص تشجيع  2015وقد تضمن قانون املالية التكميلي لسنة 

هذه  ،بموجب04/  08من األمر رقم  05التي تعدل و تتمم املادة   48املادة  االستثمار في مضمون 

قارات املوجهة لالستثمار حصريا عن طريق التراض ي، بموجب قرار من األحكام يمنح االمتياز على الع

 : (2015املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  15/01)القانون رقم   الوالي

على أساس اقتراح من املدير الوالئي املكلف باالستثمار املختص إقليميا، فيما يخص األراض ي  -

لألمالك الخاصة للدولة، األصول املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املنحلة واألصـول التابعة 

الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و كذا األمالك الواقعة على مستوى املناطق 

 الصناعية و مناطق النشاط؛

قعة داخل محيط املدينة بناءا على اقتراح هيئة تسيير املدينة الجديدة بالنسبة لألمالك الوا -

 الجديدة بعد موافقة الوزير املكلف باملدينة.
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أصناف من األراضـي التابعة  كما أستثنى املشرع من مجال تطبيق منح االمتياز املنصوص عليه 

 (2008، 08/04)األمر رقم  لألمالك الخاصة للدولة و التي تبقى خاضعة للنصوص الخاصة بها وهــي:

  األراض ي الفالحية؛ -

 القطع األرضية املتواجدة داخل املساحات املنجمية؛ -

 القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات البحث عن املحروقات و استغاللها  ومساحات -

 حماية املنشات الكهربائية و الغازية؛ 

 من إعانة الدولة؛القطع األرضية املوجهة للترقية العقارية املستفيدة  -

 القطع األرضية املتواجدة داخل مساحات املواقع األثرية و الثقافية. -

بعدة نصوص تصب في مجملها في مجال تحسين مناخ  2015قانون املالية التكميلي لسنة ونالحظ أن 

االستثمار، من خالل تسهيل إجراءات االستفادة من العقار الصناعي،  والعقار املوجه لالستثمار 

بصفه عامة، وتجسد ذلك بإلغاء لجنة املساعدة على تحديد املوقع وترقية االستثمارات وضبط 

ستبدالها بالشباك الوحيد بغية تسهيل إجراءات حصول املستثمر  على عقار لغرض العقار وا

 .االستثمار وتبسيط إجراءات حصوله على مشروع استثماري 

 : الشروط القانونية واملالية ملنح االمتياز الفرع الرابع  

وأخرى هناك شروط أخرى تضاف إلى الشروط الخاصة بأطراف عقد االمتياز وهي شروط قانونية 

 مالية

 الشروط القانونيةالفرع األول : 

أوجب املشرع الجزائري شروط قانونية في إطار منح حق االمتياز على العقار الصناعي هي   

وجوب أن تكون عملية منح االمتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراض ي، وهذا طبقا لنص 

يتضمن قانون املالية  11/11)القانون رقم 2011 من قانـــون املالية التكميلي لسنة 15املــادة رقم:

إضافة إلى الشـروط التي   (2011،  2011جويلية  20بتاريخ  40،ج ر عدد  2011التكميلي لسنة 

 الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  2009بتاريخ:جوان 787وردت في التعليمة رقم:

 واملتمثلة في:

 إلزام مصالح الدولة على الحرص الصارم الحترام البنود املنصــوص عليها في دفتر    -

 الشروط  الواجب إرفاقه بصفة إلزامية بالعقد اإلداري املتضمن منح االمتياز؛

 منع كل تنازل عن حق االمتياز قبل انجاز املشروع؛ -

 منع اإليجار من الباطن؛ -
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باشتراط التأكيد على ذلك بشهادة املطابقة و معاينة دخول حيز التشغيل االنجاز الفعلي للمشروع  -

املشروع من طرف الهيئات املختصة خاصة لجنة مساعدة و توطين و ترقية االستثمار بخصوص 

العمليات املرخص بها من طرف الوالي،الهيئة املكلفة بتسيير املدينة الجديدة على األراض ي الواقعة 

الجديدة أو الهيئة املسيرة ملنطقة التوسع السياحي، وأخيرا الوكالة الوطنية داخل حدود املدينة 

 لتنمية االستثمار عندما يتعلق األمر بمشروع مرخص به من طرف املجلس الوطني لالستثمار؛

املتابعة املنتظمة النجاز املشروع و احترام االلتزامات الواقعة على عاتق املستفيد من االمتياز وهذا  -

 ريق دورات التفتيش املنتظمة؛عن ط

اتخاذ التدابير الواجبة اتجاه املستفيد من االمتياز في حالة عدم مراعاة بنود دفتر األعباء والتي  -

 تتراوح بين األعذار إلى إسقاط الحق؛

 إدراج بصفة إلزامية البنود و الشروط الرئيسية املعنية بالعقد اإلداري؛ -

مة والتي تم إتمام انجازها وبدأت في النشاط وفقا لرخصة البناء في إطار تكريس ملكية البنايات املقا -

)التعليمة الصادرة عن  انجاز املشروع االستثماري بعقود توثيقية لفائدة صــاحب حق االمتيـاز؛

 (7875املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم 

 الشــروط املاليـــة. -2

باإلضافة إلى الشروط القانونية أوجب املشرع الجزائري شروط مادية في إطار منح عقد   

االمتياز تتمثل في تحديد مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية لحق منح االمتياز على العقار التابع  لألمالك 

محل منح من القيمة التجارية للقطعة األرضية  1/20الخاصة للدولة و املوجهة لالستثمار بنسبة 

، هذه اإلتاوة اإليجارية 2011من قانون املالية  التكميلي لسنة  15وهذا طبقا لنص املادة رقم االمتياز

يتضمن قانون املالية  11/11)القانون رقم  يلـــي تخضع لتخفيض يطبق كما 1/20السنوية املحددة بــ

 : (2011،  2011جويلية  20 بتاريخ 40،ج ر عدد  2011التكميلي لسنة 

 سنـوات؛ 03سنة إلى  01خالل فترة انجاز االستثمار التي يمكن أن تمتد من 90% -

 سنوات؛ 03سنة إلى  01خالل فترة االستغالل التي يمكن  أن تمتد كذلك من  50% -

من مبلغ %50إلى ( سنوات وترتفع بعد هذه املدة 10بالدينار الرمزي للمتر املربع خالل فترة عشر ) -

إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة في الواليات التي استعملت لتنفيذ برنامجي 

 الجنوب و الهضاب العليا؛

من  %50( سنوات وترتفع بعد هذه املدة إلى 15بالدينار الرمزي للمتر املربع خالل فترة خمسة عشر)  -

لنسبة للمشاريع االستثمارية املقامة في واليات الجنوب الكبير  و يتم مبلغ اإلتاوة أمالك الدولة با

 ( سنة.11تحيين اإلتاوة السنوية بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة )
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،  25/12/2011بتاريخ 12502و طبقا للتعليمة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم

الجنوب  –الجنوب –الك الواقعة بواليات الهضاب العليا ألمل تاوة اإليجارية السنوية بالنسبةفإن اإل

( لألرضية بزيادة دينار رمزي لكل متر مربع 2الكبير تكون على أساس الدينار الرمزي لكل متر مربع )م

( دينار جزائري و الناتج سيمثل 01( مبنى، أي يتعين ضرب مساحة القطعة األرضية في واحد)2)م

 (12502)التعليمة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم : ز.سعر اإلتاوة السنوية لالمتيا

" تعفى عقود االمتياز على األمالك   2012من قانون املالية لسنة  32كما نصت املادة رقم  

العقارية التابعة  لألمالك الخاصة للدولة التي تعدها إدارة أمالك الدولة في إطار تسوية األمالك 

العقارية املحازة على سبيل االنتفاع  من طرف املؤسسات العمومية االقتصادية و املؤسسات 

لتسجيل ورسم اإلشهار العقاري ومبالغ العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق ا

 (2012، 2013املتضمن قانون املالية لسنة12/12)القانون املالية رقم األمالك الوطنية. 

على أنه يمكن تقسيم حقوق  2011من قانون املالية التكميلي لسنة  17كمــا تنص املادة رقم  

شهار العقاري املستحق بمناسبة إعداد عقود االمتياز على ممتلكات التسجيل و كذا الرسم على اإل 

 20بتاريخ  40،ج ر عدد  2011يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  11/11)القانون رقم الدولة.

 (2011،  2011جويلية 

و مـنه نستنتج أن املشرع الجزائري في سبيل تشجيع االستثمار عمل على إقرار هذه التخفيضات 

وتذليل العقبات املالية التي من شأنها تعيق عملية االستثمار في البالد وكلهذا يدخل ضمن املساهمة 

 في إحياء االقتصاد الوطني. 

 قار الصناعي:إجراءات الحصول على عقد االمتياز العاملطلب الثاني  

يختلف منح االمتياز في العقار الصناعي عن منح االمتياز في القواعد العامة، فقد   

قام  املشرع بتحديد شروط معينة  ومختلفة، وذلك من خالل مجموعة من النصوص القانونية، 

 ، حيث كان االمتياز يمنح عن طريق املزاد العلني، أو عن08/04ويظهر ذلك من خالل األمر رقم 

معدال لبعض املواد من األمر رقم  2011طريق التراض ي، وبعدها جاء قانون املالية التكميلي  لسنة 

، حيث ألغى طريقة املزاد العلني للحصول على االمتياز و جعل التراض ي هو الطريقة  الوحيدة 08/04

 01الفقرة  15ونجد ذلك من خالل املادة  (84حة ، صف2012)بلكعيبات،   الستغالل العقار الصناعي

على انه : يمنح االمتياز على أساس  دفتر  08/04من األمر  03التي عدلت املادة   11/11من األمر رقم 

األراض ي التابعة لألمالك الخاصة لدولة املتوفرة لفائدة   املؤسسات   الشروط عن طريق التراض ي على

للقانون الخاص وذلك  األشخاص الطبيعيين أو املعنويين  الخاضعينوالهيئات العمومية أو 

جاء أيضا قانون  الحتياجات املشاريع االستثمارية  ومع مراعاة احترام قواعد التهيئة املعمول بها،كما
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السابق الذكر في نص املادة 08/04من األمر رقم  05بتعديل طفيف لنص املادة  2013املالية لسنة 

املتضمن 12/12)القانون املالية رقم  ترط موافقة الوزير املكلف بتهيئة اإلقليم.منه حيث اش 34

 (2012، 2013قانون املالية لسنة

ومن خالل تحليل هذه املواد نجد أن الطرف الذي له الحق في منح قرار االمتياز عن طريق 

،بالتنسيق مع  بناء على اقتراح من املدير الوالئي املكلف باالستثمار التراض ي هو الوالي، وذلك 

املديرين الوالئيين للقطاعات املعنية، على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول العقارية 

املتبقية للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا الراض ي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق 

فقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراض ي التابعة ملنطقة التوسع ابعد مو ،  و النشاطات

املدينة  من الهيئة املكلفة بتسيير اقتراحعلى  بناء،و السياحي بعد موافقة الوزير املكلف بالسياحة

 .بعد موافقة الوزير املكلف باملدينة،محيط مدينة جديدة الجديدة على األراض ي الواقعة داخل
 :إعداد ملف الترشح لالستفادة من حق االمتيازالفرع األول:  

، املتضمنة اإلجراءات 2015أوت  06املؤرخة في  001بصدور التعليمة الوزارية املشتركة رقم  

الجديدة لوضع حيز التنفيذ لألحكام املتعلقة بمنح حق االمتياز على العقارات التابعة لألمالك 

جاز املشاريع االستثمارية، أصبح كل شخص، طبيعي أو معنوي خاضع الخاصة للدولة واملوجهة إلن

للقانون العام أو القانون الخاص، يرغب في الحصول على امتياز بالتراض ي على أرض أو عقار موجه 

لالستثمار، يجب أن يودع ملفا متضمنا طلبا مرفوقا بدراسة تقنية واقتصادية لدى مديرية الصناعة 

، بحيث تحدد فيها مجال النشاط والتقويم الكمي و املالي للمشروع،املدة يمياواملناجم املؤهلة إقل

التقديرية إلنجاز املشروع، التكنولوجيات املستعملة و التمويل و كل التدابير املستعملة للمحافظة 

هذه  ، وتعتبر(001رقم )التعليمية الوزارية املشتركة  على البيئة، مناصب الشغل التي يمكن توفيرها

سواء كان    املرحلة  أول إجراء يقوم به الشخص املرشح لالستفادة من حق امتياز العقار الصناعي

 شخصا طبيعيا أو معنويا.

 دراسـة امللفأوال : 

حيث  توكل مهمة دراسة طلبات الحصول على حق االمتياز للمدير الوالئي املكلف باالستثمار، 

يستشير مديريات الوالية املعنية مباشرة بذات املشروع كلما اقتضت الضرورة ذلك، الذي بدوره 

( أيام 08وبعد استشارة املديريات الوالئية تلتزم هذه املديريات بإبداء الرأي في اجل ال يتعدى ثمانية )

ها، يرسل وفي حالة عدم الرد يعتبر الرأي إيجابيا، و بعد استكمال امللف وفق اإلجراءات املشار إلي

ابتداء من تاريخ  ( أيام08امللف غلى الوالي مرفوقا بتقرير تقييمي مبرر في أجل ال يتعدى ثمانية )
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وتعد  مرحلة دراسة  (001)التعليمية الوزارية املشتركة رقم  ، الحصول على أراء املديريات املعنية

  اإلجراء الثاني بعد إعداد امللف. امللف املقدم من طرف املرشح لالستفادة من حق منح االمتياز

من قانون املالية التكميلي قامت بإلغاء لجنة املساعدة وترقية االستثمار  48ونشير أن املادة  

التنفيذيين، واقتصارها على مدير  وضبط العقار وهي لجنة والئية يرأسها الوالي تضم مختلف املدراء

الصناعة و املناجم  وترقية االستثمار الذي يدرس امللف، ويقترح على الوالي الذي يصدر قرار بمنح 

االمتياز، والهدف من ذلك تخفيف اإلجراءات وتسهيل إداري بغرض جذب املستثمرين، ألن املستثمر 

الفساد وعدم الثبات التشريعي وتنامي الجرائم رأسماله جبان فهو ال يغامر في جو البيروقراطية و 

 (2020)بلحاج،  .والفوض ى

 .قرار منح االمتيازثانيا : 

يبت الوالي في الطلب باتخاذ قرار منح حق االمتياز بالتراض ي، و يبلغ الوالي دون اجل لقرار   

بإرسال ذات امللف إلى إدارة أمالك الدولة، قرار القبول منح االمتياز بالتراض ي إلى املستثمر،كما يقوم 

 املتخذ من قبل الوالي يحوز على قوة التنفيذ من قبل كل مصالح الدولة.

تلتزم إدارة أمالك الدولة بإنهاء إجراءات اإلمضاء مع املستثمر على دفتر الشروط املحدد   

ياز املعدلة وفقا للسياسة االقتصادية لبرنامج مدقق لالستثمار، وكذا شروط وبنود منح حق االمت

( أيام املوالية لتاريخ الحصول على امللف ومنه إعداد عقد حق االمتياز 08الوطنية، في أجل ثمانية )

 ( يوما املوالية.15مسجال خالل خمسة عشرة )

 املشاريع التي يتم الترخيص بها من طرف الوالي: -1

)شايب باشا،  حالة املوافقة يتم إعداد عقد االمتياز يتخذ الوالي قراره بخصوص امللف، و في  

)التعليمية  فإنه يقوم بإصدار قرار بالقابلية للحصول على امتياز بالتراض ي،(50، صفحة  2013،

من  15أحكام املادة تكون املوافقة بمنح االمتياز بالتراض ي، استنادا إلى ، (001الوزارية املشتركة رقم 

، يمنح االمتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراض ي على 2011قانون املالية التكميلي لسنة  

و ما جاء في  األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ويرخص االمتياز بالتراض ي بقرار من الوالي

يمنح االمتياز على العقارات املوجهة لالستثمار ، 2015لقانون املالية التكميلي لسنة  48 املادة 

املتضمن قانون املالية  15/01)القانون رقم  حصريا عن طريق التراض ي، بموجب قرار من الوالي :

 .(2015التكميلي لسنة 

املـتبقية التابعة للمؤسـسـات العمومية املنحلة  واألصول األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة  -

واألصـول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و كذا األمالك الواقعة على مستوى 
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على أساس اقتراح من املدير الوالئي املكلف باالستثمار  املناطق الصناعية و مناطق النشاط  وذلك

 املختص إقليميا؛

بناءا على اقتراح هيئة تسيير املدينة الجديدة و بعد الواقعة داخل محيط مدينة جديدة  األراض ي -

 موافقة الوزير املكلف باملدينة؛

بعد رأي موافق للوكالة الوطنية للتنمية السياحية  األراض ي التابعة للمنطقة التوسع السياحي -

(ANDT.وبعد موافقة الوزير املكلف بالسياحة   ) 

 هذا هو الذي له الحق في منح قرار االمتياز عن طريق التراض ي ،   أن الوالي  قا  نجد كما أشرنا سابو 

على األراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول  بناء على اقتراح من املدير الوالئي املكلف 

التابعة للمناطق الصناعية  راض ياأل العقارية املتبقية للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا 

فقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراض ي التابعة ملنطقة ابعد مو و  ،  ومناطق النشاطات

 من الهيئة املكلفة بتسيير اقتراحعلى  بناء،و التوسع السياحي بعد موافقة الوزير املكلف بالسياحة

بعد موافقة الوزير املكلف ،نة جديدةمحيط مدي املدينة الجديدة على األراض ي الواقعة داخل

 .باملدينة

 : املشاريع التي يتم الترخيص بها من مجلس الوطني لالستثمار -2

تكون املوافقة بمنح االمتياز عف طريق التراض ي من طرف املجلس الوطني لالستثمار،بعد    

 موافقة مجلس الوزراء  وذلك حسب امللفات املشاريع املقترحة و املتمثلة في:   

 املشاريع االستثمارية التي تؤدي إلى تعزيز التنمية في املناطق املحرومة واملعزولة. -

 املشاريع الوطنية ذات أهمية و املنجزة ضمن اتفاقية االستثمار؛ -

 فيها األجانب؛ ؾاملشاريع االستثمارية التي قد يشار -

 مليون وتابع لنظام العام.500أي مشروع  استثماري تفوق قيمته  -

حيث يستوجب على املستفيد من االمتياز أف يودع ملفه على مستوى الشباك الوحيد   

الالمركزي،  شرط أن يكون ملفه يحتوي على مخطط التمويل املذكور في دفتر الشروط  وتحدده 

 بدقة، أي يجب أن يحتوي على جميع املعلومات الخاصة بصاحب املشروع.

 خيص بمنح االمتياز يكرس االمتياز املمنوح علـى العقاروبناءا على قرار الوالي املتضمن التر 

لالستثمار الصناعي بموجب عقد إداري تعده إدارة أمالك الدولــة املختصة مرفقا بدفتر  املوجه

شروط معد طبقا للنماذج امللحقة و يحدد بدقة برنامــج االستثمار و كذا بنود و شروط منح حق 

رحلة بإجراء التسجــيل و اإلشهار العقاري للعـــقد و تسلم نسخة منه إلى ، وتستكمـــــل هذه امل االمتياز
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املستفيد من حق االمتياز بعد التوقيع عليه و على دفتر الشروط املرفق به للشروع في إنجاز املشروع 

 (2008، 08/04)األمر رقم  االستثماري.

 (09/153)املرسوم التنفيذي رقم  فسخ االمتياز  - 3

 يفسخ االمتياز في أي وقت وباتفاق الطرفين ويفسخ االمتياز كذلك بما يلي :

بمبادرة من اإلدارة إذا لم يحترم املستفيد من االمتياز البنود و الشروط املوجودة في دفتر  -

 الشرط؛

بنود دفتر الشروط وبعد توجيه اعذار ين له برسالة في حالة عدم احترام املستفيد من االمتياز  -

مسجلة  مع إشعار باالستالم ولكن بدون جدوى، يتم متابعة إجراءات إسقاط حق االمتياز أمام 

املؤرخ  09/152من املرسوم رقم  17الجهات القضائية املختصة طبقا ألحكام املادة 

 (09/153التنفيذي رقم )املرسوم  ؛02/05/2009في

إذا لم ينه صاحب االمتياز  املشروع االستثماري في اآلجال املحدد في عقد االمتياز مع احترام  -

طبيعة املشروع والبرامج املحددة في دفتر الشروط ورخصة البناء يمكن منح املستفيد  أجال إضافيا 

 سنوات حسب طبيعة وأهمية املشروع؛ 03يتراوح من سنة إلى 

في حالة عدم إتمام املشروع عند انتهاء األجل اإلضافي فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة  -

تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها املستثمر على القطعة األرضية من خالل األشغال املنجزة 

اقتطاع نسبة  بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا املبلغ قيمة املواد وسعر اليد العاملة املستعملة مع

 على سبيل التعويض؛10%

 تحدد مصالح أمالك الدولة املؤهلة إقليميا فائض القيمة؛  -

عند انجاز البنايات في اآلجال املحددة وبدون مطابقتها للبرنامج املحدد أو رخصة البناء فإن  -

 إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض؛

لبنايات مع البرنامج املحدد أو رخصة عند عدم انجاز املشروع في اآلجال املحددة مع مطابقة ا -

 البناء فإنه ال يمكن للمستفيد من االمتياز طلب االستفادة من التعويض؛

عندما تنطق الجهة القضائية املختصة بهدم البنايات  فإنه يتعين على صاحب االمتياز  -

 ة،وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة األرضية محل االمتياز إلى حالتها األصلي

تحول االمتيازات و الرهون التي يحتمل أنها أثقلت قطعة األرض بسبب  إخالل املستفيد من  -

 .االمتياز  بالتزاماته إلى مبلغ التعويض
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األوعية العقارية التابعة لألمالك أخيرا نستنتج أن  االمتياز هو األسلوب الوحيد  الستغالل و   

املتعلقة باالستثمار   وقوانين املالية  لالستثمار حيث نظمت  القوانين  ةاملوجه الخاصة للدولة 

آليات استعمال عقود االمتياز املمنوحة للمستثمرين بغرض وبهدف إنجاز مشاريعهم االستثمارية 

املختلفة، وذلك بموجب صيغ قانونية يتم بموجبها إبرام عقود ثنائية بين اإلدارة املالكة للعقار 

مكانية استغالل املستثمر للعقار الخاص التابع للدولة، أو الوالية، أو البلدية،و واملستثمر إل 

 .سواء كان عقار صناعي، أو فالحي، أو سياحي ، االنتفاع به لفترة زمنية محددة مقابل دفعه إتاوة

 :خاتمة

ي كصيغة ونخلص في األخير أن الجزائر انتهجت أسلوب االمتياز في مجال االستثمار الصناع       

، وهو عقد يتميز بالجمع  في اآلخذ بأساليب القانون العام و باإلضافة إلى أحكام جديدة  قانونية

القانون الخاص ، و يعتبر عقد االمتياز الصناعي من أهم العقود اإلدارية املسماة التي تكفل املشرع 

ن تكريس منح حق االمتياز الجزائري بتحديد أسسه القانونية  من تعريف و تنظيم أحكامه ، لذلك فإ

وبين املستثمر األجنبي،   لألراض ي املوجهة لالستثمار في شكل عقد االمتياز الصناعي بين الدولة 

خلق مناخ استثماري بغية استدعى املشرع الجزائري توفير حماية قانونية في ظل قوانين االستثمار 

الستثمار والعمل إلى جانب القطاع مستقر يضمن حقوق املستثمر األجنبي ويحفزه على القيام با

تبقى الدولة   ، ومن خالل عقد االمتياز الخاص الوطني على تطوير القاعدة االقتصادية الوطنية

وتعمل على إبقائه على طبيعته األصلية، وتكون املشاريع في الطريق الحقيقي  و ر امالكة للعق

 الصحيح الذي أنشأت من أجله.
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  الجديدضبط املنافسة الحرة في الجزائر في ظل التحول االقتصادي               

Controlling free competition in Algeria in light of the new economic 

transformation 

 

 جعيرن بشير

 ، الجزائرغواط آفلو باأل المركز الجامعي

 آفلو باالغواطمخبر الدراسات القانونية و االقتصادية 
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 26/05/2021تاريخ القبول للنشر:           26/04/2021تاريخ االستالم: 

******* 

 :ملخص

والذي جسدته ، االنفتاح على السوق الخارجيةإن اتجاه الجزائر الجديد نحو سياسة 

املستويات   جميع تعمل على إجراء إصالحات عديدة على   جعلها ،1989  ألول مرة في دستور 

يعد قانون املنافسة أحد أهم مظاهر هذه حيث ، االجتماعية وخاصة القانونية و االقتصادية

األعوان االقتصاديين، و حرية الوصول اإلصالحات، بما يفترض معه من الحرية التنافسية بين 

إلى العمالء، لكن هذا الوضع ال يتحقق في الواقع إال إذا كانت شروط املنافسة املثالية متاحة 

التجارية و   لجميع األعوان االقتصاديين، السيما حرية الدخول للسوق، و نزاهة املمارسة

قع، ما يدعو إلى تدخل الدولة بغرض في الوا  الصناعية و هي الشروط التي ال يمكن أن تتحقق

ضبط العالقة بين األعوان االقتصاديين املتنافسين من خالل أحكام قانونية تبتعد بالنشاط 

 .االقتصادي عن التقييد 

  : املفتاحية الكلمات

 .التحول االقتصادي، النشاط االقتصادي، ضبط املنافسة ،املنافسة الحرة

Abstract: 
Algeria's new trend towards a policy of openness to the foreign 

market, which it embodied for the first time in the 1989 constitution, 

made it work to implement many reforms at all economic, social, and 

especially legal levels, as competition law is one of the most important 

manifestations of these reforms, with the presumed freedom of 

competition, Between economic agents, and free access to clients, but 

this situation is not actually achieved unless the conditions for ideal 

mailto:lagh-univ.dz


 

 جعيرن بشير
 

358 

competition are available to all economic agents, especially the 

freedom to enter the market, and the integrity of commercial and 

industrial practice, which are conditions that cannot be fulfilled in 

reality, What calls for state intervention in order to control the 

relationship between competing economic agents through legal 

provisions that move economic activity away from restriction. 
key words : free competition, competition control, economic activity, 

and economic transformation. 

 :املقدمة 

 النشاط الزمت حيث  التجارة و الصناعة حرية عن تعبير إال هي الحرة  ما املنافسةإن 

 كل حرية يقصد بها و الحترافه، الالزمة أهم الشروط أحد هابأنحتى وصفت  االقتصادي

 باتت وبالتالي مسبق، ترخيص أو تقديم رقابة ودون أدنى باختياره نشاط أي مزاولة في شخص

املنافسة  حرية و التجارة حرية أن تأكد أن بعد االقتصاد عالم في أساسيا مبدأ و طبيعيا أمرا

 . وهنا تكمن أهميتها واحدة لعملة وجهان ما هما إال

 لعملة وجهان املنافسة ما هما وحرية االقتصادي النشاط مزاولة حرية كانت و إذا

 االعتداء من يحميها تنظيم من البد إعمالها، مجال كان أيا الحرية سبق بيانه، فإن كما واحدة

 على منها التجارة حرية على قيود وضع في التشريعية، النصوص تعددت فقد لذالك عليها،

 القانون  يحظر أو أن معين نشاط ملمارسة مسبقة تراخيص على الحصول  ضرورة املثال سبيل

 حرية على املشرع من اعتداء ذلك يعد السلع، إذ ال بعض أسعار ينظم أو معينة أعماال

 في املنافسة كانت إذا أنه كما املبدأ، على كاستثناء صفها و يتعدى أن ال يجب إنما و املنافسة،

 املتعاملين على ينبغي وقيود حدود لها املنافسة هذه فان مشروعا، و ضروريا أمرا ذاتها حد

 التجارية العادات و حدود القانون  في املنافسة تكون  أن بمراعاة وذلك احترامها، االقتصاديين

 . اآلخرين املتنافسين بحقوق  واملساس التعدي دون 

 اعتمادا تحليلي وفق منهج املنافسة حرية مبادئ دراسة إلى البحثية الورقة هذه و تهدف

 . 12-08رقم :  بالقانون  واملتمم واملعدل باملنافسة املتعلق ، 03-03األمر رقم : في جاء ما على

 اإلنساني النشاط مزاولة في الحرية من نوع املنافسة أن فيها نزاع ال التي الحقيقة إن

ضوابطها  فوضع القانون  عليها تعرف التي و خاصة بصفة االقتصادي النشاط و عامة بصفة
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و على هذا   وأنشأ مجلسا لها يعنى بجوانبها الهيكلية و يعمل على تشجيعها والسير الحسن لها،

 األساس تثار اإلشكالية اآلتية:

ات التي وضعت بين يديه، والتي هل يستطيع  مجلس املنافسة انطالقا من التشريع -

يجب عليه مراعاتها و االلتزام بها من التوفيق بين التحول االقتصادي الجديد الذي نشهده 

اليوم، والذي يهدف إلى تكريس الحرية التنافسية بما يضمن حماية للسوق وبين التزاماته  التي 

 ؟. املنافسة لحماية املؤسسة أمام املنافسة في حد ذاتها ضبطتهدف 

وللمساهمة في إثراء هذا املوضوع وإعطائه قيمة علمية و عملية فقد حاولنا مناقشته 

 يلي: وفقا لخطة تتضمن مبحثين وهما كما

 .االتفاقات و التجميع املقيدة للمنافسة  : األول املبحث 

 .املقيدة للمنافسة املمارسات التعسفية  املبحث الثاني:

 املبحث األول:االتفاقيات والتجمعات املقيدة للمنافسة

إن املؤسسات االقتصادية تجدها دائما تتخوف من الضغط التنافس ي املوجود في 

لذلك فهي تحاول دوما البحث عن  ،وذلك لعدم قدرتها على مجابهته والتأقلم معه السوق،

طرق وسبل تجنها هذه املنافسة، وعليه فكثيرا ما تنحرف املنافسة على مبادئها فتصبح صراعا 

بين التجارة واملؤسسات االقتصادية القوية حيث تستعمل كل الوسائل للوصول إلى أهدافها 

ى ولو كانت هذه الوسائل غير املشروعة، إذ تجعل الربح والربح السريع هو أهم غاياتها، وحت

فتذهب هذه املؤسسات إلى إبرام االتفاقيات فيما بينها)املطلب األول( وإقامة  مشروعة،

التجمعات )املطلب الثاني(، لتبقى في السوق ولتحقق أكبر قدر من النفوذ والسيطرة على 

 بغية الوصول إلى أهدافها.، السوق 

 ةاملطلب األول: االتفاقيات املقيدة للمنافس

هي أول محاولة جادة من جانب الحكومة  1890يعتبر قانون شيرمان الصادر سنة 

 ،الفيدرالية لوضع حد لكل التواطؤات االحتكارية الغير مشروعة في الواليات املتحدة األمريكية

 حيث يعتبر عمال غير قانوني ما يلي:

ت أو في التجارة سواء بين الواليا، كل عقد أو تجمع أو تآمر بغرض تقييد التجارة -1

 الخارجية.
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، كل احتكار أو تجارة أو تأمر مع آخرين في محاولة احتكار أي جزئ من التجارة بين الواليات -2

ثم تتابعت باقي التشريعات حيث يعتبر قانون املنافسة الجزائري من  ،أو في التجارة الخارجية

يلي " تحضر  املتعلق باملنافسة ما 03/03من األمر  06إذ تنص املادة  ،التشريعات الحديثة

عندما تهدف أو ، املمارسات واألعمال املدبرة واالتفاقيات و االتفاقيات الصريحة أو الضمنية

يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية املنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بتا في نفس السوق أو في جزئ 

 .(12-08)القانون، ا عندما ترمي إلى ..........." السيم، جوهري منها

 شــــــــــــــــــرط االتفاق الفرع األول:

يثير الكثير من  03/03املعدل واملتمم لألمر  08/12من القانون رقم  06إن نص املادة 

إذا البد من توفر شروط حتى يعتبر االتفاق مساس بحرية األعوان االقتصاديين في  ،اإلشكال

والذي يعرف على أنه انصراف إرادة كل مؤسسة معينة بسلطة القرار إلى ، مزاولة نشاطهم

مما قد  ،االنضمام أو االنخراط في قالب مشترك يشكل سلوك جماعي ملجموعة من املؤسسات

 .عترف بها لكل منهايؤثر على االستقاللية امل

إن إرادة األطراف املبرمة لالتفاق من خالل التعريف السابق  ذات أهمية، وهذا ما تظهره 

العالقات القائمة بين املؤسسات التابعة لنفس التجمع، وكذلك تلك العالقات التي تربط 

 وعهااألم هي التي تراقب أعمال فر وخاصة إذا كانت الشركة ، الشركة األم بأحد فروعها

 .(64، صفحة 2003/2004)ناصري، 

أما من حيث طبيعة هذه االتفاق فقد يكون تعاقديا وإما في شكل ترتيبات ودية بين 

وأيضا يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا ظاهرا أو مستترا، بين األطراف ، األطراف املتواطئة

 ،معنوية أو أشخاص طبيعية بشرط أن تمارس نشاط اقتصاديوسواء تعلق األمر  بأشخاص 

أن كل تطابق في اإلرادات مهما كان ، وهو ما أكدته اللجنة الفرنسية للمنافسة حيث اعتبرت

شكله بين أطراف مستقلة قانونيا أو اقتصادية عن بعضها البعض شرط كافي لوجود هذه 

من قبل االتفاقيات املحظورة الشروط التي وعليه فيمكن أن يعتبر ، االتفاقيات أو املمارسات

ومنه فإن املعيار املعتمد هنا هو التأثير ، يضعها مورد وتقبل صراحة أو ضمنيا من قبل زبائنه

ومنه فإنها تسع ، ه االتفاقيات أو األعمال املدبرةعلى املنافسة وليس املعيار مدى وجود هذ

 ط االتـفاق حسب قانون العقود.للعديد من الحاالت التي قد ال تتوفر فيها الشرو 
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 اإلخالل باملنافسة الفرع الثاني:

املذكورة سلفا نجد أنه يكفي العتبار أتفاق ما محظور بمجرد  06من نص املادة 

إلى تقييد املنافسة أو عرقلتها دون ضرورة تحقيق األهداف الغير  انصراف نية األطراف

إذ شرط االتفاق وحده ال يكفي لقيام ، (68، صفحة 2003/2004)ناصري،  املشروعة 

التواطؤ بل البد من البحث عن موضوع االتفاق من خالل آثاره وسواء تم تقييد املنافسة على 

 06املادة  و هو ما يؤكده نص، (59، صفحة 23/2002)كتو م.،  الصعيد األفقي أو الرأس ي

باستعمال املشرع لعبارة "يمكن أن تهدف" يقصد به سواء األثر محقق الوقوع أو محتمل 

املهم أن يكون الهدف منها التأثير سلبيا على املنافسة الحرة بمنعها أو الحد منها أو ، الوقوع

بذلك تكون االتفاقيات التي ال تحقق هذا الشرط غير معنية كتجمعات ، اإلخالل بها

ؤسسات ومجموعات النقابات املهنية التي تهدف إلى تنظيم املهن وتبادل املعارف التقنية امل

 .(98، صفحة 23/2002)كتو م.،  واملعلومات املتعلقة بالتسيير

فإن ، وإذا كان اإلجماع حول عدم مشروعية االتفاقيات املنافية للمنافسة مسلم به

قانون املنافسة لم تبين حدود اإلخالل الذي يوقع العقوبة على مرتكبه، هذا ما يجعل نصوص 

وهو ، السلطة املختصة في مجلس املنافسة تترد في كثيرا من الحاالت في تقدير وجود املخالفة

 .(12، صفحة 2003/2004)ناصري،  ما أخذ به االجتهاد القضائي الفرنس ي

 العالقة السببية بين االتفاق واإلخالل باملنافسة  الفرع الثالث:

يفترض على السلطة املكلفة باملنافسة دراسة هذه االتفاقيات دراسة معمقة وتحليل 

وهو ما ، ومنه فتحقق شرط العالقة السببية ،السوق اعتمادا على ما توصل إليه من بيانات

املنافسة من فعل االتفاق املعني القائم بين األطراف إذا كان الضرر الذي لحق بحرية 

و يكون من خالل عمليات تشاورية تقوم به هذه األخيرة مع األطراف للتوصل ، املتواطئة أم ال

 .(12، صفحة 2003/2004)عماري،  إذا ما كانت هذه االتفاقيات مخلة بحرية املنافسة أم ال

يعنى توفر الدليل على ، إثبات وجود عرقلة لحرية التجارة في السوق أو في جزء منها إن

رغم أن قانون املنافسة في مادته السادسة نص على ، تحقق شرط االتفاق املعاقب عليه

إذ بإمكان مجلس ، ال على سبيل الحصر، ات املشروعة على سبيل املثال فقطاالتفاقي

على كل ممارسة تجارية قامت بتقييد املنافسة الحرة أخذ أو لم  املنافسة في قضايا أن يعاقب

، هذا ما يثير تخوف لدى األعوان (49، صفحة 2003/2004)عماري،  يأخذ شكل إتفاقية
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حتى ولو كانت مشروعة مما جعل املشرع الجزائري في قانون ، االقتصاديين من إبرام اتفاقات

تتضمن عناصر إثبات  ،املنافسة ينص على ضرورة إرفاق عريضة إخطار ملجلس املنافسة

وقد أخذ هذا املبدأ من ، مقنعة ليست مجرد عناصر يجعل االحتمالية في وقوع هذه املمارسات

)كتو م.،  قانون العقوبات ونقل إلى مجال قانون املنافسة مع استبعاد الطابع الجنائي عنه

 .(364، صفحة 23/2002

وكما أسلفنا إذا كان األصل هو خطر ومنع هذه املمارسات إذا ما كانت ترمي إلى عرقلة 

بل هناك  ،فإنه ال يمكن أن يؤخذ هذا األصل على إطالقه وشموليته، اللعبة التنافسية النزيهة

قانون املنافسة مضمونها جواز أتفاق من  09استثناءات أوردها املشرع الجزائري في املادة 

أو يساهم في  ،األعوان االقتصاديين متى كان هذا األخير يهدف إلى تطوير اقتصادي أو تقني

بعد ، تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بتحسين وضعها

 حصولها على ترخيص مسبقا من الهيئة املختصة.

 التجمعات املقيدة للمنافسة  املطلب الثاني:

إذ كثيرا ما تلجأ إليها ، إن الدارسون للسوق يولون أهمية خاصة للتمركزات االقتصادية

السيما أن مؤسساتنا ، املؤسسات االقتصادية بهدف رفع قدرتها في السوق وزيادة إنتاجها

حدة األوربية الجزائر إلى منطقة التبادل الحر مع البلدان الو  مامضانالوطنية تتخوف من 

حيث يعتبر مبدأ حرية التجمعات ، (18، صفحة 2003)نجار،  وكذا املنظمة العاملية للتجارة

 من أهم عوامل الفعالية االقتصادية .

 ،إن املشرع الجزائري لم يتناول التجمعات على غرار املمارسات املنافية للمنافسة الحرة

-1997)زوايمية،  بل اعتبر كل تجميع مسموح به إذا ما حصل أطرافه على ترخيص مسبق

وذلك بعد دراسة مجلس املنافسة لهذا الطلب وفحصه من خالل مدلول ،(07، صفحة 1998

الرقابة عليها )الفرع فماذا نعني بالتجمعات )الفرع األول( و ما هي شروط ، 12و  11املادتين

 الثاني( وكيف هي طرق الرقابة عليها )الفرع الثالث (.

 الفرع األول: املقصود بالتجمعات

عكس ما هو عليه ، إن التركيز االقتصادي في مجال قانون املنافسة له مفهوم خاص

)ناصري،  التركيز االقتصادي كمفهوم عام يشمل العديد من الوضعيات القانونية

ية تتم بنمو حجم وقد عرف التجميع بأنه " ظاهرة اقتصاد، (31، صفحة 2003/2004
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)حسن  وبانخفاض عدد املؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى"، املؤسسات من جهة

 .(254، صفحة 2006زكي، 

 بأن التجميع يتم إذا: ،من قانون املنافسة 15الجزائري من خالل املادة كما بين املشرع 

 ( اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل.1

( حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على األقل أو عدة 2

ة بصفة مباشرة أو غير مباشر ، مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزئ منها

أو عن طريق شراء عناصر من أصول املؤسسة أو بموجب ، عن طريق بيع أسهم في رأسمال

 عقد أو بأي وسيلة أخرى .

( أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية 3

 .(03-03)األمر، املتعلق باملنافسة،  مستقلة

و التي  (06-95)األمر، املتعلق باملنافسة،  95/06من األمر  11املادة وبالرجوع إلى أحكام 

تنص على أنه يمكن إقامة التجمعات من خالل عدة عقود، كالعقود املتضمنة نقل امللكية أو 

اتفاقيات تعاون وهذه العقود إما تكون ذات عالقة تعاقدية في إطار ، االنتفاع مهما كان شكلها

وإما تكون عالقة مالية بقيام ، بين املؤسسات بقصد االستغالل املشرك للدراسات والبحوث

)األمر، املتعلق  مؤسسة باملساهمة أو شراء األسهم تابعة ملؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات

ق األمر بكل أشكال االندماج الكلي أو ، وإما أن تكون عالقات هيكلية لو تعل(06-95باملنافسة، 

 اندماج شركات في شركات أخرى.

حيث أن ، وكذلك يمكن أن تقام تجمعات كالعقود املتضمنة ممارسة النفوذ األكيد

املشرع األملاني تفطن لذلك خالل تعديله القانون حول التجمعات بحيث أدخل معيار النفوذ 

ويقصد بالنفوذ األكيد وضع مقاولة أو ، ت أخرى األكيد والتحكم في رقابة مؤسسة أو مؤسسا

من خالل ، مجموعة من املقاوالت تحت سيطرة وتحكم مقاولة أخرى أو مجموعة من املقاوالت

 .(41، صفحة 2003/2004)عماري،  نقل االنتفاع أو ملكية أو أموال أو أي حقوق أخرى 

 ممارسة الرقابة على التجمعاتالفرع الثاني: شروط 

إال إذا كان لهذه ، يه بفعل التجميع ال تخضع للرقابةإن القوة االقتصادية املحصل عل

وتتمثل وضعية الهيمنة في السوق في استحواذ ، القوة تأثير على املنافسة بالهيمنة على السوق 

و يرجع ، من املبيعات و املشتريات املحققة في السوق  %40نسبته  إحدى املؤسسة على  ما

تقدير هذه النسبة باالعتماد إلى عنصرين بالخصوص، و هما تحديد رقم األعمال املنجز في 
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، 1998-1997)زوايمية،  السوق املعين بالتجميع و كذا قيمة االستهالك الوطني لهذا املنتوج

 .(10صفحة 

من قانون املنافسة على أنه " كل تجميع من شأنه املساس  17ولقد نصت املادة 

باملنافسة و ال سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ... "، و منه فإن التجميع 

السيما في ، الذي يرمي إلى مساعدة املؤسسات االقتصادية األخرى التي تعاني من مشاكل

و ، لى تجميع أنشطتها و الوقوف دون إفالسها هو أمر إيجابي و مطلوبالتسيير أو التسويق إ

بذلك فاملراقبة ال تعني بالضرورة معاقبة األعوان االقتصاديين بقدر ما تهدف إلى ضبط 

 .(113، صفحة 2004/2005)كتو م.،  السوق 

، من قانون املنافسة فإنه يمكن ملجلس املنافسة قبول التجميع  19و طبقا لنص املادة 

كما يمكن أيضا للحكومة تلقائيا ، (12-08)القانون،  إذا ما رأى أنه يساهم في ترقية املنافسة

لها وجود مصلحة أن تسمح بالتجميع، و إن كان محل رفض من مجلس املنافسة إذا تبين 

  .(12-08)القانون،  عامة في ذلك

 الفرع الثالث : طرق ممارسة الرقابة

إن مراقبة التجمعات تهدف بالدرجة األولى إلى إعطاء الفعالية للمنافسة الحرة و بعث 

إحدى أهم االقتصاد الوطني، و انطالقا من هذا املنظور، فإن عملية الرقابة تعتبر 

 املسؤوليات التي يضطلع عليها مجلس املنافسة.

لم يحدد املشرع الجزائري إجراءات معينة للمراقبة لذا فإن مجلس املنافسة لضبط 

هو جاري به العمل في البلدان األجنبية يوجب على أطرفه  وعلى غرار ما، هذه التجمعات

، ليتسنى له بعد ذلك دراستها و تتم هذه (12-08)القانون،  تقديم طلباتهم في آجال محدودة 

 املبادرات إما:

بحيث يتولى هذه األخيرة إبالغ ، بطلب من املؤسسات األعضاء في هذا التجميع – 1

 أشهر من إبرام عقد التجميع. 03مجلس املنافسة الذي يفصل في الطلب في مدة 

كونه صاحب السلطة الواسعة في هذا ، املنافسةو إما بمبادرة تلقائية من مجلس  – 2

املجال، و قد يكون بمبادرة من الهيئات املركزية كالوزارة املكلفة بالتجارة أو املصالح التابعة 

 .(45، صفحة 2003/2004)عماري،  لها 

االقتصادي تحليال  الوضعيو يكون قرار مجلس املنافسة بعد دراسته للطلب و تحليل 

ي إما بالترخيص للتجميع و إما الرفض  و في حين الترخيص في القانون الفرنس ، دقيقا و شامال
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بحيث يتخذ من طرف الوزير املكلف باالقتصاد إلى جانب ، فإن القرار يكتس ي طابقا وزاريا

 .الوزير املكلف بالقطاع املعني و يخرج من نطاق سلطات مجلس املنافسة

منح  (12-08)القانون،  ن املشرع الجزائري في النص الجديد من قانون املنافسة إ

املتضررين إمكانية الطعن في قرار مجلس املنافسة برفض التجميع أمام مجلس قضاء 

 الجزائر الفاصل في املواد التجارية.

 للمنافسةاملبحث الثاني : املمارسات التعسفية املقيدة 

ال تعتبر االتفاقات و التجمعات االقتصادية وحدها مقيدة لحرية املنافسة و مخلة 

بالسوق املعنية، بل أحيانا قد تلجأ املؤسسات االقتصادية إلى ارتكاب ممارسات توصف بأنها 

ممارسات تعسفية و تنتج عنها  آثار وخيمة على املؤسسات الصغيرة و املتوسطة األقل قوة في 

ق، و لقد نص املشرع الجزائري على حظرها في قانون املنافسة و بين حاالتها و تتمثل هذه السو 

املمارسات التعسفية في القوة االقتصادية )املطلب األول( و البيع بأسعار مخفضة )املطلب 

 .الثاني (

 املطلب األول :املمارسات التعسفية للقوة االقتصادية

لى تلبية حاجات املستهلك و تحقيق الربح يفرض عليهم إن سعي املتعاملين االقتصاديين إ

و كما أن الوصول إلى هذه ، بذل جهد مضاعف و مستمر في مجال البحث و التطوير و اإلبداع

الغايات و األهداف املتناقضة من شأنه أن يجعل اللعبة املنافسة شديدة و تخرج عن إطارها 

، 2000)فايد،  تعيق السير الحسن للسوق و نظرا لخطورة هذه املمارسات كونها ، املشروع

فإن معظم تشريعات االقتصاد الحر العاملية نصت عليها و تناولتها بش يء من  ،(35صفحة 

هي هذه  و أنشأت هيئات و أجهزة متخصصة تعمل على  ضبطها في السوق، فما، التفصيل

ثم )الفرع ، الناتج عن الهيمنة في السوق سنتناوله في)الفرع األول( التعسف  املمارسات وهو ما

ثم)الفرع الثالث( التعسف الناتج وضعية التبعية ، ( التعسف الناتج عن احتكار السوق الثاني

 االقتصادية .

 الفرع األول : التعسف الناتج عن الهيمنة في السوق 

من االستقاللية في مواجهة منافسيه و إن انتهاج عون اقتصادي سلوك يتسم بقدر كاف 

نفهم من ذلك أنه متى لم يكن ، من شأنه أن يعرقل املنافسة في السوق ويقيدها، عمالقة
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ملؤسسة ما منافس آخر في السوق و كان لهذه األخير دورا رئيسا في السوق نكون أمام وضعية 

 الهيمنة .

للتعسف الناتج عن الهيمنة في  و لقد تطرق املشرع الجزائري من خالل قانون املنافسة

" يخطر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو  و التي نصها كما يلي: 07املادة 

 احتكار لها أو على جزئ منها قصد:

 الحد من الدخول في السوق و في ممارسة النشاطات التجارية فيها. -

 التطور التقني. تقليص جغرافية اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو -

 اقتسام األسواق أو مصادر التموين. -

عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصنع الرتفاع األسعار و  -

 انخفاضها.

نظيف شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من  -

 منافع املنافسة.

دمات إضافية ليس لها صلة بموضوع إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خ -

 .(12-08)القانون،  سواء بحكم طبيعتها أو حسب األعراف التجارية ،هذه العقود 

، إن تحديد مفهوم  السوق ضروري ملعرفة مدى وجود مؤسسة ما في حالة هيمنة أم ال

" تلك السلع و الخدمات التي يعرضها السوق  بأنها  314-00حيث عرف املرسوم التنفيذي رقم 

العون االقتصادي و السلع و الخدمات البديلة التي يمكن أن يحمل عليها املتعاملون أو 

ذهب   " يظهر من التعريف وهو ما (314-00)املرسوم،  املتنافسون في نفس املنطقة الجغرافية

، ه" معيار املبادلة بمثابة العامل املشترك بين العرض و الطلباألستاذ " زوايمية رشيبد" بقول

إذا ، بحيث يقتض ي األمر في هذه الحالة البحث عن إمكانية استبدال منتوج معين بمنتوج آخر

 كان سعره في ارتفاع.

هو أن املشرع ، و لعل الحكمة من حظر املشرع لالستغالل التعسفي لوضعية الهيمنة

تحقيق التوازن بين العقود املبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة أراد من خالل ذلك 

و ذلك عن طريق منع إساءة استعمال السلطة و القوة االقتصادية التي يحوزها ، التفاوضية

و بناء على ما سبق فمن أجل إعادة التوازن في العالقات التعاقدية و ال ، الطرف الضعيف

جاالت اإلنتاج و التوزيع أصبح من الضروري منع سيما بعد ظهور مؤسسات قوية في م
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، 23/2002)كتو م.،  التعسف في استخدام وضعية الهيمنة حسب ما حدده قانون املنافسة

 .(64صفحة 

 الفرع الثاني : التعسف الناتج عن احتكار السوق 

من قانون  07جانب التعسف ضمن املادة  إن املشرع الجزائري ملا أدرج فعل االحتكار إلى

لعله كان يرغب في تحقيق التوازن في العقود املبرمة بين األعوان االقتصاديين غير ، املنافسة

و ذلك بمنع األطراف األكثر قوة من إساءة استعمالها باحتكار جميع ، املتكافئين في القوة

 حصص السوق أو جزء منها.

ى لتحقيق موقع هيمنة و سيطرة على السوق و ال ريب إن أي عون اقتصادي دائما يسع

أن هذا الفعل كثيرا ما يساعد على تفعيل املنافسة ما لم يكون هذا املتعامل االقتصادي 

يفهم من ذلك أن الحظر  ،(64، صفحة 2003/2004)عماري،  متعسفا في استعمال هذا الحق

وإنما يتجسد في استغالل هذه الهيمنة و ، مجرد هيمنة على السوق دائماد في ال يتجس

 .ول على منافع و مزايا غير مشروعةالحص

كإحدى املمارسات التي ذكرتها  و لكي تثبت الهيمنة يجب إقامة الدليل على وجودها

لتجاري من التقنيين ا 420- 2 من قانون املنافسة الجزائري و التي تقابلها املادة 07املادة 

 من قانون اإلتحاد األوربي. 82الفرنس ي  و املادة 

لقد أشارت كل املواد املذكورة أعاله و غيرها في قانون املنافسة إلى املمارسات االحتكارية 

و منه فإن كل تصرف من جانب املؤسسة املهيمنة يهدف إلى تقييد املنافسة ، على سبيل املثال

األساسية أو منتجات أو خدمات ال يحوزها املنافسين كعامل امتالك البنية ، بشكل تعسفا

، 1912قضاء األمريكي ألول مرة سنة و هذا ما أشار إليه ال، اآلخرين خاصة املحتملين منهم

حيث نصت املحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية على نظرية تسمى نظرية التسهيالت 

و عندئذ ال يكون أمام هذه املؤسسات الجديدة ، (95، صفحة 2005)عبد الباقي،  الضرورية

حتى تتمكن من الدخول إلى السوق وممارسة أنشطتها من سبيل سوى الرجوع إلى املؤسسة 

 املهيمنة و املحتكرة لهذه  البنية األساسية، و هذا ما ذهب إليه أيضا مجلس املنافسة الفرنس ي

 .(144، صفحة 2000)فايد، 

 الفرع الثالث : التعسف الناتج عن وضعية التبعية االقتصادية

 من قانون املنافسة الجزائري أنه " يحظر على كل مؤسسة التعسف في  11تنص املادة    

 بقواعد  استغالل وضعية التبعية ملؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل
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 و يتمثل هذا التعسف على الخصوص في:  املنافسة

 رفض البيع بدون مبرر شرعي. -

  .البيع املتالزم أم التمييزي  -

 البيع املشروط باقتناء كمية أدنى. -

 قطع العالقة التجارية ملجرد رفض املتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. -

 افسة داخل السوق.كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع املن -

من قانون املنافسة فالتبعية االقتصادية " هي العالقة  05فقرة  03و بالرجوع إلى املادة 

ال يكون فيها للمؤسسة ما حال بديل مقارنا إذا أرادت التعاقد إال بالشروط التي  التجارية التي

 تفرضها عليها املؤسسة األخرى سواء كانت زبونا أم ممونا ".

لذي حدث بمرور الوقت و ازدهار التجارة جعل املشرع الجزائري يعمد إلى إن التطور ا

حيث كان ينظر إلى ، املتعلق باملنافسة 12-08تعديل قانون املنافسة من خالل القانون رقم 

أنه صورة من صور وضعية الهيمنة على ، التعسف الناتج عن وضعية التبعية االقتصادية

 01الذي لم يتعرض إليها حتى صدور األمر املؤرخ في و كذلك القانون الفرنس ي ، السوق 

 .(63، صفحة 2003/2004)عماري،  املتعلق باملنافسة و األسعار 1886ديسمبر 

هو ، إن املعيار الوحيد الذي يعتبر فيه العون االقتصادي متعسف في استعمال التبعية

و لكن هذا وحده ال يكفي إال إذا هذا ، بين األطراف املتعاقدةعدم التوازن في العالقات 

إذن املالحظة من ، (193، صفحة 23/2002)كتو م.،  التعسف يرمي إلى اإلخالل باملنافسة

، طرف الضعيف في العالقة التعاقديةسالفة الذكر أن املشرع  راعى مصلحة ال 11نص املادة 

 .إذ األصل أن يكون لطرفي هذه العالقة نفس الحقوق 

 املطلب الثاني : البيع بأسعار محفظة تعسفيا

إن املشرع الجزائري ملا حظر إعادة بيع املنتوجات بسعر أقل من سعر التكلفة 

و ليس  (03-03)األمر، املتعلق باملنافسة،  ذكر مصطلح " سعر التكلفة الحقيقي " ، الحقيقي

مما يطرح إشكال في تحديد هذا السعر فقد نصت املادة ، ح " سعر الشراء الحقيقي "مصطل

املتعلقة باملنافسة على منع كل عون اقتصادي من بيع سلعة بسعر  95/06من األمر  10

فسة إذا ما كانت هذه املمارسة أدت أو يمكن أن تؤدي إلى عرقلة لعبة املنا، التكلفة الحقيقي

في السوق، لكن سعر التكلفة  ال يمكن التحقق منه إال بالرجوع إلى نظام األسعار و طرق 

و حتى عمليات ، و ليست باألمر الهين، إثبات هذه العملية معقد و شديد الصعوبة، و تحديدها
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و يمكن أن يكون فيها تعسف يهدف إلى  ،البيع التي توجه نحو املستهلكين تطرح إشكاالت كثيرة

لبيع بأسعار هذا يجعلنا نتساءل عن مفهوم ا، يل عنصر العمالء بصفة غير مشروعتحو 

ونختمه بتناول االستثناءات ، حظر هذه املمارسة )الفرع الثاني(ثم ، مخفضة )الفرع األول(

 الواردة على هذا الحظر )الفرع الثالث( .

 الفرع األول : مفهوم البيع بأسعار مخفضة 

، 2000)فايد، تنتشر بكثرة في أوساط املراكز الكبرى للتوزيعإن مثل هذه املمارسات 

في ، حيث تعرض السلع و املنتوجات بأسعار زهيدة و يمكن أن تكون بخسارة، (183صفحة 

و منه فالعملية األولى تكون بمثابة فخ يقع ، حين تعرض سلع و منتوجات أخرى بسلع معقولة

و هو ، حيث يدفعون إلى شراء هذه األخيرة بكميات كبيرة تفوق حاجتهم، الزبائن املغرر بهمفيه 

ما ذهب ببعض الفقهاء و املختصين في هذا املجال بصياغته هذا املفهوم في عبارة " جزيرة من 

 الخسائر في محيط من األرباح ".

 "Dumpingفي اإلنجليزية "و يصطلح على هذه املمارسة بــ " البيع بالخسارة " يقابل هذا 

و ، " و يعني االنحراف Iodumpو قد أشتق من فعل " ، (30، صفحة 2003/2004)عماري، 

و هو فعل كل عون اقتصادي ينصب على ، التداول في مجال التجارة الدوليةهو مصطلح كثير 

يجعله يتصدى كل منافسة في ، منفردة أو جماعيةذا األخير بصفة موضوع السعر قام به ه

و يستطيع أن يتحمل الخسائر خالل البيع بأسعار أقل من سعر التكلفة الحقيقي ، السوق 

و تستعمل طريقة البيع بالخسارة بهدف جلب أكبر قدر ممكن من الزبائن ، لهذه السلعة

 .بواسطة األسعار املخفضة

فسة و ليست بيعا فيه ما هو إال ممارسة مقيدة للمناإن البيع بالخسارة إذا تمعنا النظر 

مادام العون االقتصادي يهدف من ورائه إلى إزاحة املتنافسين لإلستالء على ، باملعنى الحقيقي

كونه يصبح قوة ، لعادي للسوق أو سعر أكثر ارتفاعاثم بعد ذلك يرجع إلى السعر ا، السوق 

 .على السوق متحكمة في تحديد السعرمهيمنة 

إذ يجد في ، تقد أن هذه املمارسة تخدم مصالحهحتى املستهلك في الوهلة األولى يع

السوق سلع و منتوجات رخيصة الثمن و متوفرة حتى يصدم بعد حين بإعادة ارتفاعها 

و القانون املدني ال يمنع مثل ، (51، صفحة 23/2002)كتو م.،  أسعارها بصورة  غير عقالنية

و هو ما يعرف بالبيع بطريقة ، بسعر أدنى من سعر السلعة الحقيقيهذه املمارسات أي  

 الوضعية أي بخسارة جزافية أو بخسارة بنسبة مئوية من رأس املال.
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 الفرع الثاني : حظر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا

يحظر عرض األسعار  أو ممارسة أسعار من قانون املنافسة على أنه "  12تنص املادة 

إذا ، ليف اإلنتاج و التحويل و التسويقبيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكا

كانت هذه العروض أو املمارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد 

 منتوجاتها من الدخول إلى السوق.

إحدى املمارسات املقيدة أن البيع بالخسارة هي من قراءتنا إلى هذه املادة يتبين 

و تقابل هذه املادة ، اختصاص و صالحيات مجلس املنافسةالتي تدخل في نطاق ، للمنافسة

، التي هي أكثر دقة ووضوح ، من القانون الفرنس ي املتعلقة بحرية األسعار و املنافسة  31املادة 

إال أنه و في نفس ، سعر أقل من سعر الشراء بحيث تمنع بيع أو إعادة بيع منتوج في حالته ب

املذكورة أعاله  10السياق تفلتت من تطبيق هذه األحكام مجموعة من السلع أوردتها املادة 

بقصد تشكيل استثناء على املبدأ، و يشمل هذا املبدأ أنه يمنع بيع سلعة أو منتوج بسعر أقل 

 .سعر التكلفة الحقيقي أي البيع بخسارة 

فيرى ، ارة  والبيع بأسعار مخفضة تعسفياالشراح من يميز بين البيع بخس و هناك من

في حين أن البيع ، يع نفس السلعة على حالتها األولىالبيع بخسارة أن يكون الشراء من أجل ب

إال أننا نقول بأن هذا الخالف ، يتضمن بيعا ملواد مصنعة أو محولةبأسعار مخفضة تعسفيا 

نهاية ألنه بالرجوع إلى املمارسات التي يقوم بها املتدخلون في كل من ظاهر بداية و ليس كذلك 

                                .النوعين نجد نفس النتيجة و هي الخسارة

تكلفة و ليس إذا اعتبر بسعر ال، من قانون املنافسة 12في املادة  إن املشرع كان صريحا

املتعلق بالقواعد  04/02من القانون  01الفقرة  من 19، في حين املادة بسعر الشراء الحقيقي

املطبقة على املمارسات التجارية نصت على أنه " يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر 

، و عليه فلما كان الغرض من هذين النوعين من البيوع هو إضالل املستهلك ها الحقيقي "تكلفت

و التي ، ارسات التجارية املقيدة للمنافسةمو االحتيال عليه كان لزاما إدراجها ضمن فئة امل

 تدخل ضمن اختصاص مجلس املنافسة.

 الفرع الثالث : االستثناءات الواردة على قاعدة الحظر .

و التي تحظر على كل عون ، سالفة الذكر 10نصت عليها املادة إن القاعدة العامة التي 

نت هذه املمارسات مقيدة كا إذا ما، بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقياقتصادي بيع 

بل هناك ، طبيقها على كل السلع و املنتوجات،  تطرأ عليها استثناءات و ال يمكن تللمنافسة
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، صفحة 1997)لعشب،  سلع و منتوجات و التي تشكل املبيعات  فيها بالخسارة أمر مرخص به

كتفادي لخسائر أكبر أو توفير ملتطلبات تسيير ، اقتصاديةو ذلك استجابة لضروريات ، (84

أحسن، و لقد نص األمر املتعلق باملنافسة على مجموعة من الحاالت التي يكون فيها الترخيص 

 بالبيع بالخسارة و التي تكمن في ما يلي:

سلع سهلة و مهددة بالفساد بيع السلع بصفة إدارية  نتيجة تغيير النشاط أو نهاية بيع  -

 .السريع

)األمر،  أو بيع تنفيذا لقرار قضائي، مة أو البالية تقنيا أو املوسميةبيع السلع املتقاد -

 .(03-03املتعلق باملنافسة، 

، السعر املطبق من طرف املتنافسين إذا ما كان سعر إعادة البيع للمنتوجات يساوي  -

 بيع بالخسارة .شريطة أن ال يقل هذا السعر عن سعر 

ا بسعر جديد أقل من السعر السلع و املنتوجات التي تم تموينها أو يمكن تموينه -

 على أن يساوي هذه السعر السعر األدنى الحقيقي  و ال يكون أقل منه.، القديم

 7و  6كما يلي: " ال تخضع ألحكام املادتين  03/03من األمر  09و قد  جاء في نص املادة 

يعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا االتفاقيات و املمارسات الناتجة عن تطبيق نص تشر أعاله 

، يرخص باالتفاقيات و املمارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطوير له

أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و ، تقني أو تساهم في تحسين التشغيلاقتصادي أو 

، ال تستفيد من هذا الحكم سوى االتفاقيات ها التنافسية في السوق عزيز وضعيتاملتوسطة بت

 و املمارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس املنافسة ".

املذكورة أعاله يسمح بهذه املمارسة متى كانت ناتجة عن نص  01فقرة  9تطبيقا للمادة 

ورطة ن املؤسسات املتإذ يعتبر هذا تبريرا م، تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لهقانوني أو 

، يعفيها من املتابعة طاملا وجد هناك نص قانوني يسمح صراحة بارتكاب املمارسات املحظورة

أما عن املمارسات املنافية للمنافسة التي تهدف إلى تحقيق التقدم ، باملمارسة املمنوعة

بتكرة و االقتصادي و التقني و االجتماعي من خالل تحسين اإلنتاجية و إحالل تقنيات م

و كذلك تحسين مستوى التشغيل يعتبر سببا ، حديثة في مجال اإلنتاج و تقديم الخدمات

 منطقيا في استبعادها من مجال الحظر.

 الخـــــــــــــــــاتمة :
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كر ، بل تطورت بتطور الفملنافسة كما كانت عليه في املاض يلم تبقى سياسات حماية ا

صبحت  ترتكز على وضع سياسات تعتمد على التدخل ، و أاالقتصادي و النظم االقتصادية

، املباشر للدولة في الحياة االقتصادية و منع كل االتفاقيات و التجمعات و تفكيك القائم منها

 و حظر كل أشكال املمارسات التعسفية التي من شأنها أن تحد أو تعرقل املنافسة الحرة.  

 قيدة لها يعد اليوم أحد أهم القضايا فيإن موضوع حماية املنافسة من كل املمارسات امل

، و التي تهدف إلى حماية السوق و ضبطها بما يكفل لها ظل التطورات االقتصادية الراهنة

و العمل على الحد من كل املمارسات ، و محفزة على االنتعاش االقتصاديبنية خصبة 

املزايا و املقارنة بين التعسفية و التعامل مع الكيانات و التجمعات االقتصادية في إطار 

 .العيوب التي تنجر عنها

 15املؤرخ في  05-10و لقد واكب املشرع الجزائر هذه السياسات بدأ من القانون رقم 

و املتعلق باملنافسة و ، 2003يوليو  19املؤرخ في  03/03ر املعدل  و املتمم لألم 2010أوت 

 23املؤرخ في  04/02و املتمم للقانون املعدل   2010أوت  15املؤرخ في  06-10القانون رقم 

و التي تهدف إلى توفير ، الذي يحدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية 2004يونيو 

من خالل تحقيق االنضباط بين كل األعوان ، الئم لتشجيع املنافسة في األسواقاملناخ امل

و إرساء قواعد  االقتصادي االقتصاديين و مواجهة كل اآلثار السلبية الناجمة عن التحرر 

عادلة لحماية املنافسة بما يعود بالنفع على كل املتعاملين في السوق من خالل إنشاءه لهيئة 

يق بين التحول االقتصادي  التوفمجلس املنافسة التي منحها اختصاصات واسعة تمكنها من 

ق وبين التزاماته  ، والذي يهدف إلى تكريس الحرية التنافسية بما يضمن حماية للسو الجديد

 .املنافسة الحرة  لحماية املنافسة في حد ذاتها ضبطالتي تهدف إلى 

لكن إلى جانب املزايا التي تضمنتها هذه التشريعات هناك نقائص  نوردها في شكل 

 اقتراحات و هي كاآلتي:

 تجسيد النصوص القانونية  و التنظيمية و السهر على تطبيقها. -

كلفة بضبط السوق و قمع املمارسات الحرة و العمل على ضرورة تفعيل األجهزة امل -

 إيجاد حلول ناجعة للنزاعات املتعلقة لها . 

عن طريق منح ، راسات في كل ما يتعلق باملنافسةتشجيع املجلس للقيام بأبحاث و د -

 اإلمكانيات الالزمة للقيام بذلك .
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فعيل قوانين حماية في ت ضرورة إشراك وسائل اإلعالم و دور تكنولوجيا املعلومات -

، و منع كل املمارسات املنافية لها و خلق و تنمية الوعي بقواعد املنافسة الحرة و بما املنافسة

تحققه األسواق التنافسية من مصالح للمستهلكين و املنتجين و املجتمع على  حد سواء، حيث 

كما توفر للمنتج  تتيح للمستهلك الحصول على السع و الخدمات بأعلى جودة و بأفضل سعر، 

الدافع الحافز إلدخال التقنيات الحديثة في اإلنتاج و تحسين الجودة للحصول على نصيب 

أكبر من السوق و تحقيق أقص ى ربح فضال عما توفره املنافسة من استخدام أمثل للموارد 

 املتاحة .

 املراجع :قائمة 
 املؤلفات : (أ

 ، القاهرة.ع االحتكار، دار النهضة العربيةومن، قانون حماية املنافسة 2006، لينا حسن زكي -
، دار النهضة العربية، ، إنشاء استغالل املركز املسيطر في العالقات التجارية2005سامي، عبد الباقي  -

  .القاهرة

 ، القانون االقتصادي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر.1997محفوظ، لعشب  -

 ب( الرسائل واملذكرات الجامعية :

، الدفعة للقضاء ، مذكرة لنيل شهادة املدرسة العليامجلس املنافسة، 2003/2004،عماري بلقاسم - 

 . الجزائرالرابعة عشر، 

، قانون املنافسة و األشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة املاجستير في 2000،فايد ياسين -

 .  ون ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالقان

، دراسة مقارنة، املمارسات املنافية للمنافسة في القانون الجزائري ،2004/2005، محمد شريفكتو  -

 .كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه  دولة في القانون العام أطروحة لنيل شهادة

يل ، مذكرة لن03/03و األمر  95/06ة بين األمر ، املركز القانوني ملجلس املنافس2003/2004،ناصري نبيل -

 . ، تيزي وزز، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري شهادة ماجستير في قانون أعمال

 ت( املقاالت و املطبوعات العلمية:

، مبدأ املنافسة الحرة، مطبوعة غير منشورة، جامعة ، القانون االقتصادي1997/1998،زوايمية رشيد -

 .مولود معمري، تيزي وزو

من املمارسات املنافية للمستهلك، مجلة اإلدارة، عدد  ، حماية املستهلك2002، كتو محمد شريف -

23/2002 . 

 . 02/2003عدد ، ي مواجهة العوملة، مجلة الجامعة، املؤسسة االقتصادية الجزائرية ف2003،نجار حياة -
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 ( النصوص القانونية:ث

 22الصادرة في  9جريدة رسمية عدد ، يتعلق باملنافسة ، 1995جانفي  25مؤرخ في  95/06مر األ  -

   .1995فيفري 

يحدد املقاييس التي تبين أن العون ،  2000 أكتوبر 14املؤرخ في 314-00املرسوم التنفيذي رقم  -

 .  18/10/2000الصادرة في  61، ج ر ، عدد االقتصادي في وضعية هيمنة 

 .  2003يوليو 20املؤرخ في  43فسة، ج ر عدد، املتعلق باملنا2003يوليو  19املؤرخ في  03-03م األمر رق -

يوليو    19املؤرخ في  ، 03 /03، املعدل و املتمم لألمر رقم2008يونيو  25املؤرخ في  12-08م القانون رق -

 . 2008جويليا  02الصادر في  36، ج ر عدد ةو املتعلق باملنافس 2003
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 شروط املحل التجاري باعتباره حصة مساهمة في تكوين عقد الشركة

The terms of q commercial property as a contribution to the formation 

of the company’s contract. 
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 ملخص:

يجوز االنضمام إلى شركة  شركة تجارية س مالأو رفع ر أ جل املساهمة في تأسيسأمن 

وال يهم إذا كانت األموال العينية  ،حددت أنواعها في الشريعة العامة ما بتقديم أموال مختلفة

 املقدمة منقوالت أو عقارات، منقوالت مادية أو معنوية.

تقديم املحل التجاري، بصفته ماال منقوال معنويا، للمساهمة في  يمكنمن خالل ذلك 

الشركة لكن الشخص الذي يقدم متجره كإسهام في شركة لم يأخذ ثمنا كمقابل كما هو 

البيع، لكنه يكتسب حصة في رأسمال الشركة. وتمنح هذه الحصة الوضع بالنسبة لعقد 

للشريك مقدم املتجر الحق في املساهمة في األرباح التي قد تحصل عليها الشركة، وإذا تعرضت 

يجوز تقديم املحل ، و املقدم شأنه شأن الشركاء اآلخرينالشركة لخسائر سيتحملها الشريك 

تكوين، في حالة التأسيس، وعلى ذلك تخضع عملية التجاري للمساهمة في شركة في طور ال

روط معينة اقرتها القواعد العامة في القانون املدني لشتقديم املحل التجاري كإسهام في شركة 

باعتباره ري بذاته اجاملحل الت ما تخصومن بين الشروط ومنها الخاصة في القانون التجاري، 

جهة والشريك مقدم حصة محل حيث ملكيته ومشروعيته من من  مال معنوي منقول 

  .أخرى من جهة كأهليته ممارسته لنشاط التجاري التجاري 

                                           
املؤلف املرسل.  

mailto:h.betaimi@lagh-univ.dz
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 .الحصة العينية-التجارية األهلية-ملكية املحل التجاري -املحل التجاري  :الكلمات املفتاحية

Abstract:   

Any trading  company in order to contributi to estoblishing or 

raising capitals. May join any other company by offrering varions types 

of assets defined by general legislation  .at doesn’t matter if the assets 

presnted are in-kind movable property real astate or tangible and 

inntangible movable. 

According to that or commercial space could be presented as an 

intangible movable asset as to contr i bute to the company. A person 

who offers we store as a contribution to the firm is not going to be paid 

in consequence, as it is accus toned for sales contracts. In countracter-

part,He is going to ears phares in the company s capital. This share 

enables the participant shareholder to take part in the potential 

company s profits. If the company suffers losses. Like the other 

partners. He will bear them. The commercial space could be provided 

as a contribution to an emerging firm during the fondation. 

Accordingly, the process of providing a commercial space as a 

contribution to a company is subject to specific conditions approved by 

the general rules of the civil Law and specific rules in the commerce 

Law. Some of these specific conditions are related to the particular 

commercial space as it is considered an intangible asset ; it is 

ownership and legitimacy. In one hard and the partner provider s ability 

to practise a commercial activity. on the other hand. 

key words: Commercial space-commercial space ownership-

commercial capacity-in-kind contribution. 

 مقّدمة: 

األصل أن التاجر يمارس نشاطه التجاري مستعينا بمجموعة عناصر مادية و معنوية ال 

يخرج دورها عن أن تكون أداة لهذا النشاط ولكن جوهر هذا النشاط كان يتمثل في عنصر 

العمل الذي يقوم به التاجر في حرفته، بحيث كان هذا العمل هو الذي يسبغ القيمة على هـذه 

ن بها التاجر بل كانت قيمة املتجر وهي مستمدة من عمل صاحبه تتوقف العناصر التي يستعي
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على شخص صاحب املتجر، أما فكرة املتجر كمال له كيان ذاتي منفصـل ومسـتقل عـن 

شخصية من يستغله بحيث تكون له قيمة ولو تغير مالكه بحيث يجوز التعامل عليه كأي 

تظهر في  مرة أصال فهي فكرة حديثة لقيمة مالية أخرى ومن أشخاص ال صلة لهم بالتجا

في الفقه وفي  استقرالقانون الفرنس ي إال في أواخر القرن التابع عشر فمنذ ذلك الحين 

 .حرفـة تجاريـة للممارسةالتشـريع أن املتجر هو مجموعة من األموال املنقولة املخصصة 

في الشركة  كإسهاميمكن تقديم املحل التجاري وباستقرار القواعد حول املحل التجاري 

 مما يطرح السؤال التالي: لكن بشروط معينة يجب اتباعها.

 حصة في الشركة؟كاملتعلقة باملحل التجاري لتقديمه ما هي الشروط 

املحل توافرها ببالشروط التي تتعلق  انطالقا من اإلشكالية جاءت هذه الدراسة التي

ة في ميتم التدقيق فيها والذي تعتبر مهوالذي من خالله لم التجاري العتباره حصة في الشركة 

، املستقبلة للحصةشريك مقدم املحل التجاري او الشركة لسواء بالنسبة ل سير هذه العلمية

هو ما دفعنا للخوض في دراسته في هذه الورقة البحثية وإثراء هذا املوضوع من الناحية و 

 اآلراءفي ظل هذه الشروط من حيث موضوعها و شكلها  القانونية والعملية، والهدف منها تبين

ولإلجابة على اإلشكالية اعتمدنا  .هاباإلضافة إلى النتائج القانونية املترتبة عنالفقهية و القانون 

املحل شروط  في معرض هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي واملقارنة محاولة منا تبين 

 في محورين:ة كحصة عينية في الشركالتجاري 

الشروط املوضوعية املتعلقة باملحل التجاري كحصة عينية في تناول فيه:  األول املبحث 

 واملبحث الثاني: الشروط الشكلية للمحل التجاري. الشركة

املتعلقة باملحل التجاري كحصة عينية في املوضوعية  الشروط: املبحث األول 

 الشركة

حتى يمكن الشريك بتقديم حصة محل تجاري في الشركة، البد ان تتوفر فيه شروط 

قانونية معينة، واال  قد تعرض الشريك بالحصة إلى جزاءات املقررة قانونا قد تمتد الى 

الشركة وبالتالي تؤدي الي االضرار بالشركة من جهة وبالشركاء من جهة اخرى، لذا يجب ان 

قانونية وان يكون مملوك للتاجر الشريك و يقبل التقويم ان ال  يكون املحل موجودا بصفة

 .إفالسيكون محل 
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 شرط وجود و ملكية املحل التجاري  ول:املطلب األ 

  .وملكيته هو كيان لذا على الشريك اثبات وجودهمعنوي منقول  مالباعتبار املحل التجاري 

 وجود املحلالفرع األول: 

الذي يدخل في عملية تقديمه كحصة في الشركة موجودا يجب أن يكون املحل التجاري 

من  01ف92هذا األمر طبيعي في القواعد العامة حسب املادة، وليس صوريا او قابال للوجود

"يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال ومحققا"، بحيث ال  ق.م.ج التي تنص على أن:

لى التصرفات في األشياء املستقبلية غير موجود، و األمثلة كثيرة ع ش يءيمكن التصرف في 

كاملحاصيل الزراعية قبل حصدها أو منتج مصنع قبل صنعها، وبيع حقوق معنوية كالكتاب 

 قبل إتمام تأليفه ...الخ.

 .يثار في حال ما اذا تعلق على محل تجاري لم يبدا النشاط بعد؟ لكن اإلشكال

بقابلية الش يء محل االلتزام  عنصر الوجود مرتبطنالحظ ولإلجابة على هذه اإلشكال 

بعض في  بمعنى انه قد يصلح أن يكون محل االلتزام بش يء مستقبلي او ال وقت التعاقد، الن

، صفحة 2008)صبري.السعدي،  التصرفات املستقبلية تختلف بحسب قصد العاقدين

املحل التجاري  شتملي أن، وبالرجوع إلى تكوين املحل التجاري والذي سبق تناوله يجب (118

العناصر الجوهرية، حيث يرى جانب من الفقه فمتى اكتملت عناصره ولو لم يبدأ نشاطه  على

ولم يتصل بالعمالء بعد، كما يضل املحل بمعناه القانوني حتى ولو اختفى العمالء إلى أن تنتهي 

لكن االتجاه الحديث القضاء الفرنس ي يشترط أن يكون عنصر العمالء حقيقيا  التصفية،

 ومؤكدا، على أن يكون عنصر العمالء بصفة مؤكدة وحقيقة لحظة افتتاح املحل التجاري 

 .(24، صفحة 2016)نادية.فوضيل، 

باعتباره كيان اال ان مالك املحل التجاري ال وبالرغم ان االهتمام موجه للمحل التجاري 

يقتنون  ذينلال يقل اهمية عن ذلك من الناحية املوضوعية من ناحية اتصاله بزبائنه.

على هذا أن العمالء هم  يضيف، وهناك من معينحاجاتهم بصفة اعتيادية من عند تاجر 

 ذينلالتجذبهم صفات شخصية في التاجر، أو بمفهوم آخر هم أولئك  ذينلالأيضا أولئك 

 كالثقة أو حسن استقبال التاجر لعمالئه نظرا لصفات شخصية فيه معينبتاجر  يرتبطون 

 .(LEGEAIS.Dominique, 2018.p73) املبادالت تسهيلالتوجيه،  واملعاملة الحسنة و
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يتبين أن املحل التجاري موضوع الحصة العينية يجب ان يكون ثابت من خالل ما سبق 

الوجود وحاال حتى يتمكن من نقله إلى الشركة بصفة هادئة وبدون عيوب كما هو مقرر في 

 القواعد العامة لنقل ملكية األشياء.

إضافة إلى ذلك أن التاجر يستطيع إثبات ملكيته للمحل التجاري عن طريق القيد في 

-04)التجارية، الصفحات القانون  08-04حيث قضت أحكام القانون رقملتجاري، السجل ا

بأن مستخرج السجل التجاري يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع (08

ملمارسة نشاط تجاري ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بكامل أهليته القانونية 

 ..(151.ص2018)عيس ى..بكاي،  بالتزوير وأنه يمنح الحق في املمارسة الحرة للنشاط التجاري 

 ملكية التاجر الشريك للمحل التجاري  :الفرع الثاني

الشريك أثبات ملكيته للمحل التجاري عند باإلضافة إلى إثبات وجود املحل يجب على 

 تقديمه للمساهمة في الشركة.

لذا سنعرض األسباب التي تؤدي إلى ملكية املحل، قد يكتسب املحل التجاري عن طريق 

إنشائه ابتداء من جمع التاجر جميع عناصره املادية واملعنوية ويصبح له حق امللكية على 

اكتسابه بطريق الشراء ويكون هذا بمقابل، إضافة إلى املحل التجاري، كما يستطيع التاجر 

 ذلك يمكن أن يكون اكتسابه بغير مقابل سواء آل إليه عن طريق الهبة أو اإلرث أو الوصية.

 امللكية الفرديةأوال: 

أما بالنسبة الكتساب املحل التجاري بالطرق األخرى الكتساب امللكية مثل الحيازة وبما 

منقول، والقاعدة العامة تقض ي بان الحيازة في املنقول سند امللكية، إال أن املحل التجاري مال 

أن هذه القاعدة ال يمكن تطبيقها على املحل التجاري ألنه منقول معنوي وقاعدة الحيازة في 

املنقول ال تطبق إال على املنقوالت املادية دون املعنوية، فهذه األخيرة ال تقبل الحيازة بطبيعتها 

بحسن نية، فال يجوز له  وحازهفإذا اشترى شخص محال تجاريا من غير مالكه و بالتالي 

االحتجاج بقاعدة الحيازة في املنقول على املالك الحقيقي، كما انه بافتراض أن املالك الحقيقي 

باع املحل التجاري لشخصين على التوالي، فان املشتري األخير الذي انتقلت إليه الحيازة ال 

، حيث ال (38و37، صفحة 2016)نادية.فوضيل،  لعبرة باألسبقية في التاريخيكون املالك وا

 يمكن للشريك أن يقدم محل تجاري يملكه غيره.

على التقادم  يترتبوالجدير بالذكر أن إثبات ملكية املحل التجاري املكتسب بالتقادم، 

الذي حاز طوال مدة  العينيأو الحق  امللكيةالحائز  يكسباملكسب بأنواعه املختلفة أن 



 

 بطيمي حسين          سعداوي نذير 
 

380 

من حاز منقوال أو عقارا أو حق " ج التي تنص على: م من ق827التقادم، كما جاء في املادة

مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا اذا استمرت  يكون منقوال أو عقار أو دون أن  عينيا

مبدئيا هذا النص يمكن أن يطبق على املحل خمسة عشر سنة بدون انقطاع"،  حيازته

املشرع الجزائري أجاز اكتساب املحل  أنالتجاري باعتباره مال معنوي وعليه يمكن القول 

 . أعالهالتجاري حسب نص املادة 

ذهب اليه رأي الفقه املصري إلى أن املحل التجاري وأن كانت ال تسري عليه  وهو ما

قاعدة الحيازة في املنقول، إال انه يكتسب في حال استمرت املدة القانونية املقرر للحيازة، 

طبقا للقواعد العامة، ذلك أن امللكية سواء كانت مادية أو معنوية فهي من الحقوق العينية، 

محل الحيازة، من ضمنها ملكية املحل التجاري باعتباره ملكية معنوية تجوز  إذ يمكن أن تكون 

حيازته، بينما يرى رأي أخر إلى أن ملكية املحل التجاري ال يمكن اكتسابها بالتقادم املكسب 

الن هذا التقادم هو طريقة لكسب امللكية عن طريق وضع اليد، واملحل التجاري باعتباره 

 تصعب فيه الحيازة الن الحقوق املعنوية ال تقبل الحيازة بطبيعتها ضمن امللكية املعنوية

 .(374.ص2006)نادية.فوضيل، 

من جانب آخر ما تفرضه الطبيعة العملية فان اكتساب املحل التجاري بالتقادم يثير 

يمكن أن تنفصل عنه،  عدة إشكاالت نذكر منها: أن املحل التجاري يتكون من عناصر التي ال

باعتبار إذا اجتمعت هذه العناصر تكون منها املحل التجاري، من بين العناصر الجوهرية 

عنصر العمالء والسمعة التجارية التي تبنى على بعض املقومات املتعلقة بشخصية التاجر 

وباملحل التجاري، وعليه فان عنصر التقادم ال يمكن أن نتصور تحققه في هذا الفرض 

بين الزبائن والتاجر واستخالفه بالحائز الجديد ملدة طويلة، إضافة إلى  النقطاع االتصال ما

سنة طبقا 15ذلك ما تفرضه التجارة من سرعة واالئتمان، بينما التقادم املكسب يتحقق بعد

 لشروط القانونية في اكتساب امللكية.

وحدة شاملة لكامل  أما بالنسبة للعناصر املكونة للمحل التجاري، في حال كانت

العناصر املادية واملعنوية للمحل التجاري بما فيه العناصر املادية، ففي حال اشترى شخص 

املحل التجاري من غير املالك ثم حازه بحسن نية فانه ال يجوز له ان يتمسك في مواجهة املالك 

يه قاعدة الحيازة الحقيقي بعدم رد املعدات والبضائع على أساس أنها منقوالت مادية تطبق عل

في املنقول سند امللكية، باعتبار أن هذه العناصر مندمجة في املحل التجاري وجزء ال يتجزأ 

منه، وهو حق ملكية معنوية ال يمكن اكتسابه بالحيازة، وعليه يمكن للمالك استرداد هذه 
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العناصر العناصر التي هي جزء من املحل التجاري. وفي حال ما اذا كان التصرف يشمل فقط 

املادية للمحل التجاري، كان يشتري شخص بضائع او معدات من غير مالكها، هنا يجوز 

 .الحقيقي للمشتري التمسك بقاعدة الحيازة في املنقول سند امللكية في مواجهة املالك

 ال يملكه كحصة  .(374.ص2006)نادية.فوضيل، 
ً
له في شركة وسلمه إذا قدم الشريك منقوال

سبيل التمليك، فتقديمه لهذا املنقول كحصة له في الشركة  إلى املمثل القانوني للشركة على

 ألنه من شأنه أن ينقل
ً
 صحيحا

ً
امللكية للشركة لو أنه صادر من مالكه، ومن ثم  يعتبر سببا

 لقاعدة الحيازة في
ً
ى كان ممثل املنقول سند امللكية مت تتملك الشركة هذا املنقول وفقا

)فرج.ابراهيم.عبدهللا،  للغير الشركة حسن النية أي أنه ال يعلم أن هذا املنقول مملوك

 .(99.ص199

  امللكية الشائعة في املحل التجاري:حالة -1

الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، فإذا أمتلك شخصان أو 

على محل تجاري باعتباره منقوال غير قابل لالنقسام، يكون لكل واحد منهم الحق في أكثر حقا 

حصته تنسب إلى الش يء في مجموعة كالنصف أو الثلث أو الربع، أما أموال أو حصص 

الشركاء في الشركة ال يعد شيوعا بينهم ألن املالك هو الشركة باعتبارها شخصا معنويا 

 .منفصال عن شخصية الشركاء

وتعدد املالك في امللكية الشائعة يثير عدة إشكاالت فيما يتعلق بمزاولة كل مالك لسلطة 

االستعمال واالستغالل والتصرف، ألن ممارسة هذه السلطات تقتض ي إجماع الشركاء، وهذا 

 أمر ال يتيسر دائما.

قد يكون شخص  يمارس التاجر نشاطه التجاري في املحل التجاري في شكل منفردا

وال يمكن بأي حال من  ،أو أكثر من شخص  او بواسطة مجموعة في شكل شركة طبيعي

األحوال أن يقوم شخصين طبيعيين بملكية محل تجاري واحد يقيدان اسميهما في السجل 

التجاري، وبهذا يكون املحل التجاري يحمل اسم ملالكين أو أكثر، وفي حال وجود ذلك فانه 

 الناحية القانونية. يتحول إلى شركة كشركة املحاصة من

 :الوكالةحالة -2

املشرع الجزائري لم  الوكالة التجارية لكنبالرغم من أن الواقع التجاري يتعامل كثيرا ب

عدم وجود نصوص منظمة  من القانون التجاري، ومع34فصد حصرها في املادة .يتحدث عنها
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باعتباره الشريعة العامة للقانون للعقد في القانون التجاري يستدعي الرجوع إلى القانون املدني 

 .الخاص

صدر التوكيل من املوكل في تصرف مدني، كما لو كان  الوكالتين فإذاهناك اختالف 

ضمن األعمال التجارية، أو كان املوكل تاجرا، وكان  املوكل غير تاجر، ولم يكن التصرف

 .للموكل مدنيةكانت الوكالة بالنسبة  التصرف ال يتعلق بعمل من األعمال التجارية

هذا بالنسبة للموكل أما عن الوكيل، فإذا كانت مدنية، فاملوكل ال يعتبر تاجرا حتى وإذا 

الوكالة في مهنته، ولكن إذا كانت الوكالة تجارية أعتبر الوكيل تاجرا، واعتبرت وكالته من  دخلت

 .(89-88.ص2016)هبة.بوذراع،  األعمال التجارية ضمن

الحر حيث يلجا فيها املالك لشخص قصد تسير  التسييرتعتبر هذه الوكالة نوع من 

وليس عقد عمل فيطلق على هذا النوع  un contrat de mondatمحله وهذا بمقتض ى وكالة 

وتتحقق هذه الصورة في حال اذا كان املحل التجاري له عدة  mondat d’exploiterمن التسير 

 املسير غير املاجور. أوشخص يطلق عليه مدير الفرع  إلىفروع موزعة، اتعقد 

عقود  إبراميستطيع  إذ املستأجروهذا الخير يتمتع بسلطة واسعة على خالف املسير 

د لحساب املحل التجاري، وهذه عمل وشراء مواد الزمة للمحل التجاري باسمه والقيام بالتعاق

هو الذي  ألنهسلطة اوسع فيما يخص ادارة املحل اما اعمال التصرف فيحددها مالك املحل 

 (130و129، صفحة 2016)نادية.فوضيل،  يتحمل االثار في مواجهة الغير

 .(130-129)نادية.فوضيل.مرجع.سابق، ص

خالصة مما سبق يستطيع الوكيل ان يقوم بتقديم املحل التجاري الى شركة ما باعتباره 

 بموافقة املالك. إاليتم هذا  حصة، لكن ال

 النيابة حالة -3

هنالك نيابة قانونية مصدرها القانون مثل الوالية والوصايا، وهنالك نيابة قضائية 

، يتصرف النائب بموجب اذن من املحكمة فيما يخص في هذه الحالة أن النائببحكم 

ألقت على عاتق حيث  من قانون االسرة الجزائري 88التصرف في اموال القصر طبقا للمادة

الولـي واجب التصرف في أموال القصر بمسؤوليـة وحرص، وفرضت عليـه ضرورة حصول إذن 

 في: كاستئذانهيقوم بهـا  من رئيس املحكمـة في التصرفات التي

 بيع عقار القاصر وقسمته، ورهنـه وإجراء املصالحـة. -

 بيع املنقوالت ذات األهميـة الخاصـة. -
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 أو املساهمة في شركة أو إيجار عقار  االقتراضأموال القاصر باإلقراض أو  استثمار -

 الرشدالقاصر ملدة تزيد على ثالث سنوات، أو تمتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن 

 ..قانون االسرة(2005، 11-84)قانون.رقم.

بممارسة التجارة،  االقانون يمنع انشاء الشركة بين القاصر، ولو مأذونن أن ويالحظ

وذلك حماية له -املقدم عليه أوسواء كان ابوه الولي عنه او كان الوص ي  -وبين نائبه القانوني

ملصلحتهم في شكل شركة  أموالهالستثمار -يستغلون وضعهم القانوني اتجاههمن هؤالء الذين 

تجمعهم به، هذا مع العلم ان انشاء الشركة يتطلب توفر نية املشاركة من الشريك كما سنرى 

بالنظر لنقصان اهليته وال يمكن اعتبار نية  الحقا، وهذا غير متوفر هنا بالنسبة للقاصر

 .(21.ص2012)فؤاد.معالل،  هذه حالة لتعارض املصالح النائب القانوني كافية في

كما سبق تناوله، في بعض االحيان ونظر  ويقصد بها الوكالة أما عن النيابة االتفاقية

يخول األصيل نائبه النشغاالت التاجر يقوم بتفويض نائب يقوم مقامه في تصرف قانوني ما، 

الغير، حيث تنصرف آثار هذا التصرف نحو  من إجراء ذلك التصرف مع بمقتضاه الذي مكنه

واألصيل، فتكون في هذه  بين النائبو عادة ما يكون هذا التكليف بموجب عقد  األصيل،

الوكالة مرتبط  الحالة وكالة، هذا االرتباط ينشأ الخلط بين النيابة والوكالة، أي أن عقد

 .باإلنابة

ة بمثابة تصرف وذلك بإرادة مقترنة، وهي إرادة األصيل، التي نجد في واقعنا أن النياب

 يسبغ

بمقتضاه النائب صفة النيابة، حيث يمكنه أن يقوم بتصرف قانوني التي تعود آثاره على 

النائب، بينما عقد الوكالة، فهي عقد تبادلي يستلزم توافق إرادة كل من املوكل  األصيل دون 

 .االلتزام بعمل قانوني وذلك لحساب املوكلبالوكيل  والوكيل، والذي يؤدي

من خالل ما سبق فانه يستطيع النائب ابرام بعض  التصرفات التي ترد على املحل 

 قانونية معينة. إجراءاتمنها املساهمة بحصة في الشركة و هذا تبعا لشروط و  التجاري،

 :اإلفالسحالة -4

الثقة  أامواله دعما ملبد وإدارةالتجار هو من يقوم بالتصرفات  أنالعام  األصل

التاجر وتحول الظروف منها شخصية او مالية دون ذلك،  يتأثرواالئتمان التجاري، لكن قد 

حماية من بين الظروف التي تصادف التاجر هو شهر افالسه، والهدف من هذا النظام 

اإلفالس النشاط التجاري ودعم عنصر االئتمان فيه، ويتجلى ذلك بعد صدور الحكم بشهر 
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فإنه يترتب على ذلك غل يد املفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق 

لذا يتطلب األمر حصر أموال املفلس ووضع األختام عليها وتسليمها إلى وكيل  الدائنين

التفليسة حتى ال يتصرف املفلس فيها فإذا تم جرد أموال املفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل 

ثم تبدأ أعمال اإلدارة باتخاذ اإلجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى دفاتره 

وقد يتطلب األمر أيضا االستمرار في تجارة املفلس  والصلح بالنسبة لحقوق املفلس قبل الغير

، وهو ما ذهب اليه املشرع الجزائري في املواد أو صناعته وذلك ملصلحة الدائنين و املفلس ذاته

 من قانون التجاري الجزائري. 276الى 273

اضافة الى ذلك يمكن استمرار التجارة او الصناعة وكذا استمرار و انهاء االجارة طبقا 

ج التي تنص على انه" يجوز للمدين في حالة التسوية  ت قمن 277لنفس القانون سيما املادة

استقالل املؤسسة  واذن القاض ي املنتدب، بمتابعة ةالقضائية، وبمعونة وكيل التفليس

 التجارية والصناعية.

