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 وتصفيفها. التحرير لرتتيبهارتحة هليئة أمانة املقاالت املق ترسل 
 املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها. تعرض 
 .حترر املقاالت ابللغة العربية أو ابللغة الفرنسية ويتعني على أصحاهبا مراعاة أجبدايت املقال األكادميي 
 .يذكر صاحب املقال امسه ولقبه ورتبته العلمية وصفته ومؤهالته املهنية 
 ب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم إىل جملة أخرى.جي 
  املنهجي.ترتب املراجع يف هناية املقال حسب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتسلسل العلمي 
  سطرا ابلفرنسية أو ابلعربية وفقا للغة املقال مع ذكر الكلمات املفتاحية. 15ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز 
  صفحة. 30تتجاوز املقاالت صفحات وال  10ملقاالت عن تقل اال 
  أعلى وأسفل الصفحة  2ميني ويسار و  1.5سم واهلوامش  29 ×سم  21على ورقة تكتب املقاالت

 للهوامش ابلنسبة 12و  لمنتابلنسبة ل 16حجم  traditional arabic بصيغة خط:ومقاس الكتابة 
ابلنسبة  10ابلنسبة للمنت و  12لفرنسية حجم ابلنسبة للغة ا   Times New Romanوبصيغة 
 للهوامش 

  اجمللة بكلية احلقوق والعلوم السياسية برج بوعريريج مطبوعة يف نسخة ورقية  أبمانةو تودع املقاالت أترسل
                للمجلة:أو على الربيد االلكرتوين   CDومصحوبة بنسخة على قرص لني 

  د إىل أصحاهبااملقاالت اليت ال تنشر ال تر 
  متلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لدى أيه جهات أخرى إال بعد احلصول على ترخيص

 رمسي منها.
  املذكورة.ال تنشر املقاالت اليت ال تتوافر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة 
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 وسائل إنفاذ القانون اإلنساين و مكانة احملاكم اجلنائية الدولية منه

 
 د/ خضري حممد
 أستاذ حماضر ب
 جامعة برج بوعريريج

 امللخص : 
بيان الوسائل اجلوهرية إلنفاذ القانون الدويل اإلنساين و اليت تسعى لضمان تسعى املقالة احلالية إىل         

احرتام قواعده نظرا لكونه أهم فرع من فروع القانون الدويل يعاين من عدم احرتام قواعده و هذا ابلنظر إىل 
ن حبيث زمن ارتكاب انتهاكاته و هو زمن احلرب ؛ و املعلوم أن احلرب أخطر زمن يلجأ فيه إىل القانو 

 يصبح القانون يف حالة من زوال الفعالية .
و توجد عدة وسائل إلنفاذ هذا القانون كالنشر و اختاذ التدابري التشريعية الالزمة و اللجنة الدولية لتقصي 
احلقائق و الدولة احلامية كما توجد الوسائل القضائية أين تظهر احملكمة اجلنائية الدولية كأمهها مجيعا و اليت 

ظهورها بتغيري مظاهر عدم فعالية هذا القانون و أخرجته من حالة الضعف إىل حالة احملاسبة و  مسح
 العقاب.

 
 مقدمة :
يتضمن كل قانون حىت حيقق األهداف املرجوة منه أساليب و آليات لضمان تنفيذه ؛ و ال خيـرج  

 تنفيذ بله إنفاذ هكذا بصيغةالقانون  الدويل اإلنساين عن هذه القاعدة بل هو أحوج قانون غلى ضمان 

أمسى من القانون الدويل العام ذاته ، ألن هذا األخري يهدف إىل تنظيم العالقات بني  املبالغة ألن هدفه رمبـا
 الدول أثناء السلم و ذلك يهدف إىل محاية األرواح وقت احلرب .

ب )املطلب األول (   لذا فاحلاجة ماسة إىل احلديث عن هذه الوسائل اليت بواسطتها أننس احلر  
الذين مل مينحوا  وحنن يف أمس من ذلك إىل احلديث عن احملاكم اجلنائية، ألننا حباجة إىل معرفة مصري أولئك

 لإلنسانية مكاان يف ظل هذه العالقات )املطلب الثاين( .
حث إن كانت و هتدف الدراسة احلالة إىل البحث يف آليات ووسائل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين و الب

 هذه الوسائل كفيلة بردع اإلنتهاكات املتواصلة ألحكامه .
 املطلب األول : وسائل إنفاذ القانون اإلنساين 

يعرف القانون اإلنساين أساليب و وسائل متعددة إلنفاذه؛ و يعتمد الفقهاء يف عرضهم هلا على  
ملوضوع حمل الدراسة يتعلق ابألجهزة معايري متعدد حبسب طبيعة املوضوع املعاجلة فيه؛ و نظرا لكون ا

 القضائية اليت تتوىل إنفاذ هذا القانون على املستوى الدويل فإنه مت تقسيمها إىل :
 الوسائل القضائية )الفرع األول ( -
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 الوسائل األخرى )الفرع الثاين ( -

 الفرع األول : الوسائل القضائية 

إمنا هو قانون وقائي حيث يتجه حنو محاية  مل يكن القانون اإلنساين قانون ردعيا يف حد ذاته و
الضحية و ليس إىل معاقبة اجلرم و لكنه مل ميتنع من جعل بعض االنتهاكات لقواعده مبثابة جرائم دولية 

 تقتضي "ردعا جنائيا" نظرا لعلمه أبن أي نظام قانوين ال ميكنه أن يستقيم مبنأى عن اجلزاء .
حاكم الوطنية للدول املنظمة إىل معاهداته ابعتباره أهم أسلوب تقليدي و أوكل مهمة املتابعة و العقوبة للم

إلنفـاذ هذا القانون و بعد التطورات اليت حدثت على الساحة الدولية املتمثلة يف إنشاء احملاكم اخلاصة 
(Ad-hocو احملكمة اجلنائية الدولية ظهرت إمكانية متابعة انتهاكات القانون اإلنساين من قبل هذه  ) 

 احملاكم الدولية .
 البند األول : احملاكم الداخلية

يقوم القانون الدويل بتشجيع الدول على اختاذ التدابري التشريعية الالزمة يف قوانينها الوطنية لتتمكن  
حماكمها اجلزائية الداخلية من ردع انتهاكاته ذلك أن القاضي الوطين ال ميكنه أن يستقي نصه العقايب من 

 لدولية مباشرة ألن املعاهدة ال جترم .املعاهدات ا
و يقوم هذا النظام على اعتبار الدول ستطبق االتفاقيات حبسن نية و ابلتايل فإهنا ستتجه حنو 
معاقبة مواطنيها و عسكرييها الذين يرتكبون جرائما موصوفة أبهنا جرائم حرب و انتهاكات جسيمة 

 . 1ما يبقي التصرف العقايب حكرا على الدول وحدها  للقانون الدويل اإلنساين أمام حماكمها ؛ و هذا

و أمام هذا الوضع فإن الدول حرة يف القيام ابلتجرمي من عدمه ؛ ذلك أن الكثري منها و رغم 
انضمامه إىل معاهدات القانون اإلنساين فهي إما أهنا مل تقم بنقلها إىل التشريع الداخلي كما هو احلال مثال 

 ، و إن قام بذلك فإنه ال يعتربها كجرائم يف إطار قانونه اجلنائي الوطين .2يف اجلزائر و فرنسا 
وهذا ابلضبط ما 3و يرى الفقيه لومبوا أنه هبذه الطريقة تصبح احملاكم الوطنية أدوات للجزاء الدويل 

يشكل حسب رأيه نقطة ضعف هذا النظام على أساس أننا يف مواجهة جهات قضائية سيادية ال توجد 
 اءات ممكنة ملراقبتها و معرفة مدى حياديتها و لعل أهم مثال هو ما حدث يف " حماكمات ليبزغ "أي إجر 

، و لعل هذا الوضع ما حتم البحث يف وسائل أخرى أكثر ضماان و حيادية  و هو ما جتسد يف احملاكم 
 اجلنائية الدولية .

 . البند الثاين : احملاكم الدولية اجلنائية
يغت هبا اتفاقيات القانون اإلنساين حىت تلقى قبوال لدى الدول قد جعلت إن التقنية اليت ص

 األنظمة القضائية للدول املنظمة أهم أسلوب لردع انتهاكات هذا القانون .
حيث أظهرت الدول حرصا شديدا على سيادهتا إذ أهنا علمت أن السيادة حتتوي على جانب 

ربه الفقيه لومبوا مبثابة السبب الرئيسي الذي يعرتض الدول آخر و هو أهنا "قضائية" و هو الشيء الذي اعت
 . 4جلهاز دويل –و لو بصفة احتياطية  –يف توكيل سلطتها القضائية 
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كفيل بتربير موقف معاهدات القانون الدويل اإلنساين اليت مل تنص   5و لعل هذا الوضع وغريه
مل تنفها   –و هو األهم  –عده و لكنها تعمل على ردع انتهاكات قوا6صراحة على إنشاء حمكمة دولية 

كذلك بل ابلعكس كانت دائما أتخذها بعني اإلعتبار ؛ و كأن امكانية وجود حمكمة دولية جنائية كان 
7 1949متوقعا سنة 

   . 
لقد اجتهت اتفاقيات القانون اإلنساين حنو أتسيس نظام يقوم على مبدأ عاملية املتابعة ممهدة  و

 الدولية اجلديدة عساها أن تقوم بتعزيز آليات اإلنفاذ األخرى . بذلك الوضع للمحاكم

 الفرع الثاين : الوسائل األخرى        
يهدف القانون اإلنساين إىل التقليل من حدة احلرب و حتديد الوسائل املستعملة فيها ؛ ولذا فقد         

 ذ كل الطرق و الوسائل الالزمة لذلك.رأى صائغو اتفاقياته  أنه من الضروري جدا لبلوغ هذا اهلدف اختا
فكان من نتائج هذا الوضع  تعدد و سائل و آليات إنفاذه ، إذ مل يكتف هؤالء )صائغو االتفاقيات ( 
ابعتماد الوسـائل الداخلية فحسب )البند األول (؛بل اجتهوا إىل أكثر من ذلك حيث عززوا تطبيقه 

 ابلوسائل الدولية أيضا )البند الثاين(.
 ند األول: الوسائل الداخلية الب

أظهرت اتفاقيات القانون اإلنساين يف جمال اإلنفاذ  وجود عدة طرق و وسائل ؛كرتمجة املواثيق  
الدوليـة إىل اللغات الوطنية،و احلرص على احرتام الشارات احملمية ، و متديد وضع األشخاص احملميني ، 

و  .، و احلرص على تعيني موضع املواقع و اآلاثر احملمية  وتعيـني مستشارين قانونيني لدى القوات املسلحة
  لعل أهم هذه األساليب هو: نشر القانون اإلنساين )أوال( و اختاذ األساليب الالزمة )اثنيا( .

 أوال: نشر القانون الدويل اإلنساين  .     
،مبقتضى املواد 1949ع جلنيف لسنة يعترب نشر القانون الدويل اإلنساين إلتزاما دوليا فرضته االتفاقيات األرب

:47(I،)48 (II،)127(III،)144(IV منها ، و اليت نصت على أن ) 
 :"...تتعهد الدول بنشر هذه االتفاقيات على أوسع نطاق ممكن ....".

وال شك أن هذا االلتزام يعترب إجراءا وقائيا حيث أن العلم ابلقانون اإلنساين خيفف من حدة انتهاكه      
 نح فعالية إلنفاذ و مراقبة تطبيقه .و مي

و يعترب هذا االلتزام مفروضا يف حالة السلم أساسا؛ إذ أنه ما دام حيضر للحرب وقت السلم فإن  
 التقليل من حدهتا ينبغي أن يكون ابملثل .

من  82و إذا كان النشر ينبغي أن يكون يف أوساط العسكريني يتسم خبصوصية أكثر؛حيث تقرتح املادة :
لربوتوكول  اإلضايف األول إنشاء مؤسسة املستشار القانوين للقوات املسلحة و الذي يقوم بتقدمي املشورة ا

 للقادة بشأن تطبيق االتفاقيات.
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و كذلك يف أوساط اجلامعيني حيث إنه ينبغي تدريسه كما يقرتح األستاذان ماركو سالسويل  و أنطوان 
ل املادة القانون الدويل اإلنساين مقياسا خاصا هبا يف الربانمج بوفيي برانجما أدىن ما يقال عنه أنه جيع

 الدراسي اجلامعي .
 اثنيا: اختاذ التدابري التشريعية الالزمة 

يفرض القانون اإلنساين على الدول املنضمة إىل معاهداته اختاذ تدابري تشريعية خمتلفة تضمن هبا  
فيما   complianceشريعاهتا الداخلية من جهة ،و تطابقهاالدول نقـل التزاماهتا االتفاقية اجلديدة إىل ت

 بينها حىت ال يكون هناك تضارب بني التزاماهتا االتفاقيات و التزاماهتا الداخلية من جهة اثنية .
( من اتفاقيات جينف على أن :"تلتزم IV)50 (II،)129 (III،)146(،I)49حيث نصت املواد : 

دابري التشريعية لردع االنتهاكات اجلسمية الواردة يف اتفاقية و ذالك بتحديد الدول املتعاقدة ابختاذ كافـةالت
  اجلزاءات اجلنائية املقابلة هلا...".

و تقوم فكرة اختاذ التدابري التشريعية تلك من منطلق كون هذه املعاهدات الدولية ال جترم الفعل أو 
" نظرا النعدام 8ال تنشئ "جرائم دولية السلوك الذي تنهى عن القيام  به ، فهي حسب بعض الفقهاء 

حتديد العقوابت يف املعاهدة الدولية؛ لذا فهي تطلب صراحة من الدول أن تقوم بوصف " االنتهاكات 
 اجلسمية " التفاقيات جنيف واعتبارها مبثابة جرائـم يف إطار قوانينها الداخلية للعقوابت .

اص يف قوانني العقوابت الداخلي حتت عنوان أن يتم وضع قسم خ  S.Galserو يقرتح األستاذ  
"اجلرائم الدولية"  يتضمن ذكر كافة اجلرائم اليت تعتقد الدولة أهنا متضمنة يف املعاهدات اليت ارتبطت هبا ؛و 

فإنه يقرتح أن يتم إصدار القسم اخلاص مبقتضى تقنني خاص أيضا نظرا ملا تتضمنه اجلرمية  األكثر من ذلـك
 (9ص مستقلة هبا )كعدم السقوط ابلتقادم ،عدم نفاذ قوانني العفو بشأهنا ....اخل.الدولية من خصائ

 البند الثاين : الوسائل الدولية    
يتميز القانون اإلنساين أبن فرع القانون الدويل األكثر انتهاكا ألحكامه،و هذا ما دفعه إىل اعتماد 

تمي إليه ؛ ولتبيان ذلك ؛يكفي أن نذكر أساليب للمحافظة على أحكامه من ذات نوع الفرع الذي ين
 لتقصي احلقائق )أوال( و مثال الدولة احلامية )اثنيا(. مثال اللجنة الدوليـة

 أوال:اجلنة الدولية لتقضي احلقائق  
 le comité international humanitaire  ختتلف اللجنة الدولية لتقصي احلقائق
d’ établissement des  faits لدولية عن اللجان اLes commissions 

internationales d’enquête     من حيث كون هذه األخرية تعترب أحد أساليب 
حيضون بثقة  des commissions  حل النزاعات ابلطرق السلمية ، و الذي يتم من طرف أشخاص 

الف تيسريا فتسعى هذه اجلان حنو إلقاء الضوء على املسائل املادية حمل اخل 10أيضا األطراف و رضاها
بينما تعترباللجنة الدولية لتقصي احلقائق إحدى   11احلل الرتع بناء على هذا التحقيق العادل و املنصف

؛ الذي مت فيه اعتماد الربوتوكوليني اإلضافيني  1977و 1974أهم إبداعات املؤمتر الدبلوماسي لسنة 
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ون اإلنساين و مراقبة مدى احرتام كأسلوب إلنفاذ القان  1949األول و الثاين التفاقيات جنيف سنة 
 . 12األطراف املتنازعة ملبادئ هذا القانون 

تتجه الدول املتنازعة إليها إذا كانت قد قبلت اختصاص اللجنة  –هيئة دائمة  –و تعترب اللجنة 
من النظام  38/02املسبق متاما كما هـو معمول به يف اللجوء حملكمة العدل الدولية مبقتضى املادة 

 اسي للمحكمة .األس
فإن نظام –أحد األعضاء اخلمسة عشر للجنة  -Luigi Condoreliوحسب األستاذ 

 .13الشرط االختياري للوالية اإللزامية حملكمة العدل الدولية قد وجد أخريا منافس له 

و مل يتم التوصل إىل  و إلنشاء هذه اللجنة البد من إعالن عشرين دولة بقبول االختصاص امللزم ،
 .14حيث صوتت اللـجنة على نظامها الداخلي ؛1991د الكايف من اإلنضمامات إال سنة العد

إىل أن  Luigi Condoreliو لكن مل يتم اللجوء إليها حىت يوما هذا و لعل السبب راجع حسب 
  اختصاص اللجنة متعلق ابلتحقيق يف النزاعات الدولية فقط ،و الشيء املالحظ أن غالبية النزاعات يف العامل

من  90املادة  –هي نزاعات داخلية لذا فإن اللجنة قد بقيت حبيسة القراءة احلرفية للنص أنشأها 
قد الحظ أبن أساليب مراقبة إنفاذ   Maurice Torrelliوحىت - 15الربوتوكول اإلضايف األول

أدى به إىل  القانون اإلنساين جيب أن تبقى حمصورة يف اآلليات املرتبطة ابلدول  فقط و هو الشيء الذي
  "un miytheوصف اللجنة آنذاك على النحو الذي هي به اآلن أبنه ضرب من "الوهـم 

16. 
 اثنيا:الدول احلامية

ويعترب أسلواب عرفيا من إنشاء الدبلوماسية ،حيث أنه و يف حالة قطع العالقات الدبلوماسية بني          
ابعتبارها ال تزال يف عالقة   La puissance protectriceالدولتني املتنازعتني تتجه دولة اثلثة   

 .17حسنة مع الدولتني إىل حفظ مصـاحل كل دولة أمام الدولة األخرى
و من هذا املنطق حكم الكثري من الفقهاء على فشل هذا النظام ،لكونه مل يتم استعماله إال يف حاالت 

، و هذا راجع إىل ضرورة احلصول على  و حىت يف هذه احلاالت النادرة مل يكن االستعمال اتما  18اندرة
وهو ما ال يتوافر يف مثل هذه الظروف و ابلتايل فكلما كثر عدد 19الرضا املسبق لكل الدول املتنازعة 

الدول املتنازعة كلما كان اللجوء إىل هذا األسلوب صعبا و اندرا ،و لعل هذا ما أدى إىل ضرورة النضر إىل 
أو   un organisme internationalون هيئة أو منضمة دولية بدائل الدولة احلامية ؛ كأن تك

 كاللجنة الدولية للصليب األمحر .    un organisme humanitaireهيئة إنسانية  
 املطلب الثاين : مكانة احملاكم اجلنائية من وسائل اإلنفاذ

ع املنتظر من وسائل مكاهنا  املتوق  عندما مت إنشاء احملاكم الدولية اجلنائية أخذت هذه األخرية 
اإلنفاذ واراتح صائغو اتفاقيات القانون اإلنساين للوضع عندما قامت مواثيق احملاكم اجلنائية ابإلحالة إىل 

 االتفاقيات.
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و نظر لكون احملاكم اخلاصة تعمل مبقتضى األسبقية فإن مكانتها اتسمت بنوع من اخلصوصية )الفرع 
ه احملكمة اجلنائية الدولية  )الفرع الثاين( فكيف كانت هذه األول( يف مواجهة املبدأ الذي تعمل ب

 اخلصوصية و املكانة؟
 الفرع األول :أسبقية احملاكم اجلنائية على احملاكم الداخلية

و رواندا ؛ رأى جملس األمن و مبقتضى سلطاته  -سابقا–بعد األحداث اليت عرفتها يوغسالفيا 
مم املتحدة أن السلم و األمن الداخلي هلذين البلدين ال ميكن أن احملـددة يف الفصل السابع من ميثاق األ

يسود إال بناءا على إنشاء حمكمة دولية تقوم بتحقيق املزااي الكالسيكية املعروفة للعدالة اجلنائية على 
 املستوى الداخلي .

–من جهة  –وملا كان جملس األمن على علم أبن احملاكم الوطنية الداخلية هلذين البلدين ميكنها  
احملكمتني الدوليتني . و أن النظام القضائي الداخلي  la compétence concurrentمنافسة 

 لن يكون يف استعدا اتم للقيام هبذا الدور بشكل نزيه و فعال. –من جهة اثنيـة –هلذين البلدين 
املادة  –رواندا للمحكمتني الدولتني ليوغسالفيا و  une primauté 20لذا قرر منح أولوية و أسبقية 

 –مـن ميثاق احملكمة اخلاصة بيوغسالفيا و برواندا على التوايل  02/08و 09/02
و قد متارس احملكمة الدولية اختصاصها إما مباشرة حني تكون هي صاحبة املبادرة؛ أو أن تطلب   

 تتوقف وعلى هــذا من احملاكم الداخلية التخلي هلا عن الدعوى؛ و ابلتايل فاملتابعة أمام القاضي الوطين
 Non bis in Ibem و هذا من منطلق املبدأ " 21األخــري إرسال ملف القضية للمحكمة الدولية 

"الذي يقتضي أن ال يعاقب شخص  على الفعل مرتني )من طرف احملكمة الداخلية مث من طرف حمكمة 
 دولية ( مما يقتضي توزيع االختصاص بينهما.

ة فإننا جند أن احملاكم الوطنية للدول املعنية هي األكثر نشاطا حىت يف و من خالل الدراسة اإلحصائي
مواجهة احملاكم الدولية اليت ينحصر اختصاصها فقط يف معاقبة اجملريني الكبار أو ما اصطلح على تسمية 

 بينما يبقى اجملريني األقل خطورة من اختصاص احملاكم الوطنية.  the great fich  ابألمساك الكربى 

قد طلبت من احملكمة الدولية ليوغسالفيا  سحب    louis Arbourحيث أن النائب العام السيدة 
( و مت kERTERM)  و  (OMRSKAشخصا يف إطار القضااي املعروفة ) 14الواثئق اهتام 

 تربير ذلك من ابب عدم تشتيت قوة احملكمة على القضااي البسيطة و تركيزها على الرؤساء و القادة األعلى
 .22درجة يف سلم الرتاتبية 

خاصة إذا 23و هذه الطريقة جد منطقية إلدارة سياسة توزيع االهتامات من قبل النيابة املشرتكة للمحكمتني 
وثيقة اهتام؛ بينما احملاكم الوطنية و على   22علمنا أن احملكمة الدولية لرواندا قد وجهت أكثر من 

 نتظر أكثر من مائة و ثالثني ألف حمجوز.فإهنا ت    les tribunaux de gacacaرأسها
و ال شك أن مبدأ األسبقية على النحو الذي هو به اآلن حيتوي على تقدمية ال مثيل هلا و هذا من منطلق 
أنه قضى على النقائص اليت قد تواجه احملاكم الداخلية يف متابعة اجملرمني الكبار )السياسيني، العسكريني، 
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بتجنب عقبة السيادة القضائية اليت تعترب أكرب ما كان يشكو منه القانون مسحت  إطارات...( ؛ كمـا
 اإلنساين و إنه حييها إىل هيئة قضائية دولية و هو أكرب ما كان أيمل إليه ؛ لو كانت هذه اهليئة دائمة .

 الفرع الثاين : احملكمة اجلنائية الدولية أسلوب مكمل للمحاكم الوطنية . 
" أهم املبادئ الكربى اليت يقوم عليها نظام احملكمة اجلنائية الدولية ؛حيث  24ليعترب " مبدأ التكام

...( و مت 07،01متت اإلشـارة إىل هذا املبدأ يف احليثية العاشرة ملقدمة النظام و يف عدة مواد منه )املادة 
 فحواه. جعل كل هياكل احملكمة مسايرة له و رفض كل مقرتح ميكن أن يكون مناقضا له يف لفضة أو

 و بناء هذا املبدأ فإن احملكمة تعترب مكملة لالختصاص القضائي الوطين تكون له األولوية دائما  
على  احملكمة اجلنائية الدولية بعبارة أخرى فإن هذه احملكمة تعترب مبثابة امتداد للمحاكم الوطنية الداخلية 

ال    «Complément it »ة و تكملها للدول األطراف لذا فهي البد أن تعزز دور احملاكم الداخلي
 .  »  not suplantأن حتل حملها

و الشيء املالحظ أن مبدأ التكامل يتالءم كثريا مع النظرة التقليدية اليت احتوها القانون اإلنساين ،  
عند قبوهلا مبدأ   C.Laucciألهنا األكثر مراعاة لألنظمة الوطنية؛ ذلك أن الدول حسب األستاذ 

 تكون قد اعرتفت أبن مستقبل القضاء اجلنائي الدويل سيكون أبيدي احملاكم الوطنية .التكامل 
و هذا يف مواجهة مبدأ األسبقية الذي يعترب أكثر قدمية يف هذا اجملال ؛ حيث مينح للمحكمة 

 الدولية أولوية و سلطة جتعلها يف ذلك األسلوب األول لإلنفاذ .
نقص من شأن " التكامل " ألنه أكثر فهما ملنطق العالقات الدولية و بطبيعة احلال فإن هذا القول ال ي

املعاصرة ؛ اليت تتسم بتطوير ذلك أننا يف الوقت الذي ظن فيه العامل أبنه قد حصر أسباب احلرب احلمائية 
la Guerre préventive  .اليت ال ومل يعرفها القانون اإلنساين إطالقا 
يف العالقات الدولية يقتضي ابلفعل إعادة النظر يف معاهدات هذا القانون و ابلتايل فنحن أمام تغري مستمر 

على النحو الذي تتالءم فيه مع هذه التطورات ابلشكل الذي يكفل ضمان دميومة تطبيقه و حىت ال يبقى 
 جمرد قـانون جتاوزته األحداث.

لواب تكميليا إضافيا أس   و لذا فإن مبدأ التكامل احتفظ لكل دولة بسيادهتا القضائية و منح 
يتصدى لإلفالت من الالعقاب للجرائم اليت متس ابإلنسانية مجعاء و كأنه "نوع جديد من التعاون الدويل 

  .25يف اجملال اجلنائي" 
 اخلامتة :

تتعدد وسائل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين و تتنوع و هذا بسبب أن هذا الفرع من القانون يعاين  
فاذه زمن احلرب ؛ ألن احلرب كلها ويالت و انتهاكات و ألجل ذلك فإن االنضمام كثريا من مشاكل إن

إىل اتفاقيات هذا القانون أيخذ الدول رويدا رويدا حنو ارجاعها إىل الشرعية و هنا يظهر لنا اإلختالف 
لنظام اجلوهري بني النظام القانوين الداخلي و الذي توجد فيه سلطة ردع و شرطة و قضاء و حبس و يف ا

القانوين الدويل و الذي تنعدم فيه كل هذه اآلليات بل توجد بدهلا آليات الوساطة و الدبلوماسية و الدولة 
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احلامية و اهليئات االستشارية و آليات الرقابة الذاتية و اليت يف جملها تبقى حمافظة على الطابع التقليدي 
ة على احرتام سيادة الدولة و اعتبارها امسى هيئة خماطبة الويف للنظرايت الكالسيكية يف القانون الدويل املبني

 أبحكام القانون الدويل .
و هو ما يضفي على هذا القانون طابع الضعف و عدم االحرتام املتكرر ألحكامه مما جعل ضرورة انشاء 

ية أكرب حنو احملكمة الدولية اجلنائية و جعلها مبثابة " حتمية " ستعطي هلذا القانون دفعا جديدا و مصداق
احرتام قواعده لسيما و أن هذه احملكمة أدخلت ضمن اختصاصها غالبية االنتهاكات اليت توصف 
ابجلسيمة مبا يف ذلك اجلرائم ضد االنسانية و جرائم احلرب و جرائم االابدة و أصبح ابإلمكان متابعة 

 على احملكمة . األشخاص املتسببني يف هذه اإلنتهاكات و توجيه اإلهتام هلم و إحالتهم 
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 تداعيات الطفرة الشبابية يف املنطقة العربية بني  تنامي األصولية   

 وحركات التغيري الراديكالية

 د. عبد اجلبار جبار 
 أستاذ حماضر قسم ب
 جامعة الشلف

 ملخص
ذي تشهده، عرفت املنطقة العربية تغيريًا يف تركيبتها الدميغرافية نتيجًة لالنفجار السكاين ال

ثل فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني سن  سنة ما  29إىل  15أسفر عن تكتل شباين معترب، أين متم
يزيد عن ثلث سكان الدول العربية، وابلنسبة ملن هم أقل من سن األربعني سنة فإهنم جياوزون النصف، 

هذا النمّو السكاين املتسارع، األمر األمر الذي صعب على السياسات احلكومية املنتهجة مهمة استيعاب 
الّذي انعكس على ارتفاع معدالت البطالة الفعلية، وكذا العزوف السياسي لدى فئة الشباب، هذا التطور 
غري املتحكم فيه يفتح اجملال أمام تيارات فكرية وعقائدية متطرفة الستغالل هذا الفراغ، وكذا الفجوة اليت 

الشبانية يف مسألة التنمية، فبدل أن تكون هي القاطرة، تصبح هي أحد يرتكها عدم استيعاب الطاقات 
 عناصر املشكلة.

 مقدمة
تشهد املنطقة العربية انتعاشًا لألصولية ممثلًة يف عودة الفكر اجلهادي التكفريي كرد فعل عن 

لق عليه احلرب التضييق املمارس ضد احلركات اإلسالمية مع النصف الثاين من القرن العشرين، لتزيد ما أمط
من حدهتا، حيث انتعشت العديد من احلركات  2001األمريكية على اإلرهاب عقب أحداث سبتمرب

، ليزداد ويتمدد نشاط هذه 2003ومن مث العراق عام  2001اإلرهابية عقب احتالل أفغانستان عام 
اجية اليت بدأت مع هناية عام األخرية أمام االحنراف اخلطري الذي عرفته املنطقة العربية عقب املوجة االحتج

2010. 
تمعرب حبق عن  2010إّن االحتجاجات األخرية اليت عرفتها املنطقة العربية منذ أواخر عام 

مدى التعبئة االجتماعية اليت سامهت يف تعزيزها وسائل االتصال املعاصرة، معربًة عن فشل السياسات 
فتح اجملال أمام سعي العديد من الفواعل الداخلية،  احلكومية يف استقطاب فئاهتا الشبانية، األمر الذي

 اإلقليمية والدولية من أجل االستثمار يف الفوضى والسعي للتموقع االسرتاتيجي.
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وستحاول هذه الورقة البحث يف انعكاسات التعامل احلكومي احملدود على الزايدة السكانية 
كيف انعكست حمدودية األداء لية التالية: يف املنطقة العربية، وهذا من خالل اإلجابة على اإلشكا

احلكومي يف التعامل مع الزايدة السكانية واستقطاب الفئات الشبانية يف املنطقة العربية على تنامي 
 الفكر االصويل وبعث احلراك االجتماعي الداخلي؟

 يف املنطقة العربية: احملور األول: التطور الدميغرايف

ًة ممعتربًة يف تعداد سمكاهنا بصورة ممستمرة حيث حتتل املراتب شهدت املنطقة العربية زايد  
 1980خالل الفرتة املمتدة ما بني  %2.4املقدمة مقارنة بدول العامل، أين يمقدر ممعدل النمو السكاين بـ 

، انعكست على تركيبتها العمرية أساساً، حيث يشكل 20131خالل عام  %2.06، و2010و 
ضمن الفئات العمرية. األمر الذي أثقل كاهل احلكومات العربية حيث بقيت  الشباب الشرحية األكرب 

عاجزًة عن تلبية املتطلبات املتنامية لشعوهبا يف شىت اجملاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية، البيئية، 
نسمة  106184090والثقافية، فحسب إحصائيات البنك الدويل فإن تعداد السكان العرب ارتفع من 

، ويعرض اجلدول التايل جانبًا من هذه الزايدة 2015نسمة عام  392022276إىل غاية  1965عام 
 السكانية املعتربة يف بعض الدول العربية:

 2015-1965(: الزايدة السكانية يف الدول العربيةما بني عامي 01جدل رقم )
 2015 2005 1995 1985 1975 1965 البلد

 7594547 5332982 4320158 2782885 1985121 1119798 األردن

 39666519 33267887 28904300 22565908 16709098 12626953 اجلزائر

  5398333 7594000 10667245 14331962 18132842 18502413سوراي

 40234882 31990003 24691970 17097619 12075841 8138703 السودان

 36423395 27017712 20217759 15576396 11684585 8375791 العراق

 34377511 30385479 27161889 22596133 17854614 14248426 املغرب 

 11107800 10029000 8957500 7260361 5611000 4630000 تونس

 91508084 74942115 62434527 49373806 38624410 30872982 مصر

 4067564 3154087 2266745 1766855 1328687 992368 موريطانيا
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 26832215 20504385 15266147 9774242 6793979 5619170 اليمن

 31540372 24745230 18853670 13361284 7428705 4843635 السعودية

. مت االطالع عليه بتاريخ: 2016((،  تعداد السكان اإلمجايل: جمموعة البنك الدويل، ))ملصدرا
على الرابط:  13.30على الساعة  27/9/2016

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL 
انطالقًا من األرقام الواردة يف اجلدول فإن الدول العربية عرفت زايدة سكانية معتربًة علمًا أن 

ثل فشاًل يف استقطاب مورد ممعدالت النمو االقتصادي يف هذه املنطقة بقيت متواضعًة، األ مر الذي ميم
بشري هام، فبداًل من استيعاب هذه الطاقات الشبانية واستغالهلا لصاحل الرفع من معدالت التنمية 
االقتصادية فإنه يمشكل عبئًا عليها، ألمر الذي يمفاقم من التحدايت امللقاة على عاتق احلكومات العربية. 

انية املعتربة يمشكل فيها الشباب الشرحية األكرب، حيث وصلت نسبة خاصة مع العلم هذه الزايدة السك
سنة ما يمعادل ثلث سكان الدول العربية، ويمشكل السكان األقل من  29إىل  15الشباب ما بني سن 

  .2سنة ما يزيد عن نصف تعداد السكان، وهذا ما يمعرب عنه ابلطفرة الشبابية لدى اجملتمعات العربية 40
االقصاء الشباين من خالل عدة ممستوايت، فعلى املستوى االقتصادي فإن وبذلك برز 

على  %10.7و  %9.4ممعدالت البطالة يف منطقيت الشرق األوسط ومشال إفريقيا متثل  ما نسبته 
 25، وهي معدالت تشهد ارتفاعًا لدى فئة الشباب أين تصل إىل 3التوايل، وهي النسب األعلى يف العامل

ثل ما نسبته  ،ملعدل العام للبطالة يف الدول العربيةممقارنًة اب  % %14والذي ميم
، وحتظى بطالة املتعلمني 4

، وتضم الدول العربية النسبة 5ابلنسبة األكرب أين تتعدى هذه الفئة النصف من جمموع العاطلني عن العمل
وهي نسبة  %28ـ ب 2013األعلى من حيث بطالة الشباب واليت قدرهتا إحصائيات البنك الدويل عام 

، األمر الذي يهدد السلم االجتماعي واالستقرار للدول العربية املعنية هبذه 6تزيد عن ضعف معدهلا يف العامل
 الظاهرة.

وضمن هذا السياق، يتعزز هذا الواقع املرتدي من خالل تدين ممستوى الدخل وانتشار األمية 
بني األغنياء والفقراء وغريها من املشاكل اليت تتخبط فيها وحمدودية املرافق واخلدمات املتاحة، وتنامي اهلوة 

طرد املواطن خارج معظم الدول العربية، وهذا ما ولد حالًة من اإلقصاء داخل اجملتمعات العربية تتمثل يف 
ابعتباره ال يمشكل فاعاًل يف البناء االجتماعي، السياسي،  املنظومة االقتصادية، االجتماعية والسياسية

صادي والثقايف، وتمعترب هذه الظاهرة حساسًة نظرًا لكون أن حلها ال يقتصر على هندسة اجتماعية االقت

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL
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للتعامل معها بقدر ما حتتاج إىل إعادة ترتيب يف موازين القوى داخلياً وخارجياً، وهذا ابعتبار أن االستبعاد 
 .7تمؤدي ابجملتمع إىل الضعف والعزلة يعكس غياب املشاركة اجملتمعية، وكذا الالّمساواة االجتماعية، واليت

ساهم اتساع هذه الفئات املهمشة يف صعوبة استغالهلا من قبل التيار اليميين نظرًا لصعوبة شرائها 
أو تعبئتها ببعض الشعارات، وهذا الستحالة السيطرة على مجيع جتمعاهتا، كما أهنا كرست لواقع كبري من 

ص والتأمينات وكذا نوعية املنتج ...، غري أن متركزها يف أحياء كبرية االقتصاد غري الرمسي من حيث الرتاخي
، وانعكس 8ساعد يف بلورة مطالب مجاعية هلم من قبيل الصرف الصحي، مياة الشرب وشبكة الطرق...

املشاركة السياسية سواء املباشر والرمسي منها، لتظهر يف العزوف االنتخايب الناجم هذا الواقع على ضمعف 
م جدوى العملية االنتخابية، ليشمل أيضاً اجلانب املباشر وغري الرمسي للمشاركة السياسية على غرار عن عد

االحتجاجات والتظاهرات، واليت يتم تقييدها قانواًن وفعليًا حبجة االستقرار والنظام العام، كما يربز ضعف 
وسيطة، على غرار ممؤسسات اجملتمع  املشاركة السياسية يف شقها غري املباشر واليت تتم من خالل ممؤسسات

املدين، األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم..، وهي ممؤسسات فاقدة للفعالية نتيجة للممارسات السلطوية. 
مما كرس لضرورة حبث هذه الشرائع املقصاة إىل ضرورة االستغالل األمثل للسبل املتاحة أمامها لتصبح 

ة االنسداد اليت تعيشها، حيث تعمل من خالهلا على التعبري عن املتنفس الوحيد لديها للخروج من حال
 تطلعاهتا وتوجهاهتا أبرحيية.

 احملور الثاين: اآلليات البديلة داخل بيئة االنسداد السياسي: يف التعبري عن الذات

ارتبطت الدول العربية بكثري من املشاكل اليت مشلت عدة أصعدة سياسية، اقتصادية، 
ة ...، وجتسدت يف حالة من اإلخفاق لدى احلكومات العربية، حيث وجدت نفسها اجتماعية وثقافي

ضمن حتديني، متثل األول يف املطالب الشعبية املتنامية سواء حنو مزيد من االنفتاح السياسي أو اإلصالح 
احل االقتصادي وحتسني الظروف املعيشية وغريها من األعباء املختلفة، أما الثاين، فتمثل يف ضمان مص

النخب احلاكمة حنو مزيد من االستمرارية يف سدة احلكم، األمر الذي أّدى هبا إىل الرتكيز على اخلطاب 
يمتيح هلا مترير أيديولوجيتها اخلاصة اليت حتقق أهدافها. وهذا ما ولد حالًة من القطيعة بني  التعبوي مبا

ة متكنها من التعبري عن تطلعاهتا بعيداً النخب احلاكمة وشعوهبا اليت انصرفت حنو البحث عن قنوات بديل
عن حالة الركود اليت كرستها األنظمة العربية، أين مت االستفادة من عدة عوامل سامهت يف خلق تكتالت 

 شعبية تمؤمن أبفكار واجتاهات متماثلة، نشري هلا يف اآليت:
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 الثورة اإلعالمية واالتصالية: 
ية هي األخرى أتثرت ابنعكاسات العوملة يف اجملال كغريها من دول العامل فإن الدول العرب

اإلعالمي واالتصايل، مبا أدت إىل إلغاء هيمنة السملطات العربية على املعلومات واألخبار وإهناء حالة 
التدفق احلر للمعلومات وتعزيز حق االتصال، األمر الذي أاتح للفرد فمرصاً  أمام حالة احتكارها للمعلومات

ية االختيار بني وسائل اإلعالم واملعلومات، اليت استفادت من التقدم التكنولوجي املتسارع غري حمدودة حلر 
يف جمال اإلعالم مما أحدث نقالت يف عاملي الزمان واملكان انعكست على تكريس خربات اجتماعية 

ال يف املنطقة ، وابلفعل فقد ساهم التغلغل الكبري لوسائل االعالم واالتص9معينة ووعي جديد لدى املتلقني
العربية يف الرفع من ممعدالت التعبئة االجتماعية حنو ترسيخ توجهات العوملة لدى الرأي العام، واليت تمركز 
على قضااي الدميقراطية، احلكم الراشد، الفساد، حقوق االنسان وحرية التعبري...، وتعزز هذا األمر خاصة 

ودمخول القطاع اخلاص لالستثمار فيها،  -تلفزية وإذاعية- عقب االرتفاع الكبري يف عدد احملطات اإلعالمية
إىل جانب القنوات األجنبية الناطقة ابلعربية، وكذا الصحف اإللكرتونية عرب شبكة األنرتنت...، كلها 

، إىل جانب ارتفاع ممعدالت التحضر، وكذا نسبة 10عناصر أاتحت اجملال حلمرية االختيار لدى ممستقبليها
 26هيئة منها  398قناة تلفزيونية اتبعة حلوايل  696مت تسجيل  2009أنه يف عام . حيث 11التعليم

 . 12قناة 1150إىل أكثر من  2013هيئة حكومية، لتصل عام 
وبرزت انعكاسات األنرتنت على اإلعالم يف املنطقة العربية من خالل تكريس ما يمعرف 

املشاركة إببداء رأيه، األمر الذي ساهم يف  ابإلعالم التفاعلي، والذي يمتيح للجمهور أن يتفاعل عرب
استقطاب فئة الشباب بشكل كبري نظرًا خللقه بدياًل عن حالة االستغراب السياسي لديهم، إىل جانب 
سهولة استخدامه وتغلغله يف اجملتمع من خالل قدراته العالية يف التأثري على توجهات الرأي العام، األمر 

ندة السياسة العامة، وهذا من خالل خلق األزمات وافتعاهلا أو إظهارها الذي مكن من التأثري على أج
، ففي مصر على سبيل املثال وصل عدد مستخدمي شبكة االنرتنت عشية االحتجاجات الشعبية 13للعامل

من املدوانت العربية،  %30مليون، كما حتوز مصر على  21ما يمقارب  2011اليت عرفتها بداية عام 
، ما أاتح توسيع اجملال أمام األفراد للتعبري عن 200814ألف مدونة خالل عام  160 واليت وصلت إىل

تطلعاهتم، ضمن فضاء افرتاضي مفتوح يمتيح مساحات واسعة أمام الرأي العام للتعبري عن آرائه وتطلعاته،  
على املستوى  كبديل عن تعتيم للمجال العام أمامهم. األمر الّذي خلق نظاما اجتماعيا تكنولوجيا، وحراكاً 

 اإلفرتاضي كانت نتائجه ملموسة يف املنطقة العربية جتسد يف ما مسي إعالمياً بثورات الربيع العريب.
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 تنامي حدة االستقطاب االجتماعي:

نتيجة احنسار شرعية األنظمة العربية فإهنا تبنت خيار اللجوء لشرعنة العنف والتسلط كسبيل 
ه األخرية أدركت أن استمرارها مرهون بتنميتها ألجهزهتا القمعية اليت لتكريس كينونة النخب احلاكمة، هذ

، األمر الذي 15تستند على القوة القهر سواء املادية أو الروحية، حبجة ضماهنا لالستقرار الداخلي جملتمعاهتا
ية تسبب يف تكريس حالة من االنغالق لدى الشعوب العربية وانصرافها حنو الوالءات الضيقة دون الوطن

نظرًا لكون أن املنطقة العربية تعرف تنوعًا يف اجملموعات اإلثنية، الدينية واملذهبية، ونتيجة لذلك جند يف 
اجملتمعات العربية تعدداً يمبني وجود مسلمني عرب، وعرب غري مسلمني، ومسلمني من غري الغرب كاألكراد 

 . 16فسهموالرببر، هذا إىل جانب التمازات الطائفية داخل املسلمني أن
ونتيجًة لتخلف املنظومة االجتماعية للمنطقة العربية من خالل غلبة العالقات والروابط 
الضيقة ذات األسس العائلية والقبلية كانعكاس لضعف الثقافة املشرتكة اليت ختدم الوحدة الثقافية أمام 

ما كرس حالًة من االستقطاب  تنامي الثقافة اليت تتجه حنو املبالغة الفكرية للفوارق بني اجلماعات، وهذا
االجتماعي اجنر عنها غياب التجانس واالنسجام يف ظل االحتقان والتوتر، مما نتج عنها فجوًة اجتماعيًة 
بني طبقات اجملتمع وشرائحه، وبرزت من خالل التصارع بني ثنيائيات ممتناقضة ممتعددة داخل اجملتمع، أين 

دد يمشكل لديه فجوًة داخل كل إطار، فعلى املستوى االقتصادي توجد كل ثنائية ممتصارعة ضمن إطار حمم 
–يظهر التباين بني األغنياء والفقراء، أما على املستوى الثقايف فإن الصراع يربز بني املتعلمني وغري املتعلمني 

، وبني ، يف حني أكثر الصراعات احتدامًا تظهر نتيجًة للتباين الديين بني اإلسالميني والعلمانيني-األميني
املسلمني وغري املسلمني، وداخل املسلمني أنفسهم بني أصحاب التيارات اإلسالمية املتباينة )سنة، 

 .17شيعة...(

ويعترب العامل االستعماري حامسًا يف تكريس إشكالية االستقطاب داخل اجملتمعات العربية 
األخرى يف تعزيز هذه غري أن حمدودية السياسات احلكومية عقب احلقبة االستعمارية سامهت هي 

االشكالية، حيث غابت سياسة وطنية للتعامل مع األقليات، أين مت التعامل مع هذه القضية بشيء من 
العبثية والالمباالة قد تصل إىل درجة ارتكاب جرائم إابدة ضدهم علماً أن هذه املشاكل هي ابلغة اخلطورة، 

، 18داخل الدول العربية انطالقًا من ممشكل األقليات ونتيجًة لذلك اثرت العديد من بمؤر التوتر والصراع
حيث دارت معارك كثرية يف العراق بني العرب واألكراد، واثرت ممشكالت تتعلق ابملوارنة يف لبنان، وقامت 

، ووصل األمر إىل -يف اجلزائر مثالً -دعوات ثقافية عميقة تمنادي برتسيم األمازيغية واستخدامها يف التدريس 
فصال جلنوب السودان الذي يضم األفارقة املسيحيني عن مشال السودان ذي األغلبية املسلمة، درجة االن
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ويتميز التعامل السلطوي مع هذه املشاكل بشيء من التوظيف أو االقصاء والتهميش دون خيار االحتواء 
 واإلدماج. 

 انتعاش األصولية والتطرف:

ليات القائم على هتميشها وعدم اعتبارها  نتيجًة للتعامل السلطوي احملدود مع مسألة األق
كطرف فاعل يف العمل السياسي العلين، فإّن ذلك ساهم يف تكريس حالة من االستقطاب واالنغالق على 
الذات لدى هذه اجملموعات الفرعية، والذي يمعترب اللبنة الرئيسية لتشكيل التطرف الفكري، من خالل بمروز 

ن للتيارات الدينية دور يف ذلك، حيث تتدخل لسد الفراغ املؤسسايت قوى سياسية بديلة غالبًا ما يكو 
الذي خلقه منع األحزاب والنقاابت غري املرتبطة ابألنظمة التسلطية، وتتميز هذه التيارات الدينية بقمدرهتا 

ثلها خاصة نتيجًة إل عالهنا االستيعابية العالية على استقطاب املواطنني داخل البمىن االستبدادية اليت متم
ممعارضتها ألنظمة احلكم العربية، واهتمامها ابلعمل اخلريي املادي منه والروحي إضافًة إىل عدم تسييسها

19 ،
غري أن هذا ال يعن عدم تدخلها يف السياسة وأبرز دليل على ذلك هو األزمة األمنية اليت عاشتها اجلزائر 

تغلغل الرسالة اليت تستند  لبنان، إىل جانب قوة بعد يف تسعينيات القرن العشرين، وكذا الواقع السياسي يف
إليها،كما أن عدم منحها االعتماد الرمسي لنشاطها ساهم يف منحها هامشًا واسعًا للعمل السري الذي 

أاتح هلا التغلغل ومضاعفة قدراهتا االستقطابية يلتقي مع حالة االغرتاب السياسي للشعوب العربية، األمر 
نظرًا للثقافة الشعبية اليت متيزها من جهة، واحتكاكها اجملتمعي وبفئة الشباب املتأثر خارج األطر الرمسية 

وكآلية لتغلغل هذه التيارات الفكرية خاصة الدينية منها، فإهنا ابنعدام العدالة االجتماعية من جهة أخرى. 
 20تعمل على استقطاب العديد من التوجهات داخل اجملتمع على غرار:

اهاهتا عرب االستثمار يف الشعارات الدينية اليت متثلهم من قبيل أن احلاكمية هلل وحده املقتنعون بتوج -
وال الحاكمية لبشر، وأنه ينبغي التأسيس لنظام حكم إسالمي لن يتحقق إال عرب إقامة فريضة اجلهاد يف 

طقة العربية، ولتحقيق سبيل تطبيق الشريعة اإلسالمية، حبكم أهنا كفيلة حبل مجيع املشكالت اليت تعرفها املن
 ذلك ينبغي استقطاب مجيع ما يمؤمن هبده األفكار بغض النظر عن جنسيته طاملاً كان ممسلماً.

املهمشون داخل اجملتمع، والفقراء الذين يعرفون تنامياً نتيجة فشل السياسات التنموية املنتهجة، واليت  -
  .ألرايف واألحياء الفقريةتربز يف ارتفاع البطالة وتردي اخلدمات خاصًة يف مناطق ا

املتأثرون بتداعيات العوملة والغزو الثقايف، حيث تمساهم شبكة االنرتنت يف استقطاب شرائح عريضة  -
من الشباب عرب التغلل يف وعيهم ممستفيدًة من القدرات الكبرية هلذه الوسائط، وكذا قوة انتشارها يف 
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 أولويًة لدى التيارات املتطرفة، إذ تكيفت بشكل أوساط الشباب، وهذا ما جعل من اجلهاد اإللكرتوين
 واضح مع الثورة الرقمية اليت أفرزهتا العوملة.

ثلًة يف عودة الفكر اجلهادي  ونتيجة هلذا الواقع عرفت املنطقة العربية انتعاشًا لألصولية ممم
وسوراي بداية من  التكفريي كرد فعل عن التضييق املمارس ضد احلركات اإلسالمية كما هو احلال يف مصر

من حدهتا،  2001النصف الثاين من القرن العشرين، لتزيد ما أمطلق عليه احلرب األمريكية على اإلرهاب 
، لتنمو أكثر عقب 21حيث انتعشت العديد من احلركات اإلرهابية عقب احتالل أفغانستان ومن مث العراق

واليت انتهت إبسقاط عديد  ،2010خر علم االحتجاجات الشعبية اليت عرفتها املنطقة العربية منذ أوا
يف بعض الدول املعنية هبذه االحتجاجات كما فشلت يف البعض اآلخر، حيث دخلت  احلاكمةالنخب 

بعض الدول العربية دوامة تنامي التيارات التكفريية يف العراق، سوراي وليبيا وتونس، ممستغلًة للفئات الشمبانية 
ها قناعة إبعادة حكم اخلالفة وإقامة دولة اإلسالم. وبذلك عرفت املنطقة العربية يف املنطقة العربية واليت لدي

الذي استطاع أن يفرض نفسه على مجيع املستوايت احمللية، اإلقليمية والدولية، وهذا سواء  ظاهرة اإلرهاب
رهابية إثبات من خالل القمع الذي ينتج عنه أو نتيجًة للنقاشات اليت تمثار حوله، وحتاول العمليات اإل

 22وأنه يسهل إخرتاقها، ويقوم بذلك استناداً إىل: مدى هشاشة املنظومة األمنية للدولة
 قيامه على شرعية ممغايرة لشرعية النظام السياسي، عرقية، دينية )احلوثيون يف اليمن(. -

ت إعادة النظر يف اجملال السياسي الرمسي الذي تقوم عليه الدولة، وبذلك ترفض التنظيما -
 اإلرهابية االخنراط يف املشهد السياسي الرمسي.

ارتباط عديد اجلماعات اإلرهابية ابلعامل األجنيب، ويف كثري من األحيان تصبح هذه اجلماعات  -
ابراتيًة  خللق هتديد وجودي بغية تربير تواجدها.  اإلرهابية صناعًة خمم

ًة أمنيًة، إال أنه ال خيرج وعلى الرغم من التوصيف السلطوي لإلرهاب على أساس كونه ظاهر 
عن كونه ظاهرًة اجتماعيًة وسياسيًة هلا جذورها املوضوعية يف أزمات اهلوية، االنتماء، املشاركة والشرعية 
وكذا األزمات االقتصادية اليت تعيشها اجملتمعات العربية، وابلنسبة للطابع العنيف والعسكري أو شبه 

دم وجود قنوات مشروعة للتعبري اإلجيايب عن رفضه للواقع العسكري الذي يتميز به فهو انجم عن ع
السياسي، االجتماعي والثقايف واأليديولوجي السائد، نظرًا لغياب التقاليد الدميقراطية اليت تمتيح إمكانية 
التغيري ابستخدام اآلليات السياسية السلمية، إىل جانب سياسات إضعاف املعارضة من قبل النخب 

، األمر الذي حيتم 23يب أي امكانية لوجود بديل ميكنه استقطاب هذه التيارات املعارضةاحلاكمة مما يمغ
ضرورة جتاوز املقاربة األمنية كآلية لتجاوز الظاهرة اإلرهابية على اعتبار أهنا تقوم على السعي للقضاء على 
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دية، يف مل أسباهبا األمر الذي جيعل منها ممبادرًة قاصرًة وغري جمم حني ينبغي الرتكيز على  نتائجها وهتم
 املقارابت التنموية اليت تعمل على القضاء على األسباب اليت تستثمر فيها التيارات املتطرفة.

يف اجلانب املقابل، فإن حالة العزوف السياسي اليت تعرفها املنطقة العربية وإن كانت جمااًل 
عن تنامي للوعي السياسي لشرائح عريضة خصباً للتطرف الذي يستقطب فئات اجتماعية، فإهنا أيضاً تمعرب 

أتىب منح الشرعية الزائفة للنخب احلاكمة عرب املشاركة السياسية داخل منظومة تركز على اجلوانب الشكلية، 
وترى فيها غايًة يف حد ذاهتا، هذه الشرائح الرافضة برزت يف االجتاهات املوضوعية والواعية  داخل احلركات 

 االحتجاجية السلمية.

 ورفض الواقع العريب:  لنضال العنفيا

نتيجًة الستمرار حالة االنغالق السياسي اليت تملغي أي إمكانية لتغيري الواقع الراهن عرب 
القنوات السلمية، فإن ضمان اإلذعان واخلضوع أصبح أمرًا غري وارد على املدى الطويل، األمر الذي أنتج 

وهذا ما حدوث إضراابت، عصيان، مترد واحتجاجات ...، مظاهر ممتعددة لرفض الواقع الراهن من خالل 
يمؤدي لظاهرة العنف البنائي كآلية لتغيري الواقع، ممكرسًة خلصوصية العالقة السببية اخلاصة ابجملتمعات العربية 

ابعتباره رد فعل  اليت تظهر يف ثمنائية اإلحباط والعمدوانية، األمر الذي يمضفي هذا النضال العنفي شرعيةً 
ستثنائي جاء يف سياق الدفاع عن النفس وليس املبادرة ابالعتداء نظرًا لسيادة املقاربة األمنية يف حتقيق ا

 االستقرار. 

برزت ردود األفعال العنيفة من خالل أفعال مجاعية تمعرب عن رفض الوضع القائم  وقد
ممواجهة مباشرة مع السلطة، مبا  وممؤسساته املوجودة وتمدافع عن مصاحل ممشرتكة جملموعات معينة  تضعها يف

، وخالفًا ملا ينبغي من سرعة التعامل 24يعين جتاوز وساطة النخب والقنوات االعتيادية للدميقراطية التمثيلية
معها والتحكم فيها واحلد من اتساعها كما هو حاصل يف األنظمة الدميقراطية، فإن األنظمة العربية تتعامل 

سدًة بذلك رفضها  معها وفق سياسات عامة سلبية تظهر يف حالة من الالمباالة سامهت يف تفاقم أزماهتا جمم
. وهذا ما يدفع ابنتقال هذه االحتجاجات الشعبية من 25ألي حماولة للتطور الدميقراطي واالنفتاح السياسي

العديد من املستوى السلمي املشروع حنوى املستوى العمنفي غري املشروع، وابلفعل فقد عرفت املنطقة العربية 
االحتجاجات، واليت وإن ركزت يف البداية على مطالب اقتصادية واجتماعية ، فإهنا قامت أيضا على 
مطالب سياسية تمعرب عن نضج يف احلركات االجتماعية على غرار االحتجاجات اليت عاشتها املنطقة العربية 

 . 26ألنظمة احلاكمةاملطالبة إبصالحات سياسية حقيقية، ووصل إىل املطالبة ابإلطاحة اب
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 احملور الثالث: يف البحث عن البديل وآليات التمكني:

أن  2010لقد أثبت احلراك االجتماعي الذي عرفته املنطقة العربية بداية من أواخر عام 
استقطاب الفئات الشبانية وإشراكها يف العمل التنموي أصبح ضرورًة حتميًة، نظرًا لإلثبات هذه الشرحية 

تمعاهتا، األمر الذي يمساهم يف قيامها بدور تنموي ممعترب اهلامة استع دادها وقدراهتا على التعبئة داخل جمم
 بداًل من هتميشها الذي جيعل منها عبئاً إضافياً على احلكومات العربية.

على املستوى الثقايف واالقتصادي: حيث يستهدف على املستوى توفري البيئة املواتية لتمكني الشباب 
ادة من قدراهتم عرب حماولة إصالحية للبيئة السياسية النابذة واليت لطاملا كرست االقصاء السياسي، واالستف

 وعليه ينبغي :

ضرورة التأسيس لثقافة جمتمعية حمفزة، كبديل عن الثقافة األبوية السائدة ويتحقق هذا األمر عرب  -
انون بشكل جمرد من أجل جتاوز مسألة جتاوز أسس هذه الثقافة ويتعلق األمر بـ:  بضرروة االحتكام للق

شخصنة الشأن العام اليت يكرسها النظام األبوي، إىل جانب تفكيك عالقات الزابئنية القائمة على النفعية، 
أين ينبغي أن حيل حملها الوعي اجلمعي واالحتكام للموضوعية، كما ينبغي جتاوز مسألة اهليمنة الذكورية اليت 

لغي الطاقات الشبانية على العموم، وهنا ينبغي االهتمام ابلربامج الرتبوية عرب تدعيم تملغي املرأة من جهة وتم 
اهتمامها بتزويد التالميذ بقدرات االبتكار واإلبداع وكذا مواكبتها من أجل تقليص ممعدالت التسرب 

 مل الشغل.املدرسي وهذا ما يمتيح تسهيل اندماجهم يف جمتمعاهتم كعناصر فاعلة يسهل استقطاهبا يف عا

تكريس منظومة إقتصادية من شأهنا تنظيم األسواق وتعزيز تكافؤ الفرص مبا يمتيح إمكانية إشراك  -
الشباب، وهذا يتطلب بدوره سلسلًة من اإلجراءات اليت تمساهم يف االنتعاش االقتصادي، كما ميمكن 

قق إمكانية استقطاب أكرب قدر من الطا قات الشبانية على املستوى اللجوء إىل إقامة نظام المركزي حيم
، كما ينبغي ضرورة إشراك القطاع اخلاص الذي من شأنه إاتحة اجملال لتحقيق االخنراط االقتصادي 27احمللي

للشباب يف جو من العدالة االقتصادية، األمر الذي يصب ابجململ يف حتقيق املصلحة العامة وتلبيات 
 ممتطلبات اجملتمع.

ع املدين، من أجل إشراك الشباب يف العمل اجلمعوي واخلريي ضمان استقالل مؤسسات اجملتم -
 الذي يمساهم يف االستفادة من طاقاهتم وقدراهتم وقولبتها يف سياق اخلدمة العمومية



 تداعيات الطفرة الش بابية يف املنطقة العربية بني تنايم الأصولية و حراكت التغيري الرادياكلية                د.عبد اجلبار جبار

 

  
24 

 

 السياسيةللدراسات القانونية و  البيبانجملة         2017 جوان      1العدد     2اجمللد       

اإلرادة السياسسة اجلادة: حيث تربز مدى جدية السياسات العامة املوجهة إلشراك الشباب يف احلياة 
وقدراهتم خدمًة للصاحل العام، وأتيت هذه اآللية عقب هتيئة البيئة اجملتمعية السياسية، واالستفادة من طاقاهتم 

 من خالل دعمها للسياسات العامة اليت تمعىن إبشراك الشباب وتنمية آدائهم، ويتحقق هذا األمر عرب:

سياسة شبانية فعالة: تعكس التزام الدولة بقضااي الشباب من خالل إشراكهم يف ممتطلبات العمل  -
موي وتستهدف توفري احتياجاهتم من جهود وهتيئة املناخ الذي يكفل متكينهم من الوصول إىل مراكز التن

صنع القرار يف احلياة العامة من جهة اثنية، وتتطلب مثل هذه السياسات ضرورة تضافر مجيع القطاعات 
 والقطاع اخلاص، ، إىل جانب إشراكها ملؤسسات اجملتمع املدين28ذات الصلة من خالل تنسيق كامل بينها

قق الرقابة الشعبية من جهة والدعم اجملتمعي للسياسات احلكومية من جهة اثنية وهذا من  األمر الذي حيم
 شانه تعزيز االداء احلكومي عرب دعم فرص جناح السياسات التنموية املختلفة.

ت واألهداف التنموية، تعزيز فعالية واستقاللية االدارة احمللية: من خالل إشراكها يف حتديد األولواي -
واليت من شأهنا حتقيق إمكانية إلغاء التفاوت اجلهوية بني املناطق املختلفة من الوطن، علمًا أن هذا التباين 
تلف مناطق الوطن )ساحلية، داخلية، جبلية  اجلهوي الذي يربز على املستوى التنموي بني خمم

 عزوف الشباب عن العمل العمومي وإقصائهم، ملا وصحراوية...( يمعترب من أهم األسباب اليت تمؤدي إىل
 .29من شأنه التأثري على ممعدالت البطالة والنزوح الريفي ...

 خامتة:

تمعرب حبق عن فشل  2010ويف األخري فإن التغيريات اليت عرفتها املنطقة العربية مع هناية عام 
لسكانية واليت طبعها غلبة العنصر الشباين يف استقطاب احلكومات العربية للتغريات اليت شهدهتا تركيبتها ا

والذي ألقى بتداعياته على املنظومة الثقافية واالجتماعية، من خالل التمرد على البىن السلطوية اليت 
أصبحت ال تتالئم وتوجاهتهم، وهذا ما أفرز حالًة من االحتقان داخل اجملتمعات العربية برزت من خالل 

حتجاج اليت طبعت عديد من الشوارع العربية، األمر الذي يمضاعف من مدى تنامي اخليار العنفي  عرب اال
التحدايت اليت تعرفها األنظمة العربية، خاصًة مع بروز الفاعل األجنيب الذي أخذ من التدخل يف الشؤون 

 الداخلية للدول العربية آليًة من شأهنا ممضاعفة هذه التحدايت الداخلية.
احلاكمة ضرورة التفكري اجلاد يف اخليار االصالحي طاملا أن وهذا ما يستدعي من النخب 

الطرح التقليدي الذي يركز على املنظومة األمنية كآلية لتحقيق االستقرار أثبت عدم جدواه نتيجة إمهاله 
لألسباب الفعلية اليت كرست حلالة االحتقان اجملتمعي، ولعل الوضعية اليت تعيشها سوراي خري دليل على 
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الذي يقابلها، وقد تتطور يف احنراف أصبحت تعيش يف دوامة من العنف والعنف املضاد  أهنا ذلك، حيث
وعليه فإنه ال بديل عن خيار  جديدة نتيجة للقمع املسلط من قبل السلطة. خطري لتظهر تنظيمات إرهابية

اعي، االقتصادي إشراك الشباب يف الشأن العمومي واحللول دون اإلقضاء الشباين يف شىت جماالته االجتم
 والسياسي...، مبا من شأنه تعزيز مبدأ املواطنة بشقيها املتعلقني ابحلقوق والواجبات.

اهلوامش 
                                                           

1
-طين المعرفةالشباب وتو– 2014مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ))تقرير المعرفة العربي للعام  - 

 .4، ص2014((ن دبي، 
 -  قتلى وجنم عنها حراًب أهليًة خلفت  2011تعترب احلالة السورية اسثناءًا يف املنطقة العربية نظرًا ملا عرفته من أزمة أمنية خطرية بدأت مع
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ة الناجتة عن التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائرياآلاثر البيئ  

"" رقان أمنودجا  

أ. بلبايل ميينة  / د. ايمة إبراهيم  

جامعة ابدرار                                                                                 

 ملخص: 
كانت أثار اإلشاعات النووية بسبب التفجيرات على نظام البيئي الصحراوي عامة وبيئة 
منطقة رقان خاصة وخيمة على كافة األصعدة، هذه األثار مست كل عناصر النظام البيئي بما في 

 يوان، ناهيك عن األضرار التي مست صحة اإلنسان بهذه المنطقة.ذلك الهواء والماء والتربة والح
وتناولت هذه الورقة البحثية دراسة الثار البيئة بمنطقة الحمودية برقان، من خالل التطرق  

لحجم األثار البيئة على مختلف عناصر النظام البيئي، والتطرق للمعالجة القانونية للمواقع المشعة 
 بهذه المنظفة.

Abstract: 
     The effects of nuclear radiation because of the bombings on the 

desert ecosystem and especially on Reggane and overshadowed at all 

levels, these effects touched every element of the ecosystem, including 

air, water, soil and animals, not to mention the damage that has touched 

human health in this region. 

    Through this study we reveal the effects that touched the environment 

on Alhmoudia in Raggan, and this by including  the effects of the 

environment on the different ecosystem elements, and the appropriate  

way to the legal approach of the radioactive sites of these detergents. 

 مقدمة
إىل  1939تزامن االهتمام ابلتسابق حنو التسلح ابحلرب العاملية الثانية اليت امتدت عرب سنوات 

املية، انهيك عن ، أسفرت على جمموعة من النتاج اليت من بينها، تغري موازين القوى الع1945غاية سنة 
تزايد االهتمام بعامل الطاقة النووية وتسابق الدول العظمى على اكتساب السالح النووي، وعرف العامل 
خالهلا عدة جتارب نووية يف مناطق خمتلف من العامل، على يد كل من الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا 

 ؤالء خربهتا وقدرهتا يف جمال امتالك السالح النووي.واإلحتاد السوفيايت سابقا، فاستعرضت كل  دول من ه
 6فقامت الوالايت املتحدة األمريكية إبلقاء قنبلتني يف كل من هريوشيما نكازاكي  الياابنيتني يف 

، 1949، وقام اإلحتاد السوفيايت بدوره بتفجري أول قنبلة نووية يف سيبرياي عام 1945أوت من عام 9و
 .19521بتفجري أول فنبلة نووية هلا يف عام  وبعد ذلك قامت بريطانيا
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أما فرنسا بدورها وتداركا لتأخر يف جمال امتالك السالح النووي، فأقدمت هذه األخرية ابختبار 
قدرهتا مبجال الطاقة النووية  يف صحراء اجلزائر اليت كانت من بني مستعمراهتا أخرت هبا عدة جتارب يف 

ودية برقان بوالية أدرار و إين إنكر بوالية متنراست، خملفتًا ورآها أاثر بقعتني من أرضها يف كلن من احلم
 على صحة اإلنسان والبيئة كذلك .

وتعترب مواقع التفجريات النووية من بني املناطق املتأثرة ابإلشعاعات إي أهنا ليست على طبيعتها 
ثريها على مجيع مكوانت النظام العادية، فخطورة التفجريات النووية امتدت ألكثر من جيل ومل ينتهي أت

البيئي إىل حد الساعة، فاجلرائم اليت ارتكبتها إابن السيطرة العسكرية كثرية ومتعددة يف املناطق الصحراوية، 
حبيث حتولت العديد من املناطق إىل حقول جتارب للحكومة الفرنسية، فكانت نتائجها جد وخيمة 

 والزالت أاثرها متتد إىل حد الساعة.
جود حدوث تفجري نووي تنتشر اإلشعاعات النووية يف اهلواء عن طريق الغبار الذري فتتحول فبم

بعد سلسلة مرتبطة إىل تكتالت من الغيوم لتسقط يف شكل أمطار اليت تكون سببا يف تلوث املياه والرتبة 
 .والدي ينتقل بدوره إىل اإلنسان واحليوان إما يف شكل غذاء أو نتيجة لعملية االمتصاص

املشعة يف األوساط البيئية 2يصاحب احلوادث التفجريات النووية تولد كميات كبرية من النفاايت
املستقبلة إذ هذه النفاايت لوحدها تشكل خطرا كبريا على اإلنسان وعلى مجيع عناصر البيئة، وبعد مرور 

ن النووية وخملفات سنوات طويلة على هده التفجريات أال إن أاثرها الزالت مستمرة من جراء املداف
 العمليات التفجريية يف تلك املناطق.

يطرح موضوع التجارب النووية يف صحراء اجلزائر عدة جوانب للدراسة، وسنسعى من خالل هده 
الدراسة التطرق إيل اآلاثر البيئة والناجتة عن التجارب النووية الفرنسية بصحرائنا،  فما هو مدى حجم 

 التجارب النووية يف مبنطقة "احلمودية برقان" ؟األاثر اليت خلفتها سلسلت 
ويف سبيل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمنا املوضوع اىل مطلبني نتاول يف املطلب االول 
واقع التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية من خالل التطرق إىل املناطق اليت كانت حمال وجماال لتفجريات 

ئية هبا والصحية، أما املطلب الثاين فخصص إلعادة أتهيل املناطق املشعة، ابلتطرق وتبيان حجم اآلاثر البي
لكيفية التخلص من النفاايت املشعة وإعادة احلال إىل ما كان عليه، كآليات ميكن من خالهلا معاجلة هذه 

 اآلاثر البيئية الكارثية، اتقائنا إلضرارها املستمرة.
 نووية يف الصحراء اجلزائريةاملطلب األول: واقع التفجريات ال

اختذت السلطات الفرنسية منطقتني من صحراء اجلزائر إلجراء جتارهبا النووية فتم اختيار كل من 
منطقة احلمودية برقان وسيتم التطرف هلذه األخرية من خالل الفرع األول، وسيتم حتديد اآلاثر السلبية هلذه 

 من خالل الفرع الثاين:التفجريات على النظام البيئي هبذه املنطقة 
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 الفرع األول: مواقع التفجري مبنطقة احلمودية "برقان"
بعد عملية البحث الذي قامت به السلطات االستعمارية فلم جتد إال منطقة رقان إلجراء جرميتها  

على وقع انفجار ضخم ومريع وعلى إثر  1960فيفري  13حيث استيقظ سكان مدينة رقان صباح يوم 
، وجند للتحضري 1957جلنرال "الفو" أن اختيار منطقة رقان إلجراء التجربة النووية كان عام ذلك صرح ا

جزائري كلهم من أجل إجناح إجراء التجربة يف اآلجال احملددة   3500فرنسي و 6500للعملية حوايل 
ها حيث كانت طاقت gerboise bleueو كانت التجربة األوىل حتت تسمية الريبوع األزرق   3هلا،

كيلوطن أي أكثر من قنبلة هريوشيما بثالث مرات، و بلغت تكاليفها حوايل مليار   70التفجريية تساوي 
مليون فرنك فرنسي، ويف هذا الصدد صرح ميشيل فارجي أحد اجلنود الفرنسيني قائال: إن هذه  260و

 4التجربة كانت تفوق أربع مرات من قنبلة هريوشيما.
 gerboiseحتت تسمية الريبوع األبيض    1960أفريل  01ت بتاريخ أما التجربة الثانية فكان 

blanche حتت إسم الريبوع األمحر  1960ديسمرب 7، أما التجربة الثالثة فكانت يفgerboise 
rouge  حتت إسم الريبوع األخضر  1961أفريل  25أما التجربة الربعة فكانت يف يومgerboise 

verte.5 حول التداعيات البيئية والصحية للتجارب النووية  2001 الفرنسي لعام وأشار التقرير الربملاين
شخص    800، إن فرنسا اخظعت حوايل 1996و 1960الفرنسية اليت أجرهتا فرنسا ما بني 

 .6لتفجريات
هكذا فجرت فرنسا جتارهبا األربعة يف رقان مت انتقلت لتتم مشروعها النووي يف منطقة  أخرى فوقع  

ى منطقة إن إنكر بتمنراست، وبعد اشتداد ضغط الرأي العاملي على فرنسا وخاصة من قبل االختيار عل
الوالايت املتحدة األمريكية، وهذا بعد تسجيل نسب ومستوايت مرتفعة من اإلشعاع عري مناطق خمتلقة من 

دى التلوث العامل، وكذلك ازدايد خماطر التجارب السطحية األربعة اليت أجريت مبنطقة رقان، واتساع م
اإلشعاعي وخماطر االستمرار املشروع النووي هبده املنطقة الصحراوية، واملتميزة بتعرضها للعواصف، هذه 

 . 7األسباب كلها جعلت السلطة الفرنسية تنقل مشروعها النووي إىل منطقة متنراست وابلتحديد ابن إنكر
 الفرع الثاين: أتثري التفجريات النووية على النظام البيئي 

نظراً لدرجة االرتباط املوجود بني عناصر البيئة واإلشعاعات النووية اليت تعترب من امللواثت املدمرة 
لنظام البيئي سيتم التطرق اآلاثر اإلشعاعات املتعلقة ابحليوان والنبات أوال مث التطرق إىل أاثر تلك 

 التفجريات على املاء واهلواء هبذه املناطق كمايل.
ار مدير برانمج األحباث  الذي أنتج القنبلة الذرية الفرنسية على انه فشلت كل صرح السد أيفروك

األهداف املسطرة من قبل احلكومة الفرنسية للتفجريات النووية ذلك إن سحابة مشحونة بعناصر املشعة 
 نتجت عن تلك التجربة  وصلت إىل النيجر وجنوب فرنسا والربتغال، الن نشاطها اإلشعاعي ألن نشاطها

ألف مرة وأوضح أنه مت  تسجيل تساقط أمطار سوداء يف جنوب  100اإلشعاعي فاق املعدل  ب 
، أي بعد ثالث أايم من التفجري  وكانت األمطار  حتمل  نشاطا 1960شباط ) فرباير (  16الربتغال يف 
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إي أن  8حلدود الوطنيةإشعاعيا خطريا,  وبتايل أتثري  التجارب النووية يف الصحراء اجلزائرية وتعدت أاثرها ا
 9الضرر البيئي امتد  ليصل إىل مناطق خارج احلدود الوطنية.

تدخل اإلشعاعات النووية للبيئة من مصادر خمتلفة وتؤثر على الكائنات احلية، من إنسان وحيوان  
ن كائنات دقيقة، ويكون أتثري اإلشعاعات الطبيعية أو الصناعية على الكائنات احلية بنفس الطريقة فم

اإلشعاعات خترج جزيئات ذات طاقة عالية ) إليكرتوانت، بروتوانت، نوايت.....( حبيث حيدث تغري يف 
ترتيب األمحاض األمينية للمادة الوراثية واألنزميية ينتج عنها أضرار وراثية ينتقل إىل األجيال القادمة أو 

منية مابني تعرض الكائنات احلية أضرار جسدية تؤثر فقط يف الكائن احلي املصاب وترتاوح الفرتة الز 
  10لإلشعاعات وحدوث األضرار من عدة ساعات إىل عشرات السنني. 

ترتب عن التجارب النووية يف الصحراء اجلزائرية نتائج خطرية مست احليوان والنبااتت يف هده املناطق فضال 
 تراجع الثروة احليوانية وتشوه السالالت احليوانية وبتايل11سنة، 20عن تراجع عمر اإلبل إىل أقل من 

 وتدهور التنوع احليوي.
وكذلك اإلشعاعات النووية كان هلا أاثر على النبات حيث تدهور اإلنتاج الزراعي الذي مس اثنني 
من احملاصيل الرئيسة يف املنطقة ومها احلبوب والنخيل وما حلقهما من وابء خاصة مرض "البيوض 

، فإن احملرقة البيئية ابتلعت عائالت نباتية أبسرها، وأصيبت " الذي تعرضت له أشجار النخيل12املشع
 13األشجار ابلعقم كالفستق الربي والزيتون الصحراوي.

وعليه هذه اآلاثر اليت نتجت عن التجارب اليت قام هبا املستعمر يف ارض اجلزائر والتدهور يف 
ة الصحراوية اليت هي أساسا تعاين مستوى التنوع البيولوجي يف املنطقة زادت من حدة التصحر يف املنطق

 من التصحر نظرا خلصوصية املناخ الصحراوي وطبيعته اجلغرافية.
والذي  يعد  من أهم عناصر  14من جانب أخر كان لإلشعاعات النووية أاثر على عنصر املاء،

رها، ونظرا البيئة الطبيعية وأساس احلياة وأحد املقومات األساسية لوجود مجيع الكائنات احلية واستمرا
لألمهية الكبرية هلذا املورد الطبيعي دفعت ابجملموعة الدولية سن القوانني حلماية هذا املورد الطبيعي من مجيع 
أنواع التلوث اليت قد تصيبه من خمتلف املواد امللوثة، وما يعنينا هنا التلوث اإلشعاعي الذي يعترب من أخطر 

لوث وامل
م
لوث، أي خاصية املاء وعالقته بكافة الكائنات احلية األخرى أنواع التلوث وذلك خلصوصية امل

 وكذلك خاصية املادة اإلشعاعية امللوثة.
يف املناطق املشعة بسبب التفجريات، 15حيث أكد الباحثون أن مصادر املياه أصبحت ملوثة

ومنه بطريقة أو وبكون املياه اجلوفية وهي متثل املصدر الوحيد للمياه يف املنظفة اليت تستعمل يف السقي 
 أبخرى أتثر على النبات واحليوان ابملنطقة. 

، فهي تعترب 16يف حني مشل أتثري اإلشعاعات النووية الناجتة عن التفجريات النووية عنصر الرتبية  
 17مورد طبيعي متجدد من املوارد البيئية وهي أحد أهم املتطلبات لعيش الكائنات احلية على سطح األرض،
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عي هو أحد املخاطر اليت تصيب عنصر الرتبة، وهو عبارة عن وجود عناصر مشعة غربية والتلوث اإلشعا
 .18على مكوانت البيئة األرضية وتوثر سلبا على البيئة واإلنسان

ويكون هذا التلوث إما انتج عن التسرب من مفاعل نووي أو بسبب تفجري نووي كما هو عليه 
ائر نتيجة لتفجريات النووية من قبل املستعمر الفرنسي، ونظرا احلال ابلنسبة لتلوث الرتبة يف صحراء اجلز 

حلساسية هذا العنصر احليوي وجد عالقته ابلعناصر البيئية األخرى فتأثره وأتثريه هبده العناصر املشعة يكون 
أكثر سرعة، وتتميز الرتبة الصحراوية أبهنا رملية، نفوذه فيتسرب اإلشعاع منها للمياه اجلوفية وكذلك 

بااتت املزرعة هبا، وإن التجارب النووية اليت قام هبا املستعمر الفرنسي كان هلا أاثر على املاء والرتبة لن
 واحليواانت بكل ساللتها والنبااتت بكل فصائلها، اليت سبب يف الزايدة من حدة التصحر يف تلك املناطق.

إىل وجود مستوايت  1999ويف هذا الصدد أشار تقرير الوكالة الدولية لطاقة الدرية لسنة 
إشعاعية مست عناصر البيئة، وذلك بعد أخد عينات  من املناطق التفجري لكل رقان و إين إنغر،  وستمر 
العمل يومني يف كال منها ومشلت العينات الرمال ابإلضافة إىل املياه واليت بدورها أخذت جلنة البحث 

وجود نسب من املواد املشعة من كل من حليب  عينات من ثالث أابر خمتلفة، وأشار نفس التقرير إىل
  19وحلوم املاشية اليت ترعى يف منطقة رقان، على غرار الغطاء النبايت هبذه املواقع .

 املطلب الثاين: إعادة أتهيل املواقع 
نظرًا هلذه األوضاع اليت مست مجيع عناصر النظام البيئي حيب إعادة أتهيل هذه املواقع اليت 

ن املاضي إىل تفجري نووي من قبل املستعمر الفرنسي وذلك من خالل إعادة احلال إىل ما  تعرضت يف القر 
 كان عليه ومعاجلة بقااي التفجري من نفاايت مشعة مبختلف إشكاهلا.

 الفرع األول: إعادة احلال إىل ما كان عليه
مبثابة  اآلاثر املدمرة تعترب املخلفات الواضحة لتلك التفجريات النووية على النظام البيئي ابملنطقة 

الواضحة على املساحات  الفالحية  والفضاءات الواحاتية اليت تشهد احنسارا كبريا وهي تشكل خصوصية 
للنشاط الفالحي ابإلقليم ومن مثة تراجع  اإلنتاج الذي كانت املنطقة بفضله متمون بلدان الساحل األفريقي 

قايضة لتصبح هذه املنطقة اآلن رهينة ما جتود به الشاحنات مبختلف املنتجات الفالحية يف إطار جتارة امل
 20القادمة من مشال الوطن مبختلف املنتجات خاصة اخلضر والفواكه.

حيث حدث انقالب جذري يف موازين البيئة املناخية للمنطقة واليت أصبحت تغطي فيها فرتات  
انت تستخرج من عمق ال يتعدى املرت الواحد احلر على فرتات الربودة واخنفاض منسوب املياه اجلوفية اليت ك

 21يف العقود الزمنية املاضية.
ونظرًا لوضعية النظام البيئي ابملنظفة املتأثر ابلتفجري النووي الفرنسي ابملناطق الصحراوية، فوجب 

، ويقصد به إعادة أتهيلها إبعادة احلال إىل ما كان عليه كآلية قانونية  ملعاجلة األاثر املتولدة عن التفجريات
أي إىل احلالة اليت كان عليها قبل  22إصالح وإعادة أتهيل املوقع امللوث وإرجاعه إىل حالته األصلية،

حدوث التلوث، وهو ما يعرف كذلك ابلتعويض العيين وهو أثر للمسؤولية الدولية  يقع على عاتق من قام 
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تائج الضارة اليت سبق وان أحدثها مصدر ابلضرر، إذ يهدف إعادة احلال إىل ما كان عليه إىل إلغاء  الن
 23الضرر.

ويعد الرد العيين أجنع السبل كونه يزيل اثر السلوك الضار حيث يقع على عاتق الدولة املتسبب يف 
الضرر إزالة خصوصا إذ كانت الدولة املتضررة من النفاايت النووية ال متلك التكنولوجيا اليت متكنا من 

  24رة أمنة.معاجلتها والتخلص منها بصو 
ولقد عاجل املشرع اجلزائري نظام إعادة احلال إىل ما كان علية يف جمال قواعد محاية البيئة يف  

مواطن خمتلفة لكن مل جند له إي تطبيق فيم يتعلق ابملخلفات الناجتة عن التجارب النووية الفرنسية بصحراء 
 اجلزائر.

 الفرع الثاين: التخلص من النفاايت املشعة
لذكر أن النفاايت واملدافن النووية لوحدها مازالت تشكل خطرا كبريا على خمتلف العناصر جدير اب

البيئة ابملنطقة الصحراوية اليت خضعت لتفجري النووي الفرنسي، إذ" تعترب النفاايت املشعة أو النووية من 
" وتعين  25قاء ملدة أطول،النفاايت اخلطرة وختتلف خطورهتا حبسب تركيز املادة املشعة هبا وقدرهتا على الب

كذلك "هي كل ما ال يرجى استعماله ويكون حمتواًي على أو ملواث أبنوية مشعة تزيد كمًا على املستوايت 
، فإن هذه النفاايت املتولدة عن التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية متثل خطر على 26املسموح هبا"

 اإلنسان.البيئة انهيك عن اآلاثر اليت تسببها عن صحة 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة جند  10-03حيث أنه وابستقراء القانون رقم  

...ال تنطبق أحكام هذا الفصل على  ... »  69/327استبعد النفاايت املشعة من نطاقه مبوجب املادة
كل ما له عالقة ابملواد املشعة ، ومالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري استبعد  «املواد املشعة 

 من جمال هذا القانون مبا يف ذلك النفاايت املشعة الناجتة عن التفجريات النووية يف الصحراء.
املتعلق ابحلماية من اإلشعاعات املؤينة إذ أنه استثىن   28 117-05وابلرغم من صدور املرسوم 

يكون من مصدر انجم عن استخدام عسكري  كذلك من جماله اإلشعاعات النووية املركزة اليت ميكن أن 
 كما هو عليه احلال يف اإلشعاعات الناجتة عن التفجريات النووية يف الصحراء النووية يف الصحراء اجلزائرية.

املتعلق بتسيري النفاايت املشعة، أال أنه مل يتطرق إىل  29119- 05وابلرجوع للمرسوم رقم
لنووية يف الصحراء اجلزائرية وهو بذلك اقتصر على النفاايت املشعة النفاايت املشعة الناجتة عن التفجريات ا

 الناجتة عن املنشأة املصنفة إي االستخدام السلمي.
رغم االستبعاد واإلقصاء من هذه القوانني املتعلقة حبماية البيئة والقوانني ذات الصلة  فأاثرها 

نتيجة هلذا الغموض الذي يكتنف معاجلة السلبية الزالت قائمة يف األراضي اليت تعرضت لتفجريات، و 
اآلاثر اخلطرة للنشاطات اإلشعاعية ابملواقع النووية، فإن حتمل السلطات اجلزائرية ملسؤوليتها الزال بعيداً 
وابلرغم من أن وزير اجملاهدين صرح أبن " الدولة اجلزائرية قادرة على امتالك التكنولوجيا املالئمة إلزالة 

س يف احلني، وأشار أبن اجلزائر تواجه صعوابت ميدانية لتخلص من أاثر هذه القنابل اإلشعاعات ولكن لي
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، إذن هذه النفاايت تساهم يف أاثر 30وال ميكنها ابلنظر إىل واقع احلال إن حتل هذه املشاكل لوحدها" 
 املؤكدة.بيئية خطرة، يف إطار انتشارها يف مواقع التفجري دون أدىن محاية لعناصر البيئة من أاثرها 

 خامتة 
بعد االطالع على اآلاثر اليت مست خمتلف جوانب  البيئة يف صحراء اجلزائر الناجتة عن 
اإلشعاعات بسبب التفجريات النووية، اليت قام هبا املستعمر الفرنسي فبل وبعد االستقالل كان ذلك من 

ذلك نتيجة لتدهور التنوع البيولوجي أهم األسباب اليت أدت إىل تدهور النظام يف املنطقة صحراء اجلزائر،  و 
سواء احليواين أو النبايت،  انهيك عن تلوث الذي أصاب املياه والرتب ابملنطقة الصحراوية حمل هذه 

 العمليات التفجريية خاصة منطقة احلمودية اليت هي حمل هذه الدارسة.
 ومن النتائج املتوصل ليها نذكر:

يف زايدة حدة التصحر يف صحراء اجلزائر، حيث خلفت التفجريات التفجريات النووية كانت سببا مباشرا  -
 النووية اأثر بليغة و مست عناصر البيئة )النبات واحليوان واملاء والرتبة( الزالت مستمرة ظاهرة للعيان.

إن النفاايت واملدافن النووية تشكل خطرا على البيئة الصحراوية أساسا وعلى اجلزائر عموما، يف غياب إي  -
 درة من جانب السلطات اجلزائرية للتخلص منها وحلماية النظام البيئي ابملنطقة الصحراوية.مبا

ملعاجلة هذه اآلاثر البيئة جيب اعتماد مراكز متخصصة هلذا الغرض لتقوم مبهمة املتابعة ملستوى النشاط  -
اسات دقيقة ومعمقة اإلشعاع وحصر مداه وحيزه اجلغرايف الدقيق، ولتحديد حجم هذه األضرار بدقة بعد در 

 حىت يتمكن الدارس هلذا املوضوع من دراسة بكل املعطيات الالزمة.

 التوصيات 

ضرورة تكوين ملف علمي حيتوي على معطيات اليت من خالهلا ميكن للباحث االعتماد عليها إلعداد  -
 دراسات علمية دقيقة حتتوي على إحصائيات بني حجم األضرار بدقة.

 عاجلة هذه اآلاثر الكارثية املتولدة من التفجريات النووية أساسا.إدراج  قوانني خاصة مب -

وضع إسرتاجتية حمكمة للتخلص ومعاجلة النفاايت املشعة هبذه املناطق، وال يتأتى ذلك إال ابلكشف عن  -
 خارطة املدافن النووية وإقامة أحباث علمية مركزة يف هذه املناطق للكشف عن األاثر احلقيقية ومعاجلتها.

 :لهوامشا
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ب النووية بني الشريعة والقانون  الدويل ) دراسة حالة اجلزائر منوذجا (حكم ضحااي التجار نبيل بوساق،  1
 .    17، ص 2012/2013، 1جامعة اجلزائر 

توايت إشعاعية النفاايت املشعة : عرفتها الوكالة الدولية لطاقة الذرية على أهنا مواد حتتوي على نظائر مشعة أو ملوثة هبذه النظائر وهلا مس 2
لسلة تفوق املستوايت اإلشعاعية االعتيادية املقبولة من اجلهات الوصية، وال يبدو هلا منفعة يف الوقت احلاضر أو املستقبل( أنظر يف ذالك س

بحث يف احلركة الندوات، التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر، دراسات وأحباث وشهادات، سلسلة منشورات املركز الوطين للدراسات يف وال
 .101، دار هومة، اجلزائر ص 1954الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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، جامعة 2، العدد 7جملة الواحات والدراسات  اجمللد  األساس القانوين ملسؤولية فرنسا عن جتارهبا النووية يف اجلزائر،شعاشعية خلضر،  3

 .116، ص 2014غرداية، سنة 

، مركز البحث النووي اجلزائر، أعمال لنووية ابلصحراء: كيف خدعت فرنسا األشخاص املعنينيشهادة حول التجارب اميشال فارجي،  4
 .74، وزارة اجملاهدين، اجلزائر، ص 2007فرباير  14-13امللتقى الدويل أاثر التجارب النووية يف العامل: الصحراء اجلزائرية منوذجا اجلزائر 

، سلسلة الندوات، التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر، دراسات واالستعماالت السلميةالطاقة النووية بني املخاطر عمار منصوري،  5
، دار هومة، اجلزائر، ص 1954وأحباث وشهادات،سلسلة منشورات املركز الوطين للدراسات يف والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

ل التداعيات البيئية والصحية للتجارب النووية الفرنسية اليت أجرهتا فرنسا ما بني حو  2001كما أشار التقرير الربملاين الفرنسي لعام   .42
 .1961أفريل  25فرباير إىل  13، إىل أنه مبنطقة محودية أجريت األربع تفجريات اجلوية األويل من 1996و 1960

6   -  Rapport N° 3571 sur les incidences environnementales et sanitaires des essais 

nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et les éléments de comparaison avec 
les essais des autres puissances nucléaires, par M. Christian BATAILLE, député et M. 

Henri REVOL, sénateur.  Assemblée  nationale, 05 février 2001. 

 .69، ص 2000، دار الغرب، سنة يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية يف صحراء اجلزائريةظم العبودي، عبد الكا 7
لة من خصائص اإلشعاعات النووي أهنا ال تعرف احلدود اجلغرافية بل ميتد  أثراها إىل أالف الكليو ميرتات فاحلادث النووي الذي يقع يف  دو  8

:  العديد من الدول األخرى ويرتبط ذلك ابجتاه الرايح اليت حتمل السحب اإلشعاعية ( انظر يف ذلكمعينة ميكن أن يرتتب أاثره الضارة يف
بن مكي خالدية، احلماية القانونية لبيئة العمل من اإلشعاعات املؤينة، جمله البحوث العلمية يف التشريعات البيئية، عدد جترييب، جامعة ا

 .04، ص 2011خلدون، سنة 
9 - Ali Yahia, Héritage nucléaire De la France De La  France Dans Le Dans Le Désert De l 

Algérie, revue   Environnement et Développement , nombre de premier, Septembre- 

Octobre, 2014.     

10 - Essais nucléaires Français enalgérie: les effets sur la santéet  l Environnement persistent, 

http: // portail. Cder.dz/spip. Php? Article 3554, dernier visite 3/12/2015. 

اآلاثر الصحية والبيئية للتفجريات النووية الفرنسية يف صحراء اجلزائر ) دراسة حالة التجارب النووية الفرنسية يف  ابخواي دريس، 11
ورقة حبثية مقدمة للمشاركة ابملؤمتر الدويل " احلق يف بيئية سليمة يف  ن إنكر " بتمنراست،منطقيت "محودية" برقان  والية أدرار و " اي

 .10. ص 2013ديسمرب  29-27التشريعات الدولية والداخلية والتشريعات  اإلسالمية"، غري منشورة ، بريوت  
12 http/www.forem dz/index.php/1-latest-news/227-2010-01-08-19-50  

  .25:15على الساعة 12/10/2015الع عليه يوم مت االط
 .09، اململكة األردنية اهلامشية كلية احلقوق، دون سنة. ص األسلحة النووية، أسلحة عمياء ...ال تبقي وال تذر نسرين ايسر بنات، 13

سيد الكربون ويتميز خبواص فيزايئية إن املاء من املنظور العلمي يعترب املركب الكيمائي تنتج عن تفاعل غاز األكسجني مع غاز اثين أك 14
دور ليتيم اندية، من مساحة األرض الكلية انظر يف ذالك  %71كما إن نسبته   ،وكيمائية وحيوية جتعله من مقومات احلياة على األرض

-2013خلضر ابتنة، ، أطروحة لنيل شهادة  الدكتوراه، جامعة احلاج املنظمات الدولية يف محاية البيئة من التلوث ابلنفاايت اخلطرة
 .31، ص 2014
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، مركز البحث النووي اجلزائر، أعمال امللتقى الدويل أاثر التجارب النووية أتثريات التفجريات النووية على اإلنسان والبيئةحممد بلعمري،  15

 .60، وزارة اجملاهدين، اجلزائر   ص 2007فرباير  14-13يف العامل: الصحراء اجلزائرية منوذجا اجلزائر 

لك الرتبة هي تلك الطبقة اهلشة اليت تغطي صخور القشرة األرضية، وتتكون من مزيج من املواد املعدنية واملواد العضوية واهلواء أنظر يف ذ   16
ابتنة، ، أطروحة لنيل شهادة  الدكتوراه، جامعة احلاج خلضر دور املنظمات الدولية يف محاية البيئة من التلوث ابلنفاايت اخلطرة لتيم اندية،

 .35، ص 2013-2014
 

 .35ليتيم اندية، املرجع السابق، ص 17

 .47على سعيدان، املرجع السابق، ص  18
19 - Radiological conditions at the former french Nuclear Test Sites in Algeria: 

Preliminary Assessment and Recommendation, Rqdiological assessment reports series, 

IAEA, 1999. 
 

21- Essais nucléaires Français enalgérie: les effets sur la santéet  l Environnement persistent, 

http: // portail. Cder.dz/spip. Php? Article 3554, dernier visite 3/12/2015. 
 

 .79، ص 2014دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، سنه  ائري،املعاجلة القانونية للمواقع امللوثة يف التشريع اجلز جمموعة ابحثني،  22
/ 3انظر أمحد منديل، املسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر حلدود، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد     23

 .320،  ص 1السنة/

-  2009ار اليت تسببها النفاايت النووية، رسالة ماجستري،جامعة الشرق األوسط، حممد صنيتان  الزعيب، املسؤولية الدولية عن األضر   24  
 89،  ص 2010

، أطروحة دكتوراه، جامعة االستخدام السلمي لطاقة النووية بني حق الشعوب يف التنمية ومتطلبات األمن الدويلمهداوي عبد القادر،  25
 .61،  ص 2014- 2013تلمسان 

، أطروحة دكتوراه، جامعة عني الشمس، القاهرة، النظام القانوين الستخدام الطاقة يف الفضاء اخلارجيي، هشام عمر أمحد الشافع 26
 .67، ص 2010

 . 2003لسنة  43ج ر  2003يوليو  19املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، املؤرخ يف  10-03من القانون رقم  69املادة  27

 .2005لسنة  27املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات املؤبنة ، ج ر عدد  2005أفريل سنة  11ؤرخ يف امل 117-05املرسوم رقم  28

 .2005لسنة  27املتعلق بتسيري النفاايت املشعة، ج ر العدد  2005أفريل  11املؤرخ يف  119-05املرسوم رقم  29
 .66، ص املرجع السابقجمموعة ابحثني،  30
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Control of the Algerian administrative authorities for imported products  

 "رقابة السلطات اإلدارية اجلزائرية للمنتجات املسـتوردة"
 عروسي ساسية.أ.
 و ابحثة دكتوراهأستاذة متعاقدة 

 .01جامعة اجلزائر 
. 

Abstract . 

The economic transformation adopted by Algeria for more than a decade led to a 

gradual withdrawal from the economic sector. This transformation of the state necessitated 

the development of effective means to control the movement of imported products, which 

protect the consumer's physical and moral interests, Being the weak party in the economic 

relationship. 

Therefore, the establishment of comprehensive protection for the consumer depends mainly 

on the means and mechanisms that will protect the interests of the consumer and ensure a 

balanced business relationship to professionals, including importers. 

key words : Control - Algerian administration - products - import. 

 امللخص: 

إن التحول االقتصادي الذي تبنته اجلزائر منذ أكثر من عشرية من الزمن أدى هبا إىل االنسحاب 
، حيث فرض هذا التحول على الدولة ضرورة وضع وسائل فعالة لرقابة حركة التدرجيي من القطاع االقتصادي

ة عرب احلدود، و اليت من شاهنا محاية مصاحل املستهلك املادية و املعنوية، كونه الطرف دعبور املنتجات املستور 
 الضعيف يف العالقة االقتصادية.