استقالل املحل التجاري، ال يكون له هذا  ةوفي حال االفالس، اذا ارتأى وكيل التفليس

اال بعد اذن املحكمة بناء على تقرير القاض ي املنتدب بأثبات ان املصلحة العامة او مصلحة 

 الدائنين تقتض ي الضرورة". 

التجاري في حالة االفالس ال يمكن له التصرف في  وعليه يمكن القول ان مالك املحل

املحل التجاري اال بالشروط املنصوصة في املادة اعاله وهي ضرورة مساعدة وكيل التفليسة في 

ذلك و استصدار اذن قاض ي من القاض ي املنتدب يخول لها استقالل املحل التجاري، 

دمة املصلحة العامة والدائنين، هذا التصرف يصب في خ أنباإلضافة الى ما سبق يجب اثبات 

وفي التنازل على املحل التجاري لشركة يجب ان يتم ذلك وفقا لإلجراءات والشروط السابقة 

 مع اشهار العملية لدى مصلحة السجل التجاري.

  : سند ملكية املحل التجاري الفرع الثالث

املحل  ال يمكن ان يدعى التاجر بملكية املحل التجاري و الظهور بمظهر صاحب

التجاري، كما ال يكفي سبب الدخول الى شركة هو الثقة و االئتمان، وانما اضافة الى هذان 

العنصران االساسيين يجب ان يكون ملالك املحل التجاري سند يثبت فيه ملكية املحل 

 التجاري الذي بموجبه تنتقل الحصة العينية الى راس مال الشركة اذ كان تنازل عن املحل.

من القانون التجاري الجزائري فان كل عقد وارد على املحل التجاري 79دةحسب املا

يستوجب اثباته بعقد رسمي واال كان باطال، وعليه فان الرسمية هي االصل في املعامالت 
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الخاصة باملحالت التجارية تحت طائلة البطالن، يستنتج ان أي عقد يحرر من طرف موظف 

هذه الحالة فان املوثق ال يمكنه تحرير عقد اال بناء على عمومي مخوال قانونا)املوثق(، وفي 

دليل اثبات للمحل التجاري واملتمثل في السجل التجاري، وسند امللكية املخصصة الستقالل 

الفضاء التجاري، باعتبار ان السجل التجاري له عدد من الوظائف منها كدليل اثبات ملكية 

تجاري، سندا رسميا يأهل كل شخص طبيعي او املحل التجاري، حيث يعد مستخرج السجل ال

اعتباري يتمتع بكامل اهليته القانونية، للممارسة النشاط التجاري، ويعتد به امام غير ما لم 

 يطعن فيه بالتزوير.

وضــعية املحـل التجــاري وحمايــة لتــاجر  إثبــاتوعليـه فالســجل التجــاري هــو كـذلك وســيلة 

الـــى عمليـــة  باإلضـــافةالقـــانون التجـــاري الجزائـــري،  مـــن24و 23والغيـــر وهـــو مـــا نصـــت عليـــه املـــادة

و (06-13)قـانون. املتعلـق بممارسـة االنشـطة التجاريـة06-13مـن قـانون 15االشهار حسـب املـادة

تعلقــــــة امليقــــــوم بــــــاإلجراءات  يـــــــجب عـــــــلى كــــــل شـــــــخص طـبـيـعـــــــي تـــــــاجر أنالتــــــي تــــــنص علــــــى انــــــه"  

الطبيعيـين لألشـخــاص  بـالـنــسـبــةة، تـهــدف اإلشـهـارات الــقـانــونـيـة اإللــزامـيـــ .باإلشهارات القانونية

 ؤسـســــــة الرئـيـسيــــــة لالســـــــتغاللملوأهـليــــــة الـتاجــــــر وبـعنــــــوان ا إلـــــى إعـــــالم الـغـيــــــر بـحـالــــــة، الـتـجـــــــار

 ...".التسيير وبيع املحل التجاري  وكـذا بـتـأجـيـر، املحل الــتـجـاري  بملكيتهالـفـعـلي لـتـجــارته و 

وفي حال لم يقم التاجر بذلك فانه يتعرض للمسائلة القانونية وهو ما سنحاول دراسته 

بشكل مفصل في القسم الثاني، باإلضافة الى ذلك فان املحل التجاري االلكتروني يخضع 

التسجيل في  لنفس االحكام وال يمكن ممارسة التجارة عبر الوسائط االلكترونية اال بعد

 .اإللكترونيةاملتضمن التجارة  05-18من قانون  08السجل التجاري حسب املادة 

 : مشروعية املحل التجاري املطلب الثاني

باإلضافة الى ما سبق ال يمكن التصرف في محل تجاري اال اذا كان مشروعا، يجب ان 

، فلو واآلدابمشروعا، وذلك امر بديهي لتعلقه بالنظام العام  -يكون النشاط محل االحتراف

غير مشروع، فال يكتسب  ش يءتوافر احتراف التجارة، بجميع مقوماتها ولكن في ممارسة 

)احمد.محرز،  لعب القمار او الدعارة أو املخدراتحترف تجارة الصفة التاجرية، كمن ي

 .(120-118ص

التجارة حددتها التنظيمات القانونية حث ال يمكن ان يقوم  ةفاملشروعية للممارس

او بيع مواد ممنوعة كاملخدرات، اذ ان القانون يمنع  بإنتاجتاجر بتقديم محل تجاري يقوم 

املتعلق بممارسة 06-13من قانون 02تسجيل هذا النوع من النشاطات و هو ما اكدته املادة
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االنشطة التجارية اعاله، بالنسبة لألشخاص املمنوعين من التسجيل ولهم سوابق في هذه 

 النشاطات.

ض النشاطات االخرى التي تستوجب بعض باإلضافة مما سبق فان الحظر يمتد الى بع

معينة لإلنتاج او املتاجرة بها حسب القانونين املنظمة للتجارة منها القانون  وإجراءات الشروط

 .05-18من القانون  05و 03املتعلق بالتجارة االلكترونية سيما املادة

باآلداب او كما ال يمكن ان يكون املحل التجاري محل نشاط الدعارة و االعمال املخلة 

املتعلق ، 41-97من املرسوم التنفيذي13و12نشاط يهدد صحة وامن املواطن، حسب املادتين

، تستوجب (05عدد1977، 41-97)املرسوم.التنفيذي.رقم:بشروط القيد في السجل التجاري 

املهنية او املهن املقننة، االعتماد او رخص املسلمة من االدارات املختصة ملمارسة النشاطات 

، حيث اخضعت بعض النشاطات 40-97من املرسوم التنفيذي رقم03كما جاء في نص املادة

للتأطير القانوني واملرتبطة بمجاالت حماية  النظام العام وامن املواطن واملمتلكات الخاصة 

 والعامة والطبيعة والبيئة والصحة العمومية واآلداب والخلق ...الخ.

 الثاني: الشروط الشكلية للمحل التجاري  ثاملبح

شروط شكلية متعلقة باملحل الي الشروط املوضوعية سالفة الذكر هناك  باإلضافة

 القيد في السجل التجاري و تحديد العنوان و كذا نص عليها القانون منها  التجاري 

  العنوان التجاري  يددشرط القيد وتح: األول  املطلب

يجب على كل تاجر ان يقوم بالقيد في السجل التجاري واختيار عنوان ممارسة نشاطه 

 العقوبات املقرر قانونا.التجاري والتعرض الى 

 : القيد في السجل التجاري األول الفرع 

الســــــجل التجــــــاري نظــــــام لتســــــجيل وشــــــهر كــــــل مــــــا يتعلــــــق بالتجــــــار وأعمــــــالهم ومراكــــــزهم 

بمســكه جهــة رســمية، يحــدد لهــا القــانون الوظيفــة املنوطــة خــاص تخــول  دفتــرضــمن  القانونيــة،

يطلــــق عليــــه وثيقــــة مــــيالد  إجــــراءوهــــو  .(10)فاطمــــة.بخو ، ص فيــــه بــــه، والطريقــــة التــــي يــــتم بهــــا القيــــد

 كــــــل املعلومــــــات إظهـــــاريقـــــوم بــــــه مـــــن اجــــــل  إجــــــراءوهـــــو  ، كمــــــاالشخصـــــية القانونيــــــة االعتباريـــــة

 لتصبح نافذة في حق الغير.املتعلقة بالتاجر واملحل التجاري  والتصرفات

األهمية القانونية من خالل الوظيفة االشهارية، والتي يقصد بها أن املشرع يرتب  تكمن

قانونية على واقعة القيد في السجل التجاري، ومن خالل الوظيفة اإلعالمية كذلك،  آثارا
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السجل التجاري، يجوز للجمهور معرفة البيانات التي  التي وضع ألجلها فتطبيقا ملبدأ العالنية

التجاري، ويرتب القانون على هذه العالنية قرينة العلم بالبيانات  تهمه عن التاجر واملشروع

 .(16)نفس.املرجع، ص الغير املقيدة ويقر لها حجية في مواجهة

 : تحديد عنوان املحل الفرع الثاني

للمحل التجاري عنوانين االول يتعلق بعنصر من عناصر املحل التجاري الذي يدخل في 

تكوينه، اما الثاني يقصد بموقعه الجغرافي الحيز الذي يباشر به النشاط التجاري، وهذا 

الشكلية الواجبة في حال كان تنازع حول املحل التجاري في تحديد  تالشرط متعلق باإلجراءا

من القانون التجاري 83كما ان التنازل على املحل التجاري حسب املادة املحكمة املختصة،

الجزائري يجب اشهاره النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية في الدائرة او الوالية التي يستغل 

فيها املحل التجاري، اما بالنسبة للمحالت املتنقلة فان مكان االستقالل هو املكان الذي يكون 

 ه بالسجل التجاري.البائع مسجال في

، 05-18من القانون 01فقر11اما بالنسبة للتجارة االلكترونية حسب نص املادة

على املورد تقديم كل املعلومات منها العناوين املادية  اإللكترونيةاملتعلقة بالتجارة 

وااللكترونية، وعليه فان ممارسة التجارة بمحل تجاري الكتروني يجب على التاجر ان يبين 

 عنوان املحل التجاري. 

 هبإمكان كية فإنلم املوقع هو حقذا هى لإذا اعتبرنا أن حق صاحب املوقع االلكتروني ع

بيع املتجر دون نه ، فيمكمتجراذا املوقع ه. واذا ما اتخذ من هفترة إشغال ذا املوقع خاللهبيع 

حق إشغال املوقع  مشتري مجردللك املساحة التي تمثل املوقع االلكتروني، إنما ينتقل لتم

 لالتق يدي إذ أن مالك املتجرلمع املتجر التق هذا يتشابهوب ،اإللكتروني
ً
يدي إذا ما كان مالكا

إنما يشمل فقط حق  متجر ال يشمل العقارلل همتجره فإن بيع ليهاتخذ ععقار الذي لل

ى عين لحق مستأجر ع وهاالستئجار. وباملقابل إذا ما كان حق صاحب املوقع االلكتروني 

حق إشغال املوقع  وهمأجورة فإن بيع املتجر االلكتروني يشمل حق االستئجار أال و 

 ريدي مستأجلالتق يدي فيما لو كان مالك املتجرلمع املتجر التق هنا يتشابهااللكتروني. و 

الذي ، فالعنوان هو وجهة الزبائن (15.ص2017)حنان.مليكه،  متجره ليهلعقار الذي اتخذ عل

يقتنون حاجاتهم  ذينلالمجموعة األشخاص  وهميعتبر العناصر الجوهرية في املحل التجاري 

 (Hugues, p. 2011.p226). أو عرضية من تاجر معينسواء بصفة اعتيادية 
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 : تحديد موضوع النشاطالثاني ملطلبا

يقوم به التاجر من اجل تحقيق الربح  النشاط االقتصادي الذي هوالنشاط التجاري 

تكون بصفة فردية كممارسة  ، وتتنوع هذه االنشطة اما انتبادل الخدمات والسلع من خالل

او جماعية في شكل شركات، حيث كان هناك  بالتجزئة، ةتاجر نشاط بيع اللوازم الكهرو منزلي

جدل قائم حول اهمية تحديد النشاط من خالله يكتسب التاجر الصفة التجارية، والتي 

ة ترميزها و الى طريق ةالتاجر للقيام بها باإلضاف أهليةتتنوع حسب شكلها وموضوعها، ومدى 

 الحصول عليها.

 ممارسة النشاط التجاري  :األول الفرع 

 كما سبق تناوله فالتاجر يستطيع ممارسة النشاط التجاري بصفتين:

 الصفة الفردية:أوال: 

وهي قيام التاجر باملشروع  دون غيره سواء تقديم سلع او خدمات وهذا ما يؤهله 

 االحترافالكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة األعمال التجارية بطريق 

ويعتبر الفقه والقضاء متفقين على ذلك، ويقصد بمباشرة التصرفات  ،لحسابه الخاص

التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقال عن غيره في مباشرة هذه التصرفات ويحتمل 

تحمل الخسائر فاالستقالل هو شرط ضروري للتكييف القانوني نتائجها فتعود عليه األرباح وي

لحرفة التاجر وتطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا املحل التجاري الذي يباشر إدارته وكذلك 

 الوكيل بالعمولة والسمسار بينما ال يعد تاجر مدير الفرع وعمال التاجر ومستخدموه

 ، بحيث تربطهم عالقة عمل (125)احمد.محرز.مرجع.سابق، ص

ستأجر املحل التجاري والذي يباشر إدارته تاجرا ألنه يدير املشروع اما بالنسبة مل

مستقال عن املؤجر، كما أنه يتحمل خسائره وتعود عليه أرباحه، أما عالقته باملؤجر فهي 

 .ت عالقة تبعية ناشئة عن عقد عملعالقة يحكمها عقد إيجار املحل التجاري وليس

 الصفة الجماعية: :ثانيا

يستطيع التاجر ممارسة التجارة بمفرده كما يمكنه ذلك في شكل تجمعات متمثلة في 

شركات، وتعد ظاهرة تجمع مجوعة اشخاص من اجل ممارسة نشاط تجاري باالشتراك فيما 

 في اطر قانونية بينهم من الظاهر القديمة، وقد عالجت التشريعات الحديثة

، ويستطيع التجار االنضمام الى احدى الشركات بموجب (13.ص2008)محمود.الكيالني، 

من 03عقد تأسيس الشركة من اكتساب الصفة التجارية بمجرد العقد طبقا لنص املادة
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وهذا ما  أخرى  إلىالقانون التجاري الجزائري، وتختلف الشركات بحسب شكلها من شركة 

 سنحاول دراسته الحقا.

 نةالنشاطات املقن: الفرع الثاني

حر  هذا املبدأ أن كل شخص طبيعي ومعنـوي من مبادئ الراس مالية هي حرية التجارة 

يشاء في  في الدخول للنشاط التجاري الذي يختار، وله الحرية في ممارسة هذا النـشاط كمـا

لكن هذا املبدأ لم يكون على طالقه حيث الزمت اغلب إطار منافسة حرة في األسواق 

والشروط على بعض النشاطات التجارية عن  اإلجراءاتالتشريعات العربية والعاملية بعض 

 طريق املراسيم والتنظيمات املنظمة لذلك.

من 4املادةما سبق تناوله حول شروط التسجيل في السجل التجاري فان  إلى إضافة

األنشطة واملهن املنظمة  الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة 15-234املرسوم التنفيذي

في  على أنه "يتطلب التسجيل(48.عدد2015، 15) الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 السجل التجاري ملمارسة نشاط أو مهنة مقننة ،تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلمه

 الهيئات املختصة" وعليه يمكن القول على أنه يجب على كل طالب ممارسةاإلدارات أو 

 النشاط املقنن إضافة إلى احترام قواعد النظام العام واحترام األحكام التنظيمية الخاصة

للحصول  السارية على النشاط أو املهنة الذين يرغبون في ممارسة أحدهما، كما يجب عليه

املطلوبة رخصة  قييدا أو تعديال أن يقدم إضافة إلى الوثائقعلى القيد في السجل التجاري ت

فإنه يشترط ملمارسة ، املعنية املمارسة أو االعتماد التي تسلمها املصالح املختصة في اإلدارة

باعتباره شرطا للقيد في السجل  النشاط التجاري املقنن إلزامية تقديم االعتماد أو الرخصة

 .(42ص2016)بلعقــون.أســامة،  التجاري 

املدونة املقياسية املعيارية الى القائمة تأطير األنشطة التجارية املقننة ويخضع 

قطاع اإلنتاج أو التجارة أو الخدمات مصنفة حسب  لألنشطة االقتصادية املوجودة في

 ماك، باملنتجات والخدماتاملدونة الوطنية املتعلقة  قطاعات أو مجموعات أو فروع وفق

لتحديد كيفيات ممارسة األنشطة وهذا  ممارسة األنشطة التجارية القارة والغير قارةتخضع 

التجارية ولتقنين أكبر عدد من النشاطات  التجارية املقننة وذلك من أجل توسيع األنشطة

 السوق من جهة أخرى  ولتنظيم ممكنة لخدمة االقتصاد الوطني من جهة،

 (35-30)نفس.املرجع.السابق، ص
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 خاتمة:

من خالل هذه الدراسة يتنين انه ال يمكن تقديم املحل التجاري اال اذا تحققت فيه 

لذلك، وهذا من اجل استقرار املعامالت وحماية الشروط القانونية املوضوعية و الشكلية 

 التجاري.حقوق الطراف و الغير في الشركة واملحل 

وان يعمل على يجب التقيد بهذه الشروط في الشركة وعليه فمقدم حصة محل تجاري 

من خالل راس ذلك بحسن نية لدخل ضمن عقد الشركة بحصة تعود بالنفع على الشركة 

 مالها وزيادة ضمان الدائنين.

وعليه نستنتج انه ال يمكن اعتبار املحل التجاري حصة عينية اال اذا توافر فيه 

تقديمه حصة في الشركة الشروط املطلوبة سواء شكلية او موضوعية التي يمكن من خاللها 

 .ولتحقيق استقرار املعامالت التجارية 

املتعلق سن نصوص خاصة في الباب نقترح نظرا لخصوصية هذا النوع من الحصص 

وكذا الطرق الصحيحة في تقيمه من يفصل شروط هذا النوع من الحصص  بالشركات

 .الناحية املالية

 املراجع:قائمة 

 املؤلفات:

 .القانون التجاري الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر(، 1980)احمد محرز،  .1
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 ملخص:

تسعى النظم والتشريعات لسن قوانين واستحداث آليات لضمان حماية حقوق 

مما يستدعي تكثيف الجهود ،فيصيب البعض منها ويجانب الصواب البعض اآلخر ،اإلنسان

للخروج بآليات كفيلة بحماية حقوق اإلنسان،فجاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ثمرة 

ذلك،و ال ريب أنه محاولة وخطوة متميزة في ترسيخ الحقوق و الحريات،بيدا أن نسب االنتهاك 

ع رهيب يوما بعد يوم، مما يتطلب رصد الضمانات الكفيلة لتحقق واإلجرام في تصاعد وارتفا

 .حماية حقوق اإلنسان املصونة

 الجنائية،العقاب، سياسة التجريم،حقوق اإلنسان،الضمانات الكلمات املفتاحية:

 التشريعات.

Abstract: 

   The systems and legislations seek to enact laws and develop 

echanisms to ensure the protection of human rights Some of them are 

rong,which calls for intensifying efforts to come up with mechanisms 

to protect human rights. The Universal Declaration of Human Rights 

came as a result of that, and there is no doubt that it is an attempt and a 

distinct step in the consolidation of rights and Freedoms,however, the 

rates of violation and criminality are on the rise and rise terribly day 

                                           
.املؤلف املرسل 
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after day, which requires monitoring guarantees to achieve the 

protection of inviolable human rights. 

key words: criminalization policy-human rights-criminal guarantees 

Punishment-Legislation. 
 مقدمة:  

يرتبط نجاح السياسة الجنائية في قسم مهم منه بسياسة التجريم فإذا انصب التجريم 

أو أنه وضع ما يجب أن يكون من ن يجرم، أو أهمل ما يجب أن يجرم،على ما ال يجب أ

املجتمع،ويحرم املجتمع بذلك الجنايات في موضع الجنح واملخالفات أو العكس اختل نظام 

من مصالح مؤكدة أو يترك عرضة ملا يهدد تلك املصالح ولذلك بات من الضروري أن يكون 

التجريم مبنيا على خطة علمية مدروسة تراعي املصلحة العامة للمجتمع وجودا 

وعدما،بتجريم ما يضر بها وكذا تجريم ما يحول دون تحققها وذلك يتحقق بالتوفيق في وضع 

نصوص التجريم من جهة،وفي تدرج الجرائم من جهة أخرى وبذلك فإن نجاح السياسة 

الجنائية في هذا الجانب يقوم على دعامتين األولى تتعلق باملصالح التي تستحق أن تحمى 

بالتجريم وال شك أن حقوق اإلنسان أولى األولويات،والثانية تنصب بصياغة نصوص التجريم 

  تترك مهربا وال غموضا في ذلك.الواضحة املقننة التي ال

قد اعتبر احترام حقوق اإلنسان أساسا للعدل بموجب الفقرة األولى من ديباجة 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حيث جاء فيها ما يلي:" ملا كان اإلعتراف بالكرامة املتاصلة في 

رية والعدل والسالم جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس الح

 في العالم".

بينما نصت الفقرة الثالثة على أنه وملا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق 

اإلنسان لكيال يضطر املرء أخر األمر إلى التمرد واالستبداد والظلم فيما أكدت الفقرة 

في الوفاء التام بهذا  السادسة على أن اإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات ذو أهمية كبرى 

التعهد العالمي الذي تم التأكيد عليه في ميثاق األمم املتحدة وهو أن حقوق اإلنسان مضمونة 

 و مصونة.

ماهي الضمانات الواجب مراعاتها حماية لحقوق :اآلتية اإلشكاليةومن هذا يمكن طرح 

 اإلنسان في مرحلة سياسة التجريم؟ 
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ى الضمانات الواجبة االلتزام بها وتوخيها لتحقيق في الوقوف عل هدف الدراسةويكمن 

القصد املنشود من وضع اإلعالنات لحماية الحقوق اإلنسان في مرحلة سياسة التجريم،ولقد 

إلى ضرورة تفعيل و اإللتزام بجميع  ضمانات سياسة التجريم مع مراعاة  توصل البحث

من املنع إلى التجريم وصوال إلى  الضمانات األخرى املتوفرة في السياسة الجنائية انطالقا

  العقاب وفق طرق عادلة رزينة تضمن لإلنسان حقوقه ويزجر املتعدي على ذلك.

 نسق اآلتي:الوقصد اإلملام بجوانب املوضوع إرتيانا تقسيم الدراسة إلى 

 تعريف حقوق اإلنسان املبحث األول:

الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان بمجرد كونه إنسان وهذه الحقوق يعترف بها اإلنسان  

بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي او القومي أو وضعه في االجتماعي أو 

االقتصادي وهي حقوق طبيعية يملكها اإلنسان قبل أن يكون عضوا  في مجتمع معين فهي 

 ها.تسبق الدولة وتسمو علي

وحقوق اإلنسان التي تعتبر محال للحماية الجنائية هي كل ما هو معترف به من حقوق 

مقدسة تستمد طبيعتها من اإلنسانية ذاتها والتي تمثل الحد األدنى الذي ال يمكن تجاوزه فهي 

حقوق ملصقة بشخصية اإلنسان كما تمثل ضمانة لحماية األشخاص ضد استبداد الدولة 

 تهاكها ألنها في هذه الحالة ستعصف بإنسانية الفرد.وال يمكن تصور ان

ويعتبر بعض الفقه أن السياسة الجنائية تمثل جوهر حماية حقوق اإلنسان هذه 

السياسة التي هي عبارة عن مجموعة من األساليب املعينة التي يمكن اتخاذها في وقت معين في 

والتي يتوجب اإللتزام بها   (1995)القهوجي علي عبد القادر، بلد ما من أجل مكافحة اإلجرام فيه،

ملواجهة الجريمة بجميع مراحلها بهدف حماية املجتمع من اإلجرام ولكن الدعامة األساسية 

التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة الجنائية ألجل تحقيق العدالة الجنائية هي املوازنة بين 

إلنسان في مرحلة التدابير السابقة للجريمة واملوجهة ضد الخطوات حماية املجتمع وحقوق ا

التي تسبق الجريمة والتي قد تنتهك فيها الحقوق والحريات مما يوجب إخضاع جميع الوسائل 

واألساليب التي تلجأ إليها السلطات املعينة ملبدأ الشرعية وبالتالي فصالح السياسة الجنائية 

 ان بينما إذا أس يء استعمالها سيحدث العكس.يؤدي إلى حماية حقوق اإلنس
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 املطلب األول : سياسة التجريم وحقوق اإلنسان

تعني سياسة التجريم مجموعة املبادئ التي يمكن على ضوئها التفرقة بين السلوك 

املجرم طبقا للقانون والسلوك املباح فترسم سياسة التجريم الجديرة باإلتباع فتحدد 

الجريمة وضوابطها باعتبارها ظاهرة اجتماعية ويقوم املشرع الجنائي على بمقتضاها ماهية 

ضوئها بتحديد ما يراه جديرا بالتجريم والعقاب لضمان املصالح االجتماعية الجديرة بالحماية 

، 2011، )أوهايبية, عبد هللاالجنائية فينص على تجريم السلوكيات التي تتعرض لتلك املصالح،

واسقاطا لذلك فينغي على التشريعات وضع سياسات تجريم محكمة مقننة مع  (29صفحة 

ضمانا لحماية حقوق اإلنسان،فال  رصد العقوبات املناسبة لها واقعية التطبيق والتفعيل

يمكن الحديث على حماية حقوق اإلنسان من دون سياسة التجريم تجرم صور االعتداء على 

اإلنسان،فلم تنتهك حقوقا اإلنسان يوما إال بغياب إحدى األمرين إما سياسة التجريم حقوق 

)أكرم نشأت لم تنص على تجريم األفعال املاسة بها أو ضعف سياسة العقاب الواردة عليها.

 (138، صفحة 2008إبراهيم، 

من املصالح  لى مصلحة معينة تعدوالتجريم يعني إضفاء الحماية الجزائية ع

االجتماعية التي تعبر عن مطلب الجماعة كمجتمع إنساني وتنطوي املصالح االجتماعية على 

 املصالح العامة واملصالح الفردية التي في ثناياها مصلحة عامة.

واملصالح الفردية وهي التي تضم مصلحة فردية ألن الفرد هو أساس املجتمع ومن دونه 

مجتمع لذا من مصلحة املجتمع حمايته،وتتضمن هذه املصالح حماية حقوق ال يوجد 

اإلنسان بكاملها و التي تقتض ي حمايتها حق الفرد اإلنساني في الحياة وسالمة شخصه وماله 

وحقه في الفكر والرأي وحق التمتع  بحماية القانون دون أي تمييز وكل الحقوق األخرى 

مي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق املنصوص عليها في اإلعالن العال

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي بالحقوق املدنية والسياسة.

واألمن في املجتمع فإذا انصب التجريم  يرتبط نجاح سياسة التجريم بإرساء الطمأنية

وإذا حدث العكس على محله وذلك بتجريم الفعل الضار وإباحة ما سواه لعدم التضييق 

وانصب التجريم على ما ال يجب أن يجرم أو أهمل ما يجب أن يجرم اختل نظام املجتمع 

)منصور رحماني، ويحرم املجتمع من مصالحه وترك عرضة النتشار الفوض ى وضياع الحقوق.

 (179صفحة 
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قضاة ورجال النيابة أو الشهود أو  واملكلفون بهذا التجريم هم املخولون قانونا من

تذة الباحثون وكل من لهم باع في هذا االختصاص وذلك حينما يرون أن هناك ااملحلفون واألس

مصلحة جديرة بالحماية حينها ينبغي على املشرع إضفاء الحماية الجنائية وذلك إذا توفرت 

 شروط املصلحة.

ينتمي إليها،سواء كانت هذه املصالح  قد تشترك مصالح الفرد مع مصالح الجماعة التي  

مادية أو معنوية،كأن تحمي حق الفرد في الحياة وفي سالمة الجسم،ولكن قد تتعارض 

شخص أن يشيد بناء دون رخصة،فهو ل املصلحتين ويؤدي ذلك إلى صراع بينهما،كأن يحاو

من خالل  بذلك يسعى إلى إشباع حاجة له تتعارض مع املصلحة العامة للمجتمع الذي تسعى

)عبد الرحمان هذا اإلجراء إلى احترام املعايير الهندسية والبناء وحماية النسق للمدينة أو القرية.

 (26، صفحة 2017خلفي، 

يتدخل قانون العقوبات حتى في حماية التوجه الديمقراطي داخل الدولة من خالل 

الحياة الخاصة والحق في الشرف واالعتبار،ويكون ذلك من حماية حقوق اإلنسان والحق في 

خالل قيام قانون العقوبات بتحديد األفعال التي تهدد هذه املصالح و وضع العقوبة املناسبة 

 لها.

يواجه قانون العقوبات تحدي تكيفه مع التغيرات السياسية واالقتصادية واألمنية 

معها والتجاوب مع القيم األساسية املتنوعة  داخل املجتمع،والتي يقع عليه واجب التأقلم

 للمجتمع ومع التطورات التي تمليها الحاجيات املختلفة له.

 الفرع األول : املصالح التي تحميها الشريعة اإلسالمية

إّن الشريعة اإلسالمية لم تحظر على الناس أنواعا من السلوك للتضييق عليهم أو 

حظرت بعض األفعال ابتغاء حماية مصالح اجتماعية  االستبداد بهم والتسلط عليهم،وإنما

تتأذى بهذه األفعال،أو بعبارة أخرى استهدفت صيانة مصالح املجتمع واألفراد التي تهدرها هذه 

 األفعال.

قد أصل الفقهاء املصالح التي تحميها قواعد التجريم فردوها إلى مصالح خمس: حفظ 

املصالح محل  حفظ املال،وتحديدالدين،حفظ النفس،وحفظ العقل،وحفظ النسل،و 
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الحماية على هذا النحو هو عمل فقه،ومن ثم كان من الجائز مراجعته واإلضافة إليه إذا تبين 

 أن ظروف املجتمع الحديث تقتض ي حماية مصالح أخرى.

 الفرع الثاني : العدالة الجنائية

واإلنصاف بدءا العدل  إحقاقهي مجموعة من العناصر املتعاونة فيما بينها في سبيل  

 التحقيق في الجرائم مرورا بمرحلة إصدار الحكم انتهاء بمرحلة تنفيذ الحكم. و بمرحلة البحث

تعتبر الحماية الجنائية أهم أنواع الحماية القانونية لحقوق اإلنسان و وسيلتها في ذلك 

ها الحماية يهي القانون الجنائي و وظيفة هذا األخير حمائية حيث أنه يحمي حقوقا لم تعد تكف

 املقررة لها في ظل فروع القانون األخرى.

الحماية الجنائية تهدف باألساس إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في إطار 

مع مراعاة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادقت عليها هذه الدول وال  القوانين الوطنية

نسان طاملا كان كل من العقاب والثواب ية حماية جنائية لحقوق اإلأيمكن الحديث عن 

بعيدين عن الشرعية وبالخصوص الشرعية الجنائية سواء تعلق األمر بتطبيق مبدأ شرعية 

الجرائم والعقوبات احتراما للمبدأ القانوني ال عقوبة بغير نص قانوني من جهة من جهة ثانية 

مثلة في العدالة الجنائية سواء ضرورة احترام القانون عند محاولة الوصول إلى الحقيقة املت

أثناء التحقيق أو عند املحاكمة الجنائية حيث يتسنى أن تتناسب العقوبة والجريمة املرتكبة 

 وهو ما يعرف بشرعية التناسبية العقابية.

صة بالحماية الجنائية في القانون الجزائري يجد أن أغلبها تإن املتأمل في املصالح املخ

دولة ومصلحة الفرد تكاد تختفي إضافة إلى أنها تأتي في املقام الثاني، من املصالح العامة لل

وهذا املقام الذي وضعت فيه مصالح الفرد غير مناسب البتة ال من حيث الكم وال من حيث 

املكانة ألن أمن الدولة واستقرارها يمر بالضرورة عبر شعور الفرد باألمن واالستقرار وال يمكن 

مجتمع إذا كانت نفوس وأموال وأعراض أفراده مهددة باالعتداء أن يتحقق استقرار في 

وعندما يشدد املشرع على حماية املصالح العامة ويجهل  (179)منصور رحماني، صفحة والزوال،

املصالح الخاصة لألفراد بأن يضعها في منزل أدنى فإنه لن ينعم باالستقرار الحقيقي وإن نعم 

بالسكون إلى حين، ولهذا كله كان ينبغي أن تكون مصلحة حفظ النفوس على رأس األولويات 

اإلعدام ما لم يتنازل أولياء املجني عليه،كما ينبغي بأن يكون العقاب على جرائم القتل العمد ب
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أن ترقى جرائم السرقة واالعتداء على الشرف والعرض إلى مصاف الجنايات بدال مما هي عليه 

 اآلن في مصاف الجنح واملخالفات.

 املطلب الثاني: ضمانات سياسة التجريم

 الفرع األول: استقالل القضاء

والحريات تصان بالقضاء والعدل يتحقق بالقضاء  إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء

وعمارة املجتمع تكون بالقضاء واستقرار األوضاع واملعامالت يكون بالقضاء فينبغي باملقابل 

، 2010)بوضياف عمار، أن يكون للقضاء مظهر يناسب عظمة رسالته هو مظهر االستقالل،

وبالتالي فإن مبدأ استقالل القضاة لم يعترف به ملنفعة شخصية يحققها القضاة  (26صفحة 

)خالد سليمان وإنما وضع هذا املبدأ لحماية حقوق اإلنسان من تجاوزات السلطة. ألنفسهم

 (131شبكة، مصر، صفحة 

لعملهم لسلطات أي جهة  يقصد باستقالل القضاء أال يخضع القضاة في ممارستهم

قرار الحق والعدل خاضعا ملا يمليه الشرع والضمير دون أي أخرى وأن يكون عملهم خالصا إل

اعتبار آخر،ويقتض ي مبدأ االستقالل اإلحالة دون تدخل أي جهة مهما كانت طبيعتها في أعمال 

تض ي أن عن أحكامه،كما تق مسيرته،أو لتعرض لتعرقل القضاء لتوجيهه وجهة معينة،أو

يحاط القضاة بسياج من الضمانات ما يقيهم كل تجاوز أو اعتداء من شأنه أن يخدش املبدأ 

 (42، صفحة 1982)شالل حبيب محمد، املذكور ويعدم أثاره.

وبالرجوع إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في نص املادة العاشرة منه حيث نص على 

استقالل القضاء حيث ذكر " لكل إنسان الحق على قدم املساواة التامة مع اآلخرين في  مبدأ

 أن تنظر قضية أمام محكمة مستقلة".

 حق اللجوء إلى القضاء الثاني:الفرع 

يعد مبدأ حق اللجوء إلى القضاء من املبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القضائي 

الحقوق و حريات األفراد من ضياعها وانتهاكها ويعتبر كضمانة الجزائري والتي تهدف إلى حماية 

خرى الكتمال هذه الضمانة أخذ أقضائية لحماية هذه الحقوق هذا من جهة ومن جهة 

القانون الجزائري بمبدأ املجانية لكي ال ينحصر حق التقاض ي على فئات معينة كأصحاب 

 الطبقة البرجوازية.
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 حياد القضاء أوال:

الجزائري مبدأ الحياد وذلك في كل من القانون األساس ي للقضاء والدستور نظم املشرع 

فنجد أن هذا األخير يحث القاض ي على تفادي املواقف واألعمال التي قد تمس نزاهة عمله 

 (2016، التعديل الدستوري، 3فقرة  166)املادة وعليه أن يكون محايدا قصد حماية حريات األفراد.

أما القانون األساس ي للقضاء يلزم القاض ي على تجنب الشبهات وأن يلتزم بواجب 

العناية الكافية أثناء تأدية عمله والتحلي بصفة اإلخالص والعدل وأن  إعطاءالتحفظ على 

 من ق. إ، ق.( 7/9)املادة تكون سلوكاته نزيهة.

ية مصلحة ذاتية وهذا كي يتسنى له أالنزاع املعروض عليه من  ويعرف أيضا تجرده حيال

البث فيه بموضوعية أي أن يكون القاض ي أثناء نظره في نزاع ما مستبعد كل املصالح 

 (13، صفحة 2013)جميلة عثماني، الشخصية وأن يكون طرف محايد بين الخصوم.

)عوض .تجرد القاض ي وتحرره من الهوى عند النظر في الدعوى ويقصد بحياد القضاء 

 (18، صفحة 1995محمد، 

فلكل فرد الحق في تقديم الشكوى أمام قضاء محايد فالقاض ي يجب عليه وزن املصالح 

وبكل التي يتمتع بها الخصوم بالعدل كي يفصل في الدعوى املعروضة عليه بنزاهة تامة 

 شفافية.

املحاكمة العادلة على أنها الحقوق األساسية لإلنسان وهي تقوم على توافر مجموعة من 

اإلجراءات التي تتم بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحريات الشخصية وغيرها من 

حقوق اإلنسان وكرامته وشخصيته املتكاملة،فاملحاكمة العادلة تقوم أساسا على توافر 

إجراءات تالزم كل من مراحل املساءلة الجنائية من شأنها أن تحفظ للمتهم كرامته  مجموعة

وشخصيته القانونية،وال ينبغي تطبيقا لهذه اإلجراءات إخضاعه ملعاملة قاسية أو تعريضه 

للضرب والعذاب أو دفعه على االعتراف ضد نفسه أو عدم تمكينه من تقديم أدلته 

سته حق الدفاع،أو إحالته على محكمة خاصة،وال ينبغي وتوضيحاته،أو حرمانه من ممار 

أيضا فرض ازدواجية في مجال اإلجراءات الجنائية ليطبق كل إجراء على فئة دون أخرى بل 

يتعين أن تكون اإلجراءات واحدة إذا كانت الجريمة املنسوبة للمتهم واحدة، وتقتض ي أصول 

حتى صدور حكم اإلدانة ضده من قبل جهة  ءي املحاكمة العادلة أن يعامل املتهم معاملة البر 

القضاء املختصة وبعد توافر جملة األدلة تجاهه وبعد أن يمكن من كل الضمانات املقررة له 



اية حقوق اإلنسان )دراسة مقارنة(ضمانات سياسة التجريم كآلية لحم  
  

 

401 

قانونا كما تقتض ي عرض قضيته على محكمة مستقلة محايدة وأن تنظر فيها نظرا موضوعيا 

 (10، صفحة 2010)بوضياف عمار، عادال وسريعا وأن يسبب الحكم ويمكن املتهم من حق الطعن.

 الشرعية الجنائية  دأثانيا:مب

ورد في قانون العقوبات في املادة األولى منه أنه ال جريمة وال عقوبة وال تدابير أمن إال 

بنص،فدلت املادة داللة قاطعة أنه ال يجوز بحال معاقبة شخص على أي سلوك إال إذا كان 

مجرما ومنه فدل هذا املبدأ حصر الجرائم في القانون وذلك بتحديد األفعال التي تعد جرائم 

 وتقرير العقوبات املقررة لها.

)محمد سامي يفيد هذا املبدأ أن حصر الجرائم في مهام السلطة التشريعية وحدها، اكم

بيق النص كما هو رجاء السالمة من الوقوع في الخطأ وال يخول للقاض ي إال تط (6شواء، صفحة 

وبعبارة أخرى يعد النص الجنائي هو الوعاء الذي يحتوي القاعدة الجنائية،مع أن للقاض ي 

 سات الجريمة وظروفها.بالحق في التأكد من مال

وها هو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في املادة الحادية عشرة بقولها " كل شخص 

بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنية"،وثبت هذا املبدأ في املادة متهم 

الخامسة من ذات اإلعالن بإقرارها عدم تعريض أي إنسان للتعذيب وللعقوبات أو املعامالت 

القاسية أو الوحشية أو التي تحط بالكرامة،كما أكدته املادة السابعة من العهد الدولي 

املدنية والسياسية واملادة الرابعة عشرة منه وتم تكريس هذه الضمانة في الخاص بالحقوق 

ومواثيق دولية كامليثاق العربي لحقوق اإلنسان (2003)عوض بالل أحمد عوض، اتفاقيات دولية،

ريقي املعتمد بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في نص مادته السابعة وامليثاق اإلف

لحقوق اإلنسان املعتمد من قبل مجلس الرؤساء األفارقة في نص مادته السابعة، وتأكد في 

 (26، صفحة 2010)بوضياف عمار، دساتير دول عربية كثيرة.

 شرعية اإلجرائية(الاملبحث الثاني:قانونية اإلجراءات )

أفعاال جرمها القانون وقرر لها عقوبة جنائية، ال يمكن متابعة أي شخص ما لم يأت 

أو غيره من القوانين املتضمنة  فالفعل ال يعتبر جريمة إال إذا نص على ذلك قانون العقوبات

أحكاما جنائية وهذا ما يعرف بمبدأ شرعية التجريم والعقاب،غير أن النص على الجرائم 

تحصل الغاية املرجوة منه،لذلك كان  وعقوباتها دون تطبيقها ميدانيا يبقى دون مفعول وال
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لزاما على الدولة أن تضع قواعد أخرى تضمن تطبيق قواعد التجريم والعقاب وتضم هذه 

،وتعرف في أغلب الدول بقانون اإلجراءات أخرى القواعد مدونة تختلف تسميتها من دولة إلى 

)أحمد جراءات الجزائية.الجزائية وفي دول أخرى بقانون أصول اإلجراءات الجزائية أو مجلة اإل 

 (73، صفحة 2005غاي، 

تعرف الشرعية الجزائية بأنها التزام السلطة العامة أثناء ممارسة القضاء حقها في 

العقاب بالقواعد القانونية التي تحدد طرق وأساليب التحري عن الجرائم والتحقيق فيها 

كمتهم قضائيا مع مراعاة ضمان التوازن بين مصلحتي الفرد من والبحث عن مرتكبيها ومحا

 جهة واملجتمع من جهة أخرى.

 غير املشروعة اإلجراءاتاملطلب األول:بطالن ما يترتب على 

كل ما بني على باطل فهو باطل،وعليه فلو تمت إدانة املتهم بناء على طرق إثبات غير 

االعتراف ّأو تم استخدام وسائل غير مشروعة مشروعة كما لو تم إكراه املتهم لحمله على 

لضبط املتهم كالتجسس غير املأذون فيه شرعا فمثل هذه اإلجراءات تعد باطلة ويبطل أيضا 

ما نتج عنها من إدانة ويأثم كل من سلك طرقا غير مشروعة للوصول إلى إدانة املتهمين سواء 

 كان قاضيا أو غيره.

 ء املساواة أمام القضااألول:الفرع 

الناس أحرار  جميع جاء في املادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان"يولد

متساوين في الكرامة والحقوق،وقد وهبوا عقال وضميرا،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.( 01)املادة اإلخاء"

كرس مبدأ املساواة في املادة العاشرة من نفس اإلعالن والتي أقرت وبصريح العبارة:  تو 

"أن لكل إنسان الحق على قدم املساواة التامة في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 

من اإلعالن  10ملادة )اتوجه إليه"، جنائيةنظرا عادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة 

وتأكد املبدأ في العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بموجب املادة  العالمي لحقوق اإلنسان(

 الثانية والثالثة واملادة الرابعة عشرة منه،وأشارت إليه دساتير عربية كثيرة.
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نصوص وإذا كان مبدأ املساواة أمام القانون بشكل عام مكرس في مواثيق دولية و 

دستورية وقانونية كثيرة،فإن هذا املبدأ يظل مجرد شعار وحبر على ورق إذا لم يتوج 

 بضمانات من شأنها أن تجسده في أرض الواقع.

رفضت الشريعة اإلسالمية رفضا حاسما أن يكون ذلك مثار تفرقة،أو سبب انقسام بل 

فقال هللا تعالى:) ومن آياته خلق السموات  إبداعهجعله بالنسبة إلى الخالق الكبير آية على 

 (22)سورة الروم ، اآلية رقم واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعاملين(.

ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع:) أيها الناس، إن 

كلكم آلدم،وآدم من تراب،أكرمكم عند هللا أتقاكم،ليس لعربي ربكم واحد،وإن أباكم واحد 

على عجمي وال لعجمي على عربي،وال ألحمر على أبيض،وال أبيض على أحمر فضل إال 

 )رواه ابن هاشم(بالتقوى،أال هل بلغت؟اللهم فاشهد.أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب(.

الصامت،وهو من الصحابة األجالء،أسود اللون،وكان رئيس الوفد ولقد كان عبادة بن 

الذي أرسله عمرو بن العاص ملفاوضة املقوقس عظيم القبط،فضاق به املقوقس لسواده 

وبسطة جسمه،وطلب من الوفد أن يتكلم غيره فردوا عليه: إن هذا أفضلنا رأيا وعلما،وهو 

 أمره. سيدنا وخيرنا،وقد أمره األمير علينا فال نخالف

 فعجب املقوقس: كيف يكون األسود أفضلهم؟

فردوا عليه بأن األلوان ليست مما تقاس به الرجال،وأن اإلسالم ال يعرف في تقويم 

 (17)محمد الغزالي، صفحة البشر إال الخلق واملواهب الفاضلة.

عشر قرنا تسهو به البشرية اليوم إن ما عرفته الشريعة اإلسالمية وجسدته منذ أربع 

 أنها وصلت إليه اليوم بمجرد ذكره.

 الفرع الثاني: تسبيب األحكام

تسبيب الحكم هو مجموعة األدلة الواقعية والحجج القانونية التي يعتمد عليها 

القاض ي في تكوين قناعته بالحل الذي تضمنه حكمه وثمة توافق للقانون والعدالة من 

وأيضا اإلشارة إلى النصوص التي أثارها النزاع فقبل أن  (3، صفحة 1986)رؤؤف عبيد، خالله،

حكم املتوصل إليه يتعين عليه أوال أن يسرد جملة العلل واألدلة التي تدفعه اليتلفظ القاض ي ب
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لالقتناع بمضمون هذا الحكم دون غيره ويجب أن يؤسس ذلك على أدلة ثابتة 

 ريحة،وفائدة تسبيب األحكام تعود إلى:وص

إن الهدف املنشود من وراء تسبيب األحكام على اختالف أنواعها  أوال:حماية القاض ي

هو حماية القاض ي نفسه أو حماية هيئة الحكم إن كانت جماعية،فحتى يقتنع القاض ي نفسه 

التي تؤكد صحة ويقنع غيره بالحكم الذي توصل إليه وجب عليه أن يسرد األدلة والحجج 

 (56، صفحة 2010)بوضياف عمار، وعدالة وموضوعية ما توصل إليه.

إن فائدة تسبيب األحكام ال تنحصر فائدتها على القاض ي  ثانيا:حماية املتقاض ي

فيعرف أطراف النزاع وذوي املصلحة جملة األحكام والبراهين  فحسب بل تطال املتقاض ي

 موجب تقارير الخبرة التي دفعت القاض ي إلى النطق بذلك الحكم.وب

 املطلب الثاني:التحقيق والتحري 

إن أساس الوصول إلى الحكم السوي الرشيد هو فحص جميع جزئيات الجريمة إلجالء 

الحقيقة ومن ثم توقيع العقوبة املناسبة،ألنه ال توقيع للعقوبة على شخص ارتكب جريمة ولو 

 بذلك،وإنما يلزم صدور حكم يقض ي باإلدانة وهذا ال يصدر إال بعد التحقيق والتحري.اعترف 

وما تعلق بطرق اإلثبات فيجوز إثبات الجرائم بأي وسيلة كانت ما لم يقض ي بالقانون 

بخالف ذلك،ولقد ورد في القانون بيان ذلك" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق اإلثبات 

ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاض ي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه  ما عدا األحوال التي

الخاص وال يسوغ للقاض ي أن يبني قراره إال على األدلة املقدمة له في معرض املرافعات والتي 

 حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه".

 الفرع األول:سرعة الفصل في الدعوى 

)أحمد بن عبد هللا ت أن األفعال في األصل مباحة،ملا كان اإلنسان بريئا في األصل وما دام

وجب أن يعامل املتهم الذي لم تثبت إدانته معاملة البراءة حتى  (45بن محمد الضويحي، صفحة 

اإلسراع في الفصل في موضوع الدعوى ذلك أن اإلنسان الذي لم ومنه فينبغي يثبت الحكم،

عنوي من حيث نظرة الناس إليه املشق التثبت إدانته وحبس لذلك يشكل نوعا من العذاب في 

ودوران الشكوك حوله وكذا الشق املادي كونه حد من حريته والتي تعتبر من أهم حريات 

أن القاض ي ال يستجيب لطلبات الخصوم  األشخاص،مما يتوجب اإلسراع في الفصل واألصل
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و وجهات نظرهم في التأجيل والتأخير إال إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة يراها كفيلة بالتأجيل 

 (300، صفحة 2020)عبد الرزاق شرع، في الفصل في القضية.

 على مستوى درجتينمبدأ عدم مشاركة القاض ي في النظر في الدعوى أوال:

املقصود من ذلك أنه ال يجوز للقاض ي الذي فصل في القضية نفسها في الدرجة الدنيا 

أن يكون هو نفسه قاضيا في القضية ذاتها على مستوى الدرجة الثانية وهذه إضافة جوهرية 

في القضية على املستوى التقاض ي في الدرجة الثانية بتحقيق الفائدة والقصد من مبدأ 

 اض ي على درجتين.التق

 استعمال مرونة كافية في صياغة نصوص التجريمثانيا:

وذلك مع إباحة القياس والتفسير والتأويل بشروطها وضوابطها بحيث يجب أن تكشف 

النصوص عن املصالح املقصود حفظها بالتجريم وهذا يمكن القاض ي من الحكم على كل 

حة املعنية،مع وجوب أن تتدرج العقوبات مع السلوكيات التي تؤدي مباشرة إلى اإلضرار باملصل

تدرج خطورة السلوك واملرحلة التي وصل إليها الجاني في التنفيذ،ويترك األمر للقاض ي في 

الحكم على املقدمات أو املراحل التحضيرية للجريمة،شريطة أال تخرج هذه املقدمات عن 

)منصور رحماني، صفحة لنفس.وصف املخالفات مع فتح باب الصلح في الجرائم الواقعة على ا

193) 

 احترام آدمية اإلنسان املدانالثاني:الفرع 

إن الحكم على املجرم بعقوبة ما ال يهدر كرامته أو كرامة ذويه وأهله فما شرعت 

لردع املحكوم كافية العقوبة إال لتجبر ما انكسر وتصلح ما فسد،فإن العقوبة املحكوم بها 

،وكل تجاوز لذلك فهو اعتداء وظلم ال يجوز شرعا وغير وانحرافهعليه وإشعاره بقبح فعله 

، 2002)محمد بن املدني بوساق، املحكوم عليه وعالجه وإعادة دمجه ورد اعتباره. إلصالحمناسب 

 (236صفحة 

وقد ورد في الشريعة اإلسالمية أن الرسول صلى هللا عليه وسلم نهى عن التمادي في 

إهانة املدان فقد روي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أن رجال في عهده صلى هللا عليه 

وسلم اسمه عبد هللا وكان يلقب حمار وكان يضحك النبي صلى هللا عليه وسلم أحيانا وقد 

عليه وسلم لشربه الخمر فجيء به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من  جلده النبي صلى هللا
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القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ) ال تلعنوه فو 

هللا ما علمت إنه يحب هللا ورسوله("، ومن حديث أبي هريرة أن بعض القوم قال بعد ضرب 

هللا فرد عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله" " ) ال تقولوا هكذا الشارب وانصرافه: أخزاك 

)ابن كثير الجزري، صفحة ال تعينوا عليه الشيطان،ولكن قولوا اللهم ارحمه،اللهم تب عليه"(.

594) 

 العلة حماية املصالح األساسيةالثالث:الفرع 

إن املصالح الضرورية  مادي فحسب مثله مثل الحيوان لقلنالو تصورنا اإلنسان كائن 

واألساسية بالنسبة إليه هي نفسه ونسله وما به تستمر حياته،فلو لم يحفظ نفسه ملات،وإذا 

لم يحفظ نسله انقرض،وإذا لم يحفظ ماله فقد نفسه ونسله،ولذلك فإن استمراره و وجوده 

جب أن ينصب التجريم على كل من شأنه أن مرهون بحفظ هذه املصالح الثالث،ولذلك كان ي

يلحق ضررا بالنفس كالقتل والجروح والضرب واإليذاء واالنتحار وتناول كل ما يؤدي إلى 

إتالفها مما ثبت أن مضاره أكثر من منافعه بالنسبة لها وفي مصلحة حفظ النسل كان يجب أن 

الذي يؤدي بالكثير إلى  االزنينصب التجريم على كل ما يفسد النسل أو يعطله وذلك مثل 

اإلعراض عن الزواج كما أنه يتسبب في أمراض خطيرة مضرة بالنسل،كما يجب أن ينصب 

والتعقيم بغير حاجة، والترويج للفاحشة وكل ما يؤدي إلى فساد النسل  اإلجهاضالتجريم على 

 أو عرقلته.

للمال أو وفي مصلحة حفظ املال يجب أن ينصب التجريم على السرقة وكل اختالس 

الحصول عليه بغير حق،ويبدو أن القوانين قد أعطت هذا الجانب حقه من التشريع من 

الناحية الكمية وإن كانت فاعليته هينة،ومنه جاء تجريم السرقة وابتزاز األموال والنصب 

 (288،، صفحة )أبو حامد الغزاليوخيانة األمانة والغش وغير ذلك من جرائم السرقة.

إن كل ما ذكره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد سبقه اإلسالم لذلك فالفضل 

للسابق وإن أحسن الالحق واملتأمل في املوروث اإلسالمي ليلحظ من فوره اإلحكام في تثبيت 

حقوق اإلنسان ومنع أي تعدي عليها غاية أم وسيلة ولم نشاهد ولن نشاهد نسق ونظام قائم 

 بذاته استطاع أن يتوصل لحماية حقوق اإلنسان أفضل وأنجع من النظام الجنائي اإلسالمي.

يعرف نجاح كل سياسة من السياسات عند تنفيذها في واقع الحياة بمؤشرات معروفة  

وفي السياسة الجنائية يعرف نجاحها بمدى انخفاض نسبة الجريمة عاما بعد عام في ظروف 
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ا نظرنا إلى نتائج التطبيق الواقعي للسياسة الجنائية في النظم معينة وأوضاع محددة،وإذ

املعاصرة نجد خطرها في تصاعد وحجمها يزداد وانتشارها يتسع فقد أفادت إحصاءات األمم 

رهيب وذلك بانتشار صور و وسائل  ازدياداملتحدة أن حجم الجريمة املسجلة في العالم في 

اإلجرامي إنما يدل على الفشل الذريع للسياسة  اإلجرام،ومما ذكر من صور قائمة للوضع

الجنائية الوضعية في النظم املعاصرة ومن غير شك فإن الفشل الواقع لم يأت بسبب قلة 

، صفحة 2002)محمد بن املدني بوساق، اهتمام أو تقصير من القائمين على السياسات الجنائية،

وا وسعهم في حدود الطاقة البشرية،وإنما الخلل في األسس واملنطلقات فقد استفرغ (236

والعقائد الجوهرية في سياسة الوقاية والتجريم والعقاب،وإذا كان هذا حال السياسة 

الجنائية في النظم املعاصرة فإنها في الشريعة اإلسالمية قد وصلت إلى أعلى مستويات األمن 

رائم وتقليصها إلى أدنى املعدالت في مدد مختلفة من تاريخ واالستقرار،و وصلت في تقليل الج

البشرية وتحقق فعال ما وعد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين قال لعدي بن حاتم يا 

عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبثت قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل 

حدا إال هللا"(، والظعينة هي املرأة وحيدة على من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أ

الحياة بعدي حتى شهد بنفسه وعايش بذاته ما وعد به رسول هللا صلى  امتدتراحلتها،وقد 

هللا عليه وسلم من شيوع األمن وتعميمه والوصول به إلى درجة ال يتصور وقوعها في تاريخ 

بعده وتكرر تحقيق هذا املستوى من  حصولهاخر يف آاإلنسانية قبل اإلسالم ولن يطمع نظام 

 (236، صفحة 2002)محمد بن املدني بوساق، القضاء على الجريمة عدة مرات في التاريخ.

 الخاتمة:

الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان بمجرد كونه إنسان،  وهذه  تعرف حقوق اإلنسان بأنها

القومي أو  أوالحقوق يعترف بها اإلنسان بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي 

وضعه االجتماعي أو االقتصادي،وهي حقوق طبيعية يملكها اإلنسان قبل أن يكون عضوا  في 

 .مجتمع معين فهي تسبق الدولة وتسمو عليها

حقوق اإلنسان التي تعتبر محال للحماية الجنائية هي كل ما هو معترف به من حقوق 

 مقدسة تستمد طبيعتها من اإلنسانية ذاتها والتي تمثل الحد األدنى الذي ال يمكن تجاوزه.
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العدل  إحقاقالعدالة الجنائية هي مجموعة من العناصر املتعاونة فيما بينها في سبيل 

التحقيق في الجرائم مرورا بمرحلة إصدار الحكم انتهاء و  حلة البحثواإلنصاف بدءا بمر 

 بمرحلة تنفيذ الحكم.

تعد سياسة التجريم جوهر السياسة الجنائية سياجا وحصنا لحماية حقوق اإلنسان 

فمن خاللها يمكن التفرقة بين السلوك املجرم طبقا للقانون والسلوك املباح، فترسم سياسة 

تباع فتحدد بمقتضاها ماهية الجريمة وضوابطها باعتبارها ظاهرة تمس التجريم الجديرة باإل

حقوق اإلنسان،فيقوم املشرع الجنائي على ضوئها بتحديد ما يراه جديرا بالتجريم والعقاب 

 حماية لحقوق اإلنسان والتي هي جديرة بالحماية الجنائية.

ان كالحق في اللجوء تمت العديد من الضمانات التي تسهم بترسيخ حماية حقوق اإلنس

آدمية  واحترامإلى القضاء وضرورة حياده، ومبدأ املساواة، والحق في املحاكمة العدالة، 

 اإلنسان ولقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على كل ذلك.

املصالح املحمية في الشريعة اإلسالمية والعقوبات املرصدة لها وكذا املنهج الفقهي 

ق ضمن تثبيت حقوق اإلنسان ومنع تعديها واملساس بها وهذا ما ثبت الجنائي أسلوب فذ را

 .من هذا النتاج واملوروث االستفادةطيلة أزمنة إبان تطبيقه،فوجب على التشريعات واألنظمة 

 النتائج والتوصيات:

عقد وتنظيم ملتقيات دولية و وطنية مخصصة لبحث قضايا آليات حماية حقوق -

 ات املقارنة لتثمين نقاط اإليجاب وتدارك املثالب. اإلنسان من خالل التشريع

انجاز بحوث وتكليف الطلبة بمواضيع حماية حقوق اإلنسان املقارنة إليجاد اآلليات -

 والحلول الكفيلة بحماية حقوق اإلنسان.

االستفادة من التراث الفقهي اإلسالمي في السياسة الشرعية فقد أثبتت نجاعتها في -

اإلنسان،وتفعيل ذلك من خالل تقنين أحكامها من قبيل مجلة األحكام حقوق لحمايتها 

 العدلية وفق الفقه الحنفي.

تفعيل املؤسسات ذات الصلة ونشر الثقافة األخالقية والقانونية لدى املواطنين، -

كاملساجد وإنشاء املنظمات والجمعيات من خالل برامج وندوات تكرس حماية حقوق 

 اإلنسان.
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  لفزيونية وإذاعية لنشر الثقافة القانونية لحماية حقوق اإلنسان.تخصيص حصص ت-
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 ملخص:

في سياساته القمعية أو  لفرض عقوبات اقتصادية مجلس األمننظرا للتزايد املطرد للجوء 

يثير الكثير من اإلشكاالت، السيما ما يترتب على هذه األمر بات هذا  الردعية كسياسة عقابية

 الفئات الضعيفة خصوصاجسيمة على شعوب الدول املستهدفة  العقوبات من آثار إنسانية

، فهم أكثر الفئات البشرية حاجة للحماية، وال سيما أنهم األكثر ضعفا واستهدافا في ظل كاألطفال

الكشف عن آثار العقوبات ذلك سعينا من خالل هذا املقال  ألجلالعقوبات االقتصادية، 

والبحث  على حقوق الطفل املضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان االقتصادية الدولية

يصبح من املهم بحث ل، في شرعية تلك العقوبات ومدى اعتبارها ترقى لجريمة اإلبادة الجماعية

واإلنسانية قتصادية، والحدود القانونية االعقوبات الاإلطار القانوني الذي يمكن أن تفرض داخله 

 لفرضها.

                                           
 .املؤلف املرسل 
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 العقوبات الذكية. –جريمة إبادة  –العقوبات االقتصادية  – طفلال  -حقوق  :  الكلمات املفتاحية

Abstract: 
Given the ever-increasing use of economic sanctions by the Security 

Council in its repressive or deterrent policies as punitive, this has become a 

matter of many problems, particularly the serious humanitarian implications 

of these sanctions on the peoples of the target countries, especially 

vulnerable groups such as children, who are the most vulnerable and 

targeted human groups under economic sanctions, so through this article we 

have sought to reveal the effects of international economic sanctions on 

children's rights guaranteed under the International Bill of Human Rights 

and Research. In the legitimacy of these sanctions and the extent to which 

they are considered to amount to the crime of genocide, it is important to 

examine the legal framework within which economic sanctions can be 

imposed, and the legal and humanitarian limits for their imposition. 

 

key words: Rights - Children - Economic Sanctions - Genocide - Smart 

Sanctions. 

 مقّدمة: 

العقوبات االقتصادية هي إحدى أشكال الجزاء الدولي التي تمتاز بالطابع غير من املعلوم أن 

النزاعات الدولية وحفظ السلم واألمن الدوليين دون اللجوء الستخدام القوة العسكري لفض 

في يد  دولي حيث اعتبرت الوسيلة األساسالعسكرية، وحظيت بمكانة هامة في النظام العقابي ال

فرض مجلس األمن لردع انتهاكات قواعد القانون الدولي وبرز استعمالها بكثرة في فترة التسعينات، ب

وأجزاء  من أنواع مختلفة وملدد مختلفة فيما يتعلق بجنوب أفريقيا،اقتصادية مجلس األمن عقوبات 

 والعراق. ، ليبيريا، هايتي، أنغوال، رواندا، السودانليبيامن يوغوسالفيا السابقة، 

( 1990عقوبات اقتصادية دولية إلزامية، بدأت مع القرار )ت عليه فرضالذي هذا األخير 

S/RES/661  يهدف باألساس للتصدي وإنهاء الغزو العراقي للكويت، الذي ، 06/08/1990بتاريخ

، الذي طالبه باالنسحاب S/RES/660( 1990خاصة بعد الرفض العراقي لتنفيذ قرار مجلس األمن )

وما ، 01/08/1990الفوري وغير املشروط لجميع القوات العراقية للمواقع التي كانت تتواجد فيها في 

بشأن ، 03/04/1991بتاريخ  S/RES/687( 1991)خصوصا القرار ه من قرارات ذات الصلةتال 

تجلت أهدافها في تدمير القدرات التي ، و (53، ص2016، محمد) املراقبة الفعلية لألسلحة العراقية

العراقية، حيث سعت لتكريس نظام عقوبات دائم وطويل األمد، يتخطى تحقيق العراق للمتطلبات 

 ن.في قرارات مجلس األم املحددة
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صنفت العقوبات التي فرضت على العراق على أنها ذات طبيعة شاملة، حيث سجلت فيها أعلى 

 والسيما أطفالها نسانية على شعب الدولة املستهدفةعدالت من اآلثار السلبية على الجوانب اإلامل

 ا، قصفللعراق هو استهداف األطفالعادي قرابة عقدين من الزمن، كيف ال ولب املشروع األميركي امل

. للعراقستقبل القوة البشرية مل
ً
 ، وخلق جيل كامل من املعاقين واملختلين عقليا

العراقي على حقوق الطفل  وفيما يلي نحاول الكشف عن آثار العقوبات االقتصادية الدولية

جريمة إبادة ئها إلى والبحث في شرعيتها وارتقا املضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

، وبالرغم من أن األمم املتحدة قد سعت جاهدة إلى توفير الحماية القانونية للطفل من جماعية

، والتي تلزم الدول املصادقة عليها باتخاذ التدابير الالزمة لضمان حقوق الطفل خالل اتفاقية

جلس األمن، أصبحت تعرقل الحقوق التي نصت عليها، إال أن العقوبات االقتصادية التي يفرضها م

ن، بين سعيها الحثيث  ِّ
بشكل كبير تمكين الطفل من حقوقه، وهو ما يوقع األمم املتحدة في تناقض بي 

في حماية حقوق الطفل، وبين توقيعها للعقوبات االقتصادية ملا لها من آثار مدمرة على الطفل، تفرغ 

 .(85، ص2011)جميلة،  االتفاقية من محتواها.

مدى يمكن اعتبار العقوبات االقتصادية إلى أي وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية :  

رضت على 
ُ
  ؟جماعيةالعراق جريمة إبادة التي ف

ومن أجل اإلجابة عن التساؤل محل الدراسة اعتمدنا املنهجين الوصفي والتحليلي وقسمنا 

شرعية العقوبات االقتصادية األول  بحثفي امل : حيث تناولنا بالدراسةينالتالي بحثينالبحث إلى امل

 .الجزاءات املفروضة على العراقتقييم الثاني فدرسنا  بحث، أما املالدولية وأثرها

 شرعية العقوبات االقتصادية الدولية وأثرها::  األول  بحث امل

يثير الكثير من اإلشكاالت،  مازالاألمر الذي ،  فرض عقوبات اقتصاديةب األمم املتحدةتستمر 

ما يترتب على هذه العقوبات من آثار إنسانية، تؤثر سلبيا على األوضاع اإلنسانية لسكان  خصوصا

هذه يصبح من املهم بحث اإلطار القانوني الذي يمكن أن تفرض داخله لالدولة املستهدفة، 

 عقوبات، والحدود القانونية لفرضها.ال

 عقوبات االقتصادية الدولية:شرعية ال ول : املطلب األ 

ومضامين العنوان بعدها لشرعية العقوبات االقتصادية الدولية األول  طلبسنطرق في امل

 وفق األتي:

 مدلوالت العقوبات االقتصادية الدولية:الفرع األول : 

 تعريف العقوبات االقتصادية الدولية: أوال:
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الواسع في ميدان فقه القانون الدولي اتسم تعريف العقوبات االقتصادية الدولية بالجدل 

حول صياغة تعريف محدد منضبط املعالم لهذا املفهوم، وألنها أصبحت تعتبر من أبرز صور الجزاء 

االعتماد عليها كنهج لحل الخالفات،  أصبحفي التنظيم العقابي الدولي، و  الدولي، باحتاللها مكانة هامة

هديد للسلم واألمن الدوليين، وهي بذلك تمثل عالجا وأسلوب فعال للتعامل مع مختلف مصادر الت

، إال أنها أكثر فتكا (9، ص2010/2011)رضا،  بوسائل أقل عنفاإن بدت  و اآلنصامتا وقاتال في ذات 

، " أن العقوبات االقتصادية سالح وودرو ويلسون  توماسوكما وصفها الرئيس األمريكي السابق 

 (.110، ص2016)عبد الحق،  سلمي صامت ومميت".

ويمكن إعطاء تعريف شامل للعقوبات االقتصادية الدولية، على أنها مجموعة التدابير هذا 

القسرية التي يتخذها مجلس األمن في سياق ممارسته ملهامه في حفظ السلم واألمن الدوليين، 

ألمن الدوليين أو تهديدا مستهدفا البنيان االقتصادي للدولة التي ترتكب عمال يعد خرقا للسلم وا

 (.30، ص2013)خولة،  لهما أو عمال من أعمال العدوان.

 األساس القانوني للعقوبات االقتصادية الدولية: ثانيا:

قتصادية الدولية، إال أن تمثل نصوص ميثاق األمم املتحدة األساس القانوني للعقوبات اال

)حسام،  التقديرية الواسعة املعطاة ملجلس األمنتثير بعض اإلشكاالت وعلى رأسها السلطة  صياغتها

( من امليثاق أساسا يفرض مجلس األمن عقوباته 41، حيث تشكل املادة )(86-46، ص1994

االقتصادية استنادا له، والتي تقع ضمن الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة والخاص بالتدابير 

ض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتض ى املادة ، حيث يمكن ملجلس األمن أن يدعو إلى فر القسرية

( أن هناك تهديدا أو خرقا 39أعاله من ميثاق األمم املتحدة، إذا كان قد قرر أوال، بمقتض ى املادة )

للسلم، أو عمال من أعمال العدوان، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلم 

 (.33-32، ص2017)مديحة، واألمن الدوليين أو إعادتهما.

 :بمقتض ى ميثاق األمم املتحدة الحدود القانونية لفرض العقوبات االقتصادية  الفرع الثاني:

( من امليثاق تجيز ملجلس األمن توقيع العقوبات االقتصادية، فإنه  يجب 39إذا كانت املادة )

 على السلم واألمن أو تنتهكهما بالفعل بالجزاءات التي 
ً
أال تتضرر الدول األخرى التي ال تشكل خطرا

 ألسباب يتم فرضها على الدولة املنتهكة، وباإلضافة إلى ذلك، ال يجوز أن يعتبر "الخطر" مو 
ً
جودا

يجب أن يكون هناك "قلق دولي" حقيقي وراء الجزاءات، العتبارات تتصل بالسياسة  -سياسية خفية 

األجنبية أو املحلية لدولة بمفردها أو ملجموعة من الدول، وال يجوز فرض الجزاءات لتحقيق أي من 

يثاق، ما لم يثبت بشكل موثوق ( من امل01املقاصد واملبادئ األخرى لألمم املتحدة الواردة في املادة )
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وجود تهديد أو خرق للسلم أو فعل عدواني، وعالوة على هذه الحدود، يتضمن امليثاق في جميع 

  (.8-7، ص2000)مارك، أجزائه أحكاما أخرى تقيد فرض العقوبات االقتصادية نذكرها فيما يلي: 

 ( من امليثاق :  24القيود الواردة في املادة )أوال: 

على أن "يعمل مجلس األمن وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها". ومن ثم  24ادة تنص امل

يدقق في كل عمل من أعمال مجلس األمن بدون استثناء ملعرفة ما إذا كان يتمش ى مع مقاصد ومبادئ 

 األمم املتحدة أم ال. 

 ( من امليثاق : 01القيود الواردة في املادة )ثانيا: 

( على أن تكون الجزاءات أو غيرها من التدابير املتخذة لحفظ 01ادة )من امل 1تنص الفقرة 

السلم واألمن الدوليين "فعالة" و"متمشية مع مبادئ العدل والقانون الدولي". ويجب تقييم الجزاءات 

للتأكد من أنها غير جائرة وال تنتهك بأي شكل مبادئ القانون الدولي النابعة من مصادر "خارج" 

ملثل، يجب استعراض الجزاءات باستمرار ملعرفة ما إذا كانت فعالة في حفظ السلم واألمن امليثاق. وبا

وال يجوز فرض جزاءات عديمة الفعالية أو جائرة أو جزاءات تنتهك قواعد أخرى من القانون  ،أم ال

 الدولي، ويجب رفعها إذا كان قد تم فرضها. 

ءات أو غيرها من التدابير مبدأ املساواة بين ( بأن تحترم الجزا01من املادة ) 2وتقض ي الفقرة 

الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير املصير. وال يجوز فرض جزاءات تسبب خالفات دولية، 

 بحق شعب في تقرير مصيره، وينبغي رفعها إذا 
ً
وتتعارض مع الحقوق القانونية للدولة، أو تضر جدا

ي تعزيز حقوق اإلنسان والتشجيع على احترامها كان قد تم فرضها، فهدف األمم املتحدة املتمثل ف

( 01من املادة ) 3( يحد بالضرورة من الجزاءات، وتنص الفقرة 01من املادة ) 3والوارد في الفقرة 

 على أن تحل األمم املتحدة القضايا ذات الطابع اإلنساني امللح، ال على أن تتسبب فيها، لهذا 
ً
أيضا

رطة لسكان البلد. أما الجزاءات التي تسبب وفيات بشكل مباشر يجب أال تسبب الجزاءات شدائد مف

أو غير مباشر، فإنها تمثل انتهاكا للحق في الحياة، ويمكن أن تنتهك أيضا حقوق أخرى من حقوق 

اإلنسان بفعل نظم الجزاءات، مثل حق الفرد في األمان على شخصه، أو في الصحة، أو التعليم أو 

 العمل. 

( على أن تيسر الجزاءات أو غيرها من التدابير تنسيق األعمال 01املادة )من  4وتنص الفقرة 

الوطنية أو الدولية. فالجزاءات التي تفرض على بلد وال تفرض على آخر يرتكب نفس األفعال غير 

املشروعة، تنتهك شرط التنسيق هذا، ومما ينتهك أيضا شرط التنسيق هذا عدم املساواة بين بلدين 

 .على نفس األفعال غير املشروعة عن فرض جزاءات
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ليس من الغريب أن نجد األمم املتحدة منغمسة بأزمة سياسية دولية ومنصرفة عن أخرى و 

وفقا لدرجة ارتباطها بمصالح الدول دائمة العضوية في املجلس ، وما هذا إال تجسيد الزدواجية 

جلس املعايير التي أضحت الطابع املميز لعمل مجلس األمن، وإذا ما تأملنا في األسباب التي بني عليها م

األمن عقوباته في حاالتها املختلفة لوجدنا تكريس املزاجية الدولية، ففي حين أن إسرائيل أجدر ما 

تكون بأن تفرض عليها هذه العقوبات، فهي لم تترك فعال يشكل تهديدا أو خرقا للسلم واألمن 

يك عن الدوليين أو عدوانا إال وارتكبته، بل إنها أصال قامت على أسس تفتقر للشرعية ناه

املشروعية، ليكون تاريخها سلسلة من االنتهاكات، بل والتنكر للقانون الدولي جملة وتفصيال، هذا 

يولد لدينا سؤاال بديهيا مفاده مدى استحقاق "الكيان الصهيوني" التي جمعت بسياساتها كل ما 

اب بديهي بدوره الجو و ( أن تفرض عليها عقوبات دولية، 39اعتبره مجلس األمن إحدى حاالت املادة )

هيمن على مسيرة مجلس األمن سطوة الصهاينة  ت تستمر وتمثل في االعتبارات السياسية، م و

 (.213-212، ص2013)خولة، .وتتغلغل في بنيان النظام القانوني الدولي ككل

لكن في املقابل يمكن للجمعية العامة أن تتخذ مجموعة من اإلجراءات بما فيها اللجوء إلى 

) 1950الذي صدر في نوفمبر من عام  377االقتصادية الدولية باالستناد إلى القرار رقم  العقوبات

املسمى باالتحاد من أجل السالم(، وذلك في حالة ما إذا عجز مجلس األمن عن التصرف، نتيجة 

االستخدام السلبي لحق النقض، ففي هذه الحالة يمكن للجمعية العامة أن تتصرف إذا ما تراء لها 

هناك تهديد للسلم أو خرقا له أو عمال عدوانيا ، فترفع توصيات إلى األعضاء التخاذ تدابير أن 

 (.404، ص2018.)جمال، جماعية لصون السلم واألمن الدوليين أو الستعادتهما

 ( من امليثاق :55القيود الواردة في املادة )ثالثا: 

( إذ تطلب من األمم املتحدة 01/3املادة )( من امليثاق القيود املنصوص عليها في 55تعزز املادة )

 أن تيسر:

 تحقيق مستوى أعلى للمعيشة والتقدم االقتصادي واالجتماعي )الفقرة أ(؛ -

إيجاد الحلـول للمشاكـل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها من املشاكل  -

 )الفقرة ب(؛ 

 احترام حقوق اإلنسان ومراعاتها )الفقرة ج(.  -

نظم الجزاءات التي تؤدي إلى تدني املستويات االقتصادية أو تسبب مشاكل لي فإن بالتاو 

 (.55نظم تنتهك املادة )هي صحية أو تعوق مراعاة حقوق اإلنسان، 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان: بمقتض ىاالقتصادية  :  القيود على العقوباتالفرع الثالث
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والكثير من  والعهدين الدوليين العالميتوسعت تفاصيل حقوق اإلنسان في اإلعالن 

االتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، هذه الصكوك تعترف بالحق في الحياة 

، وتفرض هذه الصكوك على الئق، من غذاء ومسكن ورعاية صحيةوالصحة واملستوى املعيش ي ال

ارا قانونيا للدول األعضاء في األمم الدول االلتزام بالعمل من أجل الوفاء بتلك الحقوق، وشكلت إط

املتحدة، ولعل مجلس األمن غير مقيد بمتطلبات حقوق اإلنسان كما في الدول لكنه يجب أن يعمل 

بتوافق مع هذه املبادئ طبقا اللتزامه بامليثاق. لكن على العكس، فإن املجلس ال يتقيد بالقانون 

 .بل الحس العام أيضاالدولي لحقوق اإلنسان، وال يتحدى امليثاق فحسب 

فرض بتواتر متزايد دوليا وإقليميا، فإنه يتعين عند 
ُ
وألن العقوبات االقتصادية أصبحت ت

فرضها أن تؤخذ في الحسبان بصورة تامة أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان سيما اإلعالن 

 .العالمي لحقوق اإلنسان والعهدان الدوليان، وصكوك حقوق اإلنسان األخرى 

 28املؤرخ في  1997/35أعربت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في قرارها ا كم

، واملعنون "ما للجزاءات االقتصادية من آثار ضارة بالتمتع بحقوق اإلنسان"، عن 1997أغسطس 

قلقها إزاء الجزاءات االقتصادية. وعبرت عن الشواغل التي تساورها في ضوء الحاجة إلى احترام 

اق األمم املتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق ميث

والبروتوكولين اإلضافيين امللحقين بها، مشددة على أربع نقاط  1949اإلنسان واتفاقيات جنيف لعام 

 معينة فيما يخص هذه التدابير: 

 الديباجة(؛يجب أن تكون مدتها محدودة دائما )الفقرة الرابعة من  (1

 أنها تؤثر أشد تأثير في السكان األبرياء، خاصة أضعفهم )الفقرة الخامسة من الديباجة(؛ (2

 أنها تؤدي إلى تفاقم اختالل التوازن في توزيع الدخل )الفقرة السادسة من الديباجة(؛ (3

 أنها تولد ممارسات تجارية غير مشروعة وغير أخالقية )الفقرة السابعة من الديباجة(.  (4

غي أخذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان برمته في االعتبار، ولكن بعض أحكامه يتسم ينب

(، والحق في عدم التعرض للمعاملة الالإنسانية أو املهينة 3بأهمية خاصة  كالحق في الحياة )املادة 

ية (، والحق في مستوى معيش ي كاف، بما في ذلك الحق في املأكل وامللبس واملسكن والعنا5)املادة 

( 25( التي هي حقوق معرفة بوجه خاص لالنتهاك في نظم الجزاءات، وترسخ املادة )25الطبية )املادة 

أيضا حقين معرضين لالنتهاك هما حق الفرد في الضمان االجتماعي إذا فقد أسباب عيشه في ظروف 

 خارجة عن إرادته، وحق األمهات واألطفال في رعاية خاصة.

الخاصان بحقوق اإلنسان تأكيد الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي ويعيد العهدان الدوليان 

لحقوق اإلنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينص مثال على 
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(، والحق في التعليم )املادة 12(، والحق في الصحة )املادة 11الحق في مستوى معيش ي كاف )املادة 

ي الحياة. وتتضمن ( من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الحق ف06دة )(، وتحمي املا13

 هو عدم جواز تقييد الحقوق األساسية. ه ( من04املادة )
ً
 إضافيا

ً
 مفهوما

وألن املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان توفر حماية أشد لحياة املدنيين والصحة واملمتلكات، 

دئية الحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان في إطار عمله على وتقع على مجلس األمن التزامات مب

وهو غير تابع ألي سلطة   العقوبات، لكن يعتقد البعض أن املجلس يتمتع بموقع خصوصية متميزة

قانونية سوى اجتهاداته السياسية، وهو بذلك ليس ملزما بتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

( من ميثاق األمم املتحدة، على أن هذه الحجة 41ة بمقتض ى املادة )عندما يفرض عقوبات اقتصادي

لم تكتب لها الغلبة، ومن الواضح واملقبول بصفة عامة أن مجلس األمن ملزم بمراعاة مبادئ قانون 

 .حقوق اإلنسان عند تصميم نظم العقوبات ورصدها ومراجعتها

ب كثير من الكتاب إلى أن نظام العقوبات واستنادا إليه والى االعتبارات األولية لإلنسانية، ذه

وعلى املنوال  ينبغي أال ينزل بمستوى معيشة شريحة كبيرة من السكان إلى ما دون مستوى الكفاف،

نفسه ذهب آخرون إلى أنه ال يجوز للعقوبات أن تحرم الناس من الحقوق اإلنسانية األساسية في 

الذي يقول بأن هناك حدودا ملدى املعاناة التي  -نهج الحياة والبقاء هناك اآلن قبول متزايد لهذا امل

 .يجوز للعقوبات أن تسببها

وعليه إن فشل مجلس األمن في التعاطي مع حقوق اإلنسان واملضاعفات اإلنسانية 

للعقوبات، وطاملا لم تنجح جهة خارجية بعد بمراجعة قانونية قرارات مجلس األمن، فهل من املمكن 

أن يحدث ذلك من خالل محكمة العدل الدولية ؟ وهل تخضع قرارات مجلس األمن للمراجعة 

األمم املتحدة طرحت مسألة مناقشات مؤتمر سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق ذ القضائية ؟ إنه من

إمكانية طرح مشروعية قرارات مجلس األمن على محكمة العدل الدولية كونها جزء من املنظمة 

الدولية، لكن لم يعتمد أي مقترح بهذا الخصوص في امليثاق، وجرت عدة محاوالت ملنح األمين العام 

( ولكن 96لطة طلب الرأي االستشاري من محكمة العدل الدولية بموجب املادة )لألمم املتحدة س

املحاوالت لم تنجح، وال تختص املحكمة بالنزاعات بين الدول واملنظمة الدولية حول مشروعية 

القرارات الصادرة عنها ولم يتضمن امليثاق نصوصا تسمح بالطعن في القرارات الصادرة عن أجهزة 

 .خصوصا مجلس األمن األمم املتحدة،

( من امليثاق تعتبر األداة القضائية 92من املعلوم أن محكمة العدل الدولية بموجب املادة )و 

الرئيسية لألمم املتحدة وتنظر في النزاعات القضائية بين الدول التي قبلت باختصاصها مسبقا 

نوعين من االختصاصات، حكمة باملبموجب النظام األساس ي للمحكمة املرفق بامليثاق، حيث تتمتع 
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االختصاص القضائي في النزاعات بين الدول بموجب النظام األساس ي واالختصاص االستشاري للبت 

( من امليثاق 96في املسائل القانونية التي تطلبها الجمعية العامة أو مجلس األمن، حيث نصت املادة )

األمن أن يطلب إلى محكمة العدل  الفقرة األولى منها على أنه ألي من الجمعية العامة أو مجلس

الدولية إفتاءه في أي مسألة. وفي املقابل فإنه بعد انقضاء نصف قرن على مباشرة املجلس أعماله 

وعلى إثر اعتماده سلسلة من القرارات املتسارعة ضمن بند )الحالة بين العراق والكويت( منذ عام 

رة ضمن هذا البند، أعيد طرح موضوع ، والتشكيك القانوني بمشروعية عدة قرارات صاد1990

 (.71-70، ص2006)باسيل، جلس.املالرقابة على مشروعية قرارات 

وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى إصدار الدكتور محمد بيجاوي الرئيس السابق ملحكمة 

باللغة الفرنسية بعنوان النظام العالمي الجديد والرقابة على  1994العدل الدولية كتابا سنة 

، حيث شدد على ضرورة الرقابة القضائية (Mohamed, 1994)مشروعية أعمال مجلس األمن 

 .ألعمال مجلس األمن

برر الدكتور محمد بجاوي تشديده على أهمية الرقابة القضائية ألعمال مجلس األمن بقوله:" و 

إن الشخصية القانونية الدولية لألمم املتحدة التي وجدت بفارغ الصبر من الدول، ال يمكن أن تعطي 

ُرقا ملراقبة مدى توافق تص
ُ
رفاتها مع ثمارها في مواجهة الدول التي ال تجد في داخل هذه املنظمة ط

امليثاق والقانون الدولي، ويبدو التناقض واضحا اليوم الن املنظمة العاملية ال يمكن أن تبقى محصنة 

من أية رقابة على مشروعية تصرفات هيئاتها وخضوعها للمؤيدات. ومن ناحية أخرى، فليس من 

قبة الدول وفرض املقبول أن الدول املستقلة قد أنشأت منظمة دولية منحتها سلطات واسعة ملرا

جزاءات عليها وال تلزم املنظمة باحترام امليثاق والقانون الدولي. أي إن هناك خلال َمرضيا مزمنا في بناء 

غير متوازن للمنظمة كشفته األحداث من وقت إلى آخر. إن الحاجات املتجددة لعاملنا ال يمكن أن 

د املعلن وصالحيات مجلس األمن تدعو، تسمح بأبدية نظام غير متكامل، وإن النظام العالمي الجدي

وبهدف نجاح رسالته، إلى تصحيح ضروري، وإن مجلس األمن الذي يعتبر ذراع النظام العالمي ال 

يمكن أن يتمتع بمصداقية وفعالية ما لم يكن راسخا في االعتقاد بان هذه املؤسسة ليست فوق 

 (.72-71، ص2006)باسيل، امليثاق أو القانون الدولي وإنما خادمة لهما. 

وإذا لم يحدث ذلك على املجلس أن يحاكم أفعاله ويحاسب نفسه حسب مقاييس حقوق 

اإلنسان، وطاملا لدى املجلس دورا واسعا في الشؤون الدولية فعليه مضاعفة التزاماته ملراقبة 

هرية ومحاسبة أفعاله، ونحاول من خالل العنصرين التالين أن نبين االنتهاكات اإلجرائية والجو 

  (.2002)مجد، لحقوق اإلنسان من قبل مجلس األمن:
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 : اإلنسان لحقوق  إجرائية انتهاكات وال:أ

انتهك مجلس األمن التزاماته تجاه حقوق اإلنسان اإلجرائية من خالل العقوبات ضد العراق. 

طوات ورغم معرفة املجلس بمدى معاناة املدنيين واملعلومات الصريحة املتوفرة لديه فإنه اتخذ خ

حقوق جد رمزية لقياس تأثر حقوق اإلنسان بعقوباته أو لتحوير أفعاله كي تتوافق مع مبادئ 

، إلى"رقابة جافير بيريز دي كيالر"اإلنسان، ففي بداية العقوبات، دعا األمين العام لألمم املتحدة "

 واالستهالك الطعام مخزون على إلشراففا، مباشرة" كوسيلة أساسية لتجنب أزمة إنسانية ممكنة

 مجاعة ملنع جدا ضروري  العراق لشعب والصحية الغذائية الحالة على مباشرة لرقابة باإلضافة

 يحدث. لم ما هذا لكن البلد، في تتصاعد إنسانية ومصائب عامة

لتقييم مستمر للعقوبات   ، لم يعط املجلس تفويضا1999لكن عدا عن هيئات عام 

ة الشديدة من الواليات املتحدة وبريطانيا، فنظرا ألهمية ومضاعفاتها اإلنسانية بسبب املعارض

العقوبات كان من الواجب تقييمها على أسس دائمة وتقديم تقارير دورية للمجلس عنها، لكن 

 املؤيدين للعقوبات قاوموا أي خطوة بهذا الشأن.  األعضاء

الشامل" ليتم تحضيره عن "التقرير   2000حزيران 8في  1302تحدث املجلس في القرار رقم 

بواسطة مجموعة من الخبراء، لكن الواليات املتحدة وبريطانيا أصرتا على التحدث بلهجة فهمها 

أعضاء املجلس بأنها تقوض أي تعاون مع العراق، وطالبتا املفوضين بالدراسة باستثناء أي ذكر 

 .لحقوق اإلنسان أو آثار العقوبات

  اإلنسان: لحقوق  موضوعية انتهاكات ثانيا:

يقع على عاتق املجلس جزء من املسؤولية لوفاة ومعاناة مئات اآلالف من العراقيين املدنيين في 

هذه الوفيات تدل على آثار واضحة لالنتهاكات الجوهرية، حيث تعتبر لجنة حقوق  .ظل العقوبات

ه حتى في أوقات اإلنسان في األمم املتحدة أن حق الحياة هو "الحق األسمى الذي ال يجوز انتقاص

يتطلب لحماية "الحق الطبيعي في الحياة" اعتماد الدول تدابير إيجابية، وفي  ، إذ الطوارئ العامة"

أن تتخذ الدول األطراف كل التدابير املمكنة لتخفيض  الصوابمن  ههذا الصدد، ترى اللجنة أن

بير للقضاء على سوء التغذية وفيات األطفال وزيادة املتوسط العمري املتوقع، وال سيما باتخاذ تدا

  واألوبئة

ساهمت العقوبات أيضا بانتهاك الحقوق الصحية والثقافية واملستوى املعيش ي الالئق، لذا 

فإن املجلس يبدو منتهكا لحقوق ضمنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي الخاص 

 .االتفاقيات الدوليةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وغيرها من 
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وفقا ملعايير حقوق اإلنسان األطفال هم األكثر  تفاوتت معاناة أطفال العراق في ظل العقوبات،

في الحقيقة، من الصعب التفكير بتدهور مهلك لحقوق الطفل في التاريخ الحديث و تعرضا لألذى،

 .أكثر من وفاة مئات اآلالف من األطفال العراقيين

 عقوبات االقتصادية الدولية املفروضة على العراق:مشروعية ال ثالثا:

تعتبر العقوبات االقتصادية الدولية املشروعة هي تلك التي تقررها األمم املتحدة استنادا 

مليثاقها، لكن التساؤل يكمن حول شرعية التدابير التي تتضمن وقف الصالت االقتصادية 

ادية على دول بعينها، بهدف إخضاعها إلرادة واملواصالت جزئيا أو كليا، أو فرض أية ضغوط اقتص

في هذا السياق أدان مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اللجوء إلى اإلكراه االقتصادي، ، وخارجية

واستعمال هذه التدابير ضد الدول النامية، فهذه اإلجراءات ال تساعد في بسط السالم املطلوب 

، حظر على الدول اللجوء إلى 1983جويلية  03الصادر بتاريخ ، 152للتقدم، كما أن القرار رقم 

فرض أية قيود على التجارة، كما يمنع أعمال الحصار واملقاطعة وسائر أنواع العقوبات االقتصادية 

 .ضد الدول النامية كشكل من أشكال اإلكراه السياس ي

، تحت عنوان 1991ديسمبر 20الصادر بتاريخ  210باإلضافة إلى اإلدانة الواردة في القرار رقم 

اإلجراءات االقتصادية كوسيلة لإلكراه االقتصادي والسياس ي ضد الدول النامية، حيث طالب البند 

الثالث منه الدول الصناعية بعدم استعمال موقعها املهيمن كوسيلة لتطبيق الضغط االقتصادي 

الدول األخرى، أما القرار  من أجل إحداث النظام االقتصادي والسياس ي والتجاري واالجتماعي في

( على 32( و)16حول ميثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادية ، فأشار صراحة في مادتيه ) 3281

، 2006.)رودريك، انه ال يجوز اتخاذ أي تدابير أو عواقب اقتصادية تحول دون إنماء الدول النامي

 (.66ص

ة انتهاكا صريحا ملبادئ ومقاصد ميثاق ُيعدُّ استخدام هذه اإلجراءات االقتصاديوبناء عليه 

األمم املتحدة والقانون الدولي، كما يشكل خرقا فاضحا ألحكام عدد كبير من قرارات األمم املتحدة 

فإضفاء املشروعية ، واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة، وخرقا سافرا ملبادئ حقوق اإلنسان

من  وألولى هي حماية حقوق اإلنسان  لهية مهمتها اعلى العقوبات االقتصادية صادر من هيئات دول

املفارقات العجيبة للنظام العالمي العولمي، حيث أن هذه العقوبات في حقيقتها هي أكبر مخالفة 

 وانتهاكا لهذه الحقوق، فهي تنم عن ازدواجية في النظرة لحقوق اإلنسان.

في صياغته كلمة ( من امليثاق أنها لم تستخدم 41واملالحظ على نص املادة )

ولم يشر إليها امليثاق إطالقا، بل حتى نصوص الفصل السابع من امليثاق والتي  "Sanctionعقوبة"

تنظم التدابير التي تتخذها األمم املتحدة في حالة اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين لم تتضمن هذه 
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 Mesuresالتدابير الوقائية والقسرية "الكلمة ولم تشر إليها، وتمت اإلشارة فقط في هذا الفصل إلى 

préventives coercitives." ،(.88-87، ص2011)جميلة 

التي ذكرناها -( من امليثاق يتعين حدوث حالة من الحاالت الثالث 39وباالستناد إلى نص املادة )

عقابية، النعقاد االختصاص ملجلس األمن حتى يمارس سلطاته في توقيع التدابير املؤقتة أو ال-سالفا

ولكن لم يرد في امليثاق توضيحا أو تعريفا لهذه الحاالت، ويبدو أن واضعي امليثاق عمدوا إلى ذلك 

بقصد اإلبقاء املجال واسعا ملجلس األمن لكي يقرر في كل حالة على حدا ما يراه مالئما، ويبقى هدفه 

ما جعل بعض الفقهاء  النهائي هو إزالة تهديد السلم الدولي وليس تحديد الطرف املخطئ، هذا

يشككون في اعتبار إجراءات مجلس األمن في هذا الصدد إجراءات قانونية وإنما هي عبارة عن 

،  كما يرى (76-75، ص2008)بوبكر،  إجراءات سياسية، ومن بين هؤالء املشككين، األستاذ الغنيمي

مليثاق، ليس لصون أو ( من ا39"هانز كيلسن" أن : الغرض من إجراءات اإلنفاذ بموجب املادة )

استعادة القانون بل الحفاظ على السالم أو استعادته، والذي ليس بالضرورة متطابقا مع 

 (.37،ص2010/2011)رضا، القانون.