و اآلليات اليت من شاهنا محاية مصاحل  و عليه فوضع محاية شاملة للمستهلك يتوقف أساسا على الوسائل
 و ضمان عالقة جتارية متوازنة أمام احملرتفني مبا يف ذلك املستوردين. املستهلك

 االسترياد. -املنتجات -االدارة اجلزائرية -رقابةالكلمات املفتاحية: 

Introduction. 

Protective rules applicable to all domestic or imported products are determined in 

objective rules and procedural rules. 

The objective rules are limited to the safety standards and are mandatory measures that 

must be respected so that the product does not harm its consumers. The rules of procedure 
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in the control are confined to the control of the interference of the conformity of local or 

imported products before they are presented in the market, then the control of the 

competent administrative authority on the products after their presentation in the market, 

and when crossing the imported products across the border. 

The adoption by the Algerian authorities of the market economy and the opening up of 

foreign trade to any economic aid, which was confirmed in Article 1 of the Governor's 

Regulation No. 91-03 of 20/02/1991, concerning the conditions for the importation and 

financing of goods for Algeria
1
, Stipulates that: "As of 01/04/1991, every natural or legal 

person duly registered in the Commercial Register may import all materials or goods that 

are not subject to a prohibition or quantification on the basis of the settlement of BenQ 

without prior authorization" Control imported products to provide legal protection to the 

consumer in the face of the practices of the trafficker D to prevent and protect the health 

and safety of the consumer, in order to maximize the capabilities of the latter in dealing 

with practices harmful to his interests and to take the necessary measures to protect him in 

general in different directions, as well as to sensitize the applicant to respect the rules of 

honest competition and improve the market. 

On the above, the problem arises, while the protection that the Algerian administrative 

authorities attach to the consumer through its control of the imported products? For 

the purpose of answering this must be: the provisions of the control of the administrative 

authorities of imported products in the first chapter, and then determine the effects of 

control of the administrative authorities of imported products in the second chapter. 

chapter 1 

Provisions of the control of the administrative authorities of the imported products. 

Control is the act that is intended to ensure that the product conforms to the required 

specifications, either in accordance with an earlier act of production, import and 

distribution, embodied by licensing and authorization, and may be prior to the process of 

displaying the product in the market
2
, And may be embodied by the act of the competent 

administrative authority following the introduction of the product in the market and when 

crossing imported products across borders. 

In Algeria, there are many administrative bodies in charge of supervising the border. It 

supervises the conformity of imported products in order to regulate the market and prevent 

the disturbance of the market and in order to provide the needs of the consumer
3
 away from 

any unfair practices that may lead to the benefit and profits
4
. Which requires the need to 

identify these authorities (Section 1) and know the mechanisms in the exercise of this 

control (Section 2). 

 

Section 1 

Administrative control authorities for imported products. 



 Control of the Algerian administrative authorities for imported productsأأ. عرويس ساس ية          

  
38 

 

ات القانونية و  السياسيةللدراس البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

The control of the conformity of imported products in Algeria is carried out 

periodically at the level of land, sea and air border posts. This is done by the Border 

Inspectors of the Department responsible for consumer protection and suppression of 

fraud
5
, which are the interests of the Ministry of Commerce (A). After the customs 

authorities (B) have informed the competent regional border inspector of the arrival of the 

products
6
. 

Control can also be exercised on the basis of consumer notification to the administrative 

authorities alone or as a participant in a consumer association (C). 

1° .The Ministry of Commerce. 

The Ministry of Commerce, as the primary body responsible for consumer 

protection, has been assigned multiple functions
7
, primarily due to the diversity of the 

interests of this ministry, whether central or external, with each department being assigned 

a specific type of activities according to the existing regulations. And the possibility of 

using the Minister of Commerce in the performance of his duties in various ministerial 

departments
8
. 

In reference to the subject of border control, this control was assigned to the Directorate of 

Quality Control and Fraud Suppression and the Border Control Directorate of the Central 

Department of the Ministry of Commerce (A) and the Quality Control and Fraud 

Suppression Inspectorate at the border of the Ministry of Foreign Trade (B).  

A. Directorate of Quality Control and Suppression of Fraud and Sub-Directorate of 

Border Control. 

The Central Department of the Ministry of Commerce consists of the General 

Directorate for Control and Regulation of Activities and Regulation, the Directorate 

General of Economic Control and the Suppression of Fraud
9
. 

The Directorate General of Economic Control and Fraud Suppression monitors quality, 

suppression and control of anti-competitive practices, combating illegal trade practices, 

supervises economic surveillance programs and suppresses fraud, strengthens and monitors 

the monitoring function and conducts national interest investigations Regarding imbalances 

in the same market
10

. The Directorate of Quality Control and Fraud Suppression, and two 

sub-directorates, one of which is the Directorate of Border Control, are accredited in the 

framework of implementing its duties. 

The Directorate of Quality Control and Fraud Suppression monitors the implementation of 

legislation and regulation relating to the quality, conformity and security of products at 

borders, in the internal market and on export. The Directorate also organizes quality control 

activities, suppression of fraud, its programming and evaluation.
11

 

The Directorate of Border Control is mandated by virtue of its field competence to define 

quality control programs and suppression of fraud, to evaluate the quality control work and 

to suppress the fraud committed by external departments and to propose all measures aimed 
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at improving the efficiency of the work and quality control procedures and suppression of 

fraud.
12

 

B. Quality Control Inspectorate and Fraud Suppression at Border. 

The external interests of the Ministry of Commerce shall be organized in the form 

of: state directorates for trade and regional directorates of commerce.
13

 

These interests of ensuring the application of legislation and regulation on competition and 

quality, will also provide assistance to clients economists and consumers, Valmderiaat 

regional trade to activate, evaluate and guide the directorates state trade activities of the 

regional competence, particularly in the field of economic and repression of fraud control, 

and as well as contact with the central administration in order to coordinate Altaono 

controls between States, but if the investigations undertaken by requiring certain 

disciplines, it can request the intervention of the jurisdiction of the regional bodies to 

facilitate this, the most important sections of the regional Ltj Rh and inspectorates quality 

control and suppression of fraud at the border.
14

 

The Quality Control and Fraud Suppression Inspectorate at the border is headed under the 

authority of the State Director for Trade
15

. The Inspectorate is responsible for monitoring 

the conformity and quality of imported and export-oriented products, ensuring the 

legitimacy and transparency of business practices and monitoring the exchange associated 

with foreign trade activity.
16

 

In the performance of their duties, these administrative authorities shall be assisted by 

qualified agents, namely, judicial police officers and fraud suppression agents of the 

Ministry of Commerce and their foreign interests, who are authorized under their texts, 

who shall be sworn in before their administrative residence court. They shall therefore 

enjoy legal protection from all forms of pressure and threat. They may also use the public 

force and, if necessary, resort to the competent regional judicial authority.
17

 

2°. Customs Department. 

The Customs Department plays an active role in the control of the movement of 

entry and exit of goods, which can be confined to two areas: economic and security. The 

objective in both areas is to protect the consumer, whether directly or indirectly. In the 

economic sphere, the role of customs is based on collecting customs duties and preventing 

the entry or export of goods in violation of the law. In the security field, it plays an 

important role in monitoring restricted and prohibited goods from entering the territory of 

the State
18

. If the smuggled goods constitute a serious threat to security, economy and 

national health, the Customs Department may confiscate them in coordination with the 

National Anti-Smuggling Bureau or With local committees set up specifically to combat 

smuggling. 

Customs agents in this framework shall have the right to inspect persons, goods and means 

of transport, and to carry out medical examinations to detect narcotics within the bodies 

with the express consent of the concerned person.
19
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Article 241, paragraph 1, of the Customs Law
20

 also authorizes the right to inspect and 

seize customs violations of many of their bodies: customs agents, judicial police officers 

and their agents stipulated in the Code of Criminal Procedure
21

, agents of the National Tax 

Authority and the National Guardians, Price, quality and suppression of fraud. In addition, 

if it is related to the suppression of fraud and the subsequent follow-up, the Customs 

Department must request the intervention of the civil and military authorities to provide 

assistance
22

. 

3°. The role of the consumer in the notification of the Administrative Control 

Authority. 

The consumer often plays a negative role in counteracting the unfair practices of the 

intermediary, since he purchases the goods without looking for their source or even if they 

are identical. This can only be explained by the fact that the Algerian consumer lacks 

consumer culture. Less than the risks that surround it. 

It is not enough to put in place legislations and bodies that fight against the security and 

safety of the consumer in the market. However, a fence or barrier must be established from 

entering these products into the national market. The consumer plays an effective role in 

establishing its rules by using his legal right to notify (A) as a participant in the Consumer 

Protection Association (B), for any violation of the following rules: consumer security and 

health, security and conformity of local and imported products and services, and 

commercial practices and prices. 

A. Notify the consumer of the control authority alone. 

The consumer may feel a state department of commerce in which the offense was 

committed with a simple petition explaining to the consumer the accuracy of the facts in 

question. In this case, if the Trade Department finds that the consumer petition is 

established and that the violation is fixed, it can intervene in a preventive manner to avoid 

damage and stop the marketing of non-conforming or dangerous products, and to intervene 

in a deterrent manner by imposing a fine on the applicant
23

, To physical or physical harm 

and do not deserve the penalty of imprisonment. If the violation is serious or caused 

physical or material harm, the Directorate of Commerce shall transfer the file to justice
24

. 

It can also request the intervention of the customs administration when the imported 

products are counterfeit, based on the decision of the Minister of Finance of 15/07/2002
25

, 

which defines how article 22 of the Customs Code relating to the import of counterfeit 

goods is applied
26

. 

When the request is accepted, the customs administration shall determine the period 

necessary for its intervention. It may also impose upon the applicant for intervention when 

its request is acceptable to form a guarantee intended to cover its potential liability to the 

persons involved in the said transaction. If it is subsequently found that the goods in 

question are not counterfeit goods . 
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When a customs office is notified of the decision to intervene, goods that match the 

description of the counterfeit goods shall cease or grant the concession of lifting the goods. 

The customs office shall inform the interest that immediately examined the request, which 

in turn shall immediately inform the authorized person and the applicant. 

The applicant shall be informed of the request by the name and address of the author and 

the addressee if he is known so that he may notify the competent judicial authority to 

decide on the content and shall not lift the detention procedure. The goods shall be placed 

under the system of deposit with the Customs during the period of suspension or lifting of 

the hand. 

B. Role of Consumer Protection Associations. 

Alongside the administrative authorities concerned with the control of products, 

there are advisory bodies, such as the National Consumer Protection Council
27

 and the 

Algerian Center for Quality Control and Packets
28

. Some of them are subject to special law 

such as consumer protection associations, and if we register the latter for their ineffective 

duties Dictated by its mission to protect consumers. Which calls for the definition of the 

powers conferred upon it by the law in the framework of consumer protection, and the role 

of the consumer in the use of them when the need to generalize protection. 

The Consumer Protection Association is an intermediary structure that integrates the three 

market players: individual consumers, professionals and public authorities, to protect a 

special class of public benefit that consumers are defending and representing.
29

 

Accordingly, the Consumer Association established pursuant to Law No. 90-31 of 

04/12/1990 concerning associations
30

 has three main tasks under Article 21 of Law No. 09-

03 on consumer protection and suppression of fraud: 

Educate consumers rational consumption and alert them to the rules of hygiene and the 

definition of their rights and defend them and act more vigilant and strict direction of the 

violators. Through the organization of forums and the dissemination and distribution of 

publications and approach the local population through two important ways usually 

referred to by consumer protection associations to achieve its objectives, namely counter-

propaganda and boycotts
31

. 

To assist consumers in collecting evidence and forming a solid file against the violators and 

directing them to the competent departments or accompanying them before the competent 

court. 

Representing consumers before professionals and public authorities and before courts. This 

representation is done in two ways: 

Method 1: Before the advisory bodies of the Ministry of Commerce, especially in front of 

the National Council for Consumer Protection, where the Association of Consumers 

Protection in the form of ten representatives, and the associations benefit from the 

assistance programs scheduled for the benefit of the Council to implement them
32

. The 
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committee, which includes representatives of consumer protection associations, is qualified 

in the field of contracts and business, especially as it is tasked with looking for arbitrary 

clauses in the contracts of compliance, drafting proposals and recommendations to the 

Minister of Commerce
33

. And before the Competition Council as an independent 

administrative authority
34

. 

The Consumers' Association in these bodies has an active role in defending the interests of 

consumers as well as representatives of professionals and representatives of public 

authorities.
35

 

Method 2: The Consumers' Association shall be established before the courts as a civil 

party when a consumer or several consumers are subjected to individual damages caused 

by the venturer and of a common origin
36

, so as to contribute to making the punishment and 

compensation proportionate to the interference and damage suffered by the victim 

consumers. 

Section 2 

Mechanisms of control of imported products. 

Inspection shall be carried out prior to the importation of the imported products and 

on the basis of a file submitted by the importer or his legal representative to the concerned 

border inspector, which shall include the following documents: Import declaration of the 

product imported by the importer - A certified copy of the commercial registry abstract, a 

certified copy of the invoice and the original copy of each other document required in 

accordance with the applicable regulation and related to the conformity of the imported 

products
37

. 

The control of the competent administrative authorities for the imported products
38

 is based 

on: 

Examination of documents submitted by the importer. 

Observation with the naked eye of the product, in order to ensure: the conformity of the 

product (section II) based on the legal or regulatory specifications that distinguish it, 

conformity of the product based on the conditions of its use, transfer and storage, 

conformity of the product with the data related to the mark and / There is no potential 

damage or contamination to the product.
39

 

Deduction of samples of the product (section 1) for the conduct of tests, tests or 

experiments, on the basis of: the results of the examination of documents or control of the 

naked eye, origin, nature, type and supply and the level of risk posed by the product, 

precedents related to the producer and importer, Reliability of inspections carried out at the 

exporting country level and handling locations.
40

 

Each monitoring process shall include a record
41

of the dates and places of the completed 

inspection, the recorded violations and the penalties related to them. The record shall 
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include the invalidity of the identity of the aid or the agents who edit the records, their 

qualities and their administrative residence, Their exact location, the identity, occupation 

and place of residence of the person in charge of the inspection, all elements of the invoice, 

including the value of the detailed inspection, the sequence number of the inspection 

record, the signature of the inspection aid, the signature of the examiner, if it is refused. A 

notebook declaration
42

. 

The minutes should include a detailed description of the measures taken and leave the 

reviewer to the holder of the product
43

. The transcripts can be accompanied by any 

document or evidence, and the lecturer has legal authority to prove otherwise
44

 

1°. Truncation of samples. 

Qualified agents may take samples of the product
45

 for analysis in quality control 

laboratories and suppression of fraud or in accredited laboratories for this purpose
46

, 

provided that the sample deduction is valid for the importer
47

. 

Each truncation shall consist of three homogeneous samples representing the quantity 

controlled
48

. However, if the product is easily damaged or three samples can not be 

truncated due to its weight, dimensions, value, nature or small quantity, The field of 

microbial control, and also deducts one sample also to study at the request of the 

departments charged with consumer protection and suppression of fraud. 

A seal is placed on each sample. This stamp contains the signature of the aid that releases 

the deduction minutes and a defining feature consisting of two parts that can be separated 

and rounded up at a later time: 

Unalton, which shall be removed only in the laboratory after examination of the stamp, 

which shall include the label in which the product was acquired for sale, put it into the sale 

or the name of the sale, the date of deduction, its time and place, the registration number of 

the deduction, Which allows the laboratory to be directed to its research, and an appropriate 

document may be added for this purpose. 

An un volet containing the same registration number as the stubs, the serial number 

allocated by the assignee for this transaction, the name of the person who signed the 

truncation, his commercial and personal address, the names of the senders or the consignee 

and the address of each of them, Road or in port or airport. 

Two appointments are sent to the Quality Control and Fraud Suppression Department in the 

district where the deduction was made, which they register, and then one of the two 

samples is transferred to the competent laboratory, and the other is kept as a witness 

according to the appropriate conditions for keeping it
49

, including transferring it to the 

laboratory. While retaining the intervener For the third sample, to be bound by its non-

change and to take all necessary measures to maintain it
50

. 

The laboratories should use in the analysis of the samples the curricula conforming to the 

unified Algerian standards, which are prepared and approved by a decision of the Minister 
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of Commerce and the Committee for Evaluation and Standardization of the methods of 

analysis and experiments
51

. However, if these methods are not followed, the laboratories 

follow the internationally recommended curricula. In all cases, the methods used should be 

mentioned in the analysis paper
52

. The laboratory shall, upon completion of its work, 

release an analysis sheet recording the results of its inquiries regarding the conformity of 

the product. The paper shall be sent to the Department which has deducted the samples 

within 30 days from the date of receiving the laboratory except in case of force majeure.
53

 

Each deduction and analysis shall result in the editing of a record in accordance with the 

content specified in Article 10 of Executive Decree No. 90-39 of 30/01/1990 on quality 

control and suppression of fraud, and in accordance with the forms attached to the Joint 

Ministerial Decision of 14/07/1990 Includes identification of sampling methods, forms of 

quality control forms and suppression of fraud.
54

 

2°. Matching. 

Ensure the quality of the materials produced locally or imported and conform to the 

legal specifications (A) and the organization that belongs to them, before presenting them 

in the market. This duty is imposed on each producer, intermediary or distributor, and in 

general, every person involved in the process of placing the consumption
55

, including the 

importer. 

The conformity assessment shall include all procedures used directly or indirectly to 

determine whether the conditions relating to the technical regulations or specifications
56

, 

which are the most important means of standardization, are satisfied, as expressed in 

Article 03 paragraph 18 of the Consumer Protection Law and the suppression of fraud
57

: 

« Each product subject to consumption for the conditions contained in the technical 

regulations, and for the health, environmental, safety and security requirements. » 

The concept of conformity is therefore closely linked to standardization. Respect for this 

obligation constitutes the protection of the consumer from all that is offered for 

consumption. 

In its first paragraph of the Standardization Act
58

, article 2 is defined as: « the special 

activity for the provision of uniform and frequent provisions in the face of real or potential 

problems intended to achieve the optimum degree of organization within a given 

framework. Solutions to technical and commercial problems of products, goods and 

services that are frequently raised in relations between economic, scientific, technical and 

social partners.» 

The reference documents in this definition are: Standard (C) and Technical Regulation (D), 

which are based on the requirements of the product in terms of the characteristics of its use 

rather than on its design or descriptive properties.
59

 

A. Legal specifications. 
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 The legal specifications reflect the characteristics required in the product in order to 

achieve a specific purpose. The participants has the obligation to respect them from the 

time of production until consumption
60

, under the administrative, civil and penal penalties 

depending on the damage caused to the consumer. 

 Article 10, paragraph 1 of Law No. 09-03 on Consumer Protection and Suppression of 

Fraud stipulates that: « Each of the participants shall respect the obligation of the security 

of the product that he places for consumption in respect of: - his characteristics, 

composition, packaging, conditions of assembly and maintenance » Article 11 of the same 

Act states in its first paragraph that: « Every product presented for consumption shall 

satisfy the legitimate desires of the consumer in terms of nature, class, origin, essential 

characteristics, composition, proportion, identity, quantities and usability. And the risks 

arising from its use ». 

In accordance with these texts, the law on standardization
61

 and the law relating to the 

national legal system of measurement
62

 were issued, which represent the legal framework 

for standardization activity in Algeria. 

The concept of conformity can be understood as a narrow concept that conforms to the 

laws and regulations in force, and an extended concept that is due to the purpose of this 

conformity, and is not to respond to the legitimate and expected desires of the consumer. 

There is a difference between the product that violates the law and the product Non-

consumption, the first is contrary to the legal and regulatory specifications that belong to 

him, while the second is not responsive to the legitimate objectives of these specifications, 

the most prominent of which: to protect the health and safety of people. 

B.Standard Specifications. 

 Standard specifications are non-mandatory documents approved by a recognized 

standardization body
63

, which provide for the general public use of the rules, references, or 

characteristics included in the packaging, distinguishing features, method of production, 

and any other purpose of the same nature
64

. 

These specifications are published on the basis of the annual plan and the multi-year 

development plan. Each six months, the Algerian Institute for Standardization
65

 publishes 

its work program indicating the specifications that have been prepared or are in the process 

of being prepared
66

. 

The national specifications
67

 include, in particular: units of measurement, shape of 

products, their composition, dimensions, natural and chemical characteristics, type, labeling 

and method of use. 

D.Technical Regulations. 

 A technical regulation shall be a document to be adopted by regulation, whose 

compliance shall be mandatory and shall provide for the characteristics of a product or the 

processes and methods of production associated with it.
68
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The initiative is to prepare draft technical regulations for the ministerial department 

concerned to achieve one of the legitimate objectives, namely: national security, prevention 

of practices that lead to tiling, protection of the health and safety of people, protection of 

animal life or health, conservation of plants and preservation of the environment.
69

  

The ministerial department responsible for the preparation of the technical regulation shall 

verify the existence of the national specifications or the draft international standards 

applicable to the Algerian Institute for Standardization. However, the ministerial 

department can dispense with these specifications, if it is found to be inappropriate
70

, and 

the technical regulation is not retained if the conditions or objectives that necessitated their 

adoption are not met or changed so that the legitimate objective can be met in a less 

restrictive manner
71

. 

The draft technical regulations are mandatory for the Algerian Institute for 

Standardization
72

 and are used in the preparation of the Technical Regulations as annexed 

to Executive Decree No. 05-464 of 06 December 2005 on the organization of 

standardization. 

E.Certification of conformity. 

 Subject to the standard and technical regulations, all products imported from any 

other country and similar products of national origin without distinction
73

, taking into 

account the confidentiality of information regarding imported products at the inspection in 

a manner that allows the preservation of legitimate commercial interests, because the 

technical regulations and national specifications do not depend and not Applied with a view 

to creating unnecessary barriers to trade
74

. 

 Therefore, it is possible to verify the conformity of imported products prior to dispatch or 

in the framework of the assistance of border inspectors by national or foreign bodies, 

provided that they are approved by the Minister of Commerce, which determines the 

modalities of delivery of the accreditation and withdraw by decision. Imported products 

that have been inspected by these bodies, together with a certificate of conformity with 

special requirements, may not be subject to naked eye surveillance or to sample truncation 

by border police interests. 

The certificate of conformity in Algeria is granted an administrative procedure given by the 

body responsible for standardization, where the product conforming to the specifications is 

marked "TJ", which means Algerian standardization. This mark is the exclusive property of 

the Algerian Institute for Standardization. It is non-assignable and non-bookable
75

. 

However, the Algerian legislator did not provide for repressive measures to prevent the use 

of the certificate of conformity in illegal projects. 

chapter 2 

Effects of control of administrative authorities on imported products. 
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 After examination of the documents and observation with the naked eye of the 

product, and when there is no need to deduct samples, the competent border inspector shall 

receive the product entry license for the importer or his legal representative. In the event of 

an offense, the importer shall accept the decision of refusal of entry, which clearly indicates 

the reason for the rejection. 

 The notification shall not exceed 48 hours from the date of the inspection of the importer, 

from the date of deposit by the importer of the required documents. This period shall be 

extended for the period necessary for the conduct of tests, tests or experiments, not 

exceeding the maximum period of stay in the warehouse or place of specified temporary 

deposit In the applicable regulation.
76

 

If the informant's report indicates that the product is identical, the patent may be submitted 

to the tax administration in order to obtain the cancellation of the tax
77

. If the analysis 

shows that the sample does not conform to the specifications that must be available in the 

goods, the competent administrative authority shall take all precautionary or preventive 

measures aimed at protecting the consumer's health and interests
78

 (the first section), in 

addition to referring the file to the competent judicial authority ( the second section). 

Section 1 

Administrative measures. 

 Administrative measures shall be summarized as a temporary or final withdrawal of 

the product, work to make the product identical, to change the destination, to seize, destroy 

or redirect the goods, which are original measures (I) plus complementary measures (II). 

I.Original measures. 

Through this section, we will describe these measures and the situations that need to 

be taken. 

1. Withdrawals. 

The withdrawal means preventing the holder of the product from disposing of it, ie 

removing the product from the path of placing the goods into the consumption area by its 

producer and in the absence of the latter by the nearest importer as the importer. Where the 

products are waxed and placed under the supervision of the relevant intermediary
79

. There 

are two types: 

A.Temporary withdrawal. 

In the event that the products actually raise doubts about the inspectors after the 

examination or after the deduction of the samples in the fact that they are not identical, 

pending the results of in-depth investigations, especially the results of tests, tests or tests, 

which must be done within 07 working days under the lifting of the temporary withdrawal 

measure.This period can be extended when technical requirements for in-depth 

investigations require this
80

.The temporary withdrawal measure shall also be lifted 
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immediately if it is not confirmed that the product is not identical, but if it is not matched, it 

shall be subject to one of the administrative measures between making it identical, 

changing its destination, or detaining or damaging it as the case may be.
81

 

Noting the difference in this term between Law No. 09-03 on Consumer Protection and 

Suppression of Fraud Where specified in seven (7) working days, and its operative text 

Executive Decree No.        90-39 on Quality Control and Suppression of Fraud where 

specified by fifteen (15) days
82

, 94 of Law 09-03, which kept the applicable provisions in 

force, there is a problem with the interests of the control over the period to which they 

adhere. 

B.The final withdrawal. 

The final withdrawal shall be carried out without the prior authorization of the 

competent judicial authority, if it is proved that the product is forged, adulterated, 

poisonous or expired, the product proved to be unfit for consumption, when possession of 

products without a legitimate reason that can be used in counterfeiting, Or devices used for 

forging.
83

 

The competent representative of the Republic shall be informed immediately upon 

withdrawal of the product. The concerned party shall bear the expenses of withdrawal and 

inspection if the product is found to be incompatible and receives compensation if it is 

proved to be identical.
84

 

2. Make the product match. 

A non-conformity may be due to non-observance of the regulation relating to 

marking (A) or be related to the intrinsic quality of the product (B). 

A.Non-compliance with the labeling regulation (re-packaging). 

If the product's non-conformity is due to non-observance of the regulation relating 

to labeling, the product shall be re-packaged according to the applicable regulation. 

Excludes the following products from re-packaging
85

: 

The products obtained under the framework of the barter whose list is determined by a joint 

decision between the Minister responsible for consumer protection and the suppression of 

fraud and the minister in charge of finance. 

Products directly acquired for private consumption of workers of foreign companies or 

bodies. 

Products purchased by duty-free shops, catering and international transport companies for 

travelers, hotel and tourism establishments, the Algerian Red Crescent Society, and 

associations and similar accredited bodies. 

Noting that such materials must include a name consistent with the regulation of the 

country of origin or country of origin. 
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B. Non-conformity related to the product's own quality (match setting). 

If the non-conformance of the product is related to its own quality, then its 

conformity shall be adjusted by removing the cause of non-conformity in accordance with 

the method provided for in the applicable regulation or by a method authorized by the 

regional directorate regionally by respecting the applicable rules or customs or by reducing 

Order or redirect the product to the conversion industry or change its destination, provided 

that no damage is caused to the quality of the product.
86

 

The conformity in this field must be determined according to the following provisions: 

B 1 .In charge of conformity control. 

It shall be assigned to the importer's conformity control, which is to carry out the 

total operations related to its completion provided that the minimum period of preservation 

of the product is respected and the actual period of execution of the product is reduced
87

. 

This process is carried out under the supervision of the Consumer Protection and Fraud 

Suppression Services of the place where this process takes place
88

. 

B 2. Non conformity results And not set. 

In this context we distinguish between two situations: 

First situation: If the process of controlling the conformity of the products in a specialized 

institution or in the importer's warehouses is not carried out within the required time limits 

and conditions, the inspection interests at the concerned border shall seize the product and 

destroy it at the importer's expense.
89

 

Second situation: If it is confirmed that the imported product is not identical and that 

matching it is impossible. In this case, the product shall be re-exported or redirected to the 

use of another project. If this is not done, the inspection interests at the borders concerned 

shall seize and destroy it at the expense of the importer.
90

 

Note that the list of products whose compliance is prohibited by re-packaging or by 

previous procedures shall be determined by the Minister responsible for consumer 

protection and suppression of fraud and the ministers concerned with the decision.
91

 

The importer must also attach the product entry license with his / her customs file. In the 

case of  non-conformity of the imported product, the interests of the border inspector who 

ordered this procedure shall send a copy of the decision to refuse entry of the product to the 

customs interests of the place of introduction of the imported product into the national 

territory. 

3. Change destination. 

Changing the destination means two situations
92

: 
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The first situation : is to send the products drawn at the expense of the defaulted 

intermediary to a body that uses them for a legitimate purpose, either directly or after 

transfer, and retains the proceeds of waiver in this body until the judicial authority decides 

on the purpose thereof. 

The second situation : is the refund of the products drawn at the expense of the inspected 

intermediary to the body responsible for packaging, producing or importing them 

4. Reservations. 

The quality control and suppression of the withdrawal of the product shall be 

deemed to be incompatible with the holder
93

. Qualified agents shall launder these 

suspicious products and place them under the custody of the importer concerned
94

, after 

obtaining a judicial authorization from the agent of the Republic in the court of their place 

of activity
95

. 

Qualified agents may, however, execute the detention without prior judicial permission, but 

with the immediate and immediate judicial authority
96

 in the following situations: 

- Counterfeiting. 

- Products that are reserved without legitimate cause and which in themselves constitute 

fraud. 

- Products that are not valid for consumption, except for products that can not be 

determined to be unfit for consumption without further analysis. 

- Products that are not conformed to the approved standards of legal and regulatory 

specifications and represent a danger to consumer health and security. 

- When it is impossible to make the product conform to what is required or the 

impossibility of changing its destination. 

- The holder of the product refused to make him conform or to change his destination. 

When the reservation is made, the aid is released immediately and in the same place (in the 

forms that we have previously presented to us when dealing with the control mechanisms). 

It must also seal the products concerned and inform the competent judicial authority or 

confiscated.
97

 

Noting that the Algerian legislator does not distinguish between the effects of the 

reservation and the effects of the withdrawal of the two types, where the left to the waxing 

of products and placed under the custody of the intervention concerned under Law No. 09-

03 when taking one of the two measures, while the seizure is unique effects in Executive 

Decree No. 05-467 which Determines the conditions for monitoring the conformity of 

imported products across borders and how this is done, where the result of the seizure is to 

destroy the products at the expense of the importer
98

. 
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As well as the difference in the concept of detention between Law No. 09-03 and Executive 

Decree No. 90-39, is the survival of the products covered by the insured under the law 

concerned, while the withdrawal of products from the holder in the decree. 

5. Destruction. 

Products are damaged whenever they can not be considered for legal and economic 

use, and this can also be a change in the nature of the product
99

. With the release of a record 

containing the measure of destruction in accordance with the forms mentioned above with 

the previous measures. 

 

6. Redirection. 

The product must respond in all cases to the legitimate desires of the consumer and 

consumption, especially with regard to its nature, class, origin, basic characteristics, 

composition, proportion of the necessary ingredients, identity and quantity. And to provide 

the product according to packaging standards, and to indicate the source, and the date of 

manufacture and the maximum date of consumption and how to use and precautions to be 

taken for this and the controls carried out on it
100

. 

If these items do not appear in the label that the product carries, according to its nature and 

nature, it is subject to immediate arrest by a decision of the competent administrative 

authority
101

. The products that are reserved if they are subject to consumption are referred 

to a collective benefit center based on a decision taken by the competent administrative 

authority
102

. 

II. Complementary measures. 

Consumer protection and fraud suppression services may take complementary 

measures in addition to the original measures, namely the temporary suspension of the 

activity of the institution (A) publishing the administrative decision (B) without prejudice 

to the penal sanctions provided for in Law No. 09-03 on Consumer protection and 

suppression of fraud and the Penal Code, with the possibility of imposing a fine for 

reconciliation (C). 

A. Temporary suspension of the activity of the institution. 

When an original measure is in place, the original measure is accompanied by a 

temporary suspension of the activity of the institution or institutions contributing to the 

process of placing the product in the process of putting it into use until the reasons for the 

original measure
103

. 

B. Dissemination of administrative decision. 
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When we are in front of an original measure, it publishes the original administrative 

decision in its entirety or in short by the concerned department (the consumer protection 

service and the suppression of fraud in place of the offense)
104

. 

C. Fine reconciliation. 

The fine of the peace means the amount of money that qualified agents may impose 

on the offending party, resulting in the expiry of the public action in the face of the 

offending party when it has paid it
105

. With the exception of three cases that can not be 

dealt with by a fine of conciliation
106

, Which : 

1. If the registered offense was subjected to a penalty other than the financial penalty or 

was related to compensation for damage caused to persons or property. 

2. In the case of multiple offenses, at least one of which shall be subject to a fine of 

conciliation. 

3. In case of return. 

Seven (7) days from the date of the minutes of the record, shall notify the concerned 

consumer protection services and the suppression of the infringing counter-fraud by 

warning of a recommended letter with acknowledgment of receipt indicating his place of 

residence, place and date, reason of violation, And the amount of the fine imposed on it and 

the terms of payment
107

. The violator must pay a lump sum amount to all the fines due and 

pay him once to the taxpayer for his place of residence or place of violation within thirty 

(30) days following receipt of this warning
108

. 

If the arbitrator fails to pay the amount of the fine in this period, or if the notice is not 

received within forty five (45) days from the date of receipt of the warning, the Consumer 

Protection and Fraud Suppression Services shall send the file to the competent regional 

judicial authority. Maximum.
109

 

The tax collector shall inform the interests charged with consumer protection and the 

suppression of fraud concerned with the payment of payment within ten (10) days from the 

date of payment of the fine.
110

 

III. The importer was challenged in the control results. 

The importer or his legal representative may appeal the results of the inspection to 

the State Directorate for Regional Trade for a period of 08 days from the date of 

notification of refusal of entry of the product. The Directorate shall have a period of 04 

working days to study the reasons for the appeal and after hearing the importer in the 

minutes Official.
111

 

If the decision to refuse entry is canceled by the State Directorate of Commerce, the border 

inspector concerned shall cancel the decision to refuse entry to the importer.
112

 

In case of final rejection of product entry, the importer has two solutions: 
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The first solution is to submit an appeal to the Regional Directorate for Regional Trade 

regarding the destination that can be allocated to the product, which is found to be 

incompatible with the aim of controlling its conformity, change of direction, reorientation, 

re-export or destruction.
113

 

The Regional Directorate shall have a period of 05 working days to adjudicate this 

appeal
114

. If it is not decided, the Central Directorate of Consumer Protection and the 

suppression of fraud shall be notified in order to take a final decision
115

. 

The second solution : is to challenge the decision of the final refusal to enter the product 

before the Administrative Court, which is within the jurisdiction of the headquarters of the 

State Directorate of Commerce, for which the decision was issued, provided that the appeal 

against this Directorate is represented by the person of the Governor and after the grievance 

against this prior decision in accordance with the above mentioned deadlines.
116

 

The inspection report or reports shall be sent immediately to the competent regional 

judicial authority, after the expiry of the deadlines specified above, and if the importer does 

not submit an appeal. 

Section 2 

Refer the file to the competent judicial authority. 

The experience report resulting from the analysis of the samples shall be subject to 

appeal according to the procedures and forms provided for in Articles 143 to 156 of the 

Code of Criminal Procedure. 

If the records of the inspection agents indicate the impact of the inspection of the products 

or of the complementary analyzes following the deduction of the samples, the product is 

not in compliance with the legal and regulatory specifications. The competent department 

of quality control and suppression of fraud shall be a file containing all the documents and 

observations which inform the competent judicial authority
117

, (1) and to impose restraining 

sanctions on the offending interlocutor when necessary (2). 

1°. Follow-up actions. 

 The representative of the Republic shall refer the file to the competent judge if, on 

the basis of the reports or the records transmitted to him by the inspectors or according to 

the reports of the qualified laboratories, he considers that a follow-up or opening of a 

judicial investigation must be initiated. 

The competent judge importer violator - feel it is revealed by analysis and laboratory 

qualifying tests of forgery or fraud of imported products - he can see the detective's report 

and submit its observations and requested an experience where necessary during the eight-

out (8) working days, and can not be the importer violator after the expiry of this deadline 

to claim the experience, as the importer of the right to waive expressly for the selection of 

an expert - whether from the edited list in accordance with the provisions of Article 144 of 
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the criminal procedure Code or an expert is not restricted in this list after the approval of 

the competent judicial authority f rely on the expert's report, which was appointed by the 

judicial T. Preventively. 

In cases of expertise ordered by the competent judicial authority in accordance with the 

provisions of the Code of Criminal Procedure, the sample retained in the interest that 

recorded the samples and the sample that remained with the importer shall be admitted to 

the experts who must use the analytical methods and tests corresponding to Algerian 

standards
118

 . They can also use other methods as an add-on
119

. Tests or experiments are 

carried out within the framework of the procedures of the qualified laboratories
120

. 

If the offending importer does not submit the sample he has left within eight days, the 

sample is not taken into consideration. The experts conclude on the basis of the sample that 

remained in reserve in the interest that recorded the cut samples.
121

 

If a single sample is cut, the competent judicial authority shall designate a competent expert 

from among the qualified laboratories and a second expert shall be appointed on the basis 

of the choice of the infringing importer, if any, to make a new deduction according to the 

forms provided for in Article 39 of Law No. 09-03 on Consumer Protection And 

suppression of fraud - which we have explained under the title of truncation of samples -. 

The judicial authority shall also take all measures in order to deduct the samples and 

conduct the expertise immediately by the experts on the date fixed by it. 

The two experts shall conduct a joint examination of this sample, and the absence of one of 

them shall not preclude the completion of the examination and acquire the embryonic dye. 

2°. Crimes and penalties. 

 The offenses of the offending violator related to breach of the obligation to ensure 

the safety of the product and its conformity are divided into three categories: 

Crime obstructing the exercise of conformity control. 

The refusal of the importer to deliver the documents or generally impede the practice of 

conformity by the agents of the Quality Control and Fraud Suppression Department in 

accordance with the provisions of Law No. 09-03 on Consumer Protection, Suppression of 

Fraud and Executive Decree No. 90-39, and any other relevant text, In accordance with the 

provisions of articles 74, 76, 79 and 84 of Law No. 09-03 and articles 155 and 435 of the 

Penal Code where the penalty reaches a fine with imprisonment. 

3°.Crimes of fraud and forgery. 

 The Algerian legislator punished the crimes of consumer fraud and the falsification 

of any product directed to consumption in Articles 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 82 of Law No. 

09-03 and Article 431 of the Penal Code where the penalty reaches a fine with 

imprisonment. 

The crime of default leading to disability or death. 
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If the failure of the intercessor leads to partial or permanent disability or death, the 

penalties provided for in article 83 of Law No. 09-03, articles 288, 289 and article 432/01 

of the Penal Code shall apply where the sentence reaches life imprisonment. 

In addition to the above, the products, tools and any other means used to commit the 

offenses are confiscated. The products subject to these violations are sold and the public 

treasury takes advantage of the selling price of the products after being assessed on the 

basis of the selling price applied by the offender or on the basis of the market price.
122

 

 The fines stipulated in Law No. 09-03 shall be in accordance with Article 36 of the Penal 

Code. In the case of return, the fines shall be doubled and the competent judicial authority 

may declare the cancellation of the Commercial Register of the Offender.
123

 

Conclusion. 

 To this end, it is still necessary to find the most effective ways to provide legal 

protection to consumers in the face of unfair practices that threaten their security and 

health, and even exceed their financial side more than ever before. Or the absence of the 

agencies responsible for the follow-up and control of economic activity, but due to the way 

these machines work and how to address issues affecting the consumer. 

If the opening of the free economic initiative leads to positive effects, the most important of 

which is improving the quality of goods, how to provide services and creating jobs after 

many public institutions failed to stay in the market due to intense competition from other 

national or foreign institutions. It has negative effects on consumer security and health, 

especially with the development of commercial fraud, imitation of signs and misleading 

statements, failure to respect standards, or failure to inform the consumer about other unfair 

activities. 

Which requires the adoption of new mechanisms to develop the task of control and address 

all anti-trade practices, and work to provide the oversight bodies material and human 

resources that are competent in the search and examination of economic irregularities and 

speed in their implementation, while providing greater protection for these bodies from All 

pressures exerted on the performance of its tasks in the face of economic agents, and the 

need to expedite the issuance of the provisions of Law No. 09-03, especially after the 

research recorded a conflict between this law and the provisions of the law abrogated No. 

89-02, which is still in force Effect. 

Also, the consumer protection in the present circumstances remain dependent on the extent 

of professional respect for the various obligations that fall upon, and respect for the 

obligations referred to in the search, such as providing matching products specifications 

and standards and as well as providing necessary for the use of certain products that require 

according to their nature warnings, and is what leads without doubt to minimize the 

damage that threatens the security and consumer safety or harm the material interests, but 

that occurred these abuses remains the imposition of administrative measures with referral 
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to the competent judicial authority by the administrative authorities is legitimate and can 

not in any way constitute a Tq Hand trade. 

It remains to be noted that the responsibility of consumer protection lies primarily in it, 

before it falls on the administrative and judicial bodies. The consumer must have a 

consumer culture that enables him to choose the best goods and services according to the 

priorities imposed by his financial resources and surrounding social conditions without 

being satisfied to satisfy The consumer's culture of consumerism will lead economic agents 

to review its relationship with it away from all exploitation or pressure. However, the 

absence of a consumer culture does not justify the consumer's consumer culture. To harm 

him and does not fall the responsibility of economic aid responsible for the damage. 

The result is that the efforts of all parties, whether by the State as the Market Controller, by 

the consumer formed in the form of associations to defend their interests, or by the 

economic agents involved in the marketing of their products, must be combined to achieve 

very important and positive results within the framework of Protect consumer health and 

safety.
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 اجليش والدولة دراسة جدلية :بني أحقية الوجود وألوية احلكم
ا "" اجليش التكي  منوذج  

 1جامعة ابتنة  -بدرة سليم.أ 
 جامعة املسيلة -جمناح أمال .أ

 ملخص
شهدت معظم شعوب العامل ومنذ ميالد البشرية حاالت من العنف ، وأخرى من احلروب األهلية منها    

واليت  استوجبت حتمية وجود مؤسسة اجليش أو القوات املسلحة ، كمؤسسة منظمة ومتماسكة   والعاملية 
اية النفس البشرية واملعامل احلدودية من أي هتديد أو اعتداء  خارجي ، حبيث ويف حالة غياب من أجل مح

مثل هذه املؤسسة والسيما الدور املضطلع هبا  هنا وجواب ستفقد الدولة سيادهتا على أرضيها وإقليمها ، 
يسمى ابلشرعية الثورية ، حبيث وبناء عليه كانت للحروب  العاملية املندلعة الباع الكبري يف تقمص اجليش ملا 

أن  شراسة هذه األخرية واستماتتها يف وجه العدو ومن مثة منح االستقالل لشعوهبا جعل منها ترسخ 
مكانتها الدستورية والسياسية ، ومع مرور الوقت اخذ تدخل اجليش يف  احلياة السياسية يؤخذ منحىن 

ية واالقتصادية لكل دولة ، ولعل هذا راجعا للعالقة اليت متزايد ومتغري وذلك تبعا لبنية  الظروف االجتماع
تربط اجليش والسلطة السياسية ، و هي عالقة تبعية أكيد  تتمثل يف استخدام هذه األخرية  للجيش كأداة 

 .سياسية شرعية للقسر أو لإلكراه أو للتهديد به 
 مقدمة :

ه للعلمية السياسية راجعا إىل العالقة املنفصمة يكون تدخل اجليش يف احلياة السياسية ومن مثة إدارت     
واملنقطعة بينه وبني السلطة السياسية احلاكمة ، وهنا يتدخل اجليش يف حالة اهنيار وتدهور السلطة 
السياسية  و  انكشاف النظام السياسي، من اجل إعادة بناء السلطة السياسية إما بزايدة دوره السياسي يف 

ني يف السلطة ، وقد يكون تدخله حتميا وضروراي ألنقاض الربامج التنموية للدولة احلكم، أو بوضع املدني
وذلك ملا له من خربة وما متتازبه به مؤسساته من فاعلية ومتاسك ، وبني هذا وذاك يبقى اجلدل قائما حول 

ال عن هذا أحقية  وأولوية تدخل اجليش يف العملية السياسية  وإدارته من وجوده و عدمه ، ولعل خري مث
والذي   1980من خالل إقدامه على االنقالب العسكري  1980اجلدل هو تدخل اجليش الرتكي سنة 

كان هدفه إعادة البناء املؤسسي  ، والذي أاثر بدوره ضجة دستورية كبرية على املستوى احمللي ، اإلقليمي 
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أي مدى ميكن اعتبار اجليش والدويل  ، ومن هنا نتساءل قصد اإلجابة عن إشكال جوهري مفاده : إىل 
  شريك أساسي  وتنموي فاعل لبناء الدول ؟و لإلجابة عن اإلشكالية قسمنا املداخلة إىل احملاور التالية :

 مقدمة .
 احملور األول : املضامني املختلفة ملفهوم اجليش والقوات املسلحة .

 تعريف اجليش لغة.  - 01
 .armed forces: القوات املسلحة - 02

 .armed forces: وات املسلحةتصنيف الق 03
 احملور الثاين : دوافع تدخل اجليش يف احلياة السياسية  .

 .تطور حقل العالقات املدنية العسكرية -01
 .الدور السياسي للجيش يف احلياة السياسية -02

 .الدور االجتماعي للجيش يف احلياة السياسية -03

 االستيعاب واالستبعاد.احملور الثالث : اجليش وإدارة العملية السياسية بني جدلية 
 صامويل هنتغتون .  رؤية  -1

 رؤية نظرية جانويتز. -2

 رؤية دافيد كوهني وأرويل كرواسان. -3

 رؤية ربيكا شيف. -4

 .1980احملور الرابع : اجليش وإعادة البناء املؤسسي يف تركيا سنة 
 اخلامتة 

 *احملور األول: املضامني املختلفة اجليش والقوات املسلحة.
كلمة دالة على مجع ، جتمع كجمع للجموع على ) اجليوش( واجليش جمموعة من   ش لغة:تعريف اجلي -1

البشر جمهزة ابلسالح هدفها مقاتلة جهة معينة ) على األغلب جيش آخر ( من أجل حتقيق أهداف معينة 
 ) على األغلب تكون تلك األهداف أهدافا سياسية(.

ش وكانت جتهز أبسلحة بسيطة ومع تطور الزمان تطورت ومنذ غابر العصور عرفت البشرية جتهيز اجليو    
التجهيزات العسكرية فمن السيوف والدروع إىل البنادق والرشاشات مث املدافع والدابابت والطائرات ، وهناك 
من األسلحة ما تستخدمه اجليوش عن بعد كقاذفات الصواريخ والطائرات اآللية بدون طيار والقنابل العادية 

 الذرية.والكيماوية و 
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إن غالبية اجليوش يف العامل خاضت حرواب ال طائل منها سوى اجلشع لتويل السلطة وزايدة رقعة األراضي    
اليت تسيطر عليها الدول املسرية لتلك اجليوش وفيم عدا اجليوش االسالمية يف عصر النبوة وعصر صدر 

ياسية والزال صراع اجليوش حىت يومنا اإلسالم فإن نزاع اجليوش كان يف الغالب حول مصاحل اقتصادية وس
هذا من أجل السيطرة العسكرية والسياسية وجر املنافع االقتصادية وفرض االيديولوجية الفكرية لصاحب 

 (1)القوة العسكرية األقوى

تنظيم عسكري نظامي متلكه الدولة وفق مقتضيات أمنها   armed forces: القوات املسلحة -2
يف توطيد سلطتها والدفاع عن حدودها ومكاسبها ودرء أي اعتداء على سيادهتا القومي وتستخدمه أداة 

وتتألف من قوات رئيسية وقوى فرعية وإضافية، وتتميز القوات املسلحة جباهزيتها القتالية العالية وتربية 
يع الشؤون أفرادها تربية وطنية رفيعة املستوى وتدريبهم ابلقدر الذي يؤهلهم للعمل برا وحبرا وجوا ويف مج

اجلغرافية واملناخية. ويستند تنظيم القوات املسلحة إىل تراتبية قيادية متسلسلة تقوم على الطاعة املطلقة 
واالنضباط الصارم واحملافظة على مفاهيم الشرف واإلخالص والتضحية واالستشهاد يف سبيل الوطن 

املتاحة واتساع املسارح العمليات احملتملة وعلى ومصلحة األمة، وتقوم وفق االسرتاتيجية العامة وموارد الدولة 
أساس رؤية واضحة  إلمكانية حتقيق التفوق يف حدود املبادئ والتوجهات واالنظمة، كما ميكن أن تنظوي 
القوات املسلح يف ظروف معينة كليا أو جزئيا حتت إمرة قيادة موحدة إقليمية أو متعددة القوميات لتحقيق 

 .(2)حالف وإتفاقيات معينةمصلحة مشرتكة يف ظل أ
 تصنف على النحو التايل:تصنيف القوات املسلحة:  -3
القوات النظامية: تستكمل وتسلح وفق تنظيمات مدروسة وختضع ألنظمة اخلدمة واالنضباط وتتبع  -1

 تدريبا راقيا على خمتلف املستوايت وحتافظ على جاهزيتها وفق القواعد احملحدة هلا.