وهنا يثور السؤال: في حالة وجود قرارات ملجلس األمن تخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

إنسانية تصل حد اإلبادة الجماعية لألطفال فهل هناك والقانون الدولي اإلنساني، مسببة في كارثة 

من جهة توقف ذلك االنتهاك؟ الحقيقة أن املجتمع الدولي لم يطور القوانين التي تحكمه ليقرر وجود 

كما رأينا سالفا بالنسبة إلمكانية مراقبة محكمة  جهة تنظر في مدى مشروعية قرارات مجلس األمن

هذا فإن املجتمع الدولي نفسه بصفته املخاطب بقرارات مجلس األمن  ، وعلىهالعدل الدولية لقرارات

هو الوحيد القادر على النظر في هذه القرارات وتقدير مدى مشروعيتها، حيث هو متروك لتقدير 

 املجتمع الدولي والذي حتما ستهيمن عليه إرادة الدول املستوحشة.

فرض العقوبات االقتصادية هدف ألجل ذلك نرى أن مجلس األمن قد خالف باستمراره في 

تدخله، فالعقوبات تصبح غير قانونية إذا طبقت مدة أطول من الالزم، ويمكن أن تخلف أثرا سلبيا 

بعد انتهاء الفعل غير املشروع بفترة طويلة يسمى هذا األثر العبء اآلجل الذي ال مبرر له غير القصد 

، أن العراق قد انسحب من 1991لعام  687قرار رقم ، وألنه قرر بنفسه في ال في الضرر أو الالمباالت

الكويت وأن الحكومة الشرعية في الكويت قد تولت زمام السلطة، وعلى هذا فإن القرار ال يجد 

لنفسه سندا مشروعا، وال يشكل استمرار مجلس األمن في فرض العقوبات سوى حالة انحراف 

 بالسلطة تحت ميثاق األمم املتحدة املتسلطة.

من أن العراق سحب جميع قواته بعد غزوه للكويت من املواقع التي كانت تتواجد فيها في  ورغم

، وما تاله من قرارات تجلت في تدمير S/RES/660( 1990، بموجب قرار مجلس األمن )1990أوت  01
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القدرات العراقية الكيماوية وأسلحة الدار الشامل املزعومة، وذلك عبر إدخال العراق في متاهات 

التفتيش الدولي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إال أن العقوبات االقتصادية بقيت 

 .م2003مفروضة عليه حتى إسقاط النظام عام 

 آثار العقوبات االقتصادية الدولية على التمكين الحقوقي للطفل العراقي ::  نيثااملطلب ال

إن الجزاءات املفروضة على العراق هي أشمل جزاءات كلية تفرض على بلد حتى اآلن، هذه 

الجزاءات وحسب ما وثقته كل وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غير الحكومية، واملنظمات اإلنسانية 

ومنظمات حقوق اإلنسان، سببت كارثة إنسانية تضاهي أسوأ الكوارث التي وقعت في العقود 

قة، حيث خلفت تدهورا هائال في الهياكل األساسية وبصفة خاصة في إمدادات املياه وشبكات الساب

الصحي والكهرباء واملستشفيات واملراكز الصحية، وزيادة حادة في معدالت الوفيات وبالذات  الصرف

 (.27-25، ص1999)أموريم، بين األمهات واألطفال.

 ى الحق في الحياة:آثار العقوبات االقتصادية عل الفرع األول:

( "على أن 06م في مادته )1966أوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 

"، ومن الواضح أن الحق في الحياة هو الحق الوحيد الذي أقترن ..ل إنسان الحق الطبيعي في الحياةلك

من الوجود اإلنساني  وصفه بعبارة " الحق الطبيعي" للتدليل على سموه وقدسيته، فهو مستمد

ذاته، وأن القانون يأتي كاشفا عنه ال منشئا له، ويتعين على القانون حسب النص أعاله حماية هذا 

به االتفاقيتان األوروبية  الحق وال يجوز حرمان أحد منه تعسفا، وذات الوصف واملعنى التزمتا

 (.166، ص2019، )فاطمة.واألمريكية لحقوق اإلنسان

الحياة من أكثر الحقوق تأثرا بالعقوبات االقتصادية، فمنذ فرض الحصار يعد الحق في و 

طفل عراقي حدفهم، بسبب  نصف مليون ، قض ى 1998وحتى عام 1990الشامل على العراق عام 

يعاني ، و ازدياد نسبة اإلصابة بأمراض التهاب الكبد الفيروس ي، وشلل األطفال واملالريا وسوء التغذية

أربع أطفال عراقيين من سوء التغذية حيث بلغ نسبة سوء التغذية الحاد  كل طفل عراقي من بين

 (. 202صعبد املنعم، دس ن، )، بين األطفال األقل من خمس سنوات.75.5%

، أوضحت فيه عمق الكارثة التي يمر بها 1999أغسطس  05وفي تقرير لليونيسيف املؤرخ 

سنوات كان يمكن  5قي تقل أعمارهم عن شعب العراق، حيث ذكر التقرير أن نصف مليون طفل عرا

تجنب موتهم لو لم يفرض الحصار على العراق، وأشار التقرير أن نسبة الوفيات لألطفال واألمهات 

في العراق زادت بمعدالت مضاعفة عن معدالت الوفيات السابقة على فرض العقوبات، واعتبر 

عد اليوم بين أ
ُ
على املعدالت في العالم وأن جميع األسباب التقرير أن معدالت الوفيات في العراق ت

 الكامنة وراء ذلك، حسبما وصفها التقرير، تعود إلى نظام الجزاءات املطبق على العراق. 
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عن  1991حيث خلصت اليونيسيف، بعد إجراء الدراسات االستقصائية األولى منذ عام 

لجزئين الجنوبي واألوسط مسة في اوفيات األطفال واألمهات في العراق، إلى أن األطفال دون سن الخا

 قبل من البلد
ً
 سنوات. 10، يتوفون بمعدل يزيد على ضعف املعدل الذي كان سائدا

 آثار العقوبات االقتصادية على الحق في الصحة والغذاء: الفرع الثاني:

أكد الكثير من الخبراء في آثار الجزاءات على املدنيين، أن األسباب الكامنة وراء الوفيات 

املفرطة العدد سببها املياه امللوثة وعدم وجود أغذية رفيعة الجودة، والرضاعة الطبيعية غير 

غذية الكافية، وعدم توفر اللوازم الكافية في نظام الرعاية الصحية العالجية، وأدى النقص في األ 

مقارنة بفترة ما قبل حرب   % 32بسبب الجزاءات إلى انخفاض املستوعب السعري للفرد بنسبة 

 لالستخدام في عام 
ً
 للحكومة العراقية لم يعد صالحا

ً
 الدولة، سوى نصف قدرة 1997الخليج ووفقا

 على معالجة املياه.

ذه املعدات بسبب بررت الواليات املتحدة تعليق هحيث ، وبسبب نقص اللوازم الطبية 

كما منعت وحجزت الو م أ، دخول مبيدات مكافحة الحشرات ، ”االستخدام املزدوج“اعتبارها ضمن 

بل حتى أقالم ولقاحات الحيوانات وحتى البذور، مما سبب فقدان الكثير من اإلنتاج الغذائي املحلي، 

) سيمونز،  ق من استيرادهاالرصاص تم منعها، لإلطالع على قائمة املواد الطبية التي منع العرا

ة املستشفيات غير صالحة لالستخدام، و %30، أصبحت (150، ص1998 رَّ سِّ
َ
من معدات  % 75من أ

مراكز صحية في العراق مغلقة،  1305من أصل  %25جميع املستشفيات غير صالحة للعمل، و

باإلضافة إلى عرقلة الو م ا عقود شراء سيارات اإلسعاف بسبب احتوائها على معدات االتصال، في 

)محمد، النهاية، جاءت السيارات لكن بدون راديو، وكان ذلك شرطا في العقد لرفع الحجز عنه.

 (.24، ص2008

 :الحق في التنميةآثار العقوبات االقتصادية على  الفرع الثالث:

م، 1986يعد اإلعالن العالمي للحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

ف الحق في التنمية في مادته ، االنطالقة الرئيسية لهذا الحق في منظومة حقوق اإلنسان حيث ُوصِّ

لم يوضع ضمن جدول  ، غير أن هذا الحق"األولى: "بأنه من حقوق اإلنسان غير القابل للتصرف

م، على 1997أعمال املؤتمرات الدولية إال في عقد التسعينات، حيث صوتت الجمعية العامة عام 

اعتبار أن هذا الحق مكمال ومساويا للحقوق املتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين 

 (.143-142، ص2016القادر، )عبد الدوليين، وبذلك ُعدَّ من التشريعات املكملة لحقوق اإلنسان.

كما يعتبر الحق في التنمية حق فردي وجماعي في آن واحد، حيث تم تصنيفه في إطار األمم 

املتحدة على أنه حق فدي وجماعي ، ظهر جليا في إعالن الحق في التنمية، الذي أكد على أنه "حق لكل 
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املتحدة التي أكدت على أنه حق  إنسان ولجميع الشعوب"، وكذلك في قرارات الجمعية العامة لألمم

الذي أشار إلى أن "تكافؤ الفرص من أجل التنمية امتياز  64/172للدول واألفراد، كما في قرارها رقم

 للدول واألفراد الذين يكونون الدول على حد سواء".

وألن الحق في التنمية جزء ال يتجزأ من منظومة حقوق اإلنسان، فهو يدعم وبعمق بقية 

كالحق في التعليم والحق في العمل والحق في مستوى معيش ي الئق، لكن جوهر التناقض الحقوق، 

بين عقوبات األمم املتحدة ومتطلبات إعمال الحق في التنمية، يكمن بين منطق أن تكون هذه 

العقوبات وسيلة لتوفير بيئة يسودها السلم واألمن الدوليين كشرط رئيس ي إلعمال حقوق اإلنسان 

ضمنها الحق في التنمية، وبين عقوبات اقتصادية أممية كثيرا ما خرجت عن إطار هذا كافة، ومن 

املنطق على أرض الواقع، فوجدت نفسها في تناقض بين وظيفتها كراعية لحقوق اإلنسان، ومنتهكة 

تشير إحصائيات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلى أن العراق تذيل ترتيب عليه و ، ذاته لها في اآلن

عامليا وهي املرتبة التي لم يسبق للعراق أن وصلها،  126إلى املرتبة  50لتنمية، حيث تراجع من املرتبة ا

وهذا نتيجة انهيار البنية التحتية التي يصعب إعادة بناءها، ونظم الصحة العامة والتعليم، مما أدى 

ي بسبب العقوبات، التي إلى تراجع املستوى املعيش ي للفرد العراقي الناتج عن التدهور االقتصاد

-142، ص206)عبد القادر، انتهكت الحق في التنمية املكفول بموجب العديد من املواثيق الدولية. 

148.) 

 :الجزاءات املفروضة على العراقتقييم : املبحث الثاني

 من خالل العناوين  الجزئية التالية: املبحث الثانيوسنتطرق ملضمون 

 على العراق جريمة إبادة :املطلب األول: مدى اعتبار العقوبات االقتصادية 

اإلجابة على أكثر من تساؤل طرح منذ فرض الجزاءات على العراق  سنحاول تحت هذا املطلب 

األطفال، وتقود إلى على خاصة ب العراق في الديمومة والبقاء، و وما أفرزته من آثار على حقوق شع

نصت عليه الصكوك الدولية التي تحرم جريمة اإلبادة الجماعية، والسؤال  آثار تتوافق مع ما

املطروح: هل تشكل سياسة فرض الجزاءات ممارسة لجريمة إبادة جماعية كما وردت في اتفاقية منع 

جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها وكذلك جريمة اإلبادة املنصوص عليها في النظام األساس ي 

 نائية الدولية ؟للمحكمة الج

 إن نظام الجزاءات املفروض على العراق غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

اهتمت لجان حقوق اإلنسان في األمم كما ،  (18-17، ص2013)خلف، والقانون الدولي اإلنساني

املتحدة والوكاالت املتخصصة بآثار الجزاءات على التمتع بحقوق اإلنسان وخاصة حقوق الديمومة 
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والبقاء، كالحق في الحياة والغذاء، وصدرت عن هذه اللجان وثائق تناولت الجزاءات بصورة عامة 

لت الجزاءات املفروضة على العراق حصرا، نتيجة تفاقم آثار الجزاءات على العراق، ووثائق تناو 

واستنتاجات اللجان التعاهدية لحقوق اإلنسان عن اآلثار الناتجة عن تطبيق تلك الجزاءات، 

( 02، بنص املادة ) (Génocideويمكننا القول أن ما حدث في العراق هو من قبيل اإلبادة الجماعية )

قبة عليها، حيث تعرف جريمة اإلبادة الجماعية على من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعا

النحو التالي: " أي من األفعال التالية، املرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 

 إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

 قتل أعضاء من الجماعة؛ )أ( 

 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ )ب( 

....." )ج( 
ً
 أو جزئيا

ً
، لظروف معيشية يراد بها تدميرها املادي كليا

ً
 إخضاع الجماعة، عمدا

( من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ورد 06كما جاء نص مماثل في املادة )

من ( 07( باعتبارها من الجرائم ضد اإلنسانية في املادة )Exterminationتعريف جريمة اإلبادة )

النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، بأنها تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها 

 الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان.

وفي ما يلي نبين أوجه التوافق والتالقي بين سياسة الجزاءات التي فرضت على العراق وتوافر 

 (.203-201، ص2006)يوسف،  أركان جريمة اإلبادة.

 للجريمة:املعنوي و املادي  انالركن الفرع األول:

إن الركن املادي لجريمة اإلبادة الجماعية املذكورة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 

واملعاقبة عليها يتمثل في وقوع أي من األفعال التي عددتها املادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة 

 جريمة اإلبادة الجماعية.

أما جريمة اإلبادة املذكورة في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الركن املادي 

( من نظام روما األساس ي في هجوم واسع النطاق أو 07فيها يتمثل كما جاء في الفقرة األولى من املادة )

املقصود بعبارة هجوم  -أ-2الفقرة  منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان املدنيين، وعرفت

أنه نهج سلوك يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشار إليها في الفقرة  ضد أي مجموعة  01موجه ب 

من السكان املدنيين، عمال بسياسة دولة أو منظمة تقض ي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه 

 السياسة.

أما الركن املعنوي فيتمثل في القصد الخاص بتدمير املجموعة املحمية من السكان، وقد نال 

موضوع الركن املعنوي اهتماما واسعا خالل مناقشة اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية 
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في اللجنة السادسة، حيث طرحت آراء لبعض الفقهاء بأنه يجب إعطاء تعريف موضوعي لإلبادة 

خالل مناقشة مشروع  1987يس البحث عن القصد فقط. وطرح رأي في لجنة القانون الدولي عام ول

مدونة الجرائم املخلة بسلم وأمن اإلنسانية يقول إنه يجب تفسير عنصر النية في جريمة اإلبادة 

الجماعية ليس كعنصر ضروري إلثبات إرادة املجرم بل كهدف يمكن إثباته موضوعيا إزاء األفعال 

 املرتكبة.

 عدم االعتداد بالصفة الرسمية: الفرع الثاني: 

( من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية التزام الدول األطراف 04قررت املادة )

بمحاكمة كل من يثبت ارتكابه جريمة إبادة الجنس ومعاقبته عليها وكل من يتآمر أو يحرض أو يشرع 

( سواء كانو حكاما دستوريين أو موظفين 03األخرى املذكورة في املادة ) في ارتكابها، أو أي من األفعال

 عامين أو أفرادا.

إذ لم تعتد املادة أعاله بصفة املتهم، أو مركزه الوظيفي حتى ولو كان رئيسا يتمتع بحصانة 

ي دبلوماسية، ونتيجة ملا سبق فإن الواجب األخالقي واملسؤولية الدولية يفرضون منطقا وقانونا ف

الوقت ذاته، وهو عدم جواز التعلل بالصفة الرسمية نتيجة ارتكاب الجرائم الدولية الحاطة 

 (.2013-212، ص2012)عالء، بالكرامة اإلنسانية.

( من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بأن 28كما وورد نص أكثر وضوحا في املادة )

صة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخا

 ( على مسؤولية القادة والرؤساء.28ممارسة املحكمة الختصاصها، كما نصت املادة )

 اإلرادة السياسية للدولة قرينة على توافر القصد: الفرع الثالث:

في نظرا للطابع السياس ي الغالب ألفعال اإلبادة الجماعية فغن إثبات عنصر القصد يتوفر 

، اإلرادة السياسية من الجهة التي تقود أو توجه أو تأمر أو تعلن عن قصدها تحقيق النتيجة الجرمية

 02/12/1993في  84/153دليل ذلك أن الجمعية العامة أدانت على سبيل املثال بالقرار رقم و 

خاص سياسة التطهير اإلثني باعتبارها شكال من أشكال إبادة الجنس عند إصدارها القرار ال

باألوضاع في أراض ي يوغسالفيا السابقة. إذ إن القرار وصف السياسة بأنها شكل من أشكال إبادة 

 .الجنس ولم يتطرق إلى القصد أو النية طاملا أنها تعتبر عن إرادة سياسية ال يفترض فيها عدم العلم

النتائج التي هل يمكن اعتبار هذه السياسة ممارسة لجريمة اإلبادة في ضوء وغيره ألجل ذلك 

 أفرزها الحصار على الحالة املعيشية للسكان املدنيين وتصاعد نسبة الوفيات من األطفال ؟

( من نظام روما األساس ي في تعمد 07إن الركن املادي في جريمة اإلبادة يتمثل كما جاء في املادة )

تحقيق هذا الركن  فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، ويتم
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في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان املدنيين عمال بسياسة دولة 

( 07من املادة ) 02أو منظمة تقض ي بارتكاب هذا الهجوم، كما جاء في الفقرة )أ( الفرعية من الفقرة 

 املشار إليها أعاله.

يؤكد بأنها تتطابق تماما مع الركن املادي فالناظر لنظام الجزاءات املفروض على العراق 

لجريمة اإلبادة بحق شعب العراق، ألنها تنطوي على تعمد فرض أحوال معيشية ومن بينها حرمان 

، وليس من املهم أن يكون الهدف 
ً
 أو جزئيا

ً
الحصول على الغذاء والدواء، يراد بها تدميره املادي كليا

هو أمن املنطقة، وطاملا أن هناك أدلة واضحة على أن اآلالف الظاهري لهذا التدمير املادي املتعمد 

من املدنيين يموتون بينهم آالف األطفال بسبب الجزاءات، من خالل تقارير املنظمات الدولية التي 

عملت في العراق إبان فرض الجزاءات للتدليل على الركن املادي لجريمة اإلبادة، فقد أجرت منظمة 

، وجدت أن معدل وفيات األطفال تحت 1996صحية عن سكان العراق سنة الصحة العاملية دراسة 

، وتعزو املنظمة هذا الوضع إلى (Richard, 2003, p44 )  سن خمس سنوات قد ارتفع ستة أضعاف

 عاملين رئيسيين هما: سوء تغذية األمهات واألطفال، واالنتشار الواسع لألمراض املعدية.

، 687يمة إبادة في الواقع، منذ صدور قرار مجلس األمن رقم هذه الوفيات تشكل بحد ذاتها جر 

وإذا أخذنا بعين االعتبار معايير منظمة األغذية والزراعة الدولية حول دليل القوة الشرائية التي 

من دليل القوة الشرائية يعني بأن الظروف املعيشية قد دخلت  1.25تؤكد أن أي نقص عن نسبة 

أن الركن املادي في فعل اإلبادة متوفر في السياسة األمريكية والبريطانية، مرحلة التدمير، لتؤكد لنا 

 (.206، ص2006)يوسف،  اللتان سعتا لفرض الحصار ألطول فترة ممكنة.

 
ً
 جانبيا

ً
وال يمكن أن تبرأ الهيئات التي تفرض   غير مقصودوبالتالي فإن هذه الوفيات لم تعد أثرا

ير الشعب العراقي، ويمكن للدول التي تفرض الجزاءات أن تثير الجزاءات من نيتها املبيتة في تدم

 أسئلة بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية.

أما عن التوافق والتالقي بين الركن املعنوي لجريمة اإلبادة وسياسة الحصار االقتصادي، فقد 

ة الجرمية وعلم الفاعل بينا بصدد الركن املعنوي في جريمة اإلبادة أن املعيار املعنوي يتمثل في النتيج

( من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بأن 30من املادة ) 02بها، حيث نصت الفقرة 

 توفر القصد لدى الفاعل عندما :

 يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك. -أ

يدرك أنها يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو  -ب

 ستحدث في إطار املسار العادي لألحداث.
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وكما أوضحنا أن اإلرادة السياسية املعلنة للدولة تشكل دليال على توافر الركن املعنوي، وأمام 

سيل التصريحات واملمارسات األمريكية والبريطانية التي تؤكد علمها األكيد بالنتائج التي ترتب على 

ى استمراره على الرغم من النتائج املأساوية للحصار يؤكد وبدون أي استمرار الحصار، وإصرارها عل

 شك، التوافق بين سياسة استمرار الحصار والركن املعنوي لجريمة اإلبادة.

باإلضافة إلى ما سبق فإن قوانين النزاعات املسلحة تنظم هي األخرى كل الجزاءات التي تفرض 

وبطبيعة الحال، فإن عمليات القصف الجوي املستمرة آنذاك التي  ،نتيجة لحرب أو كجزء من حرب

قامت بها طائرات الواليات املتحدة وبريطانيا جعلت من هذه الحالة حالة نزاع مسلح، وبالتالي فإن 

التدابير الدقيقة املنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني لحماية املدنيين تنطبق على نظام 

حرضين عليه، ويمكن محاكمة منتهكي هذه القوانين باعتبار هذه االنتهاكات جرائم الجزاءات وعلى امل

 .حرب، وفي هذا السياق

هنا تثار مسألة خرق هذه العقوبات ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فهل هناك 

 تصادية ؟إمكانية إلثارة املسؤولية الدولية لألمم املتحدة عن املعاناة الناتجة عن العقوبات االق

( التابعة لألمم املتحدة ذلك، عند عرض مشروع "قانون ILCتناولت لجنة القانون الدولي )

مسؤولية املنضمات الدولية عن األفعال غير املشروعة دوليا"، وتوصلت اللجنة في الفصل األول من 

عاتقها نتائج ( إلى أن ثبوت مسؤولية منظمة دولية، يرتب على 40إلى  31الباب الثاني )املواد من 

 تتمثل باستمرار واجب الوفاء بااللتزام، والكف عن خرقه، وعدم تكرار هذا الخرق، إلى جانب الجبر.

باإلضافة إلى إقرارها بالخرق واعترافها بخطورة هذه الوسيلة، وجب الجبر والتعويض عن 

ق يكون تمويله انتهاك حقوق اإلنسان نتيجة العقوبات االقتصادية الدولية من خالل إنشاء صندو 

دوليا لتغطية هذه اآلثار، غير أن هذا الحل ال يمكن قبوله كونه يفتح املجال أمام مجلس األمن 

التخاذ ما يحلو له من إجراءات، مهما انطوت على انتهاكات، فالتعويض سيكون باالنتظار، أو ألن 

 اإلنسان.الضرر في مثل هذه الحالة غير قابل للتقدير املادي بالنسبة لبعض حقوق 

وعليه إن مسؤولية األمم املتحدة فيما يتعلق باملعاناة الناتجة عن العقوبات االقتصادية 

الدولية، تتجلى في اإلقرار بان املشكلة في حال تكامل عناصر هذه املسؤولية، هي عدم وجود هيئة 

الحالي، وبالتالي  مخولة بالنظر في هذه املسؤولية، وتطبيق نتائجها، في ظل النظام القانوني الدولي

فإن توافر عناصر هذه املسؤولية نظريا ال يعني إعمالها من الناحية الواقعية، وهو ما يتطلب إدخال 

تعديل على هيكلية النظام القانوني الدولي، يكون من شأنه مواكبة مثل هذا التطور ووضعه حيز 

 (.423-419، ص2013)خولة، التنفيذ.
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لى مسألة مقاصد الدول دائمة العضوية ومصالحها في آلية هذا يقودنا إلى تسليط الضوء ع

اتخاذ قرارات مجلس األمن واملسؤولية الناجمة عنها، فالقرارات التي تصدرها املنظمات الدولية وال 

سيما مجلس األمن باعتباره أعلى هيئة في منظمة األمم املتحدة، ال تصدر من نفسها وإنما بناء على 

دول األعضاء ويناقش ويعتمد ضمن آلية معينة، أي أن الدول هي صانعة مشروع قرار يقدم من ال

 القرارات ويأتي دور املنظمات الدولية ليعطي القرار الشكلية القانونية. 

وبالتالي فالحديث عن قرارات مجلس األمن بمعزل عن مصالح ومقاصد الدول الكبرى يعتبر 

ر عالقات القوة في مسيرة اتخاذ قرارات املنظمات تجريدا غير موضوعي لواقع العالقات الدولية ولدو 

الدولية حيث تظهر مصالح الدول املهيمنة بأنها تمثل مصالح عاملية، لذلك فإن معالجة آثار هذه 

القرارات التي تصدرها املنظمات الدولية وال سيما مجلس األمن، بمعزل عن مقاصد الدول التي 

سمات ، فملصالحها ستكون معالجة غير موضوعية أعدت مشاريع هذه القرارات وصاغتها وفقا

القرارات الصادرة ضد العراق والصياغة األمريكية لها واعتبارها صيغة حرب ضد العراق استهدفت 

احتالله، ويجدر التذكير بالنظرية األمريكية للحرب، حين أصدرت وزارة الدفاع األمريكية وثيقة حول 

عضاء لجنة القوات املسلحة واللجنة الفرعية املالية الجوانب القانونية للحرب، وزعت على أ

ورد فيها " أن الحرب تستلزم التدمير الكامل  1966التابعتين ملجلس الشيوخ في فبراير 

 (.207، ص2006)يوسف، للعدو".

فاملسؤولية الدولية الناجمة عن فرض الحصار ضد العراق وما أفرزه من نتائج تتوافق  عليهو 

بجميع أركانها القانونية، ال يمكن تحميلها إلى املنظمة الدولية التي أصدرت هذه مع جريمة اإلبادة 

القرارات وإنما إلى الدول التي وقفت وراء هذه القرارات ودفعت بكل ثقلها إلدامة الحصار، ذلك الن 

قرارات مجلس األمن تمثل صورة عن عالقات القوة بين الدول وال تعكس رأي املجتمع الدولي وفقا 

   قاعدة األكثرية العددية للدول األعضاء في األمم املتحدة.ل

يذكر دونيس هوليداي املنسق اإلنساني األسبق لألمم املتحدة في العراق: "بأن آثار الجزاءات و 

تشكل جريمة إبادة سواء مع القصد األصلي أو من دونه، بصيغة حقوقية في الواقع بالنسبة إلى 

ه يموتون. ويستخدم السيد هوليداي تعبيرا يدل داللة واضحة عن شعب العراق الذي يشاهد أطفال

جريمة اإلبادة بحق شعب العراق فيقول: " الجزاءات االقتصادية على شعب العراق متعمد من 

 (.208، ص2006)يوسف، الدرجة األولى".

 محاولة تالفي انعكاسات العقوبات االقتصادية على حقوق الطفل العراقي:املطلب الثاني: 

شكل تدارك ما ينجم عن العقوبات االقتصادية الدولية من انعكاسات سلبية، أحد ال ريب أن 

محاور إصالح األمم املتحدة، وانطلقت العديد من املقترحات التي تسعى لتحقيق ذلك، ولعل أبرزها 
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ات فكرة االستثناءات اإلنسانية وبعدها فكرة العقوبات الذكية، فإلى أي مدى ساهمت هذه التطبيق

الجديدة في تالفي االنعكاسات السلبية للعقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان بشكل عام 

 والطفل العراقي بشكل خاص ؟

 ول : االستثناءات واإلعفاءات اإلنسانية:الفرع األ 

يمكن وصفها على أنها بنود تتضمنها قرارات مجلس األمن القاضية بفرض العقوبات 

اج فئة معينة من املجاالت املشمولة بالعقوبات، سواء أكانت سلع أم االقتصادية، وتنص على إخر 

خدمات، إذا ما كانت تستخدم ألغراض ذات طابع إنساني وتعود بالنفع على شعب الدولة املستهدفة 

  (.427-426، ص2013 )خولة،بالعقوبات.

سيلة تساعد األمم الحكمة من وراء فكرة االستثناءات اإلنسانية، تتمثل في إيجاد و البادي أن  و 

املتحدة على التوفيق بين التزاماتها في حفظ السالم واألمن الدوليين من جهة، والوفاء بمعايير حقوق 

اإلنسان في عملها من جهة أخرى، لذلك يرى جانب من الفقه إلى أن من شأنها نفي مسؤولية األمم 

الدولي اإلنساني، كونها تشكل  املتحدة عن خرق أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

 دليال على أخذها لهذه األحكام بعين االعتبار.

وفي هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إلى أنه ثمة تمييز بين مفهومي االستثناءات اإلنسانية  

 واإلعفاءات اإلنسانية، وذلك على النحو التالي:

 بل لجنة العقوبات املعنية.االستثناءات اإلنسانية : يتطلب تنفيذها إذنا مسبقا من ق-

اإلعفاءات اإلنسانية : ال يتطلب تنفيذها إذنا مسبقا، وإنما يستند في تنفيذها إلى نص قرار مجلس -

 األمن بحد ذاته.

يمكننا القول أنه رغم املعوقات البيروقراطية التي قد تصادفها لجان العقوبات التابعة و 

نسانية، وذلك نتيجة تعدد الطلبات املقدمة لها، لكنها ملجلس األمن في حال اعتماد االستثناءات اإل

تبقى وسيلة لتفادي االختالفات والتناقضات، والتي قد تنجم عن ترك املجال مفتوحا أمام الدول 

لتفسر وتنفذ النصوص ذات الصلة دون الرجوع غلى اللجنة، لذلك فإن هذا التمييز بين هذين 

لي بشكل واضح في ظل توجه مجلس األمن إلبقاء األمر بيد املفهومين غير موجود على الصعيد العم

 لجنة العقوبات.

ثاني : تقييم برنامج النفط مقابل الغذاء في الحد من اآلثار السلبية للعقوبات الفرع ال

 االقتصادية:

في منتصف التسعينات، عندما انخفض الدعم السياس ي للعقوبات ضد العراق، وتوالت 

النداءات على مستويات مختلفة الحتواء األوضاع الكارثية التي آل إليها الشعب العراقي في ظل 
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، بدأت األمم املتحدة تبحث عن S/RES/661 ( 1990العقوبات التي بدأت مع القرار املصنف بــــــ )

برنامج ببما يعرف زع فتيل األزمة اإلنسانية فاقترح مجلس األمن أن يتم تصدير النفط العراقي سبل لن

هو عبارة عن تدبير مؤقت وضعه مجلس األمن لتوفير االحتياجات اإلنسانية و النفط مقابل الغذاء 

جارية للشعب العراقي ويجري تنفيذه في سياق نظام الجزاءات، بكل ما يواكبه من أبعاد سياسية وت

 ،(11، ص2014)هناء،    1991  لسنة 687إلى أن ينفذ العراق القرارات ذات الصلة خصوصا القرار 

 ،ضمن أسس معينة واستعمال عائداته بإشراف األمم املتحدة لشراء االحتياجات اإلنسانيةوذلك 

 بموجب الفصل السابع، كإجراء 1995أبريل 14فيS/RES/986 ( 1995حيث أصدر القرار رقم )

"مؤقت" لتوفير االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي من جهة، وليفي العراق بالتزاماته الدولية التي 

 (.2002)مجد، تضمنتها قرارات مجلس األمن من جهة أخرى.

برنامج النفط مقابل الغذاء قد فشل في تحسين ظروف التغذية والصحة  هذا ومن املعلوم أن

للمواطنين العراقيين والذين تتراجع أحوالهم باستمرار عما كانت عليه قبل العقوبات، وهكذا فإن 

األمانة ، حيث كتبت أثبتت عدم فعاليتها 1284اإلصالحات املتعددة التي تمت ومن ضمنها القرار رقم 

"إن البرنامج اإلنساني لم يقصد به على  2000املتحدة إلى مجلس األمن في نوفمبر عام العامة لألمم 

اإلطالق أن يلبي جميع االحتياجات اإلنسانية لسكان العراق أو أن يكون بديال عن النشاط 

االقتصادي املعتاد، باإلضافة إلى أن البرنامج غير مهيأ ملعالجة التدهور الطويل ملستويات العيش أو 

 .يقاف مستويات التراجع الصحي وتدني البنية التحتيةإل 

أن يكون  إطالقاكما أكدت األمم املتحدة مرارا أن البرنامج اإلنساني في العراق لم يقصد به 

لكن في الوقت ذاته لم يكن تأثيره حاسما في معالجة اآلثار ، يال عن النشاط االقتصادي العاديبد

أطفال العراق يموتون باآلالف بسبب نقص األدوية واملستلزمات  هذا وبينما ،السلبية للعقوبات

األمم  كانتالطبية التي يحتاجها العراق في كافة املرافق اإلنسانية ذات املساس بحياة املواطن، 

املتحدة ترفض توريد تلك املستلزمات ورفضها تحت ذرائع أنها قد تستخدم استخدامات مزدوجة 

وعلى اثر ، (2013)سبونيك،  .صاص الذي يحتاجه الطفل في املدرسةقلم الر حضر وصلت إلى  حتى 

لألسباب ذاتها و رئيسة برنامج الغذاء العالمي في العراق،  جوتا بورغهاردت تاستقال تلك السياسات

 ، لكن مع ذلك يمكن االستفادة من(151-150، ص2014)هادي، التي استقال من أجلها هاليدي.

 (.452-449، ص2013)خولة، خالل التركيز على النقاط التالية:من  تلك استثناءات تأثير

تحسين إجراءات إدارة لجان العقوبات لالستثناءات اإلنسانية، وهو ما يتطلب بشكل رئيس ي  -

الحرص على دقة وشفافية هذه اإلجراءات من جهة، ومن جهة أخرى تبسيطها فيما يتعلق بالحاالت 

 املستعجلة.
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ياس ي على سير عملية تصميم وتنفيذ االستثناءات اإلنسانية، والتي تظهر إما في الحد من التأثير الس -

مرحلة إعداد قرارات مجلس األمن املتعلقة بها أو عن طريق تأثيرات الدول دائمة العضوية في املجلس 

 على عمل لجان العقوبات. 

ءات الدولية من ومهما كان مقدار الجهد املبذول في تحسين واقع الجزا هويمكننا الجزم أن

خالل االستثناءات اإلنسانية، إال أن هذه الفكرة ستبقى قاصرة عن القضاء على أي خلل متأصل في 

 نظام العقوبات بحد ذاته.

وما لعجز برنامج النفط مقابل الغذاء في توفير الحماية الكافية ألطفال العراق، من غذاء 

اء اإلنساني، فشلت في التخفيف من معاناة ورعاية صحية لهم، إال تأكيد على أن آلية االستثن

)جميلة، األطفال داخل الدولة املستهدفة، خاصة إذا كانت العقوبات شاملة ومفروضة ملدة طويلة. 

   (.101، ص2011

ع حد لدور األمم املتحدة املباشر في برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك  2003في عام وهذا  ُوضِّ

، لتتولى بعض الوكاالت التابعة لها 22/05/2003الذي صدر بتاريخ  S/RES/1483من خالل القرار

بتاريخ  S/RES/1958 لب مجلس األمن في قراره ط 2010في عام وتسيير األنشطة املرتبطة به، 

األمين العام بوضع حد لألنشطة املتبقية في إطار البرنامج كافة، مع االحتفاظ من ، 15/12/2010

، لتلبية متطلبات إنهاء البرنامج 2016مان حتى ديسمبر من العام بمبالغ محددة من حساب الض

لتطوى بذلك صفحة برنامج هو األضخم ماليا من بين البرامج التي أشرفت عليها األمم املتحدة، 

 وبالوقت نفسه كان الفضيحة املالية األكبر في تاريخها.

جود هذه االستثناءات، رأى السياق فإنه وبدال من محاولة ترميم نظام العقوبات بو  ذلكوفي 

بعض القانونيين ضرورة إعادة النظر في هذا النظام بحد ذاته، األمر الذي تجسد حسب رأيهم من 

 خالل فكرة العقوبات الذكية. 

 ثالث: نحو إصالح وتكييف العقوبات الدولية االقتصادية إلى العقوبات الذكية:الفرع ال

على الجوانب اإلنسانية على شعب الدولة جسيمة ومدمرة آثار  خلفت العقوبات االقتصادية

املستهدفة، إن نتيجة كهذه تقودنا إلى التساؤل، هل فعالية العقوبات االقتصادية ونجاحها في تحقيق 

 هذا اإلشكال، أدى إلى ظهور فكرة العقوبات الذكية كرد أهدافها رهن بفشلها من الناحية اإلنسانية؟

ات االقتصادية الشاملة، حيث يقوم جوهر العقوبات الذكية على الدقة العقوب فعل على إخفاقات

بالعقوبات ذات األهداف املوجهة  أو ما تسمىفي اختيار الهدف الذي تتوجه إليه هذه العقوبات، 

(Targeted Sanctions.) ،(.470-463، ص2013)خولة 
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ات، كما يمكن أن تمارس وهنا تثور إشكالية تحديد الهدف باعتباره العنصر التعريفي للعقوب

التدابير مع غيرها لتحقيق أهداف غير معلنة أخرى يمكن أن تؤخذ في االعتبار، ومن أجل تفادي هذه 

الشكوك، يمكن تعريف العقوبات الذكية على أنها "الضغط اقتصاديا بدوافع سياسية على دولة 

ا والفوائد التي يمكن أن تحصل معينة ممثلة بأفراد محددين أو مؤسسات بعينها لحرمانها من املزاي

عليها في الظروف االعتيادية، والتي تتم عادة باالعتماد على طرق ووسائل انتقائية متنوعة تحت إطار 

سلسلة من الشروط التي تحددها الدولة املعنية أو الجماعة الدولية"، وهي بالتالي تدابير تتخذها 

د على منهج أو سلوك غير مقبول صادر من دولة دولة بمفردها أو باالشتراك مع دول أخرى في الر 

 (.32، ص2017)صدام، أخرى.

وعليه تعد عقوبات ذكية كل اإلجراءات التي تهدف إلى الحد من اآلثار الجانبية للعقوبات 

التقليدية، فهي عقوبات فعالة ومرنة محددة املدة واملجال، فكلما تحددت أهداف الجزاءات وتم 

كلما فرضت العقوبات ضغوطا على الحكومة  ،((Kevin, 2002, p01 محصر األشخاص التي تطاله

ذاتها، وتكون متماشية مع أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وبذلك 

وتم تبني خطة العقوبات الذكية بموجب القرار رقم  (.102، ص2011)جميلة، تزداد فرص نجاحها.

حيث تم اعتماد عقوبات اقتصادية ذات أنماط جديدة والتي ، 2002مايو  14املؤرخ في  1409/2002

 (.271، ص2018)نصيرة،  تعرف بالعقوبات الذكية

وتشمل العقوبات املستهدفة العقوبات املالية، وتجميد األصول، وحظر األسلحة، عقوبات 

طيران، حظر السفر، والعقوبات والقيود املفروضة على التجارة على وجه التحديد املوارد ال

الطبيعية وسلع محددة، حيث يرى مجلس األمن أن سلعا محددة أو مردود التعامل بها، من شأنه أن 

يساهم في استمرار أو تصعيد السلوك التي فرضت العقوبات بسببه، وتمثلت هذه السلع في سياق 

ة مجلس األمن بالنفط ومشتقاته واملاس والخشب والسلعة التكنولوجية والسالح، لكن واقع تجرب

عمل مجلس األمن كان قد كشف بأن فرض العقوبات على سلعة ما قد ال يكون دائما سياسة موفقة 

إلكسابها الطابع الذكي بالنسبة لسلع مثل النفط ومشتقاته أو الخشب ومنتجاته، لسبب بسيط 

أن هذه املنتجات ما هي إال موارد طبيعية، ومن الثابت أن للشعوب حقا ثابتا في السيادة  يتمثل في

والتصرف بمواردها الطبيعية، األمر الذي يجعل من استهداف هذه السلع أمرا غير مقبول من قبل 

مجلس األمن، ناهيك أن هذه العقوبات قد أثبتت انعكاسات سلبية على جوانب عدة من حقوق 

يدفعنا للتساؤل عن مدى نجاح ما يسمى مزال ، األمر الذي (462-461، ص2013)خولة،  اإلنسان

   بالعقوبات الذكية في احترام حقوق اإلنسان؟
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يمكن القول أنه على الرغم من أن العقوبات الذكية تشكل فكرة براقة ملا تحمله من وعلى كل 

الدوليين، دون تجاوز أعباء هذه إمكانية محاسبة املسؤولين عن سلوك يمس السلم واألمن 

، إال أن الواقع العملي أثبت أنها لم (497، ص2013)خولة،  املسؤولية نطاق األشخاص املعنيين بها

بقيت الشعوب الضحية األولى  إذاحترام حقوق اإلنسان،  وهوتحقق الهدف الذي جاءت من أجله، 

الشعوب، وفي مقدمتها الحق في لهذه العقوبات سواء على مستوى الحقوق الفردية أو حقوق 

 (.177، ص2010/2011)رضا، التنمية.

 خاتمة:

فإنه في   بوسائل أقل عنفا اإن بد و اآلن، صامتا وقاتال في ذات  عد فرض الحصار سالحايقينا يُ 

ن العقوبات االقتصادية التي فرضت على العراق بحجة غزوه ال نشك أأهدافه األكثر فتكا، إذ 

، وما ترتب عليه من إجماع دولي عبر سلسلة من القرارات الدولية التي 1990للكويت في أغسطس 

دولة الكويت بقدر ال لتحرير  هدفتاستندت جميعها على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

تحطيم البنية الدولتية واملجتمعية للعراق، وفرض بلة  وذلك بنحو تدمير الدولة املقا تما توجه

التشديد على مسؤولية القادة ، تستوجب حصار اقتصادي وأمنى شامل، تحت غطاء أممي ظالم

السياسيين الذين وضعوا سياسة استمرار الحصار ضد العراق بموجب النظام األساس ي للمحكمة 

( بأن ال يؤثر أي حكم في هذا النظام األساس ي 25من املادة ) 04الجنائية الدولية الذي أكد في الفقرة 

قانونا تحميل مسؤولية سياسة  الواجبفي مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، وبالتالي فمن 

أمريكا كل من الحصار على العراق باعتبارها ممارسة لجريمة اإلبادة ضد أطفال وشعب العراق إلى 

 :ينا إليه وألجل ذلك نقدم بعض التوصيات مما انته، وبريطانيا

اة ضرورة أنسنة العقوبات االقتصادية، بأن تتضمن استثناءات إنسانية للحد من معان /1

 السكان املدنيين وأن تلتزم بحقوق اإلنسان.

ضرورة رصد نظام العقوبات االقتصادية طول فترة استمرارها للتأكد من أنها ال تسبب /2

 معاناة ال لزوم لها لسكان الدولة املستهدفة.

رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية أو املحكمة الجنائية الدولية،  العمل على/3

ضد أمريكا وبريطانيا بوصفهما الدولتين اللتين فرضتا استمرار الجزاءات على العراق التي تشكل 

 .بآثارها جريمة اإلبادة
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األفراد أداء اختصاصها في مساءلة ومعاقبة الحرص على املحكمة الجنائية الدولية  على/4 

الذين ارتكبوا انتهاكات في العراق حيث يمكن للمحكمة استصدار أوامر دولية بالقبض عليهم مما 

  ة.ملحكمإلى  اإلحالة  ويضيق الخناق على تنقالتهم، األمر الذي يتيح إمكانية إلقاء القبض 

 املراجع:قائمة 
 : ملؤلفاتا

(، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2003-1991العراق والتحالف الغربي، ) (،2014) عماد هادي علو، ،الربيعي -

 .األردن

اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، العقوبات االقتصادية على العراق: املترتبات اإلنسانية  (،2002) مجد، ،الشرع -

 .واحتماالت املستقبل

العقوبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق  (،2009) رودريك إيليا، ،أبي خليل -

 .اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان

تطور املسؤولية الجنائية الدولية حول جريمة اإلبادة الجماعية، مكتبة (، 2012)عالء بن محمد صالح،  ،القمص -

 .القانون واالقتصاد، الرياض

 .العقوبات االقتصادية في القانون الدولي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية (،2008) ،خلف ،بوبكر -

(، دراسة توثيقية 2005 –1990العراق وتطبيقات األمم املتحدة للقانون الدولي )(، 2006) باسيل يوسف، ،بجك -

 .وتحليلية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

بالعراق ) العقوبات والقانون والعدالة(، مركز دراسات الوحدة العربية،  التنكيل (،1998) سيمونز، ،جيف

 .بيروت، لبنان

حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، دون  (،1994، )حسام أحمد محمد ،هنداوي  -

 .دار نشر، مصر

العقوبات االقتصادية الدولية املتخذة من مجلس األمن وانعكاسات  (،2013خولة، ) محيى الدين يوسف، -

 .تطبيقها على حقوق اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان

مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، (، 2019، فاطمة، ) شحاتة أحمد زيدان -

 ، مصر.اإلسكندرية

- Bedjaoui, Mohamed, (1994) . Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes 

du conseil de sécurité. Bruylant. Bruxelles   

- Garfield, Richard, (1999),   Summary of General Findings,  Morbidity and Mortality 

among Iraqi Children from 1990 through 1998: Assessing the Impact of the Gulf War 

and Economic Sanctions. 

- Clements,  Kevin, (2002), How can the accuracy and effectiveness of targeted sanctions 

be improved and how can sanctions evasion be addressed?  " , The Stockhom Process, 

Working group No.3, Discussion paper 2. 

 



 

 راضية عيمور                               يحي غريبي                            فاطمة الزهراء غريبي
 

438 

  املقاالت:

الطبيعة القانونية النتهاكات النفط مقابل الغذاء في العراق، مجلة (، 2014)إسماعيل إبراهيم األسدي هناء،  -

 .رسالة الحقوق، السنة السادسة ، العدد الثاني

تقييم تجربة االتحاد األوروبي، في استخدام العقوبات الذكية، وفعاليتها  (،2017) املحمدي صدام فيصل كوكز، -

 .01، العدد 15في حماية حقوق اإلنسان، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 

العراق والفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة كلية  (،2013) خلف عبد الجليل ياسين الداهري، -

 .32الجامعة للعلوم، عدد  الرافدين

العقوبات االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسان، حوليات جامعة قاملة للعلوم (، 2016لخذاري عبد الحق، ) -

 .2016، ديسمبر 18ية، العدد االجتماعية واإلنسان

 .والتنمية جلس العربي للطفولة، امل28العنف ضد األطفال، مجلة خطوة، العدد (، 2008)عبد الجواد ثريا،  -

تداعيات العقوبات االقتصادية الدولية على حق اإلنسان في التنمية ) حالة  (،2016) شاقوري عبد القادر، -

 س.القانون، العدد الخامالعراق نموذجا(، مجلة صوت 

جتهاد االقتصادية الدولية، مجلة اال الذكية بديل للعقوبات العقوبات  (،2018طاهر، ) عباسة، نصيرة شيبان -

 .17، العدد القضائي

آثار العقوبات االقتصادية الدولية على التمكين الحقوقي للطفل، مجلة العلوم  (،2011) كوسة جميلة، -

 .2011، ديسمبر 25االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 .06، العدد قانون ، مجلة الالذكيةالعقوبات االقتصادية الدولية  (،2016) ،سعادي محمد -

القيود املقررة لفرض العقوبات االقتصادية الدولية الواردة  (،2017) بن علو، عباسة طاهر، مديحة بن زكري  -

 .ضمن الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة حقوق اإلنسان والحريات العامة

للطفولة املجلس العربي  إشكالية الطفل العراقي في ظل النزاعات املسلحة، مجلة خطوة، (،2008) مرس ي محمد، -

 .28والتنمية، العدد 

سلطة الجمعية العامة لألمم املتحدة في تقرير وتطبيق العقوبات الدولية، مجلة دراسات (، 2018)رواب جمال،  -

 .03، عدد 10وأبحاث، املجلة العربية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 

 :األطروحات

مدى اعتبارها بديال للعقوبات االقتصادية التقليدية في عالقاتها (، العقوبات الذكية 2010/2011قردوح، رضا، ) -

 ، جامعة باتنة، الجزائر.مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحقوق اإلنسان،

 



 البحوث القـانونية واالقتصاديةمجلـة   464 -439ص ، (2021)  02/ العـــدد: 04املجلد
 

934  

 في الجزائر وأثره على تدفق االستثمار األجنبي املالي التمويل

Financial financing and its impact on the flow of foreign investment in 

Algeria 

 

  برايك محمد

 جامعة المنار، تونس

braikmohamed1981@gmail.com 

 29/05/2021 تاريخ القبول للنشر:         28/04/2021 :ستالمريخ االتا
******* 

 :ملخص

الخ يرات  إليجيدسةةةةةةةةةةةةة   ير و دراسةةةةةةةةةةةةةو لسةةةةةةةةةةةةةيع ا اع        د    ع   ةةةةةةةةةةةةةير   ا   تهدف        

  هيفإن ا ه  يم ب      امل ير   يزداد على  س  ى  يعكي عذا ،بص رة   يع و  اعنيجعو  املربحو 

هذا فإن  ع   ق صةةةةةةةةةةةةيديو،    اكبو ج انا اع عي ن  اع ط ر في غ ير ع ملو األن يط ا مل اعد ل 

األسةةةةيع ا اعنين ن و ع      امل ةةةةير    اعن  ي ه  ا  يعري ا   ير  ي ينيسةةةةةا  يسةةةة عر اعبحث 

األجنب  بك ن  عيئني كبيرا  ا سةةةةةةة   يرير ننص اع      على في تأث  ا  يل اعنظر ، ك    ةةةةةةةر  

 ج هر ي على جدا ل ك   ا ا سةةةةةةةةةةة   ير ويح ل د ن تط  ر امل ةةةةةةةةةةةير   
ى
، فيع      ي ةةةةةةةةةةةك  جينبي

يلح ية ب سة   ير ع   يت اع       ا   طرتبي  املسة   ر ا األجينا  اعد ل املسة نب و مل ةير عره 

اع       ظررا ع   ي  نظر ي  ا  بيع بير أثيره ي على ج    األن ةةةةةةةةطو ،  عا ق صةةةةةةةةيديو  امليع و

  ا ق صيديو.اعنيح  ين اعنين ن و 

 اع     ، ا س   ير األجنب ، الجزائر، امل ير   ا س   ير و.: الكلمات املفتاحية

Abstract: 
 The study of financing methods and its service for investment 

projects aims to find viable and profitable options in an ideal way, so 

interest in financing projects is increasing at the level of their owners and 

countries to keep pace with aspects of cooperation and development in 

the midst of the globalization of economic patterns, Accordingly, this 

research reviews the legal methods of project financing, through which 

the selection of what suits each project is made, by considering the 

impact of lack of funding on foreign investment as a major obstacle 

preventing the development of investment projects, Financing 

constitutes an essential aspect on the schedules of both foreign investors 
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and the receiving countries of their projects, due to the link between 

financing and investment operations in the economic and financial life, 

and their impact on all activities, considering financing a practical and 

theoretical aspect of both legal and economic terms. 

key words: funding, foreign investment, Algeria, investment projects . 

 مقّدمة: 

نز  امل ك ةةو ع  نةعةةو اععةةي ةةو    ةة  األجنب بةةيإلفةةةةةةةةةةةةةةيفةةو واى اعع ائم اعن  ت اجةة  املسةةةةةةةةةةةةة   ر 

بيع أ  ه،  كذا اعن  د اعضةةةةةةةةةةةةر   و بأن اعري  اعن  د الخي ةةةةةةةةةةةةو بيعصةةةةةةةةةةةةرف   ل بطر م املصةةةةةةةةةةةةيدرة 

األجنب   تح  ةة  األ  ال، هنةةيا ع ائم ل رى   تنةة  له  ةةو ع ةةي سةةةةةةةةةةةةةبم  كر  ي كا لن  سةةةةةةةةةةةةة   

الحصةةةةةةةةةةةةة ل على اع ةةةأ ةةةةةةةةةةةةةيرات  بةةةيعن  د اعع   ةةةو  اإلدار ةةةو،   ا هةةةذ  اعع ائم اإلدار ةةةو  ةةةةةةةةةةةةةع بةةةو

ع  سةةةةة   ر ا األجينا  ع  بصةةةةةةو   كررة  ت بعري في  عر ج    اإلجرا ات امل صةةةةة و ل  اع ةةةةةبيهو 

، ز ةةيدة على عةةدم   اكبةةو اعر ألةةيت  األثةةةةةةةةةةةةةخةةيل امل   ين ع ةةد عةةو املسةةةةةةةةةةةةة نب ةةو عره ع  نن ةةيت بهةةي

إلحصةةةةةةةةةةةةيئ يت ل  على ل  ق  و امل ةةةةةةةةةةةةير   ،     هي كذعر ننص ا ا سةةةةةةةةةةةة   ير والحدي و في املعي  و 

ب  ييت اع طا ،    يخةى  ي  ا سةةةةةةةةةةةةة   ير واألق  تأ رهي عا  قتهي املط  ب    تأ ر الخرائط 

 األجنب . ا س   يريك ن  ا األه  و عرذ  اع سيئ  امليديو في  شج   

سةةةةةةةةةةةةة ك ن عا جينا بيرز ع لي يع عر  ا قب   اععنبيت ا اعبحث غير لن الحديث في هذ 

 اج  املسةةةةةةةةةةةةة   ر ا األجينا،  ه   ي  ع م بننص اع      بيعب د املضةةةةةةةةةةةةة   عرذ  اعكبيرة اعن  ت

ق صةةةةةةةةةةةةةيد ه  ةيم في او نو األ يرة ب ةي يسةةةةةةةةةةةةة   عنةد ع  ةي  ا ين  ا   ، و  ا سةةةةةةةةةةةةة   ةير وامل ةةةةةةةةةةةةةير   

بدراسةةةةيت الجد ى  طرو ت     امل ةةةةير    ه  فةةةة ا اعدراسةةةةيت اع ن   و اعن  تحرل ع يهي ك  

 ق صيديو.د عو عنجيح امل ير   ا 

ه  عك ن  لحد  ا سةةةةةةةةةة   ير و اعردف  ا دراسةةةةةةةةةةو لسةةةةةةةةةةيع ا اع        د    ع   ةةةةةةةةةةير    

بيعنسبو مليعر امل ر     س  ي و ا  اق صيدييالخ يرات امل يع و اعن  قد تك ن األنسا  األفض  

  بهذا يزداد ا ه  يم ب      امل ةةةةةر عيت على املسةةةةة  ى اعةرد   اع ةةةةةركيت  اعد ل  ،كين لجن  ي

   عر مل اكبو اع عي ن  اع ط ر اعذ  يس د اععيعه اع  م،  ي و  نحا في عصر اعع ملو.

 ع    فإنني سةةةةنن م بيسةةةة عرا  هذ  األسةةةةيع ا املنيسةةةةبو ع      امل ةةةةير    اعن  ي ه  ا  

 يعري ا   ير  ي ينيسةةةةا ك    ةةةةر   بحسةةةةا نر ف ، ثه اعنظر بصةةةةةو عكسةةةة و في تأثير ننص 

األجنب  بك نةةةةةة  عةةةةةةيئنةةةةةةي  اقع ةةةةةةي كبيرا يح ل د ن تط  ر امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةير    را سةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةياع    ةةةةةة  على 

 ج هر ي ثيب ي على جد ل اعةرد  األسةةةةةةةرة  امل سةةةةةةةةسةةةةةةةةو ا سةةةةةةة   ير و
ى
، فيع      ي ةةةةةةةك  اع  م بندا
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 اعد عو،   رد  عر لن ع   يت اع       ا سةةةةةةةةةةة   ير ترتبط ش ةةةةةةةةةةةك   ث م ش ةةةةةةةةةةةن   ني ي الح ية 

األثةةةةةةةةةةةةخيل اعطب ع ين  ا ع بير ين  ا نيح و،   ا تأثيره ي على ا ق صةةةةةةةةةةةةيديو  امليع و لج    

ج    األن ةةةةةةةةةةةةةطو  ا نيح و ل رى، عي ة على  ي ي     اع      كنضةةةةةةةةةةةةة و ج هر و ع عديد  ا 

 األفراد  اع ركيت  اعد ل في اعسعي نح   عيلجو اعننص في املد رات  اإليةي  بي عتزا يت.

ط يت األسةةةةيسةةةة و امل ع نو بيمل فةةةة    الخي ةةةةو شعض املعا اعبحث غير لنن  سةةةةأ رد في هذ

 ا جرو،  ع فةةةةةةة ح تأثير ي ط    سةةةةةةة نطيب رو ل األ  ال األجن  و بيلجزائر ك نهي ب دا وفر ن ي 

 اع طن و  األجن  و بهي  ا جرو ل رى. ا س   ير وننص اع      على امل ير   

 : كيع و اع يع وانطيقي   ي سبم ي  جا ع  ني اإلجيبو على اإل  بحث:إشكالية ال

ا س   ير و األجن  و  نجيعو امل ير  على  عيس   يرت     اعد عو املس نطبو ك   ي ثر 

 ؟في  خ     راح ري،  ص  ي عند ننص 

   ي تهدف وع   هذ  اعدراسو  ي يلي: بحث:ال أهداف   

 ع د عو. ت ف ح اععيقو امل يز و بين اع       ا س   ير في تحن م اع ن  و ا ق صيديو ➢

 اع عرف على لهه  صيدر اع      امل يحو ع  س   ر. ➢

 وبراز األثر اعس ب  عننص اع      على تدفم ا س   يرات األجن  و. ➢

 . عيلجو عيئم ننص اع      اعذ  ي رو ل   س   ر   ص  ي األجنب  ➢

ملعيلجو هذا امل فةةةةةةةةةةةة    اإلجيبو على و ةةةةةةةةةةةةكيع و اعبحث،  ع  د اعدراسةةةةةةةةةةةةو على  بحث:ال منهجية

 املنهج اع  ةي اع ح  لي. 

الخطو ملعيلجو امل فةةةةةةةةةةةة    قصةةةةةةةةةةةةد اإلجيبو على  سةةةةةةةةةةةةيو ت هذ  اعدراسةةةةةةةةةةةةو اع  دت على   

 :اع يع و

 في  بحث ل ل. بي س   يراع       عيق    ل  : اع طرو واى

 في  بحث ثين. األجنب  ا س   يرتأثير ننص اع      على  ثين ي: تني ل 

 باالستثمارالتمويل وعالقته : املبحث األول 

في  ط ا ل ل،  في  ط ا ثين ع      في هذا املبحث اع طرو واى املنص د بي أحي ل س

 .بي س   ير صيدر اع       عيق   شعض  ن ني ل 

 التمويل  فهومم: املطلب األول 

 سن ني ل  يه و اع      في فر  ل ل، ثه الحيجو ع       في ع      بيملنص د بي عإلحيطو 
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 فر  ثين على اعنح  اع ياي:

 التمويل  تعريفالفرع األول: 

 ا لن الخي  و األسيس و أل  اس   ير هي في اع  ف م بين اإلنةيو الحياي ل   انطيقي

و،  طيملي لن  ج   اعع ائد امليديو لكعر  ا امل  ق  على امل ر    اإليرادات  اعع ائد املس نب  

املصر فيت، فإن ا س   ير في هذ  الحيعو ي  عد عن  عيئد  يد ،  في لغ ا األح ال قد   يك ن 

هذا اع رط كيف ي عنب ل ا س   ير، ف جا لن يك ن  س  ى اعربح املحنم  نب  ،  ه  اع ف  

سو تن  ه الخطر اعذ  ينط   ع    تنة ذ اعذ  ي  ق  على  راعية املس   ر األجنب  عدرا

 ا س   ير   ي و ا كين اععيئد يغطي املخيطر املترتبو على  عر.

  ا هةةةةذا املنط م تةةةةأ ي فكرة اع    ةةةة  اعةةةةذ  يعرف بةةةةأنةةةة : اإل ةةةةداد بةةةةيأل  ال  ا اعر ألةةةةيت 

،   ا ثه (14،  ةةةةةةةةةحو 2002)الحيج،  املعن و بذعر عةيئدة املسةةةةةةةة   ر ا في ل قيت الحيجو وعيهي

 فر  ي    اععني ر اع يع و:

 تحديد دق م ع قت الحيجو ع      . -

 اعبحث عا  صيدر األ  ال. -

 املخيطر اعن  قد ي عر  عري ل  ن يط يزا ع  اإلنسين. -

  ع عر اع       ن ةو لسةةيسةة و  هي و  ا  نيئ  امل سةةسةةو،   ي لدى واى تط ر  ةر    

 لح نو، ف  كا  ةةةةةةةةةة يغو اع      على لن :  ج   اع سةةةةةةةةةةيئ  عإلقرا ،  اعن   سةةةةةةةةةة ح بصةةةةةةةةةةةو 

ن يطري، هذا  ا املنظ ر اعض م ل ي  ا املنظ ر اع اس  األقرب  اس  رار وع   سسو بض ين 

 ا  اح  يجيتهيع  اق  فر   ج    اعع   يت اعن  تبنى  ا  يعري امل سةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةو قيدرة على ت ب و 

 (29،  ةحو 1996)هند ،  .األ  الرو ل 

فيع      ه  " ت فر اعنن د في اع قت املنيسةةةةةا، ل  اع قت اعذ  تك ن ف   امل سةةةةةسةةةةةو في 

ل س الحةةةيجةةةو ع   ال، ك ةةةي ي فر اع    ةةة  اع سةةةةةةةةةةةةةةةيئةةة  اعن  ت كا األفراد  امل سةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةيت على 

 .(67،  ةحو 2004)عس  ل،  "ستهيا  اإلن يج على اعترتيا   عر في فترات  ع نو ا  

ك ي ي كا  عر ة  بأن  " و داد األ  ال اعيز و في ل قيت الحيجو وعيهي كذعر ب  فير املبيعغ 

 .(123،  ةحو 1996)ت ف م،  اعننديو اعيز و عدف   تط  ر   ر    يل ل  عيم"

 ون يج ل  اإلن يج و طيقتهي ز يدة  ن أة تر د عند ي" : ي يلي ا ق صيد  اعني  ل في جي   

 : اع يع  ين اعنيح  ين على يع  د برني جي تنظ ه لجرزتهي فإنهي تض  وعيدة ل  جديدة  يدة
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األبن و   طب عو امل ر   كعدد إلنجيح اعضر ر و امليديو اع سيئ  ك  حصر ل  :  يديو نيح و  1-

 اع د اععي  و  غير  عر.  األ غيل   او ت  

  س   اعن  هي اعنيح و  هذ  اس ع يعري،  ك ة و األ  ال   صيدر ك ةو ت ض ا :  يع و نيح و  2-

 .(127،  ةحو 1985)ع  و،  بيع     

 اعسيبم اع عر   فحسا اع غو، في  ن  لعه الحديث ا ق صيد  ا  طيح في فيع     

   س ير ونةيقري  طر نو األ  ال هذ  اس ع يل اعةيئدة  ك ة و األ  ال  سعر ك ةو: ي    فر 

ع   و  ل    ر   أل  امليع و اع غط و يعن  اع      فإن  ع    ،تر  د    حي عو هذا اإلنةيو

 .(128،  ةحو 1985)ع  و،  اق صيديو

  ت ز عري امل يحو اعننديو املخصصيت تك  ا ع   و بأن  عي و بصةو اع      ك ي يعرف

 اع طن  ا ق صيد  س  ى  على اإلن يج وعيدة اس  رار ع   و ع   و عض ين  اس خدا ري

  ا  د يت و، فيع      بذعر ه  اع أ ين املياي اعيزم ل  ون يج و كينت س ا  املن أة   س  ى 

 في  اس خدا ري ننديو، ق  و  ات ع ن و ل  ق ه ننديو   رة في   خ  ةو   ن عو  صيدر

 اع اس  اع      ب ةر     عر   في   ندرج ،اس  رار تهي على الحةيظ   امليديو اعن ه تك  ا

 امليديو اعن ه ترك ا في  غ يرات واى اس خدا ري ي د  اعن  امليع و  اعصةنيت املعي يت ج   

 .امل ك و  عيقيت

    امل  فرة اعننديو اع سيئ  تك    هي عيم وطير في ع       األسيس و املر و   ع عر

  تحن م   كا، عيئد لعلى ع حن م اعضر ر و اج  يع ي، لن اعري ب خ    امليديو اعع   يت

 على ي ه انجيزهي اعن  امليديو اعع   يت في املخصصيت هذ  ونةيو عند  اع  فير اععنين و  بدل

 . املن آت امل سسيت  س  ى   على ا ج  يعي املس  ى 

  جرد عيس لهدافري ع حن م ت ط ا  هي ،اع       طرو  لسيع ا امليع و اعس يسو  تحدد

 س يسو    ربطري ع حن م املنيسبو اعنرارات على اتخي  اعندرة ب  فنط، املجيل هذا في الخعرة

  اعندرات اع      و عإل كين يت األ    عيس خدام  هيدف دق م كأس  ب املخ  ةو األن طو

 تحن م ععر املحددة لهدافري واى اع   ل  شغ و الخد يت و، ل  اإلن يج و امل سسيت في امل يحو

 بيعتزا يتهي اع في  على  قدرتهي ا س   ير و  امل ير   امل سسيت اس  رار و امل لى عض ين اع ن  و

 . (81،  ةحو 2004) طر، 
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 األ  ال على املس   ر ل  امل سسو ت حص  بهي اعن  اعك ة و في اع      قرار   بحث

 هنيا س ك ن  ألن  ا س   ير بنرار  ث ني ارتبيطيعيس   يرات،   رتبط قرار اع       اعضر ر و

 ت     .  تك ةو ا س   ير   امل ر    رد ديو  عدل بين  نيرنو

 امل ير   ا   ير امل سسو ل  املس   ر على ف جا  حد دة، امليع و امل ارد لن  ب ي

 .اإلفيل ل طير  ا  اع ن  ص تك ةو  نخةضو     رتةعو  رد ديو تض ا اعن  ا س   ير و

 ي  ر املمول   كا لن ُيط م على 
ى
امليل كس  عو   س   " املس   ر اع ين   " فر  غيعبي

،   عكا عيس عدي   عرة Experience of market trading  يحو     عرات س و اع دا ل 

امل ر   امل خصص ف ك ن اس   ير  بإتيحو هذا امليل     غ    عدى امل خصصين     

األسيس    فرنيا املس   ر ،ل نةس    ز يدت ع  ر بد رة اس   ير و ين ج ع هي ون ي  املي الخعرة،

Investor    امل  ل املس   ر اع ين   funder Financier .ك    ه ي يبحث عا اعربح 

كذعر ت جد  صيدر ت     غير ربح و على املس  ى امليد    عك هي تحنم لهداف لدب و   

ل  اعرعية  Donors     : املينح ن  تن   و   دعيئ و؛     ه    يط م ع يهه  س  يت

Sponsors.   

  ي ي ه اع      ا س   ير   ا  يل  سطي      املصيرف 
ى
،  ا تحيدات banks عيدة

،   ركيت lenders،  املنرفين brokers،  اعس يسرة credit unionsا ئ  ين و 

عرذ  ،  على اعرغه  ا ا  يف اع ةي    اعنين ن و  اإلجرائ و companies insurance اع أ ين

اعر أليت اع س طو، فيملر و األسيس و ت     في ت افر اعس  عو امليع و،    ه ت فيرهي  ا  يل 

اس خدام  سيه يت ل  ال اععديد  ا اعع ي  اعذيا يط ح ن واى اس   ير  د راتهه عا 

 طر م هذ  اع ركيت  نيب  نسا ربح و ثيب و    ةم ع يهي.

  هميتهوأ لتمويلإلى االفرع الثاني: الحاجة 

 أوال: الحاجة إلى التمويل

بيعنظر واى جديو الحيجو واى اع      في لكثر األح ال  ع  شسةةةةةةةةةةةةة    اعضةةةةةةةةةةةةة ين على األق ، 

فإن ط ا اع      عيس   ع ني بيع ةةةةةةركيت فحسةةةةةةا، ب  بيألفراد  الحك  يت كذعر، ف جا لن 

كبير ل  ع دبير يك ن ك  ثةةخص  سةة    عا اع     ، سةة ا  كين هذا اع       ي ةةي ب  ةةر   

بني   سةةةةةةةةةةةةةكا ثةةةةةةةةةةةةةخقةةةةةةةةةةةةة  ، فإن  يجا  راقبو اع دفنيت اعننديو الخيرجو  ا جرو  اع دفنيت 

 اعننديو اعدا  و  ا جرو ل رى.
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  سةةةةةةةةةةةة  ع و امل  ل هي  حي عو اع أكد  ا حسةةةةةةةةةةةةا تدبير املحصةةةةةةةةةةةةيت  املدف عيت بح ث 

 ع  في  بيملدف عيت اعيز و ك  ي نررت
ى
 .(74،  ةحو 2004)امل س  ،  يسير امليل دائ ي

  ن  فإن اإل ةةةةةةةةةةةةكيل   يك ن  اردا على املسةةةةةةةةةةةة   ر عند ي ت سةةةةةةةةةةةةي ى املصةةةةةةةةةةةةر فيت  ع ائد 

ا سةةةةةةةة   ير، ل ي و ا كينت اعع ائد ل  املصةةةةةةةةير   تحدر ش ةةةةةةةةك    نط   غير  سةةةةةةةة  ر فإن  ي زم 

تدبير فةةةةةةةةةة ين ع  فير امليل ع  صةةةةةةةةةةر فيت اعضةةةةةةةةةةر ر و،   حدر هذا ك ن اعع ائد امليع و لق   ا 

عر نر ر اععجز املياي،    يخةى لن  و ا كينت اعع ائد امليع و لكعر  ا املصةةةةةةةةةر فيت   نجه عا  

 عا اع      ت ي ي. ن  غياملصر فيت فإن املس   ر يك ن ل يم  ف  امليل اعةيئض، اعذ  

 في حيعو تطب م هذا املةر م على   ةةةةةير   اعبني  ا سةةةةة   ير و ف ظرر عديني فةةةةةر رة ع   

ب ين حجه اعع ائد امل  قعو  املصةةةةةةةةةةر فيت،  حجه املخيطرة اعدراسةةةةةةةةةةيت ا ق صةةةةةةةةةةيديو اعيز و ع

 على  س  ى ع ر اس   ير امل ر  ، قب  اع ر   في اعبحث عا لس  ب اع      املنيسا.

 ثانيا: أهمية التمويل

-2002)  ني،   تظرر له  و اع      عسد الحيجو وع   على  ج  الخص ل ف  ي يلي

 :(39 ةحو  ،2003

  ات اععجز في ل قيت حيجتهي وعيهي. ا ق صيديوت فير املبيعغ اعننديو اعيز و ع  حدات  -

 ع بيد،   ي يسيهه في تحن م اع ن  و اع ي  و.  ا ج  يعي ا ق صيد تحن م اعن    -

 ت فير  ني ا  غ  جديدة ت د  واى اعنضي  على اعبطيعو. -

  ا طرف اعد عو.تحن م األهداف املسطرة  -

 تحن م اعرفيه و ألفراد املج    عا طر م تحسين اع فع و املعي  و. -

 ت فير اعسكا  ت فير اعع  . -

 ع    فإن اع      يع عر  ا اعنرارات اعري و  اإلسترات ج و في ل    سسو اق صيديو ل  

ع      عصا س ا   ع م األ ر بحجه األ  ال ل   صدر الحص ل ع يهي، في اس   ير    ر   

رئيس   عك   ا ع  ن  اع جريز  ا س غيل في امل سسو ل   ي يعرف ب رح ن  اإلنجيز  اإلن يج 

 ،    غن  عن   س  رار و اعن يط.ا س   ير  بيعن يط 

  زداد في اع قت الحيفر ا ه  يم اع اس  عدى رجيل األع يل  رجيل ا ق صيد 

 ر ي ثيب ي على جد ل اعةرد  األسرة  امل سسو  اعد عو.بيع     ، فيع      اع  م ي ك  بندا ج ه
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 امل ير   ت      طرو  الجد ى  بدراسيت يس   ب ي ا ه  يم األ يرة او نو ك ي يزداد في

 اعن  امل كيت لعند  ا يع عر  اعذ  ل  ت س عري، إلن يئهي اعيز و بيأل  ال امل سسيت  و داد

 .كين ب د ل  في ا س   ير ي اجرري

 يترتا ك ي  امل ير  ، امل سسيت  خ    في املر و اع نيئ   ا األ  ال ويجيد  ع   و

  صيدر بي   ير امل ع نو اعنرارات  له ري اعنرارات املنيسبو اتخي  اع      ع   يت على

 املر و  املعندة، اعنرارات  ا اع       صيدر  ا   ير بيع      امل ع نو فيعنرارات اع     ،

 اتخي  على يترتا  لن   ي و    أن و، ج دة دراسو دراس   املس  ل  ا ي ط ا اعذ  األ ر

 .اعري و  ا اعن يئج  ج  عو اع      قرار

  يرج و  صيدر واى الحيجو عند عري اع يشعو  املنظ يت  اعد عو امل سسيت  عرذا تلجأ

 لج    اعدائه ا س خدام رغه ا عتزا يت ل  ع سديد اعصند و  في عجز  ا س ا  حيجيتهي عسد

كبيرة في سد حيجو امل ير    له  و ع       بأن اعن ل  ي كا اعنح  هذا على ،امليع و   اردهي

   هي  ي و.  األجن  وعي و وع    ا س   ير و

    كا لن نج   له  و اع       ا اعنيح و امليع و في الج انا األسيس و اوت و:

 ا س   ير  اع ركيت   س  ي اعنيئ و على اعن يط  طرف  ا  عواملحيفظو على اعس    ي كا : 1

 هني اعس  عو اع     ،    اعع ه لن قرار طر م عا و   اع صة و اإلفيل  طر  ا  ح ييتهي

   عن  ي،اس حنيقر عند ع يهي املترتبو ا عتزا يت مل اجرو اعكيف و اعسيئ و األ  ال ت فير  عن 

 .كبيرة  سيئر د ن  قصيرة فترة  يل جيهز نند واى امل ج دات شعض تح    على كذعر اعندرة

  دف عيت  يزان على اعضغط تخة ض واى ي د  الخيرجي ع       األكةأ ا س خدام ون : 2

  املي  و اعربح و الخيرجي اع      اس خدام كةي ة ع ا   املع  م لن لهه   ا ،املدينو اعد عو

 .  اعس  عو  املر نو

 اع يبت امليل رلل تحسين ل  تجديد لج   ا امل سسو لهداف تحن م في اع      يسيهه : 3

  س خد ري سر عو ك س  و ليضي   ع عر  او ت، اس بدال املعدات ل  كيألبن و ع   سسو

 املياي. اععجز حيعو  ا  الخر ج الجير و اح  يجيتهي ب  ع  اج  امل سسو

 ل  األ  ال تحر ر على يع   فر  ،ا س   ير و ع   سسو الحسا اعسير اع      يض ا : 4

 اعد    ا   ز د اع  غ   اح  يجيت    فر ي،ل   يرجر امل سسو دا   س ا  امليع و امل ارد

 لن يجا األسيس و اعن  اعنرارات  ا قرار  يع عر عرذا جديدة،  ل رى   عط و   ير   بإنجيز

 اع       صيدر عا يبح  ن د  ي امليع و اعنرارات  س خد ي لن  عر امل سسو،  ع ن  بهي
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  اس خدا ري لحس هي،  ا   ير املستهدف ا س   ير   عطب عو امل ر    امل افنو اعيز و

 ب  غ على يسيعد   ي  بد ن  خيطر، تك ةو بأق  عيئد لكعر  تحن م ي نيسا ل  ي اس خدا ي

 ي     امليل رلل تك ةو  ا ي كا  ي لق  امل سسو يك   اعذ  اعبدي   لن املسطرة، األهداف

 .(103،  ةحو 2009) ريرة، امليع و  اعس يسو لسيل يع عر اعذ  اع      طرو  ا   ير في حسا

 باالستثمارمصادر التمويل وعالقته : ثانياملطلب ال

 ،اى عند ب توه  اعلج   سيع ا اع      الحدي و ع   ير   ا س   ير و لهه ون  ا ل

بأن : "نظيم يعرم بين اعد عو ل  وحدى الجريت اإلدار و اع يشعو عري  B.O.T)رف عند ب ت )ح ث يع

 Project  طرف  يل لجنب  عيدة  ي ي خذ  ك   ركو ل   ي يس   ش ركو امل ر   )

companie)  ق صيديو على حسيب ت ر شغر    ي د لحد املرافم اععي و  ات اعطب عو ا

س غيل ط ل  دة س غيل املرفم  الحص ل على عيئد هذا ا  ي،  ق ي ري  نيب   عر باع ركو

اع عيقد  في نهييو ت ر اعةترة ت تزم اع ركو ب س  ه املرفم واى الجرو امل عيقدة د ن ل   نيب  

 ".  يع و  ا كيفو األعبي   بحيعو ج دة

فر  ل ل، ثه ن طرو شعد  عر  ع   ي سي ه اع طرو ل   واى  صيدر اع       ا   يرهي في 

 واى عيقو اع      بي س   ير في فر  ثين على اعنح  اع ياي:

 الفرع األول: مصادر التمويل واختيارها:

  :مصادر التمويل –أوال 

 ي كا لن ننسه  صيدر اع      شعدة تنس  يت واى  ي يلي:

    ننسه واى:من حيث امللكية:  - 1

اع       ا امليعكين لنةسةةةةةةةةةةةةةره   عر  ا  يل عدم ت ز   األربيح ل  ز يدة رلل امليل،   ط م  - ل

 ع    بأ  ال امل ك و. 

اع       ا غير امليعكين  هه املنرفةةة ن،  قد يك ن ن  سةةة أجر ا ع  ن ةةةأة ل  بن ا ت      - ب

 .(25،  ةحو 2011-2010)بدرة،    ط م ع    بأ  ال ا قترا  ،ل    سسيت  يع و

 :   ننسه واى: من حيث النوع - 2

  ه  اعذ  يحص  ع    املس   ر  ا اعبن ا  امل سسيت امليع و األ رى. :اع      املصرفي - ل

 .(26 ةحو ، 2011-2010)بدرة،   ه  اعذ  يحص  ع     ا اع جير :اع      اع جير  - ب

 :   ننسه واى: من حيث املدة - 3
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    اعنر   اعبنك و  اعسةةةةةةةةةةةةندات، بح ث تك ن  دت  لكثر  ا ع ةةةةةةةةةةةةر  :اع      ط    األج  - ل

 سن ات.

 ه  اع      اعذ  ي  د  ي بين اعسةةةةةةةةةةةنو  اعع ةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةن ات،      :اع         سةةةةةةةةةةةط األج  - ب

 .بي س ألجيراعنر   املصرف و،  هذا اعن    ا اعنر   يننسه واى: قر    بي رة  اع      

 ه  اعذ  تك ن  دت  لق   ا سةةةنو،     اعنر   اعبنك و  اع       :اع      قصةةةير األج  - ج

اع جةةير   تن م اعبن ا اع جةةير ةةو   ا ئ  ةةينملصةةةةةةةةةةةةةرفي ا ا ئ  ةةيناع جةةير ،  تننسةةةةةةةةةةةةةه بةةد رهةةي واى 

-2010)بةةدرة،  ع    ةة  ع   ةةيتهةةي الجةةير ةةو ل  البتز  ةةد املن ةةةةةةةةةةةةةةآت املخ  ةةةو ب ةةي تح ةةيج وع ةة   ا 

 .(27،  ةحو 2011

   ننسه واى:  ،:   ع عر  ا لهه اع نس  يت اعع   ومن حيث املصدر - 4

 ا رتبيط  ك ن  صةةةةةدر   ا   سةةةةةسةةةةةو اسةةةةة   ير و ل   يعكيهي،  ه  ي    حيعو  تمويل داخلي: - أ

 املبي ر بين ع   ن  تج    املد رات  اس خدا ري في ت      خ    األن طو.

 املد رات عتراكه يس خدم اعذ  اع      اعذا ي  ه  يع        كا لن يط م ع    ب

  ج    اع سيئ  ه  ل  امليع و، بيعتزا يت  ع  في  امل ر   حننري اعن  األربيح  ا امل أت و

 دائ و بص رة تبنى  اعن  ا س غياي ل  اععيد  ن يطري بةع  لن أتهي امل سسو اعن  اع      و

 ةحو ، 2012-2011)براير، اعض ينيت امل ن حو ع  س   ر األجنب  في الجزائر،  ط   و ملدة ل 

142).  

 اح  يجيتهي واى ع      املصدر هذا على ا ع  يد في امل ر عيت قدرة   رج  ا  يف

  ز يدة اإلن يج تكيع   فغط على بندرة امل ر   اعذا ي اع      و كين يت ت س   ارتبيط

 امل ر  . لربيح ز يدة واى ي د    ي  ن جيت  لسعير

 اعصغير فيمل ر   امل ر  ، حجه بي  يف تخ   اعذات و  اع       صيدر لن ك ي

 نطيو في  امل ر   اعكبير امل ر  ، لصحيب ل  امل ر    يحا على  ع  د اعدا   و  صيدر 

 األربيح على يع  د اععيم  امل ر    ا ح  يطيت  غيرهي، املسيه ين على يع  د الخيل اعنطي 

 .األعضي   سيه و على يع  د اع عي ني  امل ر     سيه و اعد عو، املحج زة

  يحا ثخص و على  ع  د اعن   هي اعشخص و امل ر عيت كك  اعةرد   امل ر  

 كينت س ا  عدي  حيفرة ل  ال  ا امل ر   عدى  يحا  ي على  ع  د بيع ياي فه  امل ر  ،

    امل ر  . بصيحا  ي و ل  بيمل ر    ي و ل  ال



 

 في الجزائر وأثره على تدفق االستثمار األجنبي املالي التمويل
 

449 

 املةر م هذا بين املنيرنو  ا  بد اعدا لي، اعذا ي ل  اع       ةر م ت ف ح  بغ و

  صيدر لحد بأن  امليل يعرف رلل اعنين ن و اعنظر  جرو ف ا الخيل، امليل رلل   ةر م

 اعن  اإل كين يت آ ر ب عن  ل  املن أة، لصحيب ل                يحا اعتزا يت يحدد اعذ  اع     

 قد الحي ت شعض  في ا ق صيد ، اعن يط مل يرسو ت فيرهي امل ر   لصحيب ي  جا على

 ألصحيب ل  اعةرد  امل ر   عصيحا امل   كيت اعشخص و الخيل امليل رلل واى ينسا

  ن أة كينت املن أة، س ا   يزان و في عيدة يظرر   امل ك و  ا اعن   األثخيل،  هذا  ركيت

 اعتزا يت اعةرديو امل ك و تحديد في بيلحسبين ي  ذ لن اعبديه    ا لثخيل،  ركو ل  فرديو

 اعغير. اتجي  اعةرد

 داخلي:التمويل مزايا ال – 1أ

 :(53،  ةحو 2003-2002)  ني،   ي يلي اع      اعدا لي ل  اعذا ي   ا  زايي

 .تك ةو بأق  اعطب عي امليل رلل ع ك  ا األ ل  املصدر ي    لن  -

 .تي و  ودار و  يع و بيس نيع و ت     ا س   ير   يحبو اعن يط  امل سسو يجع   -

 .امليع و بيعع   يت امل ع نو اع كيع   عا  امل سسو على يز    -

 اعضرائا،  ا  عةى يع عر  اعذ  اعذا ي اع      في األكعر الجز  ي    ا ستهيا لن  ب ي  -

 .امل سسو ل  ال تخض  عري اعن  اعضرائا  ج    يخةض فإن 

 . ا س   ير ا د ير بين اع  ازن  اعذا ي يحنم اع      -

 .ا ئ  ين ش ر ط اع ن د د ن  ا س   ير ن   ا   ير في ع   سسو الحر و يعطي  -

 داخلي:التمويل عيوب ال – 2أ

ت لخص في  ع       اعدا لي ل  اعذا ي شعض اعع  ب ا جرو  نيب و   بد  ا اعن ل لن   

 :يلي

 .امل سسو حيج يت ك  ع غط و اعذا ي اع      حجه يكةي   األح ين غيعا في  -

 . الخيرج و اعدا   و األ  ال  ا ب ز ج ت  ل  اعن  ت ر  ا لق   رد ديو يحنم  -

 طبني  امل ر عيت قطيعيت  خ    على ت ز عري وعيدة ثه عي و بصةو ا د يرات تج    ي ن  -

 . ع نو اس   ير و أل ع  يت

  ا ا سةةةةةةةةةةةةة ةةةيدة ععةةدم ي د    ةةي اعبطي  اع  سةةةةةةةةةةةةة  واى ي د  اعةةذات ةةو األ  ال على ا ع  ةةيد -

  .ا ح  يجيت ع  ب و اعذا ي اع      عدم كةييو شس ا املربحو ا س   ير و اعنر  
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 على ك  ي كا تصةةةةة ر اع      اعدا لي على  سةةةةة  ى ك   ا امل سةةةةةسةةةةةيت  اإلدارات على 

 اعنح  اع ياي:

:  ه   ي يعرف عيدة ب صةةةةةةةةطل  االقتصــــــــاديةالتمويل الداخلي على مســــــــتوت امل ســــــــســــــــات  -Iأ

اع      اعذا ي ع   سةةةسةةةو  اعذ  ينصةةةد ب  " و كين و امل سةةةسةةةو على ت     نةسةةةري بنةسةةةري  ا 

  عةةر  ا  يل  ةةي ت   كةة   ا   ارد  ات ةةو   ةةيحةةو،  اعن  ت ك ن ع   ةةي  ا  ، يل ن ةةةةةةةةةةةةةةيطرةةي"

 .ا ح  يطيو عا اعع   يت الجير و  امل    و في األربيح  ات اعطيش  اعة ائض اعننديو اعنيتج

: فيعردف ا ق صةةيديو   ضةة  ج  ي لن هنيا غرفةةين  ا اع      اعدا لي ع   سةةسةةيت  

األ ل اعذ  يسةةةةةةةةعى واى تحن ن  ي     في املحيفظو على اعطيقو اإلن يج و ع   سةةةةةةةةسةةةةةةةةو،  اعردف 

  عر  ،نو اع      و ف      في ت س  امل سسو  تن  تهياع يني اعذ  يراد تحن ن   ا هذ  اعطر 

،  ع    فإن اع      اعدا لي ع   سةةةةةةسةةةةةةو  اح  يطيت ا  يل  ي تح ز   ا لربيح غير   زعو 

 ه  عبيرة عا  ج    األ  ال املح جزة شغض اعنظر عا  عداد ل كيعري.

بةةةأنةةة  و كةةةين ةةةو اإلدارات : ي كا  عر ةةةة  التمويـــل الـــداخلي بـــالرســـــــــــــبـــة ل دارات العموميـــة - IIأ

،  هذا اعن    ا اع      د يراتااعع    و على ت     نةسري بنةسري  ا  يل  ي بح زتهي  ا 

ح ث لن  ك  ي ارتة   عيد يريك ن  صةةةةةةةةدر  اعد  ،   عر  ا  يل اعنسةةةةةةةةبو املخصةةةةةةةةصةةةةةةةةو  ن  

 اعد   تز د  ع  اعك  و املد رة  هي املخصصو ع      .

اع      تكعر له     في الحي ت اعن  يصعا فيهي و كين و الحص ل ك ي لن هذا اعن    ا 

  هي ارتةي   عد ت  ، اعن  قد تحنم عكا ش ةةةةر ط قيسةةةة و ،على ت   يت  ا  يرج هذا اعنطي 

على اع    ةةةة  عا طر م   اردهةةةةي اعةةةةذات ةةةةو  ضةةةةةةةةةةةةةح ةةةةو  ا ع  ةةةةيد عنةةةةد ةةةةي ت  جةةةة  واى  ،اعةةةةةيئةةةةدة

  ب  ج    د رات   اسةةةةةةةةةةةةة خدا ري في ون ةةةةةةةةةةةةةي  رلل  يل   ن م اعنطي ،ا سةةةةةةةةةةةةةتهيك وبيح  يجيتهي 

 طب عي  يل بهه.

ل ةةي بخصةةةةةةةةةةةةة ل اإلدارات اعع    ةةو     ةةو بةةيلحك  ةةو، فةةإن اع    ةة  اعةةدا لي الخةةيل بهةةي 

ي ك ن في األسةةةةةةةةةةةةةةيل  ا   اردهةي الخةي ةةةةةةةةةةةةةةو الحةي ةةةةةةةةةةةةة ةو  ا فةيئض امليزان ةو عةي ةو،   ا ثه فةإنة  

اع    ةة ،   عةةر  ا لجةة  ون ةةةةةةةةةةةةةةي   تك  ا رو ل ل  ال بةةإ كةةينهةةي لن تلجةةأ واى   ةة  هةةذا اعن    ا 

 . (59،  ةحو 2008-2007)ب عب د ،  طب ع و ترتبط بأن طتهي اإلدار و  اع نن و

 عا  يعكيهي     ا قترا  اعبنكي تمويل خارجي: - ب
ى
   ك ن  صةةةةةةةةةةدر   يرج امل سةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةو  بع دا

 في   عر الخيرجي اع      واى ا سةةةةةةةةة   ير   ةةةةةةةةةيحا امل ةةةةةةةةةر    يلجأبح ث ، اع      اع جير    

 امل يحو في املد رات         عر في عدي ، امل  فرة اعذا ي اع       صةةةةةةةةيدر كةييو عدم حيعو
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 سةةندات ل  قر فةةي كينت سةة ا   يع و اعتزا يت ب اسةةطو لجن  و ل  كينت  ح  و امليع و األسةة او

 .(66،  ةحو 2002)الحيج،  اع      واح  يجيتهي  مل اجرو لسر ي ل 

     ز  اع      الخيرجي واى ت      بي ر  آ ر غير  بي ر ك ي يلي:

:   ععر هذ  اعطر نو عا اععيقو املبي ةةةةةةةةةرة بين املد ر  املسةةةةةةةةة   ر د ن التمويل املباشـــــــــر - 1ب

 ات اعة ائض امليع و تن م ب  ج   ف ائضةةةةةري  ا ق صةةةةةيديوتد   ل   سةةةةة ط  ياي ألن اع حدات 

 واى اع حدات  ات اععجز املياي.

 هذا اعن    ا اع      ي ه  ا  يل األس او عا طر م   سسيت  التمويل غير املباشر: - 2ب

اع سةةةةةةةةةةيطو امليع و، سةةةةةةةةةة ا  كينت ننديو ل  غير ننديو، ح ث ت  اى هذ  امل سةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةيت  ر و ج   

 اق صةةيديو حدات ا ق صةةيديو  ات اعةيئض  ا عيئيت    سةةسةةيت اعننديو  ا اع ا د يرات

ثه تن م ب  ز    ةةةي ج ع ةةة   ا  ةةةد رات على اع حةةةدات املح ةةةيجةةةو،    جلى  عةةةر  ا  يل  ةةةي 

،  ع    فإن لهه ن يئج طر نو اع      ا ع بير ينت نح   ا قر   ع ثةةةةةةةةخيل اعطب ع ين ل  

واى  ا د ير    ا ك نيزامليع و على تح    غير املبي ةةةةةةةةةةةةر ت جلى في قدرة   سةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةيت اع سةةةةةةةةةةةةيطو 

،  كذعر في قدرة عدد  ا   سةةةةةسةةةةةيت اع سةةةةةيطو امليع و،  ي ةةةةةو املصةةةةةيرف   هي اد ير  ت ن   

  ا  ا سةةة   ير  على لن تن م بيملسةةةيه و في  ضةةةيعةو حجه اعن ة اع ةةةرائ و امل جرو ع   ن   

ر م اع  سةةةةةةة  اعنند     كن  لن ثه فإن اعنظيم اعبنكي ع   ي بإ كين  ت فير ق ة  ةةةةةةةرائ و عا ط

 .ا س   ير  ي ج  هذ  اعن ة اع رائ و ع   ن   

عةةةي ات اعضةةةةةةةةةةةةةر   ةةو اإل اعةةد عةةو املضةةةةةةةةةةةةة ةةةو عيسةةةةةةةةةةةةة   ةةيرات األجن  ةةو عبعض  نح   عريع ك ةةي

ا سةةةةةةةةةةةة   ير ،   عر ملي قد ي فر  جرا   الج رك و  سةةةةةةةةةةةةيه و غير  بي ةةةةةةةةةةةةرة في ت     امل ةةةةةةةةةةةةر   

 ين م بيس غيعري في  ن   راح    ر ع .ا س ةيدة   هي  ا ل  ال قد 

  :اختيار التمويل –ا ثاني

 ب ةةةةةةةةةةةةةكةة  عةةيم فةةإن هنةةيا ج  ةةو  ا املحةةددات اعن   سةةةةةةةةةةةةةةيعةةد في ا    ةةير بين املصةةةةةةةةةةةةةةيدر 

 اع      و،  هي:

  ي يةرف  امل  ع ن  ا ق  د لثني  ط ا اع     . -

نيت اعننديو  ا عد    ي يةرفةةةةةة  امل  ع ن  ا   اع د ع  سةةةةةةديد،   دى  نيسةةةةةةبو  عر ع  دف -

  تير خ ا س حنيو في فترات اعسداد.
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تحديد تك ةو ك  ن    ا لن ا  اع      و ا كين عك   صةةدر ت   لي تك ةو  ي ةةو ب ،   بد  ا  -

 نةةيرنةةو  عةةر    اعع ائةةد امل  قعةةو  ا ا سةةةةةةةةةةةةة   ةةير، ف  ه ا   ةةير املصةةةةةةةةةةةةةةدر اع    لي    اععةةيئةةد 

 ةضو.ا س   ير  املرتة   اع ك ةو املنخ

حجه األ  ال اعن  ترغا املن ةةةةةةةأة ل  املسةةةةةةة   ر بيلحصةةةةةةة ل ع يهي،  و كين و ت ب تهي  ا املصةةةةةةةيدر  -

 . (73،  ةحو 2008-2007)ب عب د ،  املخ  ةو

  باالستثمار الفرع الثاني: عالقة التمويل 

لن ع     ةةة  ج  ةةةو  ا اع نةةةيئ  تبين له   ةةة ،    كا وج ةةةيل  بنةةةي ا على  ةةةي تنةةةدم يظرر

 هذ  اع نيئ  في الج انا الخ س اوت و:

: ه  ن    ا لن ا  اع خط ط يسةةةةةةةةةةةةةةةيعةةةد في اإلعةةةداد في املسةةةةةةةةةةةةة نبةةة  ح ةةةث لن التخطيط املـــالي -1

تنديرات املب عيت  املصةةةةةةةةير   املسةةةةةةةة نب و اعرلسةةةةةةةة يع و ت ج  تةكير املدير املياي نح  امل ط بيت 

 امليع و في املس نب .

 .:  هي  نيرنو لدا  املن آت بيلخطط امل ف عوالرقابة املالية -2

:  ا  يل ت  ين اع دفنيت اعننديو اعدا  و  الخيرجو  يل اعةترة الحصـــــــــــــول على األموال -3

 اعن      ري الخطو.

على األ  ال  ا : شعد ق يم املدير املياي بإعداد الخطط امليع و  الحصةةةةةةةةةةةة ل األموال اســــــــــــتثمار  -4

 اق صيديي اس خدا ي صيدرهي، ع    لن ي أكد  ا لن هذ  األ  ال  س خدم بحك و   س خدم 

 دا   املن آت.

: ون اع نيئ  اعسيبنو في  نيئ  د ر و  دائ و عإلدارة امليع و  املدير مقابلة مشاكل خاصة -5

 قد   تحدر  يل  املياي،  عكا قد تظرر   ةةةةةةةةةةةةةيك   يع و  ات طب عو  ي ةةةةةةةةةةةةةو  غير   كررة،

 امل ر  .

  نذ فترة  ا سةةةةةةة   ير و سةةةةةةةير  امل سةةةةةةةسةةةةةةةيت  اه  يم انصةةةةةةةا: االســـــــتثماراتمخطط تمويل  -6

ط   و في اعبحث عا  سةةةةةةةةةةةةةيئ   لد ات تح    و  سةةةةةةةةةةةةة ح  يل فترة ز ن و  ع نو بإعطي   ةةةةةةةةةةةةة رة 

 ديني  ك و عا تط ر امل سسو،  اح  يجيتهي،  عا ه ك ري املياي.

ةسةةةةةةةةةةةةةةةة  بن ة عنةةةةد الحةةةةديةةةةث عا جةةةةذب ا سةةةةةةةةةةةةة   ةةةةيرات  ف ح قن ات فةةةةيع    ةةةة  يةر  ن 

  جي ت اسةةةةةةةةةةةةة   ير و جديدة ل يم رلل امليل الخيل   سةةةةةةةةةةةةة  ي لن امل ةةةةةةةةةةةةةير   عند ي تبحث عا 

 ي ت جي ز نسةة    نصةة  تكيع   امل ةةر    عنجيحري ح ث غيعبي نهي  ع عر   ةةرطي  ر ياع      فإ

 ل  لكثر.
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       ت     ا س   ير في األ  ال املخصصو مل اجرو اعنةنيت اعن  يترتا ع هي   م 

كيق ني  او ت  اع جريزات  ا س   ير  طيقو ون يج و جديدة ل  ت س   اعطيقو الحيع و ع   ر   

   ي وعيهي  ا اعع   يت اعن  يترتا على اعن يم بهي ز يدة اع ك  ا اعرلل  ياي ع   ر  .

ه  حص  و ثير ن يطيت هي  ا س   يرا  جرو نظر املخطط الجزائر  فإن         

 :(96،  ةحو 2003-2002)  ني، 

 اق ني  ل    م س عو  ع رة بهدف ز يدة طيقو اإلن يج ل  ون ي   ج  عيت ون يج و كي  و. -

 ع رة شس عو ل رى  ع رة ع  حيفظو على تجديد اع جريز امل ج د امل ع م بيس بدال س عو  -

 طيقيت اإلن يج.

نةنيت اعص ينو  اإل يحيت اعكبيرة ع ع يد املخصصو إلطيعو الح ية ا ق صيديو ع  جريزات  -

 امل ج دة ب عن  املدة اععيديو عيس غيل.

 ه ي: ا س   ير   ي تندم ي ض  لن هنيا  ي  ين لسيسي ين ت يزان ت     

األ  ال املنةنو على ا س   ير ي حنم شعد فترة ز ن و ط   و نس  ي شعد حد ر لن عيئد  -

 اإلنةيو، ك ي لن اععيئد   ي حنم دفعو  احدة  ون ي ي  ز  على فترات  د رات ون يج و.

ز يدة عنصر عدم اع أكد املرتبط ب نديرات ويرادات  تكيع   ا س   ير اعنيتج عا ط ل اعةترة  -

عن يط ا س   ير    ي تة ح   ا اح  ي ت  غير املعط يت في نهييو اعةترة عا اعن  يس غرقري ا

 بدايتهي.

ترتبط ش ك   ث م ش ن  ن ا ي الح ية  ا س   ير وثه ون كي  ا ع   يت اع       اعن يطيت 

ا ق صيديو  امليع و لج    األثخيل اعطب ع ين  املعن  ين  ا نيح و،   ا تأثيره ي على ج    

فيع      قض و ج هر و ع عديد  ا األفراد  اع ركيت  اعد ل في اعسعي  ، طو  ا نيح و ل رى األن

 نح   عيلجو اعننص في املد رات  اإليةي  بيملس  ز يت.

 بهذا يزداد ا ه  يم بيع      على املس  ى اعةرد   اع ركيت  اعد ل   عر مل اكبو اع عي ن 

نحا في عصر جديد  ه  عصر اعع ملو امل  يز بيملجيل  ي و   ،  اع ط ر اعذ  يس د د ل اععيعه

 األجنب  على  ج  الخص ل. ا س   ير  

 األجنبي االستثمار املبحث الثاني: تأثير نقص التمويل على 

 في هذا املبحث اع طرو واى لثر  خيطر اع      على تدفم ا س   يرات األجن  و أحي ل س

 .األجنب  ا س   يراعع ائد اعس ب و عننص اع      على  في  ط ا ل ل،  في  ط ا ثين ن ني ل 
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  األجنبي ر االستثما املطلب األول: أثر مخاطر التمويل على تدفق

 ا س   ير و اع      تبنى قيئ و بن يم امل ير    ا س   ير ي  ا  ر لن اععيقو بين 

األجن  و  ا س   ير وشغض اعنظر عا حج ري،   ا ثه فإن ل ل  ي يهدد هذ  اعن يطيت 

  ص  ي ه  ننص اع       ا الجريت  اعر أليت امل ك و بذعر.

فإنني نجد لن لكثر  ي ي ثر في تحنن  ه   ج د اععديد  ، ب ح    هذا اعننص في اع     

على جذب  بيعس ا ح  ي  ا اعع ا   اعن    ك   خيطر حن ن و   س  ي ب ن عري،   ي يع د

  اع      فإن  تر واى هذ  املخيطر اعن   ع ،  بيعرج  ي تأ ر  ك ي  ن عي اع أثير ف ،ا س   ير

 . (80،  ةحو 2008-2007)ب عب د ،  ي كا تنس  ري واى  خيطر  يديو  فن و  اق صيديو

 املخاطر املادية  :الفرع األول 

، يل  جز    ه وامل  ع ا س   ير و   ر يت   امل في س ا  قد ت   هي ت ر املخيطر اعن 

  صير   تكيع    ي د  بيعضر رة واى ه  اع ف  اعذ   ،وفيفي في اعع ائد   بيع ياي ين أ عا

ح ث لنهي ت ن  كيه  املس   ر  تثبط  على   ا  و اس   يرات   ،عه تكا في الحسبين وفيف و

عر ألسبيب  يديو ل  طب ع و ل  اعع دة واى اعب د املض   بيس   يرات اق صيديو جديدة   

 يرجو عا نطيق ،   عجز عا اع حكه في تبعيتهي ل   عرفو حد دهي  تةي   ري  ت ق تهي  حج ري 

اع    اعذ  قد ين أ شس ا احتراو امل ر    ي قد يصيب   ا   عر    يل  غير  عر،

 كيألعي ير امل عددةشس ا عي    ا ع ا   اع    اعطب ع و  ي قد يلحم ب  ل  ا س   ير ، 

ل  على آجيل ونجيزهي  ات  نجيحري،ا س   ير  اس نرارعلى   اعة ضينيت  اعز زل،   ي ي ثر س بي

 .ك ي  ن عي ن يئجري اع أثير في  ل

 املخاطر الفنية  :الفرع الثاني

تنب   ا حن نو لن  ريرة تنة ذ امل ر     س  ى ج دة  ت ر املخيطر اعن  ت     في   

عند  ع  ي خطط ي يك ن قد   ت  افم     اعكةي ات اعن   و  املحد دة   اد اعبني  ع   ر   

في اعةترة اعز ن و املحددة عذعر،  عيس   ير ا اس غيل  اعدراسو األ ع و ع   ر   ا س   ير  

   ر   غير   ه  فق يم   ن أ عا  عر 
ى
ع ن يطيت  املط  ب األ     عيس غيل  تنن ي ن ي

ب  غ يسته ر  ا لج    بد لن نج  في  عر فإن  اس طي  لن يو ا لن  ، ل   املرغ ب فيهياملسطرة   

لكثر في   رة لع يل   ينو،  بيع ياي تن أ   صير   يديو امل ارد  ز دا  ا امل لهداف  املن  دة

 عن   سيئر عه تكا في الحسبين.
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 املخاطر االقتصادية   :الفرع الثالث

فه  ترتبط  بي رة بأح ال اعس و  بح و، اق صيديو هي املخيطر اعنيتجو عا   يك   

كيملخيطر امليع و اعن  يك ن  صدرهي الخسيئر املح   و في األس او  ل  ا ق صيد بصةو عي و،

على املعير  اع جير و في كخطر انخةي  اعط ا امليع و ن  جو تن بيت امل غيرات امليع و، ل  

 
ى
  ي ين ج عن  شعدم الحص ل على املرد د املياي املندر مل   ت ر امل ير  ، ل  عدم ، األس او   ي

، ف ك ن هذ  اق صيدييب ني  امل ر   ش ك   جد  عيس   يرت فر امل اد  اإل كينيت اعيز و 

صبح في  ف   ياي   عسر املخيطر عيدة  صح بو بنظيم ا س دانو، ألن هذ  امل سسيت ت

 ن  جو ععدم قدرتهي على امل ازنو بين اعتزا يتهي   فع تهي امليع و. 

 األجنبي   االستثمار املطلب الثاني: العوائد السلبية لنقص التمويل على 

في فر  ل ل، ثه ن طرو شعد  عر واى  بننص اع      ا س   يرتأثر  سي ه اع طرو ل   واى 

 في فر  ثين على اعنح  اع ياي: اع      في الجزائرعدم كةييو  سيعي 

 بنقص التمويل االستثمار الفرع األول: تأثر 

فعلى س     ،هنيا عدد  ا ا سترات ج يت املخ  ةو عيس   ير في األسره   ني  و اعن  و

 ف بحث هذا ،انخةيف ل   على ق ة ارتةي  اعسعر وسترات ج   امل يل هنيا  س   ر  ع  د 

،     لسره اع ركيت اعن   ع    األسر  ن  ا  األكثر ر اجي املس   ر عا األسره األعلى سعرا

 في  جيل اإلنترنت ل  اع كن ع ج ي الح   و.

  ك ن ه    املس   ر ن على اس عداد تيم عدف  ل  سعر  نيب  هذ  األسره، ح ث 

ير ح املغي رة  اعشجيعو، ح ث  ي  قع ن لن ي  ع هي عند لعلى سعر،    سه ه    املس   ر ن

ونهه يس عد ن ع ح   ل  تن بيت في لسعير األسره املةض و عديهه  ا لج  الحص ل على فر و 

 ع حن م ربح ضخه. 

 هنيا  س   ر ن آ ر ن يةض  ن اع عي   في لسره اع ركيت سر عو اعن  ،  عك هه   

ن ه    املس   ر ا   ا ثه فإ ين   ن ش را  ت ر األسره و  و ا كينت لسعيرهي  عن عو،

في اع قت نةس ،        ك ن سعرهي  عن  عا األسره   ني  و اعن  و  اعن  ي يبح  ن دائ ي

 ألنهي تك ن بيهظو اع  ا عن  ت سه بن ة ارتةي  اعسعر نظراه    املس   ر ن واى تجنا األسره ا

 .(146،  ةحو 2012-2011ع  س   ر األجنب  في الجزائر،  )براير، اعض ينيت امل ن حو

يبد   ،اعك ير  ا املس   ر ا اعذيا ي عي   ن في األسره املندرة بأق   ا ق  تهي  بعكس

لكعر بيعع ا   اعنةس و عند  اه  ي ياملس   ر ن املخيعة ن عيتجي  اععيم ع  س   ر ا او ر ا 
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، فره ير ن لن طر نو تةكير املس   ر ا س   ير وا   ير األسره  ا لج  ت     امل ير   

  حيع   اعنةس و ت ثر ش ك  كبير على لسعير هذ  األسره.

ا تجي  اععيم ع س و،  تبي افإن هنيا نزعو عدى امل عي  ين في اعب ر و واى  ،عر    طبني  

عو  ا اعذعر ل  رد فع   بيعغ ف    ا جينا بح ث و ا انخةضت لسعير األسره ن  جو حي

، تك ن عندئذ اعةر و  ر أة ع د   املس   ر املخيع  عيتجي  األجينا  ص  ي املس   ر ا

اععيم ع  س   ر ا او ر ا،  اعذ  يرى في     هذ  امل اق  اعةر و امل يع و ع را  األسره 

  بذل   ق و عند لسعير  نخةضو،عيع و الج دة اعن  ي جنبهي املس   ر ن او ر ن بصةو  

 .واى لن يجد ا     هذ  األسره ه    املس   ر ن جردا كبيرا

اع طن   األجنب  على حد س ا  بننص اع      بك   ا س   ير    ض  اعن ل في تأثر 

 كإن ي  ،ا س   ير و امل ير   ت     ع   و على اعض     ر  عر اعننص  ا  يل  س  ط

 اح  يجيت ع  ب و اعيز و امليع و امل ارد ت فير في تحديي هذ  األ يرة ت اج  ح ث ،  ي  ركو

في  املس   ر ل  املسير  فعيع و كةي ة  ه  اع ف  اعذ  تعرز ف   اع ركو، ون ي  ل  امل ر  

 تخة ض  كذا  ا جرو، اععيئد تن  و على ترتكز اعن  املسطرة األهداف تحن م على قدرت   دى

 .ل رى  جرو  ا  املخيطر اع كيع  

  انطيقي  ا الخد يت و، ا س   ير و امل ير   على اع      قرار لثر  انطيقي  ا

 ل  املس   ر طرف  ا  ع نو عدراسو يخض  قرار اع      لن  ةيدهي اق صيديو فرف يت

 ف ين  ا س   ير   امل ر   نجيح في  ر ي د را ي عا اع      قرار اعنرار، فإن   خذ

  ه  ا س   ير،  قرار ا س   ير و ،  ا  يل اعدراسيت اإلسترات ج و ع   ير  اس  رار   

 الحص ل  بنصد األ  ال ثه ت ن ةري  ا  ع  م قدر تخص ص ع    ينط    اعذ  اعنرار  عر

 امل سسو ل  املس   ر على ل طير ا س   ير قرار عا   ترتا املس نب ، في عيئدات ربح و على

 . بدقو   عر فو تك ن    ا س   ير و ع   ير   املس نب  و اوثير شس ا لن ا س   ير و

 امل ير   اح  يجيت  ي يظرر ل    ا اس عرا  ،   ي يعكس تأثير ننص اع     

 اعذ   ،اعنرارات ل عا  ا يعد اعذ  اع      قرار ت    ري عند دراسو  ك ة و ا س   ير و

   ر ع  ل    ا    ، عن يم اعضر ر و األ  ال على املس   ر ي حص  بهي اعن  اعك ة و في يبحث

بنرار ا س   ير، ف ك ن اع أثير س  بي بننص اع        ث ني ارتبيطي  ه  في نةس اع قت  رتبط

 .إلفرار  بنرار اإلسرار امل سس ع   
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اعبن ا   ا الخيرج و  ننص ا قترا  املصيدر  ا ت     على الحص ل  ك ي لن  ع بو

 ون ي  في اع ركي   سيه و ل  ،بيأل  ال الخي و امل ر   جديد ب      قرار واى ي د  ح  ي

 األ  ال ت فير  ا اع ركي  ع   كا امل ر   ق يم يحص  تأ ير  بيع ياي ،ا س   ير و  اع ركو

 امل نةين   س حنيت ر اتا  سديد في  ع بيت س  اج  اعيز و، ز يدة على لن هذ  اع ركو

 ،ا قترا  واى اعلج    عدم الخي و بيأل  ال امل ر   ن  جو ت     املحدد اع قت اعع يل في

 اع ركو   سس    األ  ال، فضي على لن ننص اعس  عو شس ا األسيس و امل ك و  عد  هذ 

)هند ،  األربيح  ا ا س ةيدة ا غير   اس  ير ين بصةتهه فنط ر اتبهه ي نيف ن  ا س   ير و

 .(84،  ةحو 1996

 في س ا  اع      قرار  اتخي  ا س   ير و امل ير   ت     عا الحديث  ألج  هذا فإن

اعد ل  ب  ت ر اعذ  اعراها اع قت  ص  ي في هي ي ل را يعد اعكبيرة ل  اعصغيرة ا س   يرات

 اق صيدييتهي اع طن و. ع ن  و

 كفاية مساعي التمويل في الجزائرالفرع الثاني: عدم 

اعذ  حنن  ، لدركت  ا ق صيد شعد اع ط ر اعذ     ت وع   اعد ل امل ند و  اعن   

ثر تهي   اس غيل اس   ير وه  وقي و   ير    ا ق صيديوالجزائر لن اعس    اع ح د ع  ن  و 

 على هذا األسيل يجا ت فير  عط يت وحصيئ و دق نو   عرفو  اف و  ،على لحسا  ج 

علحيج يت  اع غيرات املس نب  و،  ألج  تحن م  عر كين   بد  ا وجرا  دراسيت على جينا 

 . ا س   ير واعنرار األحسا  األ    عرذ  امل ير     تخي كبير  ا امل ف ع و  اعةعيع و 

ا س   ير و بيلجزائر واى سبعو  ث ينين   ر عي اس   ير ي  قد     عدد امل ير   

  يئ ين  سبعو  ثيثين   ر عي في ن  قين ن ، لجن  ي  بي را في ن  قين ن اعنند  اعنر 

 ندرة  ،1998-1990  عر  يرج قطي  املحر قيت  ي بين  1998ا س   يرات واى غييو سنو 

، 1996)امل سسو اععرب و عض ين ا س   ير،  كيب ب غ وج ياي قدر  ثيثو  ييير د  ر ل ر 

  .(109 ةحو 

 لن  ،   كا  يحظو فع  ا س   يرات األجن  و املبي رة في الجزائر  يل اع سع ن يت

فنجد لن عدد عن د  ،كعرى اع ركيت اعبتر ع و   ح ث  عيقدت الجزائر  ،1996له ري ته  نذ 

اعبحث  اع نن ا امل عيقد ع يهي بين  ركو س ني طراا  اع ركيت األجن  و اعسير و املةع ل حن  

، 2016)براير، تحدييت اع       ا س   ير في وفر ن ي،  هي سبعو ع ر عندا 1998نهييو 

 .(17 ةحو 
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س ني طراا  بر  ش بتر ع  م عند  د و  دت  ثيث ن  لبر ت 1995 في نهييو ديس عر 

   ير د  ر ل ر كي بهدف  1.015 سيهه ف   س ني طراا بة  ،سنو بن  و ثيثو  ييير د  ر ل ر كي

 ب  ف   ون يج    س  ن . بجن ب الجزائر  اعبحث عا اعغيز اعطب عي في  دينو عين  يل 

ع   ي  األجن  و  ا س   ير و بيت  ا املحنم  املجرب في نةس اع قت لن نجيح امل ير   

 ص  ي  ره ن ب  فير امل ارد امليع و اعيز و ع     ري  تجس دهي على لر  اع اق ، ع  ي لن 

امل سسو  قدرتهي على  اس نيع و صيدر اع      هذ  تخ     ا  صيدر دا   و اعن   ععر عا 

وعيهي امل سسو اععيجزة عا ت       ير عري اعذا ي،    ارد  يع و  يرج و اعن  تلجأ  اع     

   يك ن هذا اع      و  ب ج د جريز  صرفي يض ا ت     هذ   ،بنةسري ا س   ير و

 اعض ينيت املأ   ة  ا اعزبيئا. ا ع بير ذا شعين آت   ي فعي   ا س   يرات

اع سع نيت واى ت     امل ر عيت ا س   ير و بيع  س  في  قد لجأت الجزائر في بدايو 

 اع  يدهي على قطي  تصدير   ،ر   الخيرج و اعنصيرة األج    هياإل دار اعنند   ط ا اعن

ر لسعيرهي في األس او اععيمل و  ه   ي فر  اعتزا يت  يع و ييع  د على س عو لحيديو اعبن و ت غ

على املس  ى اعدا لي فكينت اعن  جو ارتةي  األسعير  غي    يرج و على اعد عو الجزائر و، ل ي

املعي و  تده ر املس  ى املعيش   عغيعب و اعسكين  تده ر  س  ى اإلن يج في لغ ا امل سسيت 

 اإلن يج و.

 ا هذا املنط م لفحى عزا ي اع ةكير ب نطم اق صيد  يرج املحر قيت  ا ق صيد 

 ،اعرزات  األفرار اعن  ي عر  عري ا ق صيد الجزائر  فيأل ل يبين بصةو  اضحو  ،اع    لي

 هذا بطب عو الحيل  رجع  سعر اعبتر ل اعذ  يع عر   غير  يرجي، فر  ية ت  ا رقيبو  ني  

وفيفو واى تذبذب لسعير  حسا نر ف اعس و اعبتر ع و اععيمل و، ل ي اع يني  ،اعنرار اعس يس  

 عي   ا ق صيد  في املجيل اع    لي  اعطر نو ف حدد طب عو امل سسيت اعن  تأ ذ  ةو امل

 اعن  ي ه ب  جبهي ت     امل ر عيت ا س   ير و.

  ذكر في هذا اعس يو لن اعبنر الخيرجي الجزائر  قد  صص ع رة  ييير دينير جزائر  

في ع ر   ييت  2011 يرل  22كرلل  يل عصنيديم ا س   ير املس حدثو، بدايو  ا ي م 

  عدل    ير دينير عك    يو، قصد تط  ر  دعه امل سسيت اعصغيرة  امل  سطوبيلجزائر ب

 .(71،  ةحو 2011-2010)ع ير ، 

ع أسيس  ند و  2009 ا قين ن امليع و عسنو  100  أ ي هذا اعصند و تطب ني ع  يدة 

اس   ير في ك    ييت اع طا شغيف  ياي يندر    ير دينير عك    يو،  هذا قصد تدع ه ون ي  
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امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو  تط  رهي، ك ي لن اعبنر الخيرجي الجزائر  ي  ل امل سسيت 

 ي الخي و بيملحر قيت  كذا امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو  الخ ال عبني  ل  اعكعرى،  س 

 را  سكا في حد د   س  ع ر ا سنو في وطير اعنر  اعكيس كي، ع ط ر  د يت  ب      

 رلل  يل امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو  اقتراح اع      بيإليجير ع را  اعع يد.

 و امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو  تدع  ري في  تظرر  زايي هذا اع      اعريدف عترق

 نيرن   بيعنر  اعكيس كي املحد د شعدم تح    ع  خيطرة  عكس  ند و ا س   ير اعذ  

%  ا رلل  يل  49ي يرا في رلل امليل في حد د   سين     ن دينيرا جزائر ي بنسبو   ت عدى 

في اعنس ج ا ق صيد   امل سسو ع نسحا شعد   س سن ات بض ين اس نرار امل سسو

 . ف ين لهدافري  انسجي ري

 قد ته تر  ص الخز نو اعع    و ب ف   ط قر  ط    املدى بن  و  يئو    ير دينير 

قيب  ع  جديد تحت تصرف اعبن ا اعع    و ع  ك  هي  ا ت     امل ير   اعن  يح يج نضجري 

ا اعنر   اعبنك و امل ن حو عيق صيد واى فترة ط   و،   ا ل   نح  ثيثو آ ف    ير دينير  

 ،  ه  املس  ى اعذ  يبنى د ن حيج يت هذ  امل سسيت.2010سنو 

 ت  ل اعبن ا حيع ي  ا لربعين واى   س  س ين بيملألو  ا امل سسيت اعصغيرة املن ية 

في وطير لجرزة دعه اع  غ    هي اع كيعو اع طن و عدعه اع  غ    اعصند و اع طن  ع  ي ين 

اعبطيعو  اع كيعو اع طن و ع س ير اعنر   املصغرة  هي ت   يت تز د بنسبو تترا ح  ا  على

   سو ع ر ااى س و ع ر بيملألو سن  ي.

لن   ا املنرر لن  شج  وجرا ات  و  ، رغه س يسيت اع ن   املع ا ع هي بيلجزائر

ين ص حجه  عس اع زرا  اعبن ا على  نح قر   ع   سسيت اعصغيرة  امل  سطو اعن ي ج

تجن د  ركيت ا س   ير اعن  ته اس ك يل  املصيرف،  سي هر  دهي املياي  ا  نب ع تهي عدى 

ون يئهي  ا قب  اعبن ا اعع    و ع س ير  نيديم ا س   ير على  س  ى اع  ييت  ترق و 

  سيه يتهه في رلس يل امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو. 

يس   ير اع د   عدى املس   ر ا اع طن ين ل بح بإ كين اعصند و اع طن  ع  قد

بيملسيه و بنسبو لربعو  ثيثين بيملألو في اعرلس يل  اع     ، ك ي سي ه شعث د ر  في ت     

ون ي  امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو،  ل بح  ا اعيزم فع  ي فر رة تن  ط اوع يت اعنيئ و 

   تخة   ، اع طن و  األجن  و ير وا س   املع  دة عض ين اعنر   املند و ع   سسيت 



 

 برايك محمد 
 

460 

)براير، اعض ينيت امل ن حو ع  س   ر   ات اعص و ب سيعدة اعس طو اعننديو اإلجرا ات

 .(149،  ةحو 2012-2011األجنب  في الجزائر، 

لن ون ي  س و لسره ) ب ر و ( ع   ر عيت اعصغيرة  هذا اعس يو   بد  ا اعن ل في 

 هي ،    ك امل  سطو س جع   لداة فيع و لجذب ا س   يرات األجن  و واى هذا اعنطي  الح    

س س ح بن د امل ر عيت  رة، فرذ  اعس و  ل على اع      ش ر ط  تك ةو  يس ا الحص

فر فر و ل يم املس   ر ا األجينا رة  نيرنو بيعس و اعرئيس و األسره، ك ي س   ش ر ط  يس

بيت األسعير،  ز يدة ه ا ش  خيطر تن  ع ن    اس   يراتهه في س و األ راو امليع و ع جنا

،  قد  سيعد هذ  لربيحره  ا  يل ا س   ير في لسره  ركيت ني ألو   ات فرل ن    رتةعو

يد املحلي عيس   ير  ا  يل على ز يدة تدفنيت ا س   يرات األجن  و واى ا ق ص امليزة ليضي

 هذا اعس و. 

    ر لن هذا اعس و س ك ن  راعي اق صيديي ق  و ح ث سيسيعد على ع دة رو ل 

اعس  عو  ملح  و، شعد لن عينت األس او ث األ  ال  املس   ر ا املح  ين  األجينا واى األس او ا

اعس و   س  ي ل يم األز و  فع  حجه اع دا  ت شس ا تةض   املس   ر ا ا ن ظير  يرج 

رة على ت س   قيعدة األس او  اع ن ص  ا اع حركيت غير املعر امليع و اععيمل و، ك ي لن  يسيعد

ذ  اعب ر يت، اعن  عري،  في اع هييو يصبح ا ق صيد اع طن  ه  املس ة د األكعر  ا ون ي  ه

د لثب ت تجيرب ب ر يت   امل ر عيت اعصغيرة  ن  هي  ز يدة نيتجري،  ق سيعد على ت س

امل ر عيت اعصغيرة في ك   ا جن ب وفر ن ي  اعرند  بر طين ي  ويطيع ي نجيح هذ  اوع و في دعه 

  عظ ه  سيه تهي في اعنيتج  ز يدة قدراتهي  ،هذ  امل ر عيت في تأديو د رهي ا ق صيد 

 .اع نيفس و،  د ج هذ  امل ر عيت في ا ق صيد اعرس  

  ا هذ  اعص ر اعع   و ل ران بيرزان:و  لنني نلحظ 

: لن وقدام الجريت اع نة ذيو بهذ  الخط ات اعع   و بصدد اع      دع   على  حي عو أولهما

،  في هذا دع   على لن ا س   ير و  هي ع غط و  ي ه    ج د  ا حيعو ننص ت     امل ير   

 هنيا ف ي في ك ير   هي ألج  هذا اعننص.

  الخط ات اعع   و   ت اكا في حج ري    في ن عري ح ييو املس   ر األجنب  : لن هذثانيهما

األجن  و يبنى رهين ننص كبير في اع      رغه انة يح  ا س   يرات جذبي ع ،  عر لن  جيل 

 .ا س   ير و وقبيل شعض الجريت املصرف و على ت     اعن يطيت  ،األس او امليع و في الجزائر
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األجنب   ره نو ب دى نجيعو اع      في الجزائر عري  ا س   يرسو جذب  ع    فإن س ي

  نجيح اعس يسو امليع و بهذا اعصدد.

عا  ج د   كيعو اع طن و عترق و ا س   ير ا طرف اعة  نجز  يت قد ك   تحن ن

انطيقي  ا اععديد  ا امل يك  امل دان و  ا  أنهي عرق و  سير امل ير   ا س   ير و األجن  و، 

)براير،  لن األسبيب اعن  تن   را  عدم وت يم امل ير   ترتبط بيملنيم األ ل بإ كي ت اع     

 .(20،  ةحو 2016تحدييت اع       ا س   ير في وفر ن ي، 

    كا  سج   امليحظيت اوت و بخص ل ع  ب اع      بيلجزائر ف  ي يلي: 

 ، راكو ل  ير ت     قطي  املحر قيت في  ج     يرج ي و ي في  ك  اس   ير لجنب   بي ر  -1

 ل  دا   ي ب       ا ي عرذ  امل سسيت امل ج دة في اعنطي .

اعد عو عا ت     اعصنيعيت املصنعو،  ل بح ت    ري عا طر م اع راكو ل  اع       يتخل -2

 .اعذا ي

واى قطيعيت ل رى كيعةيحو  اعر   اعسكا  اعترب و  اع ك  ا  املن آت  جرت اعد عو ت    ري  -3

 األسيس و ا ق صيديو  اإلدار و  املن آت األسيس و ا ج  يع و  اع نيف و  الخد يت املن جو.

 س ع   امل ير   ا س   ير و اعع    و لسيع ا   صيدر جديدة في اع      كإ دار األسره  -4

 .  األ راس   دال  اعر ي   س نيطراا  يتمليع و،      ي   عت بهي  رك اعسندات في اعس و ا

 هذا عا طر م   سسيت ت     و  ،تح ل ا ق صيد  ا اق صيد اس دانو واى اق صيد ت   لي -5

 تأ ذ  ةو   عي   اق صيد  في هذا املجيل.

 خاتمـــة: 

 يك ن  قد األ  ال  رو ل امليل، على  اس  رارهي ن  هي في  ع  د ا س   ير و امل ير   ون

 كينت  ليي  عبي، ت فيرهي يك ن  األح ين ك ير  ا فيغير لن    ،األح ين شعض في سري ت فيرهي

 ي غ  بيل  ي لهه ه  األ  ال هذ  ودارة فإن األ  ال، رو ل ت فير في اعصع بو ل  اعسر عو

  لسيع ا اع      ملصيدر األ    ا    يرفإن  ،  ع   ا س   ير  امل ر    ودارة على اعنيئ ين

 في  نجيح  اس  رار    عض ين  هذا   ر   ل  بدايو عند   هي  بد فر رة يعد اع     

 املس نب .

 تد ي ي ط ا  تن     ت      لن و  ا س   ير   امل ر   ن   ا      الحم لن   ر ي

 لصحيب ت     ط بيت ع  ب واعنر   مل   اعدراسو لثني   ي و ،اع جير و اعبن ا طرف  ا

 .ا س   ير وامل ير   
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 اعني  و اإلفر ن و على  ج  الخص ل اعد ل  في امل ير   ت      الخي و لن   ك 

 لد ات  ا اععديد واى ية نر ح ث بهي، امليع و تط ر األنظ و عدم واى األ ل  املنيم في يرج 

 ت  ر كغيرهي الجزائر   الحدي و، اع       ا  صيدر غيرهي   األج  ط   و كيعنر   اع     

ا س   ير و  امل ير    اح  يجيت اعن  ت ي م اع       صيدر ي فر       ط ر  غير  يع ي نظي ي

 .اع جير و اعبن ا  ا اع      على  رغ و فه  بيع ياي   األجن  و  ص  ي،

 ا ع  يد على  رغ ين ا س   ير و امل ير   لصحيب لن نجد املياي اعنظيم ع فع و   فني

 هذ  لصحيب رفي عدم رغه تةرفري، اعن  اع ر ط بكيفو  ا عتزام اعبنك و على اعنر  

 . د يتهي عا امل ير  

   ا  يل هذا اعبحث ت    اعبيحث واى اس خيل شعض اعن يئج له ري:  

 دي      عض ين   ر   ل  بدايو عند اع      لسيع ا  ملصيدر األ    ا    ير فر رة -1

 .حن  وت ي    ع  نجي

سره اع ركيت ل   ا  يعري ي كا طرح و لثر على ت     امل ير  ،غ يب اعب ر و ه   ا   2-

  .عيك  يب

 اع       صيدر ري ف ا اعد ل اعني  و فعةي  ننصي كبيريا في ت كغيرهي الجزائر  سج   3-

   ص  ي األجن  و   هي.، ا س   ير و امل ير   اعن  ت ب  حيج يت امليئ و

اععيقو بين ا س   ير  اع      س بنى قيئ و بن يم امل ير   ا س   ير و ب خ     نو  4-

 .لحجي ري

  تزال قي رة لح ييو املس   ر ا األجينا اعن  تبذعري الجزائر ن الجر د  الخط ات و -5

ري في ت     اس نطيبهه، ألن س يسو جذب ا س   ير األجنب  تبنى  ره نو دائ ي ب دى نجيعو 

 .الجزائر

بعض و  ف  ي ي ع م باع      و قين ن ا س   ير الجزائر  واى اعض ينيت  الح افز  وغةيل -6

اعن  تنجز في شعض املنيطم اع يشعو علجن ب ل  اعرضيب املزايي اعن   س ة د   هي ا س   يرات 

 .اعع  ي، ل  ت ر املنيطم اعن  ت ط ا تن  تهي  سيه و  ي و  ا طرف اعد عو

 ن ضحري ،األجنب  ا س   يرش أن ت     املنترحيت   ا ج  و ن ردبني ا على  ي تندم   

 :يلي  ف  ي

 الخطط   األع يل  خطط وعداد  جي ت في ا س   ير و امل ير   ير  ب س ا ع ني  فر رة  1-

   ا اع س  ن و
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 .لدائهي  تط  ر ع بن ا ت فير اعض ينيت ج ل

 .هيتط ي الجزائر    جريت  خ    األجنب  في ا س   ير سب  مل يشعو دارةاإل  عيشون فر رة  2-

 نيحظ بح ث  ،امل ير  ألصحيب اع      تنديه لسيسري على ي ه اعن امليئ و  األسس  ف   3-

 على ا ع  يد ل  املرد ديو، عي   ه يلو   فنط ع   ر   ا ق صيد  اعبن ا بيلجينا اه  يم

 األجنب . ا س   ير  ع   ر    امليع و اع فع و تن  ه  تح    في الحدي و اعطرو 

 .الجزائر في امل ن عو ا س   ير بةرل املس   ر ا ب عر   الخي و اععرا ج تك     4-

  ا تصيل اواي اإلعيم لد ات  اس خدام ،اعدف   لنظ و اعبنك و املع   يت لنظ و تحديث -5

 .اع بكو اعبنك و عربط الحديث

 تنديه ي  جا ب  امليع و فحسا، امل ارد بإ داد اعبنك و اع كيعو د ر  ين صر ل  الحرل -6

  يك   في اعد  ل  د ن  ل  اع  استرداد يض ا حن  امل ير   ألصحيب  اعنص  ا س  يرة

 .ع   و

 :قائمة املراجع 

 ل  : اعك ا

 اعنيهرة: دار اع هضو اععرب و. اع       اإلدارة امليع و في امل ر عيت اع جير و.(. 1996حسا لح د ت ف م. )

 ع ين: دار اعصةي  ع ن ر.  بيدئ اع     .(. 2002طيرو الحيج. )

ع ين: دار  ائ  ع ن ر   تن  ه امل ر عيت.دراسو الجد ى (. 2004عبد اعرس ل عبد اعرزاو امل س  . )

  اع  ز  .

 الجزائر: دي ان املطب عيت الجي ع و. اع س ير املياي.(. 2004 بيرا عس  ل. )

 بير ت: امل سسو اععرب و ع دراسيت  اعن ر. اعني  ل ا ق صيد .(. 1985 ح د ش ير ع  و. )

ع ين: دار  ائ  ع ن ر  اع طب نيت اعع   و.ودارة ا س   يرات، اإلطير اعنظر    (. 2004 ح د  طر. )

  اع  ز  .

 اإلسكندر و:   سسو املعيرف. اعةكر الحديث في  جيل ا س   ير.(. 1996 نير وبراه ه هند . )

 ثين ي: األطر حيت  املذكرات

(. ترق و لسيع ا    غ ت     امل سسيت اعصغيرة  امل  سطو في ا ق صيد 2003-2002رابح   ني. )

 . ك  و اعع  م ا ق صيديو  ع  م اع س ير، بيتنو الجزائر.رسيعو  يجس يرر . الجزائ

دراسو حيعو امل سسو (. فعيع و س يسو اع      في امل سسو ا ق صيديو. 2011-2010س ةي   بدرة. )

 .  رق و، ك  و اعع  م ا ق صيديو  اع س ير  اعع  م اع جير و، الجزائر.اع طن و ع  نن ا
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(. اعض ينيت امل ن حو ع  س   ر األجنب  في الجزائر. شسكرة، ك  و الحن و 2012-2011اعطيهر براير. )

  اعع  م اعس يس و، الجزائر.

. دراسو  نيرنو    اع      بنظيم امل يركو(. اع      برلل امليل املخيطر. 2008-2007عبد هللا ب عب د . )

 ر.بيتنو، ك  و اعع  م ا ق صيديو، الجزائ

(. الح افز  الح اجز اعنين ن و عيس   ير األجنب  في الجزائر. الجزائر، ك  و 2011-2010 ع د ع ير . )

 الحن و، الجزائر.

 ثيع ي: املني ت

اعك  ت: امل سسو  تنر ر ح ل  نيخ ا س   ير في اعد ل اععرب و.(. 1996امل سسو اععرب و عض ين ا س   ير. )

 اععرب و عض ين ا س   ير.

 راشعي: املدا يت

امل  نى اع طن  اعسيدل (. املعييير امليع و ع      امل ير   ا س   ير و. 2009ب ف يس   نج و، ع  ين  ريرة. )

 . سك كدة، الجزائر.ح ل األسيع ا اعك  و في اتخي  اعنرارات اإلدار و

  ت ر ح ل اع حدييت األ ن و (. تحدييت اع       ا س   ير في وفر ن ي. 2016لفر  ,  05اعطيهر براير. )

 . اعنيهرة، جي عو اعنيهرة،  صر. ا ق صيديو اعراهنو في وفر ن ي

 

 

 

 



 مجلـة البحوث القـانونية واالقتصادية 487 -465ص ، (2021)  02/ العـــدد:   04املجلد
 

564  

سة حالة املراقبة املالية درا -في ترشيد النفقات املحلية ودورهاسابقة الرقابة املالية ال

 -املدية لوالية

 previous financial control and its role in rationalizing local 

expenditures - a case study of financial oversight for Medea State- 

 

 () صبرين بوعزة

 جامعة يحي فارس المدية،الجزائر

 -المدية-مخبرالتنمية المحلية المستدامة

bouazza.sabrine@univ-medea.dz  

  برابح محمد

 جامعة يحي فارس المدية،الجزائر

berrabahmoh@gmail.com 
 

 27/05/2021 تاريخ القبول للنشر:          30/04/2021 :ستالمريخ االتا

******* 
   ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على رقابة  املراقب املالي التي يمارسها على  

 لرقابته .البلديات ودورها في ترشيد النفقات املحلية  وأسباب اخضاع ميزانية البلدية 

توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات منهااخضاع البلديات لرقابة املراقب املالي هدفها التخلص 

من العجز  املستمر في ميزانية البلديات والوصول إلى ترشيد االنفاق املحلي وقبل توسيع الرقابة 

اء لتسيير هذه األموال تسييرا عقالنيا والع
َ
ف
ْ
ك
َ
مل يد بيدا مع الرقابة املالية اختيار مسؤولين أ

 املالية للحفظ على االموال العامة .

النفقات املحلية ، ترشيد النفقات ، ميزانية البلدية ، الرقابة السابقة ، :  الكلمات املفتاحية

 .عجز امليزانية

Abstract:   

    The study aims at highlighting the control of the financial 

controller over municipalities, their role in rationalizing local 

expenditures and the reasons for the subordination of the municipal 

                                           
 املؤلف املرسل. 
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budget to its control. The study reached the following findings and 

recommendations, including subjecting municipalities to the supervision 

of the financial controller, aiming at eliminating the continuous shortage 

in the municipal budget, achieving the local expenditure rationalization. 

Then, before expanding the financial supervision, picking out competent 

officials who make control money rationally and working together with 

the financial supervision to save the public money. 

key words: Local expenses, rationalization of expenditures, municipal 

budget, previous control, budget deficit 

 مقّدمة:

ونتج عنه  ، دون ان يقابله زيادة في االيرادات  مستمر النفقات املحلية  تزايد  شهدت  

فاق العمومي االنوهذا ما أدى بالدولة إلتباع سياسة  ترشيد عجز على مستوى ميزانية البلدية 

 .التمويلية السبيل الوحيد للدول النامية في ظل قصور طاقاتها باعتباره 
 في إيجاد الضوابط العملية التي تمكن من تحقيق هذه الغاية

ً
، وذلك ومن هنا بدأ تفكير جديا

من خالل اخضاع البلديات لرقابة املالية املسبقة للنفقات العمومية امللتزم بها حيث تعتبرمن  

لتي قد يترتب أحسن الوسائل  قبل تنفيذ النفقات العمومية ، وهي بذلك تمنع وقوع األخطاء ا

عنها أضرار خطيرة تمس األموال العمومية ، وتمارس هذه الرقابة بواسطة مراقبين ماليين تم 

 تعينهم من طرف الوزير املكلف باملالية ، ويطلق عليها بالرقابة الوقائية أو املانعة .

مساهمة  ما مدىمن خالل هذا يمكن طرح االشكالية التي تتمحور في السؤال الرئيس ي التالي :  

 آليات الرقابة املالية السابقة في ترشيد النفقات العمومية؟

 ؟من رقابتهاملراقب املالي في ميزانية البلدية؟وما الهدف هودور ما -أسئلة الفرعية :

 ؟ميزانية البلدية على الرقابة املالية ماهي الهيئات املكلفة ب -              

 ما مكانة الرقابة املالية السابقة في ترشيد النفقات العمومية ؟ -                                

 التخلص من عجز ميزانية البلدية.إلى رقابة املراقب املالي  تهدف -الفرضيات : 

 تخضع ميزانية البلدية ألجهزة الرقابة املالية . -               

 يساهم في ترشيد النفقات العمومية .تفعيل الرقابة املالية السابقة  -                      

 يحظى موضوع الرقابة املالية بأهمية بالغة ملا لها من أثر بالغ ومساهمة فعالة أهمية الدراسة : 

 ورئيسية في حماية املال العام من االختالس وسوء االستعمال واالستغالل العقالني والرشيد 

 للموارد املالية املتاحة في البلدية. 
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 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :الدراسة :أهداف 

 تسليط الضوء على رقابة املراقب املالي على البلدية ؛ ✓

 إعطاء فكرة عن املفاهيم األساسية لترشيد النفقات العمومية ؛ ✓

 اإلشارة إلى دور املراقب املالي في ترشيد النفقات املحلية . ✓

املنهج الوصفي  لتعريف بموضوع وتماشيا مع هذا  املنهج انتهجنا في بحثنا هذا منهج الدراسة :

تم استخدام أسلوب املقابالت  الشخصية مع بعض املسؤولين الذين لهم عالقة مباشرة 

  بموضوع البحث وذلك من خالل الدراسة امليدانية لالستفادة من آرائهم وخبرتهم

 النفقات املحلية  )البلدية(آليات الرقابة املالية القبلية في ترشيد  :املبحث األول 

اتخذت الدولة عدة اليات لترشيد النفقات على املستوى املحلي الذي يعتبر قاعدة الفساد  

واستغالل غير عقالني لتلك املوارد املالية املتاحة تحت تصرف املجالس املحلية  وهذا ما نقوم 

التي يتبعها املراقب املالي في في هذا املبحث بالتطرق ملالية البلدية وآليات بمحاولة تلخيصها

 ترشيد النفقات املحلية .

 مالية البلديةاملطلب األول: 

 سوف نقوم بتعريف البلدية وميزانية البلدية وإبراز خصائصها ووثائقها

 مالية البلديةالفرع األول: 

"البلدية هي القاعدة اإلقليمية  10-11من قانون 02عرفتها املادة تعريف البلدية :  -أوال

الالمركزية ، ومكان ملمارسة املواطنة وتشكل إطار مشاركة  املواطن في تسيير الشؤون العمومية 

 (2011،  10-11.)قانون البلدية 

البلدية هي الجماعة االقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية  -

 (10-11من قانون 1)املادة املستقلة وتحدث بموجب القانون 

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أنها تعتبر خلية القاعدية الجوارية للتنظيم االداري 

وهي مكلفة بتقديم الخدمات العمومية للمواطنين التابعين لها اقليميا واملساهمة  في تقريب 

تيار االدارة من املواطن، وقد منح لها املشرع استقاللية مالية وادارية تجعلها تتمتع بالحرية في اخ

وتجسيد قرارتها في أرض الواقع وهذا ال ينفي أنها ال تخضع لرقابة السلطة التشريعية وغيرها 

 من الرقابة .

 ميزانية البلدية : -ثانيا



 

 برابح محمد           بوعزة صبرين
 

468 

 خصائص ميزانية البلدية 

 عمل علين عمل دوري عملية ترخيص عمل تقديري

وهي تقدير  
النفقات الالزمة 

 للبلدية وااليرادات 
الالزمة لتغطية 

النفقات تلك 
خالل سنة مالية 

 معينة واحدة

أي كل مساهم يف دفع 
الضريبة  له احلق يف 
االطالع على مدى 
استعمال املداخيل 

اجلبائية هذا من جهة 
ومن جهة أخرى ال 

ميكن للمواطنني املشاركة 
يف النقاش عند 
 التصويت عليها 

تنجز كل سنة 
وتنفذ يف سنة 

 واحدة فقط

مبجرد املصادقة على 
ميزانية البلدية 
ميكنها صرف 

النفقات وحتصيل 
االيرادات بدون 
جتاوز التقديرات 

 املوجودة يف امليزانية

"هي جدول تقديرات  اإليرادات والنفقات السنوية وهي عقد ترخيص تعرف ميزانية البلدية : -1

برنامجها للتجهيز واالستثمار،ويحدد شكل ميزانية وإدارة يسمح بسير املصالح  البلدية وتنفيذ 

 (10-11من قانون 176البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم ." )املادة 

بأنها ميزانية االدارة املحلية وهي املنهاج الحقيقي لإلدارة املحلية التي تريد تطبيقه خالل سنة -

 اجات ورغباتمعينة وهي تعكس بذلك الخطط واالتجاهات من أجل تحقيق احتي

 (132،ص2001)الشيخلي، .املواطنين       

 خصائص البلدية :-2

 (: يمثل خصائص ميزانية البلدية .01الشكل رقم )
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 وثائق ميزانية البلدية الفرع الثاني: 

تتكون ميزانية البلدية من ثالث وثائق : وثيقة امليزانية األولية  تتم في بداية السنة ،الوثيقة لثانية   

تخص امليزانية االضافية  وتتم بعد الشروع في تنفيذ ،والوثيقة الثالثة هي الحساب اإلداري الذي 

 . يأتي بعد انتهاء السنة املالية

يزانية األولية أول عمل مالي تقديري تقوم به البلدية لتحضير تعتبر املامليزانية األولية : -أوال

ميزانية سنة مالية معينة ، وبذلك تشكل هذه امليزانية القاعدة  األساسية ملالية البلدية مادامت 

 (55،ص2005تحدد إجمالي اإليرادات والنفقات املتعلقة بسنة قادمة بشكل تقديري .)لطرش، 

 أكتوبر من السنة سابقة 31امليزانية األولية للبلدية يتم اعدادها  قبل ومن هنا يمكن القول أن 

ديسمبر من نفس السنة  31التنفيذ ، ويتم املصادقة عليها من طرف السلطة الوصية قبل  

ألف نسمة ، وتصادق عليها الوالية  50،حيث تصادق عليها الدائرة في حالة عدد السكان أقل من 

جانفي  1ألف نسمة ، أما املجال تنفيذها فتمتد من  50السكان أكثر من ) الوالي ( في حالة عدد 

/ السنة املوالية   3 /31السنة املوالية بالنسبة للنفقات ،و /16/3من سنة   التنفيذ إلى غاية 

 بالنسبة لإليرادات.

نها " من قانون البلدية على أ 177نستنتج تعريفها من خالل املادة  امليزانية اإلضافية :-ثانيا

عبارة عن وثيقة مالية تأتي لتعديل ميزانية األولية " حيث جاء في نص املادة سابقة الذكر 

ات وااليرادات خالل سنة مالية  حسب نتائج السنة املالية 2فامليزانية تسمح بتعديل النفق

 السابقة ."

الداري والتغيرات في امليزانية اإلضافية هي امليزانية األولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب ا

االيرادات والنفقات التي يراها املجلس ضرورية لسنة املعنية وبالتالي تعتبر امليزانية اإلضافية 

 (40،ص2011/2012ترحيليه ألنها تتضمن :)عبدالحفيظ، 

 كل ترحيالت النفقات وااليرادات املتبقية للسنة املنصرمة. ✓

)بواقي الحساب اإلداري للسنة املاضية ترحيل كل األرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة  ✓

 املنتهية(

تعتبر معدلة ألنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات املسجلة واملصادق عليها في امليزانية  ✓

 األولية املتعلقة بالنسبة لسنة معينة 
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ويمكن القول أن امليزانية اإلضافية تأتي بعد مرور أشهر األولى من  السنة املالية بهدف تصحيح  

جوان  15وضاع التي كانت من املفروض أن تكون في ميزانية  األولية حيث يتم املصادقة عليها األ 

 من السنة املالية التي تنفذ فيها.

يعرف على أنه " عبارة عن كشف مسجل فيه كافة املبالغ الفعلية التي حساب اإلداري:  -ثالثا

 (67،ص2002بتحصيلها ")دراز،  أنفقتها الدولة وكافة املبالغ الفعلية التي قامت الدولة

مارس من سنة املعنية بالنسبة لسنة ماضية حيث يبين لنا ثالث نقاط  31يتم إعداده قبل  و

 (41هي  :)الحفيظ، مرجع سابق،ص أساسية يعتمد عليها

بواقي اإلنجاز والتحصيل لفرع التسيير ويرحل إلى مليزانية اإلضافية )سواء الفائض أو  ✓

 العجز(

 الرصيد اإلجمالي لفرع التجهيز واالستثماريستخرج لنا  ✓

 يستخرج لنا الفائض أو العجز إن وجد. ✓

 النفقات املحلية وآليات ترشيدها املطلب الثاني: 

ونتج عنه عجز  ، دون ان يقابله زيادة في االيرادات  مستمر النفقات املحلية  تزايد  شهدت    

فاق العمومي االنوهذا ما أدى بالدولة إلتباع سياسة  ترشيد على مستوى ميزانية البلدية 

 .السبيل الوحيد للدول النامية في ظل قصور طاقاتها  التمويليةباعتباره 

 مفهوم النفقات املحلية  الفرع األول:

:"هي النفقات التي تقوم بها الواليات أو مجالس الحكم املحلي ، تعريف النفقات املحلية  -أوال

 (71،ص2006املحافظات واملدن والقرى والتي ترد في ميزانية هذه الهيئات ")حشيش، كمجالس 

والبلديات ، وترد في ميزانية هذه الهيئات  وهي النفقات التي تقوم بها الجماعات املحلية كالواليات-

 (79،ص2008مثل املاء والكهرباء واملوصالت داخل االقليم أو املدينة ")محرزي، 

 فقات املحلية :تصنيفات الن -1

تنقسم النفقات البلدية حسب املشرع الجزائري إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز والتي 

 (26،ص2013/2014)فاتح، : سنقوم بتلخيصها في الجدول التالي

 (: يمثل تصنيفات النفقات املحلية 01الجدول رقم )

 نفقات التسيير نفقات التجهير واالستثمار

 أجور وأعباء مستخدمي البلدية ، ▪ يالعمومنفقات التجهيز  ▪
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نفقات املساهمة في رأس املال  ▪

 بعنوان االستثمار

 تسديد رأسمال القروض ▪

 نفقات إعادة تهيئة املنشآت البلدية ▪

 

التعويضات واألعباء املرتبطة باملهام  ▪

 االنتخابية

املساهمات املقررة على األمالك  ▪

 ومداخيل البلدية بموجب القوانين

صيانة األمالك املنقولة نفقات  ▪

 .والعقارية

 نفقات صيانة طرق البلدية ▪

املساهمات البلدية واألقساط  ▪

 املترتبة عليها،

االقتطاع من قسم التسيير لفائدة  ▪

 قسم التجهيز واالستثمار

 فوائد القروض ▪

أعباء التسيير املرتبطة باستغالل  ▪

 .تجهيزات جديدة

 مصاريف تسيير املصالح البلدية ▪

 بقةاألعباء السا ▪

 

 املصدر : من إعداد الباحثان .

إن ترشيد النفقات العمومية يعني أن الدولة تقوم  مفهوم ترشيد النفقات العمومية : -ثانيا

بتخصيص االنفاق العمومي وذلك من خالل أنها ال تصرف في املجاالت غير ضرورية وتتجنب  

الدولة مع إحكام الرقابة على اإلسراف والتبذير في استخدام املوارد املتاحة  داخل قطاعات 

 اإلنفاق .

يعرف على أنه " العمل على زيادة فعالية اإلنفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة االقتصاد -

القومي على مواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبذير إلى حد 

ولكن يقصد به الحصول على أعلى  ممكن، لذا فإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه

 (179،ص2017)محي الدين،  إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف"

 (:يمثل ترشيد النفقات العمومية 02الشكل رقم)
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                                            امليزانيةاالعتماد و التحضير في مرحلة  تكون              

                                                                                                  التنفيذ و الرقابة                              تكون في مرحلة                                                                                                            

 . املصدر : من إعداد الباحثان    

 (89،ص1201/2012)شعبان،  إلى تحقيق ما يلييهدف أهداف ترشيد النفقات العمومية:-1

خفض عجز املوازنة العامة وتقليص الفجوة بين اإليرادات املتاحة واإلنفاق املطلوب  ✓

واملساعدة على السيطرة على التضخم واملديونية و املساهمة في تدعيم  وإحالل وتجديد 

 مشروعات البنية األساسية .

ص نوعية وحجم  النفقات التي ال تحقق مردودية  مراجعة هيكلية للنفقات عن طريق تقلي ✓

 كبيرة .

دفع عجلة التطور والتنمية و اجتياز املشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الدولة  ✓

 تحديدها.

 محاربة اإلسراف والتبذير وكافة أشكال ومظاهر سوء استعمال السلطة واملال العام. ✓

  شيد النفقات املحلية في البلدية آليات تر الفرع الثاني :

اتخذت الدولة عدة اليات لترشيد النفقات على املستوى املحلي الذي يعتبر قاعدة الفساد  

واستغالل غير عقالني لتلك املوارد املالية املتاحة تحت تصرف املجالس املحلية  وهذا ما نقوم 

 بمحاولة تلخيصها

ومن بين االجراءات التي انتهجت لعالج العجز املسجل في امليزانية وهو إخضاع البلديات -أوال

بموجب مرسوم   2011والواليات واملؤسسات العمومية االستشفائية لرقابة املراقب املالي منذ

الذي ينظم مصالح املراقبة املالية وتحدد  ومسؤوليات املراقبين املاليين  75-11تنفيذي 

ن املاليين املساعدين  ورؤساء املكاتب ونص على وجود  مصالح خارجية ملديرية الجهوية واملراقبي

لناحية الجزائر،مديرية الجهوية للميزانية واملراقبة املالية  على مستوى البلديات والواليات 

 ترشيد النفقات العمومية

 الفعالية في تخصيص املوارد

) تخصيص اعتمادات(   
الكفاءة في استخدام النفقات 

 العمومية 

 ) اعتمادات أو برامج(
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وكذلك مديرية البرمجة ومتابعة امليزانية وتم الخضوع الفعلي  لرقابة السابقة  في آخر أجل هو 

حيث  بلغت نسبة الديون بعد خضوعها لرقابة املراقب املالي  على النفقات العمومية   2013

عجز مسجل في ميزانية الجماعات املحلية،حيث املراقب املالي تابع لوزارة املالية    %1نسبة 

ة الجزائر وبالضبط  إلى مديرية العامة للميزانية  ، بحيث املراقبة املالية لوالية املدية تابعة لناحي

)حمدي،  وهي تضم )الجزائر ، البليدة ، تيزي وزو ، بومرداس ، األغواط ، الجفلة ، املدية ( .

2020) 

التحول من العمل الورقي التقليدي )النمط التي تمثل و بتطبيق اإلدارة اإللكترونية املحلية -ثانيا

تكنولوجيا املعلومات  باستخدام) النمط االلكتروني (  يإلى العمل الرقمي اآلل اليدوي(،

التزوير )مثل التقليدي  عديد من الظواهر التي ارتبطت بالتسيير االداري  إزالةواالتصال بهدف 

 (والرشوة 

قامت والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيض التكاليف، من خالل تقليل من استخدام األوراق 

 143-17م  ، بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 2017املحلية بداية من وزارة الداخلية والجماعات 

م  الذي يحدد كيفيات إعداد  2017أ فريل   18ه ، املوافق ل  1438رجب  عام  21املؤرخ في 

ديسمبر  26املوافق ل  1433صفر عام  1بطاقة التعريف الوطنية  وتسليمها والقرار املؤرخ في 

 نية لجواز السفر البيومتري اإللكتروني.الذي يحدد املواصفات التق 2011

أول بداية للبلديات بتطبيق اإلدارة االلكترونية كانت في وثائق الحالة املدنية حيث باشرت 

لجمع وحفظ املعطيات املتوفرة لدى مصالح الحالة املدنية ل  فيها املصالح بعملية ضخمة

مليون وثيقة مسجلة  95تسجيل بلدية ، حيث اليوم لدينا حالة مدنية موحدة حيث تم  1541

 1800في أرشيف وطني، وقد تمكنوا من تصحيح العديد  من االخطاء التي كانت تعود إلى بداية 

واليزال العمل متواصال ، علما أنه تم حفظ نسخة قاعدية في االدارة املركزية ويتم اللجوء اليها 

 (2020)عمري،  أثناء الضرورة  وكانت كالتالي :

 ( رقمنة سجالت  الحالة املدنية ) امليالد ، الزواج ...إلخ (1

 إحصاء وجرد جميع سجالت الحالة املدنية.  ✓

 انشاء السجالت التالفة أو الضائعة. ✓

 (  انشاء سجالت رقمية : تحويل تلك السجالت من األوراق إلى سجالت رقمية.2

 املدنية الورقية. ( تصوير وحجز معلومات سجال ت الحالة3
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يوم في سجالت آلية للحالة املدنية وكانت  15عقد في مدة  100000حيث قامت الدولة بإنشاء 

 عليها في هذه املرحلة تعميمها على جميع البلديات.

  التحول من السجل اآللي املحلي إلى السجل  اآللي الوطني.

  : وكذلك أدت االدارة االلكترونية  في البلدية إلى ما يلي

  وثائق  7ثم وثائق14وثيقة إلى  28االنتقال من  -

  .واستبدالها بالوثائق االلكترونية األوراقتقليل -

   .تمديد أجل الصالحية -

وهي تعني تلك تطبيق الحكم الراشد في الجماعات املحلية أو ما يعرف بالحوكمة املحلية -ثالثا

الجهات الفاعلة  التي هي أجزاء من  املشاركة في ممارسة السلطة بين مجموعة متنوعة من

شبكات اجتماعية  مختلفة  تتصرف بمسؤولية  تجعلها تعزز  الخير العام وليس املكسب 

الشخص ي، وتعني كذلك تمكين  السكان املحليين من  إدارة شؤونهم املحلية، مع االعتراف بأن 

  بسبب كل املوارد املتاحة  ل
ً
 هاما

ً
 (Will Barlet, 2013) ها .الدولة  التزال  تعلب دور ا

تشير الحوكمة على املستويات املحلية إلى جودة وفعالية وكفاءة االدارة املحلية وتقديم      

الخدمات العامة، نوعية السياسة العامة املحلية ، وإجراءات اتخاذ القرارات وشموليتها 

 وشفافيتها ، والخضوع  للمساءلة والطريقة التي تمارس السلطة على الصعيد املحلي .
تطبيق مبادئ الحوكمة املحلية  يسهم في ترشيد النفقات واستغالل املوارد املحلية ما إن         

 يضمن حال للمشاكل التي تواجه املجتمع املحلي بكل أصنافها ومنه تحقيق الكفاية املحلية .

 : أجهزة الرقابة املالية على البلدية  املطلب الثالث

ة،األمر الذي أدى بها إلى إقرار آليات يحظي املال العام إهتمام  كبير من طرف الدول

قانونية بهدف حمايته بدأ من تعيين تعيين اشخاص يقومون بتدقيق وتحقيق في النفقات 

تكون من طرف أجهزة داخلية و أجهزة  البلديةوتحصيل اإليرادات فالرقابة على ميزانية  

  .خارجية

 أجهزة الرقابة املالية الداخليةالفرع األول:

 وتتمثل في في رقابة املراقب املالي واملحاسب العمومي 

هو عون من األعوان املكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات رقابة املراقب املالي : -أوال

العمومية، ويعين بقرار وزاري من طرف الوزير املكلف بامليزانية، ويخضع املراقب املالي للسلطة 

املباشرة لوزير املالية، وذلك وفق تنظيم إداري تمثله األجهزة التالية على التوالي، املديرية العامة 
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ثم املديرية الجهوية للموازنة، وأخيرا املراقبة املالية للوالية، ويوجد جهاز  املراقب للموازنة 

الجريدة الرسمية ،العدد ) مركزيا على مستوى كل وزارة، ومحليا على مستوى كل والية وبلدية.

 العناصر التي تخضع لرقابة املراقب املالي 92/414من املرسوم التنفيذي  9لقد بينت املادة ،(82

 ( 2009، 414-92وهي محددة على سبيل الحصر وتتمثل فيما يلي  :  )

صحة صفة  بالنسبة لآلمر بالصرف، وكذا التحقق فيما إذا كان فيه تكليف أو تفويض  ✓

 اإلمضاء  من طرف اآلمر بالصرف لشخص ما 

 مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها ✓

 وجود اعتمادات كافية لتغطية االلتزام  ✓

 التخصص القانوني للنفقة ✓

 تطابق جميع الوثائق الخاصة بااللتزام مع مبلغ االلتزام ✓

التأكد من وجود تأشيرات و الترخيصات و اآلراء املسبقة  التي سلمتها السلطة االدارية  ✓

 املؤهلة قانونا لهذا الغرض .

للتأكد من وجود العناصر السابق ذكرها، فإن توافرت أثر و هكذا نجد أن املراقب املالي يسعى 

على السجل أو الوثيقة املثبتة لاللتزام بالنفقة أو يقوم برفض التأشيرة النعدام العناصر 

 (55،ص2010يوم )ابراهيم،  20السابقة مع تعليل الرفض في مدة ال تفوق 

فقات واإليرادات العامة يؤدي إضافة إلى دوره في تنفيذ النرقابة املحاسب العمومي:-ثانيا

املحاسب العمومي دورا رقابيا مهما يتمثل هذا الدور الرقابي في مراقبة أعمال اآلمرين بالصرف 

موالية للرقابة حاسب العمومي والتدقيق في شرعية الوثائق التي صادقو عليها، وتكون رقابة امل

نتعرف على هذه املجاالت من خالل  التي يمارسها املراقب املالي على اآلمر بالصرف ويمكن أن

 (1990، 21-90وهي تتمثل في ما يلي :)قانون رقم  21-90من قانون 36املادة 

 مطابقة العملية مع القوانين واألنظمة املعمول بها. ✓

 صفة اآلمر بالصرف أو املفوض له. ✓

 شرعية عمليات تصفية النفقات. ✓

 توفر االعتمادات. ✓

 أنها محل معارضة.أن الديون لم تسقط آجالها أو  ✓

 الطابع اإلبرائي للدفع. ✓
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تأشيرات عمليات املراقبة التي نصت عليها القوانين واألنظمة املعمول بها خاصة ما يتعلق  ✓

 بتأشيرة املراقب املالي.

 الصحة القانونية للمكسب االبرائي أي التحقق من صالحية الدفع.  ✓

 لبلدية أجهزة الرقابة املالية الخارجية على ا:ثانيالفرع ال

 ة ومجلس املحاسبة ومجالس املحلية  وتتمثل في رقابة مفتشية العامة للمالي

أحدثت املفتشية  العامة للمالية  بموجب املرسوم التنفيذي املفتشية العامة للمالية : -أوال

("هيئة 1980، 10على أنها  )الجريدة الرسمية ،العدد01وهذا األخير عرفها  في املادة    80/53رقم 

 مراقبة، توضع تحت السلطة املباشرة لوزير املالية."

 92/78م تاريخ إصدار املرسوم التنفيذي  22/02/1992استمر تطبيق هذا املرسوم إلى غاية 

إلى  02املحدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية، حيث تم بمقتضاه إلغاء أحكام املواد من 

 من املرسوم السابق.  32غاية 

يمكن تعريفها على النحو التالي: هي جهات رقابة دائما تابعا للدولة، تقع تحت وعلى العموم 

السلطة  املباشرة  لوزير املالية، يتمثل دورها أساسا في مراقبة التسيير املالي واملحاسبي ملصالح 

الدولة والجماعات املحلية، و كذلك جميع  املؤسسات والهيئات الخاضعة لقواعد املحاسبة 

 العمومية.

تمارس املفتشية العامة للمالية رقابة بعدية مقارنة برقابة املراقب املالي واملحاسب العمومي، 

 (78 /92)املرسوم التنفيذي رقم ملحاسبة ورقابة أثناء التنفيذ مقارنة برقابة مجلس ا

تسند الرقابة القضائية في الجزائر إلى مجلس  :الرقابة القضائية ) مجلس املحاسبة(-ثانيا

املحاسبة والذي يعتبر أعلى مؤسسة رقابية في مجال املالية العمومية وتتميز رقابته في كونها 

 مختصة وأكثر فاعلية و شمولية.

م، وذلك بعد 1980مارس 01املؤرخ في  05-80تأسس مجلس املحاسبة بموجب القانون رقم 

، وهو تحت السلطة العليا لرئيس 1976من دستور  190ى املادة تأسيسه القانوني بمقتض 

الجمهورية، وله اختصاصات قضائية وادارية، مهمته مراقبة استعمال األموال العمومية 

والجماعات االقليمية واملرافق العمومية، وكل مؤسسات وهيئات الدولة التي تخضع لنظام 

ة ال يخضع إال لسلطة رئيس الجمهورية، و املحاسبة العموميةومجلس املحاسبة هيئة مستقل

تنقسم صالحياته بين صالحيات قضائية، متمثلة في مراجعة حسابات املحاسبين العموميين، 
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إضافة إلى  رقابة االنضباط امليزاني واملالي، وصالحيات إدارية تشمل كل أشكال الرقابة األخرى 

 التي يمارسها املجلس.

 الرقابة من طرف مجلس املحاسبة هي :وتوجد عدة طرق ملمارسة عملية 

 (158،ص2010،)داودابراهيم

في مجال تسيير  االنضباطرقابة -3. رقابة نوعية التسيير-2. التحري سلطة ع و الطال حق ا-1

  .بالصرف واملحاسبين العموميين اآلمرين  مراجعة حسابات-4. امليزانية واملالية

ح صال املحاسبة يقوم برقابة مالية لتقييم وإما يمكن استنتاجه ما سبق ذكره هو أن مجلس 

موال العامة من كل مظاهر الفساد األ أعمال املؤسسات والهيئات العمومية وذلك بهدف حماية 

العمومي، وهذا  اإلنفاقوالعمل على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين طرق ، والتبذير

 .ف الدولة لتحقيق أهدافه دون عراقيلبفضل التشكيلة البشرية واملادية التي زود بها من طر 

يحق للمجالس الشعبية  الوالئية والبلدية مراقبة تنفيذ :رقابة املجالس الشعبية املحلية-ثالثا

رؤساء بلديات  ووالة( وذلك في إطار القوانين واألنظمة  مليزانية من قبل اآلمرين بالصرف )ا

 املتعلقة بالجماعات املحلية.

املحلية الالحقة فإنها تتمثل أساسا في مناقشة الحسابات االدارية املقدمة من أما رقابة املجالس 

طرف اآلمرين بالصرف بعد اختتام كل سنة مالية حيث تقوم بالتحقق من توافق العمليات 

املتخذة في إطار امليزانية ونتائجها مع تلك املنفذة من قبل املحاسبين العموميين املعنيين ومن 

جراء التسويات الالزمة عند االقتضاء، ثم تبت في ذلك املجالس إصات امليزانية و مطابقتها للترخي

 الشعبية بمداوالت

 (ص،2010/2011)سامية،  .تقيمها 

 -املدية -دراسة ميدانية للمراقبة املالية لوالية  :املبحث الثاني

في ترشيد النفقات العمومية ،  رقابة املراقب املالي  ملعرفة دور سننطرق في هذا املبحث 

 الذي باعتباره من  أهم الهيئات التي تركز عليها الدولة في املراقبة على نفقاتها 

 نشأة املراقبة املاليةاملطلب األول:  

سنتطرق في هذا املطلب  إلى نشأة املراقبة املالية ونقوم بإعطاء تعريف لها وإبراز أهم 

 األهداف التي نشأت من أجلها .
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 تطور القانوني للمراقبة املاليةالفرع األول:  

م، وأول نص قانوني صريح يتعلق باملحاسبة 1985إلى  1963جاءت نصوص عديدة من 

منه عن الرقابة السابقة وأقرت بالوجود الفعلي ملهمة  58. حيث تكلمت  املادة 21-90العمومية 

 1963الحيات؛ وبينت مهمته ألن في املراقب املالي وهو النص القانوني الذي أعطى له هذه الص

كان  هناك غموض وكان املراقب املالي موجود على مستوى الوزرات فقط، لكن على مستوى 

هو نبض الفهرس ونص بأن هناك  21-90الواليات كان موجود لكن دون سند قانوني، وقانون 

املراقب املالي أن ينظر رقابة سابقة للنفقات امللتزم بها املراقب املالي وأعطت نقاط التي يجب 

 (133)أمين،صفيها .

بموجب مرسوم   2009والذي تم تعديله في  414-92جاء مرسوم تنفيذي  21-90وبعد قانون 

ونص على تصحيح أخطاء وتطورات كانت قد وقعت على أرض الواقع ، حيث كانت  09-374

ى الوالية )مديرية السكن املراقبة املالية مختص قبله وكانت تعني مديريات الوالئية على مستو 

ومديرية التجهيزات العمومية ومديرية الصحة والسكن وغيرها من املديريات(، وكذلك 

املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري  غير أن املؤسسات العمومية االستشفائية والبلديات  

استطاعت قررت الدولة  أن تقض ي الدين خارجي ،  2005كانت معفاة من الرقابة،وفي سنة 

السيطرة  على العجز  في امليزانية بوضع صندوق ضبط االيرادات لتغطيته  وتمويل امليزانية، 

وعجز الضمان االجتماعي كذلك توصلنا إلى حل مشكلة العجز الخاص به  وذلك بزيادة توظيف 

م العمال وبالتالي العجز ينخفض، أما عجز ميزانيات الجماعات املحلية ففيه مشكل  على الرغ

يجب أن تكون امليزانية املحلية متوازنة عكس امليزانية العامة، حيث  من وجود مبدأ يقر بأن

مسح ديون ميزانيات البلديات  التي بلغت نسبة العجز فيها  حاولي    2005قررت الدولة 

مسح الديون للمرة الثانية  التي بلغت  2007مليار سنتيم وكذلك قامت بنقس العملية في 1700

 على هذا جاء اقترح  3200العجز فيها حاولي  نسبة 
ً
مليار سنتيم ، وبقى  نفس املشكل  و بناءا

من رئاسة الحكومة بتعيين لجنة من الخبراء إليجاد  الحل لهذا العجز الواقع في امليزانية 

الجماعات املحلية ألنه أصبح داء ال يمكن التحكم فيه خاصة إذا وجدنا رئيس املجلس الشعبي 

مستوى محدود في تسيير مالية  العمومية ليعطي  إنشاء ديون على ظهر البلدية بدون  البلدي

األخذ بعين االعتبار اإليرادات الخاصة بالبلدية ومدى كفايتها وهذا ما يترتب عليه نشوء الدين 

بالنسبة للبلدية مع عدم القدرة على تسديده، وهذا ما يجعل املدين يتوجه إلى القضاء ويثبت 

الدين على عاتق البلدية، ومن بين االجراءات التي انتهجت لعالج العجز املسجل في نشوء 
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امليزانية وهو إخضاع البلديات والواليات واملؤسسات العمومية االستشفائية لرقابة املراقب 

الذي ينظم مصالح املراقبة املالية وتحدد   75-11بموجب مرسوم تنفيذي   2011املالي منذ

اقبين املاليين واملراقبين املاليين املساعدين ورؤساء املكاتب ونص على وجود  ومسؤوليات املر 

مصالح خارجية ملديرية الجهوية لناحية الجزائر، املديرية الجهوية للميزانية واملراقبة املالية على 

 مستوى البلديات والواليات وكذلك مديرية البرمجة ومتابعة امليزانيةوتم الخضوع الفعلي  لرقابة

حيث  بلغت نسبة الديون بعد خضوعها لرقابة املراقب املالي    2013السابقة  في آخر أجل هو 

عجز مسجل في ميزانية الجماعات املحلية، حيث املراقب   %1على النفقات العمومية نسبة 

لوالية املالي تابع لوزارة املالية  وبالضبط  إلى املديرية العامة للميزانية، بحيث املراقبة املالية 

)الجزائر، البليدة، تيزي وزو، بومرداس، األغواط،  تضم: املدية تابعة لناحيةالجزائروهي

 (2020)سيدأحمد، الجفلة، املدية(  

 الهيكل التنظيمي للمراقبة املالية لوالية املدية الفرع الثاني: 

 (:الهيكل التنظيمي ملراقبة املالية لوالية املدية03الشكل رقم ) 
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 1434رجب   16املؤرخة في 28من إعداد الباحثان باالعتماد على املرجع الجريدة الرسمية  العدد املصدر:

يحدد  9/7/2012ه املوافق ل  1433شعبان  19، القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  26/5/2013ه املوافق ل 

 اقبة املالية في املكاتب وفروع .عدد املراقبين املاليين واملراقبين املاليين املساعدين وكذا تنظيم مصالح املر 

تعتبر املراقبة املالية من األجهزة الرقابية السابقة :تعريف املراقبة املالية لوالية املدية-أوال

نفاق ال تحصيل، وتقوم بعملية اال على تنفيذ النفقات العمومية ، وهي تقوم بالرقابة على 

املراجعة والرقابة الشكلية واملوضوعية، تمنع من وقوع األخطاء واملخالفات املالية في أكثر 

 املراقب املالي

مكتب الصفقات 

 العمومية:
فرع الصفقات -1  

 العمومية ،

فرع الوثائق  -2

والتحليل ومتابعة 

الصفقات 

 العمومية .

مكتب محاسبة 

التزامات والتحليل 

 والتلخيص:

فرع محاسبة االلتزام -1

 بالنفقات والتعداد

 امليزانياتي ،

فرع االحصائيات -2

والتحليل والتلخيص 

 امليزانياتي ،

 فرع االعالم اآللي-3

 وشبكات وتسيير

األرشيف

 مكتب عمليات التجهيز:

فرع الرقابة السابقة -1

 االلتزام بالنفقات ،

فرع محاسبة االلتزام -2

 بنفقات عمليات التجهيز ،

فرع الوثائق واالحصائيات -3

 نفقات عمليات التجهيز .

املراقب املالي 

 املساعد

املالي املراقب 

 املساعد
املراقب املالي 

 املساعد

املراقب املالي 

 املساعد
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 تطبيق وتنفيذ القوانين والتعليمات املالية . األحيان، حيث تقوم بمساعدة على دقة في 

  :أهداف الرقابة املالية لوالية املدية-ثانيا

 االستخدامالتبذير وسوء  ماية املال العام من االختالسات وح ✓

 البلدياتميزانية املساهمة في التقليل من العجز في  ✓

 العمل على التطبيق الحرفي للقوانين و التنظيمات ✓

األموال العمومية وفق االعتمادات املمنوحة من طرف السلطة العمل على صرف  ✓

 التشريعية

محاربةكل أشكال الفساد االداري وضمان وصول األموال العمومية إلى مستحقيه  ✓

 الحقيقي

 داء مهامها على أحسن وجهأل دارية للمراقبة املالية إل ضمان سير الحسن للمصالح ا ✓

دارات اب الصرامة في العمل على مستوى اإل محاربة النقص والتقصير وسوء التنظيم وغي ✓

 واملؤسسات العمومية

 فحص العمليات املالية ومدى االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات ✓

 اإلخضاع الفعلي لرقابة املراقب املالي للبلديات املطلب الثاني:

 أسباب اخضاع البلديات لرقابة املراقب املالي : الفرع األول: 

إن ظاهرة العجز في ميزانية البلديات كانت ومازالت من أصعب العجز في ميزانية البلدية :  -أوال

 املشاكل التي تعرقل التنمية املحلية، وهذا راجع لعدة أسباب وسوف نتطرق إلى أهمها:

حيث أن التزايد املستمر في النفقات العمومية إما ألسباب ظاهرية زيادة النفقات العمومية :  -1

متمثلة في )تدهور قيمة النقود، تغير أساليب املحاسبة الحكومية، ازدياد عدد السكان واتساع 

مساحة اإلقليم (، وأسباب حقيقية كأسباب اقتصادية  واجتماعية مالية سياسية، إدارية، 

 عسكرية.

وهي تمثل موردا ماليا رئيسا للجماعات املحلية ويرجع ذلك  ضعف العائدات الضريبية :-2

 دة أسباب وهي كما يلي:لع

ويقصد به احتكار  اإلدارة املركزية ) الدولة( لسلطة  تعبية  النظام الجبائي للدولة :-2-1

استحداث أو إلغاء الضرائب والرسوم، تحديد أوعيتها، معدالتها وتوزيعها، دون أن يكون 

لى مستواها  للجماعات املحلية سلطة للمشاركة في تحديد معالم النظام الجبائي املطبق ع

 (15،ص2006)رضا، 
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وهو ما يؤثر سلبا وبصورة مباشرة على مردودية املوارد ظاهرة الغش والتهرب الضريبي :  -2-2

 الضريبية.

"كل الحركات املادية والعمليات القانونية واملحاسبية وكل الوسائل والترتيبات يعرف على أنه :

)جامع،بدون  من دفع الضرائب واملساهمات.والتدابير التي يلجأ إليها املكلف بهدف التخلص 

 (245سنة،ص

ويمكن القول كذلك بأنه خرق للقانون من أجل التهرب عن دفع الضريبة، وتخفيض مقدارها  

ومهما تعددت صور الغش أو التهرب فهو يؤدي  بطريقة مباشرة  إلى تراجع مردودية الجباية 

 اإليرادات.وهذا ماينتج عنه باملقابل عجز في ميزان 

إن زيادة اإلنفاق العمومي الذي صاحب ظاهرة التضخم و سوء استغالل املمتلكات : -2-3

فعلى البلدية والوالية قبل  ارتفاع األسعار لم يصاحبه مراجعة لألعسعار اإليجارية للممتلكات.

ا  الشروع أي إنجاز للمنشآت جديدة وجب عليها أن تعمل جاهدة على املحافظة على ممتلكاته

سواء تعلق األمر بإحصائها أو ترميمها أو العمل على االستفادة منها أو استغاللها و استعمالها 

أو التصرف فيها بما يخدم مصلحة مواطنيها و يعزز مداخيلها و يحد من مصاريفها. و قد نصت 

رية البلدي القيام بصفة دو  " يتعين على املجلس الشعبي 11-10من قانون البلدية  163املادة 

باتخاذ التدابير الالزمة من أجل تثمين االمالك البلدية املنتجة للمداخيل و جعلها أكثر مردودية 

على أن "تتوفر الوالية على أمالك تتولى صيانتها  12-07من قانون الوالية  06"كما نصت املادة 

 والحفاظ عليها و تثمينها."

جهة نجدها من جهة أخرى تتهاون أيضا في مع سوء استغالل الجماعات املحلية ملمتلكاتها من 

تتجاهل البلدية و الوالية تحصيل مقابل الخدمات التي  تحصيل إيرادات االستغالل. حيث

تقدمها في حين أن القانون ال يرخص ذلك ما يجعل إيراداتهما جد ضعيفة وال تغطى نفقات ما 

)الوافي،  زها أكثرتقدمه من خدمات  وهو ما يستنزف ماليتها و يساهم في زيادة عج

 (155،ص2017

 آليات املراقب املالي لترشيد النفقات الفرع الثاني :

املراقب املالي بعدة آليات تجعله يساهم من خالل رقابته في ترشيد النفقات العمومية  يقوم

 وسنقوم بذكرها وتلخيصها على النحو التالي :

حيث أننا نتحكم في اإلنفاق من خالل إن النفقات العمومية دائما مرتبطة بإجراء االلتزام ب ✓

بطاقة االلتزام التي تكون أمام املراقب املالي التي من خاللها تتم مراقبة االنفاق، وبهذه 



 

 -دراسة حالة املراقبة املالية لوالية املدية  -دور الرقابة املالية السابقة في ترشيد النفقات املحلية  
 

483 

الطريقة يتم إثبات نشوء الدين  والتأكد من توفر االعتمادات املالية  وأن  النفقة العمومية 

 افق للوثائق املرفق مع االلتزام مشروعة، وتأكد من مبلغ االلتزام مو 

 21-90من قانون  58املراقب املالي مستشار مالي لآلمر بالصرف وذلك بتطبيق أحكام املادة ✓

املتعلق باملحاسبة العمومية، وتتمثل آليته في هذه النقطة، يجلب انتباه اآلمر بالصرف 

يزاني وتقديم النصائح حول مقتضيات التشريع والتنظيم املعمول بهما في مجال املالي و امل

 له بشأن ما يمكن أن يعتبره انحرافا عن قواعد حسن التسيير.

السهر على التطبيق الحرفي للقوانين والتنظيمات سارية املفعول وتحديد التجاوزات  ✓

 املحتملة في تطبيقها وهذا يكرس مبدأ ترشيد النفقات العمومية.

في تقليل العجز في ميزانية البلدية، حيث كان ساهم املراقب املالي من خالل رقابته السابقة  ✓

يحق في السابق لرئيس املجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات  مستعجلة أو استثنائية 

بدون  خضوعه لنظام الرقابة السابقة أما في القانون الجديد الذي أخضع البلديات لنظام 

لس الشعبي البلدي شراء مستلزمات الرقابة السابقة للمراقب املالي، أنه ال يمكن لرئيس مج

وتنفيذ مشروع  إال بموافقة املراقب املالي الذي  يعمل على وضع حد لنهب املال العام 

 وترشيد النفقات العمومية.

رقابة املراقب املالي ال تسمح بقيام مشاريع وتنفيذ نفقات أو توظيف مستخدمين إال في  ✓

 توفرة لدى املؤسسة.حدود االعتمادات واإلمكانيات املالية  امل

إعطاء حماية وأمان  لآلمر بالصرف وإبعاده عن املسؤولية االدارية التي قد تنجر عن  ✓

 مخالفته للتنظيم املعمول به، واكتشاف األخطاء قبل وقوعها.

املراقب املالي أصبح عضوا في مجالس االدارة ومجالس  التوجيه  وهذا من خالل إبداء رأيه  ✓

 حول قضية ما.

: " املراقب املالي صراحة غير  374-09مكرر بموجب املرسوم التنفيذي  33حسب املادة  ✓

مختص بالنظر في مالءمة النفقات العمومية التي يقوم بها اآلمر بالصرف، وفي هذا اإلطار 

ال يتحمل املراقب املالي أخطاء التسيير التي تقوم على عاتق اآلمر بالصرف، غير أنه مطالب 

يالحظ أن فيه بعض النفقات املبالغ فيها، فهو مطالب بإعداد تقرير تبريري يعلم بالنظر ملا 

فيه وزير املالية بأن النفقة مبالغ فيها، حيث ان، املشرع ال يعرف النفقة املبالغ فيها، لكن 

، مثال عن ذلك ) جامعة املدية تقوم بشراء طابعة من نوع 
ً
بمبلغ  canonنص عليها قانونا

طابعات من نفس نوع وبمبلغ  10ار جزائري، ومديرية الثقافة تشتري كذلك مليون دين 3.5
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مليون دينار جزائري، وفي هذه الحالة يقوم املراقب املالي بإعداد تقرير يعلم فيه وزير  2.5

مليون دينار جزائري  3.5املالية، ويذكر فيه أن جامعة املدية اشترت طابعة واحدة بمبلغ 

طابعات من نفس النوع بمبلغ  10بأن مديرية الثقافة اشترت  ، مع العلمcanonمن نوع 

مليون دينار جزائري وفي هذه الحالة يقوم وزير املالية بإخطار  املفتشية العامة   2.5

للمالية، مجلس املحاسبة بالقيام بعملية الرقابة وهذه آلية من آليات املتبعة لترشيد 

 .374-09النفقات العمومية  التي نص عليها قانون 

لتأشيرة املراقب املالي دور ترخيص ي من أجل صرف النفقة العمومية وهي ضرورية  ✓

وأساسية ، وذلك من خالل  إبداء رأيه بمنح التأشيرة  في حالة النفقات تكون مشروعة وفي 

حالة عدم شرعيتها واخاللها بالنصوص القانونية و التنظيمات سارية املفعول  بالرفض 

 املؤقت أو النهائي 

في حالة ما إذا الحظ املراقب املالي نقائص وأخطاء أو مخالفات فانه يبلغ وزير املالية ، وفي  ✓

حالة الصفقات اضافة على وزير املالية ،  يخطر كذلك رئيس لجنة الصفقات واآلمر 

بالصرف املعني ، فهو في هذه النقطة يمس جانب املالئمة  للنفقات العمومية ويساهم في 

انب أي تحسين تسيير األموال العمومية حيث تصبح  أكثر فعالية وهذا تحسين هذا الج

 ما ركز عليه مفهوم ترشيد النفقات العمومية .  

 رقابة املراقب املالي: الفرع الثالث :معوقات تطبيق 

 غموض وتعقيدات في النصوص القانونية والتي قد تحمل أكثر من معنى في تطبيقها ✓

 التي تشرح كيفيات تطبيق القوانين املعمول بهاغموض بعض النصوص التنظيمية  ✓

صعوبة تطبيق بعض النصوص التنظيمية ألنها ال تمتاز باملرونة  وال تتوافق مع الوضعيات  ✓

 الحالية

ضيق الوقت لتنفيذ الرقابة ألن هناك ملفات وعمليات تحتاج دراسة معمقة وتكون املدة  ✓

 غير كافية ألن تكون هذ
ً
 ماالزمنية املحددة قانونا

ً
 نوعا

ً
 ه الرقابة فعاال

 غياب التنسيق بين مختلف الهيئات العمومية ✓

يواجه املراقب املالي صعوبات عديدة تتعلق أساسا بمدى احترام املنافسة عندما يتم  ✓

اللجوء إلى إبرام اتفاقيات عبر استشارات التي تجري بين املمولين واملوردين ال تقوم على 

سن عرض وأقل سعر بل تتضمن في أغلب األحيان عرضا أسس  قانونية من حيث اختبار أح

 واحدا وهو ما يتنافى مع مبدأ املنافسة
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إرسال دعوات للمراقب املالي للحضور إلى اجتماع لجنة الصفقات العمومية دون أن ترفق  ✓

 معه جدول األعمال ما يصعب عليه الرقابة ويجعلها عديمة الجدوى.

 : خاتمة

القبلية على النفقات أهميه كبرى نظرا لكونها تعد من أبرز اآلليات التي تكتس ي الرقابة        

بواسطتها استطاعت الدولة الجزائرية تقليل من عجز امليزانية على مستوى البلديات و ساهمت  

بشكل فعال  في ترشيد النفقات بالبلدية ألنها عبارة عن رقابة وقائية وهي تلغي كل النفقات 

في امليزانية، وهذا ال ينفي أن لها سلبيات تنجر عنها كعرقلة النشاط  الزائدة غير موجودة

والتسيير العمومي، وتضيق الخناق على  صالحيات رؤساء املجالس البلدية  ملا تتميز به من 

الحذر املفرط،  كما تعتبر رقابة بطيئة وتعبر عن سلوك بيروقراطي في حق هذه الهيئات 

 العمومية.

 جملة من النتائج والتوصيات وتتمثل فيما يلي:توصلت الدراسة إلى 

 نتائج الدراسة:

لترشيد النفقات العمومية يجب األخذ بعين االعتبار اإلجراءات الرقابية التي تعمل على  ✓

 إضفاء الشفافية واإلفصاح في تنفيذ النفقات العمومية.

نظري حتى وإن  املشكل ليس في الرقابة ودورها وهل تمكنت من ضبط األمور أم ال من وجهة ✓

كان إخضاع البلديات لرقابة املراقب املالي منذ القدم فاإلشكال يتمثل في من نوكلهم 

مسؤولية البلديات حيث أن املسؤولين همهم الوحيد هو تحقيق مصالحهم الشخصية 

 الضيقة في خالل فترة انتخابهم وال يكترثون للميزانية إن كانت خاضعة للقوانين ام ال.

يات لرقابة املراقب املالي هدفها التخلص من العجز  املستمر في ميزانية إخضاع البلد ✓

 البلديات والوصول إلى ترشيد اإلنفاق املحلي. 

بالرغم من وجود مجموعة من املبادئ واتباع سلسلة من األساليب والوسائل من قبل أجهزة  ✓

لنجاعة، وعدم قدرتها الرقابة املالية إال أن هناك نقص في هذه الرقابة بحيث تتميز بعدم ا

 على املحافظة على املال العام من االختالس والتبذير وسوء االستعمال من قبل املسيرين.

 توصيات :

اء الذين يسيرون هذه األموال تسييرا  ✓
َ
ف
ْ
ك
َ
األجدر قبل توسيع الرقابة املالية اختيار مسؤولين أ

 وال العامة عقالنيا والعمل يدا بيد مع الرقابة املالية للحفظ على األم
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ضرورة زيادة االهتمام بالبحث في إصالحات املالية املحلية، وتوفير التمويل الضروري  ✓

 لتصحيح عجز في امليزانية .

البد على املراقب املالي أن ال يقف في وجه اآلمر بالصرف كخصم معارض وال هذا األخير  ✓

الفعل تعطل بعض  موقف نفسه ألن ذلك قد يسبب تجميد أعمال كل منهما فينتج عن هذا

 الخدمات واألشغال، وهذا مع األسف ما هو واقع حاليا. 

 غرس ثقافة حماية املال العام لدى أفراد املجتمع من أجل صرفه في األوجه املخصص له. ✓

 ليس على الورق  ✓
ً
استقاللية الهيئات القائمة بالتنفيذ عن القائمة بالرقابة استقالل تاما

 نما البد أن يكون  ظاهرا على أرض الواقع.فقط )قانون حبر على ورق(  وإ

تطبيق مبادئ الحوكمة في صرف املال العام هذا يؤدي إلى زيادة الشفافية وإتاحة املعلومات  ✓

وتداولها على نطاق واسع وتحقيق أكبر درجات املساءلة املجتمعية والسياسية، وتحقيق 

ي محاربة الفساد والحفاظ على سيادة القانون واالمتثال لقواعده وهذا يساهم بشكل كبير ف

 املال العام.
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   ملخص:

نسعى من خالل هذا البحث إلى تبيان أهمية املعلومات املحاسبية في زيادة الوعي املحاسبي لكل       

األطراف املستخدمة لها من خالل تمكينهم من االطالع ومعرفة الوضعيات املالية واملحاسبية 

يسهم في اتخاذ قرارات رشيدة، السيما املخرجات للمؤسسات وبالتالي تكوين نظرة شاملة عليها مما 

املحاسبية املعدة وفق املعايير املحاسبية الدولية، ومما ال يخفى األهمية البالغة للكشوف والتقارير 

املالية التي تسهم بشكل خاص في زيادة االتصال املالي واملحاسبي بين املؤسسات وجميع األطراف ذوي 

لي تقدم هذه الورقة البحثية تصور شامل حول أهمية الكشوف الصلة؛ ومن خالل منهج تحلي

والتقارير املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي الذي يسعى الى تقديم معلومات محاسبية تتسم 

 .بالجودة من خالل مواءمتها وموثوقيتها
 الية.تقارير مالية، كشوف م، معايير املحاسبة الدولية، ةاملالي ةنظام املحاسب:  الكلمات املفتاحية

Abstract:   

   Through this research, we seek to demonstrate the importance of 

accounting information in raising the accounting awareness of all users by 

enabling them to have access to and understand the financial and accounting 

positions of enterprises and thus to have a comprehensive view of them, 

thereby contributing to rational decisions, in particular accounting outputs 

prepared in accordance with the International Accounting Standards. 

                                           
 املؤلف املرسل.  
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Through an analytical approach, this research paper provides a 

comprehensive picture of the importance of financial statements and reports 

under the financial accounting system, which seeks to provide quality 

accounting information through harmonization and reliability. 

key words: : financial accounting system, international accounting 

standards, financial statements, financial reports 

 مقّدمة: 

لقد شهد العالم بأسره تغيرات سريعة وشاملة أتت على كل املجاالت البيئية التي تعمل بها 

األنظمة املحاسبية، كما صاحبها ظهور تكتالت إقتصادية سهلت عملية تدفق السلع والخدمات 

بين العديد من الدول ذات اللغات والثقافات املختلفة، وبالتالي كان ورؤوس األموال وكذلك األفراد 

والبد من ظهور معايير محاسبية دولية لتضبط املمارسات املحاسبية بين الدول، وقد ظهرت كذلك 

املحاسبة الدولية وما يعرف بالتوافق والتوحيد املحاسبي بهدف أساس ي يتمثل في تقديم املعلومات 

 ة و املوثوقة، والقابلة للفهم واملقارنة على مستوى دولي للمستخدمين املختلفين؛املحاسبية املالءم

وحتى تحقق املعلومات املحاسبية املتضمنة في الكشوف والتقارير املالية والتي تعتبر مخرجات 

النظام املحاسبي الفائدة املرجوة منها كان لزاما على املحاسبة من أن تتطور وتلبي االحتياجات 

 الجديدة للمستخدمين؛

وفي هذا اإلطار فالجزائر سعيا منها إلى تحقيق أهداف املستخدمين للمعلومات املحاسبية، 

فقد تبنت وطبقت النظام املحاسبي املالي الذي حدد الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية، وهو 

 ما ينعكس بالضرورة على الكشوف والتقارير واملالية.