تقوم على اخلدمة اإللزامية واالحتياطية وكذا التطوعية على حنو ما شاع منذ الثورة  قوات التعبئة العامة: -2
 ومن بعدها روسيا وبقية أوراب. 1789الفرنسية 

القوات الفرعية تشمل قوات حرس احلدود وقى االمن الداخلي من درك وشرطة وغريها اليت تعمل وتنظم  -3
 وفق أنظمتها اخلاصة.

رس الوطين املتميز ابلطابع االقليمي والذي يتألف من غري املطلوبني للخدمة القوات اإلضافية: تشمل احل -4
العسكرية وهي مصدر لطاقة بشرية نصف مؤهلة ترفد القوات النظامية أو يوكل إليها بعض املهام 

 .(3)الثانوية وغريها
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حصول على مكسب : هم احملاربون الذين ينظرون للنزاع على أنه مهنة يزاولوهنا لل(4)القوات املرتزقة -5
خاص وال يعد هؤالء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف مقاتلني وابلتايل ال حيق هلم احلصول على 
الوضع القانوين ألسري احلرب ، وينطبق مصطح املرتزقة على اولئك الذين يعملون كأفراد أو على شكل 

عمال العدائيةإىل احملاكمة على جمموعات ويف حلة أسرهم يقدم املرتزقة الذين قاموا بدور مباشر يف األ
 .(5)أساس أهنم حمابون غري شرعيني

 احملور الثاين: دوافع تدخل اجليش يف احلياة السياسية.
نستعرض يف هذا احملور أهم احملاوالت النظرية لفهم طبيعة تدخل اجليش يف احلياة السياسية وتقدمي ابرز    

فهم التباين يف سلوك اجليش واستجابته لألنظمة اليت أوجدته املفاهيم واألدوات التحليليةاليت تساعد على 
حيث حظي دور املؤسسة العسكرية ابهتمام كبري يف دوائر العلوم االجتماعية، حيث تطور حقل نظري 

يعىن بدراسة أمناط العالقة بني  civil military relationsحتت إسم "العالقات املدنية العسكرية 
دارة السياسية للدولة واجملتمع ككل.كما يسعى عدد من الباحثني يف هذا احلقل اجليش كمنظمة مسلحة واإل

لفهم السياسات والبىن املؤسسية اليت تضمن عدم تغول اجليش واستيالءه على احلياة املدنية وترسيخ سلطة 
 القادة املدنيني على القوات املسلحة.

 تطور حقل العالقات املدنية العسكرية: -1
بعد االستعمار ابنتشار الدول حديثة االستقالل نسبيا واليت كانت مؤسساهتا العسكرية اتسم عصر ما    

أكثر توجها للحفاظ على األمن واالستقرار الداخلي من اهتمامها ابلدفاع اخلارجي عن الدولة وابلتايل  
رية يف آسيا كانت النتيجة الطبيعية الهتمام تلك اجليوش ابلشؤون الداخلية هو موجة من التدخالت العسك

.وقد نظر اجملتمع الغريب (6)وإفريقيا وأمريكا الالتينية حول مخسينيات وستينيات وسبعينيات القرن املاضي
لتلك التدخالت على أهنا رفض للقيم واملؤسسات الدميقراطية للدول االستعمارية السابقة واليت كان من 

نتباه جزء كبري من اجملتمع األكادميي الغريب لدراسة املتوقع أن تتبعها الدول حديثة االستقالل وهو ما جذب ا
 أسباب وكيفية حدوث تلك االنقالابت العسكرية يف تلك احلقبة.

ولذلك خلص اجليل اإلجتاه الغالب يف األدبيات الغربية إىل أن التدخالت العسكرية يف الدول اإلفريقية    
ال أمام املؤسسات العسكرية للتدخل، بينما ذهب واآلسيوية ترجع لتخلف مؤسساهتم املدنية مما يفسح اجمل

اجتاه آخر إىل تفسري تلك االنقالابت ابملصاحل املؤسسية للجيش، وذهب آخرون إىل النظر للمؤسسة 
العسكرية ابعتبارها امتدادا طبيعيا للمجتمع املدين األوسع وأهنا ختضع مثله متاما للتقسيمات الطبقية 
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 يكون هلا امليل لالنشقاق الداخلي، ومن املرجح أن أتخذ جانب بعض القوى واإلقليمية والعرقية وابلتايل
السياسية يف حلظة ما من الصراع الدائر يف اجملتمع، بينما فسر البعض اآلخر بعض االنقالابت يف ضوء 

 .(7)الطموحات الشخصية لقادة تلك االنقالابت يف االستحواذ على السلطة
القات املدنية العسكرية متثلت يف االنتقال من البحث عن تفسريات للتدخالت يف حقل الع النقلة الثانية   

واالنقالابت العسكرية اليت حدثت يف مخسينيات وستينيات القلرن املاضي إىل حماولة دراسة األداء 
االقتصادي والسياسي لألنظمة العسكرية اليت أصبحت مستقرة يف احلكم  حيث توصل إىل أن األداء 

. وإىل أن أداء (8)لتلك األنظمة العسكرية مل ميثل منوذجا مميزا عن نظريه يف األنظمة املدنية االقتصادي
املؤسسات العسكرية أضعف وأفقر بشكل كبري من أداء احلكومات املدنية وفقا ألربعة مؤشرات هي: 

.وقد حاول (9)مستوى شرعية النظام، غياب احلكم القسري، احلد من العنف واالستجابة للرغبات الشعبية
واليت اعتمدت  1991البعض يف دراسة تطبيقية اجياد عالقة بني احلكم العسكري واالستبداد كدراسة فني 

حكومة عسكرية  36من احلكومات العسكرية من أصل  34على بياانت فريدم هاوس واستخلصت أن 
 (10)اسيةابملائة مصنفة على أهنا أنظمة مستبدة وتفتقد للحرايت املدنية األس  94أي 
متثلت يف االندماج بني دراسات العالقات املدنية ونظريهتا العسكرية بدراسة تغري النظم النقلة الثالثة    

السياسية وانتقاهلا إىل الدميقراطية يف أواخر الثماننيات وأوائل التسعينيات يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
.وأثبتت الدراسات أن اجليوش غالبا ما (11)العملية السياسية وذلك على إثر انسحاب املؤسسة العسكرية من

 .(12)تلعب دورا مهما إما يف تغيري النظم أو يف احملافظة عليها
وميكن القول إن االهتمام األكادميي املتزايد ابلعالقات املدنية العسكرية كان مدفوعا ابخلوف على قيم    

كان النموذج املسيطر على تلك اإلسهامات هو منوذج االنفصال الغرب الدميقراطية ومؤسساته وابلتايل فقد  
separation theory  بني املؤسستني ابعتباره اخليار األمثل لتقليل التدخل بغض النظر عن ظروف

تلك الدول االقتصادية واالجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو تطورها التارخيي ووضع املؤسسة العسكرية 
 .(13)بنشأة الدولة احلديثة واحلفاظ على استقالهلافيها وعالقاهتا 

كأحد أهم االنتقادات هلذا النموذج املهيمن  concordance theory وقد أتت نظرية التوافق   
داخل املنظور الغريب، فوفقا هلذه النظرية جيب عند دراسة العالقات املدنية العسكرية ألي دولة االهتمام 

لة الثقايف والتارخيي وكيفية أتثريه على املؤسستني السياسية والعسكرية، إضافة بصفة أساسية إبرث تلك الدو 
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إىل اهتمامها ابجملتمع كالعب رئيس يف استقرار النموذج املناسب لكل دولة إىل جانب املؤسسات العسكرية 
 والسياسية.

ا وبروز منوذج كل من كما حاول بعض الباحثني اجلمع بني النظريتني السابقتني لتاليف عيوب كل منهم    
أريل كرواسون وديفيد كوهني والذي يشبه نظرية االنفصال يف تعامله مع العالقات املدنية والعسكرية على 
أهنا تنافس بني املدنيني والعسكريني لكنه يف ذات الوقت اليهمل اجملتمع ممثال يف الرأي العام والدعم الشغيب 

 .(14)حسم هذا التنافسللنخب السياسية احلاكمة ومدى نشاطه يف 
 الدور السياسي للجيش يف احلياة السياسية: -2
كعامل   military professionalismيشري العديد من الباحثني إىل مستوى احرتافية اجليش    

أساسي يف حتديد الدور السياسي الذي يقوم به. يشري صامويل هنتنجتون والذي يعد أول من نظر ملفهوم 
اجليش حمددة ودقيقة تتمثل يف إدارة العنف يف اجملتمع وتنبع من خصوصية هذه الوظيفة االحرتافية إن وظيفة 

وتطلبها ملهارات ومعارف حمددة تضمن اجلاهزية القالية للجيش وانتصاره يف املعارك األمر الذي مينع اجليش 
فإن زايدة احرتافية من التدخل يف الشؤون السياسية كوهنا تقع خارج نطاق ختصصهم. وبناءا على هذا الرأي 

أفراد اجليش تقود ابلضرورة إىل تقليص النفوذ السياسي للجيش، لكن هذا الرأي تعرض إىل النقد حيث 
أشار ستيفان يف دراسته للمؤسسة العسكرية يف الربازيل أن احرتافية اجليش قد تقود إىل تزايد دوره السياسي 

حيث خلص  1964ن االنقالب على السلطة املدنية يف عام فاالحرتافية العالية للجيش الربازيلي مل متنعه م
ستيفان إىل ربط وظيفة اجليش األساسية وهي الدفاع عن الدولة مت ربطها بشكل كبري ابلتنمية األمر الذي 
برر تويل اجليش ألدوار سياسية متزايدة وجيادل ستيفان أن مستوى االحرتافية ال حيدد نفوذ اجليش السياسي 

 .(15)على عوامل اترخيية واقتصادية عديدة بل يعتمد ذلك
ويقدم هنتنجتون يف دراسة الحقة تشخيصا  ملشكلة النفوذ املتزايد للجيش يف كثري من الدول النامية ،    

حيث يرى أن السبب ال يكمن يف طبيعة اجليش البنيوية أو اخللفيات االجتماعية ألفراده إمنا يف ضعف وعم 
ة كأجهزة الدولة واألحزاب السياسية اليت يفرتض هبا توفري قنوات مؤسسية تنظم فاعلية املؤسسات السياسي

التنافس والصراع بني خمتلف مكوانت اجملتمع، ويف غياب هذا الدور يربز اجليش كأحد أقوى مكوانت 
ملدنية اجملتمع نظرا المتالكه وسائل القوة اليت متكنه من فرض سيطرته على بقية املكوانت مبا فيها السلطة ا

يف مقابل متيز هذه األخرية  ابلفاعلية وقدرهتا على تنظيم وامتصاص الصراعات اجملتمعية اليت تضمن عدم 
 .(16)تغول اجليش أو مجاعة أخرى كاجلماعات الدينية والعرقية
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 وابلتايل فإن دور اجليش يف النظام السياسي يشري إىل فهم سلوك اجليش ودوره يف النظام السياسي ال ميكن
أن يتحقق إذا ركزان على عامل واحد كمستوى االحرتافية أو املؤسسية أو درجة استقالليته عن احلكومة .إن 
إدراك السياقات التارخيية لعملية بناء الدولة مطلب ضروري لفهم سلوك اجليوش كما أن إدراك موقع اجليش 

عالية هذه املؤسسات يساعد على داخل النظام السياسي وعالقته ببقية مؤسسات الدولة  ومدى كفاءة وف
 فهم سلوك اجليش ودرجة نفوذه السياسي.

 الدور االجتماعي للجيش يف احلياة السياسية: -3
نشري إىل أن الفارق كبري بني بناء النظرايت حول الدور املعاصر للجيش مبعىن الدور غري العسكري     

لدور اجملتمعي للجيش يف حاالت السلم  وتطابق تلك النظرايت مع حقائق أرض الواقع وسوف نركز على ا
كونه يساهم يف احلد من التباين بني اجملتمع العسكري واجملتمع املدين، هذا التباين الناجم عن الدور األمين 
للجيش من جهة وعن التفرقة بينهما يف اجملال اجلغرايف واملربرة ابلتنشئة العسكرية وابلدور األساسي وبنيته 

يش يف اجملتمع كمؤسسة غري مفصول عن وضعية اجملتمع وما يريده من املؤسسة العسكرية املتمايزة، فدور اجل
إذ يتوقف على النموذج األم الذي نشأ عليه وعلى تركيبة اجملتمع وفصائله بشكل عام وعلى التدخل 

ية ومعنوية السياسي لتلبية االحتياجات العامة والتفصيلية ملؤسسة اجليش ) ميزانيات التسلح، احتياجات ماد
وتلبيتها( ميكن أن يليه اعتماد سياسة اشباع احلاجات األساسية للجماهري وهو من األساليب اجلديدة يف 
إدارة اجملتمع /الدولة  ويطرح ابلتايل حتمية الوظيفة االجتماعية للمؤسسة وكالمها ميهد  ويسهل للشرعية 

للمؤسسة العسكرية هو عنوان واسع يرتبط أوال  . وعليه فإن الدور االجتماعي(17)الوطنية والوظيفية معا
أبمهية املؤسسة العسكرية مث ابألدوار املناطة هبا خاصة يف العامل الثالث حيث نفهم الدور االجتماعي  
للمؤسسة العسكرية بطبيعة العالقة اليت جتمع اجليش واجملتمع املدين، حيث أن عدم التالحم بينهما هو 

سر فيه اجملتمع سندا قواي، كما أن العدوانية والعدوانية والبأس الشديدين انفصام مرضي بسيكولوجي خي
جيعالن من الصعب تنظيم القوات املسلحة) النموذج القبلي( كما تشكل األاننية الغريزية الفردية واجلماعية 

ية ولعدم مساندة املؤسسات االجتماعية. مهمة اجليش إذن ليست عسكرية أو أمن أساسا لنشوب احلروب
فقط بل هي اهتمام ابجملاالت االجتماعية اخلدماتية اليت مازالت على غري وجه حسن يف اجملتمعات النامية،  
كما تربز أمهية الدور االجتماعي للمؤسسة العسكرية من خالل التنشئة العسكرية  اليت ال ميكن فصلها عن 

الذين سيعودون بعد انتهاء فرتة خدمتهم إىل  التنشئة املدنية والوطنية واليت تتجه إىل اجملندين واملتطوعني
 .(18)جمتمعهم ومؤسساته املدنية
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وعليه تكمن أمهبة النظم العسكرية  من الناحية االجتماعية يف قيام مجاعتها وهياكلها القتالية املنظمة    
 احلفاظ ابلدفاع عن الوطن ضد خمتلف األخطار والتهديدات اخلارجية اليت ميكن أن يتعرض هلا وكذلك يف

على األمن الوطين من أي خطر داخلي قد يهدد استقرار النظام وأمن اجملتمع وبدرجة تطوره، فكلما زادت 
درجة سيطرة النخبة العسكرية وابتت درجة تدخلها أكرب بسبب االيديولوجية الوطنية والقومية املنتهجة من 

 .(19)ينية ودول شرق أوراب سابقاقبل هذه الفئة وهذا ما نلحظه يف دول إفريقيا وأمريكا الالت
 احملور الثالث : اجليش وإدارة العملية السياسية بني جدلية االستيعاب واالستبعاد.

ابلرجوع إىل كتاب عامل السياسة صامويل هنتغتون املعنون بـ: اجلندي والدولة  نظرية صامويل هنتغتون: -1
حياد السياسي للعسكريني وذلك من خالل الفصل ، واملتناول ألهم املبادئ الضامنة لل1957الصادر سنة 

بني املؤسسات السياسية واألبنية العسكرية ، والسيطرة املدنية واملوضوعية، أي هنا يعترب كتاب هنتغتون يف 
العالقات املدنية العسكرية املرجعية األوىل لكل ابحث أراد التنظري يف هذا املوضوع خاصة وأن الكتاب راح 

 سية منفصلة وواضحة متعلقة بتبعية وخضوع العسكريني لسيطرة السياسيني املدنيني. يالمس ظاهرة سيا
ويف مستهل حديثه عن الظاهرة حمل الدراسة والتمحيص، أعطى  ثالث عوامل  حمورية  معتربا إايها -

 املشكلة األساسية للعالقات املدنية العسكرية، وراح يوضحها على النحو األيت:  
 ة: رأى أهنا وليدة التهديدات اليت يتعرض هلا اجملتمع .*الثوابت الوظيفي

 *الثوابت اجملتمعية: هي تلك املتعلقة ابلقوى االجتماعية السيما األطر املؤسسية احلاكمة .
*البنية اإليديولوجية للمجتمع :هي تلك املرتبطة ابلقيم احملددة للتفاعالت املؤسسية يف النظام 

 (. 19السياسي)
يف هذا السياق ينظر هنتغتون للدور املناط ابجليش يف أي نظام سياسي قائم على مبدأ وبناء عليه و -

االحرتاف وعدم التدخل يف احلياة السياسية ، وذلك من خالل تنفيذ السياسة الدفاعية، ويف إطار هذه 
 الرؤية يؤكد هنتغتون أن للجيش احملرتف جمموعة من املميزات نذكرها على النحوي التايل :

 ربة: هناك اجلندي الذي يعمل يف إطار منظمة وظيفتها األساسية استعمال القوة وإدارة العنف جند له اخل
خرية يف هذا اجملال اليت تتأيت له من خالل التعليم  والتدريب هذا ما جيعله حيوز مهارات معينة يف إطار 

 املنظمة العسكرية .
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 رية مسئولية اجتماعية على درجة كبرية من األمهية املسؤولية االجتماعية :يتحمل أفراد املؤسسة العسك
تتمثل يف مسئولية الدفاع عن الدولة، وذلك ألن اجلندي احملرتف يقوم  بدور هام الستمرار اجملتمع من 

 خالل وظيفة احلماية واألمن.

  التضامن االجتماعي: يتمتع العسكريني بعقلية  تعكس الصورة الذاتية ألنفسهم وحدود دورهم يف
 ( 20تمع.)اجمل

هذا ابلنسبة حلديثه عن احرتافية  اجليش، أما يف إطار حديثه عن السيطرة املدنية جنده يقول أهنا تتحقق -
 وفق أسلوبني يتمثالن يف: السيطرة املدنية الذاتية، والسيطرة املدنية املوضوعية .

سلطة املدنيني، وهي ابلتايل  ـ سيطرة مدنية ذاتية: وفقا هلنتغتون هي أبسط طريقة  لتحقيق أقصى قدر من
حسبه إنقاص من سطوة اجليش، ورأى أن هذا ال يتأيت إال من خالل تعظيم قوة  جمموعة أو بعض 
اجلماعات املدنية األخرى على حساب العسكريني اليت متنح هلم السيطرة، وذلك من خالل ما توفر من 

 فرصة السيطرة حبضور اجليش وجعله مرآة  للدولة . رقابة ذاتية على اجليش، هي األخرى متنح للقيادة املدنية 
ـ سيطرة مدنية موضوعية :يرى هنتغتون يف هذا النوع من السيطرة هو االنصراف لالهتمام ابملؤسسة 
العسكرية من خالل تشجيع ودعم ختصصها للوصول هبا إىل أعلى مستوايت االحرتاف الذي حيقق هلا 

جمال الدفاع بعيد عن األمور السياسية، أي مبعىن أخر جعل املؤسسة  االستقاللية اليت حتيلها مباشرة إىل
العسكرية أداة مطيعة خلدمة الدولة ،هنا أن حتقيق السيطرة املدنية متوقف على مدى استقاللية املؤسسة 
العسكرية وكذا حتويلها إىل أداة يف يد الدولة، هذا ما أطلق عليه االحرتاف الذي يؤدي حسبه دائما إىل 

 (21ان احلياد السياسي ألعضاء املؤسسة العسكرية .)ضم
افرتضا أن معركة بسط السيطرة املدنية على العسكريني تدور  نظرية دافيد كوهني وأرويل كرواسان: -2

ابألساس حول مخس دوائر لصنع القرار يتنافس حوهلا املدنيون والعسكريون وهي، جتنيد النخبة، صنع 
 (22اخلي، الدفاع اخلارجي، تنظيم املؤسسة العسكرية .)السياسات العامة، األمن الد

لذا فإن تصنيف أي دولة  من حيث درجة متتعها ابلسيطرة املدنية على العسكريني ال يعدو أن يكون نتاجا 
للصراع بني املدنيني والعسكريني حول التحكم يف الدوائر اخلمس، وابلتايل ميكن القول أن السيطرة املدنية 

تلك احلالة اليت يتمكن فيها املدنيون من السيطرة على الدوائر اخلمس من دون منافسة الكاملة هي 
العسكريني، واجلدير ابلذكر هنا أن املؤسسة العسكرية  تستطيع تقويض سلطة املدنني يف اختاذ القرارات  
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تقوض بطرق عدة، إذ ميكنها من خالل قواعد أو صالحيات مؤسسية حيفظ هلا الدستور والقانون إن 
 سلطة املدنني، كما ميكنها تقويض سلطة املدنيني من خالل املواجهة املباشرة .

ينطلق جانويتز من خالل كتابه اجلندي املهين، إىل الرتكيز على املهنة واالحرتاف  نظرية جانوويتز: -3
مة فهو يرى أن نظرة هنتغتون من خالل كتابه اجلندي والدولة للعالقات املدنية العسكرية بصفة عا

، وعليه يذهب (23)والسيطرة املدنية بصفة خاصة هي نظرة تقليدية، لذلك طرح مفهوم االحرتافية الواقعية
جانوويتز إىل القول ابن تدخل العسكريني يف العملية السياسية ويف ظل النظم الدميقراطية يبقى حمدود ويف 

ياسات الدفاع، أين متارس النخبة بعض األحيان يتعدى أتثريهم جماالت عدة مثل السياسة اخلارجية وس
السياسية السيطرة على العسكريني من خالل جمموعة من القواعد الرمسية اليت تضبط وحتدد مهام 
العسكريني والظروف اليت ميارسون فيها تلك املهام، خاصة تلك القواعد اليت تستثين العسكريني من 

ال مهين خمتلف، وجيب أن يستبعدوا من أي دور التدخل يف السياسات، وتقوم على أهنم حمرتفون وهلم جم
سياسي، ويف هذا الصدد يطرح جانوويتز احلاالت اليت متكن املدنني من السيطرة على العسكريني اليت 

 نعدها على النحوي التايل :
  نظم تنافسية دميقراطية: يف هذه احلالة جند هناك سيطرة مدنية حمضى حتد من الدور السياسي

 للعسكريني .
  نظام حتالف مدين عسكري: يف هذه احلالة وبناء على دعم العسكريني يتوىل املدنيني احلكم، وهناك

 يصبح اجليش فاعال سياسيا يتصرف بشكل غري رمسي .

  نظم سيطرة سلطوية شخصية: يف هذه احلالة يسطر احلاكم على اجليش حىت يظل يف السلطة، وحىت
 لعسكريني الفعلية .يتسىن له ذلك جيب عليه إضعاف من سلطة ا

نظم حزب واحد مجاهريي سلطوي، يف هذه احلالة يكون حجم اجليش صغري وابلتايل خيضع  -4
 (23)للسيطرة املدنية .

 نظرية رالف غولدمان )التحول احلرج (:  -5
هـدف رالـف غولـدمان من خالل كتـابه من املعنون بـ "من احلرب إىل سياسة األحزاب ـ التحول احلرج حنوى 

رة املدنية"  إىل إلقاء الضوء على مؤسسات سياسية بعينها حاول من خالهلا تفسري منوذجه للتحول السيط
احلرج، حيث رأى أن هذه املؤسسات كاملؤسسة العسكرية واهليئة التمثلية واألحزاب السياسية تتفاوت درجة 

ل كل منها تتفاوت يف طبيعة االختالف فيما بينها من خالل سلطتها العامة املؤثرة بني الشعوب هذا ما جيع
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مركزها داخل اجملتمع ، فنجد على سبيل املثال، املرتبة األعلى فالوسطى،  فاألدىن ، وهذه املراتب  
كلهاحسبه دائما مرهونة هرميتها مبدى فعالية املؤسسة ونشاطها، وعلى املوارد اليت متتلكها وكذا قياس مدى 

 اإلذعان والطاعة داخل كل منظمة.
ه لنموذجه هذا يرى رالف غولدمان أنه قبل التحول احلرج جند السيطرة للمؤسسة العسكرية  ويف شرح 

وتكون يف  املرتبة األعلى وتليها اهليئة التمثيلية ،فاألحزاب السياسية، وهذا ما يفسر السيطرة العسكرية على 
تخدام السالح  لكن سلطة صنع القرار السياسي الن االختالفات يف اجملتمع حتل عن طريق العنف واس

يقول بعد التحول تعود السيطرة للمدنيني ويتجسد ذلك من خالل تقلد األحزاب السياسية للمرتبة األعلى 
وتليها اهليئة التمثلية، مث املؤسسة العسكرية، هنا نصبح أمام دولة مدنية مستقرة  قوامها سلطة تصنع وتتخذ 

كريني من العملية  السياسية وجعلوا مهمتها تتمثل يف بناء قراراهتا عن طريق املدنيني الذين أزاحوا العس
جيش وطين مسته اجملاالت الدفاعية مبا فيها األمن القومي، أي هنا ويف ظل السيطرة املدنية ويف سياق 
التحول احلرج مت انتقال إىل أساليب جديدة حلل الصراعات واالختالفات واملتمثل يف املشاركة واحلوار بدال 

 (24والسالح .) من العنف
 نظرية التوافق والتشارك: -6

على نقيض النظرايت األخرى انتقدت نظرية التوافق والتشارك لربيكا شيف أفكار كل من هنتغتون  
وجانويتز اللذان أفضت أطروحاهتما يف العالقات املدنية العسكرية على ضرورة تدعيم كفة املدنني على 

ب تركيزه وحتليله على ضرورة جعل املؤسسات احلكومية حساب كفة العسكريني، حيث أن كالمها انص
أكثر مدنية هذا ابلرغم من اختالف زاوية تنظري كل واحد منهما  وعلى غرار ما تقدم به املنظرين األوائل يف 
العالقات املدنية العسكرية األنفي الذكر جند أن ربيكاشيف هلا نظرة مغايرة لنظرة كل منهما فهي تعارض 

بعاد وهتميش املؤسسة العسكرية ألن ذلك يزيد من احتمال تدخالهتا يف العملية السياسية ، بشدة فكرة إ
وعليه تنطلق ربيكاشيف يف نظريتها من مسلمة مفادها ضرورة عدم الفصل بني املؤسسة العسكرية والنظام 

وار والتوافق والقيم السياسي أو املؤسسات املدنية، و إمنا تؤكد وحترص على ضرورة بناء عالقة قائمة على احل
املشرتكة  بني ثالث شركاء يف معادلة العالقات املدنية العسكرية وهم: اجليش، النخب السياسية، واملواطنني 

 (25أنفسهم.)
اجليش. يشمل العسكريني وكافة املستوايت املكونة للقوات املسلحة من ضباط وأفراد والذين يعملون  -

 رية.على بقاء واستمرار املؤسسة العسك
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النخب السياسية: تركز هذه النظرية فيما يتعلق بشكل احلكومة وطريقة اختيارها على عنصر مهم وهو -
 طبيعة النخبة السياسية اليت متثل احلكومة وهلا أتثري مباشر على تكوين ودعم القوات املسلحة.

خالل املؤسسات النيابية والتأثري املواطنون: هتتم هذه النظرية ابلدور غري املباشر الذي يلعبه املواطنون من -
 الذي ميكن أن ميارس على دعم ومتويل القوات املسلحة.

 ولعل هذا ما جعلها تصوغ افرتاضاهتا للعالقة على النحوي األيت :-
 (. 26التأكيد على أمهية احلوار واقتسام القيم واألهداف بني العسكريني والنخب السياسية واجملتمع) 
  سسات واملتغريات الثقافية هي اليت متنع أو تنمي احتماالت التدخل العسكري.التأكيد على أن املؤ 
 . كلما زاد التوافق بني العسكريني والنخبة السياسية واجملتمع تراجعت احتماالت التدخل 

*كما تؤكد النظرية على أمهية التعاون بني العسكريني واملؤسسات السياسية واجملتمع ككل، كما ترى أن 
والقادة السياسية واملواطنني هم شركاء، وعندما يكون هناك اتفاق بينهم بشأن طبيعة دور  العسكريني

 (27العسكريني فإن ذلك يقلل من احتماالت تدخل العسكريني .)
وعليه خنلص أن نظرية ريبكاشيف أخذت موقف الوسط بني من ينادي بضرورة إبعاد العسكريني عن  -

املدنيني، وبني من ينادي بضرورة التدخل العسكري النعدام الثقة واخلربة  السلطة وفسح اجملال للسياسيني أو
يف املدنيني، فإن ربيكا شيف ركزت على متغري التاريخ والثقافة من أجل اجلمع بني املدنيني والعسكريني يف 

 (28بوتقة واحدة فحواها التحلي بروح احلوار واملشاركة .)
 .1980ء املؤسسي يف تركيا سنة احملور الرابع : اجليش وإعادة البنا

إذا كان اهلدف الرئيسي للدميقراطية يكمن يف أحقية الشعب يف اختيار ممثليه لتويل مشارف السلطة، فإن    
الدميقراطية يف تركيا تكمن يف أحقية اجليش يف التدخل يف العملية السياسية، وابلتايل فرض السيطرة 

يف وسط دهشة وحرية كبرية تغمر الشعب الرتكي، وبناء عليه يعترب  العسكرية  واإلطاحة ابحلكومة املدنية،
هذا االنقالب األخطر من حيث خملفاته املادية واملعنوية، واألكثر أتثريا على العملية السياسية، ولعل هذا 
راجع لطول مدته اليت تعدت الثالث سنوات من جهة، ومن جهة أخرى لكونه كان وليد جمموعة من 

ملتمثلة يف تراكم حتاقنات سياسية اقتصادية واجتماعية، أييت هذا كله حتت سياق االستقطاب اإلفرازات ا
 ( . 29اإليديولوجي الذي كاد أن يزج برتكيا إىل حرب أهلية حمدودة)

 أسباب االنقالب :-
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يت تصاعدا رهيبا وعجيبا للعمليات اإلرهابية ال 1980الدوافع السياسية : شهدت تركيا يف أوائل سنة  -
استهدفت العامة واخلاصة، واليت كانت نتاج صدام إرادتني سياسيتني األوىل متمثلة يف اليمني، والثانية 

 220متمثلة يف اليسار، ويف هذا الصدد بلغ عدد ضحااي اإلرهاب يف شهر أيلول من نفس السنة حوايل 
لعل هذا ما جعل اجلنرال  منظمة إرهابية ذات توجهات دينية إسالمية منها وكردية، و  56ضحية مبعدل 

كنعان افرين يصرح :" إننا نعيش يف حالة من الفوضى والرعب ". ويظهر من كالمه أن احلكومة املدنية 
 (.30فقدت السيطرة على زمام األمور، وهنا كان الزم التدخل إلرجاع األمور إىل حالتها الطبيعية)

أن االقتصادي الرتكي يالحظ أن األزمة اليت مرت هبا الدوافع االقتصادية واالجتماعية : لعل املتتبع للش - 
احلكومة الرتكية يف هناية السبعينات وبداية الثمانيات راجع ابلدرجة األوىل إىل اخلمسينات، واليت راحت 

لينعكس  1776سنة 40%جذورها متتد إىل غاية اللحظة السابقة الذكر، وهنا وصل معدل التضخم 
 .%50ة اليت راحت البطالة تقصفها أبرقام جتاوزت بذلك بدوره على اليد العامل

مليون دوال تركي، ولعل 12.5وتزامن كل هذا مع أزمة املديونية اليت أغرقت البالد بشيفرات تعدت    
الوضع يقودان إىل القول أبن تركيا عانت فعال وضعا اجتماعيا خطريا جاء وليد تراجع الوضع االقتصادي 

دايد معدالت السكان، وكذا اهلجرة من الريف إىل املدينة إحدى أهم حيث أصبح الفقر مقابل  ز 
 (31التحدايت اليت تواجه احلكومة الرتكية احلالية واملستقبلية .)

الدوافع الدينية : أدت السلوكيات املنتهجة من قبل زعيم حزب اخلالص الوطين أربكان إىل إدخال البالد -
التيار اإلسالمي والتيار العلماين وراحت تظهر يف تزيني املشهد  يف إعصار طائفي جتسدت أطرافه يف كل من

السياسي الرتكي ابعثتا يف ذلك فوضى عارمة يصعب إستباابها، خاصة وأهنا وصلت ابملتظاهرين إىل محل 
الفتات مكتوب عليها ابلعربية تركية إسالمية، ولعل هذا ما أثر حفيظة العسكريني والذي رأى ابن هذا 

 (32 ملبادئ أاتتورك القاضية ابلعلمانية، وخاصة وأنه عدة احلامي هلا .)النهج منايف
الدوافع اخلارجية : كان لنجاح الثورة اإلسالمية يف إيران أتثريا ابلغا على البيئة الدولية، وهنا نتذكر مقولة   –

جند أن هذا كينث والتز الذي يقول، أن البنية تفرض السلوك على الوحدة، انطالقا من هذا االفرتاض 
النجاح احملقق يف إيران ألقى بظالله على الوالايت املتحدة األمريكية بصفة عامة، وعلى تركيا بصفة خاصة 
ونظرا ملا حتوزه من موقع اسرتاجتي زاخرا مبورد املائية، جعلها حمل أطماع إيران ابلدرجة األوىل والوالايت 

من خالل مفارقتني، رغبة إيران يف إجناح الثورة اإلسالمية  املتحدة األمريكية ابلدرجة الثانية، هذا ما جتسد
يف تركيا وامتدادها إىل مجيع دول اإلقليم هذا من جهة، ومن جهة أخرى رهبة الوالايت املتحدة األمريكية 
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من الوضع األهون يف تركيا، والذي قد يصنع املفاجئات يف أي حلظة، هنا حتركت الوالايت املتحدة 
الل الصندوق النقد الدويل إبمداد تركيا مبعوانت اقتصادية مكنت اجليش من خالهلا من أن األمريكية من خ

 (.33يتقوى ويستعد لالنقالب كما هو مبني يف اجلدول أداانه)
 يوضح املساعدات األمريكية منذ اخلمسينات )ماليني الدوالرات( 01جدول رقم :

 السنة
برانجماملساعدات 

 MAPالعسكرية منح

ية ضمن برانمج مواد دفاع
املساعدات االقتصادية منح 

EDA 

املبيعات العسكرية 
 FNSاخلارجية قروض 

 االمجايل

1950-
1971 

2922.8 483.8 - 3402.4 

1971 98.7 105.3 - 203.6 

1972 60.6 103.8 15.0 179.4 

1973 66.1 120.6 20.0 206.7 

1974 80.5 37.2 75.0 192.7 

1975 13.3 7.1 75.0 95.4 

1976 - - 125.0 125.0 

1977 - - 125.0 125.0 

1978 0.2 - 175.0 175.2 

1979 5.3 - 175.0 180.3 

1980 3.4 - 250.0 253.4 

 .85املصدر:  طالل يونس اجلليلي قرأة  يف أفكار النخبة السياسية  اإلسالمية يف تركيا، ص، 
ياهلا حترك اجليش بقيادة اجلنرال كنعان افرين وأمام هذه األوضاع املتأزمة، وأمام سكون حركة السياسيني ح

رئيس األركان ورئيس االنقالب العسكري للقول يف البيان املدىل على مسامع األتراك:"اضطرت القوات 
املسلحة الرتكية النتزاع السلطة هبدف محاية وحدة البالد واألمة وحقوق وحرايت الشعب وضمان أمن حياة 

ورخائهم، ولضمان تطبيق النظام والقانون وبتعبري أخر استعادة سيادة الدولة الناس وممتلكاهتم وسعادهتم 
واحملافظة على وحدة البالد واألمة، واحليلولة دون حدوث حرب أهلية وتثبيت الدولة وسلطاهتا والقضاء 

 (34على األسباب اليت حالت دون تطبيق النظام الدميقراطي ." )
هداف البيان تكمن يف جتنب التسييس املعتمد لعامة أي هنا نستشف أبن اجلنرال أكد أن أ

الشعب، وكذا الوقوف واحليلولة دون وجود مسببات تقود يف املستقبل القريب إىل حدوث متزق سياسي 
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واستقطاب إيديولوجي، وأضاف اجلنرال أيضا يف إحدى اجتماعات اجمللس األمن القومي أبن االنقالبيني 
ة ذات أبعاد علمانية تسري على النهج الليربايل وتوعد بتسليم السلطة يف يسعون جبهد إلقامة حكومة مدني

 (35)أول موعد انتخايب الحق .
وكما جرت العادة ويف كل انقالب أصبح العسكريون على تقليد، إذ مل يكن هناك دستور بعد انقالب،  

املتآلف من  1982ة كان هناك تعديل له،إال أن هذا األخري جاء بدستور جديد لرتكيا وهو دستور سن
مؤقتة محلت طيات مواد هذا األخري إلغاء جملس الشيوخ، وكذا اخنفاض يف عضوية  16مادة منها  177

عضو وتصاحب هذا توسيع سلطات الرئيس من خالل منحه 440اجمللس الوطين الرتكي الكبري إىل 
سنوات، كما  07سة ملدة صالحية االعرتاض على أي من التعديالت الدستورية واجللوس على كرسي الرائ

قام حبضر الرؤساء واألمناء العامني وأصحاب املناصب العليا  الذين كانوا يف سدة احلكم من ممارسة النشاط 
سنوات، وهذا وقد نصت املادة املؤقتة األوىل من الدستور أبن يتوىل اجلنرال كنعان افرين  10السياسي ملدة 

املؤقتة بوجوب حصانة أعضاء اجمللس األمن القومي  15ملادة سنوات، تنص ا07رائسة اجلمهورية ملدة 
(.36) 
لكن الشيء املهم يف هذا الدستور و الذي توجب علينا الوقوف عنده هو ما جاء يف الفقرة الثانية من -

، و اليت أكدت أبن جملس األمن القومي هو تلك األداة اليت تقوم بتوجيه مجيع اهليئات 118املادة 
( 37حيتكر بذلك وظيفة مجع املعلومات السياسية الرئيسية منها ومن مجيع الدوائر الرمسية)الدستورية، و 

والقيام جبميع املعلومات اليت هتم الدولة وترتيبها وتقييم ومراقبة مجيع الفعاليات السياسية والقوانني الصادرة، 
وهنا وللتنويه ومن أجل القيام  وبناء على هذا أصبحت قراراته ملزمة للحكومة وجيب عليها تنفيذها حرفيا

هبذه املهمة استحدث الدستور األمانة العامة للمجلس، يتوىل أمانتها فريق أول ترشحه رائسة األركان 
العامة، كما مت حتديد مهامها كما اشران سابقا بتويل الشأن العسكري والقتصادي والسياسي والثقايف، فضال 

توركية وهبذه املهمة أصبحت األمانة مبثابة ذاكرة الدولة ومركز عملياهتا عن مسؤوليتها عن محاية املبادئ األات
. 
هذا و حىت تتجسد فعال السيطرة العسكرية ووفقا ألطر قانونية، جاء  يف منت الفقرة األخرية من املادة  -

من الدستور األنف :"حق رئيس اجلمهورية يف رفض قرارات  اجمللس التشريعي اخلاصة إبجراء  175
( ويتضح جليا من نص هذه املادة مدى رغبة إدارة االنقالب يف قطع الطريق أمام 38ديالت دستورية ")تع

 أي جناح مدين  يكتنف ختمينه الوصول إىل السلطة بعيدا عن النفوذ العسكري . 
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*هبذا نستشف أبن اجليش فعال حجز مكاان له كأرقى وأمسى مؤسسة دستورية من خالل تضخيم أجهزة 
من القومي ،وكذا من خالل توسيع صالحياته، اليت جعلت من املؤسسة العسكرية بصفة عامة جملس األ

 تبسط سيطرهتا ونفوذها، وتنقل ابجملتمع حتوى العسكرة .

 اخلامتة: 
ابت تدخل اجليش يف احلياة السياسية أمر روتيين وطبيعيي مادامت أنظمة الدول تعاين من هشاشة    

سية ، هنا يتدخل اجليش يف العملية  السياسية من أجل إنعاش الربامج الوطنية ، وانكشاف يف السلطة السيا
أييت هذا نظري ما يتمتع به من انسجام ومتاسك بني وحداته وبقية مؤسساته ، هنا فقد يؤخذ تدخل اجليش 
يف احلياة السياسية  أشكاال عدة وحتت مسميات متعددة ، فقد يكون تدخله  على شاكلة انقالب 

ري  ، وقد يؤخذ تدخله جانب قانوين ممارسايت ، أي أن تدخله مقنن دستوراي يؤخذ طابع احلاجة عسك
املاسة لذلك ، وهذا ما ملسناه فعال يف ورقتنا البحثية عندما قدمنا اجليش الرتكي واالنقالب العسكري سنة 

شاكلة انقالب فرض من منوذجا ، حيث أخذا اجليش الرتكي تدخله يف العملية السياسية الرتكية   1980
خالله سيطرته نفوذه ووجوده ، ألن ابقي املؤسسات املدنية كانت تعاين ضعفا وهشاشة ، مما سهل عليه 

واليت  1982ضمان السيطرة العسكرية على اجملتمع ، وذلك  من خالل ما تضمنته نصوص مواد دستور 
 العملية السياسية  الرتكية فقط ،  بل جعلت من اجليش كمؤسسة مستقلة هلا الباع األول واألخري ليس يف

 ويف احلياة العامة.
 وعليه خنلص إىل النتائج التالية:

للجيش الرتكي وعلى مدى اترخيه الطويل أتثري كبري على احلياة السياسية حيث شهد أدوارا خمتلفة منها  -
قانون الذي الذي حدث رغم وجود الدستور الذي يكفل التداول السلمي للسلطة وال 1980انقالب 

 يؤطر للعملية السياسية.
مارس اجليش الرتكي سيطرة فعلية على احلياة السياسية وحظي منفذوا االنقالب حبماية وحصانة يف  -

 ذلك.
ابلصراع بني اليمني واليسار كحروب ابلوكالة بني الوالايت املتحدة واالحتاد  1980متيزت فرتة انقالب  -

خل قام اجليش الرتكي بنهج سياسية النزاع لتصعيد الصراع السوفيايت خللق ذريعة تسمح له ابلتد
 وأتجيجه.
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 سوسيولوجيا علم اإلجرام والتنظيمات اإلجرامية)دراسة حتليلية(

 مي مصطفىد. بن را                                                             
 أستاذ بكلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 جامعة برج بوعريريج                                                           

 ملخص:
تنطوي هذه املقالة على أمهية علمّية مزدوجة، من جهة كوننا تتمّلكنا الّرغبة يف استعراض اجلوانب        

ت االجتاهات املعاصرة يف فهم وحتليل وتصنيف اجلرائم وتتّبع اخلريطة احلركّية اليت املتعلقة مبكّوانت ووحدا
تقوم عليها اسرتاتيجّيات النشاطات اإلجرامية والتموقعات اليت متيل إىل انتهاجها أغلب التنظيمات 

ة سنقوم اإلجرامية يف عاملنا املعاصر داخل وخارج احلدود الطبيعية واجلغرافية للدول، ومن جهة اثني
ابستعراض وتقييم نشاطات أبرز التنظيمات اإلجرامّية يف بعض اجملتمعات، على أنّه من املهّم اإلشارة من 
البداية، إىل أّن الكثري من هذه اجملتمعات كانت قد أبدت اهتماما لإلحاطة جبميع القوانني اإلجرائّية 

عنّية ابلتعاون وتبادل املعلومات خبصوص حترّكاهتا الردعّية للحّد من النشاطات اإلجرامّية والتزام الدول امل
 .واجتاهاهتا

 الكلمات املفتاحية:

 التنظيمات اإلجرامية، النشاط اإلجرامي، السري اإلجرامية، السلوكات اإلجرامية، اجملرم، اجلرمية.

Résumé: 
          Cet article impliquant un intérêt scientifique double, d'une 

part étant désir de revoir certains aspects de composants et unités 

de tendances contemporaines dans la compréhension et l'analyse 

et la classification des crimes et de suivre la carte du moteur sur 

lequel les activités criminelles et qui tendent au commerce comme 

la plupart des organisations criminelles dans le monde 

contemporain à l'intérieur et à l'extérieur des stratégies de 

frontière naturelle et les pays géographiques, d'autre part nous 

allons examiner et évaluer les activités des organisations 

criminelles les plus importants dans certaines communautés, qu'il 

est important de noter, dès le départ, que beaucoup de ces 
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communautés avait montré un intérêt dans le briefing avec tous 

les lois de procédure dissuasive pour freiner les activités 

criminelles et l'engagement des pays concernés dans la 

coopération et l'échange d'informations sur ses mouvements et ses 

tendances. 

Motsclés: 

Les organisations criminelles, l’activité criminelle, le trafic 
criminel, les comportements criminels, le criminel, le crime. 

 :مقدمة

تقدمي دراسة سوسيولوجّية خبصوص منطق وفلسفة التنظيمات اإلجرامّية يف التأثري على يتم 
األنساق اإلجتماعّية، وحماولة هذه التنظيمات إخرتاق الّنظم وما يلحق من هياكل ومؤّسسات رمسّية، 

هلا عند التفكري وعند لتتمكن من تنفيذ عملها اإلجرامي يف هدوء وأرحيّية، واستبعاد أّي ضغوطات قد تطا
التنفيذ املباشر ألعماهلا اإلجرامّية، هي من املهام العلمّية والتحليلّية الّضرورية الالزم املبادرة إبجنازها 
وتصنيفها، ابلنظر إىل حاجة اجملتمع املتعاظمة ملثل هذا النوع من الّدراسات ولتمكني املهتّمني يف علم 

ا امللف من اكتساب رؤى واضحة وأدوات انجعة للمسامهة يف ختفيض اإلجرام ومبجاالت أخرى مبتابعة هذ
نسب اخلطر اإلجرامي من جهة، ومن جهة اثنّية الوصول إىل بناء تصّورات علمّية قياسّية رصينة تتعامل مع 

ينطوي إذن هذا املقال على أمهية خاصة وميكن اعتباره الظّاهرة من كّل جانب وحتّدد أصوهلا وأتثرياهتا، ف
من حيث املعلومات واملعطيات، وهلذا  هطة التمركز والتحّول يف كل ما يتعّلق ابجلوانب األخرى الواردة فينق

فإاّنالرتكاز على العمق القانوين والسوسيولوجي يف العرض والبسط ارتبط بدرجة كبرية إببراز أمهية العوامل 
 ال.والعناصر املشكلة هلذا العمق الذي تبنّي عنه حيثيات هذا املق

ولذا فإن اإلشكال املراد التطرق إليه، هو التوضيح ابلشرح والتحليل عن ماهية علم اإلجرام؟ 
املواضيع اليت يدرسها؟ وكيف ينظر إىل منطية تفكري التنظيمات اإلجرامية يف تبنيها ملختلف  وماهي أهم

 السلوكات اإلجرامية؟.
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 املبحث األول: سوسيولوجيا علم اإلجرام.
 ة السري اإلجرامية للمجرمني يف علم اإلجرام:دراس 1.1 

سؤال بسيط ولكنه قومي وهو من حق أي واحد منا أن يتساءل مع نفسه ابحثا عن دالالت اجلرمية يف 
اجملتمع وخيلص يف هناية تفكريه إىل التأمل والرتكيز على العالقة بني اإلنسان وجمتمعه هل اجملتمع هوالذي 

إىل أشخاص جمرمني يعاقبهم الحقا وينزل عليهم أحكاما قضائية قد تكون يضغط على أفراده ليتحولوا 
قاسية عليهم، أم أّن الفرد نفسه هو املشكلة إذ مييل بسلوكاته وتصرفاته إىل منط حياة العنف واإلعتداء 

خذ حقوق اآلخرين والتصرف فيها بغري وجه أوالقائمة على انتهاك حرمات اآلخرين وجتاوز حدود الفرد و 
وال نص من قانون، ولعّل هذه احلقيقة هي أيضا ما ميّيز اجلرمية عن غريها من خمتلف األفعال غري  حق

املشروعة، فهي سلوك يصل يف اجلسامة حد اإلخالل بشرط جوهري من شروط كيان اجملتمع ووجوده، أّما 
رط إضايف من شروط ما ليس جبرمية من صور السلوك املنايف للقانون فهو كل سلوكال يتعّدى اإلخالل بش

، هلذاجند من يفّسر اجلرمية علىأهّنا اغرتاب الفرد يف جمتمعه ورغم قدرته على استيعاب 1حسن اجملتمع وكماله
حجم التحّوالت الفكرية والتقنياليت مير هبا جمتمعه ويزداد الوضع تعقيدا ملا يتقاعس اجملتمع عرب هيئاته 

 تسمح للفرد بتحقيق التكّيف إاّل أنّنا مع هذه اإلجتاهات ومؤسساته عن تقدمي التوجيهات الالزمة اليت
وتلك نرى من الضروري اإلشارة إىل جمموعة من املشاكل واالعرتاضات اليت تفتح الباب واسعا أمام ورود 

 أشكال من اجلرمية رمبا مل تكن معهودة وال معروفة من قبل ومن بينها هذه االعرتاضات :
والعمراين يف اجملتمع من احللقة السابقة مبعطياهتا وخصائصها إىل وضع انتقال احمليط اإلنساين  -

مغاير هلا هيكليا يف احللقة الالحقة من دون أن حيصل تغيري موازي ومكافئ يف شروط ومستوايت احلياة 
اختناق كبري املادية والعمرانية والبيئية يف سبيل تلبية املتطلبات املادية والتقنية واإلنسانية ما يؤدي إىل وجود 

 يف احلياة االجتماعية مع تدهور اإلطار احليايت مما يؤثر يف طبيعة نوعية العالقات اإلجتماعية بني الساكنني.