 إشكالية هذه الورقة البحثية واملتمثلة في:ومن هذا تبرز لنا 

 ما مدى فاعلية الكشوف والتقارير املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي ؟

 وملعالجة هذه اإلشكالية سنتطرق إلى ما يلي:  

 ؛نظام املحاسبة املالية األول:ث حبامل

 ومدى توافقها مع النظام املحاسبي املالي؛معايير املحاسبة الدولية ومتطلبات تطبيقها الثاني:  ثحبامل

    الثالث: فاعلية الكشوف املالية والتقارير في ظل النظام املحاسبي املالي. ثحبامل

 نظام املحاسبة املالية :املبحث األول 

على ضرورة مواكبة املقاييس الدولية للمحاسبة  تحديات العوملة في القطاع املاليلقد فرضت 

هذه املقاييس تأخذ بعين االعتبار األبعاد الدولية و شروط املستثمرين األجانب و تمكين األنظمة 
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املالية و البنكية الجزائرية من مواكبة األسواق املالية العاملية و البنوك الدولية ,فضال عن تكييف 

مة العاملية وتوحيد لغة املحاسبة بما يتماش ى و التحوالت التي  فرضتها األنظمة املعمول بها مع األنظ

وفي هذا املبحث سنتناول مفهوم النظام املحاسبي املالي، أهدافه  العوملة و اقتصاد السوق.

 .أهمية تطبيق النظام املحاسبي املالي في الجزائروخصائصه وكذا 

 (SCF)مفهوم النظام املحاسبي املالياملطلب األول: 
، والذي 1975يعتبر النظام املالي املحاسبي إعادة صياغة للمخطط الوطني املحاسبي لسنة   

التي تصاحب اإلصالح االقتصادي الذي باشرته الجزائر, كما يعتبر  عمليات التحديثيندرج في إطار 

التي تشكل املرجع  IFRSفي الحقيقة تغيير في الثقافة املحاسبية الحالية ومحاولة التقارب مع معايير

دولة من بينها دول املجموعة األوروبية وأكثر من 100العالمي باعتبار أنها مطبقة من طرف أكثر من 

 .(09، صفحة 2010)ناصر،  منظمة مهنية في العالم 120

ولهذا كانت هناك جملة من التعديالت و اإلصالحات البارزة في النظام املحاسبي و املالي    

نوفمبر  25املوافق ل :  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ في  11-07الجديد و املتضمن في قانون رقم 

نظام لتنظيم  النظام املحاسبي املالي أو املحاسبة املالية هو، وطبقا لهذا القانون فان: " 2007سنة 

املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف 

تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان و نجاعته، و وضعية خزينته في نهاية 

ونشير أن اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي مستمد من  ،(2007)الجريدة،  "السنة املالية

 PCGالنظام األنجلوساكسوني، و مدونة الحسابات مستمدة من املخطط املحاسبي العام الفرنس ي

 أي أن النظام املحاسبي املالي عبارة عن مزيج بين النظام األنجلوساكسوني والنظام الفرنكوجرماني.

 25املؤرخ في   11-07من قانون  02،04،05لقد حدد النظام املحاسبي املالي وفق للمواد و  

على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص مجاالت تطبيق هذا النظام  2007نوفمبر 

قانوني أو تنظيمي بمسك املحاسبة املالية مع مراعاة األحكام الخاصة بها، يستثنى األشخاص 

 ون لقواعد املحاسبة العمومية.املعنويون الخاضع

 أهداف وخصائص النظام املحاسبي املالياملطلب الثاني: 
 أهداف النظام املحاسبي املاليالفرع األول: 

 يمكن إبراز أهم األهداف املنتظرة من تطبيق النظام املحاسبي املالي كما يلي:

 توفير معلومات مالية ومحاسبية مفهومة وموثوق بها دوليا؛ -

 ؛ PCNإيجاد حلول محاسبية للعمليات التي لم يعالجها  -
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 ترقية النظام املحاسبي الجزائري ليواكب و يتوافق مع األنظمة املحاسبية الدولية؛ -

إعطاء صورة صادقة وحقيقية عن الوضعية املالية، األداء والتغيرات في الوضعية املالية  -

 للمؤسسات؛ 

ملختلف املستعملين مسيرين مستثمرين حالتين و االستجابة الحتياجات اإلعالم املالي  -

 محتملين مستخدمين، مقرضين، دائنين، زبائن، جمهور، مدققين، والدولة؛

 قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عبر الزمن و بين املؤسسات على املستويين الوطني و الدولي -

 ؛(06، صفحة 2010)ناصر، 

 تمكين عملية تقييم املمتلكات على أساس السوق؛  -

 ضمان مقر أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب في إطار عملية الشراكة؛ -

نشر معلومات وافية، صحيحة وتتمتع بشفافية أكبر، تؤدي إلى زيادة ثقة املستثمرين  -

لومات التي تشكل وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في املؤسسات، وتساعد في فهم أفضل للمع

 أساس التخاذ القرارات من طرف املستعملين؛

يتوافق النظام املحاسبي املالي مع الوسائل املعلوماتية املوجودة التي تسمح بأقل التكاليف  -

من تسجيل البيانات املحاسبية و إعداد القوائم املالية و عرض وثائق التسيير حسب 

 ؛النشاط

املحاسبية قصد تقريب املمارسات املحاسبية إلى املمارسات  تبيين تطور املعايير و التقنيات -

  (58، صفحة 2009)بلكيحل،  املحاسبية الدولية القائمة.
 خصائص النظام املحاسبي املالي:الفرع الثاني: 

 يتميز النظام املحاسبي املالي بعدة خصائص أهمها:

 ؛  PCNتوسيع مجال التطبيق مقارنة بـ  -

يرتكز على مبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد الدولي ، و إعداد معلومات تعكس صورة   -

 صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة ؛

اإلعالن بصفة أكثر وضوحا و شفافية عن املبادئ التي تحدد التسجيل املحاسبي للمعامالت  -

الية ، مما يسمح بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة و تقييمها و إعداد القوائم امل

 الحسابات؛
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كالقرض  PCNتوضيح قواعد تقييم وحوسبة كل العمليات بما فيها تلك التي لم يعالجها  -

 اإليجاري، االمتيازات؛

يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة و مقروءة تمكن من إجراء املقارنات و اتخاذ  -

 القرارات؛

حسابات موحدة و حسابات مشتركة لكل املؤسسات الخاضعة لنفس سلطة  وجود تقديم -

 القرار؛

ويتضمن النظام املحاسبي املالي إطارا تصوريا للمحاسبة املالية، و معايير محاسبية، و  -

مدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس املبادئ املحاسبية املعترف بها عامة. 

 ما يلي: و تشمل الكشوف املالية على

 امليزانية. •

 جدول حسابات النتائج.     •

 جدول سيولة الخزينة .  •

 جدول تغير األموال الخاصة؛  •

ملحق يبين القواعد و الطرق املحاسبية املستعملة و يوفر معلومات مكملة عن امليزانية   •

 . (04، صفحة 2010)ناصر،  و حساب النتائج

يحدد اإلطار التصوري للمحاسبة بوضوح االتفاقيات و املبادئ األساسية للمحاسبة و   -

 األصول و الخصوم ورؤوس األموال الخاصة و األعباء و كذا املنتجات ؛

تأسيس نظام محاسبة مبسط يركز على محاسبة خاصة باملؤسسات املصغرة و التجار  -

 الصغار؛

بتنظيم املحاسبة ال سيما مسك املحاسبة عن طريق تبيين القواعد العصرية املتعلقة  -

 اإلعالم اآللي.

 أهمية تطبيق النظام املحاسبي املالي في الجزائر: لثاملطلب الثا
تتجلى أهمية النظام املحاسبي املالي في كونه يستجيب ملختلف احتياجات املهنيين و 

سبية الدولية، في إطار التوحيد املستثمرين، كما أنه يشكل خطوة هامة في تطبيق املعايير املحا

املحاسبي العالمي و بالتالي تبسيط قراءة القوائم املالية بلغة محاسبية موحدة. وفرض رقابة على 

الشركات التابعة و الفروع للشركة األم وتقليص التكاليف الناتجة عن عملية ترجمة أو تحويل 
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به الشركات التابعة و الفروع إلى النظام القوائم املالية من النظام املحاسبي للبلد الذي تعمل 

 املحاسبي للشركة األم، وبالتالي توحيد اإلجراءات املحاسبية بهدف الوصول إلى قوائم مالية موحدة.

 أي انه يمكن إبراز أهمية النظام املحاسبي املالي في العناصر التالية:

 تبسيط قراءة القوائم املالية بلغة محاسبية موحدة؛  -

معايير محاسبية متعارف عليها قانونا، يؤدي إلى اقتصاد الجهد والزمن والتكلفة في اعتماد  -

  عملية اإلصالح املحاسبي؛

يؤدي إلى ترقية التعليم املحاسبي في املدارس والجامعات مما ينعكس على التسيير في  -

 املؤسسات، وبالتالي تأهيل مهنة املحاسبة في الجزائر للعمل في األسواق الدولية؛ 

يعزز من مسار اندماج الجزائر في االقتصاد العالمي، بما يتماش ى مع التحوالت التي  -

 أصبحت تفرضها العوملة واقتصاد السوق؛

النظام املحاسبي املالي متوافق مع املعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية، وبالتالي  -

اجه ملعلومات محاسبية ذات فهو قريب من التطبيقات املحاسبية العاملية املتطورة، بإنت

جودة،  بحيث يعتمد في العمل املحاسبي على ركيزة مرجعية ومبادئ موحدة أكثر مالئمة 

 ؛(59، صفحة 2009)بلكيحل،  مع االقتصاد املعاصر

وتحليلها أتى النظام املحاسبي املالي لسد الثغرات بوضع أدوات مالئمة لجمع املعطيات  -

بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للقانون التجاري الجزائري. هذه 

األدوات معتمدة دوليا لتشديد الرقابة على حسابات املؤسسات الخاضعة للقانون 

 ؛ التجاري، وبالتالي ستفضح كل املخالفات واالختالسات ومحاوالت الفساد

ترجمة أو تحويل القوائم املالية من النظام تقليص التكاليف الناتجة عن عملية   -

املحاسبي للبلد الذي تعمل به الشركات التابعة و الفروع إلى النظام املحاسبي للشركة 

 األم؛

يعرف النظام املحاسبي املالي قواعد التسجيل املحاسبي والتقييم، كما يحتوي على إطار  -

واعد واضحة تضمن مزيد من تصوري يتضمن املبادئ، الفرضيات واالتفاقيات، وعلى ق

أي أن النظام املحاسبي املالي يسهل من عملية التحقق  التناسق وتقلل من عدم الفهم،

 ومراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح؛ 

 يساعد على إنشاء وظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال والتمويل للمؤسسات، -

واق املالية في االقتصاد الوطني على حساب احتكار البنوك في مما يؤدي إلى زيادة دور األس
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تمويل االقتصاد، ويعمل ذلك على تشجيع االدخار والخوصصة وإنشاء شركات مساهمة 

مفيدة في البورصة، ألن إنتاج معلومة محاسبية موثوق بها عامليا في األسواق املالية يؤدي 

 إلى زيادة ثقة املستثمرين في املؤسسات؛

 يب الحتياجات املستثمرين الحالية و املستقبلية، كما أنه يسمح بإجراء املقارنة.يستج -

 االستثمار من خالل إعطاء معلومات مطلوبة من طرف املستثمرين؛ يشجعمما 

 يسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع االستثمار و يدعم القدرة التنافسية للمؤسسة  -

 .(09، صفحة 2010)ناصر، 

ومتطلبات تطبيقها ومدى توافقها مع  ة الدوليةيعايير املحاسبامل :املبحث الثاني

 النظام املحاسبي املالي

ا املحاسبية، إال أن هناك دول أخذت الصدارة في تهتسعى العديد من الدول إلى توحيد ممارسا

يصطلح عليه بمعايير املحاسبة الدولية تولي هذه املهمة فبادرت إلى إرساء قاعدة لذلك فجاء ما 

 العتبار املحاسبة لغة األعمال في العصر الحالي. بغرض توحيد األعمال املحاسبية بين دول العالم،

ا واملمارسات العاملية تهلذلك سارعت الدولة الجزائرية إلى إصالح محاسبي من شأنه تقريب ممارسا

طني املحاسبي أصبحت دون جدوى خاصة بعد بعد ما أدركت أن سياسة الترقيع للمخطط الو 

ا البيئة الجزائرية، وكان أهمها االنتقال من االقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد تهالتحوالت التي شهد

و كان عليها أن ال تكون في منأى ومعزل عن مايجري بالعالم وان تسعى إلى االنضمام إلى  السوق.

بين املاهية والخصائص   ماهية معايير املحاسبة الدولية وفي هذا املبحث سنتناول  الركب الدولي،

 .ومعايير املحاسبة الدوليةالنظام املحاسبي املالي وكذا 

 ماهية معايير املحاسبة الدوليةاملطلب األول: 

 standardلقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة  تعريف معايير املحاسبة الدولية:الفرع األول:  

االنجليزية وهي تعني القاعدة املحاسبية، ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع ،يقاس على 

ضوئه وزن ش ئ أو طوله أو درجة جودته. أما في املحاسبة فيقصد به املرشد األساس ي لقياس 

املعلومات إلى  العمليات واألحداث والظروف التي تؤثر على املركز املالي للكيان ونتائج أعماله وإيصال

. واملعيار بهذا املعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر  (02، صفحة 2010)ليازيد،  املستفيدين

القوائم املالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر على املركز املالي 

 للكيان ونتائج أعماله، مثل املوجودات الثابتة، البضاعة أو غيره.
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 ملحاسبية فاملعيار املحاسبي هو: "بيان لتحقيقوأيضا يمكن وضع التعريف التالي للمعايير ا   

املالية  التوافق والتنسيق فيما بين السياسات واملعالجات املحاسبية ملختلف املعامالت واألحداث

للكيان، وهذا يساعد على جعل الكشوف املالية ذات قابلية على املقارنة والفهم من قبل األطراف 

والظروف البيئية السائدة  ألعراف املحاسبية املتعارف عليهاذات العالقة فاملعيار يوضع في ضوء ا

 ."(12)سلوم، صفحة  وأساسيات النظرية املحاسبية

ويعرف املعيار حسب املنظمة الدولية للمواصفات على أنه" وثيقة أعدت بإجماع، و مصادق   

عليها من قبل هيئة معترف بها، تعطي الستعماالت مشتركة و متكررة قواعد أو خطوط عريضة، أو 

 مستوى تنظيم أمثل في سياق معين" مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان 

نعرف املعايير املحاسبية  بأنها كل القواعد املتعلقة باملحاسبة خالل ما سبق يمكننا أن  من

مهما كانت طبيعتها إلزامية أو اختيارية أي أنها كل ما من شأنه أن يشكل دليال أو مرجعا سواء أكانت 

نصوص تشريعية أو تنظيمية أو توصيات صادرة عن سلطات مؤهلة لتنظيم العمل املحاسبي، أما 

الدولية هي معايير صادرة عن لجنة معايير املحاسبة الدولية من أجل توحيد املعايير املحاسبية 

املحاسبة على املستوى الدولي بهدف ضمان التجانس في املعلومات املحاسبية واملالية ألجل تسهيل 

 قراءتها و إجراء املقارنات بين الوضعيات املالية ملختلف املؤسسات وكذلك النتائج املحققة.

تم إصدار املعايير املحاسبية الدولية للدور الهام : أهمية معايير املحاسبة الدولية: ثانيالفرع ال

 الذي تلعبه و يتمثل فيما يلي:

 تحسين جودة املعلومات؛ -

 انسيابية االستثمار بين البلدان؛ -

 تقليل كلفة معالجة املعلومات املحاسبية؛  -

 القدرة على فهم املعلومات. -

 املحاسبة الدولية بواعث الصدور والخصائصمعايير : ثانياملطلب ال

   بواعث وأسباب صدور املعايير املحاسبية الدولية: ول الفرع األ 

العوملة االقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية واالستثمار الدولي املباشر، وتطور األسواق املالية  -

 العاملية؛ 

 الخصخصة في بعض دول العالم، وانتهاج اقتصاد السوق؛ -

 التغيرات الحاصلة في أنظمة النقد الدولية؛  -
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انتشار الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أصقاع املعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء  -

 فروع لها في األقاليم والدول أو السيطرة على شركات تابعة. 

لتي أدت ولعل من أهم األسباب ثورة املعلومات، وانتشار الحواسيب والتكنولوجيات الحديثة، ا -

إلى تعزيز العوملة وتدفق املعلومات املطلوبة التخاذ القرارات الوقت املناسب، هذه املعلومات تمثل 

مخرجات النظام املحاسبي للكيان أو القطاع أو الدولة، وال تكون ذات فائدة إذا لم تكن تمتاز 

 بالخصائص النوعية، مما أدى إلى ضرورة وضع معايير تحدد هذه الخصائص.

 خصائص املعايير املحاسبية املالئمة: ثانيالفرع ال

ألن املعايير املحاسبية تعد أهم أدوات التطبيق العملي في املحاسبة لذلك البد وأن تتصف  اونظر 

 :(07، صفحة 2010)عجيلة و بن نوي،  بالخصائص التالية

مراعاة الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية يجب عند إعداد املعايير املحاسبية  -

 والقانونية والبيئية املحيطة باملجتمع؛

يجب أن تكون املعايير املحاسبية واقعية فال يجب أن تتصف املعايير املحاسبية بالثبات، بل  -

البد وان تتغير وفقا للظروف البيئية املتغيرة من وقت آلخر فاملعايير املحاسبية عملية 

 مستمرة؛

أن تمثل املعايير املحاسبية أفضل املمارسات املحاسبية املتاحة عند وجود خالفات متعددة  -

 بالنسبة للمعالجة املحاسبية؛ 

 يجب أن ال تؤثر الضغوط السياسية أو ضغوط جهة معينة على إعداد املعايير املحاسبية؛ -

قع تحديد نتائج معينة يجب أن تتصف املعايير املحاسبية بالحياد، ويقصد بذلك عدم تو  -

 مقدما بقدر اإلمكان عند إعداد املعايير املحاسبية؛

وأخيرا يجب أن تتصف املعايير املحاسبية باالقتصادية بمعنى أال يترتب على تطبيق املعيار  -

املحاسبي وفقا ألهميتها النسبية فال تصدر املعايير املحاسبية أال للعناصر والبنود والعمليات 

 داد وعرض القوائم املالية.املؤثرة في إع

   املعايير املحاسبية الدولية أهداف: ثالثالفرع ال

 من بين أهم األهداف و الدوافع لوضع معايير املحاسبة الدولية ما يلي:

قبولها وتطبيقها عامليا واالسترشاد بها عند إعداد وتجهيز القوائم والبيانات املالية بما يحقق  -

 املصلحة العامة؛ 
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على التحسين والتنسيق بين األنظمة والقواعد واإلجراءات املحاسبية املرتبطة بإعداد العمل  -

 وعرض القوائم املالية؛

توفير الوقت واملال الذي يبذل في توحيد القوائم املالية للشركات الدولية )توحيد املمارسات  -

 املحاسبية(؛

ة بتوزيع املوارد، و تجعل تسهل العمليات الدولية و التسعير، و كذلك القرارات املتعلق -

 أسواق األوراق املالية أكثر كفاءة؛

رفع مستوى مهنة املحاسبة في دول العالم، فحتى الدول التي توجد بها أنظمة محاسبية  -

 ضعيفة و بدائية سوف تتبنى األنظمة املحاسبية الدولية.

 ومعايير املحاسبة الدولية النظام املحاسبي املالي  :ثالثاملطلب ال

 أهمية اإلصالح املحاسبي في الجزائر وفق املعايير املحاسبة الدولية:: ول الفرع األ 

إن اإلصالح املحاسبي في الجزائر يهدف إلى التماش ي والتوافق مع املعايير املحاسبية الدولية،  

تكمن أهمية هذه اإلصالحات املحاسبية املتعلقة باملعايير املحاسبية الدولية من خالل بحيث 

دتها في ظل تعدد العالقات بين األسواق املالية واألنشطة التجارية واملالية للمؤسسات، على مساع

ضمان قابلية الفهم واملقارنة الدولية للقوائم )الكشوف( املالية للمؤسسات، لإلجابة على احتياجات 

 .(04، صفحة 2011)براق و قمان،  املستثمرين من املعلومات

باإلضافة إلى أن معايير املحاسبة الدولية تساعد على ضمان مصداقية ومالئمة املعلومات     

 املحاسبية من خالل تحقيق شكل موحد للقوائم املالية يضفي عليها صفة القبول. 

 مدى توافق النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبية الدولية: ثانيالفرع ال

يمكن القول بأن التزام الجزائر باملعايير املحاسبية الدولية حتمية وليس خيار ومن خالل  

و املعايير املحاسبية الدولية يمكن مالحظة التقارب أو التوافق بين املبادئ التي  SCFمقارنة محتوى 

 تبناها النظام املحاسبي املالي الجديد و املعايير املحاسبية الدولية.  

املعايير املحاسبية ومهما كانت طبيعتها، فإن استحداثها جاء أساسا  بأنأيضا يمكن القول 

لخدمة املنتج املحاسبي، املتمثل في املعلومات املحاسبية واملالية )شكلها، قياسها، عرضها( ومسار 

، واملؤسسة باعتبارها املنتج لهذه (04، صفحة 2004)بلغيث،  املعالجة الذي يولد هذه املعلومات

املعلومات، واألطراف املستعملة على اختالف طبيعتهم وأهميتهم باعتبارهم املستعملين لهذه 
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املحاسبية واملالية( على الخصائص  املعلومات. باإلضافة إلى تأكيدها على ضرورة توفرها )املعلومات

 أهدافها.النوعية التي تمكنها من تحقيق جميع 

 املبحث الثالث: فاعلية الكشوف والتقارير املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي

إن من األهداف الرئيسية لنظام املعلومات املحاسبي هو إنتاج معلومات محاسبية وتقديمها      

إلى املستخدمين داخل املؤسسة وخارجها، ولهذا فالبد من أن يصمم النظام املحاسبي بصورة تمكن 

 من إنتاج املعلومات التي تساعد على:

فترة مالية معينة، ويحمل هذه املعلومات معرفة نتيجة نشاط املؤسسة ) ربح أو خسارة( خالل  -

 تقرير يتمثل في كشف حساب النتيجة أو حساب األرباح والخسائر؛

معرفة املركز املالي للمؤسسة في نهاية تلك الفترة ويحمل هذه املعلومات تقرير يسمى كشف املركز  -

 املالي أو امليزانية؛

رة مالية معينة، ويحمل هذه املعلومات تقرير معرفة التغيرات التي تحدث في املركز املالي خالل فت -

 يعرف بكشف التدفقات النقدية؛

معرفة الحركات التي  تكون قد أثرت في أي بند من البنود التي تتألف منها رؤوس األموال الخاصة  -

للمؤسسة خالل السنة املالية، ويحمل هذه املعلومات تقرير يعرف بكشف تغيرات رؤوس األموال 

 الخاصة.

وبالتالي فان القوائم املالية أو الكشوف املالية كما أسماها النظام املحاسبي املالي تعتبر من            

أهم محرجات نظام املعلومات املحاسبي  وهي الوسيلة األكثر استخداما من أجل توفير هذه 

م املحاسبي املعلومات بشكل عام حيث يتم إعدادها وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها )فالنظا

املالي تبنى معايير املحاسبة الدولية (، وتعتبر الكشوف املالية وما تتضمنه من معلومات مالية عنصرا 

 رئيسيا في التقارير املالية.

 املطلب األول: الكشوف املالية

 الفرع األول : تعريف الكشوف املالية )القوائم املالية(
مجموعة كاملة من الوثائق املحاسبية واملالية وغير قابلة لقد عرفها البعض بأنها عبارة عن         

للفصل فيما بينها، وتسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية املالية، ولألداء ولتغير الوضعية املالية 

 للمؤسسة عند إقفال الحسابات.
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في املشروع لكل  وكما تعرف بأنها:" "وسيلة لنقل صورة مجمعة عن املركز املالي ومركز الربحية             

  .(43، صفحة 2003)نور،  من يهمه أمر املشروع سواء كان ذلك في داخل املشروع أو خارجه"

( IAS1( فقد وضع املعيار املحاسبي الدولي األول )IASBأما مجلس معايير املحاسبة الدولية )            

القوائم املالية، و الذي يبين فيه أن القوائم املالية هي عرض مالي هيكلي لعرض  1997املعدل في عام 

للمركز املالي للمؤسسة والعمليات التي تقوم بها، والهدف من القوائم املالية ذات األغراض العامة هو 

ة تقديم املعلومات حول املركز املالي للمؤسسة وأدائها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريض

من املستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين القوائم املالية نتائج تولي اإلدارة لألعمال 

املوكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم القوائم املالية معلومات حول، امليزانية، و جدول حسابات 

 .ملالحق أو اإليضاحاتالنتائج، وجدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة، و جدول تدفقات الخزينة، و ا

  .(47، صفحة 2008)نوي، 

 :(10، صفحة 2011)نمر و صديقي،  والكشوف املالية عند إعدادها تخضع ملا يلي

( 04أقصاها )تضبط الكشوف املالية تحت مسؤولية مسييري املؤسسة، ويتم إصدارها في مدة  -

 أربع أشهر تلي تاريخ إقفال السنة املالية املحاسبية؛

يجب أن يتم توضيح املقر االجتماعي للشركة، طبيعة القوائم املالية،تاريخ اإلقفال، العملة  -

 املستعملة في قياس الكشوف املالية، ويجب أن تعرض الكشوف لزوما بالعملة الوطنية؛

)امليزانية، حسابات النتائج،جدول تدفقات الخزينة( يتم عرض وتقديم الكشوف املالية  -

بعمودين، واحد ألرصدة الدورة السابقة، والثاني يخص الدورة الحالية، مما يمكن من مقارنة السنة 

 الحالية بالسنة السابقة؛

ديسمبر، غير أنه  31( اثني عشر شهرا وتكون في 12تعد الفترة التي تعبر عنها الكشوف املالية ب) -

 استثناء تغيير ذلك اذا كانت طبيعة النشاط ال تسمح بذلك.يمكن 

 الكشوف املالية )القوائم املالية( أهمية وأهداف:  ثانيالفرع ال
 أهمية الكشوف املالية:-1

إن للكشوف املالية مرتبة هامة بين مصادر املعلومات، وذلك ألنها تعطي معلومات هامة تساعد        

إلى أنها بتوفيرها للمعلومات لكافة املستثمرين بصورة متكافئة تؤدي إلى  اتخاذ القرارات، باإلضافة

عدالة التعامل في السوق املالي، وكما أنها تعد من العوامل األساسية في تحديد اتجاه أسعار األسهم 

في األسواق املالية. مما يؤثر على مناخ االستثمار وجعله مالئما وبالتالي التأثير على نمو وازدهار 

 . (96، صفحة 2009)ديلمي،  االقتصاد ككل

 أهداف الكشوف )القوائم( املالية:-2
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 من طرف  1989، من اإلطار النظري الذي تم نشره في عام  12، 13، 14حددت الفقرات      

)نوي،  إلى تحقيقها في ما يلي ( األهداف التي تسعى القوائم املاليةIASCلجنة معايير املحاسبة الدولية )

 :(48، صفحة 2008

تهدف القوائم املالية إلى تقديم معلومات عن الوضع املالي ونتائج األعمال والتغير في الوضع املالي -1

 للمؤسسة، وذلك بغرض إفادة العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات االقتصادية؛ 

وتساعد في محاسبتها عن تظهر القوائم املالية أيضا نتائج تقييم كفاءة اإلدارة في القيام بواجباتها -2

املوارد املؤتمنة عليها. ويهدف املستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة اإلدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ 

قرارات اقتصادية، قد تشمل على سبيل املثال قرارات االحتفاظ باستثماراتهم في املؤسسة أو بيعها 

 أو ما إذا كان من الضروري تغيير اإلدارة؛ 

ي القوائم املالية املعدة لهذا الغرض االحتياجات املشتركة ملعظم املستخدمين. ومع ذلك فإن تلب-3

تلك القوائم ال توفر كافة املعلومات التي قد يحتاجها املستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية، 

وال توفر بالضرورة ويرجع ذلك في حد كبير أن القوائم املالية تعكس اآلثار املالية لألحداث التاريخية 

 معلومات غير مالية.

، 2009)ديلمي،  وبالتالي يمكن تلخيص أهم األهداف التي تسعى الكشوف املالية لتحقيقها فيما يلي

 :(97صفحة 

 تقديم املعلومات الالزمة؛  -

 تقديم املعلومات املرتبطة بالتدفقات النقدية؛  -

 توفير معلومات حول موارد املؤسسة وااللتزامات اتجاهها؛  -

 توفير معلومات عن أداء املؤسسة وقدرتها على تحقيق املكاسب؛  -

 توفير معلومات عن التدفقات النقدية من أنشطة املؤسسة.  -

،أما  (le bilan)ومنه فإن املعلومات حول الوضعية املالية توفر أساسا من طرف امليزانية           

، وفيما  (le compte de résultat)املعلومات حول األداء فتوفر من طرف قائمة حساب النتيجة 

 état des flux de)يخص املعلومات حول تدفقات الخزينة فهي توفر من قبل قائمة تدفقات الخزينة 

trésorerie) زغدار و محمد  ،إضافة إلى معلومات أخرى تكون مفيدة في اتخاذ القرارات االقتصادية(

 .(03، صفحة 2009أكتوبر  15-13سفير، 

وفي هذا الصدد فان كثرة املعلومات قد اليضر دائما بنوعيتها، لكن غياب عرضها يضر      

 بوضوح ونوعية املعلومات وكذلك عملية قراءتها من طرف املستخدمين.
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 (SCFاملالية حسب النظام املحاسبي املالي الجزائري )عرض الكشوف الفرع الثالث: 

يعتمد على الكشوف  IAS 7و  IAS 1النظام املحاسبي املالي الجديد، امتثاال للمعايير الدولية 

 املالية الخمسة التالية:

تعتبر أهم وثيقة مالية، يتم التصنيف فيها حسب املصدر و الغاية، حيث يفترض تقديم امليزانية:  -1

وتضم امليزانية حسب مفهوم دورة االستغالل بالتمييز بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية، 

ناصر امليزانية العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة، و ينبغي أن تشمل على األقل الع

 :(Obert, 2003, p. 71) التالية

األصول: التي يميز فيها بين األصول غير الجارية و األصول الجارية، واملعيار الذي بموجبه يتم هذا  -

 التمييز هو املدة، إذ كل ما كان ألقل من سنة فهو أصل  جار و ما عدا ذلك فيعتبر غير جار؛

يتم كذلك التمييز بين الخصوم الجارية والخصوم غير الجارية، وعليه فإن األموال الخصوم:  -

الخاصة و الديون ألكثر من سنة تعتبر خصوما غير جارية بينما الديون ألقل من سنة فهي خصوما 

 جارية.

 يتضمن العناصر املرتبطة بتقييم األداء، و هو وثيقة تلخيصية لنواتج و أعباءحسابات النتائج :  -2

الدورة، ال يأخذ في االعتبار تاريخ التحصيل أو التسديد استنادا إلى مبدأ محاسبة االلتزام، و يسمح 

بإظهار النتيجة الصافية للدورة، باإلضافة إلى إظهاره لعدة مستويات من النتائج )القيمة املضافة، 

جة العادية قبل الضريبة، الفائض اإلجمالي لالستغالل، النتيجة العملياتية، النتيجة املالية، النتي

النتيجة الصافية للنشاطات العادية، نتيجة العمليات االستثنائية، النتيجة الصافية للدورة( و كل 

 هذه املستويات كان املحلل املالي يقوم بحسابها عن طريق ما يسمى باألرصدة الوسيطة للتسيير؛

لخاصة وضعية تحليلية لحركة يقدم جدول تغيرات األموال اجدول تغيرات األموال الخاصة:  -3

رأس املال خالل الدورة املحاسبية، و بواسطته يمكن معرفة عمليات توزيع الحصص و األعباء و 

النواتج املسجلة مباشرة في رأس املال والتغيرات في الطرق املحاسبية و مختلف التصحيحات لألخطاء 

 التي كان لها أثر على رأس املال؛

ن الجداول امللحقة في إطار املخطط املحاسبي الوطني، لكنه أصبح هذا الجدول كان يعتبر م

 جدوال رئيسيا يمكن بواسطته إعداد الجدول املالي الذي يعتبر أساسيا في التحليل املالي.

يعتبر النظام املحاسبي املالي رؤوس األموال الخاصة هي فرق بين أصول وخصوم املؤسسة ، أما     

 .س األموال الخاصة جزء من الخصومسابقا فقد كانت تعتبر رؤو 
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يهدف جدول تدفقات الخزينة إلى تمكين مستعملي الجداول املالية من  جدول تدفقات الخزينة: -4

 تقييم قدرة املؤسسة على توليد الخزينة و معادالتها و معلومات أخرى عن استعمال هذه التدفقات

 التحصيالت والتسديدات خالل الدورة حسب مصدرها: فهو يظهر .(156-08)املرسوم، 

 تدفقات متأتية من النشاطات العملياتية؛ •

 تدفقات متأتية من نشاطات االستثمار؛ •

 تدفقات متأتية من نشاطات التمويل؛ •

 تدفقات الخزينة املتأتية من فوائد الحصص. •

 املباشرة. يقدم هذا الجدول حسب الطريقة املباشرة، و اختياريا حسب الطريقة غير

هذا الجدول لم يكن في السابق، حيث يسمح هذا الجدول بالتفرقة بين تدفقات االستغالل، تدفقات 

االستثمار وتدفقات التمويل، كما أنه يمكن من املقارنة مع الدورة السابقة  وهو ما يعتبر ش يء هام 

 .(Merouani, 2005, p. 135) بالنسبة للتحليل املالي

يتضمن على وجه الخصوص القواعد والطرق املحاسبية التي تسمح ملحق الكشوف املالية:   -5

بفهم امليزانية، زيادة على عدة معلومات تكميلية )حيث أن كل معيار دولي يحدد ويعرف مستوي 

 .املعلومات الواجب تقديمها في امللحقات(

 و أهداف املالحق هي: 

 املحاسبية و طرق التقييم التي طبقت عند إعداد الحسابات؛شرح الطرق  •

 عرض املعلومات املكملة املطلوبة قانونا؛ •

 إعطاء كل معلومة إضافية تسمح بأحسن فهم لوضعية املؤسسة و أداءاتها. •

املعلومات املتضمنة في املالحق تعتبر أساسية بالنسبة للمحلل املالي، فهي تسمح له بمعرفة    

 ملؤسسة محل الدراسة.خصوصيات ا

 املطلب الثاني: التقارير املالية

 املالية  تقارير ال مفهومالفرع األول : 
 تعريف التقارير املالية:-1

والتي تعتبر املحور -يعتبر مفهوم التقارير املالية مفهوما أشمل وأوسع من مفهوم القوائم املالية          

األساس ي للتقارير املالية، كتقرير مجلس اإلدارة، والتنبؤات املالية، واألخبار ذات الصلة باملؤسسة، 

ال املؤسسة فهي تضيف ووصف الخطط والتوقعات، وكذلك التأثير البيئي أو االجتماعي ألعم

معلومات أخرى غير مالية ال تتضمنها القوائم املالية، لكنها مفيدة ملستخدمي املعلومات املالية 
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واملحاسبية في اتخاذ قراراتهم االقتصادية وذلك ألنها تعتبر الوسيلة األكثر استخداما بحيث أنها 

املعلومات إلى األطراف الخارجية مثلها  تمدهم باملعلومات املحاسبية، أي أنها تعتبر كوسيلة إليصال

مثل القوائم أو الكشوف املالية ولكن بصورة أوسع، وبالتالي فان أحد مؤشرات فاعلية نظام 

)الجزراوي و الجنابي،  املعلومات املحاسبي هو جودة تلك التقارير ومالءمتها للمستخدم أو املستفيد

 .(101، صفحة 2009

األهداف التي تقدمها التقارير املالية ليست مقتصرة على ما تقدمه أهداف التقارير املالية: -2

 : (39، صفحة 2002)حماد،  القوائم املالية فحسب بل تهدف إلى

تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين الحاليين واملرتقبين والدائنين واملستخدمين اآلخرين، التخاذ   -

القرارات املناسبة؛ ويجب أن تكون املعلومات مفهومة لهؤالء الذين يكون لديهم الرغبة في دراسة هذه 

 املعلومات؛

 زيادة منفعة املعلومات املقدمة في القوائم املالية؛  -

ات الزمة عن املصادر االقتصادية للمؤسسة والحقوق املرتبطة بها، وكذلك انعكاسات تقدم معلوم  -

 املعامالت واألحداث والظروف التي تغير املصادر واملطالبات املرتبطة بها؛

تساعد املهتمين باملؤسسة بتقدير مقدار وتوقيت املتحصالت النقدية املتوقعة من توزيعات   -

 صالت من املبيعات واسترداد األوراق املالية أو القروض؛األرباح أو الفوائد أو املتح

 تقدم معلومات واضحة عن كيفية قيام إدارة املؤسسة ملسؤولياتها تجاه املالك؛  -

تقدم معلومات عن املكاسب ومكوناتها، وعن التدفقات النقدية مبوبة حسب أنشطة التشغيل   -

 واالستثمار والتمويل.

 :والتقارير املالية في ظل النظام املحاسبي املاليفاعلية الكشوف الفرع الثاني: 

عبارة عن مخرجات نظام املعلومات املحاسبي، وهي أداة  -والتقارير املالية–الكشوف املالية          

اتصال بين نظام املعلومات املحاسبي واملستفيدين املختلفين داخل املنظمة وخارجها، لذلك فان 

سبي تتعلق بجودة التقارير ومالءمتها للمستخدمين، وحتى تستطيع فاعلية نظام املعلومات املحا

أن تحقق األهداف  -والتقارير املالية –املعلومات املالية واملحاسبية التي تقدمها الكشوف املالية 

املرجوة منها ينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من الخصائص النوعية الضرورية، وتحديد هذه 

تواها يعتبر أمرا ضروريا لجعل املعلومات املالية ذات قيمة اقتصادية، الخصائص واالتفاق على مح

، 2008)نوي،  وال يوجد اتفاق بين املهتمين باملحاسبة )كتابا ومنظمات ( على عناصر تلك الخصائص

الخصائص الرئيسية .  لكن هناك خصائص معينة متفق عليها بين الجميع، وتشتمل (50صفحة 
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املتفق عليها بين الكتاب على أربع خصائص رئيسية هي: املالءمة، املوثوقية، القابلية للمقارنة، 

 والقابلية للفهم أو الوضوح.

)املخرجات( على الخصائص النوعية للمعلومات  -والتقارير–وحتى تحتوي الكشوف املالية  

)العال،  املحاسبية، فانه يجب مراعاة الشروط التالية عند إعداد وعرض وتصميم أشكال التقارير

 :(561-560، الصفحات 1985

ضرورة وضوح وسهولة فهم الكشوف املالية، خاصة وأن معظم مستخدميها ليسو ممن يمتلكون   -

 خبرات محاسبية؛

مالئمة التقارير املالية الحتياجات املستويات اإلدارية داخل املنظمة، وكذلك املستخدمين   -

 الخارجيين؛

وإهماله منها، في ظل  تحديد ما يجب إدراجه واإلفصاح عنه في الكشوف املالية، وما يجب حذفه  -

 محددات الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية )التكلفة واملنفعة، واألهمية النسبية(.

( SCFوبالتالي فمخرجات نظام املعلومات املحاسبي في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي )         

ال تعتبر معلومات  -لتقارير املاليةوا–واملتمثلة في املعلومات املحاسبية املتضمنة في الكشوف املالية 

ذات معنى وإفادة ملستخدميها إال إذا كانت تمتاز بالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية، وهو ما 

 يعبر بالضرورة على فاعلية نظام املعلومات املحاسبي الذي يقوم بإنتاجها. 

لتصوري على ضرورة توفر تلك في إطاره ا (SCF)ولهذا فقد أكد النظام املحاسبي املالي         

الخصائص النوعية في املعلومات املحاسبية، والتي تعتبر مخرجات النظام املحاسبي، وهو ما يتجلى 

ماي  26املوافق ل1429جمادى األولى  20املؤرخ في  156-08من املرسوم التنفيذي رقم  08في املادة 

املتضمن النظام املحاسبي  2007نوفمبر  25املؤرخ في  11-07املتضمن تطبيق أحكام القانون  2008

املالي، فقد نصت املادة على أنه " يجب أن تتوفر املعلومة الواردة في الكشوف املالية على الخصائص 

 النوعية للمالءمة والدقة وقابلية املقارنة والوضوح".

ملالي أكد على ضرورة وهذا النص الصريح إن دل على ش يء فإنما يدل على أن النظام املحاسبي ا          

أن تتوفر في املعلومات املحاسبية الواردة في الكشوف املالية والتي تعتبر بمثابة مخرجات نظام 

املعلومات املحاسبي املالي، الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية واملتمثلة في: املالءمة والدقة 

وح )أو قابلية الفهم(، وهذا ما يعزز ويثمن من )وبالتالي إمكانية الوثوق بها(،والقابلية للمقارنة والوض

 فاعلية نظام املعلومات املحاسبي الذي يقوم بإنتاجها.

 

 : خاتمة



 

 فاعلية الكشوف والتقارير املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي
 

505 

لقد أوضحت لنا هذه الدراسة أن لنظام املعلومات املحاسبي في املؤسسات دور بالغ األهمية، 

املهتمة باملحاسبة سواء كانوا كونه يوفر بمخرجاته املعلومات التي تلبي احتياجات مختلف األطراف 

 من داخل املؤسسة أو من خارجها؛

ونظرا لكون املعلومة املحاسبية تعتبر وسيلة التواصل بين جميع املتعاملين االقتصاديين، كان     

والبد من توحيد آليات وطرق التسجيل املحاسبي بين الدول، وهذا ما عملت به الجزائر في إطار ما 

(، الذي جاء بإطار تصوري (SCFح املحاسبي وانتقالها إلى النظام املحاسبي املالي يعرف بأعمال اإلصال 

تم فيه ذكر الخصائص التي ينبغي توافرها في املعلومات املحاسبية حتى تكون فاعلة وبالتالي فاعلية 

 الكشوف والقوائم املالية التي تحتويها؛

 نتائج الدراسة:

ومما يظهر فاعلية الكشوف والتقارير املالية في ظل هم النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا، أومن 

 النظام املحاسبي املالي أنها: 

تسمح بتوفير معلومة مالية ومحاسبية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية   -

 ؛ -وهو ما يعزز خاصية الدقة-املالية للمؤسسة، 

تسيير املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ  تساهم في تحسين  -

خاصية الوضوح أو  -القرار، و تحسين اتصالها مع مختلف األطراف املهتمة باملعلومة املحاسبية

 ؛ -القابلية للفهم

والتقارير للمؤسسة مع ذاتها من سنة ألخرى أو حتى مع مؤسسة -تسمح بمقارنة الكشوف املالية   -

رى لنفس القطاع ، سواء داخل الوطن أو خارجه أي مع الدول التي تطبق املعايير املحاسبية أخ

 ؛ -خاصية القابلية للمقارنة –الدولية 

تؤدي إلى زيادة ثقة املساهمين بحيث تسمح لهم بمتابعة أموالهم في املؤسسة، باإلضافة إلى انها   -

 ؛-خاصية املوثوقية -تعطيهم معلومات موثوقة تمكنهم من اتخاذ قراراتهم

تعتمد على القيمة العادلة في تقييم أصول املؤسسة باإلضافة إلى التكلفة التاريخية املعتمدة في   -

حاسبي الوطني، مما يسمح بتوفير معلومات محاسبية تعكس الواقع أي انه مالئم للجميع املخطط امل

 .-خاصية املالءمة -كل حسب ظروفه )يعطي الخيار املحاسبي(

وبالتالي فالنظام املحاسبي املالي يقدم معلومات محاسبية تمتاز بالخصائص النوعية وهذا ما  

 في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي.يؤكد فاعلية الكشوف والتقارير املالية 

 قائمة املراجع:
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   ملخص:

عناية كبيرة  لحماية مصلحة املحضون وسعى إلى تجسيدها بوضع نصوص الجزائري املشرع  أولى       

إذ أن املشرع الجزائري خطى قانونية  تحقق ذلك، ومن أهم مواضيع الحضانة عمل املرأة الحاضنة 

من خالل ارتقاء قرارات املحكمة  05/02خطوة مهمة في املوضوع بموجب تعديل قانون األسرة باألمر

التي أقر فيها بعدم سقوط حق الحضانة للمرأة العاملة  67العليا وجعلها قاعدة قانونية في  املادة 

لتعديل كون املرأة بعد طالقها أو وفاة شرط مراعاة مصلحة املحضون، وقد أصاب املشرع في هذا ا

 .زوجها ال تجد معيال لها وألوالدها، وال حرج في  ذلك في الفقه اإلسالمي
 .اجتهاد مصلحة، حضانة، عمل، املرأة، كلمات مفتاحية: 

Abstract:        

      Custody is considered one of the most important rights that affect the life 

of the foster child, since it is the basic nucleus of the society,Therefore, both 

Islamic Sharia and the Algerian legislature and judiciary have taken care to 

organize special rules for custody of the child. 

The Algerian legislator took an important step by amending the Family Law 

05/2 by raising Supreme Court decisions and making them legal provisions. 

In Article 67, in which it decided not losing the right to custody of a 

                                           
.املؤلف املرسل  
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working woman, provided that the best interest of the child is taken into 

account.    

keywords : legislation,Work,Women,Custody,Foster. 

 مقّدمة: 

عني اإلسالم بالفرد منذ نعومة أظافره، وتعتبر الحضانة واحد من أهم املسائل التي أولتها     

ملا تخلفه من آثار إيجابية وسلبية في حياة الفرد واألسرة و املجتمع، الشريعة اإلسالمية عناية خاصة، 

 ألنها تختص بالصغير باعتباره اللبنة األولى التي تتكون منها األسرة واملجتمع.

ين موضوع الحضانة غير مطروح لكون األبو  ، ولحياة الزوجية قائمة بين الزوجينإذا كانت ا

، وفي حالة التربية مهمة جدا بالنسبة للصغيرتربية األوالد باعتبار يشرفان معا وبشكل مباشر على 

ازع الزوجان على الحق في طرح بحدة وكثيرا ما يتنتبين الزوجين فإن مشكلة الحضانة  الطالق

 ، ومن أبرز القضايا التي يطرح فيها إشكال علىهما يريد أن يحتفظ بحضانة الصغير، فكل منالحضانة

، إسناد الحضانة للمرأة العاملة ومن هنا يطرح اإلشكال التالي : سألة الحضانةمستوي املحاكم في م

هل يحق للمرأة العاملة أن تكون حاضنة ؟ هل تسقط حضانة املرأة العاملة قانونا؟  ما موقف 

 االجتهاد القضائي الجزائري من عمل املرأة  الحاضنة؟ 

تحليلي بتحليل قرارات املحكمة العليا املتعلقة لإلجابة على هذه التساؤالت  اتبعت املنهج ال      

بحضانة املرأة العاملة، واملنهج املقارن بمقارنة النصوص القانونية باآلراء الفقهية في موضوع 

 الدراسة.

وقمت بتقسيم البحث الى قسمين تناولت في املبحث األول عمل املرأة الحاضنة  في الفقه اإلسالمي      

رساتها  طرقت إلى تعريف الحضانة وشروط ممتناولت فيه مطلبين األول فيه ت وأثره على الحضانة ،

والثاني تناولت أقوال الفقهاء في عمل املرأة الحاضنة ، املبحث الثاني فتناولت فيه عمل املرأة 

الحاضنة في االجتهاد القضائي الجزائري وأثره على الحضانة  ، قسمته إلى مطلبين تناولت في املطلب 

عمل املرأة  في االجتهاد القضائي قبل تعديل قانون األسرة  ، أما في املطلب الثاني فتطرقت إلى    األول 

 عمل املرأة وتأثيره على الحضانة بعد تعديل قانون األسرة.

ومن أهداف الدراسة البحث عن اإلشكاالت العلمية التي يبرزها التطبيق العملي للنصوص      

اتي استمدها القضاء الجزائري في حالة غياب النص أو سكوت املشرع عن القانونية، وبيان الحلول 

تنظيم مسألة معينة وما إذا كانت هناك إشكاالت  علمية فرضها الواقع وأهملها النص وتصدى لها 

 االجتهاد  القضائي.
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 .أثره على الحضانة عمل املرأة الحاضنة في الفقه اإلسالمي و :املبحث األول 

تعد الحضانة من أبرز اآلثار املنجرة عن انحالل الرابطة الزوجية، و قبل الخضوع في رأي الفقه 

املطلب األول اإلسالمي في حضانة املرأة العاملة البد من تحديد تعريف للحضانة وشروطها وذلك في 

 آلتي:آراء الفقهاء في عمل املرأة الحاضنة في املطلب الثاني على النحو ا ىثم التعريج إل

 .رستهاب االول: تعريف الحضانة وشروط مماملطل 1.2

ويعظم قدرها عندما يتفرق الزوجان ، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات  الحاضنةتزداد أهمية 

تعرض الطفل ملخاطر كبيرة، والنحرافات مثيرة إذا لم يلتزم الطرفان باألحكام الشرعية وتقديم 

مصلحة األوالد على حظوظ النفس لذا كان من الضروري معرفة ما املقصود بالحضانة وماهي 

 وهذا ما يتم تناوله في هذا املطلب في فرعين. رسيهاالشروط الواجب توفرها في مم

 الفرع األول: تعريف الحضانة. 2.2

ى أوال: لغة 
َ
 َعل

ُ
َحَماَمة

ْ
ْحُضن ِفيَها ال

َ
ِتي ت

َّ
حاضُن: املواضُع ال

َ
َحاِضَنِة. وامل

ْ
: مصدُر الحاِضِن َوال

ُ
الَحضانة

 
 
ِ َبْيِضَها، والواحُد ِمْحَضن. وحَضَن الصبيَّ َيْحُضنه َحْضنا

الِن بالصبي 
َّ
َوك

ُ
: امل

ُ
اه. والحاِضُن والحاِضنة : ربَّ

يانه ِ
ظاِنِه وُيَرب 

َ
 (13ج123ه، صفحة 1414)ابن منظور،  .َيْحف

 ثانيا : اصطالحا

الحضانة من الناحية الفقهية لها عدة تعاريف  ورغم ما يميزها عن بعضها البعض شرعا :  -أ

في جوانب محددة نجد أن جلها تصب في قالب واحد وهو رعاية الصغير والتكفل به صحيا 

 واجتماعيا و تربويا و أخالقيا  .

صالحه ومراعاة أموره حفظ الولد واإلشفاق عليه والقيام بمفقد عرف اإلمام مالك الحضانة بأنها 

 (1ج940)عبد الوهاب أ.، بدون تاريخ، صفحة  بذلك من األب ومن كل أحد.واألم أقوم 

)الرملي،  والشافعية عرفوها بانها : " حفظ من ال يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه وما يضره " .

 (7ج225م، صفحة 1984-ه1404

فمن التعاريف السابقة صار واضحا أن الحديث يدور عن الصغير والصغيرة واللذين لم يبلغا بعد ، 

ن البالغ ، ذلك أأو العته في إيجاب الحضانةوذلك مقصود في حد ذاته كون أنه البد من الصغر 

 .الرشيد ال حضانة  عليه 

األسرة الجزائري ولم يتركها من قانون  62عرف املشرع الجزائري الحضانة في املادة قانونا:  -ب

لالجتهاد وذلك بنصه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه 

 . حاضن أن يكون أهال للقيام بذلك "والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في ال
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ها وأهدافها محددا فاملشرع الجزائري لم يخرج إجماال عن التعريف الفقهي حيث ركز على أسباب

بذلك نطاق الحضانة ووظائفها األساسية ومن هنا يتعين على املحكمة عندما تحكم بالطالق وتفصل 

 (1ج390، صفحة 2004)العربي،  .في حق الحضانة أن تراعي كل هذه الجوانب التي تضمنها التعريف

املشرع الجزائري للحضانة اعتمد فيه على أهدافها، فإنه يتضح جليا أن وانطالقا من كون تعريف 

 الحضانة تتمثل أساسا في:

 ويقصد به التمدرس الرسمي ويعد حقا لكل طفل ويضمنه القانون مجانا و إجباريا.تعليم الولد: -

بتربيته  تكون ألم كافرة ولذلك أوجب القانون أن تقوم أي أن الحاضنة قدتربيته على دين أبيه: -

 املحضون على مبادئ وقيم الدين اإلسالمي، وهو دين األب في تنشئة الطفل.

:"من املقرر  1989مارس  13وهذا ما جسده قضاء املحكمة العليا الذي جاء في أحد قرارته املؤرخة في 

وأن  شرعا وقانونا أن األم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة ، إال إذا كانت كافرة خيف على دينه

 سن الزواج . ىة الذكر للبلوغ وحضانة األنثى حتحضان

قرار املحكمة  ) ومن ثم  فإن القضاء بخالف هذا املبدأ يعد خرقا لألحكام الشرعية والقانونية. "

 (.1989مارس 13املؤرخ في  52221العليا ، ملف رقم 

، فال يكون واملاديةتتضمن حماية الطفل املحضون كل الجوانب املعنوية السهر على حمايته: -

لفظي، كما يجب التكفل به خلقيا وذلك بتعليمه وتأديبه ليكون فردا  عرضة ألي عنف جسدي أو

 (126، صفحة 2012)ذيابي،باديس،  صالحا وسويا في املجتمع

 الفرع الثاني : شروط ممارسة الحضانة. 3.2

جدا من حيث تحديد شروط الحضانة التي ينبغي أن تتوافر في  كان املشرع الجزائري مقتضبا

من قانون األسرة  62الحاضن بشكل عام، إذ لم يخص املوضوع إال بفقرة جد مختصرة في املادة 

 بقوله : "..... ويشترط في الحاضن أن يكون أهال للقيام بذلك ".

ئري، وهل تتحد مع األهلية ويثور التساؤل عن ماهية األهلية التي يقصد بها املشرع الجزا

 املنصوص عليها في التشريع املدني واإلجراءات املدنية.

من قانون األسرة الجزائري،  62يبدوا أن ما يقصد املشرع الجزائري باألهلية املنوه عنها في املادة 

على هاته  ونه، والكفاءة لالطالعئم بشإنما تلك املتعلقة بالقدرة واالستطاعة على تربية الصغير والقيا

املهمة التي ال يمكن أن  تؤدى على أكمل وجه إال بتوافر عديد الشروط أجمع عليها الفقهاء وتبناها 

من قانون االسرة على أنه : " كل مالم يرد النص عليه  في  222قانون األسرة من خالل نصه في املادة 

املؤرخ في جويلية  84/11ون رقم القان ) هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية  " .

 ، املتضمن قانون األسرة الجزائري (.2005فيفري  5املؤرخ في  05/02، املعدل واملتمم باألمر 1984
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فللحضانة شروط عامة تخص الرجال والنساء على حد سواء، وشروط أخرى تخص النساء 

 .همبمفردهن، وشروط تخص الرجال لوحد

 أوال :  الشروط العامة .

قدم الشرع والقانون حضانة املرأة على حضانة الرجل، لكون املرأة هي األقدر على رعاية الصغير     

يشترط في الحاضنة أما كانت أو غير أم شروط  إذا واألكثر تحمال وصبرا على تلبية طلباته وحاجاته، 

غير والقيام توفرت فيها مع توفر شفقتها بقرابتها املحرمية تحقق الغرض املقصود وهو تربية الص

 بشئونه خير قيام وهي:

 مالكها عن تربيته. أن تكون حرة؛ ألن اململوكة مشغولة بخدمة -

 عاقلة؛ ألن غير العاقلة ال تحسن القيام بشئونه ويخش ى عليه منها. -

 بالغة؛ ألن أخته الصغيرة مثال في حاجة إلى الحضانة. -

كفيفة أو مريضة بأي مرض يعجزها عن القيام قادرة على تربيته واملحافظة عليه، فلو كانت  -

بشئونه واملحافظة عليه ال تكون أهال لحضانته، أمينة عليه، فلو كانت كثيرة املغادرة ملنزلها ومهملة 

 شئون الحاضن تسقط عنها الحضانة.

ان يكون الحاضن أمينا على املحضون وكذلك إذا انتقل حق الحضانة إلى الرجال املحارم. سواء -5

وا العصبة أو غيرهم ال يكون املحرم منهم أهال لحضانة الصغير إال إذا كان أمينا عليه، قادرا على كان

تربيته، فلو كان فاسقا أو مفسدا أو غير قادر على تربيته لجنون أو عته أو مرض، فال حق له في 

 حضانته.

حادها معه في الدين، فلو والحاضنة أما كانت أو غير أم، ال يشترط في أهليتها لحضانة الصغير ات -6

كانت أم الصغير املسلم غير مسلمة فهي أحق بحضانته؛ ألن الشفقة الباعثة على قيام األم بشئون 

ابنها أو األخت بشئون أخيها ال تختلف باختالف الدين، إال إذا ظهر أن في وجوده معها خطرا على 

لعصبة من الرجال املحارم فيشترط في إسالمه فال تكون أهال لحضانته. وأما إذا انتقلت الحضانة ل

أهلية العاصب منهم لحضانة الصغير اتجاه معه في الدين؛ ألن حق حضانتهم يعتمد على التوارث وال 

 توارث مع اختالف الدين.

والظاهر أنه إذا انتقل حق الحضانة إلى املحارم األقارب من الرجال غير العصبة ال يشترط اتحاد 

 قاق هي القرابة املحرمية ال التوارث.الدين، ألن علة االستح

وإذا وجد أكثر من واحدة أو واحد كلهم أهل لحضانة الصغير ودرجة قرابتهم به واحدة، كعدة أخوات 

شقيقات أو عدة أخوة أشقاء فاألحق منهم بحضانته أصلحهم، لتربيته، فإن تساووا من كل جهة 

 (208م، صفحة 1938-ه1357)عبد الوهاب خ.،  يختار القاض ي من بينهم من يشاء



 

  مدى تأثير عمل املرأة الحاضنة على مصلحة املحضون في الفقه االسالمي واالجتهاد القضائي الجزائري 
 

513 

 ثانيا : الشروط الخاصة

إضافة إلى الشروط العامة التي ينبغي توفرها في املرأة حتي تسند لها الحضانة ، واملتمثلة في العقل 

خصوا بعض البلوغ ، واألمانة في األخالق والقدرة على التربية ، نجد أن فقهاء الشريعة اإلسالمية 

 الشروط جانب النساء حتى تعطي لهن الحضانة ، ونوردها فبما يلي :

 أن ال تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه :-1

-ه1415)مالك،  إذا تزوجت األم، فما لم يدخل بها فهي أحق به، فإن دخل بها انقطعت حضانتها

 (258 م، صفحة1994

م، صفحة 2009-ه1420)أبو داود، لقوله صلى هللا عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" 

، وألن الصبي يلحقه ضرر ويتكره الزوج له وتضجره به، وألن األم تدعوها الضرورة إلى (3ج558

ا ملرضاة الزوج،  وكان ذلك األب يضر بالصبي، فلذلك زال حقها من الحضانة التقصير في تعهده طلب 

 (1ج941)عبد الوهاب أ.، بدون تاريخ، صفحة  فإن طلقها أو مات عنها كان لها أخذه لزوال املانع.

سقط حق الحاضنة من قانون األسرة نصت على أنه ي 66وعلى مستوى التشريع الجزائري فإن املادة 

 بالتزوج بغير قريب محرم مالم يضر بمصلحة املحضون .

أن تقيم الحاضنة في بيت ال يبغضه املحضون ، معظم الفقهاء يعتبرون أن سكن الحاضنة مع  -2

من  يبغضه الصغير يعرضه لألذى والهالك ، فشرط السكن املالئم والالئق ضروري لكي يتربى الطفل 

 االستقامة الضرورية على مستوى دراسته أو صحته أو خلقه .في بيئة تحفظ له 

 املطلب الثاني : أقوال الفقهاء في عمل املرأة الحاضنة . 4.2

الواقع أنه الخالف بين الفقهاء وعلماء الشريعة في أن املرأة مكلفة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
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 َعِزيٌز َحِكي
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إنما العمل املقصود في موضوعنا هو النشاط الذي يبعد الحاضنة عن رعاية مصلحة الطفل أتم 

الرعاية والصيانة، فمن هنا فإننا بصدد التطرق إلى عمل املرأة ومدى فعاليته في اسقاط الحضانة، 
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مسألة  كما أن مصلحة املحضون تجد نطاقها الواسع وامتدادها في هذه املسألة، بل تبزغ أكثر من أي

 .(426، صفحة 2005-2004)زكية،  من مسائل الحضانة

وأن أساس هذا الخالف بين الفقهاء يتجلى في مضمون  ويوجد في هذا الشأن اتجاهان مختلفان

وإن العمل أو نوعية العمل الذي تسمح به الشريعة اإلسالمية للمرأة، حاضنة كانت أم غير حاضنة 

كان اتفاقهم ينصب على أن الواجب يدعونا إلى اعتبار "بناء األسرة" الوظيفة األساسية للمرأة لكي 

تتمكن من أداء دورها في تربية األطفال والعناية بهم عناية األم، وعلى هذا فمعيار سقوط حق 

 الحضانة بالنسبة للمرأة العاملة هو التقصير وعدمه في القيام بواجبات املحضون.

أنه يجب على الحاضنة القيام  (629)البهوتي، دون تاريخ، صفحة  حيث يرى الحنفية والحنابلة

بواجبات املحضون فإن لم تقم بذلك بأن قصرت في رعاية املحضون سواء من حيث الصحة 

والنظافة والتعليم والتأديب بحيث يلحق تقصيرها الضرر به في جسمه وسلوكه أو تسببت في إضاعة 

كثرة خروجها من  مصالحه فإن هذا يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة ويلحق بتقصير الحاضنة

 البيت على وجه يؤدي إلى إضاعة املحضون .

فقد اتفق الفقهاء قديما وحديثا على أن املرأة التي تعمل خارج بيتها ويؤدي خروجها املتكرر إلى 

اإلضرار باملحضون فإن هذا يفقدها حقها في حضانة الصغير، وجاء في املبسوط "وجعل حق 

)السرخس ي،  ك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت"الحضانة إلى األمهات لرفقهن في ذل

وجاء في الفتاوى الهندية: "وال حضانة ملن تخرج كل وقت وتترك (5ج207م، صفحة 1993-ه1414

م، 1992-ه1412)النووي،  البنت ضائعة"وفي روضة الطالبين: "الشرط الخامس كونها فارغة خلية"

 (9ج10صفحة 

 صور العمل التي تسقط حق الحضانة للمرأة الحاضنة : -

 اختلف الفقهاء في صور العمل التي ال تؤدي إلى فقد حق الحضانة  إلى قولين .

فقد نص الحنفية على أن عمل املرأة إذ لم يؤثر على املحضون بأن كانت مدة خروجها  -أ

قصيرة، فإن هذا ال يفقدها حقها في الحضانة بخالف ما لو كانت مدة خروجها طويلة كما 

 .(3ج556م، صفحة 1992-ه1412)ابن عابدين،  لو كانت قابلة أو مغسلة

تربية  ذهب مجموعة من الفقهاء املعاصرين إلى أن عمل املرأة يكون في ضوء قدرتها على -ب

املحضون ورعايته، فإذا تمكنت من التوفيق بين األمرين بإنابة غيرها عنه في الحضانة تمكنت 

من التوفيق بين األمرين بإنابة عنها في الحضانة، فيبقى حقها في الحضانة قائما، وعلى هذا 

ذا فعمل املرأة يجب أن ينظر إليه من خالل أداء الحقوق والواجبات األسرية، وممن قال به

 .(764م، صفحة 1983-ه1403)مصطفى،  الرأي مصطفى شلبي، وعبد الرحمن الصابوني
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أما الشيخ أبو زهرة فقد ذهب إلى رأي قريب من رأي الحنفية السابق فقال إن املرأة التي  -ج

وعليه تفقد حقها في الحضانة إال أنه تخرج من بيتها معظم النهار ال تستطيع القيام بتربية محضونها 

)الصابوني، نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء  ذهب إلى تقدير االستطاعة يرجع فيه إلى القاض ي

 (279، صفحة 1983اإلسالم، 

لواقع ويرى محمد عقلة سقوط حق املرأة العاملة في حضانة الصغير ويبلور رأيه بأن ا -د

-ه1436)محمد،  العملي يثبت األثر السلبي لعمل املرأة وما يسببه من تفكك األسر و ضياع الناشئة

 (406م، صفحة 2015

والذي أراه و هللا أعلم في هذه املسألة القول بعدم سقوط حق الحاضنة بمجرد عمل املرأة إنما 

هذا العمل، فإن كان يستغرق منها وقتا طويال يؤدي إلى التفريط في حق يمكن النظر إلى طبيعة 

املحضون وال يكون هناك من ينوبها في أوقات العمل فأرى سقوط حقها في الحضانة ألن ذلك مضرة 

تلحق املحضون والقاعدة الفقهية تنص على "أن الضرر يزال" فال بد أن يزال الضرر بإسقاط حقها 

 ا كان عمل املرأة ال يضر بمصلحة املحضون فال داعي إلسقاط حقها في ذلك.في الحضانة ،أما إذ
 

 .شريع الجزائري واالجتهاد القضائي: عمل املرأة الحاضنة في التاملبحث الثاني 

سار املشرع الجزائري على نهج فقهاء الشريعة االسالمية باالعتراف لألم بحضانة طفلها وهذا ما       

عندما صرح قائال "االم أولى بحضانة  64سرة الجزائري وذلك حسب املادة عبر عنه في قانون األ 

ولدها" وهذا حق من حقوقها ،كما أن من أبرز حقوقها التي يقررها القانون واملواثيق الدولية حقها في 

العمل فيمكن للمرأة الحاضنة مزاولة عمل ما بغرض اشباع حاجاتها هي وابنها املحضون، وبهذا يثور 

ال بين مسؤوليتين على عاتق املرأة الحاضنة بين عملها وبين  الرعاية التي يحتاجها الطفل االشك

املحضون وهذا االشكال كان محل نقاش في العمل القضائي لذا سنتناول في هذا املبحث مطلبين 

ثاني األول سنتناول فيه حق املرأة في العمل في املواثيق الدولية والقانون الجزائري أما املطلب ال

 سنتناول فيه عمل املرأة الحاضنة قبل و بعد تعديل قانون  األسرة .

 املطلب األول : حق املرأة في العمل في املواثيق الدولية والقانون الجزائري . 1.3

تعتبر املرأة نصف املجتمع وعملها نصف الطاقة االنتاجية فموضوع عملها يكتس ي أهمية 

بالغة فقد حرصت املواثيق الدولية على إعطاء املرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل ، ومنها حقها في 

 العمل ، وال تزال املؤتمرات الدولية تصدر توصيات بخصوص تعزيز حق املرأة في العمل مع مراعات

خصوصياتها، خاصة عندما يتعلق األمر باملرأة املتزوجة التي تمر بفترات الحمل واإلرضاع وتربية 

" على أن لكل شخص الحق في من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  23الصغار ، فنصت املادة 
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العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عادلة ومرضية وفي الحماية كالبطالة فكلمة شخص 

الرجل واملرأة وبذلك يكفل هذا النص للمرأة  حق العمل رغم أنه ال يتمتع بالقوة امللزمة "  تشمل

 .(1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة )

بأنه له صفة قانونية  1966كما أن للعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

ة  يجب على الدول املنظمة احترامها وإال ثارت ضدها ملزمة فهو عبارة عن معاهدة دولية جماعي

تعترف الدول منه : "  06مسؤوليات دولية وقد أكدت على  حقوق املرأة في العمل إذ جاء في املادة 

األطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية 

العهد  )"كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق 

 .(1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

نا من هذا النص ومن غيره أن املواثيق الدولية في البداية شهدت مصطلحات عامة واسعة يتبين ل

الداللة على حق املرأة في العمل من ذلك إدخال املرأة ضمنا في لفظ   الشخص أو الفرد أو اإلنسان 

ذ جميع " تتخمنه على أنه : 10غير أن اإلعالن جاء للقضاء على التمييز ضد املرأة إذ جاء نص املادة 

التدابير املناسبة لكفالة ، تتمتع املرأة املتزوجة أو غير املتزوجة بحقوق مساوية للرجل في ميدان 

الحياة اإلقتصادية واالجتماعية والسيما الحق دون تمييز بسبب الحالة اإلجتماعية أو أي سبب 

رقية في املهنة والعمل  آخر في تلقي تدريب منهي وفي حرية اختيار املهنة ونوع العمل ، وفي نية الت

 (.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة )"
عن الحالة  روهذا النص صريح في مساواة بين الرجل واملرأة وتولي الوظائف بغض النظ

 االجتماعية للمرأة من كونها متزوجة أو غير متزوجة  .

ونظرا ألن لكون اإلعالن العالمي غير ملزم فقد جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

تتخد الدول األطراف جميع التدابير ملزمة للدول  إذ جاء فيها :  "  1979التمييز ضد املرأة سنة 

جل املناسبة للقاء على التمييز ضد املرأة  في ميدان العمل لكي  لها على أساس املساواة بين الر 

اتفاقية القضاء  )" واملرأة ونفس الحقوق والسيما الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر

 (1979على جميع أشكال  التمييز  ضد املرأة سنة 

ذلك أن هذه  11كما نصت اتفاقية سيداو على كل الحقوق  التي تحتاجها املرأة للعمل في املادة 

واملحافظة  على مكانتها ولتجعل الدول التي وقعت عليها تلتزم  االتفاقية تمت خصيصا لصالح املرأة 

بها ألنه في ذات الوقت كانت بعض الدول ال تعطي املرأة الحق في العمل أو حتي مجرد االشراف أو 

 . اتفاقية سيداو()االشتراك الفعلي 
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مل كحق دستوري إذ جاء في وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن املشرع نص على حق املرأة في الع

دستور الجزائر )" يتساوى جميع املواطنين في تقلد املهام والوظائف في الدولةمنه على : "67املادة 

-20، السنة السابعة والخمسون ،املعدل باملرسوم الرئاس ي رقم 54، الجريدة الرسمية ، العدد 2020

 .(م2020سبتمبر  16ه املوافق ل1442محرم 28املؤرخ في  251

نالحظ من النصوص أنها سوت بين الرجل واملرأة في حق العمل واآلثار القانونية املترتبة على 

من قانون األسرة الجزائري  على حق املرأة املتزوجة في اشتراط  19ذلك ، كما أنه تم النصفي املادة 

املادة حماية املرأة إال العمل على زوجها في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق  ، وإن كان ظاهرا من 

 أنها تشير ضمنا إلى أن من حق الزوج أن يمنع الزوجة من العمل ، في حالة انعدام الشرط

والجزائر تعمل جاهدة للقضاء عل التمييز بين الرجل واملرأة في  ميدان العمل وتسهر على 

 حقوق املرأة العاملة وذلك باملصادقة على عدة اتفاقيات .

 الثاني: عمل املرأة الحاضنة قبل وبعد تعديل قانون األسرة.املطلب  2.3

والتي تنص على أنه:  11-84رقم قانون األسرة الجزائري من  67بالرجوع إلى أحكام املادة 

 أعاله". 62"تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط املعتبرة شرعا في املادة 

أحد الشروط املنصوص عليها في املادة  يتضح من خالل هذه املادة أن الحضانة قد تسقط الختالل

ولكن يجب على املحكمة عند تطبيق أحكام هذه املادة أن تبقى تراعي  قانون األسرة الجزائري من  62

مصلحة املحضون في حالة بقائه مع حضانته األولى بين الفوائد التي يمكن أن تعود عليه في حالة 

 (370، صفحة 1990)عقلة،  ى غيرهإسقاط حق حضانته على هذا الحاضن وإسنادها إل

لكن قد يصعب على القاض ي تقدير هذه املصلحة كونها شيئا معنويا ال يمكن إثباتها بسهولة قد يوقع 

القاض ي في التناسب عند تقديرها، فهناك أسباب قد يدفع بها من له مصلحة في طلب إسقاط 

، من بينها سقوط الحضانة بسبب 11-84غير منصوص عليها في قانون  الحضانة عن الحاضن وهي

 عمل املرأة الحاضنة، فاالجتهادات القضائية اعتبرت عمل املرأة ليس بسبب إلسقاط الحضانة عنها

القانوني ، رغم عدم وجود النص القانوني ونظرا لوجود هذا الفراغ (301، صفحة 1989)سعد، 

، املؤرخ 32594القرار رقم  )وحساسية هذا املوضوع، وألن مصلحة املحضون هي من النظام العام.

، 1989ئية، لسنة غرفة األحوال الشخصية، قرار املحكمة العليا، املجلة القضا 02/04/1984في 

 (.77، ص 01العدد

، والذي تناول 02-05ألمر رقم ولقد تدخل املشرع الجزائري من خالل تعديل قانون األسرة بموجب ا

التي نصت على أنه:  قانون األسرة الجزائري من  67مسألة عمل الحاضنة من خالل أحكام املادة 

أعاله، وال يمكن لعمل املرأة أن  62"تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط املنصوص عليها في املادة 
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غير أنه يجب في جميع الحاالت  يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة،

 مراعاة مصلحة املحضون"

والواقع أن أحكام الفقرة الثانية تتعلق بحالة أصبحت ظاهرة هي وليدة االجتهاد القضائي 

للمحكمة العليا وجاء املشرع في التعديل الجديد ليتوج االجتهادات القضائية بنص قانوني صريح 

إذ أكد على أنه: "... حيث أنه  2000يوليو  18قرار  املؤرخ في يحسم النزاع ومن بين هاته القرارات ال

بالفعل فقد جاء القرار خاليا من أي تسبيب مكتفيا بالقول أن القرار املعرض جاء سليما وتعليله 

كافيا ، إضافة إلى كون القرار املعرض أسقط حضانة الولدين عن الطاعنة بسبب العمل دون أي 

اجتهاد املحكمة العليا على أن العمل ال يعتبر مسقطا للحضانة، سبب آخر خصوصا وقد استقر 

 وعليه فالوجهين مؤسسين األمر الذي يتعين معه نقض القرار املطعون فيه وإحالته لنفس املجلس"

كما أكد محتوى هذا القرار قرار آخر للمحكمة العليا جاء فيه: "حيث أن عمل الحاضنة ال يوجب 

ا مالم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم املحضون من إسقاط حقها في حضانة ولده

، غرفة األحوال 2000يوليو  18، املؤرخ في 245156القرار رقم ) حقه في العناية والرعاية..."

 .(190عدد خاص، ص 2001الشخصية واملواريث، قرار املحكمة العليا، املحلة القضائية لسنة 

يتأكد لنا أنه ال يمكن ملن له الحق في الحضانة إسقاطها على الحواضن  فمن هذا القرار وغيره        

الالئي لهن عمل خارج البيت بحجة إهمال املحضون بسبب  الخروج للعمل خارج البيت ألنه من 

حقها أن تعمل وتكتسب لتعيش بشرف وال عبرة حينئذ بطلب األب إسقاط حضانة الحاضنة بسبب 

بعد خبرة اجتماعية فردية وجماعية يعينها بحكم تمهيدي أن مصلحة العمل إال إذا تبين للقاض ي 

املحضون في خطر مادي أو معنوي، أو أنه مهمل هنا فقط يكون للقاض ي على أساس معيار مصلحة 

يه املشرع املحضون واملرتبطة دوما بالنظام العام إسقاط  حق الحاضنة في الحضانة وهذا ما نص عل

بقولها: " غير أنه يجب في جميع الحاالت  3الفقرة قانون األسرة الجزائري  من 67ة دالجزائري في املا

مراعاة مصلحة املحضون". وعليه فإذا كان الضياع الذي يتعرض إليه املحضون يرجع إلى خروج 

الحاضنة خروجا يتسم بالكثرة التي تفوت على الصغير مصلحته في حضانة الحاضنة له إسقاط حق 

، غرفة األحوال 2002يوليو  03، املؤرخ في 274207القرار رقم  )لحضانة.املرأة العاملة في ا

 (.272، ص 01، العدد 20047الشخصية، قرار املحكمة العليا، املجلة القضائية لسنة 

ومن هنا فإننا نعتقد أن األسئلة األساسية في هذا املجال على املنوال اآلتي: هل تستطيع 

عناية وأفضل التربية بخروجها إلى عملها؟ هل هناك قيود الحاضنة أن تقدم للمحضون أحسن ال

 قانونية لحماية مصلحة املحضون؟ ومتى يعد عمل املرأة مسقطا للحضانة؟ شرعية و
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بالنظر من الناحية العملية، فالنفقة التي يحكم بها على األب فهي غير كافية لتغطية كافة 

ذلك النفقة الغذائية التي يتحرر منها األب ما هي في تكاليف التي تتطلبها نفقة الطفل وتربيته، ويعني ب

)الصابوني، شرح قانون  حقيقه األمر إال مساهمة بسيطة مقارنة مع غالء املعيشة في الوقت الحاضر

هذه األقوال، ، ولتأكيد (2ج232، صفحة 2001-2000الطالق وآثاره،  -األحوال الشخصية السوري 

 دج شهريا لكل واحد منهما900نستعين بحكمين صادرين عن محكمة تلمسان، حيث قض ي األول 

 .دج شهريا1000بــ  1999فبراير  06في حين قرارها الثاني بتاريخ (449، صفحة 2005-2004)زكية، 

وحاجيات محضونيها و أمر ضروري في وقتنا الحالي فعمل املرأة أمر مشروع لتحقق حاجيتها 

إال أنه ال يمكن إطالقه على كل حالة بل ال بد من قيود شرعية وقانونية حفاظا على مصلحة 

 املحضون ويمكن تعدادها كاآلتي:

إن خروج الحاضنة لسبب غير شرعي يؤدي إلى إسقاط الحضانة عنها بحكم مبني على  أوال:

م أمانتها وفي هذا الصدد فقد قيل أنه ليس بشرط أن يكون الخروج أساس سوء أخالقها وعد

آخر ويكون عدم األهلية ومن ثم اإلسقاط مرده  خروج إن كان ملعصية فيدخل في حيزاملعصية بل ال

 .سوء السيرة واإلشتهار بالفجور 

إن عمل املرأة يجب أن ننظر إليه على ضوء مصلحة الطفل وعليه فإذا استطاعت  ثانيا:

حاضنة التوفيق بين عملها في الخارج وعملها كحاضنته بعدم ترك الطفل ضائعا فإن هذا ال يسقط ال

حقها في الحضانة والحق فسبب الضياع الذي يتعرض إليه الطفل يرجع إلى خروج الحاضنة خروجا 

، يتسم بالكثرة التي تفوت على الصغير مصلحة في حضانة الحاضنة له ومن ثم فمن الناحية العملية

فكثرة هذا الخروج ووقته يقدر القاض ي فيما إذا كان يعيق فعال ممارسة الحضانة، أما إذا كان نادرا 

 ال يتضرر منه املحضون ال مجال إلسقاط الحضانة عنها.

ومن هنا فعلى القاض ي النظر إلى نوع الوظيفة )أو العمل( التي تقوم بها من حيث إذا كان 

حيث مساهمة هذه الوظيفة في تحقيق مصلحة الطفل كأن  يشغلها كل الوقت عن املحضون ومن

تكون الحاضنة مدرسة تستغل تعلميها في إعانة املحضون في دراسته وتراقب واجباته املدرسية، أو 

 تكون طبيبة تدرك ما يضر الطفل وتحفظ صحته.

وفي األخير يمكن القول فما دامت الوظائف مشروعة والحاضنة ال تتخلى عن الطفل وقت 

بيرا إلى حد فقدانه الحنان والرعاية والتربية، وأن الحاضنة ماهرة في تدبر أمره بحيث توفق بين ك

عملها في الخارج وعملها في الداخل، فإن حقها في الحضانة ال يسقط إذا ما توافرت فيه الشروط 

 (cpfbenatia, 1970, p. 40). األخرى 
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سبق يتبين لنا أن املواد املتعلقة بالحضانة تقريبا كلها جاءت بعبارة "مع مراعاة  وكخالصة ملا

مصلحة املحضون" وبالرغم من تكرارها عدة مرات إال ان املشرع لم يورد أي تعريف لها وال حتى 

 تحديدا ملعناها على الرغم من أهميتها.

ئل مما يزيد من صعوبة مهمته وهذا يعني أنه ترك املجال واسعا لتدخل القاض ي في كل املسا

أمام مسألة تقتض ي الحرص التام على مصلحة املحضون وأمام سكوت املشرع على بعض األحكام 

فإنه يتعين على القاض ي الرجوع إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا كان القاض ي غير متخصص في 

 أحكام الشريعة فهل هذا يعني ضياع حق الطفل.

يسهل على القاض ي مهمته بتوضيح األحكام وعدم إحالته إلى مبادئ فكان على املشرع أن 

 الشريعة في كل مرة.

وعليه بالرغم من أن املشرع الجزائري قد قام بتعديل بعض األحكام املتعلقة بالحضانة رغبة 

منه في تحقيق حماية أفضل للمحضون، إال أنه مازالت تعتريها بعض النقائص من األحسن أن 

 .تكتمل الحماية التي يهدف إليهاى يتداركها حت
 

 خاتمة: 

إن مشاركة املرأة في الحياة العامة يجب أال يؤثر سلبيا على واجباتها األسرية ،  ألن تربية الجيل  -

الجديد وتشكيل شخصيته يعد  من أهم وظائف األم ، فإذا ما غابت هذه الوظيفة فإن املتوقع 

 ونفس ي ووجود متفكك األسر متقطع الروابط .هو وجود جيل يعاني أبناؤه من خلل عاطفي 

تتويج اجتهادات املحكمة العليا وارتقائها الى نص قانوني بجعل عمل املرأة ليس من مسقطات  -

 الحضانة إال إذا مس مصلحة املحضون .

الت التي تكون عليها الحاضنة  أما أو غيرها يجب مراعاة مصلحة املحضون ، كما افي جميع الح -

لجزائري وأكدته االجتهادات القضائية املستندة أساسا إلى ما هو مقرر في الفقه ذهب املشرع ا

اإلسالمي ، وذلك ألن حق املحضون أولى وأوكد من حق الحاضن ، فال يكون للمرأة العاملة 

 االحتفاظ بحقها في الحضانة ما لم تتأكد مصلحة املحضون  .

 التوصيات :

 ومن التوصيات ما يلي :

التنبيه في هذا املقام إلى أنه مادام املشرع يتجه إلى تشجيع خروج املرأة للعمل ، فيكون البد من   -

بالضرورة عليه مراعاة قوانين العمل املعمول بها ، لظروف املرأة الحاضنة وتقليص ساعات عملها 

 بما ال يتعارض مع واجباها األسري بحضانة صغارها .
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الجهات املعنية وضع دور الحضانة في أماكن العمل كاملؤسسات  من التوصيات أيضا أنه يجب على  -

والجامعات واملدارس للتسهيل على املرأة الحاضنة تفقد حاضنيها  خالل فترات الراحة املمنوحة لها 

 في العمل .
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 ملخص:

لم يكن ظهور عقود املشتقات املالية وليد الصدفة بل كان وليد لحاجة وضرورة، غير 

في انها تعتبر من االدوات خطيرة االستعمال فهي تتميز بمخاطر عديدة، وقد يؤدي اإلفراط 

استعمالها وانتشارها الواسع واستخدامها السيئ إلى إلحاق الضرر بمستخدميها. وتهدف هذه 

الورقة البحثية ملعرفة األهمية االقتصادية لألدوات املالية املشتقة وكذا مخاطرها وكيفية 

هذه املخاطر. وذلك من خالل دراسة انعكاسات االستخدام الس يء لها على عدد من  إدارة

والبنوك الكبرى والحلول املقترحة لتفادي مثل هذه الخسائر وذلك بوضع  املؤسسات

 مرنة إلدارة املشتقات املالية. استراتيجية

 مخاطر. إدارة-مخاطر-ماليةمشتقات  :املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
   The emergence of financial derivatives contracts was not a 

coincidence but rather a necessity, However, it is considered one of the 

dangerous tools to use as it is characterized by many risks, and its 

excessive use, widespread and bad use may lead to harm to its users, 

This research paper aims to know the economic importance of 

derivative financial instruments as well as their risks and how to 

manage these risks. This is by studying the implications of its misuse 

on a number of major institutions and banks and the proposed solutions 

                                           
.املؤلف املرسل 
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to avoid such losses by setting a flexible strategy for managing 

financial derivatives. 

key words: derivatives-risks-Risk-Management. 

 مقّدمة:

لم يكن ظهور عقود املشتقات املالية وليد الصدفة أو مجرد ابتكار لورقة مالية 

جديدة، بل كان وليد لحاجة وضرورة، ولكن قد يؤدي اإلفراط في استعمالها وانتشارها الواسع 

ئ إلى إلحاق الضرر بمستخدميها. لذا من الواجب أن ننبه إلى املشكالت التي واستخدامها السي

 .يمكن أن تلحقها مثل تلك العقود ومعرفة إدارة مخاطرها بشكل جيد

فعلى الرغم من أن نشوء املشتقات املالية سببه استخدامها إلدارة املخاطر املختلفة في 

نتج عنه عديد من املخاطر التي قد يتعرض لها األسواق، إال أن االستخدام الكبير والسيئ لها 

مستخدميها. فقد كشف العديد من الكتاب الغربيين عن حجم املخاطر التي تسببها 

"بيتر داركر" أحد رواد اإلدارة الحديثة  املشتقات، وفي مقدمتهم الكاتب النمساوي الشهير

انت في الغالب مشتقات مالية الذي يرى أن املنتجات التي ظهرت خالل الثالثين عاما املاضية ك

زعموا أنها علمية، في حين أنها لم تكن أكثر علمية من أدوات القمار التي يجري التعامل عليها 

في"مونت كارلو، والس فيجاس"، ووصف آخرون سوق املشتقات بأنه نوع من املقامرة، وبيت 

 .للعب القمار

رين وضع إجراءات مكتوبة تحدد تتطلب اإلدارة السليمة ملخاطر املشتقات على املستثم

بوضوح توجهاتها في هذا الشأن. وينبغي أن تكون إدارة مخاطر املشتقات تشكل جزءا من إدارة 

املخاطر للمؤسسة وتكون متكاملة ومتوافقة مع توجهات املؤسسة ومستواها، ورأس مالها 

ضوء هذا يمكننا طرح  املؤسسة، والخبرة والرغبة في املخاطرة. وعلى واستراتيجيةاالستثماري، 

 كيف نقوم بإدارة املخاطر االئتمانية الخاصة باملشتقات املالية؟ :االشكالية التالية

 ومخاطرها املالية املشتقاتاملبحث األول: 

 تعريف املشتقات املالية: املطلب األول:

وهو تعرف بنك التسويات الدولية التابع له، إذ  FMIعرفها صندوق النقد الدولي 

عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية محل التعاقد ولكنها ال تقتض ي أو بأنها  عرفها

 ألصل املال في هذه األصول. وكعقد بين طرفين على تبادل املدفوعات على 
ً
تتطلب استثمارا



 

 انعكاسات استخدام املشتقات املالية وإدارتها
 

525 

أساس األسعار أو العوائد، فإن أي انتقال مللكية األصل محل التعاقد والتدفقات النقدية 

 
ً
 .(2008)أشرف محمد ، .ضروري غير يصبح أمرا

بأنها أدوات مالية  SNAبينما عرفتها املجموعة االستثمارية لنظم املحاسبة القومية 

شراء املخاطر  سلعة، والتي من خاللها يمكن بيع أو ، أورأو مؤشترتبط بأداة مالية معينة 

املؤشرات  األداة املشتقة فإنها تتوقف على سعر األصول أوقيمة  أو املالية،املالية في األسواق 

محل التعاقد. وعلى خالف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم استرداده وليس 

هناك عائد مستحق على االستثمار. وتستخدم املشتقات املالية لعدد من األغراض وتشمل 

)سمير عبد .املضاربةبين األسواق وأخيرا  إدارة املخاطر، التحوط ضد املخاطر واملراجحة

 .(2005الحميد ، 

 أنواع املشتقات املاليةاملطلب الثاني: 

 :Forwardالفرع األول: العقود اآلجلة 

هي اتفاق تعاقدي بين املشتري والبائع لتبادل أصل معين مقابل نقد في وقت مستقبلي 

في هذا العقد على مواصفات األصل من حيث الجودة والنوعية  وبسعر يحدد اآلن ويتفق

وطريقة ومكان التسليم والسعر ووسيلة السداد ويتم التفاوض على كل هذه الشروط بين 

 البائع بينما الطويل املركز صاحب. ويكون فيها املشتري (2009)دريد كامل، .واملشتري البائع 

 مالية مؤسسة بين أو ماليتين مؤسستين بين العقد يكون  ما وغالبا القصير، كزاملر  صاحب

 .(2009)لحسن ، عادة. البورصة في تداوله يتم وال املنشآت، من عمالئها وأحد

  :Futuresاملستقبلية  العقودالفرع الثاني: 

ستالمها أو تسليمها في وقت محدد في املستقبل هي عقود لشراء السلع أو األصول املالية يتم ا

ويتيح ألحد أطراف العقد شراء أو بيع أضل معين إلى طرف آلخر بسعر محدد متفق عليه 

مسبقا يسمى بالسعر املستقبلي على أن يتم التسليم أو تنفيذ االتفاق في تاريخ الحق هو تاريخ 

كما عرفت بأنها التزام قانوني متبادل بين . (414، صفحة 2009ريد كامل، )د العقداستحقاق 

أن يسلم اآلخر )أو يستلم منه( وبواسطة طرف ثالث )الوسيط(  أحدهماطرفين يفرض على 

. محددكمية محددة من أصل أو سلعة معينة في مكان محدد وزمان محدد وبموجب سعر 

 .(2005د ، )محمد محمو 

 :Optionsالفرع الثالث: عقود الخيار 

  وقد املختلفة كالسلع حقيقية أصول  تداول  بغرض طرفين بين تجري  اتفاقيات وهي
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 بعض أو أجنبية وعمالت الثابتة العوائد ذات واألدوات كاألسهم مالية أدوات أو تخيلية تكون 

 )أو الخيار بسعر يعرف رفانالط عليه يتفق بسعر الحق وقت في لتنفذ وذلك املؤشرات،

وعقد الخيار هو عقد يقوم بموجبه محرر العقد أو البائع بإعطاء  .(2009)سمير،  التسليم(

أحد الطرفين العقد الحق )وليس التزام( في أن يشتري منه أو يبيع له ش يء ما )سلعة أو أداة 

يشار إلى محرر عقد  مالية( بسعر معين وخالل فترة زمنية معينة أو في تاريخ معين، ولذلك

الخيار على أنه بائع الخيار، وهو يعطي هذا الحق للمشتري في مقابل مبلغ من املال يسمى سعر 

 .التنفيذالخيار أو مكافأة )عالوة( الخيار والسعر الذي يباع أو يشترى به األصل يسمى سعر 

 (2001)طارق، 

 :Swapsدالت الفرع الرابع: عقود املبا

من التدفقات النقدية خالل فترة الحقة  سلسلة لتبادلهو اتفاق بين طرفين أو أكثر 

)مستقبلية(، لذلك فهي سلسلة من العقود الحقة التنفيذ حيث يتم تسوية عقد املبادلة على 

 .(137، صفحة 2005)محمد محمود ،  .(فترات دورية )شهرية، فصلية، نصف سنوية

 أن كما االختيار، عقود في معروف ما هو عكس على العقد لطرفي ملزم املبادلة وعقد

 العقود في الحال هو كما يوميا تسويتها يتم ال (الخسائر أو األرباح) املدفوعات أو املتحصالت

 في لحالا هو كما واحدة مرة تسويته يتم ال املبادلة عقد أن ذلك إلى يضاف املستقبلية،

 التنفيذ الحقة العقود من سلسلة بأنه املبادلة عقد يعرف ولذلك التنفيذ الحقة العقود

وبهذا املفهوم تحدد شروط عقد املبادلة عدة عناصر  .(2008)مروان ، و كنجو عبود ، 

، قيمة املدفوعات أو رئيسية هي: طرفي العقد، االلتزام أو األصل املشمول بعقد املبادلة

املقبوضات محل املبادلة، العملة التي تسدد بها املدفوعات أو تحصل بها املقبوضات، السعر 

 اآلجل ملبادلة األصل املتفق عليه، مدة سريان العقد.

 : مخاطر املشتقات املاليةالثالثاملطلب 

خاطر ويمكن تقسيم املخاطر التي يتعرض لها مستخدمو األدوات املشتقة إلى م

، مخاطر ائتمانية، ومخاطر السوق قانونية، مخاطر تشغيلية ورقابية، مخاطر السيولة

 الرفع املالي. وأثرالتسوية 

 الفرع األول: املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق 

 :أوال. املخاطر االئتمانية

  وعدم قدرة الطرف املقابل التقصيرنتيجة  شتقامل عقدال الطرف املقابل في هي مخاطرو 
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مشتقات  خاصة عقود-على الوفاء بالتزاماته املالية في األوقات املحددة طبقا لشروط العقد

OTC، أكثر  أن يدار حيث أصبح هذا الخطر ال بد من مهم خطر هو مخاطر الطرف املقابلف

مخاطر الطرف  للحد من ضمانات يستخدمون  تعاملين بهذا العقد. وبذلك فان أغلب املبروزا

من املشتقات مضمونة من خطر  %63ن إ، ف ISDA 2006 اإليسداسح ا ملاملقابل، ووفق

 .(Michael , 2007).الطرف املقابل لهذا العقد

املصادر املحتملة  ملخاطر االئتمان والتي تعتمد على العديد من التعريفات هناكو 

على وجه  يستخدمه. والبنوكاألصل الذي و من أ العميلمن  قد تكون  التيخطر، و لل

 مخاطر االئتمان، وهناك وإدارة في تحديدالتفكير الوقت و  قدرا كبيرا من تكرس الخصوص

، والتغير في العقد املالي أي طرف في تقصير من جانب خاطر االئتمان:مل مصدرين أساسيين

 وف السوق التغيرات في ظر التي تنتج عن ) للتدفقات النقدية املستقبلية القيمة الحالية

  (Charles , 2004)(.الخ ...االقتصاديةالبيئة ، والتغيرات في املالية

ويعتبر هذا النوع من املخاطر أكثر انتشارا في السوق املوازية منها في البورصات األمر 

ية لألطراف التي تتم الذي يقتض ي اهتمام املتعاملين في السوق املوازية بتقييم الجدارة االئتمان

. أما في البورصة فيتم حصر كمي ملخاطر الخسارة (217، ص2003، أحمد) معهاالتعامل 

بتسوية تغيرات في قيمة مراكزهم يوميا من املخاطر االئتمانية املرتبطة ببعض األدوات 

 .(265، صفحة 2001)طارق،  .البورصةاملشتقة، وتتم هذه التسوية وفقا لقواعد محددة في 

 ثانيا. مخاطر السوق:

صرف  أسعار وهي درجات التغير التي تحدث في متغيرات السوق كأسعار الفائدة،

. على أرباح وعوائد املؤسسات تؤثر سلباوأسعار األصول املالية، والتي  العمالت األجنبية

العوائد املتصلة  الخطر على-ائدةمخاطر أسعار الف هيخاطر السوق الرئيس ي مل املتغيرو 

من اختالفات بين توقيت التغيرات  ، وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة-أسعار الفائدة بالتغيرات في

في أسعار األصول وتوقيت التدفقات النقدية أي االختالفات الزمنية في فترة االستحقاق 

عير(؛ كما تنشأ من تغيير لألسعار الثابتة وأسعار أصول العائمة للبنك )مخاطر إعادة التس

العالقة بين منحنيات العائد املختلفة التي تؤثر على أنشطة بنك )مخاطر األساس(؛ وتنشأ 

كذلك من عالقة غير صحيحة في األسعار املكتسبة واملدفوعة بإدارات مختلفة )املخاطر 

على  خطرهو ، و بمخاطر أسعار الفائدة ترتبط ارتباطا وثيقا القاعدية(. أما مخاطر األسعار
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 Derivatives Risk Management) املالية. قيمة األدوات التغيرات في الناجمة عن األرباح

Guideline, Autorité des marchés financiers (AMF), August.) 

 األسواق، في األدوات املالية املشتقة أسعار لتقلب نتيجة تظهروبذلك فمخاطر السوق 

 كان ولو تغير أي فإن وبذلك السوق، لظروف كبيرة بصورة حساسة تكون  األدوات هذه أن إذ

 املشتقة األداة قيمة في أكبر تغير إلى يؤدي قد التعاقد محل الضمني املوجود قيمة في بسيطا

لقيمة داخل السوق نتيجة ملا وتكون هذه التغيرات في ا .(109، صفحة 2009بن رجم محمد ، )

 يلي:

التقلبات في مستوى األسعار كنتيجة للتغيرات في معدالت الفائدة أو أسعار الصرف  .1

األجنبي أو أسعار األصول املرتبطة باألداة املالية املشتقة، مما يؤثر في قيمة عقود 

 املشتقات املالية نفسها.

يمة عقود املشتقات، وبين مقدار عدم تناسب بين مقدار االرتفاع أو االنخفاض في ق .2

االنخفاض أو االرتفاع في قيمة األصول التي تحميها تلك العقود مع األخذ في االعتبار أن 

 حجم التعامل في األدوات املشتقة يفوق بمراحل حجم األصول املرتبطة بها.

بالتخلص منها عند الحاجة بسبب وجود خلل في  املشتقاتعدم املقدرة على تسييل  .3

الت الطلب على تلك األداة أو بسبب عدم رغبة الطرف املتعامل معه استنادا على معد

 .(2003)أحمد صالح ، .ذاتهخلل في العقد 

 يتطلب كما السوق، لظروف شامل موضوعي تقييم السوق  مخاطر من الحد يتطلبو 

 أدائها كفاءة على كذاو  لديها السيولة من مناسب أدنى حد على التسوية تحافظ بيوت أن أيضا

 بصفة بالتزاماتها الوفاء على قادرة تكون  بحيثو  السوق، في واملشتري  البائع بين كوسيط

 .(2009)بن رجم محمد ، .مستمرة

 املخاطر القانونية، التشغيلية والرقابيةالفرع الثاني: 

ط بالخسائر الراجعة لتصرف قانوني أو تنظيمي يبطل املخاطر القانونية مخاطر ترتب

صالحية العقد أو يحول دون أداء املستخدم النهائي أو الطرف املقابل له وفقا لشروط العقد 

 مما للمشتقات القانونية الجوانب بعض أو ترتيبات التصفية ذات الصلة، وكذلك غموض

ن أن تنشأ من عدم كفاية توثيق العقود، مثل هذه املخاطرة يمك تنفيذ صعوبة إلى يؤدي

 (266، صفحة 2001)طارق،  العقد أو عدم القدرة على ترتيب تصفية للعقد في حالة اإلفالس
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كما أن التغيرات في البيئة القانونية كإدخال تغييرات عكسية في قوانين الضرائب أو 

تثمار في أنواع معينة من األدوات املالية أو غيرها من وجود قوانين تحظر على املنشآت االس

التعديالت تؤدي إلى بعض املخاطر ومن الضروري تحديد ومعالجة القضايا التي تؤثر في 

القدرة على تنفيذ العقود، ذلك ألن مخاطرة عدم القدرة على التنفيذ تعني أن عقدا ما يتمتع 

. وقد يعزى ذلك على عدم تخويل الطرف اآلخر باملزايا االيجابية غير أنه ال يمكن تنفيذه

بالصالحيات الالزمة للتعاقد أصال أو من اإلعالن عن أن مجموعة من العقود قد غدت فجأة 

 (1996)عدنان ، و اخرون، غير قابلة للتنفيذ. 

 مجال في العاملين األفراد بأخطاء تتعلق التي املخاطر تلك أما املخاطر التشغيلية هي

 لتصرفات املتابعة وضعف والرقابية اإلدارية األنظمة كفاءة وضعف املديرين وفشل املشتقات

بها، وذلك كما هو الحال في غياب التنسيق بين  والتعامل املشتقات إدارة عن املسؤولين

ثبات عن القيد واإل وبين املسؤوليناملسؤولين عن التعامل في أسواق املشتقات املالية، 

 إدارتها الصعب من يجعل املالية الهندسة أدوات تعقيد زيادة أن كما بالدفاتر املالية للمنشأة.

، 2009)بن رجم محمد ،  اإلدارة لسوء نتيجة كبيرة خسائر تحققت وقد صحيحة بصورة

 .(109صفحة 

بأي خسائر ناتجة عن فشل نظام الرقابة واملخاطر الرقابية هي تلك املخاطر املتعلقة 

الداخلية للمنشأة في منع أو اكتشاف أي أخطاء أو مشكالت قد تعوقها عن تحقيق أهدافها 

التشغيلية أو املالية أو القانونية من حيازة عقود املشتقات املالية ويرجع الفشل في هذه 

االقتصادية لعقود املشتقات  الحالة إلى عدم الفهم الكافي من قبل إدارة املنشأة للخصائص

، الصفحات 2003)أحمد صالح ، عليهااملالية مما يؤدي إلى تصميم غير مناسب لنظم الرقابة 

 بالبنك واحد ملسؤول السماح العمل، ونظم الداخلية الرقابة ضعف أمثلة ومن .(218-219

 أال الضروري  من أنه إذ الوقت، نفس في املعامالت تسويةب والقيام السمسار دور  بممارسة

 يمكن التي الخسائر إخفاءو  التالعب دون  للحيلولة معا، الدورين بين واحد شخص يجمع

 (2009)محمد و سميرة،  .لها التعرض

 ، التسوية ومخاطر الرفع املالي الفرع الثالث: مخاطر السيولة

 :خاطر السيولةمأوال. 

 تسديد على القدرة عدم أي السيولة، توفر عدم بسبب تنشأ التي املخاطر وهي

 األدوات بهذه املتاجرة يجعل مما املشتقات، سوق  في املتعاملين قبل من بأول  أول  االلتزامات
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وتشمل مخاطر السيولة عدم القدرة على إدارة االنخفاضات الغير مخطط لها أو  .صعوبة أكثر

من عدم القدرة  أيضا تنشأكما يرات في مصادر التمويل وتسمى مخاطر سيولة التمويل. التغي

خسائر في على تسييل األصول بسرعة وبأقل  تغيرات ظروف السوق التي تؤثرعلى التعامل مع 

القيمة وتسمى مخاطر سيولة السوق. وجميع املؤسسات العاملة في مجال املشتقات تواجه 

 لة:نوعين من مخاطر السيو 

 متطلبات التمويل على تلبية املتعاملين هو احتمال عدم قدرة: مخاطر سيولة التمويل .1

 للمشتقات خاصة عقود التدفق النقدي عدم تطابق من تنشأ، وغالبا ما بتكلفة معقولة

 في السنوات األخيرة للمشتقات املالية وركز النمو السريع. الخيارات، وممارسة املبادلة

لالحتياج كما قد تنتج أيضا نتيجة  ،لهذه الصكوك النقد تدفق تأثير لىع اهتماما متزايدا

 للعقد.  امش لإلنهاء املبكريتطلبها اله الى سيولة نقدية إضافية التي

تبادل  أو على الخروج من العقد عدم قدرة املتعامل هي مخاطر: مخاطر سيولة السوق  .2

، عمق السوق  عدم ع إلىهذا يرج. و معقول  وبسعر وبكميات كافية، بسرعة املراكز

غريبة أو أسواق املنتجات الالسوق، ف الوصول إلى املتعامل عدم قدرة أو ،واختالله

 يمكن لألسواق عادةف املشاركين في هذا السوق.قلة  بسبب عمقال تفتقر إلى الجديدة

انهيار ، )فعلى سبيل املثال السوق  اضطراب خالل فترات سائلةغير  تصبح أن السائلة

 Risk) (.أكثر من املشترين البائعين وسببه أن 1987في أكتوبر  وراق املاليةسوق األ 

Management of Financial Derivatives, 1997) 

 ورغم ،املاليةاملشتقات  أسواق في املتعاملين من العديد وجود من ولذلك فبالرغم

 إمكانية بعدم تتعلق مشكلة هناك تبقى أنه إال وات،األد هذه بها تتمتع التي العالية السيولة

 هذه بطبيعة تتعلق قد متعددة لعوامل وذلك نتيجة املمكنة، بالسرعة العقود بعض تسييل

 حدوث إلى يؤدي مما العوامل، من وغيرها والطلب العرض من السوق  ظروف بسبب أو العقود

باإلضافة إلى  .(2009)بن رجم محمد ،  بسرعة مراكزها بتسييل ترغب التي لألطراف خسائر

ذلك فإن مخاطر السوق املتعلقة باملشتقات قد تزداد خطورة في ظل ترابط األسواق املالية 

بدرجة أكبر، مما يؤدي إلى سهولة انتقال املخاطر التي قد يتعرض لها سوق مالية معينة إلى 

فان املتعاملين في مجال عقود املشتقات يكونوا في حاجة ماسة األسواق املالية األخرى. ومن ثم 

إلى تحديد عناصر هذه املخاطر وفهم كيفية تفاعلها مع بعضها البعض، وبالتالي فإن تقدير 
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مخاطر السوق املتعلقة باملشتقات املالية إنما يعتمد على التقييم املرتبط بالسوق، وأيضا 

 .(2011)رابح، و دليلة،  هذه املخاطر. على األدوات التي تستخدم كوقاية من

 ثانيا. مخاطر التسوية:

إحدى واجهات هذه املخاطرة في كون القليل من املعامالت املالية تتم تسويته تمثل 

بنفس اليوم وآنيا، ففي األسواق املالية األمريكية، مثال تمتد مدة تسوية قيمة األسهم إلى 

ام )من تاريخ البيع حتى تاريخ التسوية الفعلية(. ولذلك فإن أحد األطراف قد يتعرض خمسة أي

للخسارة إذا كان السعر الذي باع به يعتبر مرتفعا، ولكن الطرف املقابل يرفض التسديد في 

التاريخ املحدد للتسوية. أما أكبر مخاطرة تسوية فتتمثل في يوم التسوية ذاته، حيث تكون كل 

راق املالية تحت رحمة املخاطرة، عندما ال يتوافق تسليم الورقة مع استالم ما قيمة األو 

 يقابلها نقدا.

ويمكن تقليل مخاطرة التسوية في املشتقات املالية لدرجة كبيرة باستعمال "شروط 

تصفية التسويات" في االتفاقيات الشاملة. وهذا ما يقلل من مخاطرة التسوية التي تتم بنفس 

أن الكثير من معامالت املشتقات )مثل مبادالت أسعار الفائدة( ال يتم فيه تبادل  العملة. كما

أصل املبلغ بتاريخ االستحقاق. غير أن مقاصة التسويات ال تعالج مشكلة التسديد بأكثر من 

عملة واحدة. فهناك مخاطرة كبيرة هنا تتمثل بسبب التسديد بالعمالت األجنبية، سواء آنيا أو 

 .(25، صفحة 1996عدنان ، و اخرون، ) آجال.

  ثالثا. مخاطر الرفع املالي

 جميع بين مشترك العالي املالي الرفع فأثر أيضا، املشتقة األدوات مخاطر بين تعتبر من

 العقود قيمة ( من2%حتى  أو 5 األحيان بعض في) 10%ببساطة يودع فاملستثمر .األدوات هذه

 األصل باع أو اشترى  أنه لو من أكبر مرات 10 يخسر أو يربح أن يمكنهو  يبيعها، أو يشتريها يالت

 .(2009)محمد و سميرة، . التعاقد محل

 انعكاسات استخدام املشتقات املالية:املطلب الرابع: 

بب االستخدام سنوضح فيما يلي بعض املؤسسات الكبرى التي خسرت املاليين بس

السنوات السابقة. وقد أدت هذه املفرط والسيئ للمشتقات املالية واملضاربة بها على مر 

الخسائر إلفالس العديد منها. وفيما يلي بعض املؤسسات التي خسرت املاليين من الدوالرات 

 نتيجة االستخدام السيئ للمشتقات املالية.
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 Long-Term Capital Management (LTCM)انهيار شركة الفرع األول: 

 دبليو جون ، تأسس من قبل 1994بدأ العمل في فيفري  وهي عبارة عن صندوق تحوط

 .براذرز  سالومون  تداول السندات فيالنائب السابق لرئيس مجلس اإلدارة ورئيس  ميري ويذر

ن ا مأم .مقرها في غرينيتش بوالية كونيتيكت وكان لديها أيضا مكتبا في لندن وفرع في طوكيو

حيث املوظفين فقد كان محدودة الحجم: في البداية كان بها أحد عشر شريكا وثالثين موظفا، 

موظف. ومع ذلك، 150، كان هناك خمسة عشر من الشركاء ونحو1997وبحلول سبتمبر

قد  LTCM ، كانت أصول شركة1997تمكنت من جمع مجموعة كبيرة من األصول: في أوت

كانت و  .مليار دوالر رأس مال الصندوق نفسه6.7مليار دوالر، منها126بلغت

املراجحة املتقاربة باستخدام األساليب الحسابية والكمية  األساسية LTCMاستراتيجية

كونها احتمال كبير ل أو لديهم مؤقتة إما يجب أن تكون  التي فروق األسعار وذلك باستغالل

 في املراكز املكشوفة" و Swapsبادلة عقود امل" لديها تنطوي علىاملتاجرة  نموذجو  .مؤقتة

 قيمةب مبادلةعقد  10000حوالي إذ وصل مجموع تداولها لعقود املبادلة . خيارات األسهم

 (Donald , 2003)  .دوالرتريليون  1.25تقدر بـ  إجمالية إسمية

بح النماذج الحسابية لكي تر ، إذ وعدت الشركة باستخدام 1998أفلس سنة

املستثمرين بما يفوق أحالمهم، واجتذبت إليها صفوة مستثمري وول ستريت وقد حصدت في 

-البداية على أرباحا طائلة، ومن أهم هذه النماذج الحسابية نموذج الخيار السعري بالك

أما  األولى، في سنواتها %40أكثر من سنوية تبلغ بعوائد ناجحة في البداية كانتشولز. 

التي  األزمة املالية الروسية بعد من أربعة أشهر في أقل دوالر مليار 4.6تفقدفقد  1998سنة

في الصندوق  وحل تصفية وتم، االتحادي من جانب مجلس االحتياطي التدخل املالي تطلبت

  .2000أوائل عام

بأنها شركة فريدة من نوعها، فقد كان فيها أفضل LTCMشركة فقد كان ينظر إلى 

 دبليو جون ، وكذلك ثلتهم نائب الرئيس السابق لالحتياطي الفيدراليالعقول املفكرة ومن أم

تاجر السندات األسطوري، كما كان املكان الذي أطلق منه ميرتون وشولز  ميري ويذر

بنك 55نظرياتهم. وبذلك اعتبرت على أنها تذكرة للحصول على األرباح السهلة. فقد قام حوالي 

تشيز منهاتن، جولد مان، جي بي مورجان، ليمان منها: بير ستيمز،  LTCMبتمويل شركة 

مليار دوالر، حتى أن ميرتون وصف إستراتيجية  100وبذلك وصلت أصولها املستعارة إلى  .برذرز 

 باملقارنة معالصندوق بأنها مكنسة كهربائية ضخمة تقوم بشفط املال من جميع أنحاء العالم. 
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شديدة التعقيد، ومحملة  استراتيجيةتبر ، وهي تعفقط دوالر مليارات 5من حوالي  األسهم

  .برافعة مالية أكبر مما ينبغي وخالية من إدارة املخاطر

وكانت النتيجة املترتبة عن كل هذه االستراتيجيات واستخدامها لنماذج رياضية معقدة 

شولز، أدى بذلك إلى صواعق رعدية في أوت وسبتمبر من  -خاصة صيغة تسعير خيار بالك

وذلك عند  ،(176-173، الصفحات 2007)مايكل ،  LTCMدما ضربت شركة ، عن1998عام

مراهنتها على عودة معدل السندات إلى معدلها الطبيعي بعد األزمة اآلسيوية باستخدام 

 املراجحة باملعامالت اآلجلة. ولكن األزمة امتدت إلى روسيا تسببت بصدمة على أسواق

وأدى ذلك إلى حدوث تقلب كبير  ،(John, 2008, P781) للتوقعاتالسندات وهذا كان مخالفا 

من رأس مالها  LTCM 44%وخطير في األسواق العاملية خالل شهر أوت، وقد فقدت شركة 

عن العام السابق، وتعد خسائر بهذا الحجم  %52مليار دوالر في شهر أوت و 1,9وحوالي 

 (2007)مايكل ،  .ككلرين وللشركة صدمة بالنسبة للمستثم

 "Barings Brothers and company bankانهيار بنك بارينجز "الفرع الثاني: 

 التجارية في مجال الخدمات املصرفية وجوده مع، لندن في تاريخ طويل بارينجزل وكان

بروس في اململكة املتحدة  املعتمد بنكبارينجز من ال بنك مجموعة تتألفو  ،عاما 230ألكثر من

لألوراق املالية بارينجز  األوراق املالية ، وشركةBaring Bros & Coوشركاه  بارينج

 وبلدان أخرى. وفي اململكة املتحدةفروعها في و لها  الشركات التابعة مختلف، و BSL املحدودة

مجاالت جديدة  ودخولهاتغييرات هيكلية كبيرة  في بارينجزمجموعة  ، شاركت1980أواخر 

 كان األكثر تحديا الجديدة في هيكل املجموعة. واملهمة هذه األنشطة لدمجعمل، ومحاولة لل

النشاط  يهيمن عليها ذلك الوقت التي كانت حتىو  في الهيكل أعمال األوراق املالية إدماج

 (Bulletin, 1995, p. 01) .والثقافة املصرفي

، 26/02/1995وكان سبب انهيار بنك بارنجز للمشتقات، وبدأ ذلك يوم األحد املوافق لـ

عندما وضعت مجموعة املصارف التجارية املسماة بارنجز تحت حراسة بنك انجلترا، وهو 

املصرف املركزي. بعد أن أخفقت محاولة ترتيب من يشتري هذا املصرف. إذ تعرض البنك إلى 

ان سببها دخول أحد املسؤولين املتخصصين بتداول املشتقات في معامالت خسائر فادحة، ك

غير مرخصة من خالل شركة في سنغافورة تسمى "مستقبليات برنجز" تابعة لشركة لألوراق 

" التي تعتبر الذراع املنفذ لصنع السوق في Barings securities"املالية يمتلكها برنجز باسم 

 املجموعة. 
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سنة يدعى نيكوالس ليسون سبقته 28بتعيين شاب عمره  1992في عامفلقد قام البنك 

سمعته وكفاءته، حيث ترك له مسؤولية تصميم وإدارة عمليات عقود املشتقات في 

بعمليات من املفترض أنها محدودة  1994سنغافورة. والغريب أنه قد بدأ نشاطه في عام

، ومؤشر بورصة أوزاكا 225يكي املراجحة بين عقود مستقبلية على مؤشر ن وهي املخاطر،

الذي يتداول في بورصة سنغافورة، على أساس أنهما مؤشرين يكادا يكونا بديلين لبعضهما 

مثال عندما يرتفع سعره، ليشتري  225البعض، فكان يبيع عقود مستقبلية على مؤشر نيكي 

مليات عقودا مستقبلية على مؤشر بورصة أوزاكا الذي لم يرتفع سعره بنفس القدر، ع

 . ما حدث ولكن انظريصعب أن تتعرض للمخاطر 

، في وقت كان ليسون قد اشترى قدر هائل من العقود 1995جانفي16وقع زلزال كوب في 

نقطة في  20000% أي من10املستقبلية على مؤشر نيكي، الذي انخفض بسبب الزلزال بنسبة

سعار تلك العقود الصعود، سارع أن تعاود أ وأمال فينقطة بعد الزلزال. 18000أول جانفي إلى 

بشراء املزيد منها عند السعر املنخفض، وذلك بهدف تخفيض متوسط قيمة العقود، أمال في 

تخفيض خسائره على نحو أسرع، إال أن مؤشر نيكي قد باشر بمزيد من االنخفاضات حتى 

 نقطة ومع كل انخفاض في قيمة املؤشر تزداد الخسائر. 17000وصل إلى 

حيث  88888ليسون من إخفاء خسائره على رؤسائه في حساب آخذ رقم  وقد تمكن

مليون دوالر. فإذا كان قد استطاع أن  610بليون ين، أي ما يعادل حينئذ  59بلغت الخسائر 

يخفي الخسائر على رؤسائه، غير أنه ال يمكنه إخفائها عن السوق، بسبب القروض التي 

في عقود املشتقات يتطلب إيداع هامش مبدئي لدى حصل عليها من البنوك، حيث أن التعامل 

السمسار قد يكون في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية حكومية. وإذا ما هبط الهامش 

الفعلي من تأثير الخسائر إلى مستوى يقل عن هامش الصيانة، حينئذ يتطلب األمر من الطرف 

تى يرتفع الهامش الفعلي ليس إلى الذي تعرض لخسائر إيداع مبالغ نقدية، وليس ش يء آخر ح

مستوى هامش الوقاية بل إلى مستوى الهامش املبدئي، وقد استطاع ليسون الوفاء بتلك 

 اإليداعات اإلضافية من قروض مصرفية. 

مطالبة البنوك  إثروبدأ املسؤولون عن البنك في لندن يدركون حقيقة وجود أزمة وذلك 

مليون دوالر، غالبيتها  715مة القروض، والتي بلغت بنك باسترداد قي15اليابانية وعددها 

عمليات تكاد تكون آمنة على عقود  ومن جراءكانت بهدف تغطية متطلبات الهامش. وهكذا 
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املفضل لدى بنك انجلترا إنقاذ املصرف من  وكان مناملشتقات تعرض البنك لهزة عنيفة. 

 (2006)منير ،  .مصرفيةخالل شرائه من قبل مصرف آخر، أو مجموعة 

 حداث:الجدول الزمني لل 

التي وصلت  في وقت مبكر خسائره الستيعاب ،88888حساب معلق فتح: 1992جويلية

 مليون جنيه إسترليني. 02إلى 

 وصلت خسائر في حين جنيه إسترليني، مليون  100مجموع األرباح بارينجز ذكرت: 1993

 جنيه استرليني. مليون  23إلى التراكمية ليسون 

 كانت خسائر مليون جنيه إسترليني، في حين 205مجموع األرباح  بارينجز ذكرت: 1994

 . مليون جنيه استرليني 208التراكمية  ليسون 

إلى  لندن إدارةإليها  تنبه يجب أن العوامل التي كانت هناك جانفي بحلول نهاية: 1995

 بارينجز موقف حول  في السوق  نت هناك شائعاتكافقد  سنغافورة، في مشاكل محتملة وجود

 سنغافورة للنقد الدوليوبورصة  Osaka Stock Exchangeاوساكا أسهم  في بورصة

SIMEX Singapore International Monetary Exchange. 

مليون جنيه إسترليني  550نقل ب لم تتردد بارينجز مجموعة فيفري  23جانفي و 19بين 

املصرح بها. وفي منتصف فيفري اكتشف  غير SIMEXفي ليسون  واقفمدعم إلى سنغافورة ل

 190سنغافورة بقيمة  في حسابات موظفي مجموعة أكبر مقريضين في لندن عن ثقب أسود

 مليون جنيه.

ويوم . لقاء فييخرج في هذه املشكلة و  ليسون  يتواجه، سنغافورة فيو فيفري   23في

 مراجحة عمليات "إن :في لندن بارينجز بيتر بارينجز قال رئيس اندالع األزمة بعد االثنين

قد  منخفضة املخاطر الرئيسية األعمال التجارية ، ولكنمربحة جدا كانت للمشتقات بارينجز

 إلى عملية احتيال".تعرضت 

عن حدوث عجز   SIMEX، تلقى رئيس مستوطنات بارينجز رسالة تحذير منفيفري  27

 جنيه إسترليني. مليون  74بقيمة 

 (Baring & Co, 1995)  بارينجز. انهارت كانت قد ،1995 فيفري  حلول نهايةبو 

 Allied Irish Bank(AIB)الفرع الثالث: خسائر بنك 

 تجمع بينو  1966في عام  Allied Irish Bankاأليرلندية  البنوك تحالف تم تشكيل 

، الرائدة في األعمال 1825في عام التي تأسست  The Provincial Bankالثالث بنوك مميزة وهي: 
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، وكان في وقت الحق أحد عشر عاماالذي أنش ئ قبل  Royal Bankفي ايرلندا، واملصرفية 

 كان مع ،1885عامالتي تشكلت في  Munster and Leinsterالتجارية، و بالروابطمشهور 

من البنوك  األربعة الكبار"" واحدة منوتعتبر  .أكبر ثالث بنوك واسعة من شبكة فروع

الشخصية  من الخدمات املصرفية مجموعة كاملة AIB، وتقدم اإليرلنديةفي الدولة  التجارية

. 1966عام  مليون أورو في 323من  مليار أورو، وأكثر 76أكثر من  إجمالي أصول  معلشركات. ل

، وتوظف أكثر دة األمريكيةوالواليات املتح بريطانيا وبولندا استثمارات كبيرة في أيضا ثبت وقد

 A Guide  (A Guide about Allied) .مكتبا 800أكثر من  في شخص حول العالم 25000من 

Irish Banks in Polan, 2012) 

 سوق الصرف األجنبي في فقدت مليون دوالر 691 -

 2001دوالر في  مليون  426 مليار إلى 1أرباح من  انخفاض -

 مغطاة والخسائر االحتيال سنوات من 5 -

 كيف حدثت هذه الخسائر؟

" السيد جون روسناك Allfirst Bank*1، استأجر بنك آلفورست "1993في عام 

"John Rusnak"-العمالت في البنك ألجل عمليات التحوط، إذ كان  لتحويل-عملةال تاجر

 خيارال في مطابقة عقود وعلى وجه الخصوصتداول العمالت،  خبرة واسعة في روسناك للسيد

الذين من التجار  كتاجر نفسه روسناك إذ رقى السيد .املخاطر ضد للتحوط العقود اآلجلة مع

 بين فروق في األسعار لالستفادة من، في محاولة في عمليات املراجحة خيارعقود ال استخدموا

 (John Rusnak’s Role and the Fraud, 2012 ) ..للعمالتالعمالت والعقود اآلجلة خيارات 

 الين الياباني مقابل الدوالر، فاشترى العقود اآلجلة صعودعلى  روسناك جون  تفائل

وكان روسناك واثقا كثيرا في عملية  ،حيث القيمة السوقية أرخص من ينال للحصول على

 عكسية. عقود الخيارات صعود الين لذلك أهمل عملية تغطية هذه العقود اآلجلة باستخدام

وحين  ،لخسائروعندما بدأت األزمة اآلسيوية وذلك بانخفاض قيمة الين تعرض روسناك 

التي  اكتشف ذلك أصيب بالرعب ودخل في خيارات وهمية مع بنوك وهمية في الشرق األقص ى

ذ مواقفة وذلك إلبقاء هذه الخسائر مغطاة على إدارة البنك. إتغطيتها  األمور تبدو جعلت

                                           
1  *  irst BankAllf اندمجت مؤسسة دوفين لإليداع " 1999: فيDauphin Deposit Corporation مع أول بنك وطني في "

 AIB"، وذلك بعد أن استحوذت عليهما Allfirst Bank " لتشكيل "First Maryland Bancorp والية ماريالند األمريكية وهو "

Bank وبذلك يعتبر بنك ،Allfirst  فرع لبنكAIB Bank. 
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 خسر 2000مليون دوالر أمريكي. وفي  104بحوالي  1999و 1997حددت الخسائر بين عامين 

أوائل عام و  مليون دوالر. 380 روسناك خسر 2001عام في أما  دوالر،مليون  207روسناك 

 حول العالم بنك 70في إجمالي الخسائر وحددت اإلدارة، من قبل الخداعاكتشاف  بدأ 2002

رفعت دعوى  2003، وفي ماي Allfirst إدارة املعامالت، وتم استبدال اآلالف من من خالل

 روسناك أنها أقرضتسيتي كورب مدعيا بنك أوف أميركا و من قبل  Allfirstقضائية ضد 

 AIB قامت شركة. وفي نفس العام "ال أساس لها"بأنها  كل الدعوى  مليون دوالر ورفضت 200

يقع مقرها والتي  M&T في 22.5%حصة مقابل M&T Bankمع  Allfirst بدمج بنك

 (Adrian, 2004). نيويورك في بوفالو الرئيس ي

 Bear Stearnsبير ستيرنزبنك الفرع الرابع: انهيار 

من قبل  1923تأسست شركة بير ستيرنز باعتبارها بيت لتجارة األسهم في أول ماي

دوالر. نجت الشركة من  500000لد برأس املال قدره جوزيف بير، ستيرنز وروبرت ماير هارو 

فتحت أول فرع  1933من دون االستغناء عن أي موظف وفي عام 1929انهيار وول ستريت عام

وفي عام  .افتتحت الشركة مكتبها الدولي األول في أمستردام 1955لها في شيكاغو. وفي عام

 15500تخدمت الشركة أكثر منواس .ستيرنز شركة مساهمة عامة شركة بير، أصبحت 1985

شخص في أنحاء العالم. وكان املقر الرئيس ي للشركة في مدينة نيويورك ولها مكاتب في أتالنتا، 

بوسطن، شيكاغو، داالس، دنفر، هيوستن، لوس انجليس، ايرفين، سان فرانسيسكو، سانت 

تب في لندن، بكين، لويس، يباني، نيو جيرس ي، سان خوان، وبورتوريكو. أما دوليا فللشركة مكا

دبلن، فرانكفورت، هونغ كونغ، لوغانو، ميالن، ساو باولو، مومباي، شنغهاي سنغافورة 

 عالميكبنك استثماري   BSCفي بورصة نيويورك سابقا بير ستيرنز شركةوطوكيو، وكان رمز 

 JPMorganؤسسة جي بي مورغان مل بيعهاتم  حتى، والوساطة املاليةتداول األوراق املالية ل

Chase والركود. األزمة املالية العاملية خالل 2008في عام 

األوراق املالية املدعومة باألصول وهو ما  يصدر كميات كبيرة من بير ستيرنز إذ كان بنك

سندات الرهن والد "، لويس رانييري رائدها و  القروض العقارية، خاصة يطلق عليها بالتوريق

وبذلك ، 2007و 2006عامي ما بين في تلك األسواق املستثمرين خسائر وتصاعدت. "العقاري 

 محور  التي كانت املدعومة بالرهن العقاري  األصول ، وخصوصا تعرضها للخسائر زادت الشركة

من األدوات املالية  مبالغ كبيرة الشركة، كان لدى 2007الى2006 نوفمبر30فاعتبارا من  ،زمةاأل 

تريليون  8,74و تريليون دوالر13,40 قرب منما ي املشتقة لعقود املستقبلية وعقود الخيار
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، تريليون دوالر 1,25دوالر و تريليون 1,85في البورصة بقيمة  درجة، ومنها املعلى التوالي، دوالر

ستوى النشاط، وال تمثل هو انعكاس مل لعقود املشتقات االسمية القيمة فإجمالي .على التوالي

املالية  الشركة صكوك وتتميز. املاليةحالة حدة للاملو  البيانات يتم تسجيلها في املبالغ التي

 سعر الفائدة، وتعديل املراكز التجاريةتعويض إما ل، والتي تستخدم غير مسددةال املشتقة

سوق املتعاملين )تاجر  أنشطة من هي أدوات مشتقةقصيرة األجل للديون طويلة و 

 (Bear , 2008) .التقليديين(

 بير ستيرنز اءت هذه األحداث وهزت هذا الصرح الهائل للمشتقات مع انهيارج

يغذي النمو الهائل في سوق املشتقات، حيث أن  بير ستيرنزإذ كان بنك . 2008مارس16في

تريليون دوالر من قيمة 45العديد من املصارف وصناديق التحوط ومستثمرين شاركوا بـ

الطرف  ستيرنز بيربنك لشركات والبلدان. فقبل انهياره، كان املراهنات على الجدارة االئتمانية ل

بير ، تم خفض تصنيف 2008مارس 14تريليون دوالر في تداوالت املشتقات. وفي13املقابل إلى 

بنك ، قدم 2008مارس16في من قبل وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف كبرى. و ستيرنز

للشركة  مفاجئتفادي انهيار ي محاولة لفلها  قرض طارئ  نيويورك االحتياطي الفيدرالي في

جي بي مورغان  قدمت ،2008مارس17في  عدم اللجوء""مليار دوالر وهو قرض  29بقيمة 

جي  دوالر. وأكملت مليون  236أو للسهم الواحد دوالر 2بسعر بير ستيرنز تشيس عرض بشراء

 على فاوضإعادة الت في2008ماي30يوم  بير ستيرنز استحواذها على بي مورغان تشيس

 للسهم الواحد. دوالرا10وأصبح  السعر

في  بنك استثماري ك وول ستريت إدارة صناعة انهيارخطر تمهيدا ل شركةال انهيار وكان

جي بي ، توقفت 2010في جانفيو .والركود األزمة املالية العاملية وما تالها من، 2008سبتمبر

 .(Ellen , 2008). بير ستيرنز على استخدام اسم مورغان

 الفرع الخامس: خسائر بنك الخليج الكويتي

وحقق منذ ذلك الوقت تقدما كبيرا جعله رائدا في توفير  1960تأسس بنك الخليج عام

هامة في  استراتيجيةفرعا منتشرا في مواقع  56 الخدمات املالية من خالل شبكة واسعة تضم

ة لبنك الخليج في مجال الخدمات املصرفية الشخصية الكويت. وتتركز األنشطة الرئيسي

أثمرت جودة والتزام فريق عمل بنك الخليج في  لقد .الدولية وللشركات والخدمات املصرفية

حصول البنك على العديد من الجوائز الدولية من أعرق املجالت املالية العاملية، منها جائزة 

مرات من مجلة بانكر  "؟ أربعرق األوسط"أفضل بنك للخدمات املصرفية الفردية في الش
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كما حاز بنك الخليج على التقدير الدولي ملركزه الريادي في سوق العمل الكويتي،  ميدل ايست.

حيث فاز باملركز األول في مجال إحالل وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون 

 , Ellen)املجلسالعمل بدول الخليجي، وحصل على الجائزة الشهيرة املقدمة من مجلس وزراء 

مليار 1.241مليون دينار )قرابة359بنك الخليج عن تعرضه لخسائر فاقت ن. أعل(2008

، يعود ذلك للخسائر االستثنائية في معامالت املشتقات املالية. فقام 2008دوالر(، خالل العام

مراقبي الحسابات الخارجيين لبنك الخليج إلجراء بنك الكويت املركزي في هذا الشأن بتكليف 

وذلك للتحقق مع الحجم الحقيقي  2008تدقيق على البنك كما هو الوضع في نهاية أكتوبر 

للخسارة التي تكبدها البنك وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة للعودة بحقوق املساهمين إلى ما 

نه في ضوء تقرير مراقبي الحسابات . وأوضح املحافظ ا2008كانت عليه في نهاية سبتمبر

بلغت  2008الخارجيين والذي انتهى إلى أن مجموع خسارة البنك كما في نهاية أكتوبر

)املركزي الكويتي  مليون دينار والتي تمثل خسارة البنك في التعامل في املشتقات املالية375

كما قام البنك املركزي بضمان ودائع  .(2012البورصة، يقرر إعادة تداول سهم بنك الخليج في 

سوق الخليج في عمالء البنك داخل الكويت وخارجها. وتم في نفس اليوم وقف تداول سهم بنك 

. وإثر هذه األزمة قدم رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم استقالته الكويت لألوراق املالية

جديد  وتم انتخاب أخيه قتيبة يوسف الغانم ليحل محله على أن يتم انتخاب مجلس إدارة

ولتغطية الخسائر وافق الجمعية العمومية للبنك وبنك الكويت املركزي 2009أفريل11في

 فلس 100بحيث تكون قيمة السهم  %100على زيادة رأس مال البنك بنسبة  2008ديسمبر2في

فلس عالوة إصدار على أن تكون األولوية للمساهمين في البنك. و بلغت نسبة الزيادة  200و

وتم إعادة . للهيئة العامة لالستثمار %16منها ملساهمي البنك و %68، دينار كويتيمليون  376

إدارة جديد واعتماد التقارير املالية  أيام من انتخاب مجلس 03تداول سهم بنك الخليج بعد 

 .2009 أفريل11في

 (: يوضح أكبر الخسائر ملؤسسات ضخمة نتيجة ملضاربات على املشتقات1الجدول رقم)

 الدولة املؤسسة
 الخسارة

 "$"مليار

سنة 

 الخسارة
 نوع املضاربة

Morgan Stanley مقايضات  2008 9.0 الواليات املتحدةCDS 

Shell العقود املستقبلية 1993 1,5 اليابان 

 مشتقات األسهم 2008 7.2 فرنسا Société Généraleبنك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley
http://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale
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 صندوق التحوط

Amaranth 
 العقود اآلجلة للغاز الطبيعي 2006 6.6 الواليات املتحدة

Daiwa العقود املشتقة للعمالت 1995 1,5 اليابان 

 خيارات العمالت 2008 2.5 البرازيل Aracruzأراكروز

Long Term Capital 

Management 
 مشتقات األسهم 1998 4,6 الواليات املتحدة

Sumitomo العقود اآلجلة للنحاس 1996 2.6 اليابان 

Sadia خيارات االئتمان 2008 1,05 البرازيل 

JP Morgan املشتقات 2012 2.0 اململكة املتحدة 

Metallgesellschaft العقود اآلجلة للنفط 1993 1.3 أملانيا 

 من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات شبكة االنترنت: املصدر

 املبحث الثالث: إدارة املخاطر االئتمانية املشتقات املالية

كثيرا ما يتردد أن املشتقات املالية تنقل املخاطرة من الراغبين في تقليلها إلى الطرف 

ألقدر على تحملها، وهو افتراض بحت، فهناك فرق جوهري بين الرغبة في تحمل املخاطرة ا

وبين القدرة على ذلك. فالطرف املجازف في املشتقات ال ريب أنه راغب في تحمل املخاطر، لكن 

هذا ال يعني بالضرورة أنه قادر بالفعل على تحملها، كما أشار لذلك ضمنا آالن جرينسبان 

بق ملجلس االحتياطي الفيدرالي حين قال "إن رؤيتنا الحتواء املخاطر قائمة على الرئيس السا

أساس نقل املخاطر إلى أولئك الذين لديهم الرغبة ويفترض أن لديهم القدرة، على تحملها" 

وبطبيعة الحال فإن هذا االفتراض ال يلزم تحققه بالضرورة، يوجد من املجازفين من يملك 

اطرة مع كونه األقل قدرة على تحملها. وحيث أن املشتقات تولد دخال الرغبة في تحمل املخ

ستطيع احتمالها حاضرا للطرف املجازف، فالحاجة اآلنية قد تدفعه لتحمل مخاطر ال ي

لذلك يجب أن تملك كل مؤسسة وسيلة فعالة لقياس ومراقبة املخاطر  .السيولةبسبب نقص 

 املتعلقة باملشتقات.

مة ملخاطر املشتقات على املستثمرين وضع إجراءات مكتوبة تحدد تتطلب اإلدارة السلي

بوضوح توجهاتها في هذا الشأن. وينبغي أن تكون إدارة مخاطر املشتقات تشكل جزءا من إدارة 

املخاطر للمؤسسة وتكون متكاملة ومتوافقة مع توجهات املؤسسة ومستواها، ورأس مالها 

 .(2008)سامي ،  املخاطرة.خبرة والرغبة في املؤسسة، وال واستراتيجيةاالستثماري، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Capital_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Capital_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumitomo_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/JP_Morgan
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 األول: تحديات إدارة مخاطر املشتقات املالية املطلب

من الواضح أن املشاركين في السوق املالي يجدون في املشتقات املالية أدوات مفيدة 

البنوك التجارية  :ين في السوق إلدارة املخاطر ويتم استخدامها من قبل ثالثة أنواع من املشارك

ومع ذلك، فاملشتقات املالية تشكل تحديات إلدارة املخاطر  .وبنوك االستثمار، واملستثمرين

الخاصة بها. ولنأخذ كمثال مخاطر االئتمان لفهم هذا التساؤل كونها تعتبر من أكثر املخاطر 

 تداوال،أكثر األدوات ، فهي تعتبر من OTCالتي يتعرض إليها مستخدميها، خاصة مشتقات 

تريليون دوالر 80كان حجم تداول املشتقات في السوق املنظم ال يتجاوز  2007فخالل سنة

 تريليون دوالر أمريكي. 600أمريكي أما العقود املتداولة في السوق الغير املنظم فهي تتجاوز 

ان فهناك أربعة تحديات ملخاطر االئتمان، فاملشتقات تقوم بتحويل مخاطر االئتم

بطرق معقدة قد ال تكون سهلة الفهم، وبذلك يمكن أن تخلق مخاطر االئتمان وبذلك يجب 

فهمها. واملشتقات املعقدة تعتمد على نماذج معقدة الستخدامها، مما يؤدي إلى خطر هذا 

النموذج املختار. كما أن هناك وكاالت التصنيف االئتماني تفسير هذا التعقيد للمستثمرين، 

  ن يساء فهم تصنيفاتها، ونتيجة ذلك قد تخلق عدة مخاطر.ولكن يمكن أ

 :مخاطر االئتمانالفرع األول: 

ونتيجة ، نقلها مجردتقوم ب مخاطر االئتمان إنما ال تزيل فاملشتقات املالية واقعال في

ال  املشتقات فعلى الرغم من أن .يخسر املال، سوف في مكان ما، وشخص ما، فإن لذلك

 خاطرامل تحول ، ولكن يمكنها أن خاطر املاليةامل الخسائر الناجمة عن يمكنها القضاء على

سهلة الفهم مثل عقود مبادلة أسعار الفائدة وأسعار الصرف  قد ال تكون و  معقدة بطرق 

 املشتقات املاليةب لمخاطر املتعلقةل تعرضهم املشاركين في السوق يعي  وغيرها... لكن هل

 ال توجد وسيلة، الذين ينشطون فيه ركين في السوق املشاتساع نطاق نظرا الو  املعقدة؟

 ال املشاركين في السوق  بعض إلى أن أن نشير ومع ذلك، يمكن .لرد على هذا السؤالحاسمة ل

درون تماما
َ
، 2001في عامفسوق املشتقات.  مشاركتهم في نتيجة للمخاطر التعرض يق

الستثمارات في التزامات الديون أمريكان اكسبريس "خسرت مئات املاليين من الدوالرات على ا

" ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان اكسبريس قوله انه CDO"املضمونة

 .CDO"لم يفهم خطر" امتالكه لـ

 :الفرع الثاني: املقابل لهذا الخطر

 التقصير وعدم نتيجة  املشتق عقدال الطرف املقابل في هي مخاطر قابل لهذا الخطروامل
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 هو مخاطر الطرف املقابلف ،-OTCمشتقات خاصة في عقود-بموجب العقد يملكه ما دفع

 تجار. لذلك فإن أغلب الأكثر بروزا هذا الخطرأصبح أن ُيدار حيث  ال بد من مهم خطر

،  ISDA 2006 اإليسداسح مخاطر الطرف املقابل، ووفقا مل للحد من ضمانات يستخدمون 

لهذا العقد. ومع ذلك، وعلى خطر الطرف املقابل  من عقود املشتقات مضمونة من %63ن إف

الرغم من االستخدام الواسع النطاق للضمانات والهامش، هناك بعض التحديات الهامة 

وأهمها هو مقاييس  .إلدارة املخاطر املرتبطة مخاطر الطرف املقابل على املشتقات االئتمانية

الرئيسية هي "االحتمال التعرض التعرض لخطر املشتقات املعقدة، وإحدى هذه املقاييس 

لهذا الخطر" فهو يأخذ بعين االعتبار التحركات املستقبلية املحتملة لهوامش االئتمان أو 

لذا  .االفتراضات املستقبلية التي يمكن أن تخلق مخاطر أكبر إذا تحرك السوق لصالح التاجر

ن للمشتقات املعقدة في فاملشاركين يدركون الحاجة لقياس التعرض املحتمل ملخاطر االئتما

  املستقبل وكذلك الصعوبات

 الفرع الثالث: أخطار النموذج: 

 خطرمما يؤدي إلى  وللتحوط لتقييمل نماذج معقدة شتقات املالية املعقدة تتطلبامل

النموذج. وبالفعل خطر يطلق عليه ب معيب نموذج الخسارة الناجمة عنخطر ، فاستخدامها

بعد تخفيض التصنيف االئتماني  2005ة بخطر النموذج في مايتحققت هذه املخاطر املتعلق

أسعار السوق لبعض مؤشرات  االستثمار، فتحركتلجنرال موتورز إلى وضع أقل من درجة 

االئتمان القطاعية بطرق من شأنها أن تعتبر إما غير قابل للتصديق للغاية أو مستحيلة، وفقا 

 .خاطر في ذلك الوقتنماذج معينة كانت تستخدم لتقييم وإدارة امل

 الفرع الرابع: وكالة تصنيف املخاطر:

 أن يساء فهمفوكاالت التصنيف تلعب دورا هاما في سوق املشتقات ولكن يمكن 

. ففي تقرير بحثي للبنك املركزي األمريكي، في املخاطر، مما قد تساعد على خلق تصنيفاتها

ي تعتمد اعتمادا كبيرا على تقييمات سوق التمويل املنظم، بما في ذلك سوق املشتقات، والت

بأن الكثير من املستثمرين يعتمدون على وكاالت التصنيف . 2005لجنة النظام املالي العالمي، 

لتقييم مخاطر االئتمان في معاملة خاصة نظرا للطبيعة املعقدة للمشتقات. ومع ذلك، وفقا 

قط على التصنيفات التخاذ لذلك التقرير، فاملؤسسات االستثمارية الكبيرة ال تعتمد ف

 ,Michael , 2007) التصنيف.القرارات االستثمارية، وهذا ما يدل على فهمها الجيد لوكاالت 

pp. 12-13). 
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 الثاني: قياس ومراقبة مخاطر املشتقات املالية املطلب

 مخاطر االئتمان واملشتقات،يجب أن يكون لكل مؤسسة وسيلة فعالة لقياس ومراقبة 

 :ويجب السيطرة بحكمة على بيئة هذه العقود ويجب أن تشمل ما يلي

 الرقابة الفعالة من طرف مجلس اإلدارة  -

  السياسات واإلجراءات الفعالة -

 .قوة املراجعة االئتمانية، واملوافقة، وحدود العمليات -

 .يجب أن تكون نظم قياس املخاطر دقيقة والتحقق من صحتها -

كما  .فعالية تقارير املخاطر، والرصد، وعمليات املوافقة على االستثناءات -

  يجب أن تصل في الوقت املناسب

 املعايير التي تقوم عليها وثائق االئتمان سليمة. يجب أن تكون  -

فيجب السيطرة على املخاطر االئتمانية بدقة من خالل عملية االئتمان الرسمية 

 ة االئتمان من خالل السياسات واإلجراءات فعالة.واملستقلة، وأن تسترشد أنشط

وللتخفيف من تضارب املصالح، وينبغي أن تكون وظيفة املوافقة على االئتمان مستقلة 

عن وحدة املخاطر ويعمل به موظفين مؤهلين، كما يجب الحفاظ على استقالل كل من 

الرصد واإلبالغ عن التعرض، التقييم األولي لالئتمان، وإنشاء خطوط ائتمان الطرف املقابل، و 

واملوافقة على االستثناءات، وعادة ما يتم تنفيذ هذه املهام من قبل قسم االئتمان في املؤسسة 

 .وغالبا ما تكون هذه املؤسسات عبارة عن بنوك

وألجل فعالية تقييم التعرض للمخاطر وتعيين حدود االئتمان املناسبة، يجب أن يمتلك 

املوافقة ومراقبة مخاطر االئتمان الفهم الجيد للمشتقات املالية،  املوظفين املسؤولين عن

 .ومصدر التعرض لهذا الخطر، وعوامل السوق التي تعرض املؤسسة لخطر االئتمان

كما ينبغي ملوظفي االئتمان تلقي التدريب املستمر على األدوات املالية املشتقة، وتقنيات 

وينبغي أيضا أن تستعرض دوريا الجدارة  .تمانإدارة املخاطر، وأساليب قياس مخاطر االئ

كما يجب على تجار  االئتمانية لألطراف املقابلة لألدوات املشتقة وتعيين تصنيفات مخاطرهم.

مشتقة أيضا وضع ضوابط أن تقييم مدى مالءمة املعامالت املحددة لألطراف املقابلة 

 (Risk Management of Financial Derivatives, 1997, pp. 46-47) .لعقودهم

 

 



 

 عيساوي سهام              زيد جابر  
 

544 

 :النتائج

السبب الرئيس ي الستخدام املشتقات هو حماية املستثمرين من مخاطر السوق  يعتبر

تخفيض املخاطر الناشئة عن التغيرات السريعة يقوم املستثمرين باستخدامها ل املالي،

املشتقات املالية بمخاطر عدة فمن أهم هذه  زي. وفي املقابل أيضا تتموالحادة في األسواق

املخاطر هي: مخاطر السوق، املخاطر القانونية، املخاطر التنظيمية أو التشغيلية، املخاطر 

 الرقابية، مخاطر السيولة ومخاطر الرفع املالي.

مع مرور الوقت أسيئ استخدامها، فبدال من أن تسهم في حماية املستثمرين، تحولت و 

ضاربة أو مقامرة بهدف تحقيق الربح فقط. حيث تم استخدام املشتقات لخلق إلى أداة م

املفرط والسيئ للمشتقات املالية نتيجة لالستعمال و منتجات مشتقة من أصول فاسدة. 

، أدى بالكثير من املؤسسات املهمة والعريقة لخسائر قد تبدو غير واقعية واملضاربة بها

فالس. فبدل أن تستخدم هذه االداة للتحوط من لحجمها كبيرة جدا، أدى بالبعض لإل 

املخاطر املختلفة أصبحت خطرا في حد ذاتها على مستعمليها نتيجة للفهم الخاطئ لها واملبالغة 

 .في استخدامها

 :توصياتال

باملشتقات،  يجب أن تملك كل مؤسسة وسيلة فعالة لقياس ومراقبة املخاطر املتعلقة

ر املشتقات على املستثمرين وضع إجراءات مكتوبة تحدد وتتطلب اإلدارة السليمة ملخاط

 بوضوح توجهاتها في هذا الشأن.

 :املراجعقائمة 
 :باللغة العربيةاملراجع 

 ملؤلفاتا

 ، الدار الجامعية، مصر.مشاكل املراجعة في أسواق املال(، 2003أحمد صالح عطية، ) .1

 ار املسيرة، األردن.، دإدارة املحافظ االستثمارية(،2009دريد كامل آل شبيب،) .2

)البنك اإلسالمي للتنمية، جدة،  ،التحوط في التمويل اإلسالمي(، 2008)سامي بن إبراهيم سويلم،  .3

2008. 

املشتقات املالية ودورها في إدارة املخاطر ودور الهندسة املالية في (، 2005سمير عبد الحميد رضوان، ) .4

 ، دار النشر للجامعات، مصر.صناعة أدواتها
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الدار الجامعية،  املفاهيم، إدارة املخاطر، املحاسبة،-املشتقات املالية(، 2001حماد، ) العال عبد طارق  .5

 مصر.

الدار الجامعية،  ،-املفاهيم، إدارة املخاطر، املحاسبة-املشتقات املالية(، 2001طارق عبد العال، ) .6

 مصر.

، اتحاد ة املصرفية العربيةالهندسة املالية وأهميتها للصناع(، 1996عدنان الهندي، وآخرون، ) .7

 املصارف العربية.

 لبنان. ، الدار العربية للعلوم، بيروت،أسرار البورصة(، 2007) ،مايكل كوفل، ترجمة رشا جمال .8

 دار الشروق، عمان.مؤسسات أوراق بورصات، -األسواق املالية(، 2005محمد محمود الداغر، ) .9

 ، دار وائل للنشر، عمان.لنظري والتطبيقات العمليةاإلطار ا-إدارة االستثمارات (،2004)، محمد مطر .10

 ، الشركة العربية املتحدة، مصر.أسس االستثمار(، كنجو عبود كنجو، 2008مروان شموط، ) .11

الهندسة املالية باستخدام التوريق -الفكر الحديث في أدارة املخاطر(، 2006منير إبراهيم هندي، ) .12

 منشأة املعارف، مصر. ،-واملشتقات

 :التاملداخ

دور األدوات املالية الحديثة في الصناعة املصرفية ، 2009اكتوبر21-20لحسن دردوري، يومي .1

، امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية وانعكاساتها على النظام املصرفي

 والحوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف.

، مؤتمر حول أسواق املشتقات املالية في الرؤية اإلسالمية ،2008مارس8-6أشرف محمد دوابة، أيام .2

 األوراق املالية والبورصات آفاق وتحديات، جامعة اإلمارات املتحدة.

املنتجات املالية املشتقة، أدوات مستحدثة ، 2009أكتوبر21-20بن رجم محمد خميس ي، يومي .3

زمة املالية واالقتصادية الدولية ، امللتقى العلمي الدولي حول األ لتغطية املخاطر أم لصناعتها"

 والحوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس سطيف. الجزائر.

مخاطر املشتقات املالية ومساهمتها في ، 2009أكتوبر 21-20سحنون محمد، محسن سميرة، يومي .4

ة، جامعة ، امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العامليخلق األزمات

 فرحات عباس، سطيف، الجزائر.

التعامل باملشتقات املالية كأحد عوامل ، 2009أكتوبر21-20بوعافية سمير، قريد مصطفى، يومي .5

، امللتقى العلمي الدولي حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية ظهور األزمة املالية العاملية الحالية

 طيف، الجزائر.والحوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس س

نظرة اقتصادية وشرعية لدور املشتقات املالية ، 2011مارس14-13عرابة رابح، أحضري دليلة، يومي .6

، امللتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراض ي وانعكاساته على في إحداث األزمات املالية

 االقتصاديات الدولية، جامعة خميس مليانة، الجزائر.

 :يتمواقع االنترن
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 ، على املوقع:املركزي الكويتي يقرر إعادة تداول سهم بنك الخليج في البورصة

menafn.com/menafn/arabic/1093243491, le 23/08/2012, à 202:47 
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✓ Risk Management of Financial Derivatives, Comptroller's Handbook,(Washington, 
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✓ Donald MacKenzie, Long-Term Capital Management and the sociology of 

arbitrage, Economy and Society )Volume 32 Number 3: August 2003, Copyright Taylor & 

Francis Ltd. 

✓ John Hull, Options,Futures, and Other Derivatives, (Pearson education, 8th edition, 

United States of America. 

✓ Implications of the Barings Collapse for Bank Supervisors, Reserve Bank of 

Australia Bulletin, November 1995. 
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✓ A Guide about Allied Irish Banks in Polan, sur le site  : 
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✓ AIB Currency Losses: John Rusnak’s Role and the Fraud, sur le site  : 
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http://www.business2000.ie/pdf/pdf_7/aib_7th_ed.pdf
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Institutions Center, Philadelphia,2004), sur le site: 

fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/99/9942.pdf, le 12/09/2012, à 22 :10. 

✓ Bear Stearns Bankruptcy Looms, March 16, 2008, sur le site  : 

globaleconomicanalysis.blogspot.com. le 02/07/2012, à 22:11 

✓ Ellen Brown, Credit Default Swaps: Evolving Financial Meltdown and Derivative 

Disaster Du Jour, April 11, 2008, sur le site : 

globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8634, le 02/07/2012, à 22:59. 
 

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2008/03/bear-stearns-bankruptcy-looms.html
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 ملخص:

يعرف العالم ككل اهتماما بالغا بالتنمية املستدامة، في ضوء التطور الهائل للحياة 

حتمية لتطور وظائف الدولة التي  االنسانية الذي مس مختلف امليادين واملجالت، وكنتيجة

باتت تتعدى الدفاع واألمن إلى وظائف جديدة تسعى الدولة من خالل وحداتها املحلية املتمثلة 

في البلدية إلى احداث سبل استجابة ملختلف حاجيات ومتطلبات املواطنين، من خالل توضيح 

ة املستدامة وذلك بين املقاربة دور البلدية التنموي في الجزائر من أجل تحقيق التنمية املحلي

الكالسيكية للتنمية واملقاربة الحديثة، وذلك بمدخل ابتكاري للتحسين من جودة الخدمات 

تعمل على تحقيق التنمية فهي األقرب إلى املواطن بلدية كون الاملقدمة من طرف البلدية، و 

 مختلف الفواعل املحليةاملستدامة من خالل تفعيل منظومتها وفق املقاربة التشاركية بين 

 مجتمع مدني وقطاع اقتصادي خاص.

 التنمية املستدامة، االبتكار، جودة الخدمات، البلدية.: الكلمات املفتاحية

                                           
 .املؤلف املرسل  
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Abstract: 

The world as a entire knows a great interest About sustainable 

development, through of the immense development of human life that 

touched various fields, and as an inevitable result of the development 

of state functions that go beyond defense and security to new jobs that 

the state seeks through its local units represented in the municipality to 

create ways to respond to the various needs and requirements of 

citizens By clarifying the developmental role of the local authority in 

Algeria in order to achieve sustainable local development between the 

classic approach to development and the modern approach, with an 

innovative approach to improving the quality of services provided by 

the local authority, and for the municipality to be closest to the citizen, 

it works to achieve sustainable development by activating its system 

According to the participatory approach between the various local 

actors, a civil society and a private economic sector. 

key words: Sustainable development, innovation, quality of services, 

municipal. 

 

 مقّدمة: 
الووودور التنمووووي للجماعوووات املحليوووة وبالخصووووص البلديوووة كوحووودة  يعوووول الكثيوووىون علوووى 

إقليميووة المركز ووة موون دورهووا فووي إطووار املقاربووة الكالسوويكية أو مووا يعوورف أيوووا باملقاربووة الكميووة أو 

العدديوووووة أو الرقميوووووة ب عهوووووا ترتكوووووز علوووووى أعوووووداد وأرقوووووات بيانيوووووة للو وووووول إلوووووى نتوووووائ  واسوووووت تاجات 

والوووذي فهووودف باألسوووا  إلوووى  االقتصوووادية بكوعهوووا تهوووتم بالجانووو  مكتوبوووة حيوووز تمتووواا هوووذ  املقاربووو

سوتغالل العشووا ي للمووارد وهوذا بودور  يوؤدي تحقيق الربح وال ش يء غيوى  فتكوون النتيجوة اوي اال 

 إلى تدهور وانقراض هذ  املوارد. 

أو  السولعةفي التنمية املستدامة اي التي تهتم بما قدمه املنتوو  أو  الكالسيكيةواملقاربة 

الدولة اقتصاديا من خالل الدخل ونسبته وحجوم الفائودة االقتصوادية وبنواءا عليوه يقوا  مودى 

 تحقيق التنمية في دولة ما.

تقووووووت  الحديثوووووة، حيووووزحيووووز تطووووور دورهوووووا التنموووووي وفوووووق مقاربووووة جديوووودة اوووووي املقاربووووة 

والفوواعليين  املقاربووة الحديثووة للتنميووة علووى إعووراا جميووع الفوواعلين نوودر  مثوول الجماعووات املحليووة

عووالت واملجتمووع املوودني والسووكان كوول هووؤالء إعووراكهم فووي اتخوواذ القوورارات التووي املحليووين ووسووائل ا  

املشاريع والقوانين ألعها الطر قة الوحيدة التي سوتؤدي إلوى إنجواش مشوروع التنميوة  بإنجااتتعلق 

 املستدامة.



 

              سارة رجيمي          عبد الرؤوف بن الشهيب          عدالن براهيمي 
 

550 

الم، وحتو  يتحقوق أ بحت التنمية الشاملة الشغل الشاغل ملعظم دول وحكومات الع

هوووذا الهووودف فوووإن األمووور يتطلووو  تعبووووة وتجنيووود كووول املووووارد املتاحوووة املاديوووة م هوووا والبشووور ة، ضووومن 

سياسووات واسوويىاتيجيات كليووة ةقطاعيووةر فووي إطووار مووا يسووم  بالهندسووة الشوواملة  لالقتصوواد، و فووي 

فووع النمووو هووذا ا طووار يشووكل قطوواع السووياحة أحوود أهووم القطاعووات املعووول عل هووا للمسوواهمة فووي د

االقتصووادي وموون تموووة تحقيووق التنميووة االقتصوووادية واالجتماعيووة امل شووودة، بوووالنظر إلووى العوائووود 

املاليوووة الكبيوووىة التوووي يمكووون أن يوفرهوووا فوووي األمووودين املتوسووور والبعيووود وملوووا يووووفر  مووون فووورص لخلوووق 

ثيووى الثووىوة والتخفيووف موون حوودة الكثيووى موون املشوواكل االقتصووادية واالجتماعيووة، وقوود وجوودت الك

موون الوودول فووي هووذ  الصووناعة ةالسووياحةر بووديال اسوويىاتيجيا السووتغالل مواردهووا السووياحية  شووكل 

 يومن استدامتها ويغن ها عن االعتماد على مصادر الثىوة الناضبة.

رغم أن الجزائر وكغيىها من الدول النفطيوة حققوت إيورادات كبيوىة فوي السونوات األخيوىة 

الوووووذي عرفتوووووه السووووووو إال أن هوووووذ  العوائووووود لوووووم توظوووووف  فوووووي قطووووواع املحروقوووووات بفعووووول االنتعوووووا 

بالشكل الجيد التي يسمح لها بتحر ك عجلوة التنميوة االقتصوادية، مون هنوا ظهور مفهووت التنميوة 

املحليووووة والتنميوووووة املجليوووووة املسوووووتدامة ، حيوووووز يوووووخرت الجماعوووووات ا قليميوووووة فوووووي الجزائووووور كووووو داة 

بت علوى تحقيوق التنميوة املحليوة للو وول إلوى لتحقيقها، و بفعول املسوتجدات العامليوة والتوي انصو

التنمية الشاملة، وهو ما ظهر مرافقا ملفاهيم العوملة والحكم الراعود والديمقراطيوة التشواركية 

وغيىهوووا مووون العوامووول التوووي أ وووبحت تعووود متطلبوووات حيو وووة فوووي سوووبيل الو وووول لتكوووريس وحووووور 

والودور الوذي  لعمليوة التنمو وةوتجسويدا لوذلك تطوورت ا. الجماعات املحليوة ضومن هوذا السوياو

تلعبوه الجماعوات املحليوة مون بي هوا البلديوة مون دورهوا التنمووي فوي إطوار املقاربوة الكالسويكية التوي 

كانت تقوت على الدور الكالسيكي الرقمي فقر إلى الدور التنموي وفق املقاربوة الحديثوة للتنميوة 

تمثيلهم وفوق املقاربوة التنمو وة الحديثوة. القائمة على البعد التشاركي وقيا  مدى رضا األفراد و 

كيـ  توـور دور البلديـة التنمـوي لـز الج ا ـر  :والسؤال الرئيس ي املطروش في دراستنا هو كالتوالي

 من املقاربة الكالسيكية إلى املقاربة الحديثة؟

 : إطار مفاهيمي:املبحث األول 

سوونتناول فوووي هوووذا املبحووز تعر وووف كووول موون البلديوووة والواليوووة موون خوووالل القووووانين املنظموووة 

للبلديووة التووي تونووم لنووا مهامهووا وأدوارهووا فووي الشوو ن املحلووي التنموووي،  عوود ذلووك سوو تطرو ملصووطلم 



 

مدخل ابتكاري لتحسين جودة خدمات -واملقاربة الحديثة لتحقيق تنمية محلية مستدامة  املقاربة الكالسيكية للتنمية

 -البلدية

551 

التنميووة املحليووة ونحوواول ضووبطه وضووبر أ عوواد  بمووا يسوواعد فووي معرفووة جوانوو  املوضوووع وإدراا 

 أ عاد .

 تعري  البلدية من خالل القوانين املنظمةاألول: املولب 

 سنتناول مختلف تعار ف البلدية التي تطرو لها املشرع:

ر املووؤرف فووي: 10-11عوورف املشوورع الجزائووري البلديووة بموجوو  املووادة األولووى موون القووانون رقووم ة -

لدولوووة لالبلديوووة اوووي الجماعيوووة ا قليميوووة القاعديوووة " املتعلوووق بقوووانون البلديوووة: 2011جو ليوووة  22

 .ر2011ةالجر دة الرسمية،  "تتمتع بالشخصية املعنو ة والذمة املالية املستقلة

 17ر املووؤرف فووي :08-90كووان قوود عرفهووا املشوورع أيوووا بموجوو  املووادة األولووى موون القووانون رقووم ة -

البلديووووووووة: البلديووووووووة اووووووووي الجماعيووووووووة ا قليميووووووووة األساسووووووووية تتمتووووووووع املتعلووووووووق بقووووووووانون  1990أفر وووووووول 

 .ر1990،  08-90ةالجر دة الرسمية، القانون رقم  بالشخصية املعنو ة واالستقالل املالي

ب عهوووووووا: البلديوووووووة اوووووووي الجماعوووووووة ا قليميوووووووة السياسوووووووية  1967وعرفهوووووووا قوووووووانون البلديوووووووة لسووووووونة  -

 ة.واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسيوا دار ة 

 :للبلدية مكانة مهمة في التنظيم ا داري للدولة الحديثة حيوز تتمتوع بخصوائد عديودة م هوا

البلديووووة مجموعووووة إقليميووووة يوجوووود بووووين مواطن هووووا مصووووالم مشوووويىكة مب يووووة علووووى حقووووائق تار خيووووة  -

 .اديةصواقت

 .للقوووووووووووانون وتتمتوووووووووووع بالشخصوووووووووووية املعنو وووووووووووةالبلديوووووووووووة مجموعوووووووووووة المركز وووووووووووة أنشووووووووووو ت وفقوووووووووووا  -

 .البلديووووة مقاطعووووة إدار ووووة للدولووووة مكلفووووة بووووومان السوووويى الحسوووون للمصووووالم العموميووووة البلديووووة -

باعتبارهوووووا  وموووون خووووالل موووووا سووووبق ذكووووور  يتجلووووى لنوووووا الوووودور األسا وووو ي للتنظووووويم البلوووودي فوووووي الجزائوووور

 قلة.جماعة المركز ة تتمتع باالستقالل ا داري والذمة املالية املست

 تعري  الوالية من خالل القوانين املنظمةاملولب الثاني: 

 سنتناول مختلف تعار ف الوالية التي تطرو لها املشرع الجزائري:

الواليووة ب عهووا فووي املووادة األولووى " الواليووة اووي الجماعووة ا قليميووة  07-12عوورف القووانون الجديوود  -

 ملستقلة"للدولة وتتمتع بالشخصية املعنو ة والذمة املالية ا

 السياسووات لتنفيوذالصوفة فووواء  فهووذ  وتشوكل للدولووة مركوزة غيووى ا دار وة الوودائرة أيووا واوي

ةالجر وودة الرسوومية، قووانون  والدولووة ا قليميووة الجماعوواتين بوو والتشوواور ة التوووامنية العموميووة

 . ر2012، 07-12رقم 
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جماعووة إقليميووة تتمتووع بالشخصووية املعنو ووة "الواليووة ب عهووا  09-90املووادة األولووى موون القووانون  -

قليميوووة إ"الواليووة جماعوووة عموميووة 1969وقوود عرفتهوووا املووادة األولوووى موون قوووانون  ،"سووتقالل املووواليواال 

جتماعيووووووة اقتصووووووادية و اختصا ووووووات سياسووووووية و اولهووووووا  سووووووتقالل مووووووالياذات شخصووووووية معنو ووووووة و 

 وتقافية".

 تعري  )التنمية( التنمية املحلية: لثولب الثاامل

تعووووورف التنميوووووة املحليوووووة علوووووى أعهوووووا "اوووووي القووووودرة علوووووى االسوووووتفادة مووووون مصوووووادر البيووووووة البشووووور ة 

واملاديوووة املتووووافرة وا وووادة تلوووك املصوووادر كموووا ونوعوووا وتطويعهوووا بموووا يعوووود نفعوووه علوووى جميوووع أفوووراد 

العنصووور البشوووري وتطوووو ر  ماديوووا وتقافيوووا ةاملصوووادر، و بقوو   املجتمووع، موووع ضووومان اسوووتدامة هوووذ .

 . ر2006ةنه  ،  وروحيا الشرط األسا  ي لكل تنمية محليةر"

ظهر مفهوت التنمية املحليوة  عود ااديواد االهتموات باملجتمعوات املحليوة لكوعهوا وسويلة لتحقيوق 

واملشواركة الشوعبية ال تقول أهميوة عون التنمية الشاملة على املستوى القطري، فالجهود الذاتيوة 

الجهود الحكومية في تحقيق التنمية عبوى مسواهمة السوكان فوي وضوع وتنفيوذ مشوروعات تنمو وة، 

ممووا يسووتوج  توووافر الجهووود الذاتيووة والجهووود الحكوميووة لتحسووين نوعيووة الحيوواة االقتصووادية 

ةولووووود  قووووواطرة الحووووووارة واالجتماعيوووووة والثقافيوووووة والحووووووار ة للمجتمعوووووات املحليوووووة وإدماجهوووووا فوووووي

 .ر2020مبارا، 

و قوت مفهوت التنمية املحلية على عنصر ن رئيسين، األول يهوم املشواركة الشوعبية التوي تقوود 

مشوواركة السووكان فووي جميووع الجهووود املبذولووة لتحسووين مسووتوى معيشووتهم ونوعيووة الحيوواة التووي  إلووى

يحيوعهوووا معتمووودين علوووى مبوووادراتهم الذاتيوووة، أموووا العنصووور الثووواني فووو هم تووووفيى مختلوووف الخووودمات 

ومشوووروعات التنميوووة املحليوووة ب سووولوب يشوووجع االعتمووواد علوووى الووونفس وعلوووى التشووواركية فوووي اتخووواذ 

 .(2020طنيبو, ) تحقيق املصلحة العامة إلى ها الرامية القرارات خا ة م

 متولبات التنمية املستدامة:

ةجامعووووة امللووووك عبوووود العز ووووز،  يمكوووون حصوووور املتطلبووووات العامووووة للتنميووووة املسووووتدامة فيمووووا يلووووي

 :ر1426

الطبيعية: حصر الثوىوة الطبيعيوة واملووارد املتاحوة القصد في استهالا الثىوات واملوارد  -1

 في الوقت الحاضر وتقدير ما قد يجد من موارد مستقبلية.
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سووود االحتياجووووات البشوووور ة مووووع ترعوووويد االسووووتهالا، التعوووورف علووووى االحتياجووووات البشوووور ة   -2

 القائمة واملستقبلية في املنطقة وأولو اتها.

موول علووى بنواء مجتمووع قووائم علووى املعرفووة بمووا فووي العنايوة بالتنميووة البشوور ة فووي املجتمووع: الع  -3

ذلووووووك التنميووووووة البشوووووور ة وتوووووووفيى املعرفووووووة ومصووووووادر املعلومووووووات وسووووووبل الووووووتعلم وتشووووووجيع 

 االبتكار وتوظيف املحلية.

 التنمية االقتصادية الرعيدة: تبني برام  اقتصادية مب ية على املعرفة.  -4

ة و وووويانتها بالعموووول علووووى تلبيووووة الحفوووواى علووووى البيوووووة: االهتمووووات بالبيوووووة الخا ووووة والعاموووو  -5

 متطلبات الحفاى عل ها على أسا  من املعرفة.

الشوووووراكة فوووووي العالقوووووات الخارجيوووووة والداخليوووووة: توطيووووود عالقوووووات التعووووواون والشوووووراكة فوووووي   -6

املعلومووووات داخوووول املنطقووووة والتبووووادل املعرفووووي مووووع الخووووار  بدايووووة باملنوووواطق ذات الطبيعووووة 

 املتشافهة.

 أهداف التنمية املستدامة 

يعوووود الهوووودف األسا وووو ي للتنميووووة هووووو إيجوووواد بيوووووة تمكوووون النووووا  موووون التمتووووع بحيوووواة طو لووووة 

وصووووحية وخالقووووة وغالبووووا مووووا تتسوووون  هووووذ  الحقيقووووة فووووي االنشووووغال ا نووووي بتكووووديس السوووولع 

واملووال وقوود حجوو  االنشووغال بووالنمو االقتصووادي وبنوواء الثووىوة والغنوو  املووادي، حقيقووة أن 

لنوووووا  وقوووود أخووووور  هووووذا االنشوووووغال النووووا  مووووون مركوووووز التنميووووة فوووووي عهايووووة املطووووواف تتعلووووق با

 .ر2002ةالتنمية ا نسانية العربية،  النقا  والحوار حول التنمية إلى أطرافها

 هداف التنمية املستدامة فيما يلي:أوعموما يمكن تعديد 

 التنمية.تلبية حاجات األفراد: وهو الهدف األول وامل شود من  -

الحفاى على املحير والبيووة: وذلوك باسوتخدات كافوة الطورو واالسويىاتيجيات الصوديقة  -

 للبيوة التي ال تخلف أي أتر مرغوب فيه على البيوة.

ترعيد االستخدات واالستغالل ومحاربة الفساد والتبوذير: وذلوك مون أجول إداموة املووارد  -

 املتاحة لتمكين األجيال القادمة الستفادة م ها. 

ن أجووول إيجووواد مووووارد ومصوووادر جديووودة وبديلوووة: بحيوووز تكوووون هوووذ  املووووارد غيووووى العمووول مووو -

 مورة بالبيوة وتساعد على تحسين حياة األفراد.

 تحسين حياة األفراد: بمحاربة الفقر والجوع وإحداث نقلة في املستوى املعيش ي لألفراد -
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ة املسووتدامة النظوور حووول مؤعوورات التنميوو وجهووات رغووم اخووتالفمؤشــرات التنميــة املســتدامة:  

 إال أعها تتفق 

 :رESCWA ،2009ة حول مؤعرات التالية

املؤعوورات االجتماعيووة: و مووس كوول مووا لووه عالقووة بالجانوو  االجتمووا ي موون صووحة وتعلوويم،  -1

 سكن...

املؤعوورات البيوووة: واووي املؤعوورات التووي تعنوو  بالجانوو  البيلووي كالنظافووة والتطهيووى، الغطوواء  -2

 النباتي...

املؤعووووورات االقتصوووووادية: واوووووي املؤعووووورات ذات البعووووود االقتصوووووادي مثووووول الووووودخل القوووووومي  -3

 والفردي التجارة...

 : مقاربات التنمية املحلية ودور البلديةاملبحث الثاني

أساسوا فوي  املتمثلوة املخططوة املشواريع فوي املركوزي  املسوتوى  علوى املحليوة التنميوة مجوال يمثول

ر واووووي مخططووووات خا ووووة بكوووول بلديووووة، وعلووووى املسووووتوى les PSDللتنميووووة ةاملخططووووات البلديووووة 

الالمركزي تعكسه املخططات القطاعية غيى املمركزة الخا ة بمصوالم الدولوة غيوى املمركوزة أي 

تلووك التووي تشوورف علووى متا عووة إنجااهووا املوودير ات الوالئيووة والتووي تشووكل مجتمعووة بمجلووس الواليووة، 

 .تفصيل الحقاالذي سن تي بدراسته  ش يء من ال

 املقاربة الكالسيكية للتنمية املحليةاملولب األول: 
وتعووورف أيووووا باملقاربوووة الكميوووة أو العدديوووة أو الرقميوووة ألعهوووا تركوووز علوووى أعوووداد وأرقوووات بيانيوووة 

هووووووذ  املقاربووووووة بكوعهووووووا تهووووووتم بالجانوووووو   للو ووووووول إلووووووى نتووووووائ  واسووووووت تاجات مكتوبووووووة، حيووووووز تمتوووووواا

إلوووووووى تحقيوووووووق الوووووووربح وال شووووووو يء غيوووووووى  فتكوووووووون النتيجوووووووة اوووووووي االقتصوووووووادي والوووووووذي فهووووووودف باألسوووووووا  

واملقاربووووة  االسووووتغالل العشوووووا ي للموووووارد وهووووذا بوووودور  يووووؤدي إلووووى توووودهور وانقووووراض هووووذ  املوووووارد.

الكالسيكية في التنمية اي التي تهتم بموا قدموه املنتوو  أو السولعة أو الدولوة اقتصواديا مون خوالل 

 وبناءا عليه يقا  مدى تحقيق التنمية في دولة ما.الدخل ونسبته وحجم الفائدة االقتصادية 

املوؤترة أو املتو ترة بالعمليوة التنمو وة واملالحظ أن هذ  املقاربة االقتصوادية ال تهوتم بالجوانو  

لووووذلك يمكوووون أن نعتبىهووووا أو ملفوووواهيم الشووووراكة املجتمعيووووة جتماعيووووة والثقافيووووة مثوووول املووووؤترات اال 

 ىة.مقاربة غيى عمولية ويشوفها عيوب كثي
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كما أعها غيى قادرة لوحدها أي من خالل ا حصواءات الرقميوة لتفسويى الظواهرة تفسويىا كوامال 

يلووم بجميووع جوانوو  الظوواهرة املدروسووة. ففووي التنميووة االقتصووادية مووثال هنوواا العديوود موون الوودول 

 ممووا يفوورا الفقوور والبطالووة كمثووال،توونعم بالوودخل الفووردي املرتفووع لك هووا تتميووه  سوووء توايعووه  التووي

% موون سوونة 5.1حيووز كووان معوودل النمووو السوونوي فووي النووات  الوووطني ا جمووالي  علووى ذلووك البىاا وول،

% موووون الفوووووات الفقيووووىة موووون السووووكان فقوووود انخفوووو  40أمووووا الوووودخل الوووووطني ل ، 1981إلووووى  1960

، %38% إلوووى 29% مووون األغنيووواء مووون 5% بينموووا ارتفعوووت حصوووة 8% إلوووى 10خوووالل السوووتينات مووون 

يون عوواملو التنميووة فووي املا وو ي عوول أعهووا قوووية ال تز وود عوون كوعهووا أكثووى وباختصووار فووإن االقتصوواد

من تدر بات وممارسات وتطبيقات في علوم االقتصواد التطبيقوي منفصول علوى األفكوار السياسوية 

 يوووووةالتقليديوووووة للتنم املقاربوووووةبالتوووووالي فوووووإن  .ر2020ةجموووووال،  ويسوووووتبعدون دور األفوووووراد فوووووي املجتموووووع

 .ر2010ةحدة،  أخرى  وأغفلت جوان والدراسات الكمية ركزت على القوايا التنمو ة 

 املقاربة الحديثة )التشاركية( للعملية التنموية املولب الثاني:

تقووت علووى إعووراا جميووع الفوواعلين نوودر  مثول الجماعووات املحليووة والووواارات واملنظمووات الغيووى 

والسكان كل هؤالء إعراكهم في اتخاذ القرارات التوي تتعلوق بإنجواا املشواريع والقووانين  الحكومية

ألعهووا الطر قووة الوحيوودة التووي سووتؤدي إلووى إنجوواش مشووروع التنميووة. فلووم تعوود تقتصوور التنميووة هنووا 

علووى املقاربووة الكميووة التووي تعنوو  باألرقووات كوو داة لتحليوول وتصوو يف تقوودت الوودول وتخلفهووا أو لقيووا  

 تحقيق التنمية في الدولة.مدى 

املوووووارد الطبيعيوووووة مقاربووووة عوووواملة عبوووووى مختلووووف القطاعووووات ملسوووو لة إدارة املقاربووووة التشوووواركية 

 .ر2020ةكربوسة،  وتحقيق التنمية على اختالف أ عادها

ظهووور مفهووووت الشوووراكة فوووي أواخووور الثمانينوووات بنووواء علوووى تزايووود الوووو ي املجتمعوووي وتنوووامي ظووواهرة 

ت سووويس جمعيوووات املجتمووووع املووودني، لكووون انتشووووار  الحقيقوووي وتداولوووه ظهوووور بوووين رجوووال التخطووووير 

فسووووم املجووووال ملختلوووووف املتوووودخلين مووووون إعوووووراا، و كراهووووات التنميوووووة جعلووووت موووون إ، حيووووز وا دارة

جعلوت موو هم عوركاء علو هم أن يلعبوووا دورهوم فوي التخفيووف  .عووات محليوةونقابوات وجما، جمعيوات

والرفوووووع مووووون مسوووووتوى عووووويو املوووووواطن وتوعيتوووووه وتطوووووو ر قدراتوووووه فوووووي جميوووووع  االكراهووووواتمووووون هوووووذ  

خووالل العوو ء علووى الحكومووات موون  التسووييى، وتخفيووفخلووق نوووع موون الشووفافية فووي  املجوواالت، مووع

 .ليةواملؤسسات العمومية والجماعات املح ا دارات
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حيووز  ،املجتمووع فوويعمليووة التنميووة  فووي"، دورا أساسوويا ةاملجتمعيووتلعوو  الشووراكة أو "املشوواركة 

فالبووووووود مووووووون إقاموووووووة منتوووووووديات  تقووووووووت عل هوووووووا التنميوووووووة، ياسوووووووية التووووووويتعتبوووووووى ركيوووووووهة مووووووون الركوووووووائز الس

للمشوووووووواورات الدور ووووووووة علووووووووى املسووووووووتوى الوووووووووطني والصووووووووعيد املحلووووووووي، و جوووووووو  أن تسووووووووتخدت هووووووووذ  

عون وسوائل ا عوالت والوسوائر املختلفوة للو وول إلوى اتفواو بخصووص الر  وة  املنتديات، ناهيك

 .ر2012ةسايح،  التنمو ة الشاملة للبلد

واملقاربوووووة التنمو ووووووة الحديثوووووة تتمثوووووول فووووووي األدوار املناطوووووة بالبلديووووووة كركيوووووهة أساسووووووية لتحقيووووووق 

والووذي أضوواف املشوورع العديوود مووون  07-12التنميووة املسووتدامة اليوووت موون خووالل القوووانون الجديوود 

املهوووووات التنمو وووووة التوووووي تووووودخل فوووووي  ووووول  املقاربوووووة الحديثوووووة للتنميوووووة والقائموووووة أساسوووووا علوووووى البعووووود 

ين القطاعات املختلفة لشرائح املجتمع املحلوي مون أفوراد والقطواع الخواص ومنظموات التشاركي ب

املجتموووع املووودني. والتوووي تعمووول جنبوووا إلوووى جنوووو  لتحقيوووق التنميوووة املحليوووة. با ضوووافة لوووذلك تفعيوووول 

أسس الحكم الراعد املحلي وتعز زها من خالل تفعيول الرقابوة وتعز وز الشوفافية لتجسويد دولوة 

هوووذا موووا سووووف نالحظوووه مووون خوووالل األدوار الرقابيوووة املناطوووة بوووالوالي علوووى أعموووال الحوووق والقوووانون و 

املجلووس الشووعلي البلوودي مثوول الرقابووة املاليووة، كووذلك عموول األمووين العووات أيوووا كجهووة رقابيووة علووى 

الخووووواص  11/10أعموووووال املجلوووووس الشوووووعلي البلووووودي. وهوووووذا موووووا سووووووف نشووووورحه مووووون خوووووالل قوووووانون 

 بالبلدية. 

 وتجسيد التنمية املحلية 10 /11البلدية قانون الفرع األول: 

البوابووووة الجديوووودة التووووي أقوووور املشوووورع ف هووووا  ووووراحة باالسووووتقاللية  11/10يعتبووووى قووووانون البلديووووة 

أعطووو   املاليوووة للبلديوووة موووع وجووووب توافرهوووا علوووى جيووووب ماليوووة لتحقيوووق مشووواريعها التنمو وووة. كموووا

الوووند الجديووود الوووذي يحووودد  وووالحيات رئووويس املجلوووس الشوووعلي البلووودي وعوووروط انتخووواب رئووويس 

 .البلديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة وكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذا عمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البلديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ومصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادر تمو لهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 .األولو ة للمنتخبين الشباب في حال التعادل في األ وات -

ةالجر ووووودة  .فووووووال عووووون اسوووووتفادة العا ووووومة مووووون قوووووانون خووووواص فهوووووا يحووووودد قواعووووود تسوووووييىها -

 . ر2011،  10-11الرسمية، القانون رقم 

من بين ما جاء مون جديود بموجو  هوذا القوانون، يعتبوى فوائزا بمقعود رئويس املجلوس الشوعلي  -

البلوودي امليىشووم، رأ  القائمووة، املتحصوول علووى أغلبيووة األ وووات وفووي حووال التعووادل فووي األ وووات 

 وهذا عكس القوانين السابقة التي تركز أو تغل  األكبى سنا. .يكون الفائز األ غر سنا
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تووم اسووتحداث سوولك للشوورطة البلديووة تكووون تحووت تصوورف رئوويس البلديووة لتنفيووذ  ووالحياتها  -

كشرطة إدار ة وتحديد قانون هذ  الشرطة عن طر وق نصووص تنظيميوة حسو  الوند الجديود 

تبوووواع الصووووي  املحووووددة إرا الوووووطني بالووووذي يخووووول لوووورئيس البلديووووة اسووووتدعاء قوووووات األموووون أو الوووود

 .قانونا

يونووووم القووووانون الجديوووود للبلديووووة أن هووووذ  األخيووووىة مجبووووىة علووووى ضوووومان توووووفيى املوووووارد املاليووووة  -

الالامة للمهات واألعمال املخولة له في جميوع امليوادين، حيوز أن كول مهموة جديودة تحولهوا الدولوة 

 .لذلك إلى البلدية يج  أن تكون مرفقة باألموال الورور ة

تسوووتفيد البلديوووة مووون منتوووو  ضووور لي فوووي حوووال خفووو  موووداخيلها الوووور بية جوووراء أي إجوووراء   -

 .تتخذ  الدولة

 .يمكن الند الجديد البلدية من اللجوء إلى القرض  نجاا مشاريع إنتاجية ذات عائدات  -

بلودي يند القانون الجديد على األحكات التي تنظم العالقات بوين رئويس املجلوس الشوعلي ال -

 واألمين العات للوالية دون املسا  بصالحيات رئيس املجلس الشعلي البلدي

إعووادة تعر ووف القووانون الخوواص بوواألعوان البلووديين وموووظفي ا دارة البلديووة والسوويما األمووين  -

ر. فووووواألمين العوووووات أ وووووبح عنصووووور مهوووووم فوووووي 135إلوووووى  130العوووووات الوووووذي ونوووووحت  وووووالحياته ةاملوووووواد 

 البلدية.

 .تكو ن الذي يفتح ا مكانيات بال سبة للمنتخبين واملوظفين البلديينالحق في ال -

 .مواد جديدة من أجل ضمان مواانة أفول بين املوارد املالية ومهات البلدية احتوائه -

وتهوودف التعووديالت إلووى بووروا كفوواءات وأجيووال جديوودة موون القيووادات، موون بيوو هم نسوواء وعووباب 

ولووه اراء واقيىاحووات حووول تسووييى بلديتووه كمووا يموونح قووانون وكووذا بووروا مووواطن مثقووف وعلووى درايووة 

البلديووة الجديوود مكانووة مركز ووة للمووواطن، حيووز سيستشوويى  املجلووس الشووعلي البلوودي فووي اختيووار 

وهوو موا تشويى إليوه العديود مون املوواد م هوا املوادة  .أولو اته خا ة في مجال تهيوة البلدية وتسييىها

البلديوة اوي القاعوودة ا قليميوة ومكووان ملمارسوة املواطنووة.  :ف هووار مون قوانون البلديووة والتوي ورد 02ة

 .ر2006ةاحمد،  وتشكل إطار ملشاركة املواطنين في تسييى الشؤون العمومية

تتووفر البلديوة  ،مون قوانون البلديوة 15طبقوا للموادة ف املجلس الشعلي البلدي أما فيما يخد

 :ر2012ةالجر دة الرسمية، قانون الجماعات ا قليمية،  ىعل

 هيوة مداولة = املجلس الشعلي البلدي  -

 هيوة تنفيذية ييىأسها رئيس املجلس الشعلي البلدي -
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تمار   إدارة ي شطها األمين العات للبلدية تحت سلطة رئيس املجلس الشعلي البلدي  -

 .يم املعمول فهماظالتشريع والتن الهيوات البلدية أعمالها في إطار

 صالحيات املجلس الشعبي البلدي التنمويةالفرع الثاني: 

 :قانون البلديةمن  112 إلى 107في مجال التهيوة العمرانية املواد  -أ

يكلوووووف املجلوووووس الشوووووعلي البلووووودي بوضوووووع مخطووووور تنمووووووي يخووووود البلديوووووة ينفوووووذ علوووووى املوووووودى 

عتبوووووار برنووووووام  الحكوموووووة ومخطوووووور الواليوووووة ومووووووا القصووووويى أو املتوسووووور أو البعيوووووود أخوووووذا  عووووووين اال 

يسوواعد املجلووس للقيووات فهووذ  املهمووة أن هنوواا بنووك للمعلومووات علووى مسووتوى الواليووة يشوومل كافووة 

 .الدراسات واملعلومات وا حصاءات االجتماعية والعلمية املتعلقة بالوالية

ديوووة موووع مراعووواة ومووون جهوووة أخووورى يتوووولى املجلوووس الشوووعلي البلووودي رسوووم ال سوووي  العمرانوووي للبل

مجمووووووووووع النصووووووووووص القانونيوووووووووة والتنظيميوووووووووة السوووووووووار ة املفعوووووووووول وخا وووووووووة النصووووووووووص املتعلقوووووووووة 

بالتشوووريعات العقار وووة وعلوووى هوووذا اعيوووىف املشووورع للبلديوووة بممارسوووة الرقابوووة الدائموووة للت كووود مووون 

مطابقوووووة عمليوووووات البنووووواء للتشوووووريعات العقار وووووة وخوووووووع هوووووذ  العمليوووووات ليوووووىخيد مسوووووبق مووووون 

 .ر2001ةبوضياف،  .نية بالبلدية مع تسديد الرسوت التي حددها القانون املصلحة التق

وعلى  عيد اخر حّمل املشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية اليىاث العمراني واملواقع 

وكذلك تنظيم  الطبيعية وا تار واملتاحف وكل ش يء ينطوي على قيمة تار خية أو جمالية.

األسواو املغطاة والغيى املغطاة على اختالف أنواعها وفي مجال الوبر أناط املشرع بالبلدية 

 .مصالم األمن  الحية إقامة إعارات املرور التي تعود إلى هيوات أخرى 

ويعود للبلدية السهر على املحافظة على النظافة العمومية وطرو ومعالجة امليا  القذرة 

 .شرب كما يعود لها حماية اليىبة والثىوة املائيةوتوايع امليا  الصالحة لل

تزو ووووود  علوووووىيسوووووهر املجلوووووس : قوووووانون البلديوووووة 121 إلوووووى 113املوووووواد  التخطوووووير والتجهيوووووه: -ب 

ال شوووطات  الحتوووواءيسووواهم فوووي تهيووووة املسووواحات املوجهوووة و البلديوووة بكووول أدوات التجهيوووه والتعميوووى 

 .قتصادية أو التجار ة أو الخدماتيةاال

مون قوانون البلديوة للمجلوس حوق  122أعطو  املشورع بموجو  املوادة  :املجوال االجتموا يفي  -  

املبادرة بإتباع كل إجراء مون عو نه التكفول بالفووات االجتماعيوة املحروموة ومود يود املسواعدة إل هوا 
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وألووزت البلديووة مراكووز صووحية وقاعووات العووال  و وويانتها  فووي مجوواالت الوووحة والتشووغيل والسووكن.