ضعف كبري يف نتائج وخلفيات مؤشرات قياس نوعية جودة احلياة اإلجتماعية حيث يالحظ  -
اء جودة احلياة اإلجتماعية وهو ما خيلق يف هذا اإلطار أّن هناك تدهور ملحوظ يف املكّوانت املعتمدة يف بن

يف ساكنة املدن واملراكز احلضرية الكربى قلقال متزايدا لصعوبة التكيف مع مستلزمات العيش فيها ولذلك 
تنشأ بسرعة يف ضواحيها وحوافها أحياء الصفيح واألحياء املهمشة كدليل على وجود صعوبة يف التكّيف 

تفاع كبري وغري مربّر يف خمتلف األسعار وخاصة يف املواد الكثرية االستهالك مع نسق احلياة املديين فهناك ار 
مع وجود ضعف واضح يف القدرة الشرائية للفئات الرثة واملتوسطة دون التغافل عن اإلرتفاع اجلنوين يف 

 سعار العقارات الثابتة واملتنقلة واإلرتفاع كذلك يف خمتلف مواد البناء العمراين.  
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ياب برامج اجتماعية علمية دقيقة تستوعب أوضاع املراهقني والشباب الذين ضعف أو غ -
ليست هلم فرص يف متابعة برامج تعليمية ذات جودة وعليه فإّن الفضاء اخلارجي املفتوح يتيح أمامهم 
احتماالت كثرية لتبيّن ثقافات إجتماعية فرعية بديلة تتطورلتشّكل فيهم اجتاهات سلوكية منحرفة وجتعل 

 نهم جمرمني خطرين.م

التهاون الكبري يف إتباع إجراءات مراقبة حدود احلراك اإلجتماعي يف األحياء اهلامشية )أحياء  -
األكواخ أحياء املراقد بيوت الصفيح شاليهات املرّحلني واجملّمعني يف فضاءات ضيقة( وكان ابإلمكان تطوير 

ري اإلجرامي وخمتلف ممارساته على مستوى األحياء فكرة خالاي التقارب العلمية املختصة يف دراسة التفك
وليس خالاي التقارب اإلجتماعية اليت تلعب دورا تضامنيا يف إطار برامج التكفل واملساعدة اإلجتماعية 

 للفقراء واملعوزين.

 اخليبة اإلجتماعية لدى الفئات املهّمشة أو احملرومة أو املهضومة احلقوق. -
ما كانت جذور اخليبة اإلجتماعية عميقة يف احمليطني األسري تشتد فظاعة اجلرمية كلّ  -

 واإلجتماعي للمسبوقني قضائيا وهلذا يزداد إرتباط املسبوقني قضائيا.
غياب برامج التكفل اإلجتماعي ابألسر املفككة أو ضعيفة الدخل واليت تقع حتت إهناكات  -

ر مبعاانة مستمرة مع وجود عدد كبري من األبناء غري إجتماعية وإقتصادية ثقيلة ال تستطيع موافاهتا أو اليت مت
 متكّفل هبم أو مل تتح هلم فرص حتقيق طموح إجتماعي خيفف من معاانة أسرهم.

وجود تفاوت كبري وفاحش بني الفئات االجتماعية وال تتاح مع ذلك وجود إمكانيات لوضع  -
 برامج التضامن والتكافل االجتماعيني

وي للفرد وما مل يتم تبين سلم إجتماعي حيقق تنمية إجتماعية حملية حمدودية الدخل السن -
مستدامة فإّن الدخل السنوي للفرد يبقى أحد عوامل التوتر والقنوط املفضي إىل تبين منطق العنف 
والعدوانية إذ ال يوجد هناك إختالف إطالقا بني املختصني بعامل اجلرمية ويف فهم منطق اجملرمني من أّن 

األساس لتفكيك جذور وخيوط اجلرمية يكمن يف جوهر األمر يف فحص السري الذاتية للمسبوقني  املفتاح
قضائيا وممّا ال ريب فيه أن أهم فحص ميكن أن يدلّنا على نتائج انفعة يف هذا السياق هو الوقوف على 

 عدد مرات تكرار اجلرم من قبل اجملرم.
ع واحد من اجلرمية ويف منطقة واحدة وبنفس هل السبق القضائي املتعدد كان مرتكزا على نو 

التشكيلة البشرية أم كان يتغري من جرمية إىل أخرى؟ ومع تعّدد اجلرائم وتكرارها تتعدد املناطق اجلغرافية 
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وزمنيتها وتشكيلتها البشرية واألهداف املستهدفة أشخاصا وأمالكا وهلذا فإذا كان املسبوق قضائيا يعّدد 
واحد من اجلرمية فهذا يعين أن اإلقليم اجلغرايف نفسه ال يتغري وينعكس هذا يف حاالت  جرائمه كلها يف نوع 

كثرية على املسبوقني قضائيا من القصر أو من الشباب الذين ليست هلم خربة طويلة يف القيام ابألفعال 
 اإلجرامية، فاملسبوقني قضائيا بنفس اجلرائم إمنا هم كذلك لألسباب التالية:

أكثر يف جرائم حدود خطرها ضيقة وهلا عالقة مباشرة ابحلالة اإلجتماعية الرثة اليت  أ/ متورطون
يعيشوهنا والذين ليس هلم احرتاف كبري يف أمناط إجرامية هلا دائرة خطرها أوسع)النشل، السرقة اخلطف، 

حلافالت االحتيال( وغالبا ما يكون مسرح أفعاهلم اإلجرامية األسواق اليومية واألسبوعية حمطات ا
والقطارات قارعات الطرق األماكن اخلالية واملعزولة املزارع عند جين احملاصيل والغرض الوحيد من ورائها 
الوصول إىل شراء قطع من املخدرات لإلستهالك أو لتسديد ديون مرتبطة هبا أو لشراء قارورات مخر أو 

 ها بدون حلول.عبوات من اجلعة وحالة هؤالء ذات عالقة حبالة بطالة يعانون من

ب/ أفعاهلم اإلجرامية عابرة وتلقائية وغري خمطط هلا وليست هلم إحاطة مسبقة ابلضحية أي أن 
الفعل اإلجرامي ليس له أهداف بقدر ما أن هناك حاجة طارئة وضاغطة تدفع هبم للحصول على أشياء أو 

 أموال لتلبية هذه احلاجة .

وات األوىل من التعليم اإلبتدائي كما أّن وضعهم ج/ مستواهم التعليمي حمدود ال يتعدى السن
اإلجتماعي اإلرث ال يوفر هلم مستوايت ثقافية قد تؤهلهم للبحث عن خمارج سليمة من أوضاعهم 
اإلجتماعية، وهلذا فتفكريهم اإلجرامي ضعيف للغاية وكل ما يتحصلون عليه ينفذ إذ ال يتمتعون بلباقة يف 

 هتم االجتماعية االستهالكية.إتباع نظام معتدل وسوي لسلوكا

د/ اجملال اجلغرايف ألفعاهلم اإلجرامية كذلك ضيق إذ ال خيرج غالبا عن النطاق اإلداري جلغرافية 
البلدية اليت يقطنون هبا ويتحينون جناح الليل املظلم لتنفيذ مآرهبم لكوهنم معروفني لدى عامة أو أغلب 

ومعروفني كذلك لدى مصاحل األمن وجتدهم أنفسهم مثال من  ساكنة اجملال اإلقليمي لبلدية مقر إقامتهم
يقومون بسرقة األغنام مع قرب عيد األضحى سواء من منازل أسر وعائالت أو من الباعة املتجّولني الذين 

 يتخذون من بعض املواضع مؤقتا ساحة لبيع أغنام العيد ويعيدون بيعها يف اليوم املوايل لسرقتها.
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 جرام:موضوع علم اإل 2.1

ينشغل علم اإلجرام بدراسة اجلرمية واجملرم وهلاتني الفكرتني مفهوم يف علم اإلجرام خيتلف أو 
فلنقل يتميز عن مفهومهما يف قانون العقوابت،  ولعّل الفارق بني املفهومني يعكس عالقة كل من العلمني 

جملرم ليس إاّل هبدف إعطاء تفسري ابألخر، وعلى أيّة حال فإّن احنصار موضوع علم اإلجرام يف اجلرمية وا
متكامل لظاهرة اإلجرام فتحليل اجلرمية كسلوك واقي ال يكون مبعزل عن دراسة شخصية صاحب هذا 
السلوك وهو اجملرم،فدراستة تساعد على إدراك وتفسري اجلرمية كما أّن دراسة اجلرمية غايتها عالج اجملرم 

ولزوم ذلك لعلم اإلجرام إال أن مثة صعوابت تكتنف تعريف   وتوقى خطورته، ورغم اإلرتباط بني الفكرتني
 كل من الفكرتني يف مفهومهما القانوين أوال ويف مفهومهما اإلجتماعى ) أي مفهوم علم اإلجرام ( اثنيا.

 مفهوم اجملرم يف علم اإلجرام:  3.1

م القانوين مثلما يثور التساؤل حول ما إذا كان مفهوم اجملرم يف علم اإلجرام يتطابق مع املفهو 
حّدد يف جمايل قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أم ال فاجملرم يف قانون العقوابت هو الشخص الذي 
يرتكب اجلرمية وصدر يف ضده حكم إبدانته من جهة قضائية خّوهلا القانون هذا احلق، ويرتّتب على إسناد 

 2ياته أو حبريته أو مباله أو اعتباره.صفة اجملرم هلذا الشخص آاثرا قانونية خطرية ماسة حب

فاإلجابة على هذا التساؤل أن مفهوم اجملرم يف علم اإلجرام ال يتطابق مع املفهوم القانوين الذي 
نراه يف قانون العقوابت حيث اجملرم هو الفاعل الذى يعد أهال لتحمل املسئولية اجلنائية، فعلم اإلجرام يهتم 

ومها الواسع، كما أن علماء اإلجرام ال يتقيدون ابلتعريف القانوين للمجرم، بدراسة شخصية اجملرم يف مفه
، فعلم اإلجرام 3ألنه تعريف يضيق من نطاق الدراسات اإلجرامية يف دراستها ملختلف السلوكات اإلجرامية
ما أحاط هبم من يتناول أبحباثه األفراد اجملرمني ويتوىل دراستهم من النواحي التكوينية والنفسية واإلجتماعية و 

 .4ظروف كان هلا أتثري عليهم، إال أّن اجملرمني ليسوا على نفس الدرجة من اإلدراك والتمييز
 ومن املستقر يف الدراسات اإلجرامية تقسيم اجملرمني إىل طائفتني رئيسيتني مها :

نائية، وهم األشخاص الذين تتوافر فيهم كافة شروط املسؤولية اجل طائفة اجملرمني األسوايء:-
وابملقدرة على اإلختيار من انحية أخرى، وهؤالء يسألون  وأمّهها متتعهم مبلكة الوعى أو التميز من انحية،

 جنائيا عن تصرفاهتم.
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وهؤالء على نوعني: جمرمني جمانني، وجمرمني شواذ، فأّما اجملانني  طائفة اجملرمني غري األسوايء:-
إختالف أشكاهلا، وهؤالء تنعدم مسؤوليتهم اجلنائية بسبب ختلف  فهم املصابني أبحد األمراض العقلية على

وإن جاز إختاذ بعض  ملكة الوعى أو التمييز لديهم، وابلتايل تسقط عنهم كل عقوبة مقّررة ىف القانون
التدابري اإلحرتازية يف مواجهتهم، أّما الشواذ فهم املصابني خبلل جزئي يف تكوينهم العقلي النفسي أو 

وهؤالء يشّكلون طائفة وسطى من اجملرمني  فلديهم من التمييز واالختيار أقل مما يتمّتع به العضوي، 
اجملرمون األسوايء وأكثر ممّا لدى اجملرمني اجملانني، وهذه الطائفة من اجملرمني تنتقص مسئوليتهم اجلنائية، 

يف علم اإلجرام حنو اجملرم إال أّن ، ورغم اختالفاالجتاهات 5وتقّرر هلم بعض التشريعات معاملة جنائية خمففة
 علم اإلجرام يهتم بدراسته مبفهومه الواسع وخيتلف فيما ذهب إليه قانون العقوابت.

 مفهوم اجلرمية يف علم اإلجرام:  4.1
للجرمية يف علم اإلجرام مفهوم أخر جرى العمل على تسميته ابملفهوم االجتماعيللجرمية، وهذا 

فعال   -حيصر اجلرمية يف كل سلوك  -يف صيغته التقليدية  -القانوين، إذ األخري  املفهوم خيتلف عن املفهوم
خيالف قاعدة جنائية ويتقّرر ملن يرتكبه جزاءا جنائيا، وقد تعّرض هذا التعريف لبعض  -كان أو امتناع 

ان الرابطة النقد، فهو وإن تسم أبمهية ال جيوز إنكارها، ال يكفي لتفهم جوهر اجلرمية إذ يقف عند حد بي
بني واقعة معّينة والقاعدة القانونية اجلنائية، فهو إذن تعريف قاصر على الناحية الشكلية فحسب، وملّا  
كانت اجلرمية واقعة إنسانية اجتماعية، لذلك فإّن تعريفها ال يكون كامال إاّل إذا تضّمن العناصر األساسية 

جرام وهي بذلك كل سلوك إنساين معاقب عليه ، فتصبح اجلرمية موضوع علم اإل6اليت تكون مضموهنا 
بوصفه خرقا لقيم اجملتمع أو ملصاحل أفراده األساسية، مىت كان هذا السلوك كاشفا عن نفسية منحرفة أو 

 .7عن تكوين إجرامي
 مهية علم اإلجرام:أ5.1

ة إذا كانت نقطة البدء يف الدراسات اإلجرامية هي تفسري السلوك اإلجرامي، وحماولة معرف
العوامل الدافعة إليه فإن ذلك يقتضي حتليل شخصية اجملرم من انحية، ورصد كافة الظروف اإلجتماعية 
والبيئية املؤثرة على جوانب شخصيته من انحية أخرى، وهنا تكمن أمهية علم اإلجرام، فدراسة خمتلف هذه 

جلرائم بوصفها أشد األفعال العوامل والظروف ليس إاّل هبدف مكافحة ظاهرة اجلرمية، فاملشرع يواجه ا
احملضورة قانوان من حيث جسامتها، بواسطة اجلزاء اجلنائي الذي يقّرره لقاء إقرتاف اجلرمية، ويتمثل هذا 
اجلزاء غالبا يف العقوبة، لكن الباحث يف علم اإلجرام وعلى ضوء ما تنتهي إليه دراسات تفسري السلوك 

هرة اجلرمية، وهي صور ختتلف إبختالف طوائف اجملرمني وعلى اإلجرامي قد يقرتح صورا أخرى ملكافحة ظا
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حسب ما تكشف عنه دراسة ظروفهم اإلجتماعية وقد تتمّثل هذه الصوريف العقوبة، أو العالج، أو الوقاية، 
وهكذا يفيد الباحث يف علم االجرام املشرع يف صياغته للقاعدة اجلنائية، كما يويّل علم اإلجرام مبفهومه 

هتماما خاصا برد الفعل اإلجتماعي يف مواجهة اجلرمية هبدف مكافحة ظاهرة اإلجرام، فال تقتصر الواسع إ
حينها أمهية علم اإلجرام على جمال القانون اجلنائي وهنا يتجلى أثر علم اإلجرام على السياسة اجلنائية ويف 

ب العلمية لعلم اإلجرام ومعطياته مدى تغلغل التجار  8هذا املعىن تؤكد أعمال اجلمعية الدولية لعلم اإلجرام
العلمية يف توجيه السياسة اجلنائية الكاشفة عن خط سري حركة اإلجرام، ويف تثقيف املساجني، ويف ارتفاع 
مستوى اخلربة يف املسائل اجلنائية سواءا لتشخيص حالة اجلناة أم لرسم األسلوب الناجح يف معاملة كل 

 .9منهم

 املادية واملعنوية:عامل اإلجرام مبكوانته  6.1
لقد جتّسد هذا االجتاه التعاوين من خالل ما تضمنته جمموع البنود املشّكلة ملبادئ ما يسّمى 
ابلواجبات املرتبطة مبعيار السّيادة الوطنّية يف مواجهة األعمال اإلجرامّية، والذي مّت ضبطه يف سّياق قانون 

 10م1928أفريل  04بتاريخ  La Sentence Arbitraleدويل يعرف ابسم "احملاكمة التحكيمّية" 
 l’ile de Lasواليت جاءت عقب أحداث ذات عالقة مباشرة أبعمال إجرامّية يف جزر الس ابالماس 

Palmas. 
املوضوع على هذا األساس يتطّلب منا مراعاة اجلوانب املعرفّية األكادميّية والوقوف على جماالت 

تمعي يف إقامة القوانني الرّادعة واحلافظة للحقوق الفرديّة واجلماعّية، االتصال بينها وبني الواقع احلقوقي اجمل
واليت تعكس مستوايت تطّور االهتمام العلمي بتطوير الّدراسات وبناء نظراّيت جديدة هدفها اإلحاطة 

ولّية، كما أّن مبكّوانت الظّاهرة وتبعاهتا املختلفة وأتثرياهتا يف اجملموعات الوطنّية واألوضاع اإلقليمّية والد
هناك ضرورة العمل من أجل مراعاة طبيعة اجلغرافيا االجتماعية اليت تنتظم الفئات واجلماعات والتنظيمات 

، والذي إبمكانه وحده أن يرشدان إىل ضبط األهداف  11اإلجرامّية عند القّيام أبّي عمل دراسي علمي
واالضطراب، وهو اجتاه تتمّيز SSا من وراء براجمهااملعلنة وغري املعلنة، اليت تسعى هذه التنظيمات لتحقيقه

به أغلب التنظيمات اإلجرامّية املعاصرة، اليت متيل  إىل االستثمار واالستفادة من بؤر التوتر االجتماعّية 
والسّياسّية املنتشرة هنا وهناك يف عاملنا املعاصر، ونرى يف هذا اإلطار مناذج متنّوعة ومنها تلك اليت نراها 

ة يف حاالت: نيجرياي وكولومبيا وتشاد والّسودان وإيرلندا والّصومال ومصر وتونس واليمن والعراق ماثل
اللتان تعّجان حاليا بتنظيمات إجرامّية كثرية، 12خالل صراعها الّطويل مع اإلجنليز، وأفغانستان والعراق

م الفوضوي ملؤّسساهتما تسّللت حتت مظّلة االحتالل األمريكي وحلفائه، واستفادت من نتائج تسيريه
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ومنّظماهتما الّرمسية، ومن أبرز ما حصل يف هذين البلدين بعد االحتالل، شيوع جتارة االقتصاد اجلنسي، 
حيث نشط قطاع الّدعارة واملواخري الليلّية وبروز مجاعات تزوير العمالت و اإلجتار ابملخّدرات من خالل 

واالقتصادي الّرمسي الناجم عن االحتالل، والذي توّرطت فيه  االستفادة من جّو الفساد اإلداري والسّياسي
 .13شخصّيات رمسّية على مستوايت خمتلفة

هناك اآلن تنظيمات عاملية مشهورة ذات طابع إجرامي ـ عدواين يتبىن منطق املعاملة ابلعنف 
توري فيها ـ اليت نشأت وترعرعت يف رومانيا مع أواخر فرتة احلكم الديكتا Pedipaعلى شاكلة تنظيم 

و   Black Waterيف أسرتاليا، وهناك مجاعات Global Group، وجند كذلك تنظيم 1990
Ku Klux Klan وخاّصة األخرية، اليت تعّد من أقدم التنظيمات اإلجرامّية اليت هلا سجّل أسود يف ،

ع حركة الّداوودّيني اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان، وخاّصة ضد الّسود يف أمريكا، وهناك املتعاطفون م
The Davidian’s Movment  وهي حركة دينّية إجتماعّية متطرّفة أيضا، فهذه التنظيمات

وجدت ضالتها يف هذه البلدان املتوترة سّياسياً واجتماعياً ومنهكة آباثر احلروب املدّمرة، أو تعيش حتت نري 
ن تلقى خمارج مناسبة هلا، وكّلما بقت األوضاع الّصراعات اإلثنّية والسياسّية املرتاكمة منذ سنوات، دون أ

 على حاهلا، كّلما حتّولت إىل فضاء حّي لنمّو اجلرمية وانتشارها.
 املبحث الثاين: سوسيولوجيا التنظيمات اإلجرامية.

 تقسيم قطاعات نشاط التنظيمات اإلجرامّية: 1.2
 Universitéفاالنسيان  األستاذ اجلزائري رشيد كرمي أستاذ االقتصاد التحليلي يف جامعة

Valenciennes  الفرنسّية واملستشار الّسابق للرّئيس اجلزائري الرّاحل حممد بوضياف والعضو املستشار
م وما 1965جوان  19الذي كان ينشط يف اجلزائر قبل اتريخ  PRSاألسبق يف حزب الثورة االشرتاكّية 

 ه وأن تطّرق ابلّدراسة لظاهرة التنظيمات اإلجرامّية. أعقبه من تغيريات سّياسّية واقتصاديّة خمتلفة، سبق ل
خلص رشيد كرمي يف حتليله إىل أّن أغلب التنظيمات اإلجرامّية متيل يف تنفيذ نشاطاهتا إقليمياً 

 Secteurودولياً وفق تقسيم فضائي بني قطاعني اثنني: القطاع األّول ويسّميه " قطاع النشاط الرئيسي" 

principale    ع الثاين يسّميه قطاعات النشاط اإلحتياطي والقطا Secteurs de réserve ،
 وتقسيمه هذا له عالقة مبا تكّلمنا عنه عن الفضاءات اإلسرتاتيجّية هلذه التنظيمات. 

الذكاء التنظيمي املوّظف من قبل هذه التنظيمات، جيعلها متيل دوراًي وبصفة منتظمة اترة جلعل 
عل له فروعًا وإمتدادات دولّية لتحصيل الّدعم واإلسناد وتوفري الوسائل والتقنّيات التنظيم اإلقليمي رأسًا وجت



جرامية ) دراسة د جرام و التنظاميت الإ حتليلية (.بن رايم مصطفى                                  سوس يولوجيا عمل الإ   

  
90 

 

ات القانونية و  السياسيةللدراس البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

واكتساب مواقع اتصالّية وإعالمّية للتضليل والتمويه وطمس املعامل، أو العكس عندما يتحّول التنظيم إىل 
 تنظيم دويل جتعل له فروعاً وامتدادات إقليمّية.

غالباً إىل القّيام بعملّيات إعادة استثمار األرصدة والعائدات القطاعات على نوعيها اإلثنني تتجه 
املالّية اليت مت تبييضها يف بعض املشاريع املشبوهة وغري املشبوهة أحيااًن يف أسواق اإلستثمار الّدويل، وهذه 

جهزة اإلسرتاتيجّية املتعامدة املتجانسة هتدف بدرجة أساسّية إىل ضمان مناعة التنظيم وعدم الّسماح أل
األمن من تفكيكه وإلقاء القبض على أعضائه وإفشال خططه ومنعه من معاودة تشكيل الّصفوف وجتديد 
األدوات والتقنّيات وحىت األعضاء، وتوفري احلصانة الكافّية واإلبتعاد عن املناطق األمنّية احلمراء وإعادة 

اعي النشاطات الرئيسي أو التحويل على نشاطات أخرى حبسب موقع وأثر اجملال احملّول بني قط
االحتياطي، وابلتايل جند على مستوى الّدراسات األكادميّية إجتاهات حتليلّية معاصرة حتاول أوال فهم عقلّية 
وأساليب العمل يف هذه التنظيمات وأخذ عّينات للتحليل من بعض النماذج من عملّياهتا اإلجرامّية،مثّ 

 سة الّسلوكات اإلجرامّية اليت متّيزت هبا العملّيات الّسابقة.الّسعي لتشكيل منوذج علمي حتليلي لدرا

مواجهة وفهم الواقع اإلجرامي املعاصر وحصر العوامل ذات األثر املباشر يف تشكيله وتفعيل أثره 
يف األعضاء واجلماعات، يقتضي من الباحثني املتخّصصني اعتماد تقنّيات ومقارابت خاّصة ذات منحى 

وصل إليه الذكاء اإلجرامي ويتجاوزه من خالل وضع معادالت احتمالّية الفرتاض ما  استباقي يتضّمن ما
قد يباشر الذكاء اإلجرامي ابلتخطيط له وتنفيذه ألجل احلّد من انتشاره وامتداده، وعلى رأس ذلك الرّبط 

ّية وحتديد بني مقتضى التخطيط العلمي املتخّصص لوضع روائز حتليل وتشريح مكّوانت اإلجتاهات اإلجرام
مستوايت قدرته على إحلاق الّضرر مبؤّسسات اجملتمع، وبني اإلجتاه لضبط املهارات احلقيقّية والكفاءات اليت 
تتمّيز هبا التنظيمات اإلجرامّية، فعلى العموم هناك منطقان جدلّيان متساوقان يتحّكمان حاليًا يف بنيات 

اسة التنظيمات اإلجرامّية، كّل منطق يطرح أدوات وأفكار ومكّوانت اإلجتاهات األكادميّية املعاصرة يف در 
حول العالقة بني مقتضى تشكيل وصّياغة هذه االجتاهات الّدراسّية املهتّمة هبذه التنظيمات، والّدارسة 

 ت.لدينامّياهتا اإلجرامّية، واإلجتاهات الّسلوكّية والتقنّية اإلجرامّية املعاصرة اليت تزاوهلا أغلب هذه التنظيما

هذان املنطقان يتغذاين من حالة واقعّية متّيز هذا الواقع املعاصر، وهو حتّول العالقة بني اجملتمع 
واجلرمية إىل عالقة صراع رمسي بني تنظيم وآخر، فتنظيم ميثل اجملتمع يف مواجهة تنظيم اجلرمية واجلرمية 

لفت لالنتباه أن التساوق املنطقي بني املنظمة، )تنظيم جمتمعي مؤسسايت/تنظيم جرائمي عصاابيت( ولكن امل
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االجتاهني إمنا جاء نتيجة عدم اتضاح الّرؤى التحليلّية يف كثري من النظراّيت الدراسّية الكالسيكية خبصوص 
 فهم وتشريح الفعل اإلجرامي عرب كّل مكّوانته ووحداته.

 ة:الفراغ القانوين وتنامي الّدينامّية احلركّية للتنظيمات اإلجراميّ  2.2
من امللفت للنظر هنا أّن هيئة األمم املتحدة وخاّصة مصاحلها القانونّية واحلقوقّية مل تتمّكن من 

م، وهذا إمّنا حصل يف النهاية بضغط إسرائيلي 1974وضع حتديد قانوين عاملي ملفهوم العدوان إال سنة 
ا هامجت عناصر مسلحة م، عندم1972نتيجة حدوث عملّيات فلسطينّية مسّلحة يف مدينة ميونيخ سنة 

اتبعة للجبهة الّشعبّية الفلسطينّية الوفد الراّيضي اإلسرائيلي املشارك يف األلعاب األوملبّية آنذاك، حيث وقع 
اإلمجاع بني األطراف األوربّية سياسيًا وأمنياً، على ضرورة وضع آلّيات انجعة ومانعة ملواجهة التنظيمات 

لعابرة للحدود، وطرحوا املشروع على هيئة األمم املتحدة للتصويت واملوافقة اإلجرامّية واجلرمية املنّظمة وا
م يف إعداد وصياغة "االتفاقية األوروبّية لألمن 1972عليه، بعد أن سبق هلم وأن خاضوا قبلها ومنذ سنة 

 .14والتعاون
تضّمنته هذه اإلتفاقّية جاءت ومن جديد استلهاما من اإلطار احلقوقّي التارخيي القدمي الذي 

م، واليت استجابت إلحلاح الطبقة السّياسّية بضرورة العمل من أجل 1648معاهدة ويستفاليا األوربّية سنة 
إجياد خمارج مناسبة للمشاكل اإلجتماعّية، وقد جاء ذلك يف أعقاب فوضى أمنّية أوروبّية تركت بصمات يف 

الت اإلجرام واجلرمية، وهذا مايؤّكد على وجود احلياة السياسّية واإلجتماعّية، كانت متميزة إبرتفاع معدّ 
فراغات قانونّية كثرية أثرت يف اجلّو السّياسي واألمين لفرتات معتربة، وهي مازالت تقف وراء أتخر ظهور 
إجتهاد قانوين عاملي قوي ورادع ملواجهة الظاهرة من كّل جوانبها، فهذه املؤّسسات القانونّية الدولّية هي يف 

رة اآلن مع تنامي خطر التنظيمات اإلجرامّية، وذلك هبدف محاية املصري اإلنساين املشرتك مواجهة مباش
واملهّدد من قبل أعضاء هذه التنظيمات املتنامية، اليت تتغذى أساساً من عدم االستقرار يف بعض املناطق يف 

 الحقًا القرار األممي رقم م، مثّ 1928أفريل  04العامل، على الّرغم من وجود إطار قانوين مّت وضعه بتاريخ  
م، وخاّصة الفقرة الّسادسة منه، والذي جاء معّدال ومتمماً 1985ديسمرب  09الصادر يوم   40/61

262515لقرار سابق حامل للرقم
. 

 بعض التنظيمات اإلجرامّية وغطاء املنّظمات اخلرييّة: 3.2
 الذكاء تعتمد عليها يف حتقيق يف كّل التنظيمات اإلجرامّية هناك تقنّيات ووسائل متقّدمة يف

حركّية قويّة للعمل والنشاط يف الفضاءات اليت تريد أن تتواجد فيها، فلم تعد اآلن بيوت الّدعارة واملالهي 
الليلّية ونوادي القمار األماكن املفّضلة عند هذه التنظيمات، وذلك ملعرفتها الكبرية بقّوة مراقبة األجهزة 
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 lesلإلستثمار يف جماالت أخرى تدخل أغلبها يف فضاء القطاعات االحتياطّية  األمنّية هلا، لذلك متيل

secteurs de réserve  ًحيث يتواجدون بقّوة يف مجعّيات ومنتدايت اجملتمع املدين، ويبدو تركزهم قواي
يف فضاء إحتياطي خصب وهو اجلمعيات اخلرييّة، وجتد أجهزة األمن عامليًا صعوابت كبرية يف تفكيك 

، وقد تعبت أجهزة األمن اإليطالّية يف البحث  16لّشبكات اإلجرامّية النشطة يف حقل اجلمعّيات اخلرييّةا
عن رأس التنظيمات اإلجرامّية النشطة يف هذا احلقل والذي سّبب هلا مشاكل عديدة وهو  ليسيو جيللي  

Lucio Gelli. 
نّية كانت تقوم هبا مجعّية خرييّة كان وجه الّصعوبة هنا هو متّوهه القوّي وراء نشاطات إنسا

يسرّيها تنظيمه اإلجرامي إبحكام، بل ومتّكنه من حتقيق اخرتاقات دقيقة ونوعّية، وتوّصله إىل أن يصري 
عنصرًا فاعاًل يف مجعية سريّة إيطالّية خرييّة، فازداد إبنضمامه إليها خربة ومهارة وقّوة وانفتحت األبواب 

مّية عديدة لصاحل تنظيمه اإلجرامّي، وهو األمر الذي سّهل له التنقل بني كثري أمامه لتحقيق إجنازات إجرا
من املدن والتجّمعات اإليطالّية احليويّة، اليت ما كان له أن يدخلها بغري هذه احليلة، كما وجد سهولة كبرية 

أ لنفسه الكثري من يف حتقيق اإلتصال مع فروع التنظيمات اإلجرامّية يف خمتلف املدن اإليطالّية، كما هيّ 
أماكن اإلختباء واإليواء، وابلتايل ضمن لنفسه أمااًن أمنياً، ساعده يف تنظيم صفوف هذه التنظيمات، 
ومزاولة النشاط يف إطار رمسي ومتّكنه ومجاعته من إجناز عملّيات خطرية وراء ستار هذهاملنّظمات اخلرييّة، 

فلّما مّت القبض عليه وقفت مصاحل األمن اإليطالّية احملاربة وهي من وسائل طمس املعامل أمام مصاحل األمن، 
 للجرمية على سجل ضخم وخطري مت إجنازه حتت هذا الستار.

 التحليل النفسي للمواقف اإلجرامية لدى التنظيمات اإلجرامية: 4.2
لبىن مبعىن آخر فإّن الفهم التحليلي اإلحرتايف يقتضي حصول اليقني العلمي أبّن فهم األنساق وا

الفكرية والسلوكية للتنظيمات اإلجرامية تؤدي عملها بطريقة غري اثبتة وهي تتغري حسب التموقعات 
والتنقالت والتفاعالت لألعضاء مع احمليط الذي يتحرّكون فيه وعلى مدى قوة نفاذهم يف خمتلف 

ططهم يف حال عدم التنظيمات اجملتمعية الرمسية وقدرهتم على التمويه وطمس املعامل اليت قد تفشل خ
حصول الطمس الكامل، والقدرة على خلق وتشكيل نسيج عالقات وأواصر يتحّكمون فيها، وهبا كذلك 
يتحّكمون أيضا يف املصائر واجملرايت والنهاايت املوقفية لألفراد واجلماعات الذين صاغوهم وشكّلوهم للسري 

م غري مباشرين وغري عارفني مبا يراد هلم  وما يراد حنو اجتاه حمّدد إلرتكاب خمتلف اجلرائم ، ليكونوا خدما هل
منهم من وراء هذا التجنيد الالواعي والالمباشر من قبل أشخاص ميلكون قدرة فائقة على اإلخرتاق 
والتجنيد وتشكيل الرأي العام لصاحلهم فعندما تقع الشبكات يف خط ترتيب أمورهافهم من يدفع الثمن، 
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بية التنظيمّية للتحّرك أبمان وتنفيذ اخلطط أبرحيّية، يكون دوما قائما على املعرفة فبناء ركائز ومكّوانت الرت 
الكاملة خبصائص األشياء واألشخاص واملواقف يف احمليط املستهدف، وهذا يقتضي من أعضاء التنظيمات 

قات اليت يربموهنا اإلجرامية إلتزام جمموعة الضوابط والّسلوكات واإلجراءات والقواعد واملعايري الضابطة للعال
ويسعون لالنتفاع منها وملدى ما ميكن أن ينشأ من تعقيدات ونتائج مؤثرة يف نسيج اجلماعات واألفراد يف 
هذا احمليط، إذا حتّول الفعل اإلجرامي إىل حنو من تدبري اجتماعي، من هنا سيدخلونه يف سياق آخر ظاهره 

اجتاه طبيعي وتتحّرك حنو حتّرر اجلميع من إسار الضغوطات  جيعل املشاهد يرى أبّن األمور طبيعية وتسري يف
واألحكام الفكرية ـ السلوكية اإلجتماعية والقيمية، اليت ميكن أن يصدروها يف أيّة حلظة بناًءا على معطيات 
هذا احمليط وخصائصه فهم يكونون قد توّصلوا إىل نسج عالقات نفعية إبحكام كبري، وبذلك يصلون إىل 

استغالل هذه القواعد املشار إليها هنا لصاحلهم ولضمان الوصول إىل حتقيق أهدافهم أبكثر ثقة، استعمال و 
يف ظل طمس اتم للمعامل، اليت تكون انبعة من املعرفة التنظيمية اخلالصة، اليت توّفرت هلذه اجملموعة النشطة 

ذلك إذا عدان مرّة أخرى لفهم مواقع يف إطار تنفيذ جرائمها، داخل اإلطار الدينامي الذي حتّدده القيادة، ل
 .أعضاء التنظيمات اإلجرامية إزاء الدينامية السيكولوجية

فإنّه يبدو لنا للوهلة األوىل أّن هذه اجلماعة من األعضاء الذين ألفوا النشاط يف التنظيمات  
امي التوتر على اإلجرامية، إمّنا هم بذلك حققوا ألفة ووجدوا ضالتهم من حيث التمتع بتضامن عضوي متن

حساب إيذاء وإحلاق الضرر ابآلخرين وحىت ابجملتمع ومؤّسساته الرمسية الفاعلة وابإلقتصاد الوطين، من هنا 
نؤّكد على طابع انفصام شخصية أعضاء هذه التنظيمات، هذه اجلماعة اليت جتد نفسها مدفوعة ملمارسة 

ومنابت اهلوية واالنتماء وحتقيق التضامن  الفعل اإلجرامي ومزاولته يف سياق حبث متواصل عن منابع
العضوي واإلنتفاع من حاالت التوتر واالضطراب النامجة يف اجملتمع عن حالة اخللع االجتماعي، ومادام 
أهّنم يعانون انفصام الشخصية فهم يف حاجة إىل دينامية سيكولوجية متواصلة وفاعلة تتغذى من العقائد 

راغات نفسية وسلوكية وتربوية فجة وقعوا فيها منذ الصبا أو يف فرتة املراهقة، والدوغمائيات املتطرفة مللء ف
فهم يف حبث دائم ومستمر ومّنمط عن ترسيم اهلويّة اجلماعاتية املفرتضة وفق منظور التوّجهات السلوكية 

أبشخاص أبرايء، للعقائد املتطرّفة اليت تسّهل هلم اإلجتاه حنو خلق العدو الومهي وإحلاق الضرر واألذى به و
حيّولوهنم إىل موضوع حلل األزمة النفسية وضغط انفصام الشخصية الذي يعانون منه، هذه التوّجهات 
الّسلوكّية املتطرّفة جتعل أعضاء هذه التنظيمات يهدفون إىل حتقيق دينامّية عضوية تعطيهم طاقة متواصلة 

ا هويّة اجتماعّية تعويضّية لفراغات مّروا هبا من لتحقيق عالج نفسي ألزمة نفسية والّشعور أبهّنم قد حّققو 
قبل يف صباهم ومراهقتهم وشباهبم وجيدوهنا برموز وإشارات وانطباعات وعالقات وجرائم أيضا، داخل 
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اجلماعات والتنظيمات اليت ينشطون فيها، وهو األمر الذي جيعلهم حيرصون علي تزوير وترويج النقود 
اهتا وقّوة ترابطها، ألهنم يتغّذون منها ويشعرون بتحقيق مشروع الطموح وحيافظون على خصائصها وممّيز 

اإلجتماعي لطاملا إنتظروه، وهبا جيّددون أنفسهم وذواهتم وهواّيهتم ويتموضعون يف اإلطار االجتماعي وفق 
ما تضبطه شروط وظروف نشاطهم فيها، على أنّه ومهما يكن فإن هؤالء األعضاء هم مستفيدون أيضا من 

ذه املعرفة النفسية التوافقية داخل تنظيماهتم اإلجرامية، وهو ما يسمح هلم إبتقان تقنيات وطرق تنفيذ ه
مهّماهتم وتفادي إرتكاب أخطاء قد تضّر هبم ومبسارهم اإلجرامي، واليت هي يف هناية املطاف مشاكل يقع 

فرد النفسية، فهذه األزمة تكون عبؤها عليهم وعلى حميط تنظيمهم اإلجرامي، إنطالقا من ضغوطات أزمة ال
غالبا وراء انتكاستهم ووجود واستمرار ضغط األزمة النفسية  حييل الفرد واجلماعة معا إىل واقع إجتماعي 
متوتر ومهزوز، لقد كشفت هذه الوضعية ووجود هذا اإلجتاه اجلاذب للمراهقني حنو التنظيمات اإلجرامية 

تقارير اللجان الرتبوية يف الثانواّيت األمريكّية عن وجود مثل هذه والسلوك اإلجرامي لتحقيق طموحاهتم، ف
امليوالت النفسّية حنو مثل هذه النشاطات، نتيجة اإلرتفاع يف نسبة اجلرائم يف أوساط املراهقني كمنّفذين 

مية مسيطر عليهم وموجّهني عن بعد من قبل جمرمني حمرتفني، وابلتايل هناك عالقة عضوية ابرزة بني الدينا
السيكولوجية والدوائر اإلجتماعية لبؤر التوتروعلى أساسها تستغل مثل هذه الشرائح يف ارتكاب اجلرائم من 

 طرف التنظيمات اإلجرامية.
 اجلرمية و معاينة الديناّمية الّسيكولوجّية عند التنظيمات اإلجرامّية: 5.2

عضاء التنظيمات اإلجرامية ويف من حيث فهم بعد التحليل النفسي للدينامية السيكولوجية عند أ
حمتوى الفلسفة التطبيقية لرباجمها ونشاطاهتا، فإّن هناك بوادر دراسية حتليلية متنوعة، تقوم على إعتماد 
منظور املقاربة األبقراطية من حيث إغناء التناول السوسيولوجي لفهم وتشريح طبيعة الّسلوكات اإلجرامية 

الرتبية التنظيمية اليت تفرضها قيادات التنظيمات اإلجرامية، هي يف كّل ومكّوانت الفعل اإلجرامي، لذلك ف
األحوال جهاز فكري ـ سلوكي متداخل يفضي إىل فرض أمناط حمّددة من التدريب واإللتزام الرتبوي األمين، 
إىل حدوث وفرة اندفاعية يف سلوكات األعضاء عرب حصول جمموعة من العمليات واخلطوات والرموز 

ية واملقومات اللغوية اليت تلزمهم هبا هذه القيادات، هذه العمليات واخلطوات ستتحّول تدرجييا عن املوقف
طريق التدريب واملهارة والتواصل التقين التطبيقي والرتاكم، لتصري مؤشرات قياسية دالّة على عمق املبادئ 

عات النشاط والتنفيذ، وعلى وقداستها عند كل عضو من أعضائها على اختالف املهام واملسؤوليات وقطا
مدى احرتام كل واحد منهم للهرم القيادي يف التنظيمات، وهذه املعطيات كلها بطبيعتها وخصائصها 
ووظائفها ستكون قائمة على بعد املعرفة، أي املعرفة األبقراطية، أي معرفة العضو لذاته وملهامه ولغائيته 
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، دون إكرتاث وال إعتبار لآلخر مهما كان، حىت ولو اإلجرامية وملا ينتظر منه من تضحيات وعمليات
انعكس ذلك سلبا على قيم الوطن والوطنية، الّدين، نسق اجملتمع، ووضعية املواطنني القانونية واحلقوقية، 
هذه املعرفة اليت تكون وحدها عندئذ احملك األساسي على مدى قدرة العضو على ضبط حمّوالت هويته 

عكاس كل ذلك على سلوكه وطباعه ومواقفه وتصرّفاته مع الغري، فالعضو النشط يف وانتمائه، وابلتايل ان
التنظيم اإلجرامي سيفهم عندئذ وبصورة جيدة هويته اإلجرامية وقوة انتمائه للجماعة أو التنظيم أثناء وبعد 

ته وإميانه بتحقيقها يف سلوكه قيامه ابجلرمية، انطالقا من أدواره الثابتة أو املتحّولة، واليت ترتمجها دائما اندفاعي
ومواقفه، وشعوره ابلتوفيق دائما يف ذلك دون خيبة وال فشل، ويف أدائه هلا على أحسن وجه وابلتزام السرّية 
والغفلية والسذاجة املصطنعة، وهذه اخلصال جندها ابرزة كثريا يف تكوين أعضاء التنظيمات املعاصرة ومن 

ياابنية، فيتعلم العضو يف هذه التنظيمات كيفيات وطرق التحّكم يف نسق بينها مثال مجاعات الّساموراي ال
أقواله وتصرّفاته وكيفيات اإلنضباط واهلدوء والقدرة على تقدير املوقف احلكيم واملناسب عند حصول 
الطوارئ، فيصري ماهرا عارفا بكّل سلوك سينضبط وسيتحّدد كعامل أمن وآمان له، عند كّل موقف يقتضيه 

لفعل الطارئ لئال يؤثر سلبا يف املوقف الذي يرغبه هو أن يكون احلاصل ويكون ختام فعله حال ا
اإلجرامي، ألنّه مرسوم مسبقا كما أشران سابقا بتدبريه خلطة طمس معامل اجلرمية فور تنفيذها، ويعرف قدراته 

وبناًء من ربطه، بعد املعرفة ببعد يف حتقيق اإلجناز الناجح يف نظر القيادة اإلجرامية، وهذا كّله يكون انطالقا 
 la dimension de la connaissance avec la dimension)السلوك املوقفي املناسب

du comportement) أي أنّه ال يقدم على تنفيذ عمل إجرامي إاّل بعد إدراكه ومعرفته حبقائق ،
اء من منظور التنظيم اإلجرامي وخلفيات األشياء واألشخاص واألفكار والقوانني اليت حتكم املوقف، سو 

وأيديولوجيته أو من منظور التنظيم اجملتمعي املؤسسايت، ومعرفته حبقيقة هويته اإلجرامية وإنتمائه للتنظيم 
اإلجرامي جيعله يتعّلم كيفيات التعامل مع من سيقّدر له الّنشاط اإللتقاء والتفاعل والتنسيق بينهم ويف 

رهم ووظائفهم وعالقاهتم وخصوصياهتم النفسية وطريقتهم يف التخطيط أوساطهم، ويفهم طبائعهم وأدوا
للتنفيذ، حىّت يتمّكن من العثور على مناذج الشخصيات املفتاحية اليت تتساوق وطبيعته اإلجرامية التكوينية، 

لتموقع اليت هبا سيتمّكن من اإلندماج يف عضوية الشبكة اإلجرامية والتنفيذ واإلخرتاق والتمويه والتوغل وا
وكسب العالقات وتعّلم كيفيات طمس معامل اجلرائم املخطط هلا واملنّفذة، كما يعرف كيف يبكي على 
ضحاايه ليستدر تعاطف من هم يف حميطه، مباشرة بعد اإلجهاز عليهم، وهذا يتطلب قدرات نفسية 

عية ابإللتواء حول خاصة، كما يتقن مهارات تفعيل هيمنة التنظيمات اإلجرامية على التنظيمات اجملتم
 القلب النابض للمؤّسسات الّرمسية وتفكيك تنسيقها ونسقها الّداخلي.
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 خامتة:
لقد مّر بنا يف هذا املقال عرض كامل ودقيق ملختلف واحلركات اإلجرامية ووقفنا فيه على مجلة 

ل خصائص اإلشارات اليت وضعت ملواجهة هذا التنامي الكبري يف معدالت اجلرمية واليت تدرس وحتلّ 
السلوكات اإلجرامية ووجدان يف بعض مناذج الدول املتقّدمة إطارا شامال حيّدد كل فعل إجرامي والنتائج 
املتوقعة منه وقد تعمدان ذكر مناذج متنوعة يف العاملني العريب والغريب إلبراز أمهية هذا املرياث يف حتديد وجهة 

 سب أننا قدمنا اإلحاطة الالزمة يف موضوع هذا املقال.عملية تشرح بوضوح طبيعة اجلرائم وانعكاساهتا وحن
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 االستغــــــــالل التعسفـــــي للوضـــــع املهيمــن يف السوق
 لعفريت هاجر  . أ

 ابحثة دكتوراه  
 01 جامعة ابتنة

     
  امللخص   
 ممنوع يف حد ذاته، غري أن ما إن حيازة املؤسسة مبفهوم قانون املنافسة ملركز قوي يف السوق أمر غري     

حيظره القانون هو التعسف يف استغالل هذا الوضع املهيمن، خصوصا إذا كان هدفه األساسي هو عرقلة 
سري املنافسة يف السوق من خالل حماولة إقصاء املنافسون اآلخرون من ممارسة النشاط االقتصادي ذاته يف 

                         السوق املعنية.                          
و الوقوف أمام حالة التعسف يف استغالل الوضع املهيمن للمؤسسة أو املتعامل االقتصادي يتطلب أوال    

حتديد املقصود ابلسوق املعنية من خالل إبراز احملددات و املعايري اليت تساعد على تبياهنا، يليها التعرض 
تصادي يف وضعية هيمنة أو احتكار، لنأيت يف األخري إىل تطبيق إىل املقاييس اليت تبني أن العون االق

 اجلزاءات القانونية املرتتبة على حالة التعسف هذه.          
 الكلمات املفتاحية:   
املؤسسة، قانون املنافسة، السوق، الوضع املهني، املنافسة، املنافسون، النشاط االقتصادي، التعسف،    

  اءات القانونية.                                                                                                              العون االقتصادي، اجلز 
   Résumé : 

   L’acquisition par l’entreprise dans la notion du droit de la 
concurrence pour une forte position sur le marché n’est pas 

interdite en soi, mais ce qui est en cause c’est l’abus de cette 
position dominante, en particulier si son principal objectif est de 

perturber la concurrence sur le marché par la tentative d’exclure 
l’autres concurrents de la même activité économique sur le 

marché concerné. 