 .د قدراتها املاليةوذلك في حدو 

كمووا ألزمهووا بإنجوواا مؤسسووات التعلوويم األسا وو ي وفقووا للبىنووام  املسووطر فووي الخر طووة املدرسووية 

 .و يانة هذ  املؤسسات واتخاذ كل إجراء من ع نه تسهيل عملية النقل املدر  ي

بال سوووبة للسوووكن تلوووف البلديوووة بتشوووجيع كووول مبوووادرة تسوووتهدف اليىقيوووة العقار وووة علوووى مسوووتوى 

ومن هنا أجاا لها املشرع االعيىاا في إنشاء املؤسسات العقار ة وتشوجيع التعاونيوات فوي  البلدية

 .املجال العقاري 

في املجال املالي: يتولى املجلس الشعلي البلدي سنو ا املصوادقة علوى ميهانيوة البلديوة سوواء  -د 

أو امليهانيووة ا ضووافية  أكتوووبر موون السوونة السووابقة للسوونة املعنيووة. 31امليهانيووة األوليووة وذلووك قبوول 

 .عتمادات املاليةجوان من السنة املعنية وتتم املصادقة على اال  15قبل 

يوكوووول للبلديووووة القيووووات بكوووول مبووووادرة أو عموووول موووون عوووو نه تطووووو ر  فووووي املجووووال االقتصووووادي: -ه 

األنشوووطة االقتصوووادية املسوووطرة فوووي برنامجهوووا التنمووووي وكوووذلك تشوووجيع املتعووواملين االقتصووواديين 

لجانووو  السووويااي فوووي البلديوووة وتشوووجيع املتعووواملين فوووي هوووذا املجوووال وأجووواا قوووانون البلديوووة وترقيوووة ا

للمجلووووووس الشووووووعلي البلوووووودي إنشوووووواء مؤسسووووووات عامووووووة ذات طووووووا ع اقتصووووووادي تتمتووووووع بالشخصووووووية 

امووون جميوووع موووا تقووودت يتبوووم لنوووا أن البلديوووة كقاعووودة لالمركز وووة مهامهوووا كبيوووىة ومتنوعوووة ، املعنو وووة

وإمكاناتهووا املاليووة خا ووة فووي املوودة األخيووىة عرفووت انخفاضووا كبيووىا أتوور  وذات  وولة وتيقووة بووالجمهور 

 .بالسل  على دورها ونطاو خدماتها

تعتبووووى الجماعووووات دور الجماعــــات املحليــــة لــــز تحقيــــق التنميــــة املســــتدامة لــــز الج ا ــــر:  – 3

املحليوووووة كفاعووووول أسا ووووو ي فوووووي تحقيوووووق التنميوووووة املسوووووتدامة وذلوووووك وفوووووق املؤعووووورات املتفوووووق عل هوووووا 

 و تبم ذلك من خالل ما يلي:

 دور الجماعات املحلية لز امليدان االجتماعز: -أ

للبلدية والوالية دور فاعل ورئيس ي في امليدان االجتما ي وذلك مون خوالل الخودمات التوي تقودمها 

البلديوة فووي هووذا امليوودان واوي الخوودمات والوظووائف التووي يحووددها القوانون والتووي موون خاللهووا تحقووق 

التوووووي تووووونعكس بووووودورها علوووووى الجانووووو  القوووووومي والووووووطني وبتوووووالي تحقيوووووق التنميوووووة  التنميوووووة املحليوووووة

املسووتدامة الشوواملة وموون هووذ  الخوودمات و وودخل ذلووك فووي إطووار مووا نوود عليووه التشووريع الجزائووري 

 :ر2016ةسالمي،  من دستور وأوامر وقوانين خصت البلدية والوالية
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الجماعوووات بووودور رئيسووو ي فوووي ميووودان التعلووويم حيوووز تعمووول علوووى تووووفيى : تقووووت التربيـــة والتعلـــي   -1

مختلوووف الخووودمات التوووي تخووود ميووودان اليىبيوووة والتعلووويم والتوووي تووودخل فوووي ميووودان اختصا وووها 

 و الحياتها من خالل:

 تجهيه مختلف املؤسسات اليىبو ة والتعليمية. -

 السهر على ديمومة واستمرار ة هذ  املؤسسات. -

 يهات املؤسسات اليىبو ة والتعليمية.الحفاى على نظافة وتجه -

السوووووهر علوووووى ترعووووويد تسوووووييى املؤسسوووووات التا عوووووة لهوووووذا امليووووودان والتوووووي تووووودخل فوووووي ميووووودان  -

 اختصا اتها. 

 ا عراف والتقييم الدائم لهذ  املؤسسات. -

توووفيى الخوودمات الووورور ة التووي يحتاجهووا قطوواع اليىبيووة والتعلوويم مثوول: النقوول، ا طعووات  -

 املدر  ي..

 الجماعات املحلية في ميدان السكن بما يلي: تقوت والتعمير:السكن  -2

 توفيى السكن الالئق واملالئم للمختلف املواطنين. -

 السهر على تحقيق العدالة والشفافية في توايع السكن. -

 تطو ر مشاريع السكن املختلفة. -

 توفيى السكنات التي تتطابق ومعاييى الوقاية والسالمة. -

 للمنطقة.حماية اليىاث املعماري  -

 ترعيد التعامل مع املمتلكات العقار ة والحفاى عل ها.  -

 وذلك من خاللالشباب والثقافة والسياحة:   -3

 االهتمات باليىاث الثقافي و يانته. -

 إنشاء املرافق الثقافية الورور ة مثل دور الشباب، املسارش، املتاحف... -

 على التوعية الثقافية.  -

 تسييى مختلف املرافق الثقافية. -
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 تشجيع االبتكار وا بداع. -

 توفيى منا   عغل للشباب. -

 توفيى  ي  مالئمة لدعم الشباب. -

 متا عة مختلف املشاريع والبىام  الثقافية. -

 الحفاى على املواقع السياحية. -

 ملا يمكن أن يقدمه هذا امليدان. ميدان السياحة وذلكتطو ر  -

 تعز ز الحوار والتعاون الجواري. -

 في وتتمثل عموما الصحة:  -4

الحفووواى علوووى الووووحة العموميوووة عووون طر وووق تووووفيى بيووووة صوووحية مناسوووبة لحيووواة طبيعيوووة  -

 وصحية.

 املحلية وا قليمية ومتا عة تسييىها. إنشاء املراكز واملؤسسات واملستشفيات -

 السهر على تطبيق واحيىات املعاييى الوحية في املاء، األكل، الجو... -

 توعية.الطر ق حمالت  عن للمواطنالوحية العمل على رفع مستوى الثقافة  -

الحفاى على سالمة املواطنين من كل خطر  حي جديد " انتشار فيىو  جديود " موثال  -

عووون طر ووووق التوعيووووة والقيووووات بووووالتلقيح التووووي تقووووت فهووووا املصووووالم القائمووووة علووووى الوووووحة فووووي 

 الجماعات املحلية.

 التكفل ومساعدة األشخاص املحتاجة.  -

 قتصادي: دور الجماعات املحلية اال -ب

 تسييى املرافق االقتصادية املحلية كاألسواو األسبوعية. -

 تطو ر الصناعات البديلة وتقو ة القاعدة الصناعية للجماعات املحلية. -

 البحز عن موارد جديدة التي تساهم في تطو ر الجماعات املحلية. -

 االهتمات بتحقيق التنمية املحلية. -
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يع التووي توودخل فووي هووذا امليوودان وذلووك لتحقيووق تطووو ر االهتمووات بالزراعووة وتشووجيع املشووار  -

 التلبية املحلية للمواطنين إلى تزو د مناطق اخري.

االهتموووات باألر ووواف والقووورى عووون طر ووووق فوووك العزلوووة علوووى املداعوووور والقووورى مووون خوووالل موووود  -

املركووووز  –توووووفيى املراكووووز القاعديووووة لهووووا " املراكووووز الطبيووووة ، الطرقووووات واملوا ووووالت عووووبكة

 .د..."املساج -التعليمية

 تشجيع التبادل واالستثمار الجواري.  -

 محاولة خلق مرافق للتمو ل الذاتي للبلديات والواليات أي خلق موارد مالية جديدة. -

تلعووو  الواليووووة البلديووووة دورا كبيووووىا فووووي تحقيووووق دور الجماعـــات املحليــــة لــــز املجــــال البي ــــي:  -ج

اة بوال أخطووار وال أضوورار وذلووك توواان بيلووي مالئووم الوذي موون خاللووه يمكوون لانسوان أن يحيووا حيوو

 من خالل ما يلي:

 الحفاى على البيوة الطبيعية الالامة لعيو األفراد. -

مووون خوووالل الحفووواى علوووى النظافوووة  البوووىي والبحوووري  الحفووواى علوووى نظافوووة املجوووال الجووووي، -

 الدائمة للبيوة

الحفووووووواى علوووووووى املسووووووواحات الخووووووووراء والعمووووووول علوووووووى خلوووووووق مجووووووواالت جديووووووودة كالغابوووووووات  -

 والحدائق... 

القيات بالعمل التوعوي وتشجيع املبوادرات الفرديوة والجماعيوة الرسومية والغيوى رسومية  -

 للحفاى على البيوة.  

 توفيى امليا  الوحية الصالحة للشرب. -

 املحلية وترعيد التعامل مع النفايات.الحفاى على نظافة الحيه الجغرافي للجماعات  -

 السهر على حماية التواان البيولوجي. -

 تشجيع املبادرات التطوعية التي تعمل في املجال البيلي. -

 العمل على تحقيق والحفاى على التهيوة ا قليمية. -

 العراقيل الحاصلة أمام تحقيق تنمية محلية املولب الثاني:

  ة والتنظيمية واملالية التي تحول دون تحقيق البلدية هنالك العديد من العراقيل البشر 
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ةعمووووار،  يلوووي للووودور املنووواط فهوووا فوووي املجوووال التنمووووي مووون بووووين هوووذ  العراقيووول أو املعوقوووات نوووذكر موووا

 :ر2007

العجوز البشووري أي ضووعف تكووو ن املوووارد البشوور ة علووى مسووتوى مختلووف الجماعووات املحليووة  -

تتطووور التقنيووات والوسوووائل واألجهووزة فالبوود أن يواك هوووا تطووور فووي اليووود العاملووة املؤهلووة التوووي فكمووا 

تواكوووو  مثوووول هووووذا التطووووور الووووذي نعيشووووه اليوووووت بظهووووور التقنيووووات الحديثووووة لتكنولوجيووووا ا عووووالت 

واالتصال والوسائر املتعددة وظهوور مفواهيم جديودة كالعوملوة واالنيىنوت التوي غيوىت التصورفات 

 ت الكالسيكية إلى عمليات حديثة تقوت علة الدقة والسرعة واملعامالت االلكيىونية.والعمليا

العجووووز املووووالي الووووذي تعوووواني منووووه مختلووووف البلووووديات ةوضووووعف التمو وووولر وقلووووة املنووووا ع املاليووووة  -

الجبائية املحلية، فقد أدى افتقار معظم الجماعات املحليوة للمووارد املاليوة إلوى عولل فوي أجهزتهوا 

التووي اتسوومت فووي كثيووى موون األحيووان  عجووز فووي تحو وول الختصا ووات املعيووىف فهووا نظر ووا، إلووى املحليووة 

واقووووع ملمووووو ، ممووووا أدى إلووووى فسووووم املجووووال أمووووات التوووودخل الحتمووووي لألجهووووزة املركز ووووة والالمركز ووووة 

ممثلووووة فووووي الوووووالي ورئوووويس الوووودائرة لل هوووووض بالتنميووووة املحليووووة، وهووووذا مووووا ترتوووو  ع هووووا لتبعيووووة عووووبه 

 .لالمركز ة املطلقة، وهذا ما يظهر جليا في جميع ميهانيات الجماعات املحلية املطلقة بدال

تفووواوت البلوووديات فوووي الجزائووور مووون حيوووز القووودرة املاليوووة كوووون  عووو  البلوووديات تتحصووول علوووى  -

منوووووا ع جبائيوووووة وكوووووذلك تمو ووووول بالخصووووووص البلوووووديات الكبيوووووىة ال جوووووم واملوجوووووودة علوووووى مسوووووتوى 

ئيووة فووي الغالوو  تجوودها جافووة املنووا ع الووور بية والجبائيووة وهووذا العوا ووم وغيىهووا، والبلووديات النا

 ما ال يمك ها من تجسيد املشاريع التنمو ة املوضوعة في البىام  من قبل.

البووووووود مووووووون تحسوووووووين مسوووووووتوى ا دار وووووووين علوووووووى مسوووووووتوى الجماعوووووووات املحليوووووووة ورفوووووووع مهووووووواراتهم -

األولو ووووة فووووي التوظيووووف وكفوووواءاتهم، عوووون طر ووووق تنظوووويم فيووووىات تووووربد والتكووووو ن املسووووتمر، وموووونح 

لخر جووي املدرسووة الوطنيوووة لووادارة ومراكوووز التكووو ن ا داري السوووابق، كووون أن الجزائووور لووم تعووورف 

مفهووووت التنميوووة املحليوووة إال حوووديثا، وارتباطوووه بحتميوووات التكيوووف موووع سووويىورات العوملوووة الجارفوووة 

ادية مقابوووول وا قصووووائية، وقوووود فوووورض هووووذا املصووووطلم وجووووود  فووووي األوسوووواط االجتماعيووووة واالقتصوووو

اقتصووواد أكثوووى امتووودادا، لكنوووه ال يتكيوووف موووع الواقوووع املعوووا ، فالتنميوووة املحليوووة تسوووعى ألن تكوووون 

تطبيقوووووا القتصووووواد أكثوووووى إنسوووووانية واسوووووتثمارا  شووووور ا فوووووي الجماعوووووات املحليوووووة بخصو ووووويتها وترا هوووووا 

التووي      املحلووي، مووع ا ملووات بمشووروعية ذلووك وكووذلك فهووم مسوو لة الوقووت وتنميووة املشوواريع املشوويىكة 

 .تسعى إلى تطو ر عروط حياة األشخاص
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 :خاتمة

 تطوور  فوي واملسواهمة املسوتدامة التنميوة تحقيوق فوي بواراا دورا املحليوة الجماعوات تلعو       

 التوي الودول  من العديد في املحلية الوحدات من العديد أتبتته الذي األمر وهو والدول  الشعوب

 للدولوة الالمركز وة الخلية املحلية الجماعات العتبار وذلك املجال، هذا في ناجحا نموذجا تعتبى

 املواطن من كافي قرب على تكون  والتي

 املوواطنين، متطلبوات معرفوة علوى الكافيوة القودرة تملوك فهوي وبتوالي املركز وة السولطة مون     

 ومميووهات خصو وويات معرفووة أخوورى  جهووة وموون جهووة، موون هووذا واحتياجوواتهم انشووغاالتهم

 حسوو  كوول املنوواطق هوذ  مووع والتعاموول اسووتغالل كيفيووة معرفووة وبتووالي املحليووة املقاطعوات

 الخودمات وتووفيى املوواطنين ملتطلبوات االسوتجابة علوى القودرة عون ي وت  موا وهوو خصو ويته

 وتكوون  الووطني املسوتوى  علوى حتموا سوتنعكس التوي املحليوة التنميوة تحقيوق توم ومون الوورور ة

 .الشاملة املستدامة التنمية تحقيق في عامال

تووووفر الجزائووور علوووى إمكانيوووات كبيوووىة تمك هوووا مووون تحقيوووق تنميوووة محليوووة مسوووتدامة إال أن  ورغوووم

ون ذلوووك، أيووووا رأينوووا الووودور الكبيوووى دالووونقد الحا ووول فوووي امليووودان البشوووري والتقنوووي واملوووالي حوووال 

 الووووذي تلعبووووه الجماعووووات املحليووووة موووون بي هووووا البلديووووة الوووودور األسووووا  والحاسووووم فووووي إنجوووواش العمليووووة

كووووذلك  التنميووووة برمتهووووا، موووون خووووالل االستشووووارة والتنفيووووذ الخوووواص  عمليووووة التنميووووة بصووووفة عامووووة،

كوعهوووووا الحلقوووووات األقووووورب إلوووووى املوووووواطن وأدوات الوووووربر بوووووين الحكوموووووة واملجتموووووع املووووودني والقطووووواع 

تعمووووول البلديوووووة كهيووووووة ال مركز وووووة علوووووى تحقيوووووق التنميوووووة املسوووووتدامة مووووون خوووووالل تفعيووووول  الخووووواص

 ية وفق املقاربة التشاركية بين مختلف الفواعل املحلية.ى يمنظومتها التسي
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التعليم االلكتروني بالجامعات الجزائرية بين طريقة لتخطى االزمة الصحية ووسيلة لتعزيز جودة 

 -افلو–املركز الجامعي –التعليم العالي دراسة ميدانية 

E-learning in Algerian universities Between a way to overcome the health 

crisis and a way to enhance the quality of higher education Field Study - 

University Center – Aflou – 

 

  طاهر جخيوة

 ، الجزائرالمركز الجامعي افلو

tahirdj37@gmail.com  

 29/05/2021 تاريخ القبول للنشر:          27/04/2021 :ستالمريخ االتا
*******     

   ملخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ودوره في تعزيز         

جودة التعليم العالي في الجامعات الجزائرية ، حيث خلصت نتائج الدراسة إلى أن التعلم اإللكتروني 

لص من القيود سيفتح األبواب للكفاءات والطالب. خاصة لتطوير قدراتهم العلمية والعملية والتخ

 .البيروقراطية واألنظمة التقليدية التي ال تزال تعيق مسار التطور الجامعي

 تعليم االلكتروني؛ جودة؛ تعليم ؛ جودة التعليم العالي.   الكلمات املفتاحية:

Abstract:   

    The study aims to identify the importance of e-learning in light of the 

Corona pandemic and its role in enhancing the quality of higher education in 

Algerian universities, as the results of the study concluded that e-learning 

will open the doors for competencies and students especially to develop 

their scientific and practical capabilities and get rid of the bureaucratic 

restrictions and traditional systems that still hinder University development 

path. 

key words: Electronic teaching; Quality; Teaching; Quality of higher 

education.. 
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 مقّدمة: 

يعتبر التعليم االلكتروني  في االوساط التعليمة واالكاديمية احد اهم االدوات والوسائل املعتمدة       

لحل العديد من املشكالت املتعلقة بتنظيم العمل االكاديمي داخل مؤسسات التعليم العالي، 

ليم ونوعيته، االهتمام فالنقائص التي تعاني منها هذه املؤسسات والتي تتمثل في ضعف جودة التع

بالجانب الكمي على حساب النوعي في عملية التأطير  هي من بين املشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات 

 .التعليم العالي بالجزائر

د"  -م–هو كباقي الجامعات الجزائرية املتبعة للنظام الحديث نسبيا "ل   -افلو–املركز الجامعي 

  ا يملكه من موارد مادية وكفاءات بشرية الى تحقيق جودة التعليمفاملركز الجامعي  يسعى من خالل م

 :وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح االشكالية الرئيسة

ما هو واقع  التعليم االلكتروني باملركز الجامعي؟ وهل يستعمل في تعزيز جودة التعليم العالي أم 

 لتخطي االزمة الصحية فقط ؟

 لبحث على الفرضيات اآلتية: يمكن االعتماد في افرضيات الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى ادراك اهمية التعليم االلكتروني وجودة التعليم العالي - 

 (α<=0.05) عند مستوى داللة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات التعليم االلكتروني بالجامعة وجودة التعليم العالي - 

 (α<=0.05) عند مستوى داللة

 .يعتبر التعليم االلكتروني وسيلة لتخطي االزمة الصحية وليس لتحقيق جودة التعليم العالي  - 

نهدف من خالل دراستنا هذه الى التعرف على مدى أهمية التعليم االلكتروني  اهداف الدراسة:

  .وماهي متطلبات نجاحه لتحقيق جودة شاملة في قطاع التعليم العالي

خدمنا املنهج الوصفي في الجزء االول من خالل املسح املكتبي لبعض املراجع است منهج الدراسة:

العربية واألجنبية والوسائل العلمية، وكذا أوراق العمل املقدمة في املؤتمرات ذات العالقة 

 بموضوعنا، بما يساهم في تشكيل خلفية علمية يمكن أن تفيد في إثراء الجوانب املختلفة للبحث؛

طبيقي سيتم استعمال املنهج التحليلي في الدراسة امليدانية وذلك بتوزيع استبيان على أما الجزء الت

-SPSSمجموعة من الطلبة، ثم تحليل هذه اإلستقصاءات من خالل استخدام البرامج اإلحصائية 

24.             

 التعليم اإللكتروني :املبحث األول 

 متطلبات نجاحه و لتعليم االلكترونيسنحاول في هذا املبحث التعرف على مزايا وعيوب ا
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 مفهوم التعليم اإللكترونياملطلب األول: 

يعرف التعليم اإللكتروني بأنه "أحد أشكال التعليم عن بعد باستخدام آليات االتصال الحديثة         

من أجل إيصال املعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية 

 . ) 202ص  2018ليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء املتعلمين"   )شريف مراد،،التع

ويعرف على أنه " ذلك النوع من التعليم التفاعلي الذي يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية  

في تحقيق األهداف التعليمية وتوصيل املحتوى التعليمي االلكتروني إلى الطالب دةن اعتبار الحواجز 

 ( 202،ص 2018)عبد املنعم عياض ، مانية واملكانية"   الز 

  ( الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي01)الجدول رقم         

 التقليدي التعليم االلكتروني التعليم

يعتمد على الثقافة التقليدية التي تركز على إنتاج 

 املعرفة

 ة املعرفةيقدم الثقافة الرقمية التي تركز على معالج

 يحتاج إلى تكلفة عالية لتجهيز البنية التحتية ال يحتاج إلى نفس التكلفة

 يستقبل الطالب في نفس الوقت وفي نفس قاعات الدراسة ال يلتزم بتقديم التعليم في نفس املكان والزمان

 يعتبر الطالب سلبيا يتلقى فقط يؤدي الى نشاط الطالب وفاعليته في تعلم املادة

يشترط على الطالب الحضور بانتظام إلى قاعات الدراسة وال يقبل  فرصة التعلم لكافة شرائح املجتمع يتيح

 كافة الفئات العمرية

 يقدم املحتوى التعليمي على هيئة كتاب مطبوع. يكون املحتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية

 لى املتواجدين في الفصليقتصر الزمالء ع يتنوع زمالء الطالب من أماكن مختلفة من العالم

األمور االدارية كالتسجيل وغيره تتم بطريقة 

 إلكترونية

 األمور االدارية بطريقة مباشرة

 دور املعلم هو ناقل وملقن للمعلومات دور املعلم هو االرشاد والنصح والتوجيه واالستشارة

في تطوير التعليم الجامعي املكتبة  املصدر:  محمد يسعد ليلي و بوكبشة جمعية، التعليم االلكتروني ودوره

 211االلكترونية نموذجا، مجلة االداب والعلوم االجتماعية، ص

 مزايا وعيوب التعليم االلكترونياملطلب الثاني: 

 يمكن حصرها كما يليللتعليم االلكتروني العديد من املزايا والعيوب 

 مزايا التعليم االلكترونيالفرع األول: 

 ) 89، ص 2015زايا التي يقدمها التعليم االلكتروني  فيما يلي: )خالد رجم،يمكن تلخيص أهم امل
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االستفادة من التقدم التكنولوجي واملعلوماتي ووسائل االتصال الحديثة في إحداث نقلة نوعية في  -

مجال التعليم، واستحداث أنماط تعليمية تساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها التعليم 

 ي؛التقليد

 سهولة الوصول إلى مصادر املعرفة واختصار وقت البحث عن املعلومة؛ -

التغلب على الندرة في بعض االختصاصات العلمية حيث يمكن التعليم االلكتروني املدرس أن  -

 يشرف على عدد كبير من الطلبة؛

 مالئمة ومرونة أوقات الدراسة، مما يمنع الغياب عن العمل؛ -

 م األفراد املتباعدين جغرافيا، وفك العزلة عنهم؛الحل األمثل لتعلي -

 تحقيقه ملبدأ التعليم املستمر لألفراد؛ -

 تدنية التكاليف وربح الوقت لعدم إلزامية التنقل؛ -

تميزه بتعدد الوسائل التعليمية وتنوع املواد التعليمية، ابتداء من النصوص العادية واملتشعبة،  -

فيديو والصوت، واملؤتمرات املرئية، ومجموعة الدردشة والنقاش، والصور الساكنة، الى ملفات ال

 البريد االلكتروني؛

 .تنمية مهارات استخدام تكنواوجيا املعلومات واالتصال الحديثة -

 سلبيات التعليم االلكترونيالفرع الثاني: 

ت   نذكر منها: على الرغم من املميزات التي قدمها النعليم االلكتروني إلى أنه تشوبه بعض السلبيا

   (.90، ص 2015)خالد رجم،

 التجرد من الطابع االنساني لعدم تفاعل املعلم واملتعلم وجها لوجه؛ -

 صعوبة التقييم والحراسة فيما يتعلق باالمتحانات؛ -

 غياب النوعية في التعليم؛ -

ة عدم االستعمال العقالني للتكنولوجيا في الدول الغير منتجة لها وانتشار ما يسمى بسرق -

 املشاريع؛

 تهميش دور املدرس والتقليل من أهميته؛ -

 التخلي عن حضور املحاضرات؛ -

يرى البعض أنه أصبح منافسا للتعليم التقليدي مما يؤدي إلى النزوح الجماعي نحو  -

 الجامعات االفتراضية؛

 الكم الهائل من املعلومات؛ -



 

 طاهر جخيوة
 

570 

 تعرض قواعد البيانات الى القرصنة؛ -

 .فةمكانية انتحال شخصيات مختلا -

 : متطلبات التعليم االلكترونيالثالثاملطلب 

يتطلب تطبيق نظام التعليم االلكتروني توفير مجموعة من املكونات أو العناصر التي تتكامل مع        

 (  17،ص2019بعضها البعض إلنجاح هذه املنظومة، وتتمثل هذه املكونات في اآلتي: )رتيبة طايبي ،

 التعليم االلكتروني مدخالت منظومة: الفرع األول 

 :تتمثل املدخالت في عملية تأسيس البنية التحتية للتعليم االلكتروني ويتطلب ذلك توفر ما يلي      

 توفير أجهزة الحاسوب في املؤسسة التعليمية؛ -

 "توفير خطوط االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات "االنترنت -

 على االنترنت أو على شبكة محلية؛للمؤسسة التعليمية  website إنشاء موقع -

 االستعانة بالفنيين واالختصاصيين ملتابعة عمل أجهزة الحاسوب والشبكة وصيانتها؛ -

 تصميم وبناء املقررات االلكترونية بناء على أسس ومعايير التصميم التعليمي وفي ضوء  -

 حلية على مدار الساعة؛املنحى املنظومي وتقديمها عبر الشبكة العاملية أو امل             

 تأهيل متخصصين في تصميم البرامج واملقرارات االلكترونية؛ -

 تدريب أعضاء هيئة التدريس من خالل دورات تدريبية مناسبة لتطوير الجوانب التقنية  -

 والتربوية؛              

 إعداد الطالب وتأهيلهم للتحول إلى نظام التعليم االلكتروني الجديد؛ -

 عالن عن املؤسسة التعليمية على أنها مؤسسة إلكترونية تعليميا واداريا.اإل  -

 عمليات منظومة التعليم االلكترونيالفرع الثاني: 

 التسجيل في الدراسة واختيار املقررات االلكترونية؛ -

 تنفيذ الدراسة االلكترونية؛ -

 متابعة الطالب للدروس االلكترونية؛ -

 املختلف مثل البريد االلكتروني والفيديو التفاعلي  اإللكترونياستخدام تقنيات التعليم  -

 وغرف املحادثات ومؤتمرات الفيديو؛               

 مرور الطالب بالتقويم البنائي التكويني. -

 مخرجات منظومة التعليم االلكتروني: الثالثالفرع 

    وات التقويم املناسب التأكد من نحقق األهداف التعليمية السابق تحديدها عن طريق أد -

 ووسائله؛          
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 تعزيز نتائج الطالب وعالج نقاط ضعفهم؛ -

 تطوير املقررات االلكترونية؛ -

 تطوير موقع املؤسسة التعليمية على الشبكة في ضوء النتائج؛ -

 تعزيز دور أعضاء هيئة التدريس وعقد دورات تدريبية مكثفة لهم عند الحاجة؛ -

 ضاء الهيئة اإلدارية وعقد دورات تدريبية مكثفة لهم عند الضرورة.تعزيز دور أع -

 جودة التعليم العالي :املبحث الثاني

في  هامبادئ ضمانوكذا جودة التعليم العالي و الجودة على ف التعر الى في هذا الجزء سنحاول 

 مؤسسات التعليم العالي

  ماهية الجودة املطلب األول:

نتيجة للتنافس الصناعي والتكنولوجي بين الدول املتقدمة ملراقبة  الجودة كمصطلح اقتصادي ظهر

جودة املنتجات والخدمات املقدمة وبالتالي كسب ثقة العمالء، والجودة تركز من هذا املنطق على 

 .التفوق واالمتياز في الخدمات املقدمة

 Garvinاملنطلق حدد  كما تعددت التعارف الخاصة بالجودة باختالف الجهة املستفيدة منها ومن هذا

 ( 39خمسة محاور يمكن من خاللها تناول مفهوم الجودة وهي: )محمد اليحي ص

 مدخل أساس املستعمل ويركز هذا املفهوم على أن الجودة هي السمات والخصائص   -

 املتعلقة باملنتج أو الخدمة القادرة على إشباع احتياج ورغبة العمالء؛              

 نتج على تحقيق رضا املستهلك؛هي قدرة امل -

 هي القدرة والدقة على قياس الخصائص املطلوبة في املنتج؛ -

 هي صنع منتجات خالية من العيوب؛ -

  .ترتبط أيضا بالقيمة من خالل السعر والخدمة -

على أنها اندماج ومساهمة كل فرد يعمل باملنظمة في املراقبة والتطوير والتحسين  :وعرفت كذلك

لكيفية أداء العمل من أجل الوفاء بتوقعات العميل ملستوى الجودة. )عبد هللا بن محمد  املستمر

 (324نهاري ص

 جودة التعليم العالي املطلب الثاني:

  :قدمت تعاريف كثيرة حول جودة التعلم العالي نذكر منها            

 ث يشمل جميع وظائف يعتبر مفهوم جودة التعليم العالي من املفاهيم املتعددة األبعاد حي •
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 التعليم وأنشطته مثل املناهج الدراسية، البرامج التعليمية، البحوث العلمية، الطلبة واملرافق 

 )51، ص2018واألدوات توفير الخدمات للمجتمع، التعليم الذاتي الداخلي. )محمد بولصنام،

ة، إضافة الى االسهام هي مدى قدرة النظام التعليمي على تلبية حاجات املجتمع من القوى االمل •

في التنمية الشاملة ألفراد املجتمع، ومعايير الجودة في التعليم تعني تلك املواصفات والشروط 

التي ينبغي توافرها في نظام التعليم والتي تتمثل في جودة االدارة، وسياسة القبول، والبرامج 

، وجودة  -تقويم واالمتحاناتأهدافها وطرائق التدريس املتبعة، ونظام ال –التعليمية من حيث 

املعلمين، واألبنية والتجهيزات املادية، بحيث تؤدي إلى مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على 

 (  550تلبية احتياجات املستفيدين. )ياسية سليمة، ص.

 مبادئ ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي: املطلب الثاني

عات العربية مقومات لنجاح تطبيق الجودة واالعتماد اعتمد مجلس ضمان الجودة واالعتماد للجام

  -)268، ص 2017في الجامعات العربية: )شريف مراد،

 إشراك عمداء الكليات ورؤساء األقسام واملراكز في اختيار العمليات املراد تحسينها؛ •

نشر تعزيز ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي بين العاملين في املؤسسة ويتحقق ذلك من خالل  •

الوعي املجتمعي العام بقيمة الجودة والسعي نحو تحقيقها في حياة األفراد والرغبة في تحقيق 

 ارفع مستويات األداء؛

نشر ثقافات أخرى مساندة يلزم تأكيدها وإشاعتها بين مختلف العاملين باملؤسسة منها ثقافة  •

قافة العمل املنجز التواصل املعرفي، ثقافة الثواب والعقاب ثقافة الصدق مع الذات، ث

 .واالنجاز، ثقافة الجدارة واالهلية

اعتماد معايير الكفاءة والخبرة واالخالص فقط في اختيار قيادات العمل لضمان تحقيق جودة  •

 االداء؛

وضع خطة تدريبية لتوعية العاملين في داخل املؤسسة على التقويم الذاتي والقدرة على مراجعة  •

 ؛النفس والرغبة الجادة في ذلك

 التعرف على اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة  من خالل: •

o استطالع آراء العاملين نحو تطبيق الجودة؛ 

o دراسة وضع العاملين في الجامعة وإمكانية التطبيق؛ 

o دراسة اللوائح التنظيمية والقواعد األساسية املنظمة ألعمال الجامعة؛ 

o .دراسة االمكانيات املادية والبشرية للجامعة 
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  أهمية جودة التعليم: طلب الثالثامل

 ضبط وتطوير النظام االداري في املؤسسة التعليمية؛ -

 االرتقاء بمستوى الطالب في جميع املجاالت؛ -

 ضبط شكاوى الطالب واولياء امورهم ووضع الحلول املناسبة لها؛ -

 مية، زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى االداء للعاملين في املؤسسة التعلي -

 الوفاء بمتطلبات الطالب واولياء امورهم واملجتمع والوصول الى رضاهم وفق النظام  -

 العام للمؤسسة التعليمية؛          

 تمكين املؤسسة التعليمية من تحليل املشكالت بالطرق العلمية،  -

 رفع مستوى الطالب تجاه املؤسسة التعليمية من خالل االلتزام بنظام الجودة؛ -

 الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتدريس واالداريين في املؤسسة والعمل عن طريق  -

 الفريق وبروح الفريق.         

االلكتروني كمدخل لتحسين جودة مؤسسات قطاع التعليم  التعليم: الثالثاملبحث 

 العالي في ظل جائحة كورونا

ي كإجراء احترازي لضمان التدريس عن بعد في ظل التعليم االلكترون االشارة هنا الى أهميةسنحاول 

 جائحة كورونا

 جائحة كورونااملطلب األول: 

واملعروفة أيضا باسم جائحة فيروس  19-أو جائحة كوفيد   20-2019جائحة فيروس كورونا          

ة كورونا، وهي جائحة عاملية مستمرة سببها فيروس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحاد

تفش ى املرض للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر  -2-سارس كوف–الشديدة 

يناير عن تفش ي فيروس يشكل حالة  30، حيث أعلنت منظمة الصحة العاملية رسميا في 2019عام 

 .من الطوارئ الصحية على املستوى العالمي

ادية عاملية بالغة، تتضمن أضخم ركود اقتصادي سبب هذا الوباء العالمي اضرارا اجتماعية واقتص

عالمي منذ الكساد الكبير، باإلضافة الى تأجيل األحداث الرياضية والسياسية والثقافية وإلغائها، 

 واغلقت املدارس والجامعات والكليات على الصعيدين الوطني والدولي.

 ريس عن بعد في ظل جائحة كوروناالتعليم االلكتروني كإجراء احترازي لضمان التد: الثانياملطلب 
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اقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات احترازية لضمان التدريس عن بعد في حال         

ظهور حاالت أخرى لفيروس كورونا بالجزائر، حيث كشفت مذكرة وجهها وزير التعليم العالي 

ء ملؤسسات الجامعية، من مبادرة والبحث العلمي لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدرا

بيداغوجية وضعها القطاع لوضع حد لتفش ي "محتمل" لفيروس كورونا، تركز على وضع أرضية 

 .تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس عن بعد

وتشير الوثيقة املذكورة إلى ان الحالة االستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفش ي الواضح املحتمل 

المي، تحتم على الوزارة اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خالل اللجوء الى إجراءات وقائية للوباء الع

لضمان استمرارية التعليم، ولهذا الغرض، توجه املسؤول االول عن القطاع إلى مدراء املؤسسات 

الجامعية ورؤساء املجالس العلمية الذين دعاهم إلى تحسين وتعبئة زمالئهم األساتذة من أجل 

راط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا أيضا على أنه يتعين على املعنيين األوائل بهذه الخطوة االنخ

أي الطلبة التكيف مع هذا املسعى، وتتمثل هذه املبادرة في وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن 

ء بعد، على موقع املؤسسة واألفضل على أرضية املؤسسة أو على أي سند أخر وهو نفس اإلجرا

 .بالنسبة لألعمال املوجهة تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة

كما يوفر التعليم االلكتروني العديد من املزايا للمنظومة التعليمية سواء على املعلمين، املتعلمين 

وكذا على الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا التي عرفتها البالد وسائر دول العالم، أين برزت 

ني كطريقة وحيدة لضمان استمرارية التعليم الجامعي واستكمال السنة أهمية التعليم االلكترو

 (192،  ص2020الجامعية، إضافة الى العديد من العوائد نذكر أهمها: )مامي هاجر ، 

 تحسين جودة البرامج املتعددة •

اصيل تصميم البرامج واملقررات واملواد التعليمية االلكترونية على أساس معايير عاملية مقبولة، وبتف

دقيقة، توضيح كيفية أداء املهمات التعليمية، وفي ضوء إطار عمل للتوصيل القياس ي للمقرر، كما 

 .يمكن تصميم املقياس مرة واحدة في شكل عناصر

  تحسين جودة التعليم ونواتج التعلم •

التعلم يقوم التعليم االلكتروني أساسا على النظريات املعرفية البنائية واالجتماعية، ويطبق مبادئ 

النشط الفعال، وذلك عكس التعليم التقليدي الذي يطبق النظريات السلوكية، التي تقف عند حد 

 .تقديم املعلومات من جانب املعلم وحفظها

 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية •
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يوفر التعليم االلكتروني نفس الفرص لجميع املتعلمين للمشاركة في عملية التعليم، فهو تعليم 

ال يتحيز لفئة من الناس، فكل فرد يستطيع الوصول إليه والدخول فيه، والحصول على عادل 

 .فرصته الكاملة في التعليم

 :تحرير املتعلمين من القيود املكانية والزمانية •

يفرض التعليم التقليدي قيود كثيرة على املتعلمين، تشمل االنتظام في الحضور الفعلي، وااللتزام 

د محددة، أما التعليم اإللكتروني عن بعد فليس فيه قيود ألنه يتصف بجدول محدد، ومواعي

باملرونة، إذ يمكن للمتعلم أن يعمل في أي وقت، ومن أي مكان، وتنفيذ املشروعات دون الحضور 

الفعلي، وهو ما يساعد العديد من الطلبة العاملين واملوظفين وكذا كبار السن، بحيث ال يضطرون 

 .هم املادي وفي نفس الوقت تحسين مستواهم العلمي والدراس يإلى التخلي عن مدخول

  يوفر مبدأ عاملية التعلم •

ال يتقيد التعليم اإللكتروني عن بعد بمشكالت اإلمكانيات املتاحة أو سعة الفصول، لذلك فهو 

يساعد على نشر التعلم، وتوفير فرص عديدة ومتنوعة للتعليم والتدريب، فهذا النمط من التعليم 

ر بيانات تعليمية في أي مكان وزمان وألي فرد، لذلك يمكنه استيعاب أعداد كبيرة من املتعلمين، يوف

 .وال يمثل ذلك مشكلة، ألنه ليس له شرط ومتطلبات مادية ويستطيع كل فرد الوصول إليها

  تطوير األداء األكاديمي واملنهي لألساتذة الجامعيين والتحصيل املعرفي •

اتذة، فهو يزودهم بمعارف إللكتروني عن بعد املتعلمون من الطلبة وألسيستفيد من التعليم ا

واتجاهات جديدة، وألنه تعلم يتميز بثراء املعلومات وتوفر املصادر املتعددة، فإن األساتذة  ومهارات

يجب أن يكونوا كذلك فسيزودون باملعلومات ويوسعون مجال معرفتهم ومهاراتهم، كي يتمكنو من 

 .واإلجابة على كل أسئلتهم، مما يساعدهم على تطوير أدائهم األكاديمي توجيه طالبهم،

 خفض التكاليف وتقليل النفقات على املدى الطويل •

بالرغم من أن النظرة األولى توحي بأن التعليم اإللكتروني يحتاج الى تكاليف مرتفعة، وقد يكون 

ملدى القصير، إال أنه ال يحتاج الى ، على اcaptal costs صحيحا بالنسبة لتكاليف التأسيس األولى

لذلك فهو يعمل على خفض تكاليف النفقات على املدى  running costs تكاليف تشغيل مرتفعة

 % . كما أن التعليم اإللكتروني يوفر الوقت، 70-50البعيد بنسبة 

 تحقيق متعة التعلم •

التعليم اإللكتروني ممتع من جميع النواحي، يجلس فيه املتعلمون بالساعات أمام شاشات 

الكمبيوتر، دون أن يشعرو بالوقت، ألنه يتضمن عروضا متعددة ومثيرة، تشمل النصوص والصوت 
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والصورة والرسوم والفيديوهات، كما ال يتطلب من املتعلم الجلوس في قاعة قد تكون غير مريحة 

اسبة أو يجالس زمالءه الطلبة الذين قد يشوشون عليه أو يكونون في غير سنه وليست لديهم وغير من

 نفس االهتمامات، مما قد يؤثر سلبا على مردوديته واستيعابه للدرس.

 ،)نصر الدين غراف التعليم االلكتروني العديد من الخدمات لقطاع التعليم العالي نذكر منها: يقدمكما  •
   ( .66ص

يم اإللكتروني تعليما مرنا يحدث في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه أدواته وبالسرعة التي التعل -

 تناسب املتعلم؛

 –التعليم اإللكتروني ال يقتصر فقط على تقديم املحتوى ولكنه يهتم بجميع عناصر املنهج  - 

 ؛-األهداف، املحتوى، األساليب، واألنشطة، التقويم

ير صورة الفصل التقليدي ) إلقاء من قبل املعلم وإنصات من املتعلم( إلى التعليم اإللكتروني يغ -

 بيئة تعليم تفاعلية بين املتعلم ومصادر التعليم املختلفة وبينه وبين زمالءه ومعلمه؛

التعليم اإللكتروني ال يلغي دور املعلم ولكنه يغير منه ويسانده، ويتيح مساعدته للمتعلم في أي  -

 وقت؛

مليدان التعليمي الجديد سيفتح األبواب أمام الكفاءات األكاديمية الوطنية والطلبة بصفة إن هذا ا -

خاصة، وسيفتح لهم فرصة كبيرة لتطوير قدراتهم العلمية والعملية وخبراتهم وأفكارهم والتخلص 

 من القيود البيروقراطية واألنظمة التقليدية التي ماتزال تعيق طريق تطور جامعاتنا.

واقع  التعليم االلكتروني  بالجامعة الجزائرية ودوره في تعزيز جودة : لرابعا املبحث

 التعليم العالي في ظل جائحة كورونا

     

من الدراسة النظرية كان من الواجب علينا إعداد دراسة ميدانية ملعرفة مدى مالئمة  االنتهاءبعد   

إمكانية التعامل الجيد مع عملية التعليم النظريات واملفاهيم مع واقع املؤسسة الجامعية، وما مدى 

االلكتروني باملؤسسة الجامعية وهذا هو الهدف من دراستنا، حيث تم الوصول الى أهم النتائج 

من خالل تحليلنا ودراستنا لواقع التعليم االلكتروني ودوره  في تحقيق جودة التعليم  إليهااملتوصل 

 .العالي

 نموذج الدراسة املطلب االول:

 اول تقديم املؤسسة التي هي محل الدراسة وكذلك عرض نموذج وأداة الدراسةسنح

 عرض وتقديم املركز الجامعي افلو الفرع األول: 
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و بقرار وزاري مشترك تم إنشاء امللحقة الجامعية بآفلو، التي افتتحت  2012سبتمبر  03بتاريخ 

اط _ تم ترقية امللحقة في هذا املوسم إلى من طرف والي والية األغو  2012أكتوبر 09رسميا يوم الثالثاء 

. يتطلع املركز 2016سبتمبر  01املؤرخ  230ــــ  16مركز جامعي بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

الجامعي إلى توسيع الهياكل البيداغوجية ليستوعب تزايد تعدد الطلبة، كما يسعى القائمون على 

ديدة خاصة في الجانب العلمي، باإلضافة إلى إدارته إلى تنويع التكوين بفتح شعب وتخصصات ج

محاولة استكمال الطور الثالث من التكوين )طور الدكتوراه( وهذا ما تم تحقيقه فعال وذلك من 

خالل استكمال الشروط املطلوبة في هذا الطور و التنسيق مع مختلف الجهات الكفيلة بضمان مثل 

 هذا التكوين النوعي.

 داة الدراسة:  نموذج وأالثانيالفرع 

ينطوي نموذج الدراسة على نوعين من املتغيرات، األول يخص املتغير املستقل وهو التعليم 

االلكتروني حيث تم تقسيمه إلى بعدين )مدى ادراك اهمية التعليم االلكتروني بالجامعة، متطلبات 

 .التعليم االلكتروني بالجامعة( والثاني يتعلق جودة التعليم العالي

لى معرفة دور التعليم االلكتروني في تحقيق جودة الخدمة الجامعية، تم إختيار الطلبة وللتعرف ع

طالب باملركز  31الذين لهم عالقة بالتعليم االلكتروني، كما تم إختيار عينة مستهدفة مكونة من 

 .الجامعي بأفلو قصد توزيع اإلستبيانات، وتم إسترجاعها كاملة

" باإلستعانة Alpha Cronbach'sة فقد تم استخدام معامل "أما فيما يخص ثبات أداة الدراس

 حيث تم الحصول على مايلي: SPSS-24بالبرنامج اإلحصائي 

 : يبين نتائج إختبار ثبات أداة الدراسة1الجدول 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات

22 0.764 

 .SPSS-24بناء على مخرجات  الباحثاملصدر: من إعداد 

، ومنه فأداة القياس تتمتع بالثبات 0.600( أي أكبر من 0.764ا كرونباخ الكلي )يالحظ بأن معامل ألف

فيما يخص عينة الدراسة، مما يعني إمكانية اإلعتماد على اإلستبيان في قياس املتغيرات املدروسة 

 لقدرته على إعطاء نتائج متوافقة مع إجابات املستقص ى منهم عبر الزمن، وبالتالي إمكانية تعم
ً
يم نظرا

 النتائج على كل مجتمع الدراسة.

 املطلب االول: عرض نتائج الدراسة
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الختبار مدى موافقة الطلبة على محاور االستبيان، تم استخراج التكرارات إلجابات عينة       

الدراسة على عبارات كل على حدا حسب مقياس ليكارت الخماس ي املعتمد، كما تم استخراج 

 رافات املعيارية وهذا ما توضحه الجداول التالية.املتوسطات الحسابية واالنح

 

 (X1مدى إدراك أهمية التعليم االلكتروني بالجامعة )الفرع األول: 

مدى إدراك أهمية التعليم  أفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما يخص اتجاهاتيوضح (: 2الجدول )      

 .االلكتروني بالجامعة

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

درجة 

 املوافقة

 التعليم الى التقليدي التعليم من التحول   نحوى  ودافعية رغبة توجد 01

 االلكتروني

 متوسطة 1.22956 3.6129

كورونا ازمة ظل في والفعال الوحيد الحل االلكتروني التعليم 02  متوسطة 0.92166 3.8710 

االلكتروني التعليم نحو ورغبة دافعية الطالب لدى 03  متوسطة 1.12833 2.8347 

والجهد للوقت اختصار هو االلكتروني التعليم 04  متوسطة 1.17866 3.5484 

التعليمية العملية املخرجات نوعية تحسين على االلكتروني التعليم يعمل 05  متوسطة 1.21017 3.2581 

 ي بالجامعةمدى إدراك أهمية التعليم االلكترون متوسط عبارات املحور األول" 

" 

 متوسطة 0.78907 3.4065

 .SPSS-24: من إعداد الباحث على ضوء مخرجات املصدر

وفقا ملا جاء من نتائج تبين لنا أن أفراد عينة الدراسة موافقين نوعا ما على "مدى ادراك أهمية     

لتعليم التقليدي التعليم االلكتروني بالجامعة" ، واملتمثلة في الرغبة والدافعية نحوى  التحول من ا

الى التعليم االلكتروني من قبل افراد العينة ، وهذا ما يبينه متوسط عبارات البعد األول الذي يقدر 

 ( وهي نسبة متوسطة تمثل اإلتجاه اإليجابي للعبارات.3.40ب )

 متطلبات التعليم االلكتروني بالجامعة الفرع الثاني: 

متطلبات التعليم االلكتروني إلحصائية املدروسة فيما يخص أفراد العينة ا اتجاهاتيوضح  (3) الجدول 

 بالجامعة

 درجة املوافقةاإلحنراف املتوسط  العبارة الرقم



 

 التعليم االلكتروني بالجامعات الجزائرية بين طريقة لتخطى االزمة الصحية ووسيلة لتعزيز جودة التعليم العالي

  -افلو–املركز الجامعي –دراسة ميدانية 
 

579 

 املعياري احلسايب
 متوسطة 1.28682 3.4519 التدريس في الحديثة الوسائل االستاذ يستخدم 06

 متوسطة 1.1603 3.290 التعليمية العملية في املستخدمة واملعدات االجهزة قدم 07

 متوسطة 1.27928 3.6452 الجامعي بالحرم املتبعة السالمة شروط ومراعات احترام 08

 االجهزة مع التعامل من تمكنهم كافية مهارات الطالب لدى 09

 الحديثة

 متوسطة 0.99892 2.7419

 التعليم نظام لعمل الضرورية االمكانيات كل تتوافر 10

 بالجامعة االلكتروني

 متوسطة 1.49982 2.8710

 متوسطة 1.18140 2.9355 الحديثة التكنولوجيا استخدام ملهارات ذاتية تنمية هناك 11

 متوسطة 0.67215 3.0430 الدرجة الكلية 

 .SPSS-24على ضوء خمرجات  الباحثمن إعداد  املصدر: 1
 ملا جاء في الجدول السابق من نتائج تبين لنا أن أفراد عينة الدراس      

ً
على أن  نوعا ما ة موافقينوفقا

، جودة التعليم العالياهم بنسبة كبيرة في تحقيق يسمما ، بالجامعة االلكتروني التعليم متطلبات

 االتجاهتمثل  متوسطة( وهي نسبة 3.04وهذا ما بينه متوسط العبارات البعد الثاني الذي يقدر ب )

 .للعبارات اإليجابي

 (Y) الفرع الثالث: جودة التعليم العالي
 جودة التعليم العاليأفراد العينة اإلحصائية املدروسة فيما يخص  اتجاهاتيوضح :(4)اجلدول 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 درجة املوافقة

 ثقافة تبني نحوى  للقطاع الوصية الجهة اهتمام تزايد 12

الشاملة الجودة  

جدا   منخفضة 3.1290 1.38424  

 علمية  بتخصصات  الجامعي املركز لتزويد السعي 13

جديدة ومعرفية  

جدا   منخفضة 3.4452 1.37667  

 جوانب على والتعرف املبذولة للجهود  املستمر التقييم 14

ومعالجتها القصور   

جدا   منخفضة 3.8387 1.15749  
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 والطويل القصير املدى على واستراتيجيات خطط وضع 15

العالي التعليم بجودة للنهوض  

جدا   منخفضة 4.2968 1.18194  

 في املتقدمة الدول  بعض وبرامج خبرات على االطالع 16

الجودة تطبيق مجال  

جدا   منخفضة 4.2903 0.97275  

 حول  ودولية وطنية بملتقيات الجامعي املركز قيام 17

الجودة تحقيق  

جدا   منخفضة 4.0645 1.18140  

يميةالتعل العملية على سلبا كورونا ازمة اثرت 18 جدا   منخفضة 4.0645 1.09348   

 الى للوصول  والبشرية املالية املوارد جميع تسخير 19

 املسطرة االهداف

جدا   منخفضة 3.4839 1.17958  

 العصر متطلبات مع يتماش ى بما الجامعي النظام تطور  20

 الحديث

جدا   منخفضة 3.4839 1.40353  

جدا   منخفضة 3.3548 1.03902 البيروقراطية من للحد الجهود تكاثف 21  

 بالتزامها الجميع لدي الجامعية املؤسسة صورة تحسن 22

 الجودة بنظام

جدا   منخفضة 4.2903 1.08756  

Y  الدرجة الكليةY 1.19613 4.1290 جدا   منخفضة  

 .SPSS-24على ضوء مخرجات  الباحث: من إعداد املصدر

 ملا جاء في الجدول السابق تبين لنا         
ً
جودة التعليم أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين على  وفقا

وهذا ما وقد يرجع هذا الى عدم اهتمام الجهة الوصية بتبني ثقافة الجودة الشاملة .  باملؤسسةالعالي 

 االتجاهتمثل جدا وهي نسبة منخفضة  (1.19الذي يقدر ب ) الثاني املحور يبينه متوسط العبارات 

 للعبارات. العام

 فرضيات الدراسةاختبار الثاني: املطلب 

 ومعاملي االرتباط واالنحدار الفرضيات االحصائية اختبارفي هذا الجزء سنحاول عرض 

 الفرضية األولىاختبار الفرع األول: 

في تحقيق  هدور و  مدى ادراك اهمية التعليم االلكتروني بالجامعةتهدف هذه الفرضية إلى معرفة  

 :على النتائج التالية ، تحصلناجودة التعليم العالي
 ولىالفرضية األ  اختبار (: يبين نتائج 6الجدول )

 R-deux F البيان

 
t احملسوبة T اجلدولية Sig  
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مدى ادراك اهمية التعليم 

 االلكتروني بالجامعة

0.012 0.343 4.794 1.96 0.563 

 .SPSS-24على ضوء مخرجات  الباحث: من إعداد املصدر

 التعليم اهمية مدى ادراك " لبعد معامل التحديدجدول السابق أن يالحظ من خالل ال      

( وهذا 0.343) "Fوقيمة فيشر "(، 0.012" بلغ ) العالي التعليم جودة تحقيق في بالجامعة االلكتروني

، وكذلك ال تدرك بأهمية التعليم االلكتروني ما يفسر أن أفراد عينة املبحوثة يرون أن املؤسسة 

الفرضية الصفرية القائلة  نقبلأي  0.05من  أكبروهو  .Sig=0 563 االحتماليةمة القي نالحظ أن  

 العالي. التعليم جودة تحقيق ولدوره في بالجامعة االلكتروني التعليم اهمية ادراكبعدم 

 الثانية: اختبار الفرضية الثانيالفرع 

وره في تحقيق جودة التعليم متطلبات التعليم االلكتروني ود تهدف هذه الفرضية إلى معرفة       

 تحصلنا على النتائج التالية: والختبارها العالي

 الفرضية الثانية اختبار ( يبين نتائج 7الجدول  )

 R-deux F البيان

 
  t احملسوبة T اجلدولية Sig  

 0.11 1.96 2.395 4.174 0.126 االلكتروني التعليم متطلبات

 .SPSS-24جات على ضوء خمر  الباحثمن إعداد  املصدر:
 االلكتروني التعليم متطلبات " لبعد معامل التحديديالحظ من خالل الجدول السابق أن        

عينة املبحوثة ال( وهذا ما يفسر أن أفراد 4.174) تبلغ "Fوقيمة فيشر "( 0.126" بلغ )بالجامعة 

كذلك أن القيمة نالحظ و ، بالجامعة االلكتروني التعليم ال تهتم متطلباتيرون أن املؤسسة 

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود دور  نقبلأي  0.05من  اكبروهو  .=0.061Sig االحتمالية

 .العالي التعليم جودة تحقيق في االلكتروني التعليم ملتطلبات

 الثالثة: اختبار الفرضية الثالثالفرع 

تحقيق جودة التعليم العالي،  مدى مساهمة التعليم االلكتروني فيتهدف هذه الفرضية إلى معرفة   

 تحصلنا على النتائج التالية: والختبارها

 الفرضية الثالثة اختبار (: يبين نتائج 8الجدول )

 R-deux F البيان

 

 

  t المحسوبة T الجدولية Sig مستوى الداللة 

 0.448 1.96 2.955 0.591 0.020تقييم الكفاءات نتائج 
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 البشرية

 .SPSS-24على ضوء مخرجات  الباحث: من إعداد املصدر

 في االلكتروني التعليم مساهمة مدى "لي معامل التحديديالحظ من خالل الجدول السابق أن    

( وهذا ما يفسر أن أفراد 0.591) تبلغ "Fوقيمة فيشر "(، 0.020" بلغ ) العالي التعليم جودة تحقيق

، وكذلك نالحظ أن القيمة اإلحتمالية ي التعليم االلكترونتفعل ال عينة املبحوثة يرون أن املؤسسة 

448 Sig=0. للتعليم الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود دور  نقبلأي  0.05من  كبروهو أ

 جودة التعليم العالي.تحقيق  االلكتروني في

  حساب معامل اإلرتباط بيرسون الفرع الرابع: 

تغير التابع يجب اإلعتماد على مقياس معامل ملعرفة قوة اإلرتباط بين املتغيرات املستقلة وامل       

[. والجدول التالي يوضح النتائج التالية الخاصة بدرجة 0.1اإلرتباط الذي يمثل املجال املحصور بين ]

 " بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع.                    Pearsonإرتباط "

 "Pearson ط "(: يبين نتائج إختبار معامل اإلرتبا9الجدول )

 X1 X2 X املتغريات
 0.141 0.335 0.108 معامل بيرسون جودة التعليم العالي 
 31 31 31 العينة

مقارنة نتيجة معامل بيرسون بمقياس معامل 

 اإلرتباط

 ارتباط
موجب 
 ضعيف

 ارتباط
موجب 
 ضعيف

 ارتباط
موجب 
 ضعيف

 .SPSS-24على ضوء مخرجات  الباحث: من إعداد املصدر

 تحليل اإلنحدار الخطي البسيط  لخامس:الفرع ا

الفرضيات بين كل من املتغيرات املستقلة  الختباراإلنحدار الخطي البسيط  استخدامتم          

 يبين ذلك:التالي والجدول جودة التعليم العالي، واملتغير التابع  التعليم االلكترونياملتكونة من 

 الخطي البسيط(: يبين نتائج تحليل اإلنحدار 10الجدول )

 منوذج العالقة املتغير التابع املتغيرات املستقلة
 Y=4.687 +.0164 X1 جودة التعليم العالي مدى ادراك اهمية التعليم االلكتروني

 Y=2.208 +.0631 X2 جودة التعليم العالي متطلبات التعليم االلكتروني بالجامعة

 .SPSS-24على ضوء مخرجات  الباحثاملصدر: من إعداد 
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 : خاتمة

يعتبر التعليم االلكتروني في املؤسسات الجامعية املورد الرئيس ي للبقاء واالستمرارية في النجاح،       

وتحقيق النجاح والتميز مرهون بتوفير مناخ تنظيمي يساعد على تطبيق عمليات التعليم االلكتروني، 

معارف واملهارات جديدة خاصة بتزود الطالب  إذ يعد التعليم االلكتروني من أهم االدوات املهمة التي

 .في ظل التحديات الصحية الحالية

  النتائج املتحصل عليها من خالل الجانب التطبيقي:

 :أثبتت نتائج الدراسة امليدانية على

 .عدم ادراك اهمية التعليم االلكتروني بالجامعة ولدوره في تحقيق جودة التعليم العالي -

طلبات التعليم االلكتروني في تحقيق جودة التعليم العالي ، وهذا ما يفسر بعدم عدم وجود دور ملت -

 .الوقوف على متطلبات التعليم االلكتروني من قبل الجهة الوصية

عدم وجود دور للتعليم االلكتروني في تحقيق جودة التعليم العالي وهذه نتيجة متوقعة ترجع لعدم  -

 .اخل الجامعةادراك اهمية التعليم االلكتروني د

 :النتائج املتحصل عليها من خالل الجانب النظري 

يقوم التعليم االلكتروني أساسا على النظريات املعرفية البنائية واالجتماعية، ويطبق مبادئ التعلم  -

النشط الفعال، وذلك عكس التعليم التقليدي الذي يطبق النظريات السلوكية، التي تقف عند حد 

 .جانب املعلم وحفظها تقديم املعلومات من

يوفر التعليم االلكتروني نفس الفرص لجميع املتعلمين للمشاركة في عملية التعليم، فهو تعليم  -

عادل ال يتحيز لفئة من الناس، فكل فرد يستطيع الوصول إليه والدخول فيه، والحصول على 

 .فرصته الكاملة في التعليم

ملتعلمون من الطلبة وألساتذة، فهو يزودهم بمعارف يستفيد من التعليم اإللكتروني عن بعد ا -

ومهارات واتجاهات جديدة، وألنه تعلم يتميز بثراء املعلومات وتوفر املصادر املتعددة، فإن األساتذة 

يجب أن يكونوا كذلك فسيزودون باملعلومات ويوسعون مجال معرفتهم ومهاراتهم، كي يتمكنو من 

 .سئلتهم، مما يساعدهم على تطوير أدائهم األكاديميتوجيه طالبهم، واإلجابة على كل أ
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إن هذا امليدان التعليمي الجديد سيفتح األبواب على مسرعيها أمام الكفاءات األكاديمية الوطنية  -

والطلبة بصفة خاصة، وسيفتح لهم فرصة كبيرة لتطوير قدراتهم العلمية والعملية وخبراتهم 

راطية واألنظمة التقليدية التي ماتزال تعيق طريق تطور وأفكارهم والتخلص من القيود البيروق

 .جامعاتنا

  يعمل التعليم االلكتروني على تحسين جودة التعليم ونواتج التعلم -

 : اإلقتراحات

على ضوء النتائج املتحصل عليها من خالل دراسة دور التعليم االلكتروني في تحسين جودة التعليم 

 :التاليةالعالي، يمكننا وضع التوصيات 

ضرورة االستفادة من التقدم التكنولوجي واملعلوماتي ووسائل االتصال الحديثة في إحداث نقلة  -

نوعية في مجال التعليم، واستحداث أنماط تعليمية تساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها 

 التعليم التقليدي؛

ة، ابتداء من النصوص العادية واملتشعبة، ضرورة  تعدد الوسائل التعليمية وتنوع املواد التعليمي -

والصور الساكنة، الى ملفات الفيديو والصوت، واملؤتمرات املرئية، ومجموعة الدردشة والنقاش، 

 البريد االلكتروني؛

 البد من تنمية مهارات استخدام تكنواوجيا املعلومات واالتصال الحديثة؛ -

 ت االلكترونية؛تأهيل متخصصين في تصميم البرامج واملقرارا -

 إعداد الطالب وتأهيلهم للتحول إلى نظام التعليم االلكتروني الجديد؛ -

  اإلعالن عن املؤسسة التعليمية على أنها مؤسسة إلكترونية تعليميا واداريا. -

 :قائمة املراجع
 املقاالت: املؤلف

نظام ضمان جودة التعليم العالي في  شريف مراد و عزوز منير، أثر استخدام التعليم االلكتروني كأداة لتحسين -

 /24العدد  -، مجلة معارف قسم العلوم االقتصادية، السنة الثالثة عشر-دراسة حالة جامعة املسيلة -الجزائر

 ..2018جوان 

عبد املنعم عياض، آفاق تعليمية اللغة العربية في التعليم العالي الجزائري وفق التعليم املدمج  من منظور  -

جوان /11التعليم، مجلة الذاكرة ، مخبر التراث اللغوي واألدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد  تكنولوجيا

2018. 

خالد رجم و عبد الغني دادن، تقييم فعالية التعليم االفتراض ي في الجامعة الجزائرية دراسة حالة موقع التعليم  -

 .2015ديسمبر  /03قتصادية، عدد االفتراض ي بجامعة ورقلة، املجلة الجزائرية للتنمية اال
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رتيبة طايبي، معايير ضمان الجودة في نظام التعليم االلكتروني ودورها في تحقيق فعالية العملية التكوينية، مجلة  -

 ، جامعة البليدة،  2019جويلية /1، العدد9آفاق لعلم االجتماع، املجلد رقم 

 –على تطبيق متطلبات ادارة الجودة الشاملة بجامعة شقراء  Crosby محمد اليحي، مدى تأثير معايير الجودة ل -  

 . العدد االول  /9مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، املجلد   -دراسة تطبيقية

عبد هللا بن محمد نهاري، املنطلقات التربوية لتحقيق الجودة في التعليم قبل الجامعي في اململكة العربية  -  

ء املدارس الثانوية بمحافظات صبيا التعليمية، الصوتيات، مخبر اللغة العربية السعودية من وجهة نظر مدرا

 .2، جامعة البليدة 16وآدابها، العدد 

محمد بولصنام و عماد تشانتشان، مستوى جودة التعليم العالي من وجهة نظر طلبة جامعة يحى فارس املدية،  -  

 .2018ان مجلة اقتصاديات املال واالعمال، العدد السادس، جو 

ياسية سليمة، تطبيق نظام ل م د كأساس لتحقيق الجودة في التعليم العالي بالجزائر، مجلة البحوث في الحقوق  -  

 .02العدد  /03والعلوم السياسية ، املجلد 

شريف مراد و عزوز منير، أثر استخدام التعليم االلكتروني كأداة لتحسين نظام ضمان جودة التعليم العالي في   -

 /24العدد  -، مجلة معارف قسم العلوم االقتصادية، السنة الثالثة عشر- -دراسة حالة جامعة املسيلة -الجزائر

 .2018جوان 

يدو محمد،  متطلبات ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر بين الواقع واالستشراف، مجلة معارف، السنة  -  

 .2017ديسمبر  23الثانية عشر، العدد 

جر ودرامشية صارة، اعتماد الجامعة الجزائرية على التعليم عن بعد كآلية لضمان سيرورة التعليم مامي ها -

 .، البليدة2020/ جويلية  01العدد  10الجامعي في ظل أزمة كورونا، مجلة آفاق لعلم االجتماع، املجلد 

، العدد 19، مجلد Ristية،  مجلة نصر الدين غراف، التعليم االلكتروني ومستقبل االصالحات بالجامعات الجزائر  -
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Résumé :  

L’objet de cet article est d’évaluer l’impact de la loi de 

finance 2015 sur l’industrie agroalimentaire en Algérie. Dans cette 

évaluation, nous avons utilisé un modèle économétrique avec 

changement de structure. Les techniques de cointégration avec 

possibilité des ruptures nous permettront d’identifier les 

changements structurels de la production brute des industries 

agroalimentaires  dus  aux dispositifs de la loi de finance 2015. Il 

ressort de notre analyse une insignifiante influence de la dite loi 

sur l’industrie agroalimentaire en Algérie. 

Mots clés : Industrie agroalimentaire ; Loi de finance ; 

Cointégration avec changement de structure 

Abstract:   

The purpose of this article is to assess the impact of finance 

law of 2015 on food industry. In this evaluation, we use an 

econometric model with structural change. Cointegration 

techniques with possible breaks will allow us to identify structural 

changes of gross output of the food industries due to the provisions 
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of the 2015 finance law. It appears from our analysis no significant 

effect of the said law on the food industry in Algeria. 

key words: Food industry; finance law of 2015; Cointegration with 

possible breaks. 

Introduction : 

L’industrie agroalimentaire depuis son existence occupe une 

place stratégique au sein de l’économie mondiale. Son rôle 

principal ne se limite pas à assurer la sécurité alimentaire des 

populations en matière de produits de consommation, mais elle 

contribue aussi d’une façon efficace et durable à l’amélioration du 

PIB et à la résorption du chômage. Elle a une incidence 

économique sur la majorité des secteurs industriels, 

principalement les secteurs manufacturiers, le transport, et le 

commerce. 

Le développement du secteur agricole et agroalimentaire est 

un enjeu majeur pour l’Algérie au niveau économique, politique et 

social. Sur le plan intérieur, en 2018, il employait  1,6 million de 

personnes, soit 23% de la population active, il s’agit de la 

deuxième industrie du pays  après celle de l’énergie et, réalise un 

chiffre d’affaire de plus de 40% du total des industries hors 

hydrocarbures1. 

Les industries agroalimentaires ont constitué un terrain 

d’application et d’expérimentation privilégié de réformes 

économiques profondes par la mise en œuvre d’une batterie de 

mesures à caractère juridique et institutionnel. Le secteur, dans sa 

totalité, a connu un changement tel, la privatisation de nombreuses 

entreprises publiques qui y opèrent, la libéralisation des prix et du 

commerce intérieur et extérieur de la plupart des produits et  

l’ouverture à l’investissement étranger. Autant de mesures 

libérales qui, dans le discours officiel de leurs promoteurs, 

devaient réhabiliter les lois de la concurrence, garantir une 
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allocation optimale des ressources et assurer ainsi une croissance 

durable du  secteur.  

L’économie algérienne est financée quasi-exclusivement par 

la rente pétrolière qui est  devenue une source majeure de 

financement depuis l’indépendance. Cependant, en 2014 le   prix 

du pétrole a connu une forte baisse. Depuis juin, il est tombé de 

111.8 dollar à 62.2 dollar, soit une baisse de 44%, atteignant son 

plus bas niveau depuis 2009. Cette dégringolade des prix du 

pétrole qui fournit à l’Algérie 95% de ses devises, a creusé le 

déficit commercial et fait fondre ses réserves de change. Pour 

remédier à cette situation, le gouvernement a instauré des quotas 

d’importation de certains produits et imposé l’obtention d’une 

licence fixant la quantité que l’importateur est autorisé à faire 

entrer dans l’année. 

La restriction à  l’importation de certains produits et 

marchandises de plusieurs secteurs concrétisé dans la loi de 

finance 2015 avait été initié pour réduire la facture d’importation 

qui avait atteint des sommets  en 2014 (53.33 milliards de dollar)2.  

Nous proposons dans cette contribution de répondre à la 

question suivante : Quel est l’impact des dispositions de la  loi 

de finance 2015 notamment les barrières à l’importation des 

produits et des matières premières sur le secteur de l’industrie 

agroalimentaire en Algérie ? Afin d’apporter des éléments de 

réponse, nous avons opté pour un modèle à correction d’erreur 

avec changement structurel,  traitant le type de relation en 

intégrant la présence de rupture sur une période de temps allant de 

1984 à 2019. Pour se faire, nous allons  commencer par la  

présentation de l’industrie agroalimentaire en Algérie, ensuite 

nous allons aborder les principales mesures de la loi de finance 

complémentaire de 2015 et terminer par la  présentation du modèle 

économétrique utilisé dans cette recherche ainsi que 

l'interprétation des résultats.  
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1- L’industrie agroalimentaire en Algérie et sa place 

dans les plans de développement économique 

La question de la sécurité alimentaire est l’un des défis les plus 

importants auxquels sont actuellement confortées les économies 

mondiales, compte tenu en particulier des prix mondiaux des 

produits alimentaires et de la demande intérieure croissante. Ceci 

a incité les gouvernements à rechercher des mécanismes et 

procédures institutionnels contribuant à la sécurité alimentaire de 

leurs populations. 

   La branche de l’industrie agroalimentaire est l’une des plus 

importantes branches de la production industrielle en Algérie : elle 

fournit plus de 50% de la matière première industrielle, en plus 

elle a créé plus de 145000 emplois représentant environ 40% de la 

main-d’œuvre du secteur industriel. Cependant, la contribution et 

le rôle de la branche dans la couverture des besoins alimentaires 

des  algériens restent très limités. En effet,  la facture des produits 

alimentaires importés ne cesse d’augmenter, faisant  de l’Algérie, 

le premier pays au niveau africain en ce qui concerne les 

importations de lait et parmi les cinq premier pays au monde en 

importations de blé. 

Après l’indépendance, la branche de l’industrie  agroalimentaire 

n’a pas fait l’objet d’une attention prioritaire des politiques de 

développement économique adoptées par l’Etat. En effet, sa part 

dans le total des allocations d’investissements publics dans la 

période (67-73) n’ayant pas dépassé 5%. Cependant, elle a connu 

une amélioration dans la période (74-79), où sa part est passée à 

13% en raison de la prise en compte de l’importance de la branche 

dans la réalisation de la sécurité alimentaire. 

Le nombre de projets d’investissement réalisés dans le secteur 

des industries agroalimentaires a augmenté dans les années 80. En 

1982, il représentait 21% du total des projets d’investissement 

réalisés dans le domaine des institutions publiques et a augmenté 
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à 29% en 1983, pour enregistrer ensuite une légère baisse en 1984 

(15% du total des projets d’investissement). 

Après la seconde moitié des années 90 et dans le cadre de la 

transition vers l’économie de marché, la structure des industries 

agroalimentaires en Algérie a été caractérisée par l’émergence et 

l’extension d’un tissu dynamique du secteur privé dans divers 

domaines et branches. Ceci grâce à  certaines opérations de 

privatisation et  à la création de nouvelles entreprises. Cependant, 

à cause de la croissance démographique importante, et l’apparition 

de nouvelles exigences de consommation, la production agricole 

et alimentaire n’a pas réussi à suivre l’évolution de la demande 

alimentaire (BENCHARIF, 1997). 

Ainsi, dans le but d’atteindre la  sécurité alimentaire, voire 

l’autosuffisance, l’Etat algérien a mis en place plusieurs politiques 

dans ce sens à partir des années 2000. Dans le cadre de la relance 

du secteur agricole, les autorités ont consacré plus de 600 M€ au 

Programme National de Développement de l'Agriculture dont 

l’objectif principal est  de promouvoir les revenus et l’emploi dans 

les zones rurales et de gérer, de façon durable, les ressources 

naturelles fragiles. Ce programme a été complété en 2002 par le 

Programme National de Développement Agricole et Rural 

(PNDAR). En 2008, les différents plans adoptés auparavant sont 

réaménagés pour donner naissance à  la « Politique du Renouveau 

Agricole et Rural », avec pour priorités le renforcement de la 

sécurité alimentaire nationale, l’augmentation de la production des 

produits de grande consommation, l’accroissement des 

rendements et la diminution de la dépendance extérieure.  

En outre, un autre programme de relance a été lancé dans la 

perspective de donner au secteur agroalimentaire une place plus 

privilégiée dans l’économie. Ce programme consiste en le Plan 

National de Développement des Industries Agroalimentaires, axé 

essentiellement sur le Renforcement des capacités du ministère de 

l’Industrie, de la PME et de la Promotion des investissements à 

travers l’amélioration d’un système de suivi-évaluation des projets 
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agroalimentaires, le renforcement des organisations 

professionnelles agroalimentaires et la mise en œuvre d’actions 

communes entre les ministères de l’Agriculture et de l’Industrie.   

2- Les dispositifs de  la loi de finance 2015 

La macroéconomie algérienne est très contrainte par le prix du 

pétrole. La balance des paiements et le budget de l’Etat s’ajustent 

lourdement à cette contrainte du fait du degré de leurs dépendances 

à l’égard des exportations d’hydrocarbures qui continuent à fournir 

près de 95% des recettes en devises et près des deux tiers des 

recettes budgétaires. L’embellie pétrolière de près de quinze 

années a permis à l’Algérie de disposer d’une épargne et se 

partageant en parts égales entre épargne des ménages et épargne 

publique. L’Etat a pu mener en parallèle une politique de grands 

travaux très ambitieuse et de désendettement extérieur. A côté de 

cet endettement négligeable, l’Algérie dispose  de réserves de 

changes et d’une épargne du trésor dans le Fonds de Régulation 

des Recettes (FRR). La bonne santé financière n’étant pas un 

fidèle reflet de l’activité réelle, la chute brutale et drastique des 

prix du pétrole à partir de la fin de 2014 eut pour effet un recours 

accru aux réserves de changes et au FRR. L’alternative d’un 

renouement, dans le court et moyen terme, à l’endettement est bien 

réelle. Ainsi, pour remédier à cette situation et limiter la facture 

d’importation, l’Etat mis en place une séries de  mesures dans le 

cadre de la loi de finance 2015. 

2-1- Cadre référentiel de la loi de finance 

complémentaire de 2015 

Les mesures adoptées par la loi de finances complémentaires 

de 2009 opèrent une rupture assez brutale avec la logique des 

réformes à orientation libérale entreprises depuis les années 90. 

Tout en ambitionnant de réduire la vulnérabilité aux chocs 

extérieurs par la réduction des dépenses en devises, elle cherche à 
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mettre en place des mécanismes de substitution aux importations 

et de développement des exportations.  

Le projet de la loi de finances complémentaire pour 2015 

s’inscrit dans un nouveau contexte économique et financier. Ce 

dernier est marqué sur le plan international, par un repli de la 

croissance mondiale, notamment, chez les principaux partenaires 

européens de l’Algérie  et sur le plan national par l’amorce de 

mesures de rationalisation des dépenses budgétaires couplées à 

une relance de l’activité économique.  Dans ce cadre, la loi de 

finances complémentaire pour 2015 vise, dans sa globalité, à 

optimiser les ressources et à rationaliser les dépenses en termes 

d’efficience tout en préservant les projets en phase de réalisation, 

créateurs de richesses et d’emplois.  

La loi de finances complémentaire pour 2015 vise ainsi comme 

objectifs de lancer progressivement un train de mesures pour 

anticiper les points de tensions affectant les équilibres internes et 

externes en raison du décalage qui commençait à s’élargir entre les 

ressources disponibles et mobilisables et les dépenses budgétaires, 

dont certaines sont incompressibles. A cet effet, des mesures à 

court terme visaient à atténuer les déséquilibres observés aussi 

bien internes qu’externes à travers, d’une part, la mise en œuvre 

de mesures renforçant un meilleur encadrement des importations 

et des transferts et d’autre part la réduction des facteurs 

concourants aux déficits du budget de l’Etat dont le financement 

devenait  de plus en plus problématique.  

La présente loi de finances intègre une dose appréciable de 

rationalisation des dépenses budgétaires à travers le repli des 

dépenses de fonctionnement et la poursuite de l'investissement 

public qui se singularise par un caractère prioritaire3. 

Les mesures législatives proposées dans ce projet de la loi de 

finances complémentaire pour 2015 s’articulaient autour de divers 

objectifs à caractère financier, économique et social. 

2-2- Restrictions au commerce extérieur et intérieur 
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La dégradation des capacités financières extérieures 

nécessitent d’améliorer le niveau des exportations de 

marchandises  et réduire le niveau des importations. A cet effet, la 

loi de finance 2015  a fixé la limitation d’importation  des produits 

et a instauré quelques taxes aux produits importés. 

2-2-1 Licence d’importation 

   Cette mesure vise à préserver les équilibres extérieurs, mis à rude 

épreuve par la chute des prix du pétrole et à une protection du 

marché intérieur en recourant à des restrictions quantitatives. 

La loi n° 15-15 du 15 juillet 2015 modifiant et complétant les 

dispositions de l’ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative 

aux règles générales applicables aux opérations d’importation et 

d’exportation de marchandises par son article 6 selon 

lequel: «  Des mesures de restriction peuvent être mises en œuvre 

notamment, aux fins: 

• de conserver les ressources naturelles épuisables conjointement 

avec l’application de ces restrictions à la production ou à la 

consommation. 

• d’assurer à l'industrie nationale de transformation les quantités 

essentielles de matières premières produites sur le marché national 

et ce, en conformité avec les principes                                prévus 

par les accords internationaux auxquels l'Algérie est partie. 

• de mettre en œuvre des mesures essentielles à l'acquisition ou la 

répartition de produit en prévision d’une pénurie. 

• de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et l'équilibre du 

marché.  » 

Le décret exécutif n°15-306 datant du 6 décembre 2015 fixe les 

modalités d’application du régime des licences automatiques et 

des licences non automatiques (Art. 1)4. Les premiers « sont 

délivrées par les secteurs ministériels concernés, sur la base d'une 

demande accompagnée de documents justifiant la conformité des 

produits et des marchandises selon leur nature et la situation 
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juridique des opérateurs économiques.  »  (Art.4)5. Les secondes, 

instituées pour gérer des contingents, sont accordés par le 

ministère du commerce sur proposition d’un comité 

interministériel permanent (Art.6)6. 

Dans le cadre de ce décret, le contingent,  concernait  trois  

produits : les véhicules de transport des personnes et des 

marchandises, le ciment dit « portland gris » et l’acier rond à 

béton7. Les licences d’importation non automatiques couvriront 

soixante-trois  contingents tarifaires de produits agricoles et 

agroalimentaires originaires de l’UE. Elles seront délivrées par le 

ministère du commerce sur proposition d’un comité 

interministériel permanent. 

2-2-2 Les exonérations de la TVA à l’importation 

Le code sur le chiffre d’affaire de 2015 précise dans son article 

10 que «  les produits dont la vente à l’intérieur est exonéré de la 

taxe sur la valeur ajoutée sont,  l’importation, exemptes dans les 

mêmes conditions et sous les mêmes resserves de ladite taxe »8. 

Ainsi, l’exonération de la TVA à l’importation concerne tous les 

produits dont la vente à l’intérieur est exonéré de la dite taxe. En 

outre d’autres produits sont exonérés  de la TVA tels, les 

marchandises placées sous des régimes suspensifs des droits de 

douanes ou faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en 

franchise ou celles importées dans le cadre du troc L'or à usage 

monétaire ainsi que la monnaie d'or et les produits destinés au 

navigation aérienne et maritimes. 

2-2-3 Taxe de domiciliation à l’importation 

Pour toute demande d'ouverture d'un dossier de domiciliation 

d'une opération d'importation de biens ou de marchandises, une 

taxe de domiciliation est applicable. L’importateur qui devait 

payer antérieurement  une taxe d’un montant de  10.000 dinars, 

avec l’application de la loi de finance 2015, il doit payer un taux 

de 0,3%  sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 

dinars9. 
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2-2-4 La taxe intérieure sur la consommation (TIC) 

La taxe intérieure sur la consommation (TIC) s’applique à 

quelques produits de luxe tels que le caviar le kiwi, les bananes, le 

saumon etc. En plus de la TVA, elle s’applique aussi aux bières, 

tabacs et cigarettes suivant les tarifs fixes (Art. 25 du code des 

TCA)10. 

2-3 Autres mesures de la loi de finance 

complémentaire 2015 

Pour rationaliser les dépenses, l’Etat optimise les 

ressources, et améliore les rendements de la fiscalité ordinaire. En 

effet, l’Encaissement de l’investissement et de la promotion de la 

production nationale est l’une des  principales mesures mises en 

place dans le cadre  de la loi de finance complémentaire (LFC) 

2015. 

Cette dernière porte sur l’octroi d’autres avantages fiscaux aux 

investisseurs qui portent sur les activités relevant des filières 

industrielles. A ce titre, ces investissements bénéficient d’une 

exonération en matière d’impôts sur les bénéfices des sociétés 

(IBS) ou d’impôts sur le revenu global (IRG) et de la taxe sur 

l’activité professionnelle (TAP) pour une durée de cinq ans et 

d’une bonification à 3% des taux d’intérêt applicables aux prêts 

bancaires11. Le même texte contenait également, une exonération 

des droits d’enregistrements, de la taxe publicité foncière et de la 

rémunération domaniale, des actes administratifs établis par les 

services des domaines et portant concession des biens immobiliers 

bâtis et non bâtis octroyés dans le cadre de l’ordonnance n°08-04 

du 1 septembre 2008. Cependant, les investissements productifs 

sont exclus des champs d’application des dispositions de ladite 

ordonnance. 

Sur un autre plan, l’Etat octroie des avantages fiscaux (TVA et 

droits des douanes) et une prime de formation au profit des 
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investissements réalisés par les entreprises dans le domaine de la 

recherche et du développement. A cet effet, le trésor public prend 

en charge les intérêts bancaires contractés par les entreprises 

industrielles destinés à l’acquisition et la maitrise de procédés 

technologiques en vue d’améliorer le taux d’intégration 

industrielle et la compétitivité de leurs produits. Par ailleurs, le 

projet de la loi du budget de l’Etat pour 2015 contient, en outre la 

prorogation jusqu’au 31 décembre 2019 de  l’application du taux 

d’intérêt de droit de douane aux acquisitions d’équipements et 

d’ameublement non produits localement. 

3- Analyse empirique de l’impact de la loi de finance 2015 

      Afin de déterminer l’impact des dispositions de la loi de 

finance 2015 sur l’industrie agroalimentaire, nous avons opté pour 

une approche basée sur l'estimation d'un modèle avec changement 

de structure. 

3-1 Présentation du modèle et des variables 

Le modèle consiste en la régression d’une variable 

dépendante à savoir la production brute des industries 

agroalimentaires (pbiaat) sur une série de variables explicatives 

(Xt ) (la production brute de l’agriculture, les importations des 

produits agroalimentaires,  le taux de change, les prix du pétrole) 

auxquelles nous ajoutons une constante (C ), qui peut saisir les 

facteurs non observables. 

    Les données utilisées sont prises en logarithme et couvrent la 

période 1984-2019. Elles sont tirées de l’office national des 

statistiques ainsi que de la Banque d’Algérie. 

Le modèle à estimer s’écrit comme suit : 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝐴𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝐵𝐴𝐺𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑀𝐴𝐴𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑃𝑡 + 𝛽4𝑇𝑋𝐶𝐻𝑡  +
𝜀𝑡    

Pour t = 1984……2019 
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3-2 Détermination de l’ordre des séries 

En plus des tests traditionnels de racine unitaire (Dickey –

Fuller (DF), Augmented Dickey – Fuller (ADF)), nous 

appliquerons les tests de racine unitaire avec break. Les tests  de 

Zivot Eric et Andrews Donald [1992], qui ne sont qu’une 

extension du test développé par Perron Pierre [1989], pour qui, la 

date de rupture est une variable aléatoire endogène Ces tests  

permettent d’accorder une plus grande flexibilité à la modélisation 

de la composante déterministe du processus générateur des 

données, en intégrant formellement, la possibilité d’une rupture de 

tendance, découlant de l’effet d’un choc majeur supposé exogène. 

Les résultats de ces différents tests ont été regroupés dans le 

tableau suivant : 

Tableau -1- : Tests de racine unitaire avec et sans 

changement de structure 

Séries ADF 

Ordre 

d’intégrati

on 

Zivot Andrew Ordre 

d’intégrat

ion 

Philip Peron 
Ordre 

d’intégration intercept trend both intercept trend both 

pbiaa 
-4.99 I(1) -3.81 

(2003) 

-2.16* 

(2013) 

-2.86 

(2003) 
I(0) 

-3.83 

(2002) 

-2.17 

(2013) 

-2.91 

(2002) 
I(0) 

-0.38* I(0) 

pp 
-5.25 I(1) -3.16 

(2005) 

-2.77 

(2013) 

-3.25 

(2010) 
I(0) 

-3.2 

(2004) 

-2.62 

(2014) 

-3.15 

(2005) 
I(0) 

-0.37* I(0) 

pbag 
-6.66 I(1) -3.58 

(2009) 

-5.20* 

(2007) 

-4.87 

(2004) 
I(0) 

-3.91 

(2010) 

-4.68 

(2002) 

-5.01 

(2005) 
I(0) 

-2.85* I(0) 

txch 
-2.63 I(1) -3.33 

(1994) 

-3.12 

(1996) 

-3.26 

(1994) 
I(0) 

-3.87 

(1993) 

-2.99 

(1992) 

-3.19 

(1993) 
I(0) 

1.43* I(0) 

imaa 
-2.91 I(1) -4.91 

(2011) 

-4.10 

(2006) 

-3.92 

(2005) 
I(0) 

-5.43* 

(2010) 

-3.96 

(2006) 

-4.39 

(2010) 
I(0) 

2.77* I(0) 

Source : Synthèse de l’auteur sur la base des estimations obtenues (*) 

L’hypothèse nulle est rejetée au seuil de5%,   (1): Niveau ; (2) : Différence 

première ; (.) : Date de rupture. 

La lecture des résultats montrent que toutes les séries à savoir la 

production brute de l’industrie agroalimentaire, les prix du pétrole, 

les importations des produits agroalimentaires, le taux de change 

et la production brute de l’agriculture  sont intégrées d’ordre 1.  
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Quant aux résultats des tests de racine unitaire avec break, ils  

indiquent que toutes les séries  possèdent des points de rupture. 

La production agroalimentaire connait un changement de 

structure en 2002 (date de rupture), ce qui correspond à 

l’augmentation des prix du pétrole. 

La date de rupture pour les importations des produits 

agroalimentaires est  2006. Ce break revient à l’augmentation des 

prix du pétrole, ce qui a favorisé l’importation. Quand au taux de 

change, le point de rupture est 1994 où le dinar algérien a subi une 

dévaluation de 50%, dans le cadre du plan d’ajustement structurel. 

La production agricole a subi un changement dans l’année 2009.  

Cette rupture correspond à la mise en place de la « Politique du 

Renouveau Agricole et Rural ». La date de rupture pour les prix 

du pétrole est 2014, cette rupture s’explique par la baisse des prix 

amorcé depuis  juin 2014 où il a perdu 50 % de sa valeur entre juin 

et décembre de la même année. 

De l’analyse préliminaire des séries statistiques, les conditions 

d’existence des relations de cointégration ou de relation de long 

terme entre les variables sont déjà satisfaites. 

3-3 Analyse des relations de cointégration  

Dans l’analyse des relations de cointégration, nous 

distinguons essentiellement deux approches, la première est celle 

d’Engle et Granger (1987) basée sur les résidus en deux étapes afin 

de tester l’hypothèse nulle de non cointégration. La seconde 

approche qui est la plus populaire est celle de Johansen 

(1991,1995). Cette approche multi-variée repose  sur la méthode 

de maximum de vraisemblance. Cette dernière ne sera pas abordée 

dans le cadre de cette étude. 

3-3-1 L’approche d’Engle et Granger (1987) 

Pour mettre en évidence d’éventuelles relations de 

cointégration, l’approche la plus simple et la plus ancienne est 

celle suggérée par Engle Robert et Granger Clive [1987]. Cette 
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approche suppose implicitement l’unicité du vecteur cointégrant. 

Elle repose sur une regression statique par la méthode des MCO 

d’une des variables choisie comme dépendantes sur les autres 

variables prises en niveau. 

Modèle(1) Cointégration déterministe : y1t = α + β y2t +et t = 1, … , 

n  

y1 est un vecteur de dimension (n, 1), y2, un vecteur constitué de 

m variables.  

La cointégration implique que les résidus et issus de cette 

régression statique soient stationnaires. Pour notre modèle, nous 

obtenons les résultats suivants : 

Tableau -2 - : Résultats d’estimation du modèle avec 

l’approche d’Engle et Granger [1987]. 
Dependent Variable: PBIAA   

Sample : 1984 2019   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
PBAG -4.00E-06 1.97E-06 -2.029844 0.0513 

IMAA 1.86E-05 9.22E-06 2.019013 0.0525 

PP -0.079524 0.012412 -6.406952 0.0000 

TXCH -0.043789 0.026786 -1.634788 0.1125 

C 12.17175 0.558292 21.80174 0.0000 

     
     
R-squared 0.777036     Mean dependent var 8.703429 

Adjusted R-squared 0.747307     S.D. dependent var 2.172161 

S.E. of regression 1.091914     Akaike info criterion 3.145304 

Sum squared resid 35.76827     Schwarz criterion 3.367497 

Log likelihood -50.04283     Hannan-Quinn criter. 3.222005 

F-statistic 26.13769     Durbin-Watson stat 0.873915 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Source : élaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews 9 

Les statistiques de l’équation paraissent assez satisfaisantes, la 

qualité d’ajustement du modèle est de 0.77, en d’autres termes, les 

variables choisies expliquent 77% de la variabilité totale de la 
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production brute des industries agroalimentaires. La statistique de 

Fisher obtenue de la régression (26.13) est supérieure à celle de la 

valeur critique au seuil de 5%, les variables sont significatives au 

seuil de 5% et l’hypothèse nulle de racine unitaire du résidu de la 

régression statique est validée par le test ADF. Autrement dit selon 

la méthodologie standard d’Engle Robert et Granger Clive [1987], 

nous  pouvons rejeter l’hypothèse nulle d’absence de 

cointégration. Cependant, certaines variables n’ont pas eu le signe 

attendu, et le Durbin Watson (DW) est assez éloigné de 2, ce qui 

est évident à prédire que les erreurs sont 

auto-corrélées et liées entre elles. Toutefois, dans un contexte 

multivarié, il s’est avéré  intéressant d’envisager l’éventualité d’un 

changement structurel dans l’analyse de la relation de 

cointégration qui unit la production brute de l’industrie 

agroalimentaire et les variables sélectionnées. En utilisant la 

simulation de Monte Carlo, Gregory Allan et al. [1994] montrent 

que la puissance asymptotique du test classique d’Engle Robert et 

Granger Clive [1987], s’amenuise considérablement en présence 

de break structurel dans la relation de cointégration, ainsi, ils 

étendent cette approche en intégrant l’éventualité d’une rupture 

structurelle, au sein de la relation cointégrante, à un point 

indéterminé du temps. 

3-3-2 L’approche de Gregory – Hansen (1996) 

Nous testons la présence de relation de cointégration avec 

rupture à partir des tests de Gregory et Hansen [1996]. Les 

modèles de bases de cette approche sont les suivants : 

Model A: GH-1: Level Shift (Change in Intercept): The Crash 

Model  

PBIAA𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑆𝑡𝑘 + 𝑎1PBAG𝑡 + 𝑎2IMAA𝑡 + 𝑎3PP𝑡 + 𝑎4𝑡X𝑐ℎ 𝑡 

+ 𝜖𝑡  

Model B: GH-2: Level shift with trend: Changing Growth 

Model  
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PBIAA𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑆𝑡𝑘 + 𝐵1𝑇 + 𝑎1PBAG𝑡 + 𝑎2IMAA𝑡 + 𝑎3PP𝑡 + 

𝑎4𝑡X𝑐ℎ 𝑡 + 𝜖𝑡 

Model C: GH-3: Regime shift where intercept and slope 

coefficients change 

PBIAA𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑆𝑡𝑘 + 𝐵1𝑇 + 𝑎1PBAG𝑡 + 𝑎11PBAG𝑡 *𝑆𝑡𝑘 

+𝑎2IMAA𝑡 + 𝑎22 IMAA𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 +𝑎3PP𝑡 + 𝑎33PP𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 + 𝑎4𝑡X𝑐ℎ 𝑡 + 

𝑎44𝑡X𝑐ℎ 𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 + 𝜖𝑡 

Model D: GH-4: Regime Shift where intercept, slope 

coefficients and trend change  

PBIAA𝑡 = 𝑏1 + 𝑏2𝑆𝑡𝑘 + 𝐵1𝑇 + 𝐵2𝑇*𝑆𝑡𝑘 +𝑎1PBAG𝑡 + 𝑎11PBAG𝑡 *𝑆𝑡𝑘 

+𝑎2IMAA𝑡 + 𝑎22 IMAA𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 +𝑎3PP𝑡 + 𝑎33PP𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 + 𝑎 4TXCH𝑡 + 

𝑎 44 TXCH𝑡 * 𝑆𝑡𝑘 + 𝜖𝑡      

 

Avec{
Stk  =  0 si  t ≤  TB 
Stk  =  1 si  t >  TB

 

 

Tableau -3 - : Résultats du test de  changement structurel de 

GH 

Modèles 

Zt Za ADF 

Stat VC 

Date 

de 

rupture 

Stat VC 

Date 

de 

rupture 

Stat VC 

Date 

de 

rupture 

Modèle C :    

Model A: GH-1 
-6.44 -5.56 2001 

-

39.1

5 

-59.40 2001 -6.35 -5.56 2001 

Modèle (C/T) :  

Model B: GH-2 
-4.22 -5.83 2001 

-

21.8

3 

-65.44 2001 -3.84 -5.83 2001 

Modèle (C/S) : 

Model C: GH-3 
-6.63 -6.41 2001 

-

40.1

7 

-78.52 2001 -7.46 -6.41 2001 

Modèle (C/T/S) : 

Model D: GH-4 
-6.90 -6.84 2001 

-

41.4

6 

-88.47 2001 -6.85 -6.84 2001 

Source : Synthèse de l’auteur sur la base des estimations obtenues 
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La date de rupture identifiée à partir des estimations des 

quatre modèles précédents est 2001. Ce changement peut être 

expliqué par la hausse des prix du pétrole. Après avoir estimé les 

équations, nous avons choisi le modèle I comme modèle le plus 

robuste puisque, tous les coefficients, hormis celui du  taux de 

change, sont d’un point de vue statistique et économique 

significatifs et ont leur signe tel que postulé par la théorie 

économique. Les résultats des estimations sont présentés ci-

dessous (équilibre de long terme et équation de court terme). Nous 

avons estimé la relation de cointégration par les moindres carrés 

modifiés. Cette méthode d’estimation élaborée par Phillips et 

Hansen [1990] permet de corriger les estimations afin d’obtenir 

des estimateurs asymptotiquement convergents. Nous pouvons 

donc tester directement la significativité des coefficients estimés. 