   Pour se tenir a l’abus de la position dominante d’une entreprise 
ou d’un négociant économique, il faut d’abord que le marché en 
question soit déterminé en mettant en évidence les déterminants et 

les critères qui aident a démontrer, puis traiter les mesures qui 
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démontrent que l’agent économique est en position de domination 
ou de monopole, finalement les sanctions juridiques applicable au 

cas d’abus.  
   Les mots clés : 

   L’entreprise, droit de la concurrence, le marché, la position 

dominante, la concurrence, les concurrents, l’activité économique, 
l’abus, le négociant économique, les sanctions juridiques.  

 مقدمة:   

املتعلق ابملنافسة،  05-10املعدل و املتمم مبقتضى القانون رقم  03-03من األمر  07حسب املادة    
فإن وضعية االحتكار قد متثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت املؤسسة املعنية أو العون االقتصادي 

ية منافسة نظرا للتمركز الفعلي يضم مجيع احلصص أو القسط األكرب منها، األمر الذي جيعلها ال ختضع أل
                                                             و األكيد للقوة االقتصادية، الذي تكون قد حققته انطالقا من هذه الوضعية.                                                        

سعى دائما وراء حتقيق موقع سيطرة يف سوق ما، و ابلرغم من و انطالقا من كون كل متعامل اقتصادي ي   
أن هذا السعي يساعد كثريا على تفعيل املنافسة، إال أن ذلك عادة بل و كثريا ما يقرتن ابلتعسف يف 

 استعمال هذا الوضع.                     
السوق و غنما يف سوء استغالل  و عليه فالفعل غري املشروع ال يتمثل يف جمرد االحتكار أو اهليمنة على   

هذا الوضع، و من مث فإن قانون املنافسة ال حيظر وضعية اهليمنة يف حد ذاهتا، و لكن مينع التعسف يف 
استعماهلا، و لعل احلكمة من هذا احلظر هو حتقيق التوازن يف العقود املربمة بني أطراف غري متكافئة يف 

سسات قوية يف جماالت      اإلنتاج و التوزيع، و هو ما تطلب القوة التفاوضية، و السيما مع ظهور مؤ 
توفري محاية للطرف الضعيف مما قد ينجر على هذه الوضعيات و شروط تعسفية، تؤدي إىل توقيع جزاءات 
      قانونية على مستغلها.                                                                                        

و يف ضوء هذه املعطيات نتساءل حول مفهوم وضعية اهليمنة و استظهار التعسف فيها كممارسة مقيدة    
للمنافسة، و كيف نظــــــــــــم املشرع اجلزائـــري متابعـــة هـــــذه املمارسة، و هــــل وفق يف خلق سياسة ردعية قبل 

   نافسية؟                                                                                                                      أن تكون عقابية متنع أي خرق للحريـــــة الت
 املبحث األول: مفهوم وضعية اهليمنة

من نفس األمر،  07املتعلق ابملنافسة و كذا املادة  03-03من األمر  03حسب الفقرة ج من املادة    
د أن حتديد مفهوم وضعية اهليمنة يطرح حبد ذاته مسائل متعددة يتمثل أوهلا يف تعريف وضعية اهليمنة جن

حبد ذاهتا ابعتبارها شرط إلزامي و مسبق لتحقق التعسف يف وضعية اهليمنة على السوق و املعاقب عليها 
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املطلب األول(، و يتمثل مبوجب نص قانوين صريح، مع اإلشارة كذلك إىل أشكال حيازة وضعية اهليمنة )
اثين هذه املسائل إىل دراسة السوق املعنية أو املرجعية و الذي يستدعي حبد ذاته تعينها تعيينا دقيقا و 
 حتديد املعايري اليت حتدد وجود املؤسسة يف وضعية هيمنة على السوق )املطلب الثاين(                       

 ال حيازهتا املطلب األول: وضعية اهليمنة و أشك
إن التطرق لوضعية اهليمنة يقتضي منا صياغة تعريف هلا، و من املعلوم أن املفاهيم و التعريفات مهمة    

املتعلق ابملنافسة تعريفا لوضعية  03-03الفقه أساسا ال املشرع، غري أن املشرع اجلزائري ضمن األمر 
ال تطبيق أحكامها )الفرع األول(، ابإلضافة إىل ، كما تطرق أيضا إىل جم03اهليمنة يف الفقرة ج من املادة 

ذلك فإن املشرع مل يغفل التطرق إىل أشكال حيازة وضعية اهليمنة على السوق غري انه مل يتناول إال شكال 
 واحدا من أشكاهلا أال و هو احليازة الفردية لوضعية اهليمنة على السوق )الفرع الثاين(. 

 ال تطبيق أحكامها الفرع األول: فكرة اهليمنة و جم
سنتطرق يف خالل هذا الفرع إىل تعريف وضعية اهليمنة يف نقطة أوىل )أوال(، مث ننتقل يف النقطة الثانية    

 03-03إىل حتديد جمال تطبيق األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة على السوق و اليت حتدد حسب األمر 
اط املعنية من جهة و من حيث األشخاص من جهة املتعلق ابملنافسة من جهتني، من حيث قطاعات النش

 اثنية )اثنيا(.                                                 
 أوال: تعريف اهليمنة

يقصد ابهليمنة تلك القوة االقتصادية اليت تتحصل عليها مؤسسة و تتيح هلا سلطة التخلص من منافسة    
املتعلق 1 03-03فقرة ج من األمر  3قد عرفتها املادة  مؤسسات أخرى موجودة يف السوق نفسها، و

هي الوضعية اليت متكن مؤسسة من احلصول على مركز قوة اقتصادية يف السوق املعين »ابملنافسة على أهنا:
من شأهنا عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إىل حد معترب إزاء 

، إذ تسمح وضعية اهليمنة للمؤسسة بتفادي ضغوطات املنافسة بفرض «نها أو ممونيهامنافسيها أو زابئ
تصوراهتا على منافسيها، و فرض شروطها على منافسيها و ممونيها و ذلك راجع لعدم امتالك هؤالء 
خليارات و حلول كافية و قادرة على جماهبة التصرفات املنفردة هلذه املؤسسة، بسبب عدم امتالك هذه 

ملؤسسة حلصص هامة يف السوق و عدم وجود تناسب بينها و بني املؤسسات األخرى فيما خيص مركزها ا
                                      2و منط حتركها التجاري.

و وضعية اهليمنة حمددة يف قانون اجملموعة األوربية كسلطة تصرف تتمثل يف مظهرين: يعطي يف وجهه    
املسيطرة أتثريا يف املؤسسات األخرى املوجودة يف السوق، و يف وجهه السليب خيلصها  اإلجيايب للمؤسسة
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من أتثري املشاركني اآلخرين يف السوق. و ليس الوضع املهيمن يف النهاية إال الرتمجة القانونية  للمفهوم 
اليت يرتقبها، االقتصادي لسلطة االحتكار أو سلطة السوق، و سلطة مؤسسة مرتبطة مباشرة حبصة السوق 

إذ كلما كانت مهمة كلما كان من األسهل للمؤسسة املعنية زايدة أسعارها بدون أن تلحق ابلزبون خسارة، 
                                                                             3طاملا أن منافسيها لن يكونوا قادرين على تلبية الطلب.

 األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة على السوقاثنيا: جمال تطبيق 
من األمر سابق الذكر جمال تطبيق األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة بنصها على ما  02حددت املادة    

يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج و التوزيع و اخلدمات مبا فيها تلك اليت يقوم هبا األشخاص » يلي:
 «                                                                     درج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة أو أداء مهام املرفق العام.العموميني، إذا كانت ال تن

و انطالقا من هذه املادة حيدد جمال تطبيق األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة من حيث قطاعات النشاط    
 تطبيقها من حيث األشخاص املعنية اثنيا.                                                                                        املعنية أوال، مث جمال

قطاعات النشاط املعنية: حسب نص املادة أعاله ختضع لتطبيق األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة كل  -1
ا أو مؤدية خلدمات، بشرط أن يكون النشاط مزاوال بصفة مؤسسة سواء كانت منتجة لسلع أو موزعة هل

دائمة و حقيقية، كما يشرتط أن يكون الشخص املزاول للنشاط من األشخاص الذين يشملهم مفهوم 
 املتعلق ابملنافسة.            03-03املؤسسة كما ورد يف األمر 

( أبنه 2)م4ق برقابة اجلودة و قمع الغش املتعل 39-90و يقصد ابملنتوج يف مفهوم املرسوم التنفيذي رقم 
مجيع العمليات اليت تتمثل يف تربية املواشي و احملصول الفالحي، و اجلين، و الصيد البحري و ذبح املواشي 
أو صنع منتوج ما و حتويله و توضيبه و من ذلك خزنه يف أثناء صنعه و قبل أول تسويق له، و يعترب التوزيع 

البيع النهائي، فاملوزع كاملنتج ترتتب عليه نفس االلتزامات اليت ترتتب على املنتج  مرحلة تتوسط اإلنتاج و
يف مواجهة املستهلك كضمان سالمة املنتوج الذي يوزعه من أي عيب جيعله غري صاحل لالستعمال 

من املرسوم التنفيذي  02املخصص له و من أي خطر ينطوي عليه، أما عن اخلدمة فتتمثل حسب املادة 
سابق الذكر يف كل جمهود يقدم ماعدا تسليم منتوج و لو كان هذا التسليم ملحقا ابجلهود  39-90م رق

        5املقدمة أو داعما هلا.
جند أن وضعية اهليمنة جيب أن تكون حموزة من  03-03األشخاص املعنية: ابلرجوع إىل األمر  -2  

جند أن جمال  03-03من األمر  02نص املادة  مبفهوم قانون املنافسة، و ابلرجوع إىل 6طرف املؤسسة
تطبيق األحكام املتعلقة بوضعية اهليمنة إىل أشخاص القانون العام و كذا أشخاص القانون العام الذين 

                                                                       ميارسون نشاطا اقتصاداي، و هو احلكم الذي يطلق عليه يف التعبري القانوين مبدأ عدم التمييز.                                  
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 الفرع الثاين: أشكال حيازة وضعية اهليمنة
قد تتم اهليمنة االقتصادية على السوق من قبل مؤسسة واحدة  و بصفة منفردة، كما ميكن أن تتم من    

ص على الشكل الثاين من اهليمنة و املتمثل يف قبل جمموعة من املؤسسات، غري أن املشرع اجلزائري مل ين
اهليمنة اجلماعية و اقتصر فقط على اإلشارة إىل اهليمنة الفردية على خالف أغلب التشريعات األخرى و 

 اليت من أبرزها املشرع الفرنسي.                             
 يمنة اجلماعية.                                                        و عليه سنتناول أوال اهليمنة الفردية، مث ننتقل اثنيا إىل اهل

 أوال: احليازة الفردية لوضعية اهليمنة على السوق 
هي الوضعية اليت متكن » فقرة ج اليت تعرف وضعية اهليمنة و اليت تنص على: 03من استقراء املادة    

جند أن املشرع اجلزائري نظم كيفية واحدة حليازة  «مؤسسة ما من احلصول على مركز قوة اقتصادية...
وضعية اهليمنة و املتمثلة يف احليازة الفردية لتلك الوضعية، و ابلتايل فاحليازة الفردية لوضعية اهليمنة هي 
الناجتة عن مؤسسة واحدة، ابإلضافة إىل ذلك ميكن أن ال يتعلق األمر بشخص قانوين واحد فقط بل 

ركة أم و فروعها حينما تشكل معا وحدة اقتصادية مركزية القرار، فحيازة اهليمنة هنا مبجموعة مشكلة من ش
                                                                 7تكون بصورة فردية لكن من طرف جمموعة  تشكل يف جمملها كياان واحدا.

 اثنيا: احليازة اجلماعية لوضعية اهليمنة على السوق
كما متت اإلشارة إليه أعاله فإن املشرع اجلزائري مل ينص على احليازة اجلماعية لوضعية اهليمنة على     

السوق، و ابلتايل سنتطرق إليها من وجهة نظر الفقه و التشريعات املختلفة اليت نصت عليها، و ابلتايل 
من املؤسسات ال ميكن اعتبارها ألي فالطابع اجلماعي للهيمنة اجلماعية ينتج إما لوجود تشكيلة جملموعة 

سبب من األسباب كيان واحدا كأن جتتمع جمموعة من املؤسسات هم يف احلقيقة فروع جملموعات خمتلفة 
 فتشكل عالقات خاصة جتعلها تظهر كأهنا كيان واحد.                        

عن طريق االتفاق الذي يربم بني جمموعة كما ميكن أن تنتج احليازة اجلماعية لوضعية اهليمنة على السوق     
من املؤسسات الغري مرتبطة قانوان ببعضها البعض لكن بسبب االتفاق أصبحت تشكل وضعية مهيمنة يف 

       8السوق.

 

                                            
 املطلب الثاين: السوق املعنية
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الذي متارس فيه املؤسسة املعنية بقانون املنافسة نشاطها، من األمهية مبكان الوقوف على حدود السوق    
و ذلك من أجل معرفة ما إذا كانت هذه املؤسسة يف وضعية هيمنة على السوق، و حتقق ذلك يتطلب منا 
ابتداء حتديد املقصود ابلسوق املعنية أو املرجعية )الفرع األول(، يليها بعد ذلك التعرض إىل املقاييس اليت 

ملؤسسة أو العون االقتصادي يف وضعية هيمنة على السوق أو كما يسميها البعض اآلخر احتكار تبني أن ا
 )الفرع الثاين(.                                                                     

 الفرع األول: مفهوم السوق
ائعني و املشرتين بشأن تبادل السلع و ينصرف معىن السوق عموما إىل املكان الذي تلتقي فيه قرارات الب   

اخلدمات، و قد كان هذا التعريف يشري يف املاضي إىل احنصار السوق يف مكان حمدد، أما اليوم و بعد أن 
أدى التقدم الكبري يف وسائل املواصالت و االتصاالت إىل إمكانية التعامل بني البائعني و املشرتين رغم 

ينهما، بل أن العامل كله أصبح يف حدود السوق لبعض السلع الواسعة املسافات الطويلة اليت تفصل ب
                                                                      9االنتشار كالقطن و األرز و الشاي و اللنب...

 أوال: تعريف السوق املعنية
املتعلق ابملنافسة و اليت  03-03ن األمر م 03عرف املشرع اجلزائري السوق يف الفقرة ب من املادة    

كل سوق للسلع أو اخلدمات املعنية مبمارسات مقيدة للمنافسة و كذا تلك اليت » تنص على ما يلي:
يعتربها املستهلك مماثلة أو تعويضية، السيما بسبب مميزاهتا و أسعارها و االستعمار الذي خصصت له، و 

 «.                                                                                                                          ات فيها السلع أو اخلدمات املعنيةاملنطقة اجلغرافية اليت تعرض املؤسس
و عليه بناء على تعريف السوق و كذا تعريف وضعية اهليمنة أعاله، فتكون يف وضعية هيمنة كل    

د يف موضع يسمح هلا أبن تلعب دورا رئيسيا يف سوق ما للسلع و اخلدمات، دون أن يكون مؤسسة تتواج
مبقدرة أي منافس آخر توفري بدائل معتربة سواء لزابئن أو موردي املؤسسة املتواجدة يف هذه الوضعية، و يف 

قتصادي القدرة غالب األحيان ترتبط هذه الوضعية ابلقوم االقتصادية اليت تعطي للمؤسسة أو العون اال
الكافية على التصدي للمنافسة الفعلية على مستوى السوق املعنية، إذ متكنه من توخي سلوك مستقل إزاء 
 منافسيه جيعله ال يتأثر ابسرتاتيجياهتم.                                                                        

نا ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه العروض و الطلبات أو اخلدمات و ابلتايل فيقصد ابلسوق املعنية ه    
القابلة لالستبدال، و اليت تعترب لدى املشرتون بدائل فيما بينها، و غري بديلة مع غريها من اخلدمات و 
املواد األخرى املعروضة، و عليه فالعنصر األساسي يف تعريف السوق هو معيار املبادلة، و مبعىن آخر فإن 

                                                                                                                                                                                10ابلية السلع أو اخلدمات لالستبدال يكتسي أمهية قصوى يف حتديد هذه السوق.مدى ق
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 واع األسواقاثنيا: أن
تتنوع األسواق يف املنافسة إىل أربع أنواع هي: سوق املنافسة الكاملة، سوق االحتكار املطلق، سوق    

                        احتكار القلة، سوق املنافسة االحتكارية.                                                                                       
سوق املنافسة الكاملة: و تتحقق بني األشخاص املعنية يف السوق إذا مل يكن ألي من هؤالء املنافسني  -1

أتثري لغريهم من املنافسني اآلخرين يف نفس السوق، و بعبارة أخرى إذا تصرف كل ابئع على أساس أنه 
قق هذا يف جانب البائعني و كذا عدمي التأثري يف السوق، حتققت املنافسة الكاملة بني البائعني، و إذا حت

                                                               املشرتين توفر لشوق السلع و اخلدمات صفة املنافسة الكاملة، إذ ينتفي متاما عنصر االحتكار.                                       
فيه حالة االحتكار املطلق من جانب البائع إذا قام منتج سوق االحتكار املطلق: هو سوق تتوافر  -2

واحد إبنتاج سلعة ال يوجد هلا يف نظر املستهلك أي بديل، أي ال يوجد سلعة أخرى ميكن أن تقوم 
مقامها يف إشباع نفس احلاجة، و يعترب هذا النوع من األسواق نقيضا لسوق املنافسة الكاملة سالف 

 عنصر االحتكار، و ينتفي متاما عنصر املنافسة.    الذكر، إذ يسود هذا متاما 
سوق احتكار القلة: فهو يعين املنافسة بني عدد من املشروعات و ابلتايل فهو يعرب عن الرتكيبة  -3

التسويقية اليت تتميز بوجود عدد قليل من املنتجني الذين يستحوذون على معظم مساحة السوق )السلع 
                          حمل التعامل(.             

سوق املنافسة االحتكارية: هو السوق الذي يتنافس فيه عدد كبري من املشروعات حبرية اتمة على  -3
إنتاج و بيع سلعة أو خدمة واحدة معينة، إال أن كل مشروع يعرض نوعا معينا خاصا به من هذه السلع أو 

بقدر درجة التميز و عدم التجانس بقدر ما ختتلف اخلدمات، و ابلتايل مل تعد املنتجات متجانسة، و 
األسعار يف السوق، و األسعار اليت تسود يف هذه السوق يف األجل الطويل أعلى من اليت تسود يف املنافسة 
الكاملة يف ظل ظروف متشاهبة، مع وجود بعض التحكم يف األسعار من قبل كل مشروع يتوقف على 

            11يث أن السلع بدائل لبعضها البعض و ختتلف يف درجة التميز. مدى قدرته على متييز منتجاته، ح
 الفرع الثاين: معايري حتديد السوق املرجعية و مقاييس اهليمنة

يعد حتديد السوق املرجعي خطوة أوىل و أساسية يف طريق البحث عن مدى حيازة املؤسسة حصة هامة    
هليمنة إال بتحديد و إبراز احملددات و املعايري اليت تساعد على فيه، و عليه فال ميكن الوقوف على موقع ا

حتديد السوق )أوال(، و بعد ذلك ننتقل إىل املقاييس اليت تبني أن العون االقتصادي يف وضعية هيمنة على 
 السوق )اثنيا(.                                         

 أوال: معايري حتديد السوق
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ى هيمنة مؤسسة يف سوق ما إال إببراز املعايري اليت تساعد على حتديد السوق و املتمثلة ال ميكن الوقوف عل
 فيما يلي        

معيار املبادلة: إن قياس مقدار املنافسة الواقعة أو احملتملة يسمح بدوره بقياس حجم وسلطة اهليمنة  -1
العرض و الطلب، حبيث يقتضي هذا األخري  ابلنسبة ملؤسسة ما، و يعترب معيار املبادلة العامل املشرتك بني

البحث عن إمكانية استبدال منتوج معني مبنتوج آخر إذا كان سعره يف ارتفاع، أي طبيعة السلعة أو اخلدمة 
               12اليت تؤدى يف ظل توافر السلع أو اخلدمات البديلة.

ذي تتالقى فيه العروض و الطلبات، و حىت معيار التحديد اجلغرايف: يعترب السوق اجلغرايف املكان ال -2
يتمكن جملس املنافسة من الوقوف على مدى توفر وضعية اهليمنة يف السوق جيب حتديد الرقعة اجلغرافية 
هلذا األخري، ذلك أن سعة السوق ختتلف ابختالف النشاط االقتصادي، فيمكن أن تكون هذه املنطقة 

ة، بشرط عدم وجود سوق بديل يقصده املستهلكني يف منطقة مثال مدينة أو حي أو سوق جهوية أو وطني
خارج هذا النطاق اجلغرايف، أو عدم وجود الرغبة من طرف املستهلكني يف تبديل اختيارهم حنو عرض 

                                                                                                                                              13خارج السوق.
 اثنيا: مقاييس اهليمنة

بعد حتديد املقصود ابلسوق املعنية، سواء من حيث السوق السلعي التباديل أو من حيث السوق    
                                          اجلغرايف، نتطرق اآلن إىل حتديد املقاييس اليت تبني أن املؤسسة أو العون االقتصادي يف وضعية هيمنة.            

معيار حصة السوق: يعترب هذا املعيار من أهم املعايري اليت تقاس هبا هيمنة مؤسسة ما يف سوق معنية،  -1
إذ أن امتالك حصة هامة من حصص السوق، يعترب دليال على امتالك املؤسسة لوضعية اهليمنة، و ال 

يف املائة  80ة، غري أنه من املسلم به أن تتجاوز حصة املؤسسة نسبة يوجد رقم معني لتحديد هذه احلص
                                                                                                                                                                 14من حصص السوق يفرتض فيها قيام وضعية اهليمنة دون األخذ بعني االعتبار معايري أخرى.

معيار القوة االقتصادية و املالية: تعترب القوة االقتصادية و املالية اليت تتمتع هبا املؤسسة مقياسا مهما  -2
لتقدير مدى حيازة املؤسسة لوضعية اهليمنة، و تقاس القوة االقتصادية مبجموعة من املقاييس من أمهها رقم 

عمال اخلاص ابملؤسسة و رقم األعمال اخلاص ابملؤسسات اليت ترتبط هبا، و أيضا عدد و أمهية العقود األ
املالية و االقتصادية اليت أبرمتها مع مؤسسات أخرى أو جمموعات أخرى، و كذلك ميكن اعتبار التفوق يف 

                                 15التسيري و االخرتاع التقين من بني معايري قياس اهليمنة.
 املبحث الثاين: االستغالل التعسفي لوضعية اهليمنة
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إن الفعل غري الشرعي للمؤسسة ال يتجسد يف جمرد تواجدها يف وضعية هيمنة على السوق بل جيب    
إتيان هذه األخرية مبمارسة تعسفية، و جيب التأكد من طبيعة ذلك السلوك قبل إدانة صاحبه، إذ جيب 

 السلوك التنافسي الذي يقصد منه حتقيق الربح و التفوق من أجل الوصول إىل حتقيق الفعالية التفرقة بني
                                                               االقتصادية و بني ذلك السلوك التعسفي احملظور الذي يؤدي إىل املساس ابملنافسة و استبعاد املنافسني.                              

و بناء على ذلك و لدراسة التعسف يف استغالل وضعية اهليمنة جيب أوال معرفة مفهوم هذا التصرف    
غري القانوين و احملظور مبوجب نص قانوين )املطلب األول( و بعد ذلك نتطرق إىل املتابعات القضائية و 

 طلب الثاين(.                                                                                                          اإلدارية اليت خيضع هلا كل متعسف يف وضعية اهليمنة )امل
 املطلب األول: مفهوم التعسف يف وضعية اهليمنة

تبة، و كما سبق و أن ذكران فإنه ال ميكن إدانة مؤسسة مهيمنة على السوق جملرد أهنا حتوز على هذه املر     
إمنا جيب أن يصدر منها سلوك أو فعل يتسم ابلتعسف خيالف أحكام قانون املنافسة، و يكون من شأن 
هذا السلوك أو الفعل أن يؤدي إىل تقييد املنافسة، بشرط أن ال يكون حمل إعفاء أو استثناء من املتابعة، و 

 نافسة.                                                                                                                 املتعلق ابمل 03-03من األمر  09ذلك طبقا ملا جاء يف نص املادة 
و عليه سنتطرق أوال إىل صور املمارسات اليت اعتربها املشرع تعسفا يف وضعية اهليمنة )الفرع األول(، مث    

 )الفرع الثاين(.                                                                                          ننتقل إىل االستثناءات الواردة عليها
 الفرع األول: صور املمارسات املوصوفة ابلتعسف

حيظر كل تعسف انتج عن وضعية » املتعلق ابملنافسة على ما يلي: 03-03من األمر  07تنص املادة    
  أو احتكار هلا أو على جزء منها على قصد:                                                                                       هيمنة على السوق 

 احلد من الدخول يف السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيها،                                                                -
 ص أو مراقبة االنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقين،                                                  تقلي -
 اقتسام األسواق أو مصادر التموين،                                                                                            -
 ديد األسعار حسب قواعد السوق ابلتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار و الخنفاضها،                                عرقلة حت -
 تطبيق شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات جتاه الشركاء التجاريني، مما حيرمهم من منافع املنافسة،                              -
اء لقبوهلم خدمات إضافية ليس هلا صلة مبوضوع هذه العقود سواء حبكم إخضاع إبرام العقود مع الشرك -

 «                                                                                                              طبيعتها أو حسب األعراف التجارية.
التعسفية إىل نوعني: املمارسات املتعلقة ابألسعار و انطالقا من هذه املادة سنحاول تصنيف املمارسات    

                    شروط البيع )أوال(، و املمارسات اخلاصة ابلعالقات التجارية مع الشركاء االقتصاديني )اثنيا(.                                     
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 أوال: املمارسات املتعلقة ابألسعار و شروط البيع
 ا بني املمارسات املتعلقة أبسعار البيع و بني املمارسات املتعلقة بشروط البيع:                                جيب أن نفرق هن

أعاله أنه حيظر على املؤسسة أن  07من املادة  4املمارسات املتعلقة ابألسعار: يفهم من الفقرة  -1
حسب قواعد السوق ابلتشجيع  تتعسف يف وضعية اهليمنة على السوق قصد عرقلة حتديد األسعار

املصطنع الرتفاع األسعار و اخنفاضها، فمن حيث املبدأ فإن أسعار السلع و اخلدمات حتدد بصفة حرة 
و   05اعتمادا على قواعد املنافسة غري أنه ميكن للدولة تقييد حرية األسعار وفق الشروط احملددة يف املادة 

ما جتدر اإلشارة إىل أن عرقلة األسعار ميكن أن يكون عن املتعلق ابملنافسة، ك 03-03من األمر  04
طريق رفعها بصورة مفرطة، كما ميكن أن يتم من خالل خفضها إما من خالل البيع خبسارة أو مبمارسة 

                         أسعار بيع خمفضة تعسفيا.                                                                                          
املمارسات املتعلقة بشروط البيع: يعاقب املشرع اجلزائري على كل شروط البيع اليت تسمح ملؤسسة ما  -2

يف وضعية هيمنة أن تعيق تطور املنافسني املوجودين أو احملتمل وجودهم يف السوق، و من بني الشروط اليت 
نافسة و هو الشرط الذي يفرضه أحد املتنافسني على متنافس تعترب تعسفا يف وضعية اهليمنة شرط عدم امل

أو متنافسني آخرين قد مينعهم من الدخول إىل السوق، شرط البيع التميزي و الذي يقصد به تفضيل زبون 
عن زبون آخر من خالل امتيازات مينحها املمون أو البائع عادة على شكل ختفيضات أو تسهيالت يف 

و الذي حيدد القواعد املطبقة على  02-04من القانون رقم  18ها املادة الدفع و اليت نصت علي
                                                                                                                                                                   16املمارسات التجارية .

 : املمارسات اخلاصة ابلعالقات التجارية مع الشركاء االقتصادينياثنيا
املتعلق ابملنافسة على املمارسات اخلاصة ابلعالقات التجارية مع الشركاء  03-03و إن مل ينص األمر    

االقتصاديني بشكل صريح ابلرغم من خطورهتا فإهنا ضمنيا تشكل تعسفا يف وضعية اهليمنة إذا صدرت من 
تمتعة بوضعية هيمنة على السوق و اليت يكون اهلدف من ورائها اإلخالل ابملنافسة، و ميكن مؤسسة م

إمجال هذه املمارسات يف رفض البيع ، قطع العالقات التجارية، البيع املرتابط و فرض سعر إعادة البيع أو 
                                                                 17إلزام شروط خاصة على املوزعني.

املتعلق ابملنافسة  03-03من األمر  06و ابلرغم من أن املشرع اجلزائري جاء هبذه املمارسات يف املادة    
و أدرجها ضمن حاالت التعسف اخلاصة بوضعية التبعية االقتصادية إال أن ذلك ال مينع بتاات من اعتبارها 

مارستها مؤسسة أو عون اقتصادي يتمتع مبركز مهيمن يف من حاالت التعسف يف وضعية اهليمنة إذا ما 
 السوق املعنية.                                                  
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 الفرع الثاين: االستثناءات الواردة على حظر التعسف يف وضعية اهليمنة 
حظ جملس املنافسة، ميكن أن يال» املتعلق ابملنافسة على ما يلي: 03-03من األمر  08تنص املادة    

بناء على طلب املؤسسات املعنية و استنادا إىل املعلومات املقدمة له، أن اتفاقا ما أو عمال مدبرا أو اتفاقية 
                         أعاله ال تستدعي تدخله.                                                                        7و  6أو ممارسة كما هي حمددة يف املادتني 

 «                                                حتدد كيفيات تقدمي طلب االستفادة من أحكام الفقرة السابقة مبوجب مرسوم.
أعاله،  07و  06ال ختضع ألحكام املادتني » على:  03-03من نفس األمر  09و تنص املادة    

 عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اختذ تطبيقا له.                                                                   االتفاقات و املمارسات الناجتة
يرخص ابالتفاقات و املمارسات اليت ميكن أن يثبت أصحاهبا أهنا تؤدي إىل تطور اقتصادي أو تقين أو    

ؤسسات الصغرية و املتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية تساهم يف حتسني التشغيل، أو من شأهنا السماح للم
يف السوق. ال تستفيد من هذا احلكم سوى االتفاقات و املمارسات اليت كانت حمل ترخيص من جملس 

 «                                                     املنافسة.
ية اهليمنة ترد عليه عدة قيود يتعلق أوهلا يتبني من نص املادتني أعاله أن مبدأ حظر التعسف يف وضع   

ابلتصريح بعدم التدخل، و اثنيها ابلقيود الناجتة عن تطبيق نص قانوين و املسامهة يف التقدم االقتصادي و 
 التقين.                                         

 أوال: التصريح بعدم التدخل
احملدد لكيفيات 18 175-05صدور املرسوم التنفيذي رقم  املذكور أعاله مت 08بناء على نص املادة    

              احلصول على التصريح بعدم التدخل خبصوص االتفاقات و وضعية اهليمنة على السوق.                                                    
لى طلب املؤسسات املعنية، تعريف التصريح بعدم التدخل: هو تصريح يسلمه جملس املنافسة بناء ع -1 

 07و  06يالحظ اجمللس مبوجبه عدم وجود داع لتدخله خبصوص املمارسات املنصوص عليها يف املادتني 
                                                                                                                                                                                    19املتعلق ابملنافسة. 03-03من األمر رقم 

يقدم طلب احلصول على التصريح بعدم التدخل املؤسسة أو املؤسسات املعنية، كما ميكن أن يقدمه    
                                                                                                    20ممثلو هذه املؤسسات و الذين يتوجب عليهم استظهار تفويض مكتوب يبني صفتهم.

كيفية تقدمي طلب احلصول على الرتخيص: يتم احلصول على التصريح بعدم التدخل من خالل تقدمي   -2
حسب من نفس املرسوم، و  4طلب حيتوي على ملف يتكون من جمموعة من الواثئق اليت بينتها املادة 

يودع هذا امللف لدى األمانة العامة جمللس املنافسة مقابل وصل استالم، أو يرسل إليه بواسطة  5املادة 
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إرسال موصى عليه، ميكن للمقرر املعني لدراسة امللف أن يطلب إطالعه مبعلومات أو مستندات إضافية 
   من نفس املرسوم.                                                                                                               7و  6 يراها ضرورية مع مراعاة سرية األعمال و هو ما جاء موافقا لنص املادة

 اثنيا: القيود الناجتة عن تطبيق نص قانوين و القيود الناجتة عن املسامهة يف التقدم االقتصادي و التقين
ه ابستثناء أول عن حظر التعسف يف وضعية اهليمنة متثل يف استثناء انتج عن أعال 09جاءت املادة    

تطبيق نص قانوين، و استثناء اثين انتج عن مسامهة التعسف يف وضعية اهليمنة يف التقدم االقتصادي و 
 التقين.                                         

فال ميكن إدانة متعسف يف وضعية اهليمنة إذا كان ذلك  القيود الناجتة عن تطبيق نص قانوين: و عليه -1
الفعل انجتا عن نص تشريعي أو تنظيمي اختذ تطبيقا له أي ميكن ملرتكب التعسف يف وضعية اهليمنة تربير 

 خمالفته بناء على ذلك.                    
 2ادي و التقين: ترخص الفقرة القيود الناجتة عن مسامهة التعسف يف وضعية اهليمنة يف التقدم االقتص -2

أعاله املمارسات املنافية للمنافسة من بينها التعسف يف وضعية اهليمنة على السوق إذا ما  09من املادة 
سامهت يف التطور االقتصادي و التقين، و هدف املشرع من ذلك هو ضمان حتقيق أمرين يف نفس الوقت 

ع االحتياجات، و استخدام أحسن للموارد من أجل إشباع يتمثل أوهلما يف إجياد تالؤم أفضل لإلنتاج م
                                                                                                21حاجيات املستهلكني.

 املطلب الثاين: متابعة التعسف يف وضعية اهليمنة أمام جملس املنافسة
تعسف يف وضعية اهليمنة كبقية املمارسات املقيدة للمنافسة، بعد أن نظمها املشرع من أن ممارسة ال   

الناحية املوضوعية، خصص هلا جمموعة من اإلجراءات القانونية اليت تتعلق و هتتم ابلبحث عن مدى توافر 
ل، و من مث تظهر أدلة إثبات التعسف و ذلك إلدانة املتورطني فيه و تطبيق العقوابت املقررة يف هذا اجملا

أمهية هذه اإلجراءات من حيث أهنا تنقل القواعد اخلاصة ابملمارسات التعسفية من حال السكون إىل حال 
احلركة، و اإلجراءات اخلاصة مبتابعة التعسف يف وضعية اهليمنة هي نفسها اإلجراءات املتخذة يف متابعة  

                                                 كل املمارسات املنافية للمنافسة.                   
و عليه سنتطرق إىل متابعة جملس املنافسة للتعسف يف وضعية اهليمنة )الفرع األول(، مث ننتقل إىل    

                                           العقوابت إمكانية الطعن يف قرارات جملس املنافسة )الفرع الثاين(.                                                   
 الفرع األول: متابعة جملس املنافسة للتعسف يف وضعية اهليمنة

إن متابعة املمارسات املنافية للمنافسة أمر موكل به أساسا جمللس املنافسة ابعتباره السلطة اإلدارية    
طوة يف حتريك متابعة أي ممارسة منافية املسؤولة عن محاية املنافسة احلرة يف السوق، و تتمثل أول خ
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للمنافسة أمام جملس املنافسة يف اإلخطار و الذي جعله املشرع حقا منح لعدد من األشخاص و اهليئات 
)أوال(، و إذا ما قرر اجمللس استيفاء اإلخطار لشروطه أتيت اخلطوة الثانية و املتمثلة يف التحرري و التحقيق 

 م اجمللس )اثنيا(.                                                        يف اإلدعاءات املقدمة أما
 أوال: اإلخطـــار

إن محاية املنافسة احلرة، تتطلب تضافر اجلهود و تكاتفها بني كل من له عالقة ابلسوق، سواء كان من    
ية، و هلذا منح املشرع حق املؤسسات أو املستهلكني أو اهليئات و النقاابت املهنية و السلطات العموم

إخطار جملس املنافسة و تقدمي دعاوى أمامه بشأن املخالفات اليت تندرج ضمن نطاق صالحياته، لعدد 
                                                        من األشخاص و اهليئات و ذلك يف سبيل ضمان حسن تنفيذ قواعد املنافسة.                                                            

هؤالء األشخاص بنصها  1فقرة  44األشخاص و اهليئات الذين هلم حق اإلخطار: حددت املادة  -1
ميكن أن خيطر الوزير املكلف ابلتجارة  جملس املنافسة، و ميكن للمجلس أن ينظر يف » على ما يلي:

من املادة  2ات أو إبخطار من اهليئات املذكور يف الفقرة القضااي من تلقاء نفسه أو إبخطار من املؤسس
 «                       من هذا األمر إذا كانت هلا مصلحة يف ذلك. 35
اجلماعات احمللية و اهليئات »... من نفس األمر هي:  35من املادة  2و اهليئات املذكورة يف الفقرة    

 «                                                          يات املهنية و النقابية و كذا مجعيات املستهلكني.االقتصادية و املالية و املؤسسات و اجلمع
شروط اإلخطار: لكي يقبل جملس املنافسة اإلخطار املرفوع أمامه، يتعني على مقدمه ابإلضافة إىل  -2

، الصفة و املصلحة، شروطا أخرى تتمثل فيما استيفائه للشروط العامة لقبول الدعوى و املتمثلة يف األهلية
 يلي:                                          

                                                                                                      23أن يدخل موضوع اإلخطار يف اختصاص جملس املنافسة. -
سنوات دون أن يقع بشأهنا أي حبث أو معاينة أو  03دة الدعوى املرفوعة ثالث أن ال تتجاوز م -

    24عقوبة.

                          
 اثنيا: التحري و التحقيق

إذا قدر جملس املنافسة أن اإلخطار قد استوىف كافة شروطه، يقوم إبجراءات التحري و التحقيق فيما عرض 
 عليه من وقائع.

املتعلق  03-03مكرر من األمر  49ؤهلون للتحري و التحقيق: حددت املادة األشخاص امل -1
ابملنافسة هؤالء األشخاص و هم: ضباط و أعوان الشرطة القضائية، املستخدمون املنتمون إىل األسالك 
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بائية، املقرر اخلاصة ابملراقبة التابعون لإلدارة املكلفة ابلتجارة، األعوان املعنيون التابعون ملصاحل اإلدارة اجل
 العام و املقررون لدى جملس املنافسة.                                     

كيفية التحري و التحقيق: حيقق املقرر العام و املقررون يف القضااي اليت يسندها غليهم رئيس جملس   -2
فإهنم يعلموا بذلك  03-03من األمر  44( و إذا ارأتوا عدم قبوهلا طبقا ألحكام املادة 50املنافسة)م

 رئيس جملس املنافسة برأي معلل.              
و ميكن للمقرر فحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق يف القضية املكلف هبا، دون أن مينع من ذلك حبجة 
السر املهين، كما ميكنه استالم أي وثيقة أينما وجدت، و مهما تكن طبيعتها، و حجز املستندات اليت 

                                                                                                                                                           25(.51قيام مبهامه، و تضاف هذه األخرية إىل التقرير)متساعده على ال

رض الوقائع و املآخذ املسجلة ضد املتهمني، و يبلغه مراحل التحقيق: حيرر املقرر تقريرا أوليا يتضمن ع -3
غلى رئيس جملس املنافسة و إىل األطراف املعنية، الذين ميكنهم إبداء مالحظات مكتوبة يف أجل ال 

أشهر، و بعد تلقي املقرر هلذه املالحظات، يقوم عند اختتام التحقيق إبيداع تقرير معلل لدى  3يتجاوز 
ملآخذ املسجلة و مرجع املخالفات املرتكبة و اقرتاح القرار، و يبلغ رئيس جملس جملس املنافسة، يتضمن ا

املنافسة مرة أخرى القرار إىل األطراف املعنية و غلى الوزير املكلف ابلتجارة، و الذين ميكنهم إبداء 
يطلع مالحظات مكتوبة يف أجل شهرين، و حيدد هلم كذلك اتريخ اجللسة املتعلقة ابلقضية، و ميكن ان 

                                                                                     26األطراف على هذه املالحظات قبل مخسة عشر يوما من اتريخ اجللسة.

 الفرع الثاين: الفصل يف القضية
املنافسة جلسة الختاذ  بعد االنتهاء من إجراء التحقيق، تكون القضية جاهزة للفصل فيها، فيعقد جملس   

               القرار املالئم يف القضية، على ضوء ما ورد يف امللف و املالحظات اليت أبداها األطراف أثناء اجللسة.                              
و يتمتع جملس املنافسة بسلطة اختاذ القرار، أو أي عمل أو تدبري من شانه ضمان السري احلسن    

فسة، فقد يرفض اجمللس اإلخطار املقدم أمامه ألس سبب يراه مناسبان كما قد يقبله و ابلتايل خيضع للمنا
مرتكب املمارسة املنافية للمنافسة لعقوابت )أوال(، و مهما يكن قرار اجمللس ميكن للجهات املعنية الطعن 

      ملنافسة اجلزائري )اثنيا(.                                                                                                    فيه أمام الغرفة التجارية ابجمللس القضائي ملدينة اجلزائر حسب قانون ا
 أوال: العقوابت املقررة من جملس املنافسة

التعسف  إذا أثبتت التحقيقات أن الفعل املرتكب يشكل إحدى املمارسات املقيدة للمنافسة من بينها   
يف وضعية اهليمنة، فإن اجمللس ميلك إىل جانب صالحيات إصدار األوامر أو التدابري الوقائية، احلكم 

 بعقوابت مالية.                                    
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املتعلق ابملنافسة، فغنه حيق جمللس املنافسة أن  03-03من األمر  45التدابري الوقائية: حسب املادة  -1
امر معللة ترمي غلى وضع حد للممارسات املعاينة املقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض و يتخذ أو 

امللفات املرفوعة إليه أو اليت يبادر هو هبا، من اختصاصه،كما ميكنه أن يقرر عقوابت مالية إما انفذة فورا 
 و إما يف اآلجال اليت حيددها عند عدم تطبيق األوامر.              

من نفس األمر ميكن للمجلس إذا مل تنفذ األوامر و اإلجراءات املؤقتة، أن حيكم  58ب املادة و حس   
                 بغرامات هتديدية، ال تقل عن مبلغ مائة و مخسني ألف دينار عن كل يوم أتخري.                                                      

ابملائة من مبلغ رقم  7لى املمارسات املقيدة للمنافسة بغرامة ال تفوق العقوابت املالية: يعاقب ع -2
األعمال من غري الرسوم، احملقق يف اجلزائر خالل آخر سنة مالية خمتتمة، و إذا كان مرتكب املخالفة 

ار شخصا طبيعيا أو معنواي أو منظمة مهنية ال متلك رقم أعمال حمدد، فالغرامة ال تتجاوز ثالثة ماليني دين
 (                                                         56جزائري.)م

كما يعاقب بغرامة قدرها مليوين دينار جزائري كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية يف     
                                                       (.                                            57تنظيم املمارسات املقيدة للمنافسة و يف تنفيذها )م

 اثنيا: الطعن يف قرارات جملس املنافسة
حرص املشرع اجلزائري على فتح اجملال أما األطراف املعنية للطعن يف قرار اجمللس، و ذلك أمام الغرفة    

املتعلق  03-03من األمر  63التجارية ابجمللس القضائي مبدينة اجلزائر العاصمة، و قد نصت املادة 
تكون قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملمارسات املقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام » ابملنافسة على أن:

جملس قضاء اجلزائر الذي يفصل يف املواد التجارية، من قبل األطراف املعنية أو من الوزير املكلف ابلتجارة، 
داء من اتريخ استالم القرار، يرفع الطعن يف اإلجراءات املؤقتة املنصوص يف أجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابت

 «.                                           من هذا األمر يف أجل عشرين يوما  46عليها يف املادة
    

 خامتة:
تنمو و تقيد  إن التعسف يف استغالل اهليمنة على السوق يعد آفة جيب القضاء عليها يف مهدها قبل أن   

املنافسة كقيمة حيميها القانون، مما يستوجب حترك اجلهات املعنية ملواجهتها قبل أن تتوحش و تتعاظم 
                                               أرابحه فيجعل مثار التنمية حكرا على القلـــــــة.                                                                             
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و قد خطى املشرع اجلزائري خطوة صحيحة و ضرورية حلماية السوق، حينما سن قانوان خاصا حلماية    
املنافسة، هبدف منع كل املمارسات املنافية للمنافسة أو املعرقلة حلرية املنافسة يف السوق، و ليس فقط 

 ذه املمارسات.                                                                                                            إساءة استغالل الوضع املهيمن و الذي يعترب أحد ه
و أييت سن قانون املنافسة ابإلضافة إىل قانون املمارسات التجاري و اللذان يهدفان إىل قيام بنية    

ئمة على تطبيق سياسة احلرية االقتصادية و منه احلرية التنافسية تشريعية متثل دعامة تساند التشريعات القا
خبطوات صحيحة و على أسس سليمة جديرة أبن متنع أي حمتكر من التحكم و السيطرة على السوق و 

 التالعب مبصاحل املتنافسني و حىت حقوق املستهلكني.               
ة أال و هي التعسف يف الوضع املهيمن، و إبراز أهم و بوقوفنا على أحد املمارسات املقيدة للمنافس   

معاملها وصوال إىل تطبيق اجلزاءات عليها، نالحظ أن املشرع اجلزائري وفق إىل حد ما يف منع أي متنافس 
من حماولة إساءة استغالل مركزه املهيمن، إال أنه كان جديرا به أن يدرس كل ممارسة من املمارسات املقيدة 

ة دقيقة تبعد أي غموض أو إهبام، خاصة من انحية اإلجراءات أو العقوابت و اليت كان من للمنافسة دراس
األفضل أن حتدد لكل ممارسة عقوبة خاصة هبا حبسب املمارسة املقرتفة و خطورهتا، حىت يبني ملقرتفها انه 

                                    على دراية اتمة و دقيقة ابملخالفة املرتكبة.                                    
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أعضائه والتصرف يف ملوت الدماغي لإلنسانا  

 بني ضرورة طبية وإشكاالت قانونية
 بوقرين عبد احلليمد.                                                                    

    األغــواط جامعة أستاذ حماضر أ                                                                  
بوانصر إميان طالبة  اثنية دكتوراه ل م  د  أ/                                                         

جامعة األغـــــــواط                                                                    

  

 ملخص :  

جملاالت ، و األعمال من األمور املسلم هبا أنّه على القانون مواكبة الظروف املستجدة يف خمتلف ا     
الطبية املستحدثة جزء ال يتجزأ منها ، ففي وقت ليس ببعيد كان ينظر إىل املوت مبنظور فقهي حبت وهو 
توقف آين كلي للوظائف احليوية ،  لكن ما شهده التطور العلمي للطب كشف أن املوت ميتد إىل حلظات 

تفادة من أعضاء امليت دماغيا املوصول أبجهزة وظهر ابملوازاة مع ما يسمى ابملوت الدماغي وفكرة االس
اإلنعاش وعمليات زرعها اليت القت رواجا و صيتا ملا حققته من جناح و أنقذت العديد من املرضى املهددة 
حياهتم ابخلطر نتيجة تلف عضو من أعضائهم ، فهذا احلل الطيب ليس جمرد دراسة نظرية بل هو واقع 

فع  بدول العامل عامة و اجلزائر خاصة  ابلرتمجة التشريعية للظواهر عملي ، علمي شرعي و قانوين  د
 املستجدة واليت قد تكون إبابحتها، منعها  أو بتقييد جوازها بشروط . 

Abstract :    

Take for granted that the law keep pace with evolving conditions 

in different fields n and medical business developed an integral 

part of them. In a time not so long ago was seen death perspective 

jurisprudential purely a Annie stopped entirely vital functions, but 

the events witnessed by the scientific development of Medicine 

revealed that death extends to the moments and appeared in 

parallel so-called death palsy and the idea to take advantage of the 

members of the Dead brain connected with recovery operations 
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planted, which had been popular and notorious for its success and 

saved many endangered patients their lives threatened as a result 

of a member of damage of organs, then the medical solution is not 

just a theoretical study it is a practical reality, scientifically 

legitimate and legal pay countries the world in general and 

Algeria special legislative translation of the emerging phenomena, 

which may be with permissible , prevent or restrict the 

permissible terms.  