Tableau 4 : Estimation de la relation de long terme 

Dependent Variable: PBIAA 

Variable PBAG PP TXCH IMAA D_2001 C R2 

Coefficient 0.270519 -0.300386 0.011988 -0.192017 -0.244728 1.9611 0.918 

t-Statistic -4.23898 -7.033327 0.256409 -3.247489 -4.401587 5.7161  

Tableau 5 : Estimation de la relation de court terme 

Variable D(PBAG) D(PP) D(TXCH) D(IMAA) ECM C 

Coefficient 0.181839 -0.202596 0.105228 -0.158673 -0.812089 -0.017791 

t-Statistic 2.2069842 -5.407253 1.415114 -3.555394 -6.169974 -1.211592 

Source : Elaboré par nos soins à l’aide du logiciel Eviews 9 

 

 

 

3-4 Discussion des résultats 

Les résultats de cette analyse montrent que la variation  de la 

production agricole à long terme joue un rôle assez faible  dans la 

fluctuation de la production brute des industries agroalimentaires 

algériennes  avec une élasticité de court terme et de long de terme  

de 0.18 et  0.27, respectivement. En effet, l’industrie 
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agroalimentaire se base essentiellement sur les importations des 

matières premières, rappelons le, que l’Algérie est  parmi les 

premiers  importateur au niveau mondial en ce qui concerne le blé 

et le lait. En outre ce résultat témoigne de l’échec des différents 

plans du développement agricole, qui certes ont permis 

l’augmentation de la production agricole mais n’ont pas réussi à 

atteindre la sécurité alimentaire.   

    Les prix du pétrole (dont l’élasticité est de -0.30) et les 

importations des produits agroalimentaires dont l’élasticité est de 

(-0.19) exercent un effet négatif sur la production agroalimentaire. 

Ce résultat est logique du fait que l’augmentation des prix du 

pétrole favorise l’importation, où les autorités ont tendance à 

importer les produits agroalimentaires au détriment de la 

production locale. Ainsi les entreprises se trouvent dans une 

situation de concurrence avec les produits importés qui sont de 

meilleure qualité décourageant ainsi la production. 

Conclusion   

La question soulevée par cette étude était de savoir si les 

dispositifs de la loi de finance 2015 ont un impact sur la production 

brute agroalimentaire en Algérie durant la période qui s’étale de 

1984 à 2019. 

L'approche utilisée dans ce travail est celle de Gregory-Hansen 

(cointégration avec possibilité de changement structurel). Pour se 

faire,  nous avons commencé par la détermination de  l’ordre 

d’intégration des séries temporelles utilisées (à l’aide des tests 

ADF, Zivot-Andrew et PP), pour ensuite tester la présence de 

cointégration avec le test d’Engle-Granger [1987] et Gregory-

Hansen [1996]. Afin d’estimer notre modèle, nous nous sommes 

basés sur une fonction, où la production brute des industries 

agroalimentaire est fonction du de la production brute agricole, des 

prix du pétrole, du taux de change et des importations des produits 

agroalimentaires. Il ressort de notre analyse une influence 
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insignifiante des dispositifs de la loi de finance 2015 sur la 

production agroalimentaire. En effet, cette dernière connait un 

changement de structure à partir de 2002 et la date de rupture 

identifiée par les quatre modèles de Gregory-Hansen [1996] est 

2001.  Ces résultats s’explique par le fait que les mesures mises en 

place dans le cadre de la dite loi ne concerne pas  les matières 

premières mais plutôt les produits finis. 
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Abstract: 

    This article aims to open up the debate about the relationship 

between Africa and ICC, which was established after intense efforts 

by the international community (Court of last resort), it contributes to 

the fight against impunity and ensuring that the most severe crimes do 

not go unpunished in accordance with the text of Article 04 of the 

Rome Statute, and to implement the individual criminal responsibility, 

but after more than ten years have passed, the Court's interest and 

focus on the situation in Africa appears to be something that has been 

strongly criticized by many African politicians, leaders, and even by 

academic researchers.   

Key words: ICC, Africa, African Union, Immunity. 

  
Introduction: 

    The ICC was established on 17 July 1998 by the Rome Statute in 

(Italy), it became operational after 60 countries ratified the Court’s 

Statute on 1 July 20021. African countries were involved in the 

negotiations of the treaty that created the ICC and today constitute the 

largest single block to ratify the Rome Statute2 )Brendon, 2016, pp 6-

7). state parties and UN SC and the Prosecutor can refer certain 

situations to the ICC according to the article 13 of the Rome Statute, 

in this regard the office of the Prosecutor has launched 13 official 

investigations, and with the exception of Georgia, Afghanistan, 

Myanmar, Palestine, Colombia, Ukraine all other investigations are in 

mailto:dalinassima3@gmail.com
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Africa, in addition to that there are currently 27 cases indicted by the 

ICC have been against African leaders and heads of state. 

    The relationship between African states and ICC has been the focus 

of much attention in recent times, especially concerning the debate 

over the ICC’s lopsided interest in the continent, prompting even the 

Washington Post to ask if the ICC was (Targeting black men?)3 (Aidi, 

2019, p 2), therefore and to address this complicated legal and 

political topic, we had to present the following problematic: 

    Is the ICC Really Targeting Africa? 

    We based on the analytical approach in this research paper, through 

the following two sections: 

SECTION I: Is the ICC for Africa? 

Section II: Deterioration the Relationship Between the African States 

and the ICC. 

SECTION I: Is the ICC for Africa? 
    This section has been divided into two main issues to be addressed, 

we deal in the first part with the African States ratification of the 

Rome Statute as an initial support, while we deal in the second part 

with those States referral of their situations to the ICC. 

First Requirement: Most African Countries Ratified the Rome 

Statute as a Precursor of Goodwill 

    The ICC is an organization that states willingly joined by ratifying 

the Rome Statute, as Senegalese scholar Oumar Ba has noted, 

African states were heavily present at the 1998 conference at the 

Italian capital where the statute was drafted4 (Aidi, 2019, p 2) , while 

34 African states5 (Martini, 2021, p 2) (of the 123 states who signed)6 

(Aidi, 2019, p 3) initially decided to join the Rome Statute and 

considered the ICC as (a solution for their continent’s injustices), the 

African acceptance of the ICC’s jurisdiction has become controversial 

in the years thereafter7 (Martini, 2021, p 2), those states played a 

pivotal role in bringing the ICC into being. The first country in the 

world to ratify the Rome Statute, which is the founding and governing 

document of the Court, was Senegal, an African state, in 1999. The 

DRC was the 60th state to ratify the Statute, in 2002, thereby allowing 

it to enter into force8 (Souris, 2020, p 257). 
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    Furthermore at the time of its founding, African countries generally 

supported the ICC, many viewing it as a potential venue they could 

utilize in solving many of the continent’s intractable conflicts9 

(Brendon, 2016, p 7), and after it came into force in 2002, Botswana 

became the most prominent ICC supporter, with Zambia also 

providing significant support, South Africa and Kenya were also 

prominent entrepreneurs10 (Mills, 2017, p 109). As a result, the 

creation of the ICC has benefited from the support of African states, 

and at the donor conference, Kenya pledged US$1 million towards the 

establishment of this Court, President Kenyatta urged AU states to 

ratify the Protocol so that (the resulting court is fully owned, financed 

and driven by Africa)11 (Omorogbe, 2019, p 295). 

Paragraph 1: Obstacles to the Ratification of the Rome Statute by 

the African Countries  

1.a Constitutional Immunity 

   All African constitutions recognize the immunity of the head of 

state, as African Presidents and leaders have wide influence within 

their countries in view of the powers that they possess, which is 

reflected in the texts of the national constitutions of their states, they 

had a distinguished position since the periods following the 

independence of their countries, therefore the heads of state and 

leaders of the African state, (regardless of the nature of the regime in 

their countries), have wide powers, as required by the texts of many 

national constitutions, enjoying the majority of the texts of the 

constitutions with diplomatic immunity, (as stipulated in Article 57 of 

the Constitution of Ghana, 50 of the Constitution of Lesotho, 91 of 

the Constitution of Malawi, 308 of the Constitution of Nigeria12) 

( 173-169، ص 2017تريكي،  ). 

1.b The Principle of “Non-Extradition” of Citizens 

   Article 89 of the Rome Statute stipulates that the court can direct a 

request for cooperation in the way of arrest and submission to a state 

party for which the accused person is present on its territory, so it is 

an obligation of the state parties to comply with all arrest requests and 

submissions issued by the ICC, even if they relate to those States 
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citizens, in Contradicting of the recognized principle of (non-

extradition) of the state to its citizens because it is related to national 

sovereignty, some African constitutions also provide for it, for 

example, article 67 of the Constitution of Mozambique, which affirms 

the inability to extradite or expel of any Mozambican citizen, Article 

25, paragraphs 2 and 3 of the Rwandan Constitution for the year 

2003, so that all these texts constitute an important constitutional 

obstacle to the ratification of their countries to the Rome Statute, 

However the international jurisprudence tends to say that the 

provisions of the Rome Statute are not incompatible with the (non-

extradition) of the state to its citizens, by pointing that Article 102 of 

the Rome Statute has explicitly distinguished between the terms 

(submission) and (extradition), the first term means the transfer of the 

state to a person before the ICC pursuant to the provisions of the 

Rome Statute, while the second term means the transfer of the state to 

a person to any other country13 (175-174 تريكي، 2017، ص). 
1.c State Judicial Sovereignty 

   Article 4, paragraph 2 of the Rome Statute stipulates the ability of 

the court to exercise its functions and powers in the territory of any 

state party, provisions of Articles 54, 59, 87 and 99 stipulate a set of 

recognized powers of the prosecutor of the public prosecutors of the 

ICC, in the area of issuing investigation orders, they shall be directed 

to the competent national authorities of the states parties for the 

purpose of their implementation, in addition to the possibility of the 

Prosecutor to move himself to the territories of the states parties to 

conduct field investigations without the presence or approval of the 

competent authorities of the state party concerned, where those 

provisions contradict the content of many national constitutions that 

provide for the judicial sovereignty of the state, which means the 

exclusive and absolute jurisdiction of the national judicial bodies in 

the field of lawsuits deposition which requires the jurisdiction of the 

national judicial authorities exclusively for all investigations on 

crimes committed in the national territory, even if that was within the 

framework of judicial assistance and on the basis of a request 

submitted by foreign competent authorities, (such as Article 125 of 

the Benin Constitution, Article 124 and 126 of the Constitution of 
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Burkina Faso, 81 of the Constitution of Mali, 80 of the Senegalese 

Constitution)14 (177-176 تريكي، 2017، ص).  
Paragraph 2: Integration of the Rome Statute into the legal 

Systems of African Countries 

    Some of African states have fully integrated these texts while, some 

have partially integrated them.  

2. a Full Integration 

    We deal with some examples as follows:  

- Republic of South Africa Model 

    South Africa was the first African country to pass full implementing 

legislation, the ICC Act, to create a domestic framework for 

cooperation with the Court, which has served as a model law for other 

African countries15 (Navak, 2015, p 102), as it signed it on July 17, 

1998, and ratified it on November 27, 200016 (201 تريكي، 2017، ص). 
- Burkina Faso Model  

    The state of Burkina Faso signed the Rome Statute on 30 November 

1998, and ratified it on April 16, 2004, it also ratified the Agreement 

on immunities and privileges of the ICC on 10 October 10, 2005, it 

adopted a Law No. 52-2009, on (Defining the jurisdiction and 

integration the statute of the ICC) on December 3117 تريكي، 2017، ص( 
201). 

2.b Partial Integration 

    Some African countries have integrated only a part of the Rome 

Statute into their national legal systems, we deal with some examples 

as follows:  

- Mali Model 

    The Republic of Mali signed the Rome Statute on July 17, 1998 and 

ratified it on August 16, 2000, it also ratified the immunities 

agreement on July 8, 2004, and it has harmonized its national law with 

the provisions of the Rome Statute by adopting the Penal Code under 

Law No. 079-01, and the Code of Criminal Procedures according to 

the Law No. 01-080, dated August 20, 200118 (216 تريكي، 2017، ص).   
- Niger Model 
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    The State of Niger signed the Rome Statute on July 17, 1998 and 

ratified it on April 11, 2002, it also adopted the Law No. 2003-025 on 

June 13, 2003 amending the Penal Code, and the Law No. 2003-026 

amending the Criminal Procedures Law in order to align its penal 

system with the provisions of the Rome Statute 19)تريكي، 2017، ص 

222). 

Second Requirement: African Countries Refer their Situations to 

the ICC as an Initial Support 

    Many African countries referred their situations to the ICC as a 

form of support, we deal with some examples as follows: 

Paragraph 1: Uganda 

    The Government of Uganda made a referral to the ICC in respect of 

some heinous crimes allegedly committed by members of the Lord’s 

Resistance Army (LRA) in Northern Uganda, the ICC Trial Chamber 

had since issued warrants of arrest against the defendant, in Prosecutor 

v. Joseph Kony and Ors (Otti Vincent, Odhiambo Okot, Dominic 

Ongwen, and Lukwaya Raska), 20 )237-236 تريكي، 2017، ص ص(
Dominic Ongwen was charged with 70 counts of core crimes 

committed as a Lord’s Resistance Army soldier in northern Uganda 

and surrounds. However, Ongwen was abducted by the rebel group 

and forced to become a child soldier21 (Maxine, 2020, p 406) . 

    Their alleged crimes include crimes against humanity, and war 

crimes, the suspects are still at large, but proceedings against one of 

them Mr. Lukwiya have been terminated, following the confirmation 

of his death22 (Nsongurua, 2019, p 14) on October 27, 2013, then 

Dominic Ongwen, surrendered himself to the ICC on January 16, 

2015, the ICC began his trial procedures on December 6, 201623 

( .237-236ص ، 2017تريكي،  ), and resumed on 16 January 2017 with 

the presentation of evidence of the Prosecution, On 12 December 

2019, the presiding judge declared the closure of the submission of 

evidence in the case the total case record, the closing briefs in this 

case were filed on 24 February 202024, there are also unconfirmed 

stories that Joseph Kony has executed Vincent Oti25 (Nsongurua, 

2019, p 14) . 

Paragraph 2: Democratic Republic of the Congo 
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    There are sex cases concerning DRC (Lubanga, Ntaganda Bosco, 

Germain Ktanga, Mbarushimana, Mudacumura Sylvestre, 

Mathieu Ngudjolo Chui), one ongoing trials, 7 warrants of arrest, 3 

accused in custody, one suspects at large, one ongoing appeals, one 

suspects in custody26. 

2.a Dyilo Case: Lubanga was arrested in the DRC, prosecuted and 

convicted of war crimes27 (Gissel, 2018, p 6), on July 10, 2012, he 

was sentenced by the ICC to 14 years imprisonment for conscripting 

and enlisting child soldiers under the age of 15 into his armed group, 

Dyilo became the first person the Court convicted since it was set up 

in 200228 (Ogunnoiki, 2019, p 10). 

2.b Ntaganda Case: in the year 2013, Bosco Ntaganda a.k.a (the 

terminator) voluntarily gave himself up at the U.S Embassy in Kigali, 

Rwanda. At the Hague, Ntaganda is being tried for the central role he 

played in planning the operations of his Patriotic Forces for the 

Liberation of Congo, he faces a 13-count charge of war crimes and a 

5-count charge of crimes against humanity in the Ituri region between 

2002 and 200329 (Ogunnoiki, 2019, p 10). 

2.c Katanga Case: On the 23rd of May, 2014, the leader of the (FRPI), 

Germain Katanga, was sentenced to 12 years imprisonment for war 

crimes and crimes against humanity that were committed in 2003 in 

Bogoro, Ituri region, having spent six years during his trial, he would 

only serve half the sentence years30 (Ogunnoiki, 2019, p 10-11). 

2.d Bemba Case: Jean-Pierre Bemba was arrested in Belgium by 

Belgian authorities, and was transferred to the ICC, The Court on 

March 21, 2016, convicted him for war crimes31 (Ogunnoiki, 2019, p 

11-12), and crime against humanity committed by elements of his 

militia in the CAR32, (Ngueko, 2018, p 12) which included murder, 

rape and pillage between October 26, 2002 and March 15, 200333 

(Ngueko, 2018, p 11-12), this was significant because it was the 

court’s first conviction for crimes of sexual and gender-based violence 

and on the basis of command responsibility, and because Bemba was 

among the most senior-ranking officials to appear for trial at the 

court34 (Evenson, 2020, p 433). But on June 08, 2018, the Appeals 

Chamber of the ICC overturned his 18 years sentence, though he was 

acquitted of the charges same year, Bemba was not completely off the 
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hook of the ICC, he was also convicted on the lesser charge of witness 

tampering, the Court fined Bemba €300,000 (i.e. $350,000) and 

sentenced him to 12 months behind bars. He however did not serve 

the prison sentence because of the time he had already spent in jail35 

(Ngueko, 2018, p 11-12). 

Paragraph 3: Central African Republic 

    The government of the Central African Republic referred the case 

to the ICC on December 22, 2004, the Public Prosecutor launched the 

investigation on May 22, 2007, with a focus on crimes committed 

between 2002 and 2003 And later on the crimes committed since the 

end of 2005, by Appointing a working team to go to the designated 

country to conduct field work related to investigate, collect evidences 

and hear witnesses, as well as analyze the documents provided by the 

designated government, by international NGOs and other reliable 

sources, only one year after the start of the investigation the ICC 

issued the first arrest warrant against Jean-Pierre Bemba Gombo36 

( 324، ص 2017ولد يوسف،  ). 

Paragraph 4: Mali 

    The transitional authorities of Mali referred the situation in Mali 

since January 2012 to the ICC on 13 July 2012, and that the 

Prosecutor of the Court opened, on 16 January 2013, an investigation 

into alleged crimes committed on the territory of Mali since January 

201237 (Wierczynska, 2017, p 699). 

4. a Ahmad Al Faqi Al Mahdi Case: On 26 September 2015, Al 

Mahdi, a head of (Hesbah), was surrendered to the ICC by the 

government of Niger, his trial began on 22 August 2016 and he 

pleaded guilty to a charge of intentional attacks against historic 

monuments of the city, on 27 September 2016 he was sentenced to 

nine years of imprisonment, additionally in August 2017 the Court 

issued the Reparations order which imposed individual and collective 

reparations for the community of Timbuktu and assessed Al Mahdi’s 

liability for those reparations at 2,7 Million Euros38 (Wierczynska, 

2017, p 699). 

4.b Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed: The warrant of arrest 

for Al Hassan was issued on 27 March 2018, he was surrendered to 

the ICC on 31 March 2018, he is in the Court's custody, the 
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confirmation of charges hearing took place from 8 to 17 July 2019, on 

30 September 2019, Pre-Trial Chamber I issued a confidential 

decision confirming the charges of war crimes and crimes against 

humanity brought by the Prosecutor against Mr. Al Hassan, and 

committed him to trial, the redacted version of the decision was 

published on 13 November 2019, on 21 November 2019, trial 

Chamber X was constituted and will be responsible for conducting the 

trial in the Al Hassan case, the opening of the trial is scheduled for 14 

July 2020 and the beginning of the prosecution's presentation of 

evidence for 25 August 202039. 

Paragraph 5: Comoros 

    On 22 September 2000, Comoros has signed the Rome Statute 

subsequently, and ratified it on 18 August 200640, on May 14, 2013 

referral this referral along with its particulars are submitted to the 

Madame Prosecutor of the ICC by Union of the Comoros, a State 

Party to the ICC, as well as the registered State of MV Mavi Marmara 

vessel, one of the passenger vessels of the humanitarian aid flotilla 

bound for Gaza on 31 May 2010, in which nine victims were killed on 

board and more than dozens were seriously injured, as a consequence 

of the attacks of the Israel defence forces in international waters41. 

Section II: Deterioration the Relationship Between the 

African States and the ICC 
    This section has been divided into two main issues to be addressed, 

we deal in the first part with the deterioration’s reasons of the 

relationship between the African Countries and the ICC, while, we 

tried to provide some answers to the criticisms that were directed to 

the ICC in the second part. 

First Requirement: Reasons for the Deterioration of the 

Relationship between the African Countries and the ICC 

Paragraph 1: The ICC is Biased Against Africans Narrative 

    There are 27 cases before the ICC, we note that all of them 

concerning African heads and leaders42, and among 13 situations 

under investigation all concerning African States except (Georgia, 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/18-461-Corr-Red
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Bangladesh, Afghanistan), so do these numbers raise questions about 

the ICC really focus and attention about the black continent?. 

    The ICC has come under heavy fire from the AU for indicting and 

prosecuting a sitting president, the backlash started in March 2009 

when the ICC issued an arrest warrant for Omar al-Bashir, the 

President of Sudan for orchestrating the atrocities committed in Darfur 

in 2003, in March 08, 201143 (Bachmann, 2020, p 262), the second 

action that ushered in criticism from Africa is when former Prosecutor 

Ocampo initiated an investigation in 2010 into Kenyan politicians, 

Uhuru Kenyatta and William Ruto, for violence that erupted in 

Kenya after the Presidential Election of December 27, 2007, which 

caused 1200 deaths and 300,000 displaced persons. Kenyatta at first 

demonstrated a willingness to cooperate with the ICC’s investigation 

into the post-election violence for which he was allegedly responsible, 

but he soon became uncooperative44 (Souris, 2020, p 258), Uhuru 

Kenyatta and William Ruto (who later became the President and 

Vice-President of Kenya respectively in 2013), were among the six 

that were summoned to appear in the ICC on the 8th of April same 

year, these and other cases of the ICC issuance of an arrest warrant 

and summons, indictment, prosecution and conviction of Africans 

have not only given rise to the allegation that the Court has an African 

bias but the name-calling of the Court as a (Neo-colonial institution), 

and for pursuing a racist agenda against Africans and possessing an 

investigative system that is flawed and that also suffers from undue 

delays45 (Bachmann, 2020, p 262), therefore many African leaders46 

(Randriamihanta, 2019, p 704), (who view the ICC as a Western 

political machination designed to disproportionately punish African)47 

(Randriamihanta, 2019, p 704). 

    Scholars, Commentators48 (Aidi, 2019, p 2), Senior officials of the 

AU49 (Omorogbe, 2019, p 295), and Some African politician50 (Werle, 

2014, p 3), criticizing the Court’s way of intervening because only 

Africans have been judged by this Court during the first decade of its 

entry into force51 (Randriamihanta, 2019, p 704 ), and in that it has 

ignored atrocities committed by major world powers such as the 

United States and China52 (Brendon, 2016, p 7), and for playing 

double standards by focusing on African defendants and largely 
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ignoring atrocities committed outside the African continent53 

(Brendon, 2016, p 10), Muammar Gaddafi, who was the acting 

Chairperson of the AU at the time, as well as the President of Libya, 

criticized the ICC’s action, calling it (an attempt by the West to re-

colonise their former colonies)54 (Souris, 2020, p 258). 

    AU even labelled that the ICC was using Africa as a (test 

laboratory) for international criminal justice55 (Bachmann, 2020, p 

249), in this regard African scholar Mahmood Mamdani has called 

the ICC an (International Court for trying Africans)56 )Brendon, 2016, 

p 10), he pointed to the Court’s silence over conflicts in the Middle 

East, observing that, (the ICC is rapidly turning into a Western court 

to try African crimes against humanity)57 (Aidi, 2019, p 2), for his part 

Kenyatta called for mass withdrawal of African states from the ICC, 

asserting that ICC investigations are nothing but (race hunting) in 

Africa, a similar view was expressed by a former Gambian 

information Minister, who asserted that the acronym ICC stands for 

the International Caucasian Court, and who accused the Court with 

persecuting and humiliating people of color58 (Souris, 2020, p 259). 

Paragraph 2: Selective Referral of the Security Council 

    The relationship between Africa and the ICC began to suffer with 

the indictment of the Sudanese President, Omar al-Bashir59 

(Chidimma, 2020, p 25), and the Libyan head of the State Muammar 

Gaddafi, under Resolution 1970 (2011)60 (Omorogbe, 2019, p 287), 

in 2011 for crimes against humanity61 (Omorogbe, 2019, p 288), in 

2005, the UNSC, acting under Chapter VII of the UN Charter62 

(Nsongurua, 2019, p 13-14), under Resolution 159363 (Omorogbe, 

2019, p 287), and (determining that the situation in Sudan continues to 

constitute a threat to international peace and security), referred the 

situation in Darfur since July 1, 2002 to the OTP, by making the 

referral, the SC acted on the Report of the International Commission 

of Inquiry on Darfur, on 14 July 2008, the OTP presented evidence to 

the Pre-Trial Chamber and sought for an arrest warrant against 

President Omar Al-Bashir, on 4 March 2009, the Pre-Trial Chamber 

issued the first warrant for the arrest against him, listing ten counts on 

the basis of his individual criminal responsibility as an indirect co-

perpetrator of crimes in Darfur, western Sudan, including war crimes 
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and crimes against humanity, a second warrant of arrest was issued on 

12 July 201064 (Nsongurua, 2019, p 13-14). 

    The SC has been criticised for being (selective in the recognition 

and waiver of immunities for international crimes in favour of the 

interests of its permanent members)65 (Nsongurua, 2019, p 27), an 

example of that selective referrals is the United Kingdom’s alliance 

with the United States to go to war with Iraq. It was only a question of 

time until African leaders, politicians and academics would point to 

this example of Western hypocrisies, questions could be asked 

whether the Western powers that engage in such crimes were above 

the law, some critics went even so far to view this as an example of 

the Court’s use of selective justice and enforcement of the law in a 

rather (tyrannical) fashion, understandable as such criticism might be, 

it lacks the legal basis as stated above, but Western denial and lack of 

legitimacy regarding the justification for the war in Iraq continues to 

tarnish the ICC’s overall legitimacy and future potential66 (Bachmann, 

2020, p 279), in a way, African countries have reason to worry that the 

UNSC countries that have veto-wielding powers can make referrals 

which may compromise judicial authorities67 (Brendon, 2016, p 22).  

Paragraph 3: Failure to Respect the Heads of State Immunity and 

States Sovereignty 

    The ICC-African relation was further strained when the ICC went 

after Kenyan President, Uhuru Kenyatta, although the charge was 

later withdrawn for insufficient evidence, according to some critics, 

(the ICC was now no more than a Trojan horse for European 

Neocolonial designs), which neither had regard for the sovereignty of 

these African States nor the immunity of their heads of State, 

consequently, these actions led to many African States threatening to 

withdraw from the ICC68 (Chidimma, 2020, p 25), the seemingly 

goodwill relationship between Africa and the ICC began to turn sour 

when the ICC turned its focus on Africa’s political leaders and 

government officials, who under customary international law were 

considered to possess some form of immunity69 (Bachmann, 2020, p 

258-259), the AU rejects these warrants, the AU’s legal position is 

that incumbent heads of non-party states are entitled to immunity from 

arrest in third states under customary international law, it argues that 
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the immunity subsists irrespective of the nature of the crimes and that 

was established, a priori, by the ICJ in the arrest warrants case (2002) 

and the Rome Statute has not afected that immunity70 (Omorogbe, 

2019, p 288). 

    In its ruling on Malawi and Chad in 2011, the Court held that 

customary international law gives no exception for heads-of-state 

immunity in relation to international courts’ jurisdiction71 (Bachmann, 

2020, p 266), Kenyatta did not mince words in this regard, saying the 

Court’s (interventions go beyond interference in the internal affairs of 

a sovereign state, they constitute a fetid insult to Kenya and Africa, 

African sovereignty means nothing to the ICC and its patrons), the 

African Union’s position is that sitting heads of state should be 

immune from the court’s prosecution while in office72 (Aidi, 2019, p 

3).          

Second Requirement: Effects of the Deterioration of the 

Relationship Between the African States and the ICC 

Paragraph 1: Refuse to Cooperate with the ICC 

    The ICC under Article 103 of the Rome Statute relies on state 

parties to exercise its enforcement powers, as well as prosecutorial 

and investigative powers under Article 86 of the Statute, it therefore 

becomes (a challenge when an institution is dependent on the co-

operation of a government to fulfill its mandate as most times it is the 

same government that stands to be investigated), much criticism 

followed the collapse of Kenyatta’s case, according to Archangel 

and Jon, faced with an unwillingness to cooperate by a state, the ICC, 

which has none of the resources available to a domestic prosecutor, 

such as subpoenas, surveillance and policing is at a severe 

disadvantage, in Kenyatta’s case, requests for information from the 

Kenyan authorities went unanswered and the attorney general refused 

to hand over telephone, land and asset record, articles 86 and 87 of the 

Rome Statute provides for the general obligation of state parties to 

cooperate fully with the court in its investigation and prosecution of 

crimes73 (Chidimma, 2020, p 27). 

    The challenge to the conventional powers recognized concurrently 

with the prosecutor and the Security Council by the African states 

grouped together within the regional organization called the AU, led 
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to the refusal of cooperation of the said states with the court for the 

arrest of criminals located on the African continent. Nowadays, this 

has resulted in the withdrawal of certain African states from the Rome 

status74 (Ngueko, 2018, p 17), it’s not surprising that this provision is 

not being followed, (with no enforcement agency at its disposal, the 

ICC can’t execute arrest warrants, compel witnesses to give 

testimony, collect evidence or visit the scenes where the crimes were 

perpetrated, without the acquiescence of national state authorities), 

this cooperation by States will inevitably be lacking, especially when 

the sitting heads of State are the presumed perpetrators as was the case 

for Kenyatta, thereby making the prospects of a successful 

prosecution very slim75 (Chidimma, 2020, p 27), in 2009, the AU 

declared that it would not cooperate with the ICC citing the (publicity 

seeking approach of the ICC Prosecutor)76 (Omorogbe, 2019, p 2).         

Paragraph 2: Submit Proposals to Amend the Rome Statute 

    Before the ASP meeting in November 2009, 26 African ICC 

members and 15 non-members met in Addis Ababa, four main    

positions essentially, demands for reform emerged:  

- The interests of peace be considered alongside the interests of justice 

in Prosecutorial guidelines for when to investigate, or not. 

- The power of the UNSC to refer cases should remain. 

- The UN General Assembly should be empowered to defer ICC 

proceedings when the UNSC fails to make a decision, there should be 

a discussion regarding whether or not the leaders of non-parties had 

their immunity removed by the Rome Statute77 (Mills, 2017, p 112). 

Paragraph 3: African Mass Withdrawal from the ICC  

    Almost simultaneously, at the Addis Ababa Summit in January 

2016, the Assembly of the AU entrusted a Ministerial Committee with 

the task to seek for a withdrawal strategy from the ICC, which was 

adopted in 201878 (Martini, 2021, p 3-4). On October 12, 2016, the 

members of Burundi’s parliament voted in favour of that withdrawal, 

Burundi thus became the first African country to withdraw from the 

ICC79 (Ogunnoiki, 2019, p 7-8), Burundi’s withdrawal became 

effective in October 2017, whereas South Africa’s and the Gambia’s 

attempts failed because of internal policy matters. It is noteworthy, 

though, that some States have maintained their support of the ICC80 
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(Martini, 2021, p 3-4), the possibility of a collective withdrawal, 

which has been in the works for some time, symbolizes the high-water 

mark of African Union opposition to the ICC81 (Bachmann, 2020, p 

277-278). 

    The threats of a mass withdrawal due to these challenges would not 

augur well for both the AU and the ICC and various legal experts have 

asserted that such a move would definitely be the (death) of the ICC 

and in international criminal justice, this would also be detrimental to 

international criminal law because to some it is (better to have an 

imperfect court than none at all. It's like saying because we don't catch 

all the criminals, we shouldn't hold trials), former ICC Chief 

Prosecutor, Luis Moreno Ocampo, has also described the move as a 

dangerous one and described the action of the African Leaders as 

(hypocritical)82 (Bachmann, 2020, p 280). 

    We note here that the Rome Statute was signed by 34 of 55 African 

states, yet only two called for withdrawal (the third, Gambia, would 

reverse positions after Adama Barrow came to power in early 2017), 

formal reservations were entered against the resolution by Nigeria, 

Senegal and Cape Verde, while Malawi, Tanzania, Tunisia and 

Zambia requested more time to study it, as legal analyst Mark 

Kersten has observed, looking at the fine print, the AU’s so-called 

(withdrawal strategy) is a deliberately weak, non-binding document 

that outlines five (objectives) regarding ICC reform listed below 

verbatim83 (Aidi, 2019, p 4). 

    The withdrawal document is more about reform than withdrawal 

calling for amendments to the Rome Statute, reform at the SC, broader 

representation at the ICC, and the strengthening of national criminal 

justice systems, to that end, the AU’s Open-Ended Committee of 

Ministers of Foreign Affairs continues to engage with various 

stakeholders, especially the Assembly of States Parties to the Rome 

Statute, the ICC’s Office of the Prosecutor, the SC (the permanent five 

members, plus Russia and China), in entering Nigeria’s reservation, 

the Nigerian foreign minister was candid, stating that (the ICC has an 

important role to play in holding leaders accountable), and that 

Nigeria is not the only voice agitating against withdrawal, in fact 
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Senegal is very strongly against it, Cape Verde and other countries are 

also against it84 (Aidi, 2019, p 5). 

Third Requirement: Responding to Critics of the ICC 

Paragraph 1: Africa Wants this Court, African Needs this Court 

    Contrary to the criticisms that the ICC is targeting only African 

nations, the empirical reality is that (Africa has seen an inordinate 

number of conflicts in which violations of IHL have occurred), 

According to the Report of the (Uppsala Conflict Data Programme), a 

mapping of major armed conflicts in the world, established that 

(between 2001 and 2015, Africa accounted for most conflicts in the 

world)85 (Chidimma, 2020, p 25-26), and there are 14 accused, all of 

them are Africans. There are more than 5 million African victims 

displaced, more than 40,000 African victims killed, thousands of 

African victims raped. Hundreds of thousands of African children 

transformed into killers and rapists. 100 % of victims are Africans. 

100 of the accused are African86 (Gevers, 2020, p 190), and that 

victims of these atrocities would continue to suffer under the 

leadership of those who perpetrate these crimes if they are not held 

accountable for their actions87 (Bachmann, 2020, p 280). 

    Furthermore as Kofi Anan famously states:  

   (Africa wants this court, African needs this court), yet the liberal-

humanitarian discourse ignores the contingent alignment of interests 

driving the ICC’s focus on Africa88 (Aidi, 2019, p 3), one of the points 

legally justifying the intervention of the Court is the judicial weakness 

of national courts in Africa, because some judicial systems are marked 

by corruption, partiality, and lack of a mechanism for the protection of 

witnesses and so on, but the AU in its decisions of non-cooperation 

and collective withdrawal from the Rome Statute does not take these 

elements into cognizance, whereas it is precisely this aspect of 

national justice that must be resolved to allow effective repression of 

perpetrators of serious violations of international crimes, nevertheless, 

shortcomings in the judicial systems and its ultimate justification have 

served the ICC to intervene when the situation in Africa applies a 

variable application of the rule of complementarity, it is relevant to 

mention that this variability in the principle of complementarity is not 

neutral in conflicts with African states. Thus, it would be necessary 
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for the AU to seek ways to strengthen the capacity of African judicial 

institutions to improve cooperation with the ICC89 (Randriamihanta, 

2019, p 709). 

    Forethermore African States parties have themselves failed to 

implement effective measures to prosecute the atrocity crimes within 

their national courts, first, they have failed to create credible 

judiciaries that could adjudicate gross violations of human rights and 

diminish the relevance of an external court like the ICC, second, they 

have lacked strategic vision and foresight and signed treaties or 

international agreements sometimes against their national interests, in 

other words they have lacked sophistication in conceptualizing and 

articulating sovereignty in ways that help them advance their national 

interests in an international order that is already stacked against them, 

African countries criticism of the ICC for not focusing on human 

rights violations in other regions also reflects such lack of vision and 

strategic thinking, Such sentiment does not shed further light on how 

the continent can advance accountability for egregious violations of 

human rights where many local judiciaries are either weak or have 

limited expertise, it is therefore disingenuous for African elites and the 

AU to blame the ICC for prosecuting African defendants for serious 

violations of international human rights that they are either unable or 

unwilling to handle within their countries, unless there is evidence 

demonstrating that the ICC is prosecuting innocent people, or 

violating African defendants’ due process rights, it is irrelevant that 

most of them happen to be of African origin, in essence, many of 

Africa’s grievances against the ICC seem more political than legal and 

sometimes at odds with the preferences of their own people90 

(Brendon, 2016, p 15-16), in this regard Renée Nicole Souris noted 

that in response to withdrawal threats from other African states, 

Zambian President Edgar Lungu, polled his people to ask whether 

they wanted Zambia to withdrawal from the ICC. An overwhelming 

93.3% of Zambians who participated voted in favor of Zambia 

remaining in the ICC91 (Souris, 2020, p 262), this indicates the 

awareness of the peoples of African countries and that they 

themselves do not believe in the leaders of their countries and their 
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legitimacy. And withdrawing from the court only serves the political 

interests of these African leaders. 

    Presently on the African continent, most African countries judicial 

system is not only weak but slow, however, the indictment, 

prosecution and conviction of former Chadian President, Hissène 

Habré by Senegal in collaboration with the AU, tells us that African 

countries judicial system can actually function effectively, the 

Chadian dictator, Hissène Habré, who came to power in 1982, fled to 

Senegal in 1990 after his was ousted by the incumbent President of 

Chad, Idriss Déby, he was first indicted in the year 2000 for war 

crimes, crimes against humanity and rape (the latter charge was later 

dropped), in 2013, the Extraordinary African Chambers, a special 

court in Dakar, Senegal, was set up by Senegal and the AU, his trial 

began in July 2015 and on May 30, 2016, he was sentenced to life 

imprisonment by the EAC, on April 27, 2017, EAC Appeal Court 

upheld the life sentence of Habré, he is to pay the 7,396 named 

victims $153 million as compensation, the former Chadian dictator 

became the first former President of a country to be convicted for 

crimes against humanity by a court in another country92 (Ogunnoiki, 

2019, p 9-10).  

Paragraph 2: Most Cases are Referred from African States 

Themselves 

    Defenders of the ICC believe that the African states themselves 

have referred the situation to the court according to Article 13/a of the 

Rome statute, as is the case for Uganda, the DRC, the CAR93 دريدي(

(326، ص 2016 , the two cases that came to the ICC via the Prosecutor’s 

propio motu powers of self initiation Kenyan and Mali were done so 

with the authority of the respective governments. In Sudan and Libya 

the two cases referred to the ICC via SC vote all three African states 

on the Council (which has a total of 15 members) voted in favor of 

referring a fellow African state. Specifically, the DRC, Benin, and 

Tanzania voted to refer Sudan, and South Africa, Gabon, and Nigeria 

voted to refer Libya94 (Souris, 2020, p 262), and by their respective 

governments95 (Chidimma, 2020, p 26), so the argument that the ICC 

is anti-Africa is weak96 (Chidimma, 2020, p 26). 
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    The ICC self-referrals according to Bathram are (an expression of 

state consent for which the ICC cannot, in all fairness be held 

responsible), he further argued that the criminal cases brought within 

the Kenyan situation can hardly be proof of anti-African bias 

sufficient to justify a majority withdrawal of African States from the 

ICC, he however admitted that the ICC had other real problems 

bedeviling it, which needed to be addressed, discussing the issue as an 

Africa versus ICC dispute, (glosses over the real problem that cuts 

deep into the court’s credibility, which is the hypocrisy and hostility 

of big powers towards the court), Martin Ngogo, a onetime Rwanda 

Prosecutor stated that (there is not a single case at the ICC that does 

not deserve to be there, but there are many cases that belong there, 

that are not there), these attacks against the ICC merely portray the 

fact that African leaders are against the attainment of international 

justice in their region, as they prioritise their welfare over human 

rights accountabil97 (Chidimma, 2020, p 26), despite this both 

Murithi and Clark are critical of the ICC’s close relationship with the 

governments in the self-referral cases. Clark cites examples from the 

DRC, Uganda, Côte d’Ivoire, the CAR and Mali to show that there is 

a pattern of the ICC focusing on non state combatants and overlooking 

crimes committed by government forces. His findings suggest that the 

ICC has illegitimately begun proceedings in states, such as the DRC, 

which have the capacity to conduct such court cases domestically. 

Consequently, Clark argues, the ICC hasn't been substantively 

practicing its core principle of complementarity98 (Maxine, 2020, p 

405). 

    Overall, in respect of all the above, the ICC’s focus has been on 

lower-level defendants and non-state actors in African states, finally, 

six African states ratifed the Rome Statute after the first warrant of 

arrest was issued for Bashir on 4 March 2005, (Kenya ratifed on 15 

March 2005, Chad on 1 November 2006, the Seychelles on 10 August 

2010, Tunisia on 24 June 2011, Cape Verde on 10 October 2011, and 

the Ivory Coast on 15 February 2013)99 (Omorogbe, 2019, p 296), the 

large number of African countries may also be a reason for focusing 

the court’s attention on the situation in Africa. 

Paragraph 3: The Response to the Problem of Immunity 
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    In the Court’s response to the argument that the court can't drop 

immunity from officials whose countries have not signed the Rome 

statute in accordance with international law, it considers that this 

jurisdiction was granted to it by the SC in accordance with Article 

13/b in line with Article 4 of the Charter of the United Nations that 

gives The court the necessary powers to pursue those involved in the 

four international crimes listed in Article 5 of the Statute100 ،دريدي( 

(.326، ص 2016  

    The Rome Statute has shown no regard for diplomatic immunity as 

recognised under international law, it provides that, (immunities or 

special procedural rules which may attach to the official capacity of a 

person, whether under national or international law, shall not bar the 

Court from exercising its jurisdiction over such a person), using the 

Kenya and Sudan situations as case studies where heads of states were 

tried, this provision though commendable in a way that it portrays 

equality before the law, however, has shown to threaten the 

sovereignty of states, causing a situation of great unrest, intimidation 

and fear, particularly were sitting heads of State are tried by the 

Court101 (Chidimma, 2020, p 28). 

Paragraph 4: The ICC Only Attacks African States: Just Excuses 

and Political Manipulations 

    It can be argued that the attack by African leaders on the ICC is a 

mere excuse for circumventing accountability and transparency over 

the responsibility for human rights102 (Randriamihanta, 2019, p 705), 

as Vilmer suggests that African leaders who challenge the Court 

exploit the anticolonial concerns of African people in order to protect 

themselves from the Court’s reach103 (Souris, 2020, p 262), in other 

words, by wishing to withdraw from the ICC, African leaders consider 

their political interests to be superior to international justice. That is, 

the decision to leave the ICC could lead not only to a mass exodus of 

African states, but also to commit heinous atrocities with impunity in 

Africa, subsequently, it should be mentioned that African leaders tend 

to unleash violence on their opponents simply to keep governing the 

state, and when they are accused of human rights violations, they 

invoke sovereignty or reject efforts to have their conduct investigated 

and sponsored by Western states, this explains the attacks of Kenya, 
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Burundi and the Gambia against the ICC104 (Randriamihanta, 2019, p 

705), so Renée Nicole Souris considred the African challenges to the 

ICC as examples of populism105 (Souris, 2020, p 257), Clarke’s 

engagement with the neoimperialism theme in Affective Justice is 

considerably different. She focuses on African leaders’ ability to draw 

upon emotional affects associated with colonialism to discredit the 

ICC. Using the Kenyan case, she demonstrates how Uhuru Kenyatta 

and the Jubilee Alliance election campaign used emotional appeals to 

the anti-colonial struggle and pan-Africanism to analogize resistance 

to the ICC investigations with the political struggle for independence 

in Africa106 (Maxine, 2020, p 406). 

    It must be acknowledged also that the ICC has already opened 

several preliminary investigations of countries outside the African 

continent, these include the situation in Afghanistan in 2007 on crimes 

against humanity allegedly committed since 1 May 2003, the situation 

in Colombia in 2004 until now on a crime against humanity allegedly 

committed since 1 November 2002, and on war crimes allegedly 

committed since 1 November 2009, the situation in Iraq on 9 February 

2006 on war crimes allegedly committed by United Kingdom 

nationals in connection with the conflict in Iraq and the occupation 

from 2003 to 2008, the situation in Ukraine on 25 April 2014 on 

crimes against humanity allegedly committed as part of the Maidan 

Square protests in Kiev and other Ukrainian regions between 21 

November, 2013 and 22 February, 2014, the situation in Palestine on 

the 16th of January, 2015107 (Randriamihanta, 2019, p 707), and the 

situation in Myanmar/Bangladesh recently.  

    The ICC announced also a preliminary examination of the situation 

in Venezuela over alleged crimes allegedly committed since April 

2017 in the context of demonstrations and related political unrest, and 

February 8, 2018 announced a preliminary examination of the 

situationin Philippines for the crimes alleged to have taken place since 

July 1, 2016, in the context of the (war on drugs) campaign 

Concerning the opening of these preliminary investigations, some 

African leaders say that a preliminary examination is not an 

investigation, but just a process of examining the available 

information in order to determine whether there is a basis for initiating 
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an investigation against the criteria set by the Rome Statute, in 

particular, the prosecutor will analyze issues related to jurisdiction, 

admissibility and the interests of justice when making his decision, as 

provided for in Article 53 (1) of the Rome Statute, however, it was 

noted that the Prosecutor opened an investigation into the situation in 

Georgia on 27 January, 2016108 (Randriamihanta, 2019, p 707-708), 

this opening of an investigation marks a considerable step forward to 

contradict the claim of exclusivity in the exercise of its jurisdiction in 

Africa, so we should stop saying that the ICC is only interested in 

Africa109 (Randriamihanta, 2019, p 707).  

Conclusion: 

    As a conclusion to this topic, we able to answer the problem that we 

raised in the introduction by noting that the ICC’s relationship with 

African countries that were the first supporters is not fixed and tense, 

(from support to attack, criticism and withdrawal), some of its causes 

are founder and persuasive, while others are just a political 

manipulations.  

    Through this research paper, we find that:        

- The reason behind the recent decisions to withdraw from the ICC is 

the accusations by the African States that they are targeting by the that 

Court (wich seems very true to some extent), however, it’s worth 

noting that all prosecutions against Africans have been referred to the 

court by the African governments themselves or by the UN Security 

Council, (with the exception of Kenya). 

- Anyway the absent from criticisms and calls for an exit from the 

Court is the fact that the cases before the ICC do not end just because 

African countries quit the Court110 (Brendon, 2016, p 24).    

    Finally we have to leave the following recommendations: 

- Immunity to sitting heads of State and trials by the ICC only after 

they have left office, provision for an independent enforcement system 

by the Court which would place little or no reliance on State parties, 

stricter penalties for States unwilling to cooperate with the Court in its 

investigation and prosecution of crimes and exclusion of members of 

the UNSC who are not State parties to the ICC from exercising the 

referral powers under the Statute, states should be willing to prosecute 
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perpetrators of most serious crimes within their respective national 

and regional jurisdictions111 (Chidimma, 2020, p 28). 

- The Court must be commended for its recent effort towards 

investigating situations outside Africa in countries such as Georgia, 

Bangladesh and for its ongoing preliminary investigations in 

Palestine, Ukraine, Afghanistan, Colombia, Iraq/United Kingdom, 

Philippines and Venezuela, the ICC should improve its fact-finding 

and evidence sourcing through collaborating with existing 

institutions112 (Chidimma, 2020, p 28-29). 

- The ICC must work to find some legal solutions to the mass 

withdrawal of the African countries with the aim of re-establishing 

cooperation between them. 

- African State parties to the Rome Statute should assiduously work 

on their judicial mechanisms, only when they have a functional and 

effective judicial system will their national court take precedence thus 

making the ICC a court of last resort113 (Ogunnoiki, 2019, p 13).  
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Abstract: 

The study aims to clarify the extent of Covid 19 pandemic 

impact on purchasing decision through the effect of domestic 

tourism mediation and consumer orientation towards domestic 

tourism as an alternative to international tourism due to the 

circumstances of Covid 19 pandemic, where a form was 

distributed on a sample consisting of 128 tourists from a Saida 

state and the data was processed using Structural equations 

models (PLS method) The results of the study, after statistical 

treatment using SMART PLS 3 2.8 program, revealed an indirect 

effect of Covid-19 pandemic on purchasing decision by relying 

on domestic tourism as an intermediate variable to mitigate the 

repercussions of the pandemic. 
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Introduction : 

 Tourism is currently the sector most affected by the outbreak 

of the Coronavirus, which paralyzed life in all its forms, as the 

wheel of the economy was disrupted and all sectors stopped 

working, which poses a major challenge to the global tourism 

sector. which achieved losses in the first quarter of 2020 by 22%, 

and the crisis could lead to an annual decline ranging between 

60-80% compared to last year, as it represented a decrease of 

about 57% in March alone. It led to the loss of 67 million 

international arrivals and about $ 80 billion, which had been 

revised by the World Tourism Organization forecast for 2020. (1) 

 The tourism agencies have become in constant contact with the 

World Health Organization to reconcile tourism and health as a 

slogan for future tourism. And to mitigate the repercussions of 

the crisis on the tourism sector, plans are taking a way out of the 

crisis with the least losses by encouraging domestic tourism as 

one of the currently available alternatives to overcome the 

Corona crisis and move forward. 

 Given that the tourism sector in the entire world is the first to 

be affected by the epidemic and the last to recover, and by 

extrapolating the recommendations of international tourism 

organizations, domestic tourism in the current situation is the 

only opportunity to compensate now, even if it is a small part. 

Research problem: 

  The research problem lies in determining the extent of Covid 

19 impact in guiding tourist to make a purchase decision, and it 

mainly depends on identifying the intermediate effects of 

components domestic tourism marketing mix in relationship 

between Covid 19 pandemic and directing the tourist purchasing 

decision, and thus it can be said that the problem lies in the 
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answer to the following problem: 

How components of domestic tourism marketing mix 

contribute as a mediating variable to activating the positive 

relationship between the Covid-19 pandemic and guiding the 

tourism purchase decision? 

Research importance: 

  The importance of research is highlighted in determining 

behaviour Algerian tourism by addressing the mix of domestic 

tourism marketing, as the basic analysis of these components 

affecting decision-making was carried out in light of the 

international tourism reluctance and international flights 

suspension. And the fear of travelling abroad with the spread of 

Covid 19 while seizing this opportunity to develop strategies that 

enable the activation of domestic tourism, as these factors 

contributed to the success of the internal tourism marketing mix 

and its positive impact in directing tourism behavior towards 

making a purchase decision that enabled tourism organizations to 

standardize their marketing policies to increase marketing mix 

efficiency and effectiveness. 

Research Aims: 

• Explaining the impact of pandemic Covid 19 on components 

domestic tourism marketing mix. 

• Description domestic tourism marketing mix as a major factor 

in guiding the purchase decision and Covid 19 pandemic impact 

on the Algerian tourists behavior at level of tourism 

organizations in Algeria, the Saida branches. 

• Determining mediating effect of the domestic tourism 

marketing mix on relationship between the Covid-19 pandemic, 

research model and purchase decision. 
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SECTION I : LITERATURE REVIEW AND RESEARCH 

MODEL 

 In this section we define tourism, domestic tourism, Factors 

for growth of domestic tourism, Pandemic Covid19, The new 

shape of the global tourism industry after COVID-19 and 

Previous Literature. 

1-1 A definition of tourism : 

  Tourism is a phenomenon with no universally accepted 

definition, owing to the complexity and individualism of the 

travelers themselves and the activities that they choose to 

undertake. 

  The most widely utilized definition of tourism, proposed by 

the World Trade Organization (WTO) and United States (UN) 

Nations Statistics Division (1994), prescribes that in order to 

qualify as a tourist one must travel and remain in a place outside 

of their usual residential environment for not more than one 

consecutive year for leisure, business or other purposes. 

Matheison and Wall (1982) on the other hand, do not impose a 

timeframe, simply stating that one must travel to a destination 

temporarily. Leiper (1979) believed that defining tourism is more 

complex than this, proposing that there are three approaches that 

can be taken. The economic stance focuses on tourism as a 

business, the technical stance focuses on the tourist in order to 

provide a common basis by which to collect data and the holistic 

stance attempts to include the entire essence of the subject (2). 

  It involves creating products and services with the sole 

purpose of satisfying market needs and demands through 

planning and coordinating all marketing mix elements, and most 

importantly, formulating the right strategy (Kotler 1988). This 

strategy serves as a connection between the tourists and the 

https://tourismteacher.com/leipers-tourism-system/
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experience they are looking for. It is the framework of the 

resources needed and the program of activities intended to 

achieve the objectives, to point the fact that marketing strategies 

are useful in targeting and developing new market segments and 

also help improve poor people's relations that occur as a result of 

several incidents. (3 p. 111) 

2-1 Definition of domestic tourism:  

  Each country possesses the elements of tourist attractions for 

its citizens to enjoy, whether they are of an archaeological, 

natural, entertaining or health character, which countries seek to 

benefit from to stimulate the economy and promote the tourist 

attractions within the country. And it is called a term like 

domestic tourism, and it expresses the citizen’s movement from 

his usual place of residence to the place of visit within the 

borders of the country of residence for a period of not less than 

22 hours and not exceeding 6 months, as it was defined as the 

movement of citizens who hold the nationality of the country 

within the country's political borders  (4 p. 6). The difference 

between domestic tourism and foreign tourism is that the latter 

transcends the geographical and political borders of the country 

of residence. 

 Marketing facilitates the exchange process, develops relations 

between the organization and the consumer, studies the needs of 

consumers, and develops products and services to meet their 

demand, all of which is provided to customers at an affordable 

price, through distribution channels that facilitate access to the 

consumer. The promotion and communication program with 

clients is also studied in order to create awareness and interest on 

their part in the organization and its products by developing a 

marketing mix consisting of 7P: price, product, place, promotion, 



 

K. Aissa        M. Ouazanni 
 

638 

physical evidence, People and Processes. 

2-2Factors for growth of domestic tourism: 

  They differ from one country to another, and the factors that 

helped achieve the rapid growth of domestic tourism are as 

follows (5 p. 11): 

• The low cost of domestic tourism compared to the costs of 

outbound tourism in terms of transportation, hotel and other 

prices. 

• Desire for leisure, comfort and relaxation, especially on 

weekends. 

• Governments encourage domestic tourism. 

• Lack of complexity in terms of procedures, documents and 

costs. 

• Non-payment of travel insurance expenses. 

• No need to exchange currency. 

2-1 Panademic Covid19 : 

  On 31 December 2019, a cluster of pneumonia of unknown 

etiology was reported in Wuhan City, Hubei Province of China. 

On 9 January Chinese authorities reported in the media that the 

cause of this viral pneumonia was initially identified as a new 

type of corona virus, which is different from any other human 

corona viruses discovered so far . Corona viruses are a large 

family of respiratory viruses that can cause diseases ranging from 

the common cold to the Middle-East Respiratory Syndrome and 

the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

 More information is required to better understand the mode of 

transmission and clinical manifestation of this new virus. The 

source of this new virus is not yet known. (6) 

2-2 The new shape of the global tourism industry after 

COVID-19 : 

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-01/09/c_1125438971.htm
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  The global tourism industry is facing huge losses in terms of 

jobs and revenues as a result of changing the psychological state 

of peoples, as sensitivity to health and hygiene has become a top 

priority, and thus the demand for individual holidays, small 

hotels and personal packages will increase, because everyone 

will avoid crowded places. This forced representatives of the 

tourism sector to replace the existing system with a new system, 

based mainly on concern for hygiene and health, and that the 

tourism industry will rely on a simplified local model more than 

its reliance on providing a comprehensive price system and an 

open buffet, as tourists are not allowed to enter the country 

without a certificate confirming their freedom From the Corona 

virus, in a move that seeks to restore the confidence of millions 

around the world in the safety of the tourism sector and the 

proposed precautionary measure has already been applied on a 

small scale in some countries before the borders were closed due 

to the disease . 

  After controlling the crisis, the sector will face a change in the 

dynamics of consumption under the influence of lack of 

confidence, austerity and uncertainty, which are variables that 

will continue to affect the decision-making stages of the tourist. 

3-Purchase decisions : 

  Kotler and Keller (2016) state that purchasing decisions is an 

act of consumers to want to buy or not to product. Among the 

various factors that influence tourists to acquire a service (7 p. 

3984), tourists usually take into account the quality, price and 

destinations that the public is already familiar with. Before 

tourists decide to buy a service, tourists usually go through 

several stages first, which are: (1) Introducing the problem. (2) 

Information retrieval. (3) Alternative evaluation. (4) Purchase 
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decision or not. (5) Post-purchase behavior. 

4- RESEARCH MODEL: 

  After exposure to theoretical frameworks and the most 

important previous studies that dealt with the subject, the 

following model and hypotheses were proposed: 

FIG1 : Conceptual research framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Own Construction Based on various previous studies 

H1: Do Pandemic Covid19  affect on domestic tourism? 

H2: Do marketing mix element of domestic tourism affect on 

purchase decision? 

H3: Do Pandemic Covid 19 influences the purchasing decision 

through the mediating of the variable domestic tourism 

marketing mix. 

6- Previous Literature: 

(1) Studie  of Sakkarin Nonthapota and Wanlapa Thomyaa 

2020:The effect of the marketing mix on the demand of Thai 

and foreign tourists :This research aimed to analyze the 

influence of the marketing mix on the demand of Thai and 

foreign tourists. Questionnaires were used to collect the data 

from 410 samples selected by convenience sampling. The data 

were analyzed via structural equation modeling (SEM) with the 

WarpPLS 6.0 program. The results showed that the marketing 
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mix comprising product, price, promotion, and process affected 

the demand of tourists. In consequence, Moreover, the related 

stakeholders should become aware of providing services to 

tourists as means to respond to the demand of Thai and foreign 

tourists. 

(2) Studies of Ashish Kumar, Ajay Bhardwaj, Umakant 

Indolia : Addressing the effect of COVID19 pandemic on 

the Tourism Industry in Haridwar and Dehradun Districts 

of Uttarakhand, India:the study aimed to address and evaluate 

the effect of COVID19 on Uttarakhand tourism, especially, on 

the site of Haridwar and Dehradun as they are the entry to the 

gateway of Major Char Dham Yatra of Himalaya, and where all 

India tourists arrive since centuries. The prime focus of the 

study was to review and investigate the people's reaction 

towards the pandemic situation and how it had affected the 

working as well as livelihood of people associated with Tourism 

and hospitality in this region of Uttarakhand. the study showed 

a strong response from participants for the need of the change in 

the service of the tourism industry indicating a change for its 

survival with the present threat possibly through finding 

solutions such as local tourism, spiritual collective effort and 

support.  

(3) Studies of Faizan Ali,S. Mostafa Rasoolimanesh,Marko 

Sarstedtg,Christian M. Ringle,Kisang Ryu  : An assessent of 

the use of partial least squares structural equation modeling 

(PLS-SEM) in hospitality research : The purpose of this paper 

is to systematically examine how PLS-SEM has been applied in 

major hospitality research journals with the aim of providing 

important guidance and, if necessary, opportunities for 

realignment in future applications. Because PLS-SEM in 
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hospitality research is still in an early stage of development , 

Findings – Compared to other fields, the results show that 

several reporting practices are clearly above standard but still 

leave room for improvement, particularly regarding the 

consideration of state-of-the art metrics for measurement and 

structural model assessment. Furthermore, hospitality 

researchers seem to be  unaware of the recent extensions of the 

PLS-SEM method, which clearly extend the scope of the 

analyses and help gaining more insights from the model and the 

data. As a result of this PLS-SEM application review in  studies, 

this research presents guidelines on how to accurately use the 

method. These guidelines are  important for the hospitality 

management and other disciplines to disseminate and ensure the 

rigor of PLS SEM analyses and reporting practices. 

SECTION II :Data analysis and results 

 This section discuses descriptive statistics, Reflective 

Measurement model , Structural Model Analyze , Intermediate 

variable analysis and results and discussion. 

1- 1 Descriptive statistics: 

To answer the main problem, the simple and multiple statistical 

analysis of the forms distributed on the sample under study was 

used. The results were as follows: 

The first section: It consists of three main axes: The first axis is 

the marketing mix for domestic tourism, which includes seven 

partial axes as follows: product, price, promotion, distribution, 

material evidence, participants and operations. 

The second axis is the Covid pandemic. 

The third axis concerned the purchasing decision 

The second section: consists of the statements related to the 
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demographic information of the respondent represented by 

gender, income, profession and educational level. 

1- 2 Sampling: 

Clients of tourism agencies were chosen in a Saida state, due to 

their distinguished activity, which they provide to clients and 

even in neighboring states, which led to an increase in the 

number of their clients. The questionnaire was distributed from 

the customers who numbered 128 tourists. 

1-3 Research Instruments: 

  The statistical package for social sciences SPSSV24 was relied 

upon in entering and processing the data obtained from the 

questionnaire. For measurement, statistical methods were used in 

the light of the study’s objectives and assumptions and the nature 

of the variables. Validity factor and Alpha Cronbach to check the 

reliability and validity of the questionnaire. Smart PLS program 

using to determine the relationship between variables. 

A- Study the validity and reliability: To ensure the validity and 

reliability of the form, we relied on the Cronbach alpha 

coefficient and found it equal to 0.884, which means that the 

reliability coefficient is good, and the following table shows that: 

Table 01: Validity and reliability 

Cronbach alpha 

coefficient 

Number of 

variables 

Number of obsevations  

0.884 28 128 

Source: Own Construction based on SPSS24 outputs 

B- Analysis of sample characteristics: The characteristics of 

the sample were analyzed in order to identify demographic 

variables and how they are distributed study sample individuals 

according to each variable. 
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1-4 Examining the study model: 

  In the study of model, we relied on the technology of the 

higher level and reflective form, in Smart PLS program to 

dividing variables into: 

First Order: includes the main underlying variables: the 

marketing mix of domestic tourism, Covid-19 pandemic, and the 

purchasing decision. 

Second level: includes Sub-latent variables of marketing mix: 

product, price, promotion, distribution, physical evidence, 

participants and processes . 

FIG2: RESULT MODEL RESEARCH ON SMART PLS  

 
Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

1-5-Reflective Measurement model: Indicator reliability, 

average variance extracted [AVE], and internal consistency serve 

to assess the reliability of reflective measurement models (8). All 

indicators of the reflective measurement  models exhibit very 

high loadings, above the critical value of .70 (Table 4). The 

internal consistencies are satisfactory; values exceed the 

threshold of .70, and the AVE for each model is sufficient (Table 
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4). Finally, discriminant validity is established  on the basis of 

procedure superior to the commonly considered Fornell–Larker 

criterion and assessments of cross-loadings (9). 

1-5-1 Convergent Validity: It represents the first stage in the 

analysis. We must ensure the following conditions: 

• All indicators of the reflective measurement models exhibit 

very high loadings, above the critical value of 0.70 

• The internal consistencies are satisfactory; values exceed the 

threshold of 0.50, and the AVE for each model sufficient is 

higher than the 0.5 threshold for all constructs, which indicates 

the amount of variance that the construct captures in relation to 

the variance due to measurement error. 

• Composite reliability greater than 0,70 

Table 04: Convergence reliability of indicators 

Latent 

Variable  

Item  Outter 

Loading  

AVE Composite 

Reliability 

Product  PROD1 0.839  0.747 0.898 
PROD2 0.893 
PROD3 0.854 

Price  PRICE1 0.899 0.702 0.875 
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PRICE2 0.888 
PRICE3 0.735 

Place PLACE1 0.863 0.562 0.794 
PLACE2 0.924 
PLACE3 0.751 

Promotion  PROM1 0.703 0.709 0.880 
PROM2 0.821 
PROM3 0.719 

People PEOPLE1 0.767 0.724 0.887 
PEOPLE2 0.879 
PEOPLE3 0.875 

Physical 

Evidence 

PEVD1 0.828 0.674 0.862 
PEVD2 0.847 
PEVD3 0.786 

Processes PROC1 0.885 0.764 0.907 
PROC2 0.899 
PROC3 0.837 

Panademic  

Covid19 

COVD1 0.776 0.608 0.823 
COVD2 0.850 
COVD3 0.900 

Purchase 

Decision  

BUYD1 0.787 0.620 0.867 
BUYD2 0.778 
BUYD3 0.740 
BUYD4 0.734 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

1-5-2 Discriminante Validity: 

A - CROSS-LOADING: The Fornell–Larcker criterion  

postulates that a latent construct shares more variance with its 

assigned indicators than with another latent variable in the 

structural model. In statistical terms, the AVE of each latent 

construct should be greater than the latent construct’s highest 

squared correlation with any other latent construct. 

Table 05: Items Convergence reliability 
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Latent 

Variable  

Item  Domestic 

Tourism 

Marketing 

Mix 

Panademic  

Covid19 

Purchase 

Decision 

Product  PROD1 0.548 0.249 0.264 

PROD2 0.628 0.310 0.444 

PROD3 0.600 0.459 0.404 

Price  PRICE1 0.524 0.223 0.399 

PRICE2 0.572 0.236 0.381 

PRICE3 0.496 0.266 0.276 

Place PLACE1 0.435 0.257 0.238 

PLACE2 0.619 0.467 0.492 

PLACE3 0.531 0.446 0.394 

Promotion  PROM1 0.564 0.522 0.377 

PROM2 0.663 0.485 0.537 

PROM3 0.657 0.578 0.541 

People PEOPLE1 0.494 0.442 0.427 

PEOPLE2 0.550 0.494 0.358 

PEOPLE3 0.464 0.436 0.273 

Physical 

Evidence 

PEVD1 0.549 0. 315 0.405 

PEVD2 0.618 0.396 0.433 

PEVD3 0.610 0.329 0.396 

Processes PROC1 0.656 0.488 0.350 

PROC2 0.622 0.485 0.367 

PROC3 0.531 0.321 0.355 

Panademic  

Covid19 

COVD1 0.505 0.725 0.652 
COVD2 0.545 0.725 0.652 
COVD3 0.366 0.574 0.405 

Purchase BUYD1 0.469 0.528 0.806 
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Decision  BUYD2 0.506 0.596 0.834 
BUYD3 0.610 0.510 0.832 
BUYD4 0.623 0.388 0.666 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

B- Latent Variable Corrélations: The indicator’s loading with 

its associated latent construct should be higher than its loadings 

with all the remaining constructs .The correlation of latent 

variable with itself is considered the largest correlation compared 

to the remaining variables in the same column and line, which 

indicates that the variable is independent in itself and completely 

differs from the rest of other variables and there is no overlap 

between the variables. 

Table 06: LATENT VARIABLE CORRELATION 

Variable  Domestic 

Tourism 

Marketing Mix  

Panademic  

Covid19 

Purchase 

Decision 

Domestic 

Tourism 

Marketing Mix  

 

0.692 
  

Panademic 

Covid19 

0.601 0,657  

Purchase 

Decision  

0.671 0.514 0.817 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

 

1-6 Structural Model Analyze: 

  First, it depends on making sure of the hypotheses by 

evaluating the paths, and if the significant significance is 

achieved, then the hypotheses can be accepted and then 

determine the extent of interpretation independent variables and 

dependent variable through the determination coefficient R², and 
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then determine the strength of the effect of each independent 

variable on its own in explaining the dependent variable via F². 

The independent variables to predict the dependent variable and 

finally the Gof enables to measure the extent and strength of 

dependence on the standard and structural model in the study. 

A- Path-Coefficient Assessment: 

  The individual path coefficients of the PLS structural model 

can be interpreted as standardized beta coefficients of ordinary 

least squares regressions. Just as with the indicators’ weights and 

loadings, each path coefficient’s significance can be assessed by  

means of a bootstrapping procedure. 

  Paths that are non significant or show signs contrary to the 

hypothesized direction do not support a prior hypothesis, whereas 

significant paths showing the hypothesized direction empirically 

support the proposed causal relationship. 

  The relationship between variables is studied through P-Value, 

which determines the probability of error in relationship between 

two variables. If relationship is found, it must be significant by 

less than 5%, and the Beta coefficient is extracted from value of 

Original Sample. Whether it is positive or negative, the 

relationship is positive or negative. 

Table 06: Assessment of pathways 

Hypo Relation Strd 

Beta 

Strd 

Eror 
T-

Value 
P-

Value 

Decision 

H1 Covid19Domestic 

Tourism Marketing 

Mix 

0.567 0.100 5.568 0.000 Accepeted 

H2 Domestic Tourism 

Marketing Mix 

Purchase Decision 

0.452 0.070 6.346 0.000 Accepeted 

H3 Covid19 Purchase 0.451 0.074 6.201 0.000 Accepeted 
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Decision 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

B- Determination Coefficient R²: The primary evaluation 

criteria for the structural model are the R² measures. Because the 

goal of the prediction-oriented PLS‑SEM approach is to explain 

the endogenous latent variables variance, the key target 

constructs’ level of R² should be high. The judgment of what R² 

level is high depends, however, on the specific research 

discipline. Whereas R² results of 0.20 are considered high in 

disciplines such as consumer behavior, R² values of 0.75 would 

be perceived as high in success driver studies. In marketing 

research studies,R² values of 0.75, 0.50, or 0.25 for endogenous 

latent variables in the structural model can, as a rule of thumb, be 

described as substantial, moderate, or weak, respectively. It 

measures the ability of independent variables together to explain 

the dependent variable (10 p. 147). 

Table 07: Determination coefficient R² 

Variable  Determination 

coefficient R² 

Obsevation  

Purchase Decision 0.542 Moderate 

Domestic Tourism Marketing Mix 0.980 Substantial 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

The explanation was as follows: 

• The components of independent variable, the domestic tourism 

marketing mix contribute to explaining the purchasing decision 

with a value of 0.642, which is a moderate percentage. 

• The effects of Covid 19 explain the components of the domestic 

tourism marketing mix with a value of 0.78, which is also a 

Substantial rate. 

C- Effect Size F²: 

  After applying Bootstraping , the effect of each independent 
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variable on its own interpretation of dependent variable is 

measured, which is through F². 

Table 08: F² Effect Size 

Variable  Independant 

 Dependant 

Effect Size Obsevation  

Covid19 

Domestic Tourism 

Marketing Mix 

0.807 Substinal 

Domestic Tourism 

Marketing Mix 

Purchase 

Decision 

0.734 Substinal 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

• The independent variable Covid 19 alone explains the 

dependent variable domestic tourism marketing mix with a value 

of 0.807, which is a substinal value because it affects the tourism 

activity directly. 

• The independent variable alone, domestic tourism marketing 

mix explains the dependent variable the purchasing decision, is 

interpreted with a value of 0.734, which is a good value as an 

intermediate variable to explain the effect of Covid 19 on the 

purchasing decision. 

D- Predictive Relevance Model Q²: 

   Representing the ability of the independent variables to 

predict the dependent variable, it is required that the values of Q² 

be greater than zero, so it is Substantial. 

Table 09: Predictive Relevance Model 

Variable SSO SSE Q2 (1-SSE /SSO) 
Panademic  

Covid19 

87.00 17.096 0.803 

Domestic 

Tourism 

89.00 15.549 0,825 
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Marketing Mix 

Purchase 

Decision  

299  244.558 0,183 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

  It appears that the model has a predictive ability to explain the 

variable Covid 19 with a value of 0.803, while the dimensions  

marketing mix of domestic tourism have a value of 0,825, and 

the variable purchasing decision has a value of 0.183. 

E - Goodness Of Fit GOF: 

  It measures the extent of reliance on the standard and 

structural model of the study and can be calculated as follows: 

  
GoF = 0, 488, which is a Substantial measure because it is above 

0.36  (11 p. 207) 

2- Intermediate variable analysis: 

  The mediating variable represents the variable that explains 

the reason for relationship between independent variable and 

dependent variable in the case of our study of the mediating 

variable is: domestic tourism marketing mix between 

independent variable Pandemic Covid 19 and dependent variable 

purchasing decision and the effect of mediating variable can be 

analyzed according to: 

2.1 Total Effect Measurement: 

  We are interested in measuring the relationship between 

independent and dependent variable across mediator, which must 

be significant at a level of significance 0,05 representing total 

effect according to the following form: Path a + Path b Through 

Bootstraping we extract the indirect effect and found a value of 

0.000, which shows that The relationship between the 
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independent variable: variable Pandemic Covid 19 and the 

dependent Purchase Decision via  mediator domestic tourism 

marketing mix are considered significant and acceptable. 

2.2 Determining Total Effect interval confidence: 

  If the value of zero is found between the lower limit and the 

upper limit of confidence interval, there is no effect of mediating 

variable, and in the case of our study, the zero does not belong to 

confidence interval {0,235265 - 0,681585} So domestic tourism 

marketing mix is considered acceptable as an intermediate 

variable between variable Pandemic Covid 19 and variable 

purchasing decision, which achieves Hypothesis 03 that 

Pandemic Covid 19 influences the purchasing decision through 

the mediating of the variable of domestic tourism marketing mix. 

Table 10: Mediator variable test 

Path 

A 

Path 

B 

Inditrect 

effects SE T-Value 

Min 

interval 

confiance 

Max 

interval 

confiance 

0,725 0,653 0,496 0,096 4,93151042 0,235265 0,681585 

Source: Own Construction based on SMART PLS 3.2.8 outputs 

3. RESULTS AND DISCUSSION :  
  The study proposes to encourage domestic tourism as one of 

the quick alternatives to re-activity at the present time to mitigate 

the repercussions of Covid 19 pandemic, by following the utmost 

levels of health and safety, and using technology in the rapid 

detection of arrivals and the required analyzes and adapting the 

appropriate marketing mix for tourism in light of the current 

conditions that are concerned with precautionary measures and 

health protocols to activate The purchasing decision. The paper 

concluded that the tourism sector benefits from seizing an 

opportunity in front of it to reconcile with the domestic tourist, 

after raising the quarantine and gradually returning life to 
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normal, because it is relied upon to move the wheel of the sector 

after it stops by developing a marketing mix concerned with 

health-safe tourism products, facilities through installment 

payments for trips Tourism, reducing hotel prices and services to 

encourage tourism, promoting online virtual tours, training 

employees on modern technology to communicate with 

customers. 

Conclusion: 

  The promotion of domestic tourism enables the mitigation of 

Covid 19 pandemic repercussions and the activation of 

purchasing decision by creating confidence for tourists in light of 

global conditions and the spread of pandemic to compensate even 

a small part for inbound tourism. The study indicated that 

marketing mechanisms for domestic tourism are worthwhile. 

Where the paper examined the factors that lead to mitigating the 

effects of pandemic, on the one hand, and on the other hand, 

activating the purchasing decision through intermediate variable, 

the marketing mix of domestic tourism that leads to benefit from 

directing the tourist demand. This paper identified factors that 

affect the tourist's position and its impact on purchasing decision, 

the direction of marketing mix for domestic tourism, the most 

important of which are health measures and the focus on product 

quality and electronic promotion. 

Recommendations: 

✓ Promote domestic and regional tourism. 

✓ Activating the role of strategic health sector, in 

cooperation with the tourism sector, in enhancing tourist 

confidence in light of global conditions and the spread of 

the pandemic. 
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✓ Equipping the tourism infrastructure with international 

standards to prevent transmission of infection. 

✓ Reopening tourism and commercial activities, opening 

borders and airports, while following strict preventive and 

health systems 

✓ To coordinate regarding canceling or facilitating visas, and 

circulating electronic visa systems. 

✓ Standardization of protocols to support aviation, which 

remains the most important factor in supporting the 

tourism sector. 

✓ Focusing on qualitative indicators and the tourist profile, 

and the shift from quantitative to quality strategies 

✓ Promote innovation, especially in small and medium-sized 

enterprises, for recovery 

✓ Inclusion of women, youth and local people in the cultural 

tourism supply chain 

✓ Expanding the scope and smoothness of access to places of 

cultural tourism in tourist destinations for people with 

special needs. 
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Abstract: 

    The level of political representation of women in various legislative 

bodies around the world varies widely, and recent decades have seen a 

marked increase in the frequency of calls for women's empowerment 

and for their participation in political life. Despite these calls, efforts 

to involve women in political life still face many obstacles, especially 

in Arab countries. This study compared the participation of women in 

political life in the Arab countries of North Africa and the rest of the 

Arab countries of South-West Asia, noting the great importance of the 

role of women in political life, especially after the constitutional 

amendments of most Arab countries. 

key words: Women - Political Life - The Kota System - Elections - 

The Principle of Gender Equality. 
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Introduction : 

   The level of political representation of women in different 

legislative bodies around the world varies greatly (The Arab quota 

report: selected case studies, 5-6 December 2004) , The women in 

the Arab world, is that as in other areas of the world, have 

throughout history experienced discrimination and have been 

subject to restriction of their freedoms and rights. Many of these 

practices and limitations are based on cultural and emanate from 

tradition and not from religion as many people supposed, these 

main constraints that create an obstacle towards women's rights 

and liberties are reflected in the participation of women in political 

life. Although there are differences between the countries, the Arab 

region in general is noted for the low participation of women in 

politics. Universal suffrage has become common in most countries, 

but there are still some Arab women who are denied such rights 

(Sabbagh, 2005) . 

   There have been many highly respected female leaders in Arab 

history, such as Shajar al-Durr (13th century) in Egypt, Queen 

Orpha (d. 1090) in Yemen. In the modern era there have also been 

examples of female leadership in Arab countries. However, in 

Arabic-speaking countries no woman has ever been head of state, 

although many Arabs remarked on the presence of women such as 

Jehan Al Sadat, the wife of Anwar El Sadat in Egypt, and Wassila 

Bourguiba, the wife of Habib Bourguiba in Tunisia, who have 

strongly influenced their husbands in their dealings with matters of 

state. Many Arab countries allow women to vote in national 

elections. The first female Member of Parliament in the Arab 

world was Rawya Ateya, who was elected in Egypt in 1957. Some 

countries granted the female franchise in their constitutions 

following independence, while some extended the franchise to 
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women in later constitutional amendments (council, 25 November 

2014.) . 

1-Importance of the subject: The importance of studying this 

subject is in several points, including: 

- The importance of this study affect an important member of the 

community which is Women, in addition this subject is related to 

the application of a constitutional rule of law, which is the 

principle of equality between genders. 

- In Arab countries women make up a numerical superior category. 

2-Objectives and goals of the study: 

-Highlighting the special international efforts to the advancement 

of women's rights conventions and international conferences. 

-Determine the progress of the Arab countries in the field of human 

rights, and specifically women's participation in political life. 

-Stand on the results of their national plan to activate the political 

participation of women. 

-Indicate the most important legal mechanisms that would activate 

the political participation of women. “Such as the Quota system”. 

-Indicate the obstacles that stand in the face of women's 

participation in political life. 

-Indicate the above with the differences between women's 

participation in political life in the North African Arab countries 

and the rest of the Arab countries located in Southwest Asia. 

3-Reasons for choosing this subject of research: 

a- Subjective reasons: 

-Scientific curiosity in dealing with topics related to women and 

political life. 

-Attempting to provide a clear view about what is actually 

happening in the Arab countries with regard to this topic, where I 

noticed the ignorance of many of you about the fact of the situation 

there, especially with regard to women's issues. 
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b- Objective reasons: 

- The modernity of subject. 

-The evolution of the legal status of Arab women at the 

international level in terms of a set of rights that other legislation 

still did not reach the minimum of it. 

-The great importance of the role of women in political life, 

especially after the constitutional amendments after the 

independence of most Arab countries, which was colonized. 

4- The research method: 

I used both quantitative and qualitative methods, by analyzing the 

ideas, and giving statistic, and show the historical development of 

women’s participation in political life. 

5- The plan: we divided our research studies into three chapter as 

follow:  

Chapter one: women’s participation in political life in Southwest 

Asia Arab states. 

Chapter two: women’s participation in political life in North 

African Arab States. 

Chapter three: obstacles that hinder Arab women in political 

participation. 

 

CHAPTER ONE : WOMEN’S PARTICIPATION IN 

POLITICAL LIFE IN SOUTHWEST ASIA ARAB STATES. 

We are going here to deal with the most important countries in 

Southwest Asia Arab states, Intruders the Saudi Arabia, then United 

Arab Emirates, Kuwait, and Iraq 

1-Saudi Arabia: 

         King Abdullah has granted women the right to vote in the 2015 

municipal elections. The king also appoints 30 women to the top 

advisory body, the Shura Council (ZohraTaourit, 2014-2015) . The 

body cannot legislate and its male-dominated chamber has so far not 

taken up a request by three female members to discuss the issue of 
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allowing women to drive. The Saudi government also has rolled out a 

law penalizing domestic abuse, including neglect. The law does not 

address the guardianship system that grants male family members 

authority over their female relatives ( Topic guide for human rights 

council) . 

2-United Arab Emirates: 

     The UAE is among the most socially liberal of the Gulf States and 

authorities have made an effort to hire women to prominent 

government roles. However, traditional attitudes toward women have 

run up against the country's modern image.  In the UAE, in 2006 

women stood for election for the first time in the country's history. 

Although just one female candidate - from Abu Dhabi - was directly 

elected, the government appointed a further eight women to the 40-

seat federal legislature, giving women a 22.5 per cent share of the 

seats, far higher than the world average of 17.0 per cent (Women in 

parliament and politics in the UAE: A Study of the first federal 

national council elections). 

3- Kuwait: 

    Women earned the right to vote for the first time in 2005, and in 

2009, four women won seats in parliament. As in nearby Qatar, they 

aren't able to convey citizenship to their children. Those born to 

Kuwaiti mothers do get the same benefits as Kuwaiti citizens up until 

they're 21. That includes free education, health care, and monetary 

benefits. Unlike in neighboring Saudi Arabia, women can drive and 

travel on their own. They aren't required to cover their heads, though 

expectations of modest dress remain as in other Gulf countries 

(Shalaby, 2015) . 

4- Iraq: 

   There are no laws focusing on domestic violence against women. 

The country's 2005 constitution states that a quarter of parliament 
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seats and government positions must go to women. This later was 

extended to provincial and local councils. 

         Arab women are under-represented in parliaments in Arab states, 

although they are gaining more equal representation as Arab states 

liberalize their political systems. In 2005, the International 

Parliamentary Union said that 6.5 per cent of MPs in the Arab world 

were women, compared with 3.5 per cent in 2000. In Tunisia, nearly 

23 per cent of members of parliament were women. However, the 

Arab country with the largest parliament, Egypt, had only around four 

per cent female representation in parliament. Algeria has the largest 

female representation in parliament with 32 per cent (The Arab quota 

report: selected case studies, 5-6 December 2004). 

         It was held a workshop in Cairo, Egypt, in December 2004, 

witch reviewed the experiences of quotas in the Arab world 

((UNDP)), since the workshop in 2004, a lot has happened in the Arab 

region. Women in Kuwait were given the right to vote for the first 

time in 2005. In the parliamentary elections. 

 

CHAPTER TWO: WOMEN’S PARTICIPATION IN 

POLITICAL LIFE IN NORTH AFRICAN ARAB STATES. 

We are going here to deal with the most important countries in North 

African Arab states, Intruders Algeria, then Morocco, Tunisia, and 

Egipt. 

1- Algeria: 

     Regional Bureau for Arab States of the United Nations Women's 

Algerian congratulated the decision to appoint seven women ministers 

in the new Algerian government, saying that the new government 

recorded a historical precedent presence of seven female ministers and 

ministerial staff, which is the first time that this issue of the 

appointment of women in the executive Algerian device ((UNIFEM)., 

2014). 
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     It is commendable and striking is that the proportion of women 

ministers, women in this government equal to 20%, the ratio serves as 

a precedent not only in Algeria but on the Arab level and even 

international, particularly those characterized by the new government, 

the attribution of the Ministry of significant size of the education 

sector to a woman for the first time opens up in front of the biggest 

female element spaces after the law of women's participation in 

political life in 2012, a law that contributed to the entry of more than 

100 women to parliament in accordance with the quota system, which 

was enacted in this regard (Anscher, 2014) . 

   She was with a spokeswoman in the same context of the wishes of 

the ministers of the new female success in their posts and Algeria 

further progress in the areas of political participation and 

empowerment of women as an ideal role model among Arab countries 

in this regard, pointing out that the decision of the Algerian shows the 

faith of the Algerian state energies of women's existing investment in 

order the advancement of the state by ensuring that women's political 

participation and the assumption of decision-making positions,  To 

indicate the ministers who belong to that  Algerian government are 

Nouria bin Gabrit Minister of National Education, Delilah Boujemaa 

Minister create the region and the environment, Nadia Labidi, 

Minister of Culture, Monet Muslim minister of national solidarity, 

family and women's issues, flower Drdora Minister of Post and 

Technologies of Information and Communication, Nouria Yamina 

Zerhouni as Minister of Tourism traditional industry, Aisha Tagabo 

Minister Delegate to the Minister of Tourism and Handicraft 

expensive traditional industry . 

      Despite the many gains of Algerian women at all levels, but there 

is still a clear deficiencies in all forms and participation in various 
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political institutions of the local or national levels boards and even in 

the political parties ,the parliament , the government and the ministry. 

     The Algerian women's participation alongside men in elected 

councils , local or legislative ones , of the most important conditions 

of democracy , when we talk about democracy today , we must 

recognize that one concentrates is equality , and to give the 

opportunity for all without distinction or discrimination between the 

sexes (Titilia, Zed El Khir Titilia, Upgrade Algerian women's 

representation in elected councils, Submission to complete the Master 

Certificate Requirements, Under 2013/2014, p. 48) .   

      The Inter-Parliamentary Union announced that Algeria recorded 

the largest percentage of progress on women's representation in the 

National People's Assembly and the National Assembly compared 

with the rest of the region where he highlighted the importance of 

maintaining the percentage of quota "quotas" in the elections to 

increase women's participation in political life. 

       Annexation of the report, seen by "leading" a copy of which 

Algeria among the top three countries that have seen progress in the 

parliamentary elections, in terms of the application of the quota 

imposed by the law in addition to Senegal and "Timor-Leste", while 

Algeria is the first Arab countries that have crossed the 30% of the 

post women in parliament, where the turnout was 31.6%, and this is a 

remarkable achievement in a region that has failed to maintain the 

hope of democratic change in the Arab spring countries, but Egypt and 

Libya have the lowest level of participation of women in all countries 

the ratio is less than average and stood at 13.2%. 

2- Morocco: 

     Increased representation of Moroccan women in political life in 

general and in local councils in particular has now become a reality. 
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Recently, the Moroccan Parliament amended the local election law to 

raise female representation from 12% to 27% in municipal councils. 

    On June 12 2009, 3,324 women were elected to local councils 

throughout the Kingdom of Morocco, representing nearly 12 percent 

of the total seats under contention. Thanks to an electoral quota 

system pursued by women’s rights advocates, this percentage 

dramatically increases the representation of women in elected 

government. Winning electoral campaigns is likely the easiest hurdle 

these courageous women will have to overcome. 

    Although women’s rights in Morocco are guaranteed in the 

country’s constitution drafted initially in 1962, and supported through 

the teachings of Islam, cultural traditions have contributed to much 

higher illiteracy and poverty rates among women when compared to 

men. The Kingdom started tackling this problem in the 1990’s through 

debate on family law legislation, which was passed by King 

Mohammed VI in 2004. The King also passed the nationality code in 

2006, allowing women to pass Moroccan nationality to their children. 

Additional reforms in the judicial and education sectors are currently 

being discussed to maintain the momentum of women’s active 

political participation.  For example, reforms are being made on the 

communal charter to mandate quotas for the number of women sitting 

on the councils’ executive boards and advisory bodies. The King 

recently stated that the need for women to have a presence within the 

upper ranks of the Kingdom’s judicial system is paramount, reflecting 

his sentiment behind these reforms (Broomell, 2010). 

     The Moroccan government is also actively investing resources in 

programs that support the implementation of these reforms. For 

example, the Ministry of Interior recently launched a local governance 

program that supports the active participation of women in the 

political process. In addition, the Ministry devoted 10 million dirhams 
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($1,25m) to finance projects of Moroccan political parties and civil 

society representatives that seek to increase women’s participation. 

     Through ongoing governmental reforms, training programs and 

resource allocation, women’s equal representation in Moroccan 

politics can become a reality. 

3-Tunisia: 

    Women from all walks of life, age groups and regions of Tunisia 

took to the streets in the December 2010 – January 2011 uprising that 

led to the ousting of former dictator Zine El Abidine Ben Ali on 

January 14, 2011. Women also participated in large numbers in the 

October 2011 National Constituent Assembly (NCA) elections as 

candidates and campaigners, Considering that Tunisia has long been 

on the frontlines in gender politics, electoral lists for the parliamentary 

elections that took place on October 26 have proved a disappointment; 

female candidates led 11 percent of electoral lists. Given that women 

made up 50.5 percent of registered voters (up from 45 percent in 

October 2011), the low percentage of female candidates sparked 

outrage among female activists who had a leading role during the 

Tunisian revolution in 2011 and who, over the last three years, have 

stood steadfastly against trends that threatened to derail the 

democratic movement. Despite their increasing political participation 

and the constitutional and legislative protection for women’s political 

and civil rights (such as Article 24 of the Tunisian Electoral Law 

ensuring parity in electoral lists), Tunisian women find themselves 

almost excluded from “real” political opportunities (Yahia, 2012). 

    Equally important, statistics show that female political participation 

is remarkably lower in the interior regions than the coastal ones—

particularly surprising given that voter registration among women in 

the interior governorates is higher than for men. The exclusionary 

stance is particularly clear, for example, in the Tataouine governorate 
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located in southern Tunisia, where female candidates led no electoral 

lists, despite the fact that vertical parity and alternation was 

guaranteed by the Fundamental Law 16/2014 on Elections and 

Referenda, enacted in May 2014. 

       Unfortunately, the absence of “real” political representation of 

Tunisian women was not restricted to electoral lists. Men also 

dominated the media exposure discussing the 2014 elections. 

According to The Independent High Authority for Elections (ISIE), 

every candidate had three minutes on a national channel to deliver 

his/her electoral program. However, even those TV sessions provided 

for candidates to briefly present their electoral programs were male-

dominated programs, obstructing womens’ opportunity to demonstrate 

their political leadership skills. “Unless [there is an] impediment, only 

the head of list can present its political program on national media,” 

said ISIE. Accordingly, women only enjoyed 11 percent or less of 

national media time (Fdhil, 2014) . 

4-Egypt: 

     Women’s political rights in Egypt is a subject that is rarely 

discussed by the general public. While most ministries, governmental 

positions and political candidates are predominantly male, women 

who do participate are not given the same support and confidence that 

is usually given to men.  

     During the 2008 local council election, the parties nominated low 

percentages of women candidates. Out of the National Democratic 

Party‟s (NDP) 52000 candidates, only 6000 were women. The Wafd 

Party nominated 24 women out of their 520 candidates. El Tagamoa'a 

Party nominated sixteen women out of their 234 candidates, and the 

Generation Party (El Gil) nominated seven women out of their 74 

candidates. The Nasserist party nominated only five women out of 

151 total candidates, and out of the Republican Party‟s (El Gomhory) 

fourteen candidates, two were women. Only 2335 women were 
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elected, totalling 4.4% of the total local council members. The 2008 

report of the International Parliamentary Union on Women's Status 

ranks Egypt 134 in women's participation in parliament out of 188 

countries. Rwanda, Sudan, and Cuba come in first, second and third 

respectively (Amany Khodair, p. 4).        

     When you had the quota system of 2010 with 64 seats for women, 

it was just an idea for tokenism. It was just to fulfill Egypt’s 

international commitments; it was not about real implementation. 

      In the 2011 parliament, which was dominated by the Muslim 

Brotherhood and Islamists, the quota system was very weak and even 

counterproductive. “We barely had a quota, “There was a quota of one 

woman on each party list -which was nothing because the law did not 

put a clear statement around where to put the woman on the list. So of 

course, every party had women towards the bottom because they 

wanted to win more seats and knew the general public would never 

vote for a list that has women as a priority.” 

      In spite of the January 25 Revolution has witnessed active 

participation of Egyptian women, but the subsequent legislation on the 

Revolution had abolished the quota system resulted in the 

representation of low for women in the parliamentary elections in 

Egypt, where he has won (9) ladies only and represent the percentage 

of no more than 7 to 1% of the the current parliament seats. 

        

CHAPTER THREE: OBSTACLES THAT HINDER ARAB 

WOMEN IN POLITICAL PARTICIPATION 

     The role of women in politics in Arab societies is largely 

determined by the will of these countries' leaderships to support 

female representation and cultural attitudes towards women's 

involvement in public life. Dr Rola Dashti, a female candidate in 

Kuwait's 2006 parliamentary elections, claimed that "the negative 

cultural and media attitude towards women in politics" was one of the 
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main reasons why no women were elected. She also pointed to 

"ideological differences", with conservatives and extremist Islamists 

opposing female participation in political life and discouraging 

women from voting for a woman. She also cited malicious gossip, 

attacks on the banners and publications of female candidates, lack of 

training and corruption as barriers to electing female Member of 

Parliament. 

And there are many others barriers like: 

• Starting from the patriarchal culture of the society which is reflected 

on the social and economic situation of women ending by the 

offensive discriminatory laws and practices of the authoritarian ruling 

regime the obstacles that hinder Arab women from political 

participation is lying in between. while educational and income levels 

do not have a direct impact on voting, they tend to enhance the 

participation of women in campaign organizations and in the 

memberships of non-governmental organizations (NGOs) (Tiltnes, 

2000). 

• Under authoritarian rule, political activities are held secretly and it is 

difficult for women to get involved in secret work due to norms and 

traditions. 

• Legislature are unwilling to increase and empower women political 

participation and their attainment of political rights as well as social, 

cultural, civil and economic rights and utilizing Islamic religion to 

exploit and discriminate against women, Sudanese women up to date 

are controlled by their husbands and families by law. 

• The quality and Intensity of women political participation is also an 

obstacle, because of the fact that women represent their parties in the 

first place and not women, they do not fight for women rights and for 

better status and their participation in decision making process is 

usually nil and not real (Musaddaq, 2000, p. 244). 

• Cultural and social norms confine politics to men and bind women 

with the domestic sphere. 
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• Women do not own the social capital and the economic resources to 

advance their position or to participate in politics usually (Margaret, 

2000). 

• Lack of training to women in political parties and the exclusion of 

women issues in their programs. 

• Political parties are targeting women as voter, not as actors and can 

play enormous role in politics. 

• The media is playing an important role in erasing the modest women 

political participation, in Sudan women is rarely presented as 

politician in the media, even when they image a politician woman they 

impose their domestic roles and neglect their public activities. This 

false portrait ensure to the society the gender division of labor and 

express the vision of women never succeed if they are not mothers and 

wives although if they are politicians. 

Conclusion: 

    Women in the Middle East and North Africa did not witness only a 

social transformation, but also a political transformation in the 

contemporary Arab world. Among their legal rights is voting, which 

grants them the right to put their choices and opinions into 

consideration concerning political decisions.    

      The contemporary political system is based on elections in many 

Arab countries. Women were granted the full right to vote on a 

universal and equal basis in Lebanon in 1952, Egypt in 1956, Yemen 

in 1967, Iraq 1980, where Syria in 1949 with restrictions or conditions 

lifted in 1953 and in Kuwait in 1985 but later removed and re-granted 

in 2005, Tunisia in 1959, Mauritania in 1961, Algeria in 1962, 

Morocco in 1963. After one year, women in Libya and Sudan were 

able to vote also in 1970, Bahrain in 1973, Jordan in 1974, and Oman 

in 1994. 
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As a sum up, we can say, In spite of these efforts and the progress 

achieved in recent years, the substantive participation of women in 

political life is still limited. 

    We hope with this entirely positive changes in the legislation of the 

Arab states and accession to international treaties aimed at promoting 

women's rights, will be realized in the future in women's access to 

what they wish in the political field. 
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