 مقدمة : 

إّن حرمة جسم اإلنسان وسالمته من أهم احلقوق املتعلقة ابإلنسان أثناء حياته و بعد موته ، ومعىن         
هذا احلق أن يتمتع جسد اإلنسان حبماية قانونية داخلية و حىت دولية ، وعلى هذا األساس نصت 

جترمي القتل ، و الضرب املفضي إىل  التشريعات املقارنة على محايته من االعتداءات اليت تقع عليه مثل
املوت أو عاهة مستدمية ، كما تسعى التشريعات إىل فرض املزيد من احلماية يف مواجهة أي اعتداء على 
اجلسد اإلنساين و الرقابة على الوظيفة الطبية، خاصة أمام ما تشهده العلوم الطبية من تقدم وتطور هائل 

تصنيع الكائنات واحملافظة على األعضاء البشرية بعد موت اإلنسان أو وبروز عمليات التلقيح االصطناعي و 
ما يسمى ابلغيبوبة املستمرة بوصله أبجهزة اإلنعاش والتصرف يف أعضائه ، واملوت الدماغي لإلنسان 
وتكييفه الشرعي من أهم املسائل املستحدثة اليت اثر حوهلا جدال طبيا و فقهيا، ذلك انه ويف وقت مضى  

ر إىل املوت حلظة واحدة وهي مفارقة الروح اجلسد لكن ومع التطور العلمي و البيولوجي تبني أن كان ينظ
هناك مراحل للموت واملوت الدماغي أحد املراحل اليت يفضل فيها نقل العضو البشري ، رغم أن هذا 

 األحياء قد القى التطور احلاصل يف اجملال الطيب ابخلصوص يف جمال نقل األعضاء البشرية من األموات إىل
أمال لعالج األمراض املستعصية وحتقيق الشفاء و إزالة اآلالم عن آالف املرضى مما يعكس ذكاء البشرية ، 
لكن ويف نفس الوقت نتج عنه قلب للمبادئ املستقر عليها يف األعمال الطبية والبيولوجية وكذا تلك 

سدت تنظيميا يف شكل قواعد قانونية املتعلقة حبق الشخص يف سالمته و تكامل جسمه، واليت ج
األطر ) زرع األعضاء( عن  املمارسات واجتهادات شرعية وفقهية ، خاصة إذا خرج هذا النوع من

للعلوم الطبية األمر الذي استدعى وجود أساس شرعي وقانوين يستند  و األخالقية الشرعية والقانونية
 لبشرية.عليه األطباء إلجراء عمليات نقل و زرع األعضاء ا
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كان للفقه الفرنسي الدور الفعال يف وضع أوىل النظرايت اليت تربر التصرف يف أعضاء اجلسم البشري   
ابستئصاهلا لغرض زرعها يف جسم الغري ، وقد ظهرت عدة نظرايت لتربير مشروعية  نقل وزرع األعضاء 

ها ، و هناك من يربرها استنادا البشرية ، فهناك من يربرها على أساس الغرض أو اهلدف املرجو حتقيقه من
لرتخيص القانون ، وقد كانت الدول الغربية سّباقة لتنظيم عمليات نقل و زرع األعضاء البشرية ، مل يصدر 
التشريع اجلزائري قانون مستقل وخاص بنقل و زرع األعضاء البشرية ، غري أنه     و على غرار دول العامل 

ال الطيب و البيولوجي )نقل األعضاء البشرية خصوصا( واستند األطباء تشجع اجلزائر التطور احلاصل يف اجمل
أوت  20املختصون اجلزائريني يف جمال نقل األعضاء إىل فتوى اجمللس اإلسالمي األعلى الصادرة بتاريخ 

واليت أجازت نقل الدم ونقل األعضاء البشرية بني األحياء أو من املوتى ، إىل أن نظّم املشرع  1972
املعدل و املتمم ابلقانون  05_85زائري هذا املوضوع يف قانون محاية الصحة    و ترقيتها رقم اجل

املتعلق ابالجتار ابألعضاء البشرية وكذا املرسوم التنفيذي رقم  01_09والقانون رقم   17_90
اإلشكالية املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع األعضاء وتنظيمها و سريها هذا يدفعنا لطرح  167_12

 التالية :

هل ميكن تطبيق األحكام اليت جاء هبا املشرع اجلزائري بشأن التصرف يف أعضاء امليت على  -
امليت دماغيا ؟ وهل أن الضوابط القانونية اليت أقرها كفيلة مقارنة مبا ميكن أن ينتج عنها من 

 اختاقات؟

ثني نتطرق يف املبحث األول إىل تكييف لإلجابة على هذه اإلشكالية ارأتينا تقسيم موضوعنا إىل مبح
املوت الدماغي ومدى اعتباره موات حقيقيا أما يف املبحث الثاين فنتطرق فيه لضوابط استئصال األعضاء 
البشرية من املوتى إىل األحياء  اليت أقرها املشرع اجلزائري ولإلشكاالت القانونية اليت ميكن أن تثار بشأن 

 .اغياالتصرف يف أعضاء امليت دم

 املبحث األول : تكييف املوت الدماغي  ) مدى اعتبار املوت الدماغي موات حقيقيا (

مل تكن حلظة حتديد الوفاة احلقيقية يف املاضي حمل اختالف لكن التطور اهلائل يف جمال االكتشافات  
األطباء على أنه ليست الطبية أظهر اجتاهات فقهية متباينة  بشأن مسألة حتديد الوفاة متباينة  إىل أن أمجع 

هناك حلظة حمددة ومؤكدة للموت بل مير اإلنسان قبل أتّكد املوت من الناحية الطبية ، ابملوت اإلكلينيكي 
أين يتوقف جهاز التنفس و القلب عن أداء وظائفهما إىل املوت الدماغي )خالاي املخ( بعد بضع دقائق 
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 تستعمل أجهزة اإلنعاش االصطناعي هبذا تظل من توقف دخول الدم احململ ابألكسيجني للمخ ما مل
خالاي اجلسم حية ملدة قصرية ختتلف من عضو آلخر فالقلب والكلى والعني تظل فرتات قصرية  وآخر 
مرحلة تتمثل يف املوت اخللوي أين متوت خالاي أعضاء اجلسد و أنسجته تدرجييا وهو املوت احلقيقي و 

 املعتمد للقول أن الشخص ميت موات حقيقيا ال رجعة فيه ؟. فما هو املعيار  1الكامل لإلنسان 

 املطلب األول : معايري حتديد حلظة الوفاة 

، فهناك من يسميه املوت الظاهري ،  تعددت تسميات هذا املعيار الفرع األول : املعيار التقليدي :
فاة وفق هذا املعيار وهناك من يسميه املوت اإلكلينيكي ، وهناك من يسميه موت القلب ، وتتحقق الو 

يسبقهما فقدان الوعي و إفرازات ال  2ابلتوقف النهائي للدورة الدموية و اجلهاز التنفسي عن أداء وظائفهما
إرادية ...إخل   والوسائل التقليدية للتأكد من توقف الدورة الدموية داخل جسم اإلنسان طريقة إيكارد  

و بشدة معيار املوت الظاهري واعترب قدميا ال يتماشى مع الوخز الوريدي   و عالمة اإليثر.... انتقد 
التقدم الطيب احلديث ، فقد ظهر علميا أن توقف القلب ال حيدث الوفاة فيمكن اسرتجاع احلياة بتنشيط 
القلب ابلصدمة الكهرابئية أو إيصال الشخص أبجهزة اإلنعاش الصناعي قي حال دخول الشخص يف 

ذا املعيار فيمكن للطبيب انتزاع ما يشاء من املريض وزرعها لدى الشخص غيبوبة ، و إذا ما سلمنا هب
املريض مبجرد توقف القلب والدورة الدموية عن العمل بيد أنه موت ظاهري فقط وإذا مل يتحقق الطبيب 
من املوت احلقيقي يكون قد ارتكب جرمية القتل العمد ، يف ظل عجز املعيار التقليدي ، و ملا تبني أن 

ت متر عرب مراحل ، و احرتاما للحياة اإلنسانية وحفاظا يف الوقت نفسه للقيمة التشرحيية للعضو املراد املو 
 استئصاله ظهر املعيار احلديث .

ويسمى كذلك معيار املوت الدماغي أو موت خالاي املخ ، وقد عّرف الفرع الثاين :املعيار احلديث : 
م يف الدماغ يؤدي إىل توقف دائم جلميع وظائفه مبا فيها وظائف األطباء املوت الدماغي أبنّه : " تلف دائ

.كما عرف الدكتور رؤوف حممود سالمه امليت دماغيا أبنه : "الشخص الذي توقفت فيه 3جذع الدماغ " 
 بال رجعة مجيع وظائف املخ مبا فيها جذع املخ".

لبشرية خاصة حبجم أغلب اعترب املوت الدماغي لإلنسان أفضل سبيل حلل معضلة نقص األعضاء ا 
األشخاص عن التربع أبعضائهم خوفا من األعراض اجلانبية ، أو حىت حفاظا على سالمتهم البدنية وهو 
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حق مكفول دستوراي و حىت قانونيا ، ،وكذا اعتربه  األطباء األخصائيني أنسب مرحلة الستئصال األعضاء 
ألكسجني الناتج عن أجهزة اإلنعاش االصطناعي مما أدى البشرية و االستفادة منها الرتوائها ابلدم احململ اب

 إىل انتشار عمليات نقل األعضاء من األموات دماغيا وذلك لعدة أسباب نذكر منها: 
نقل األعضاء من امليت دماغيا يوفر أعضاء يستحيل توفرها يف املتربع احلي مثل القلب ، الكبد   -

 كنه التربع ابألعضاء املزدوجة فقط .البنكرايس .... خبالف املتربع احلي الذي مي

 نقل األعضاء من امليت دماغيا يوفر أعضاء عديدة للعديد من املرضى و يف وقت واحد . -

ليس لنقل األعضاء من امليت دماغيا أي خماطر من الناحية الطبية خبالف املتربع احلي فقد يواجه  -
 أخطار مستقبلية عند التربع  .

جة موت الدماغ الناتج عن حوادث املرور اليت عرفت ارتفاعا هائال يف وفاة العديد من الشباب نتي -
 اآلونة األخرية فهم بذلك األكثر صالحية لنقل األعضاء

يعد الشخص ميتا وفق املعيار احلديث مىت ماتت خالاي خمه نتيجة عدم تدفق الدم احململ ابألكسجني 
وقف هنائي لعمل املراكز العصبية فحىت  و يتبعه ت coma dépasséفيدخل اإلنسان يف غيبوبة هنائية 

لو ظلت خالاي قلبه حية فإذا ماتت خالاي املخ بصورة هنائية يستحيل عودة اإلنسان إىل وعيه و إىل حياته 
الطبيعية ، وميكن للطبيب التأكد من موت اإلنسان ابلتحقق من موت خالاي املخ عن طريق توقف جهاز 

ات وإن كان اجلهاز التنفسي ال زال يعمل والقلب مازال ينبض فاستخدام الرسام الكهرابئي عن إعطاء إشار 
األجهزة الصناعية يف هذه احلالة لغرض حفظ األعضاء اليت يراد استئصاهلا لزرعها  ابعتباره أنسب وقت 
لنقل األعضاء منه ال بقصد احلفاظ على حياة املريض ألنه مبوت خالاي خمه أصبح ميتا ومنه ميكن إعالن 

 ة الشخص عن طريق اإلجراءات الرمسية املنصوص عليها قانوان .وفا

لقي املعيار احلديث أتييدا واسعا من أغلب علماء الطب واملؤمترات العلمية ، وكذا التشريعات من بينها 
التشريع االسباين ، اإليطايل ، األرجنتيين ، النمساوي ، الفرنسي ، والتشريعات العربية هي األخرى 

. لكن مل يسلم 4عيار احلديث لتحديد حلظة املوت منها التشريع اللبناين ، القطري ، اإلمارايت اعتمدت امل
معيار موت الدماغ من النقد من قبل جمموعة من األطباء يف أمسرتدام و أثبتوا أن مخ اإلنسان الذي اعترب 
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الاي العصبية للمخ  ، و ميتا وفقا هلذا املعيار يستمر يف إرسال إشارات تدل على وجود حياة داخل اخل
هناك أيضا من يستند يف رفضه هلذا املعيار إىل أن حاالت الغيبوبة العميقة أو توقف املخ عن العمل ال 

 يتحقق هبا املوت احلقيقي بل جيب توقف مجيع األعضاء احليوية يف اجلسم عن العمل .

ه 1407صفر  13_8ثالث  بعمان من هبذا الشأن أصدر جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره ال
" الشخص قد مات، وتتتب مجيع (  ابن: 5القرار التارخيي رقم ) 1986أكتوبر  16_11املوافق لـ 

 األحكام املقررة شرعا على الوفاة إذا تبينت فيه إحدى العالمتني التاليتني :

 رجعة فيه  إذا توقف قلبه و تنفسه توقفا اتما ، و حكم األطباء أبن هذا التوقف ال -1

إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال هنائيا ، وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء أبن هذا  -2
 التعطل ال رجعة فيه ، و أخذ دماغه يف التحلل  ........" . 

 املطلب الثاين: موقف املشرع اجلزائري من معايري حتديد حلظة الوفاة :

فاة لألطباء  وفقا لألصول الطبية دون حتديد الوسائل اليت ترك املشرع اجلزائري مهمة حتديد حلظة الو 
من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  1/ 164يستطيعون بواسطتها حتديد ذلك ، فقد نصت املادة 

" ال جيوز انتزاع األنسجة و األعضاء من األشخاص على :  17_90املعدل ابلقانون رقم  05_85
بات الطيب والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية املنصوص عليها املتوفني قصد زرعها إال بعد اإلث

من هذا القانون، و حسب املقاييس العلمية اليت حيددها الوزير املكلف ابلصحة  167يف املادة 
 العمومية"

ومن أجل إضفاء الصبغة القانونية على املعايري الواجب اعتمادها للتأكد من الوفاة صدر قرارا وزاراي غري 
 منه املعايري املعتمدة إلثبات الوفاة تتلخص يف : 2بني يف املادة  2002_11_19نشور بتاريخ م

 اإلنعدام التام للوعي  -

 غياب النشاط العضوي الدماغي  -

  hypercapnieالتأكد من االنعدام التام للتهوية العفوية عن طريق اختبار  -

 . 5ي مرتني، ومن إجناز طبيبني خمتلفني التأكد من موت خالاي املخ ابستخدام رسم املخ الكهرابئ
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إذا ما متعنا يف اتريخ صدور النص الذي مينح مهمة إثبات الوفاة للوزير املكلف ابلصحة لسنة اتريخ    
والتعديل  1985صدور القرار الوزاري الذي يبني املعيار املعتمد لتحديد حلظة الوفاة فالنص صدر يف  

سنة اإلشكال  17جند مدة تقارب  2002ر الوزاري صدر يف و القرا  1990الذي حلقة يف سنة 
املطروح يكمن يف  : ما هو املعيار املعتمد لتحديد حلظة الوفاة يف هذه الفرتة إىل غاية صدور القرار ؟ أمل 
يتعسف األطباء يف تلك الفرتة خاصة يف غياب املعيار الذي يضبط سلطتهم يف حتديد حلظة الوفاة مما 

ن املتاجرة ابألعضاء البشرية دون أن يعاقبوا على هذه االخرتاقات فقانون مكافحة املتاجرة ميّكنهم حىت م
 . 2009ابألعضاء البشرية هو اآلخر كان غائبا إىل غاية 

تداركا لذلك أنشأ املشرع  اجلزائري اجمللس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية مبوجب التعديل الذي جاء به  
ينشأ جملس وطين منه على : "  1مكرر168حة وترقيتها فقد نصت املادة لقانون الص 1990لسنة 

ألخالقيات العلوم الطبية ، يكلف بتوجيه وتقدمي اآلراء والتوصيات حول عملية انتزاع األنسجة و 
األعضاء وزرعها والتجريب و كل املناهج العالجية اليت يفرضها تطور التقنيات الطبية و البحث 

ى احتام حياة اإلنسان و محاية سالمته البدنية و كرامته ، و األخذ يف الوقت العلمي و السهر عل
 املالئم للعمل الطيب والقيمة العلمية ملشروع اإلختبار و التجريب " 

القائل ابن املوت احلقيقي يتم مبوت خالاي املخ  ابملعيار احلديث 2002أخذ املشرع اجلزائري بعد 
ي ، والتشريعات العربية هي األخرى اعتمدت املعيار احلديث لتحديد مناشدا يف ذلك التشريع الفرنس

، ومسايرة ألحدث ما توصل إليه التقدم الطيب 6حلظة املوت منها التشريع اللبناين ، القطري ، اإلمارايت 
ومحاية حلق الشخص يف احلياة ، وكبحا منه للتجاوزات اليت ميكن أن يقوم هبا الطبيب استغالال ملنصبه 

ف شرط التأكد من موت خالاي الدماغ ابستخدام جهاز رسم املخ الكهرابئي مرتني ومن قبل طبيبني أضا
 خمتلفني .

بعد أن توصلنا مما ذهب إليه التشريع اجلزائري فيما خيص تكييفه للموت الدماغي، وهو كون امليت  
تنطبق على امليت  دماغيا أيخذ حكم امليت احلقيقي ،  ومنه  نفس ضوابط تقل األعضاء من امليت

 ، فما هي أهم الضوابط اليت أقرها القانون اجلزائري الستئصال أعضاء امليت دماغيا ؟ دماغيا
  املبحث الثاين: الضوابط القانونية الستئصال األعضاء البشرية من املوتى دماغيا:

يف ظل التقدم العلمي إن نقل األعضاء البشرية ملصلحة أكيدة واثبتة هي إنقاذ إنسان حي، وتوفري سالمته 
احلاصل يف هذا العصر من شأنه أن حيقق مصلحة معتربة شرًعا ، ويف هذا السياق قرر املؤمتر اإلسالمي 

م إابحة عمليات نقل وزرع األعضاء من ميت إىل حي إذا حتققت 1969الدويل املنعقد يف ماليزاي عام 
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ن النقل إما بوصية منه أو من وليه  ، وأن املصلحة العالجية من ذلك, وبشرط وفاة املتنازل, وأن يكو 
يكون النقل بدون مقابل مادي كان أم غريه وفيما يلي مجلة من الضوابط اليت حتكم عمليات استئصال 

 دماغيا واإلشكاالت القانونية اليت تثار بشأهنااألعضاء البشرية من األموات 
 املطلب األول : التحقق من الوفاة قبل االستئصال 

قق الوفاة أهم شرط القتطاع العضو من امليت وهذا الشرط يلقي على األطباء العديد من الواجبات  يعترب حت
من املوت 7، فال جيوز نقل العضو أو جزء منه من امليت إىل إنسان حي إال بعد أتكد أهل االختصاص 

ملشرع اجلزائري احلقيقي للشخص املتربع ابلعضو وقد سبق تفصيل كيف يكون املوت احلقيقي ، وقد نص ا
املتعلق حبماية الصحة و  05-85من القانون  164على هذا الشرط ألول مرة يف الفقرة األوىل من املادة 

" ال جيوز انتزاع األنسجة و األعضاء من األشخاص املتوفني ، إال بعد اإلثبات   ترقيتها اليت جاءت : 
هل أن  ها الوزير املكلف ابلصحة ..."الطيب والشرعي للوفاة  حسب املقاييس العلمية اليت حيدد

املقاييس العلمية هي نفسها املذكورة يف القرار الوزاري سابقا أم أهنا تتغري حسب منظور كل وزير على 
حدا،  خاصة وأن اجلهاز التنفيذي ليس اثبت ، و كذا املتغريات اليت تطرأ على العلوم الطبية ليست اثبتة  

ووفقا ملقاييس علمية ليس كذلك يف وقت آخر ، كان على املشرع  2002، فما هو من قبيل املوت يف 
اجلزائري حتديد معيار حتديد حلظة الوفاة  و املقاييس العلمية لذلك يف قانون الصحة بدقة ووفقا آلخر ما 

و  الوطين ألخالقيات العلوم الطبية توصل إليه العلم يف اجملال الطيب ، أو على األقل جعل كل من اجمللس
لوكالة الوطنية لزرع األعضاء  تشارك يف حتديد املقاييس العلمية إبعطاء رأي حوهلا ابعتبارها خمتصة يف هذا ا

 اجملال ، خاصة وأن القرار غري منشور،  فمن حق كافة الناس العلم هبا . 
ة جيب أن يثبت الوفاعلى أنه : "  05-85من قانون محاية الصحة و ترقيتها رقم  167/3 نصت املادة

طبيبان على األقل عضوان يف اللجنة وطبيب شرعي و تدون خالصتهم اإلثباتية يف سجل خاص  يف 
 حالة اإلقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفني" 

هل حيق للطبيب هناك مسألة  طاملا أاثرت جدال وهي حكم الشخص املوصول أبجهزة اإلنعاش الطيب ، 
الشخص امليت دماغيا و املوصول هبذا النوع من األجهزة وهل يف  املختص استئصال األعضاء من

 توقيف أجهزة اإلنعاش الصناعي نوع من كبح حلياة هذا الشخص  ؟

إن أجهزة اإلنعاش االصطناعي متثل وسيلة عالجية فهي هتدف إىل احملافظة على حياة املريض امليئوس من 
لى أن موت الدماغ رمز للموت، فوفقهم اجلسم شفائه لفرتة طالت أو قصرت ، حيث يتفق األطباء ع
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الذي تلف جهازه العصيب ال ميكن اعتباره كائن حي ، وإن متت احملافظة على ابقي وظائفه احليوية صناعيا 
، فإذا أتكد الطبيب من موت خالاي املخ بشكل قطعي حيق له رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي ، وهو ما 

السابق الذكر يف الفقرة األخرية منه ""  1986ه اإلسالمي الصادر يف جمللس الفق 5ذهب إليه قرار رقم 
........ و يف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص ،  وإذا كان بعض األعضاء  

    8".كالقلب مثال ال يزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة

ء خبصوص رفع أجهزة اإلنعاش الطيب  وكبح حياة الشخص تفاداي للتجاوزات اليت ميكن أن يقوم هبا األطبا
املوصل هبا سواءا ابالمتناع عن تقدمي املساعدة للمريض هبدف املتاجرة أبعضاء املوصل هبذا النوع من 
األجهزة أو لزرعها يف أحد أقاربه أو استخدامها ألغراض علمية نص قانون العقوابت عن مسؤولية األطباء 

، كما ضبط 9 01-09 فعال و خص محاية األعضاء من املتاجرة هبا ابلقانون رقماجلنائية عن هذه األ
عملية معاينة وإثبات الوفاة وعملية النقل حيث ال يقوم هبما نفس 17-90قانون الصحة  و ترقيتها رقم 

و ال ميكن للطبيب الذي عاين و أثبت وفاة املتربع أن منه على أنه : "  165/3الطبيب  فنصت املادة 
كما أنه ال يقوم الطبيب إبيقاف أجهزة اإلنعاش يكون من بني اجملموعة اليت تقوم بعملية الزرع " ، 

           الصناعي عن مريض حتققت وفاته إال بعد موافقة أهل املوصول أبجهزة اإلنعاش الصناعي .                                              
دي عرض مسألة عدم إمكانية عودة املريض للحياة الطبيعية على فريق يشرتط القضاء األمريكي و الكن

طيب متخصص ، و إذا أثبت هذا األخري أنه ال أمل من حياة املريض املوصول أبجهزة اإلنعاش الطيب فإنه 
، إن هذا النوع من  10يستأذن من جهة رمسية خمتصة كالنيابة العامة إليقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي 

كفيل حبماية األشخاص املوصولني أبجهزة اإلنعاش الصناعي من أي تعسف يف وقف   اإلجراءات
األجهزة عنهم من جهة فاستغراق االستئذان من اجلهة الرمسية يتيح  التأكد الفعلي من عدم إمكانية 

من شأن هذا اإلجراء أن يعطل مصاحل املريض و  امليت دماغيا العودة للحياة  و لكن من جهة أخرى
 ب يف االستفادة من األعضاء خاصة وأنه هناك وقت حمدد علميا لصالحية العضو البشري للنقلالطبي

 . 
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 املطلب الثاين : التحقق من موافقة امليت دماغيا أو من ميثله  قبل االستئصال 
تعد الوصية صورة من صور تعبري لشخص عن إرادته الصرحية إبعطاء اإلذن للطبيب اجلراح ابلتصرف التام 
جبثته  أو ابستئصال عضو من أعضائه بعد وفاته  لكن يشرط يف هذا النوع من الوصية شروط منها ما 
يتعلق مبوضوعها فيشرتط أن يكون الباعث منها مشروع غري خمالف للشرع أو القانون أو للنظام العام و 

حلرة غري املشوبة العاقل واملميز والبالغ ألهلية التصرف و إبرادته ااآلداب العامة  فيحق للشخص 
جبميع أعضائه بعد وفاته فالوصية تصرف مضاف إىل ما بعد املوت فيحق له أن  صراحةأبن يوصي  بعيب

يوصي ابألعضاء األساسية املزدوجة و الوحيدة ، املتجددة وغري املتجددة كالقلب عدا ما مت حترمي نقله  
تالط األنساب من جثته، مل ينص املشرع على كاألعضاء التناسلية و احلاملة للصفات الوراثية تفاداي الخ

من القانون العريب االسرتشادي لتنظيم زراعة األعضاء البشرية  20هذا احلظر ،بينما حظرت ذلك املادة 
و أن ال  ألغراض عالجية وعلميةو يشرتط أن يكون استخدام األعضاء   11ومنع ومكافحة االجتار فيها 

و إال بطلت    فهي مصدرا مهما لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية ، تكون وصيته و التربع مبقابل مايل 
و هناك شروط تتعلق بشكلية التعبري عن إرادة املتربع يف حال قبوله استئصال أعضائه بعد وفاته  ، هناك 

لسنة  103من القانون رقم  2تشريعات أخضعتها لنفس نظام الوصية كالتشريع املصري مبوجب املادة 
ي أجاز صراحة الوصية ابلعني الذي مل خيص به شخص ابلذات  وإمنا أوجبها مبوجب قرار من الذ 1962

 وزير الصحة  وهناك من خصها بنصوص خاصة .
املتعلق ابلصحة و ترقيتها  05-85من القانون 12 164/2أما عن املشرع اجلزائري فقد اشرتط يف املادة 

وبسط   17-90تراجع يف التعديل الذي جاء مبوجب القانون املوافقة الكتابية للمتوىف أثناء حياته ، لكن 
إجراءات التنازل عن عضو من أعضاء اجلثة حيث ميكن للمتربع التعبري عن إرادته يف التنازل عن أعضاء 

وجيوز له إيصاء أهله بعدم االعرتاض عن استئصال أعضائه بعد موته ، إن  13جثته بكافة أساليب التعبري
ه املشرع بفتحه ابب أساليب التعبري عن إرادة الشخص الستئصال أعضائه بعد الوفاة التعديل الذي قام ب

من شأنه أن يبسط إجراءات االستئصال ، وكذا مواكبة متطلبات عمليات االستئصال وصالحية العضو ، 
من ، ذلك أنه  تثري مسألة عدم اشتاط الكتابة أو الشكلية عدة مشاكل من الناحية العمليةلكن قد 

 العدول، ونفس الشيء ابلنسبة ملسألة  بعد وفاتهبعضو من أعضائه  يف التربعاملتوىف رغبة  لصعب إثباتا
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فمن الصعب إثبات عدول الشخص املتربع عن التنازل أبعضائه مما يعطل السرعة املطلوبة لعملية 
 االلستئصال قبل أن يفقد العضو قيمته احليوية و البيولوجية. 

اما إلرادته فإنه ال جيوز استئصال أعضاء الشخص بعد وفاته إذا ما اعرتض على ذلك أما عن رفضه و احرت 
ولو مبوافقة أقاربه، اشرتطت أغلب التشريعات الكتابة كشكلية للتعبري عن عدم موافقة الشخص للتنازل عن 

لصحة و من قانون ا 165/1أعضائه بعد وفاته ، و التشريع اجلزائري مل خيرج عن ذلك حيث نصت املادة 
نع القيام ابنتزاع أنسجة أو أعضاء هبدف الزرع إذا عرب الشخص قبل وفاته ، كتابيا ، عن ترقيتها : "  ميم

 عدم موافقته على ذلك أو إذا كان هذا االنتزاع يعيق عملية التشريح الطيب الشرعي "  
يكون بطلب من السلطة ال ينطبق اعرتاض الشخص نفسه قبل وفاته أو اعرتاض عائلته على االنتزاع الذي 

 . من قانون الصحة وترقيتها 168 وهذا ما أكدته املادة  العمومية يف إطار الطب الشرعي
إذا مل يعرّب املتوىف عن موقفه من عملية االستئصال من جثته قبل وفاته، تصبح املوافقة الصرحية لألسرة شرطا 

من قانون محاية الصحة و  164/2ري يف املادة الزما ملباشرة هذه العملية ، وقد اشرتطها املشرع اجلزائ
ابلتمعن يف لفظ األسرة جنده واسعا لذا حصرها املشرع يف األب  األم ، الزوج أو  05-85ترقيتها رقم 

الزوجة ، االبن      أو البنت ، األخ أو األخت على التوايل ، قد يكون املتوىف بدون أسرة تدخل املشرع 
 . 164/2همة املوافقة للويل الشرعي وفقا للمادة لينظم هذه احلالة وأوكل م

هناك حالة يستطيع فيها الطبيب انتزاع األعضاء من املتوىف دون موافقة املتوىف وال أسرته أو وليه الشرعي 
 17-90وقد نص عليها املشرع اجلزائري مبناسبة تعديله لقانون محاية الصحة و ترقيتها ابلقانون رقم 

: " جيوز انتزاع القرنية والكلية بدون احلصول على  كما يلي 164ة من املادة وجاءت  الفقرة األخري 
املوافقة املشار إليها يف الفقرة أعاله ، إذا تعذر االتصال يف الوقت املناسب أبسرة املتويف أو ممثليه 

إذا الشرعيني، أو كان التأخري يف أجل االنتزاع يؤدي إىل عدم صالحية العضو، موضوع االنتزاع ، 
اقتضت احلالة الصحية االستعجالية للمستفيد من العضو ، اليت تعاينها اللجنة الطبية املنصوص عليها 

 من هذا القانون "  167يف املادة 

ابلتمعن جيدا يف نص املادة جند أن املشرع حدد األعضاء اليت ميكن استئصاهلا بدون موافقة املتويف أسرته ، 
و الكلى وقد غلب هبذا املصلحة العامة ) مصلحة املريض ( قي الشفاء على  وليه الشرعي أال وهي القرنية
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مصلحة سالمة جثة امليت و أسرة املتويف و وليه الشرعي ، كما جند أن الفقرة األخرية " ... إذا اقتضت 
هي جاءت مبهمة فلم يذكر املشرع األعضاء املعنية أ" ....العضو احلالة الصحية االستعجالية للمستفيد من

القرنية و الكلى أم كل األعضاء مسموح للطبيب استئصاهلا من املتوىف بدون موافقته أو موافقة أسرته أو 
عاينت اللجنة الطبية  واقتضت احلالة الصحية االستعجالية للمستفيد ذلك ، مل حيدد إذا ما ممثليه الشرعيني 

ختصاص اللجنة الطبية ، وتعمل هذه اللجنة املشرع نطاق احلالة االستعجالية و إن كانت مسألة تقنية من ا
حتت رقابة الوكالة الوطنية لنقل و زرع األعضاء ، إال أن مهام هذه األخرية كثرية و اللجان اليت تعاين احلالة 
الصحية االستعجالية  املتواجدة على مستوى املستشفيات املرخص هلا إجراء عمليات االستئصال و الزرع 

رع خلق مصلحة ابلوكالة تعىن مبراقبة عمل اللجنة يف املعاينة للحالة الصحية ، كما عديدة ، لذا على املش
وإجراء تعديل بتحديد األعضاء موضوع االنتزاع ، وحتديد حاالت  164ينبغي على املشرع تدارك املادة 

االستعجال للمستفيد ألن هذا من شأنه أن يفتح ابب التفسري كل حسب مقاييسه ، خاصة و أن هذا 
املوضوع حساس يتعلق مبصلحة أسرة املتويف و كما ميكن أن يثري مسؤولية املستشفى ، حىت و أن املشرع 
قد أنشأ الوكالة الوطنية لزرع األعضاء واليت من مهامها مراقبة أعمال اللجان الطبية املوجودة يف 

هو غامض أمر البد منه  املستشفيات املرخص هلا ابستئصال و زرع األعضاء لكن يبقى التعديل بتوضيح ما
، على األقل إضفاء مهمة حتديد معايري للحالة االستعجالية للمستفيد اليت متكن اللجنة من قبول 
االستئصال من جثة املتوىف فهذه احلالة استثنائية عن األصل العام أال وهو املوافقة الصرحية للمتويف أو أسرته 

قييدها حبدود متنع أي تعسف و متنح من جهة أخرى محاية   أو وليه الشرعي ، لذا ال ميكن منحها بدون ت
كافية للجثة واجلانب املعنوي ألسرة املتويف . جتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري مل ينص على ما مينع أو حيرم 
استئصال األعضاء التناسلية من األموات إذا ما وافق املتويف أثناء حياته أو إذا ما وافقت أسرته أو وليه 

شرعي على ذلك  أو احلالة االستعجالية املذكورة سابقا ، إن هذا السهو ال ميكن إغفاله أبي حال من ال
األحوال  ليس هذا فقط فبالتمعن يف قانون الصحة و ترقيتها حىت بعد التعديل ، ال سيما النصوص املتعلقة 

بعد وفاته أو موافقة أسرته يف بشكلية التعبري عن ارادة الشخص يف املوافقة أو عدمها الستئصال أعضائه 
بتوسيع شكلية التعبري عن إرادة  املتربع أبعضائه بعد وفاته  ، مما يطرح  مل يصبحالة عدم التعبري فنجده 

قبل  164/2فكان ينبغي على املشرع إضافة على املادة مشاكل عملية يف إثبات قبوله التربع ، 
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وافقة على التربع سواء من املتوىف نفسه أو أسرته أو وليه التعديل حتديد شكلية الكتابة الالزمة عند امل
وابلتايل كبح تعسف األطباء يف  تفاداي ألي لبسمثال الشرعي رمسية أم عرفية واجلهة املختصة كالقاضي 

أبقى على االستئصال و نفي املسؤولية عنهم يف حالة عدم تعسفهم يف عملية االستئصال من جثث املوتى 
أهي رمسية أم  مل يتطرق لشكلية الكتابة الالزمةعلى التربع أال وهي الكتابة لكن  فقةشكلية عدم املوا

يكفي فقط حمرر حيرره املعين بشهادة شاهدين  أم يكفي املصادقة على التصريح املدون خبط املعين وتوقيعه 
نقص رمبا أراد به  ومل ينص املشرع على حالة املتوىف الرافض الستئصال أعضائه بعد وفاته وهو قاصر  و هو

 إبعاد االستئصال من جثث القصر و غري املميزين.

مل حيدد املشرع أمام أي جهة حترر و ال لدى أي جهة تودع أو ترسل كما هو احلال يف التربع بني األحياء  
قا الذي حدد فيه مدير املؤسسة و الطبيب رئيس املصلحة كجهة خمتصة تودع فيها املوافقة الكتابية للتربع وف

، كما مل يتطرق املشرع ملسألة مهمة أال و  05-85من قانون محاية الصحة و ترقيتها  162لنص املادة 
هي مسألة العدول ابلنسبة للتربع من األموات إىل األحياء و تطرق هلا فقط ابلنسبة للتربع من األحياء إىل 

ع ، إذ حيق للشخص قبل وفاته العدول أحياء ، و يف حالة وحيدة أال وهي بعد تبصري املتربع خبطورة الترب 
عن قبوله التربع أبعضائه بعد وفاته ، مما ينبغي حتديد شكلية العدول اليت ينبغي أن تكون بنفس شكلية 
التعبري عن إرادته بقبول التربع بعد الوفاة ، و أمام نفس اجلهة اليت مت أمامها املوافقة أو عدم املوافقة على 

ل البد على املشرع تداركها ألن من شأهنا أن تثري الكثري من املشاكل إذا ما التربع ، كل هذه املسائ
 اصطدمت و الواقع العملي .

ننوه إىل أن هذه املسائل تتعلق ابملرضى النزالء ابملستشفيات املرخص هلا إبجراء عمليات استئصال ونقل 
ذا القانون التعبري عن إرادهتم يف األعضاء البشرية ، أما عن عامة األشخاص الطبيعية فال ميكنهم وفق ه

املوافقة أو عدم املوافقة، إن هذا يعرقل عمليات االستئصال و الزرع لعدم وجود جهة رمسية تتوىل تنظيمها 
خارج املؤسسات املرخص هلا قانوان مباشرة عمليات نقل و زرع األعضاء ، فهذا األمر من شأنه تفويت 

األموات دماغيا خاصة يف حالة حوادث املرور ، من أجل هذا  الكثري من مصادر األعضاء البشرية من
 14املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع األعضاء وتنظيمها و سريها 167-12 صدر املرسوم التنفيذي رقم
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من املرسوم وضع الشروط  5/7واليت تعمل حتت وصاية وزير الصحة واليت من مهامها وفقا للمادة 
ألنسجة و اخلالاي و قواعد تسيريها و مراقبة نشاطاهتا   و عرضها للمصادقة بقرار الضرورية إلنشاء بنوك ا

 من الوزير املكلف ابلصحة  ـ 

من أجل تشجيع عمليات التربع ابألعضاء سواء بني األحياء أو من األموات إىل األحياء وإفراغها يف شكل 
وفري محاية كافية إلرادة األشخاص يف قانوين يدرأ أي جتاوزات ميكن أن حتدث هبذا اخلصوص ، و منه ت

قبول أو رفض التربع أبعضائهم ، عملت بعض التشريعات بنظام بطاقات خاصة ابلتربع ابألعضاء حيملها  
كل شخص معه بصفة دائمة أيذن مبوجبها الشخص أو ال أيذن ابستئصال أعضائه بعد وفاته كما حتدد 

جلائز التربع هبا التناسلية منها ، مما يغين عن اختاذ اإلجراءات فيها األعضاء املراد التربع هبا ما عدا غري ا
القانونية للحصول على موافقة أسرة املتوىف خاصة يف حالة تعذر االتصال هبم ، كما ميّكن نظام بطاقة 
التربع  الشخص العدول عن رضائه يف التربع أبعضائه بعد وفاته و بدون أي شروط ويف أي وقت شاء ، 

نظام  1981و اجنلرتا سنة  1969جانفي  19من بلجيكا مبوجب القانون الصادر يف اعتمدت كل 
البطاقة ، بينما جتيز الوالايت املتحدة األمريكية التأشري على رخصة القيادة مبا يفيد التربع ابألعضاء بعد 

ناك تشريعات ، ه15الوفاة ، وميكنه الرجوع على ذلك بطلبه من اجلهة املختصة شطبه من قائمة املتربعني 
أخرى اعتمدت نظام سجالت خاصة حيفظ فيها املعلومات اخلاصة مبوافقة        أو اعرتاض الشخص 
على االستئصال من جثته بعد وفاته و قد تتخذ هذه املعلومات صورة وثيقة توجد مع الشخص حلظة 

ى معهم   عن التشريع دخوله املستشفى بشهادة من يكفلهم أو أسرهم  أو أعضاء من املستشفى ،أو املرض
من املرسوم السابق جندها نصت أن من مهام الوكالة الوطنية لزرع  5اجلزائري ، فبالرجوع إىل نص املادة 

األعضاء و تنظيمها و سريها تسجيل املرضى يف انتظار انتزاع وزرع األعضاء واألنسجة و اخلالاي ضمن 
موعة معطيات املستشفى، ونص يف الفقرة الثانية بنفس القائمة الوطنية احملددة هلذا الغرض انطالقا من جم

املادة إىل ضمان تسيري السجالت الوطنية لقبول و رفض انتزاع األعضاء واألنسجة و اخلالاي، بينما أشار 
يف الفقرة الثالثة لتسيري بطاقيات املاحنني و املستقبلني لألعضاء و األنسجة و اخلالاي البشرية ألغراض التربع 

اهم يف توفري احلماية لطريف العملية ، و ضمان نوع الطمأنينة ابلنسبة للمتربع أو املريض على حد مما يس
السواء . وإن كان نظام بطاقة التربع أفضل لشمله أكرب عدد من املتربعني بينما نظام الوثيقة يشمل نزالء 
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ا يوفره من مصادر ألعضاء بشرية املستشفى دون غريهم ، هذا طبعا بعد توعية اجلزائريني مبحاسن التربع وم
 و تقليص أكرب عدد من املرضى. 

 اخلامتة : 
        الدماغي ملوتا لظهور نتيجة كلية ذلك اختلف لكن ،الصعبة األمور من السابق يف يكن مل الوفاة حلظة حتيد إن

 من أكثر مصلحة ققتح اليت املتوفني من البشرية األعضاء نقل عمليات وتطور ، االصطناعي اإلنعاش أجهزة و

 خعين طا هذا إن ، األحياء بني خكون الذي الترب  يف  جنده  طا البشرخة لألعضاء مصادير من توفره ملا  ، أضرايرها

 غطاء حتت األعضاء من خستطيعون ما استئصال لأللباء ختيح مما قانون بال منطقة للمتويف البشرخة األعضاء  أن

 خمتلف عليها نصت حبرمة ختمتع اإلنسان جسم أن اثنني بني خالف فال ، علمية لدواعي و الطبية الضرويرة

 . العضوخة القوانني و   السماوخة الشرائع

 زير  و نقل عمليات اجلزائري املشر  أابح فقد ، تطويرات من الطبية العلوم تشهده عما منأى يف اجلزائر تكن مل 

 عدة لشهدت بضوابط املشر  خقيدها مل لو اليت األخرية هذه ، األموات من أو األحياء من سواء األعضاء

 متويف منه املستأصل لكون  مستحيل نقل مل إن صعب أمر التجاوزات هذه إثبات مسألة أن و خاصة  جتاوزات

  27-90 يرقم ابلقانون املتمم و املعدل 05-85 يرقم القانون يف  الزير  و النقل عمليات  املشر  نظم و ،

 جاء ما ويرغم ، 268-262 املواد يف وزرعها" اإلنسان أعضاء "انتزاع عنوان حتت  الثالث الفصل يف حتدخدا

 يرجب 27 يف املؤيرخ 23-08 رقم  القانون مبوجب  1008 سنة تعدخل جاء كما  2990 سنة تعدخل به

 و نقلب املتعلقة املواد ميس مل أنه إطا ، 44 يرقم الرمسية ابجلرخدة الصادير 1008 خوليو 10  لـ املوافق  هـ2419
 يرقم القانون مبوجب وذلك فيها اطاجتاير من لألعضاء اجلنائية ابحلماخة خعىن قانون صدوير ويرغم ، األعضاء زيراعة

لزرع األعضاء وتنظيمها و سريها  مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  الولنية الوكالة إنشاء يرغم و ، 09-04
 ملنشود اهلدف  بني حتول ثغرات و نقائص تشوبه العمليات هلذه القانوين اإللاير بقي،  لكن  167_12

  اجلزائرخة والعائالت األسر وأن خاصة ، مبناسبتها حتدث أن ميكن اليت التجاوزات بني و الزير  و النقل لعمليات

 خنبغي مما ، وحضايرخة عقائدخة خلفيات نتيجة  املوتى من األعضاء نقل عمليات يف اإلسهام يف ترددا شهدت

 سيصدير أنه مسامعنا على جاء الذي التعدخل يف وذلك اجلزائري الطيب الواقع و ختماشى مبا تدايركها املشر  على
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 كما ، املرضى آطاف عن اآلطام وإزالة للشفاء الوحيد األمل هي العمليات هذه أن ابعتباير ، العاجل القرخب يف

 األعضاء زير  و نقل بعمليات خاص قانون وضع األفضل من كان إن و ، العالج تكاليف من تنقص أهنا

 نظرا  النواحي كل ومن هبا ختعلق ما كل فيه وحتدخد ، األحياء إىل األموات من و األحياء بني البشرخة

 هذا يف  احلاصلة للتغريات استجابة كذا و ، مبناسبتها حتدث أن ميكن اليت للتجاوزات ونظرا ، خلصوصيتها

 . اجملال

 اهلوامش

                                                           
 . 159-158، ص  1987ه 1407،  2شرف الدين أمحد ، األحكام الشرعية لألعمال الطبية ، طبعة  - 1

،   1999لدايت، عمليات نقل و زرع األعضاء البشرية بني الشرع و القانون ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ،مسرية عايد ا -1
 .295ص

 .48، ص   1998ه  1417، دار الفكر املعاصر ، بريوت ،  1لندى حممد نعيم الدقر ، موت الدماغ ، ط -2

رع األعضاء البشرية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فرع قانون املسؤولية إمسي قاوة فضيلة ، اإلطار القانوين لعمليات نقل و ز  -1
 .133، ص 2011_11_14املهنية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، بتاريخ 

، ص  2006ية عبد الكرمي مأمون ، رضا املريض عن األعمال الطبية و اجلراحية ) دراسة مقارنة( ، دار املطبوعات اجلامعية  اإلسكندر  -1
536. 

، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اخلاص  ، السنة -دراسة مقارنة–معاشو خلضر ، النظام القانوين لنقل وزرع األعضاء البشرية  -1
 .417ص ،    2015-2014اجلامعية 

املتعلق  1970فيفري  19املؤرخ يف  20-70رقم جتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري أوكل مهمة التحقق من الوفاة لألطباء وذلك يف االمر  -1
 .  21ابحلالة املدنية املعدل واملتمم  ، جريدة رمسية العدد 

 .32دعيج بطحي ادحيالن املطريي ، ، املوت الدماغي وتكييفه الشرعي ) دراسة فقهية طبية مقارنة( ، ص  - 1
 . 15ابلتجارة ابألعضاء البشرية ، جريدة رمسية عدد ، املتعلق  2009فرباير   25املؤرخ يف   01-09القانون رقم  -2
ة ، إمسي قاوة فضيلة ، اإلطار القانوين  لعمليات نقل و زرع األعضاء البشرية ، ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون املسؤولية املهني - 3

 . 144ص  2011

 . 19/11/2009، يف  25رة دو  -791معتمد من قبل جملس وزراء العدل العرب ، ابلقرار رقم  - 1

قبل التعديل "  و يف هذه احلالة ، جيوز االنتزاع بناءا على على املوافقة الكتابية للشخص املعين  و هو على قيد احلياة  164/2املادة   - 2
".... 

 لى قبوله لذلك ...."املتوىف أثناء حياته ع عرّب بعد التعديل " و يف هذه احلالة ،  جيوز االنتزاع  إذا  164/2املادة   -3
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 1433مجادى األوىل  13ا ، مؤرخ يف املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع األعضاء وتنظيمها و سريه 167-12مرسوم تنفيذي رقم  - 14

 .2012أبريل سنة  15املوافق لـ  1433مجادى األوىل  23، املؤرخة يف  22، اجلريدة الرمسية عدد  2012أبريل سنة  5املوافق لـ 
 . 516املرجع السابق ، ص  –دراسة مقارنة –معاشو خلضر ، النظام القانوين لنقل وزرع األعضاء البشرية   - 1



 بني تكريس النصوص و حتدايت الواقعمتكني الطفل من جودة احلق يف التعلمي يف العامل العريب :   أأ.دعاس نور ادلين              
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 عة التجاريةفعالية التحكيم كطريق حلل املناز 
 حممد عبد الفتاح بلهامل أ.                                                                

 جامعة أم البواقي/ ابحث دكتوراه                                                                       
 أ.جنار أمني                                                        

 جامعة أم البواقي/ ابحث دكتوراه                                                              
 

 الملخص
املرحلة النهائية لدعوى التحكيم وفق الشروط الشكلية يف تصدر حمكمة التحكيم حكمها 

كل املتفق عليه من األطراف.  ويكون واملوضوعية احملددة يف اتفاقية التحكيم، و ضمن اإلجراءات و الش
 هذا احلكم قابال للتنفيذ، كما ميكن أن يكون حمال للطعن. 

يعرض البحث طرق الطعن يف قرار التحكيم الداخلي، إجراءاته و آجاله و كذا طرق الطعن يف 
طعن و قرارات التحكيم الدويل سواء كان صادرا ابجلزائر أو أجنيب من خالل عرض اجلهات املختصة ابل

 اآلجال و اإلجراءات. 
Résumé  

La cour d'arbitrage rends son verdict dans la phase finale de 

la procédure d'arbitrage en conformité avec les exigences 

formelles et de fond énoncées dans la convention d'arbitrage, et 

dans les procédures et le format convenu par les parties. Cette 

disposition est exécutoire, il peut également faire l'objet d'un 

appel 

L’article Trouve de recours contre la décision d’arbitrage 
interne, les procédures, les délais ainsi qu’en matière  d'arbitrage 
international soit  elle a été délivrée en Algérie ou a l’étranger à 
travers la présentation des autorités compétentes et des délais de 

recours et des procédures. 
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 مقدمة
ميثل التحكيم أحد أهم الطرق الودية للفصل يف منازعات التجارة الدولية على وجه اخلصوص، فهو 
النظام الذي مبقتضاه ميكن الفصل يف املنازعة بواسطة أفراد عاديني بعيدا عن طريق القضاء. لقد حضي 

تباره الوسيلة املثلى حلل التحكيم ابهتمام ابلغ سواء على الصعيد الوطين أو على الصعيد العاملي، ابع
 النزاعات الناجتة عن عقود و أعمال التجارة الدولية، واليت ال ختلو معظمها من اتفاقيات التحكيم.

و ترجع هذه األمهية البالغة للتحكيم التجاري الدويل لكونه يقوم أساسا على إرادة األطراف الذين 
الذي يطبق على النزاع و االجراءات و مكان و لغة يتمتعون حبرية واسعة يف اختيار احملكمني، القانون 

كما أنه ميتاز ابلسرعة و التحرر من القيود الذي تضمنتها القاعدة الوطنية و تفادي البطء التحكيم... .
الذي تعرفه عادة احملاكم العادبة و تعدد إجراءات التقاضي فيها، و كذا اعتماده على وسائل التواصل 

 فات بني االفراد.احلديثة اختصارا للمسا
تتوج عملية التحكيم بصدور حكم أو قرار التحكيم الذي ميثل املرحلة النهائية لدعوى التحكيم، و 
الذي يصدر ضمن اإلجراءات و األشكال اليت يتفق عليها االطراف و حيددها القانون، و يكون هذا 

 نا هذه.احلكم قابال للتنفيذ كما ميكن أن يكون حمال للطعن وهو موضوع دراست
تظهر أمهية الدراسة يف انحيتني أساسيتني؛ األوىل علمية نظرية و الثانية عملية تطبيقية، فمن الناحية 
العلمية هتتم هذه الدراسة مبعاجلة موضوع طرق الطعن يف حكم التحكيم بطريقة أكادميية و قانونية، من 

االستعانة ابلتشريعات املقارنة، كما تظهر خالل حتليل خمتلف النصوص القانونية الواردة يف هذا الشأن مع 
أمهيته العملية يف كون التحكيم التجاري الدويل و كافة املوضوعات املتعلقة به من املواضيع املستحدثة و 
املهمة على حد سواء، خاصة يف جمال القانون اخلاص.األمر الذي يدفعنا إىل دراستها و التعمق فيها بغية 

 ي يف هذا اجملال.إثراء رصيد البحث العلم
قد يثور التساؤل حول مدى فعالية التحكيم كطريق حلل املنازعة التجارية الدولية األمر الذي يدفعنا إىل 
طرح اإلشكالية التالية: ما مدى حجية حكم التحكيم؟ مث هل خيضع حكم التحكيم ألشكال و اجراءات 

 الطعن نفسها اليت ختضع هلا األحكام القضائية؟ .
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كالية تولد أسئلة فرعية سنوجزها كاآليت: ما املقصود ابحلكم التحكيمي؟ ، ماهي طرق الطعن يف هذه االش
 احلكم التحكيمي؟ ، هل توقف طرق الطعن عملية تنفيذ األحكام و القرارات التحكيمية؟. 

 كل هذه التساؤالت و غريها سنحاول االجابة عليها من خالل اخلطة التالية:
ان طرق الطعن يف احلكم التحكيمي الداخلي و اجراءاته، و الذي يضم مطلبني حتت عنو  املبحث األول

املطلب األول تطرق إىل طرق الطعن يف حكم التحكيم الداخلي، املطلب الثاين اجراءات الطعن يف حكم 
 التحكيم الداخلي. 

ره مطلبني فجاء بعنوان طرق الطعن يف حكم التحكيم الدويل و الذي يتضمن بدو  املبحث الثاينأما 
املطلب االول الطعن ضد القرارات التحكيمية األجنبية ، املطلب الثاين الطعن ضد القرارات التحكيمية 

 الصادرة ابجلزائر ) دعوى البطالن (
 اعتمادان يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي مع االستعانة ابملنهج املقارن يف بعض اجلوانب.

الطعن يف قرار التحكيم الداخلي وإجراءاته يف املبحث األول و طرق طرق لذا كان لزاما عرض 
 الطعن يف قرار التحكيم الدويل يف املبحث الثاين.

 املبحث األول:  طرق الطعن يف قرار التحكيم الداخلي وإجراءاته

،  بل تركت ذلك للفقهاء القانونيني 1مل تتطرق غالبية التشريعات لتعريف احلكم أو القرار التحكيمي
 .2كما غاب يف االتفاقيات الدولية تعريف جامع مانع للقرار التحكيمي

كما عرف الدكتور عبد احلميد األحدب احلكم التحكيمي أبنه: "احلكم الذي يفصل يف حل النزاع 
 3أو يف نقطة ومطلب من نقاط ومطالب النزاع فصال هنائيا ويكون إلزاميا على أطراف النزاع".

، وإمنا ADHOCو عليه ال يصدر التحكيم من األفراد فقط كما هو احلال يف التحكيم احلر 
وحمكمة لندن للتحكيم الدويل  CCIيصدر أيضا من املؤسسات الدائمة كالغرفة التجارية الدولية 

L.C.I.A ومركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل، واهليئة األمريكية للتحكيم ،A.A.A.4
 

فصال كامال عن التحكيم متأثرا بقانون  1966ن اإلجراءات املدنية اجلزائري الصادر يف تضمن قانو 
اإلجراءات املدنية الفرنسي الذي حظر جلوء الدولة واملصاحل العمومية إليه، غري أن املشرع اجلزائري مل يتنب 
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 احلقل املدين قاعدة حصر التحكيم يف احلقل التجاري فقط كما قضى القانون الفرنسي، بل أجازه يف
املعدل لقانون اإلجراءات املدنية السابق الذكر  1993أيضاوهو ما كرسه يف املرسوم التشريعي لسنة 

. ونظرا لالختالف اجلوهري بني التحكيم الداخلي والتحكيم 20085وكذلك يف التعديل الالحق له لسنة 
)املطلب األول(، وإجراءات الطعن  التجاري الدويل سنوضح أوال طرق الطعن يف قرار التحكيم الداخلي

 ضد قرارات التحكيم الداخلية )املطلب الثاين(. 
 املطلب األول: طرق الطعن يف قرار التحكيم الداخلي

 تبدأ مرحلة الطعن بعد احلكم و قد خصها املشرع اجلزائري مبجموعة من اإلجراءات واملواعيد الدقيقة
 بعد مراحل التحكيم بصدور احلكم التحكيمي.
املتضمن  09-08من القانون  1035، 1033، 1032ومن خالل التمعن يف نصوص املواد 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، يتبني لنا أنه ميكن الطعن يف حكم التحكيم الداخلي عن طريق 
االستئناف )الفرع األول( وميكن الطعن فيه بواسطة استئناف األمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم 

 )الفرع الثاين(، كما ميكن الطعن فيه ابلنقض )الفرع الثالث(. 
 الفرع األول: استئناف قرار التحكيم الداخلي

يعترب الطعن ابالستئناف يف األحكام التحكيمية طعن أصلي أي القاعدة العامة من جهة وعادي 
م الصادر من احملكمة من جهة أخرى، فهو أصلي ألنه مبثابة يف التقاضي على درجتني، حبيث يقبل احلك

االبتدائية )الدرجة األوىل( الطعن ابالستئناف أمام اجمللس )الدرجة الثانية(، والطعن ابالستئناف طريق 
الطعن ابلنقض -عادي أيضا مبعىن أن الطاعن غري مقيد أبسباب معينة كما هو عليه الطعن غري العادي 

اب سواء كان األمر متعلق ابخلطأ يف القانون أو يف فهو حر يف إبداء ما يريد من أسب -والطعن اباللتماس
 الوقائع أويف اإلجراءات.

اختلفت التشريعات بشأن طرق الطعن يف أحكام التحكيم، منها من اختار طريقا مبسطا واكتفى 
ومنها من مسح ابلطعن يف حكم التحكيم 6بطعن وحيد يتمثل يف دعوى البطالن مثلما فعل املشرع املصري،

أقل تعقيدا من طرق الطعن ضد األحكام القضائية، فمعظم التشريعات ختلت عن املعارضة  ولكن بشكل
وكذلك األمر ابلنسبة للمشرع  1481حىت ال تتخذ سبيال إلضاعة الوقت مثل املشرع الفرنسي يف املادة 
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م غري قابلة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقوهلا: "أن أحكام التحكي 1032اجلزائري يف املادة 
 للمعارضة...".

وإذا سلمنا جبوازية االستئناف يف حكم التحكيم لدى بعض التشريعات فإن هذه األخرية رغم 
اتفاقها على جوازيته إال أهنا ختتلف من حيث إرادة األطراف يف اتفاقية التحكيم، وهذا ما أخذ به املشرع 

نون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه: "يرفع من قا 1033اجلزائري واملشرع الفرنسي، إذ نصت املادة 
االستئناف يف أحكام التحكيم يف أجل شهر واحد من اتريخ النطق هبا أمام اجمللس القضائي الذي صدر 

 7يف دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما مل يتنازل األطراف عن حق االستئناف يف اتفاقية التحكيم".
اإلجراءات املدنية الفرنسي على: "أن حكم التحكيم قابل من قانون  1432كما نصت املادة 

 8لالستئناف بشرط عدم التنازل من قبل األطراف يف اتفاقية التحكيم".
 استئناف حكم التحكيم كأصل:  -أوال

األصل أن حكم التحكيم يقبل االستئناف، واألصل هنا ينطبق على حكم التحكيم العادي ألنه ال 
حق االستئناف اثبت للخصوم حىت وإن مل ينص عليه يف اتفاق التحكيم،  يوجد نص خيالف ذلك، وأن

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه: "يرفع  1033وهو ما أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة 
 9االستئناف يف أحكام التحكيم يف أجل ...ما مل تتنازل األطراف عن حق االستئناف يف اتفاقية التحكيم".

واالستئناف يف حكم التحكيم مثله مثل استئناف األحكام القضائية ميكن أن ميتد إىل التفسري 
 10 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الفرنسي. 1483أوالتعديل أو اإللغاء وهو ما تضمنته املادة 

 استئناف التحكيم كاستثناء:  -اثنيا
اللبناين أخذوا ابلقاعدة يف استئناف حكم التحكيم إذا كان املشرع اجلزائري ونظرياه الفرنسي و 

مل جييزا استئناف حكم التحكيم الداخلي إال إذا  -مثال -الداخلي، فإن املشرع التونسي واملشرع الكوييت
من قانون التحكيم رقم  39اتفق األطراف على خالف ذلك، فاملشرع التونسي نص يف املادة 

يف أحكام التحكيم ما مل تنص اتفاقية  -2ابالستئناف... على انه: "ال جيوز الطعن 26/4/1993
 11التحكيم على خالف ذلك صراحة".
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ويفهم من النص أن منع استئناف حكم التحكيم هو األصل أي القاعدة وجواز االستئناف هو 
ى هو القاعدة يكون قد انطلق من األساس األول املبين عل االستثناء. واالجتاه الذي اعترب حق االستئناف

إرادة األطراف فإذا كان التحكيم وليد إرادة األطراف فمن ابب أوىل أن يسمح هلم االتفاق على عدم 
 .جوازية استئناف حكم التحكيم

 الفرع الثاين: استئناف األمر القاضي برفض التنفيذ
ل تتنوع الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، منها ما يقتصر على طريقة الطعن ابلبطالن كما فع

املشرع املصري، ومنها من فتح عدة طرق كاستئناف حكم التحكيم الداخلي، والطعن ابلبطالن عند التنازل 
عن االستئناف، واالستئناف يف األمر القاضي برفض الطعن كما هو احلال لدى املشرع الفرنسي، وهناك 

لتنفيذ حكم التحكيم  من اقتصر على جوازية استئناف حكم التحكيم الداخلي واستئناف األمر الرافض
 12الداخلي مثل ما فعل املشرع اجلزائري وهو ما سنفصله فيما يلي.

مبجرد صدور حكم التحكيم تغل يد احملكم ويتخلى عن النزاع، ويكون لألطراف يف هذه احلالة إما 
ليه تنفيذ حكم التحكيم اختياراي وإما إتباع طريق القضاء للتنفيذ إذا أراد أحدهم ذلك وهو ما نصت ع

ولتنفيذ حكم التحكيم جرباي البد من استصدار  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 1030املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وكون حكم التحكيم له  1035الصيغة التنفيذية طبقا لنص املادة 

 اكتسابه القوة التنفيذية.حجية الشيء املقضي فيه فور صدوره فهذا غري كاف للتنفيذ، فال بد من 
إن قابلية احلكم التحكيمي للتنفيذ بفعل الصيغة التنفيذية هي وضعية شبيهة بوضعية األحكام 
القضائية القطعية املكتسبة للقوة التنفيذية، غري أن قابلية احلكم التحكيمي للتنفيذ تظل مهددة ابحتمال 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  1035املادة الطعن فيه يف إطار املهل احملددة قانوان. حيث نصت 
يوما ..." و  15الفقرة األخرية على أنه: "ميكن للخصوم استئناف األمر القاضي برفض التنفيذ يف أجل 

عليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري سلك املنهج الذي سار عليه املشرع الفرنسي مع بعض االختالفات 
مبدأ جوازية االستئناف يف األمر الرافض للتنفيذ دون ذكر األمر ابلتنفيذ، أي البسيطة، حيث أكد على 

بعبارة أخرى اقتصرت أحكام املادة على حق طالب التنفيذ وحده ال غري دون ذكر األمر ابلتنفيذ ومل 
 يتحدث عن املطلوب ضده التنفيذ، ألن استئناف األمر الرافض ال خيص هذا األخري.
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جلزائري مل يتطرق للطرف الذي أمر بتنفيذ احلكم ضده، وذلك هبدف محاية ويالحظ أن املشرع ا
التحكيم عن طريق حكم التحكيم، فإعطاء االستئناف للطرف املزمع التنفيذ ضده يعين فتح ابب عرقلة 
التحكيم ومن مث املساس ابحملكوم له. وقد حذا املشرع اجلزائري حذو املشرع الفرنسي الذي نص يف املادة 

من ق. إ. م. الفرنسي على أن استئناف حكم التحكيم أو الطعن ببطالنه يعترب مبثابة استئناف يف  1488
وعلى رئيس اجلهة القضائية اليت مازالت تنظر طلب األمر  األمر لتنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.

القضية. حيث ال يوجد ابلتنفيذ أن يتخلى فورا عن الطلب انتظارا حلكم حمكمة االستئناف املطروح أمامها 
 13يف القانون اجلزائري ما يفيد أن جمرد استئناف حكم التحكيم يوقف األمر ابلتنفيذ.

 الفرع الثالث: الطعـــــــــن ابلنقــــض 
املتضمن قانون إ.م.إ تكون القرارات الفاصلة يف  09-08من القانون  1034حسب نص املادة 

بطريق النقض يف أحكام التحكيم إال إذا  14عليه ال ميكن الطعناالستئناف وحدها قبلة للطعن ابلنقض، و 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت  358وقع خلل يف تطبيق القانون وهذا حسب نص املادة 

 15وجها للطعن ابلنقض. 18حددت 
املادة وطبعا جيوز للمحكمة العليا أن تثري من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض طبقا لنص 

 16من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 360
 املطلب الثاين : إجراءات الطعن يف قرارات التحكيم الداخلية

سنتناول ابلتفصيل آجال االستئناف يف حكم التحكيم وأمر رفض تنفيذه )الفرع األول(، وإجراءات 
 الطعن ابلنقض )الفرع الثاين(. 

 رار التحكيم و أمر رفض تنفيذهالفرع األول:آجال االستئناف يف ق
قبل تسجيل الطعن يف حكم التحكيم يقتضي معرفة املدة املقررة قانوان للطعن، فال يوجد حكم أو 

 أمر قابل للطعن دون حتديد مدة طعنه )أوال(، ومعرفة اجلهة املختصة بذلك )اثنيا(. 
 آجال االستئناف يف أمر رفض تنفيذ حكم التحكيم:  -أوال

من قانون إ.م.إ آجال االستئناف بشهر واحد ابلنسبة  1033اجلزائري يف نص املادة  حدد املشرع
( ابلنسبة الستئناف أمر 15الستئناف حكم التحكيم ابتداء من يوم النطق ابحلكم، وخبمسة عشر يوما )
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الفقرة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  1035رفض التنفيذ ابتداء من يوم الرفض حيث نصت املادة 
 يوما ...". 15األخرية على أنه: "ميكن للخصوم استئناف األمر القاضي برفض التنفيذ يف أجل 

يوما حددت على منوال آجال استئناف األوامر على  15وما يالحظ على هذه الفقرة أن مدة 
تئناف اليت نصت على أنه: "يرفع االس 3من ق.إ.م.إ الفقرة  312العرائض املنصوص عليها يف املادة 

يوما  تبدأ من يوم  15يوما من اتريخ الرفض"، وقد ضبط املشرع اجلزائري مدة االستئناف بـ  15خالل 
 حىت ال يرتك حكم التحكيم دون تنفيذ.  17الرفض وليس من يوم التبليغ

فرق املشرع اجلزائري بني جهة استئناف حكم التحكيم وبني جهة استئناف أمر جهة االختصاص:  -اثنيا
اليت  09-08من القانون  1033، حيث نظمت جهة استئناف حكم التحكيم أحكام املادة 18يذالتنف

نصت على أن االختصاص بقضااي استئناف حكم التحكيم يؤول إىل اجمللس القضائي الذي صدر يف دائرة 
 اختصاصه حكم التحكيم، أما ابلنسبة للجهة املختصة بنظر قضااي استئناف أمر التنفيذ فهي اجملالس

الفقرة األخرية، ألنه إذا كانت اجلهة األوىل هي اجلهة العادية  1035القضائية وذلك حسب نص املادة 
اليت تفصل يف املوضوع مثلها مثل األحكام القضائية املستأنفة، فإن اجلهة الثانية هي اجلهة اليت تفصل يف 

 األوامر االستعجالية املستأنفة. 
ائية املختصة ابستئناف األمر الرافض للتنفيذ هي اجمللس القضائي وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهة القض

وليس رئيس اجمللس القضائي الذي خيتص بقضااي استئناف األوامر على العرائض، حيث نصت املادة 
من ق.إ.م.إ على أنه: "جيب على رئيس اجمللس القضائي أن يفصل يف هذا االستئناف يف أقرب  312/4

 19اآلجال".
 الفرع الثاين

 إجراءات الطعن ابلنقض 
يرفع الطعن ابلنقض أمام احملكمة العليا ابعتبارها اهليئة املختصة بنظر الطعون ابلنقض يف القرارات 
النهائية الصادرة عن اجملالس القضائية، أي ضد القرارات الفاصلة يف االستئناف، ومبا أن املشرع اجلزائري مل 

ت الفاصلة يف االستئناف يتعني الرجوع إىل األحكام العامة ينص على آجال الطعن ابلنقض يف القرارا
 للطعن ابلنقض.



   أأ.محمد عبد الفتاح بلهامل/ أأ.جنار أأمني                                          فعالية التحكمي كطريق حلل املنازعة التجارية    

 

  
139 

 

ات القانونية و  السياسيةللدراس البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

( 2من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يرفع الطعن ابلنقض يف أجل شهرين ) 354وطبقا للمادة 
 ( أشهر إذا مت3يبدأ من اتريخ التبليغ الرمسي للحكم املطعون فيه إذا مت شخصيا. وميدد األجل إىل ثالثة )

 التبليغ الرمسي يف موطنه احلقيقي أو املختار. 
وال يرتتب على الطعن ابلنقض وقف تنفيذ احلكم أو القرار يف جمال التحكيم التجاري الدويل، وهو 

20من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. 361ما أكدته املادة 
 

 املبحث الثاين

 طرق الطعن يف قرار التحكيم الدويل
العامة املتبعة خبصوص األحكام القضائية هي عدم املساس ابألحكام القضائية بعد تعترب القاعدة 

صدورها وذلك لضرورة استقرار احلقوق واملراكز القانونية، وهذا االستقرار ال يتحقق إال إذا اكتسب احلكم 
هذه األحكام  املعين حصانة حتول دون املساس به سواء بتعديله أو إلغائه، غري أنه من انحية أخرى جند أن

تصدر عن بشر ليسوا معصومني من اخلطأ سواء كان متعمدا أم غري متعمد. وابعتبار أن احملكم ال يستمد 
واليته من املشرع وإمنا من اتفاق التحكيم، فإن القرار الصادر منه يصري يف حكم العدم إذا كان اتفاق 

 كم واليته.  التحكيم منعدما أو ابطال فينعدم األساس الذي يستمد منه احمل
وعلى هذا األساس أقرت التشريعات واالتفاقيات الدولية طرقا خمتلفة للطعن ضد قرارات التحكيم 

وعليه سنتناول يف هذا املبحث طرق الطعن يف األحكام التحكيمية الدولية األجنبية )املطلب . 21الدويل
 )املطلب الثاين(.زائرطرق الطعن يف األحكام التحكيمية الدولية الصادرة ابجلاألول(، و 

 املطلب األول

 الطعن ضد القرارات التحكيمية األجنبية.
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف فقرهتا األوىل على ما يلي: "ميكن أن  1058تنص املادة 

يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن ابلبطالن يف احلاالت املنصوص عليها يف 
 أعاله."  1056دة املا

مبفهوم املخالفة يفهم أن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اخلارج ال ميكن أن يكون موضوع طعن 
من قانون اإلجراءات  1504ابلبطالن يف اجلزائر، وهو األمر نفسه املعتمد يف القانون الفرنسي يف املادة 
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نتهج يستحق التأييد ألنه يشجع على التوزيع املدنية الفرنسي اجلديد، ويرى األستاذ فوشار أن االجتاه امل
الدويل لالختصاص القضائي بني الدول جتاه أحكام التحكيم التجاري الدويل، حبيث يعرتف للقاضي 
الفرنسي حبق إبطال أحكام التحكيم الصادرة يف إقليمه لكن مينع عليه القيام بذلك ابلنسبة لألحكام 

ما أخذ به القانون اجلزائري، ألن أحكام التحكيم الصادرة يف اخلارج التحكيمية الصادرة يف اخلارج." و هو 
غري قابلة للطعن املباشر هلا، فلن يكون ذلك إال بطريقة غري مباشرة، وعليه سيتم عرض الطعن ابالستئناف 

 يف قرار التحكيم يف الفرع األول مث الطعن ابلنقض يف الفرع الثاين.
  قرار التحكيمالفرع األول: الطعن ابالستئناف يف

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، فإن األمر القاضي  1055طبقا ألحكام املادة 
برفض االعرتاف أو برفض التنفيذ يكون قابال لالستئناف، ومبفهوم املخالفة قد نفهم أن األمر القاضي 

د االستئناف ضد األمر القاضي ابالعرتاف ابالعرتاف والتنفيذ ال يكون قابال لالستئناف، إال أن املشرع قي
 والتنفيذ واستلزم أن تتوفر فيه شروط ذكرت على سبيل احلصر ال املثال.

فرق املشرع اجلزائري بني االستئناف كطريق عام، والذي يوجه ضد قرار القاضي الرافض لالعرتاف 
يوجه ضد حكم القاضي الذي  أوتنفيذ القرار التحكيمي مهما كان سببه )أوال( واالستئناف كطريق خاص

 يعرتف وأيمر بتنفيذ القرار التحكيمي يف حاالت خاصة جاء هبا املشرع على سبيل احلصر )اثنيا(. 
 استئناف األمر القاضي برفض االعتاف وبرفض تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب وإجراءاته:  -أوال

، حيث نصت املادة 22كم التحكيمييكون االستئناف يف هذه احلالة موجها ضد القرار ال ضد احل
على ما يلي: " يكون األمر القاضي برفض االعرتاف  23من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 1055

 أوبرفض التنفيذ قابال لالستئناف."
أخذ املشرع اجلزائري مببدأ االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم كأصل، وأن أي أمر من شأنه أن يصدر 

لالستئناف فورا ، ألن األصل يف ذلك هو املوافقة على االعرتاف والتنفيذ دون خالف ذلك فهو قابل 
مماطلة حلكم التحكيم الدويل واالستثناء هو الرفض ولذا جاءت املادة السالفة الذكر صرحية ومنحت طالب 

 24االعرتاف والتنفيذ احلق يف مباشرة الطعن يف األمر القضائي الرافض لطلبه.
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مر الصادرة عن اجلهة القضائية املختصة برفض االعرتاف أو التنفيذ تكون حمل من املؤكد أن األوا
وذلك  25استئناف أمام اجلهة القضائية اليت تعلو احملكمة اليت صدر عنها األمر برفض االعرتاف أو التنفيذ

اليت تنص على أنه: "... ميكن للخصوم استئناف األمر القاضي  26من ق.إ.م.إ 1035حسب نص املادة 
 ( يوما من اتريخ الرفض أمام اجمللس القضائي". 15رفض التنفيذ يف أجل مخسة عشر )ب

ويسجل االستئناف مبوجب عريضة مكتوبة ومعللة يربز فيها أسباب االستئناف أو ابألحرى أوجه 
اف الطعن املستند عليها، وال بد أن حتمل العريضة كل البياانت القانونية وتكون مرفقة ابألمر حمل االستئن

 وكذا القرار التحكيمي واتفاقية التحكيم.
 استئناف األمر القاضي ابالعتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي األجنيب وإجراءاته: -اثنيا

 حسب القانون اجلزائري : -1
عاجل املشرع اجلزائري استئناف األمر القاضي ابالعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدويل يف 

 تنص على ما يلي: "ال جيوز استئناف األمر القاضي ابالعرتاف أو التنفيذ إال يف اليت 105627نص املادة 
 احلاالت التالية:

 إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية ابطلة أو انقضاء مدة االتفاقية. -1

 إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها. -2

 ذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها. إ -3

 إذا مل يراع مبدأ الوجاهية. -4

 إذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض يف األسباب. -5

28إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل." -6
 

األوامر كمبدأ إال يف حاالت حمددة  أكد املشرع اجلزائري على عدم جواز االستئناف يف مثل هذه
وحمصورة. واحلكمة من ذلك ترجع إىل أن املشرع اجلزائري يدرك متاما أن السماح للمنفذ ضده بذلك 
سيؤدي ال حمالة إىل عرقلة التحكيم والدخول يف متاهات كان األطراف يف غىن عنها، مما يفقد اهلدف 

 عيد أطراف النزاع إىل نقطة الصفر. األساسي من اللجوء إىل هذا النظام اخلاص و ي
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لكن املشرع اجلزائري رغم اجتاهه هذا إال أنه انتهج سبيال من شأنه احلفاظ على التوازن بني مفارقة 
استقاللية التحكيم وضرورة الرقابة القضائية من خالل النص يف املادة السابقة على جوازية استئناف األمر 

لتحكيم الدويل يف احلاالت السابقة واليت جاءت على سبيل احلصر القاضي ابالعرتاف أو تنفيذ حكم ا
 29وسنتناوهلا ابلتفصيل عند التطرق لدعوى بطالن حكم التحكيم.

، وخالفا لالستئناف ضد 30و جتب اإلشارة إىل أن االستئناف يكون مبوجب عريضة مكتوبة ومعللة
ة عشر يوما، فإن االستئناف ضد األمر األمر الذي يرفض االعرتاف أو التنفيذ الذي يكون يف أجل مخس

القاضي ابالعرتاف أو التنفيذ يرفع أمام اجمللس القضائي خالل أجل شهر واحد ابتداء من اتريخ التبليغ 
 31من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 1057طبقا لنص املادة  الرمسي ألمر رئيس احملكمة

تأنف، فيحق للمحكوم لصاحله مباشرة إجراءات فإذا فصل اجمللس القضائي بتأييد األمر املس
التنفيذ، أما إذا قبل االستئناف مما يعين إلغاء األمر املستأنف فيه، فإن املعين لن يتمكن من تنفيذ القرار 

 32التحكيمي، على أن القرارات الصادرة عن اجمللس القضائي يف كلتا احلالتني قابلة للطعن ابلنقض.
 ية:حسب االتفاقيات الدول -2

أعطت أغلب االتفاقيات الدولية للقضاء حق الرقابة على القرارات التنفيذية للتحكيم وهذا املوقف  
لالتفاقيات جيد أساسه يف احرتام نصوص التشريعات الوطنية اليت تذهب غالبيتها إىل إمكانية الطعن يف 

إمكانية رفض تنفيذ القرار  )أ( على 2يف املادة  1927القرار التحكيمي.على غرار اتفاقية جنيف لعام 
التحكيمي من قبل القاضي املراد منه إسباغ الصفة التنفيذية على القرار املذكور، إذا وجد أن هذا القرار قد 

من اتفاقية  5نص املادة ا 1961مت إبطاله يف الدولة اليت صدر فيها. كما تبنت االتفاقية األوروبية لعام 
34ها واليت عددت بدورها أسباب إبطال القرار التحكيمي.من 9،33نيويورك وضمنته يف املادة 

يف حني  
 .36األسباب اليت ميكن مبوجبها رفض تنفيذ احلكم يف املادة اخلامسة منها 35حددت اتفاقية نيويورك

سبع حاالت على أساسها يستطيع املنفذ  1958وردت يف املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 
ألمر القاضي ابالعرتاف أو تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدويل األجنيب، ضده طلب االعرتاض على ا

 لكن يتضح أن املشرع اجلزائري أخذ ابحلاالت اخلمسة املذكورة، بينما مل يتطرق للحالتني األخريني ومها:
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 عندما يكون حكم التحكيم الدويل األجنيب غري ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة املختصة يف -1
 البلد اليت فيها أو مبوجب قانوهنا صدر احلكم. 

 37إذا كانت الدولة اليت يراد االعرتاف و التنفيذ هبا ال يقبل موضوع النزاع التحكيم أصال. -2
 الفرع الثاين: الطعن ابلنقض يف قرار التحكيم

ت من قانون اإلجراءا 1061الطعن ابلنقض هو طريق غري عادي للطعن وقد نصت عليه املادة 
تكون قابلة للطعن  1055/1056/1058بقوهلا: "القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  38املدنية واإلدارية

 39ابلنقض."
ابلتايل فإن القرارات الصادرة عن اجملالس القضائية يف االستئناف املرفوع ضد أمر رئيس احملكمة 

ابالعرتاف أو تنفيذ القرار  القاضي برفض االعرتاف أو تنفيذ القرار التحكيمي األجنيب أو القاضي
التحكيمي األجنيب، قابلة للطعن ابلنقض أمام احملكمة العليا ابعتبارها اهليئة املختصة بنظر الطعون ابلنقض 

 يف القرارات النهائية الصادرة عن اجملالس القضائية. 
( 2هرين )من قانون إ.م.إ أمام احملكمة العليا يف أجل ش 354يرفع الطعن ابلنقض طبقا للمادة 

( أشهر إذا مت 3يبدأ من اتريخ التبليغ الرمسي للحكم املطعون فيه إذا مت شخصيا، وميدد األجل إىل ثالثة )
التبليغ الرمسي يف موطنه احلقيقي أو املختار وذلك مبوجب عريضة موقعة من حمامي معتمد لدى احملكمة 

 العليا.
تعارض مع مبدأ حرية اإلرادة الذي حيكم مبادئ غري أن البعض رأى أن اللجوء إىل احملكمة العليا ي

التحكيم الدويل، كما أن طريق الطعن ابلنقض ميكن أن يستعمل كطريقة من أجل التهرب من تنفيذ 
االلتزامات من قبل الطرف سيء النية. كما أنه ال يوجد مربر يف إدراج هذا الطعن والذي ال خيدم التحكيم 

طالة مدة النزاع علما أن املشرع الفرنسي وكذا املصري مل يتطرقا إىل هذا التجاري الدويل كونه يؤدي إىل إ
 الطعن.

 املطلب الثاين: الطعن ضد القرارات التحكيمية الصادرة ابجلزائر)دعوى البطالن(
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تكون الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية بطريقني، إما ابلطعن املباشر ضد القرار التحكيمي 
لطرف الرافض هلذا القرار عن طرق دعوى البطالن، أو بطلب الطرف املستفيد االعرتاف وذلك بطلب من ا

 40وتنفيذ القرار التحكيمي.
ويعترب الطعن ابلبطالن عن طريق دعوى بطالن حكم التحكيم التجاري الدويل ضمانة أساسية 

.حكيملألطراف، كما أنه الطريق املشرتك بني خمتلف النظم القانونية ملراقبة حكم الت
وهي مسلك مغاير  41

لطرق الطعن املعروضة ضد األحكام، فال يستطيع القضاء املختص التغيري أو التعديل، إذ ال ميلك سوى 
احلكم بصحة حكم التحكيم أو احلكم ببطالنه دون جتاوز ذلك، وقد أمجعت كافة األنظمة القانونية على 

 نوعني من الرقابة، األوىل رقابة التنفيذ وتتم أثناء وجوب الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، وحصرهتا يف
القيام إبجراءات استصدار األمر ابلتنفيذ، والثانية هي رقابة البطالن اليت هتدف إىل إلغاء حكم التحكيم 

مل يتطرق املشرع اجلزائري لدعوى البطالن يف التحكيم الداخلي بتاات، واقتصر على الطعن  42ومنع تنفيذه.
والنقض. يف حني مل جيز الطعن يف حكم التحكيم التجاري الدويل الصادر ابجلزائر إال عن  ابالستئناف

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري بقوهلا:  1058طريق الطعن ابلبطالن وهذا طبقا للمادة 
ت املنصوص "ميكن أن يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر موضوع طعن ابلبطالن يف احلاال

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أعاله". 1056عليها يف املادة 
 سيتم عرض حاالت البطالن يف الفرع األول مث من حيث إجراءاته يف الفرع الثاين.

 الفرع األول: حاالت الطعن ابلبطالن
عن طريق دعوى بعض الفقهاء القانونيني أوردوا حاالت الطعن ابلبطالن كشروط موضوعية للطعن 

، وسنتطرق إىل تفصيل حاالت البطالن املتعلقة ابتفاقية التحكيم )أوال(، مث حاالت البطالن يف 43البطالن
 حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر )اثنيا(. 

 حاالت البطالن املتعلقة ابتفاقية التحكيم: -أوال

 سنفصلها فيما يلي.  من ق.إ.م.إ على ست حاالت للبطالن واليت 1056نصت املادة 
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إذا فصلت حمكمة التحكيم دون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية ابطلة أو انقضاء مدة  -1
 االتفاقية: 

ما نالحظه من هذه احلالة أهنا تتضمن ثالثة أسباب ميكن من خالهلا استئناف احلكم التحكيمي 
 ود االتفاقية، بطالهنا أو انقضاء مدهتا .وكلها تستند إىل وجود خلل يف اتفاقية التحكيم، وهي عدم وج

 * عدم وجود اتفاقية التحكيم:

يعترب عدم وجود اتفاقية التحكيم سببا لقبول دعوى بطالن احلكم التحكيمي، حيث ميكن للطرف 
الذي صدر احلكم ضده وكان غري راض به الطعن ابلبطالن شرط أن يقدم دليال على عدم وجود اتفاقية 

 44كمة املختصة.التحكيم أمام احمل

وجود  -ابلنظر إىل القانون الواجب التطبيق -وعلى هذا األساس ميكن للقاضي اجلزائري تقدير
اتفاقية التحكيم وصحتها ابعتبارها األساس القانوين للسلطات املعرتفة للقاضي، فيمكنه ممارسة الرقابة على 

يف اختصاصها، وموضوع وجود أو  اختصاص حمكمة التحكيم، ومراقبة مدى سالمة فصل هيئة التحكيم
عدم وجود اتفاقية حتكيم حيدده القانون املطبق عليها سواء كانت اتفاقية التحكيم أو شرط التحكيم واردة 
يف مضمون العقد أو عقد مستقل، على أنه يثبت وجودها، حتت طائلة البطالن ابلكتابة وتتحقق الكتابة 

طرفان من رسائل أو برقيات مكتوبة، وكذلك الرسائل اإللكرتونية يف اتفاق التحكيم إذا تضمن ما تبادله ال
e.mail  عن طريق شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( واليت أصبح يعتد مبستخرجاهتا يف إثبات معامالت

 45التجارة الدولية.

 * بطالن اتفاقية التحكيم:  

يف صورة اتفاق التحكيم، ومل  وتتحقق هذه احلالة سواء كانت االتفاقية يف صورة شرط حتكيم أو
حيدد املشرع اجلزائري أسبااب معينة لبطالن اتفاق التحكيم وعليه يتعني تطبيق القواعد العامة املتعلقة ابلعقود 
سواء من حيث عيوب اإلرادة، أو ابلنسبة حملل العقد أو سببه، و للتأكد من سالمة اتفاقية التحكيم جيب 

للعقد بل التأكد من احرتام النصوص القانونية املتعلقة ابلتحكيم كاحملل الذي  عدم االكتفاء ابلقواعد العامة
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ق.إ.م.إ والذي مفاده أن اللجوء إىل التحكيم يكون يف احلقوق اليت لألطراف  1006نصت عليه املادة 
يتهم، مطلق التصرف فيها، وال جيوز التحكيم يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام أو حالة األشخاص أو أهل

ق.إ.م.إ.ج، ألن اتفاقية التحكيم  1008ووجوب الكتابة املنصوص عليها حتت طائلة البطالن يف املادة 
الشفاهية غري مقبولة وال يبىن عليها التحكيم حىت وإن رضي الطرفان بذلك أمام هيئة التحكيم، وإذا ما 

 متها للبطالن.حدثت وجرى التحكيم على هذه الصورة فإن العملية التحكيمية معرضة بر 

وكذلك من العيوب املؤثرة على اتفاقية التحكيم عدم تعيني احملكمني أو احملكم يف اتفاقية التحكيم 
أو مل يتم حتديد كيفية تعيينهم، هذا ابلنسبة لشرط التحكيم. أما ابلنسبة التفاق التحكيم فهو اآلخر البد 

ء احملكمني أو كيفية تعيينهم وإال كان عرضة من كتابته، كما جيب تضمني االتفاق موضوع النزاع وأمسا
 46لدعوى البطالن.

 *انقضاء ميعاد اتفاقية التحكيم: 

املسألة األخرى اليت يقوم القاضي مبراقبتها هي مدى فصل احملكم أو احملكمون يف الدعوى يف املدة 
حكيم تكون يف هذه احلالة احملددة هلم، فعندما يصدر احلكم التحكيمي بعد املهلة احملددة، فإن اتفاقية الت

منتهية وميكن للجهة القضائية أن تلغي األمر القاضي ابلتنفيذ أو أن تقوم إببطال احلكم التحكيمي إذا كان 
 مقر هيئة التحكيم اليت أصدرته داخل إقليم الرتاب الوطين.

 إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون:  -2

السائد يف تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم هو حرية األطراف، وال يرد عليها أية قيود املبدأ 
ابستثناء تلك املستخلصة من احرتام املبادئ العليا املتعلقة ابحرتام مبدأ املساواة بني األطراف، توفر الشروط 

 47حقوق الدفاع. القانونية يف احملكم، حياد حمكمة التحكيم وعدم احنيازها، وكذا احرتام

من ق.إ.م.إ.ج على ضرورة تعيني احملكمني يف شرط التحكيم وأوردت  1008وقد نصت املادة 
من نفس القانون يف فقرهتا الثانية على ضرورة  1012هذا بصيغة الوجوب واإللزام، كما أكدت املادة 

. وعليه إذا ثبت لدى 48ينهمتضمني اتفاق التحكيم وحتت طائلة البطالن على أمساء احملكمني أو كيفية تعي



   أأ.محمد عبد الفتاح بلهامل/ أأ.جنار أأمني                                          فعالية التحكمي كطريق حلل املنازعة التجارية    

 

  
147 

 

ات القانونية و  السياسيةللدراس البيبانجملة          2016 ديسمرب –الثاينالعدد         

اجلهة القضائية املختصة أن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر معيب كون اتفاقية التحكيم مل تعني 
 احملكمني أو مل حتدد كيفية التعيني طبقا للقانون فإهنا تقضي ببطالنه.

 إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة املسندة إليها:  -3

وجوب احرتام احملكمني حدود املهمة املسندة  1056/3الشرط حسب نص املادة  يقصد هبذا
إليهم وإال تعرض حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر إىل البطالن.وهلذا املشرع اجلزائري عند نصه على 

يف حتديد مهمة احملكمني مل يتطرق إىل شرط التحكيم واكتفى ابلنص عليها يف اتفاق التحكيم حيث نص 
من ق.إ.م.إ على: "جيب أن يتضمن اتفاق التحكيم حتت طائلة البطالن موضوع  1012املادة 

 49من نفس القانون اخلاصة بشرط التحكيم على التعيني فقط. 1008/2النزاع..."، بينما اكتفت املادة 

كم وعليه فمحكمة التحكيم مقيدة مبا هو مطلوب من أطراف التحكيم، فمن املنطقي أن يتقيد احمل
عند فصله يف املنازعة و إصداره احلكم فيها حبدود املهمة املوكول إليه القيام هبا ومن الطبيعي أن يؤدي 
جتاوزه ألداء هذه املهمة وإصداره حكما حتكيميا خارج نطاق املسألة املتنازع عليها واملعهود إليه الفصل 

 50فيها، إىل الطعن ببطالن احلكم التحكيمي.
أن حكم  14/06/1984كمة النقض الفرنسية )الغرفة املدنية الثانية( بتاريخ وهذا ما قضت به حم

التحكيم القاضي أبكثر مما يطلبه اخلصوم يعد خروج حمكمة التحكيم عن املهمة املسندة إليها وابلتايل 
 51ضرورة إبطاله.

 إذا مل يراع مبدأ الوجاهية:  -4

ق الدفاع إخالال مببدأ أساسي يف التقاضي، و هو يعد اإلخالل مببدأ املواجهة، أو اإلخالل مببدأ ح
 من النظام العام.

وقد حيدث اإلخالل حبق الدفاع أثناء املرافعات الشفوية وسوء تنظيمها، وعند تبادل املقاالت 
وكذلك ابلنسبة إلجراءات اإلثبات، كأن تنتقل هيئة التحكيم إىل املعاينة دون تبليغ األطراف حلضور هذه 

داء آرائهم بشأهنا، واملطلوب هو إعالمهم بغض النظر عن حضورهم أو غياهبم، أو تقوم بتعيني املعاينة إلب
 خبري دون علمهم بذلك ،أو مبوعد بداية مهمته لتمكينهم من مناقشة تقرير اخلربة.
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وهلذا يكون ابطال حكم التحكيم الدويل الصادر ابجلزائر إذا كان خاليا من هذه اإلجراءات حسب 
 1058/2.52، و1056/4املادتني 

 حاالت البطالن يف حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر: -اثنيا
 إذا مل تسبب حمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض يف األسباب:  -1

 * انعدام األسباب:
وطلب البطالن وهذا ما نصت عليه املاداتن  53جيب أن يكون احلكم أو القرار التحكيمي مسببا

 . 54ق.إ.م.إ.ج من 1056/5
وإلزامية التسبيب يف حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر أمر طبيعي ألنه ينسجم مع النظام 
القانوين يف اجلزائر، وخالصة القول أن التسبيب يف حكم التحكيم الدويل الصادر خارج اجلزائر أمر وجويب 

 55 ر يف اجلزائر إىل البطالن.وختلفه سيؤدي حبكم التحكيم أاي كان نوعه داخليا أم دوليا صد
 * تناقض األسباب: 

من  1056البد أن تكون األسباب يف حكم التحكيم غري متناقضة، حسب نص املادة 
مبعىن أن القاضي قبل إصداره لألمر، من الواجب عليه تفحص احلكم للتأكد من عدم  56ق.إ.م.إ.ج

 58خاصة مع منطوق القرار. 57وجود تناقض يف التسبيب 
لتناقض يف األسباب يف حالة ما إذا استند إىل أفكار قانونية خمتلفة ومتناقضة، أو إذا استند ويثبت ا

إىل تفسري للمستندات أو استخالص من الوقائع خيتلف عن تفسري آخر انتهى إليه موضع آخر من احلكم،  
يف احلكم على لسان  كأحد أسبابه، والعربة مبا تورده حمكمة التحكيم كأسباب له، وليس ابلعبارات الواردة

 األطراف. 
إىل تكييف تناقض  1976جوان  16وقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية منذ حكمها يف 

و انتهج املشرع  59األسباب مبا يؤدي غلى بطالن حكم التحكيم.  (absence)األسباب أبنه خلو 
ة الفرنسي، غري أنه و من قانون اإلجراءات املدني 1502اجلزائري هنج املشرع الفرنسي يف نص املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري  1056اخلمسة املذكورة يف املادة  60ابإلضافة إىل احلاالت
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أضاف املشرع اجلزائري حالة عدم تسبيب حمكمة التحكيم حلكمها واليت ال وجود هلا يف قانون اإلجراءات 
 61املدنية الفرنسي.

 الفا للنظام العام الدويل: إذا كان حكم التحكيم خم -2
على خالف الشروط اخلمس السابقة اليت يثريها األطراف، فإن شرط خمالفة احلكم التحكيمي 

 62للنظام العام تتمسك به وتثريه اجلهة القضائية من تلقاء نفسها.
تحرى فإذا كان حكم التحكيم الداخلي صدر يف اجلزائر خمالف للنظام العام يف اجلزائر فإن القاضي ي

 ذلك مليا، وإذا ما ثبت لديه ذلك فالنتيجة هي اإللغاء، أو يرفض تنفيذه حسب األحوال. 
وهلذا جيب على األطراف عند إبرام اتفاقية التحكيم وعلى احملكمني املعنيني للقيام ابلتحكيم أن 

ي واخلاصة ابلتحكيم وأال يراعوا القواعد اآلمرة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائر 
 خيالفوها وإال عرضوا حكم التحكيم إىل اإللغاء أو منع التنفيذ. 

ويف هذه احلالة تكون الرقابة القضائية إجراء طبيعي وضروري تقتضيه املصلحة العليا للمجتمع 
 . 63اجلزائري

 * انعدام النظام العام الدويل يف اجلزائر: 
يل هو جمموعة القواعد اليت تضعها االتفاقيات الدولية واألعراف ميكن القول أن النظام العام الدو 

الدولية، وجمموع املبادئ الدولية املتفق عليها مثل مبدأ حسن النية يف العالقات االقتصادية الدولية، واحرتام 
 64القواعد األساسية للعدالة السيما حقوق الدفاع.

أنه: "...إذا كان حكم التحكيم خمالفا من ق.إ.م.إ اجلزائري على  1056/6وقد نصت املادة 
 للنظام العام الدويل." 

ويفهم من ذلك أن املشرع اجلزائري مثله مثل املشرع الفرنسي أقر ابلنظام العام الداخلي والنظام العام 
الدويل على خالف املشرع املصري الذي تنكر ملا يسمى ابلنظام العام الدويل، ومل يتطرق له أصال يف قانون 

 ، بل اعتمد يف مجيع قواعده على النظام العام يف مجهورية مصر العربية فقط. 27/94حكيم رقم الت
( فصل بني النظام العام يف 1056/6ومهما يكن فاملشرع اجلزائري يف نص املادة السالفة الذكر )

لدويل اجلزائر والنظام العام الدويل، حيث فرض على القاضي الذي ينظر دعوى بطالن حكم التحكيم ا
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الصادر يف اجلزائر أن يتحقق من مدى عدم خمالفته للنظام العام الدويل وليس النظام العام الداخلي كما هو 
  احلال ابلنسبة ألحكام التحكيم الداخلية.

كما جيب على القاضي أن يفرق بني آاثر هذين النوعني من النظام العام وأال يعتمد عند حتديده 
املعايري الداخلية ألنه ليس كل ما خيالف النظام العام الداخلي خيالف حتما النظام النظام العام الدويل على 

 العام الدويل والعكس صحيح.
وللتقرب من مفهوم النظام العام الدويل يف اجلزائر جيب عدم خمالفة القواعد املدرجة يف ميثاق األمم 

املصادقة عليها يف اجلزائر شريطة احرتام مبدأ املتحدة، والقواعد االتفاقية املدرجة يف االتفاقيات الدولية 
 65املعاملة ابملثل.

 الفرع الثاين: إجراءات بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر :
من قانون اإلجراءات  1506، 1505اإلجراءات اليت نص عليها املشرع الفرنسي يف املادتني 

سواء من حيث  1060، 1059اجلزائري يف املادتني املدنية الفرنسي هي نفسها اليت نص عليها املشرع 
 اجلهة املختصة واآلجال )أوال(، أو من حيث آاثر الطعن ابلبطالن على التنفيذ )اثنيا(. 

 اجلهة املختصة واآلجال:  -أوال
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: "يرفع الطعن ابلبطالن يف حكم التحكيم  1059تنص املادة 

أعاله، أمام اجمللس القضائي الذي صدر حكم التحكيم يف دائرة  1058يه يف املادة املنصوص عل
 اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من اتريخ النطق حبكم التحكيم. 

 66( من اتريخ التبليغ الرمسي لألمر القاضي ابلتنفيذ".1ال يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد )
تصاص ابلنظر يف الطعن ببطالن احلكم التحكيمي الصادر يف طبقا للمادة املذكورة أعاله فإن االخ

 اجلزائر يؤول للمجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم يف دائرة اختصاصه. 
فاملشرع اجلزائري عامل حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر كاحلكم القضائي، واعترب حمكمة 

لدعوى البطالن ال ينظرها كقاضي استئناف  التحكيم كدرجة أوىل، لكن اجمللس القضائي عند نظره
يستطيع اإللغاء و التعديل، وإمنا يعاجلها كقاضي بطالن، إما يقبلها ويقضي ببطالن حكم التحكيم وإما 

 يرفضها ويثبت احلكم.
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و مل يتطرق املشرع اجلزائري لتحديد اإلجراءات اخلاصة برفع دعوى البطالن، لكن ابلرجوع للمشرع 
من ق.إ.م. الفرنسي واليت قالت بوجوب تطبيق  1057ل يف هذا األمر يف نص املادة الفرنسي فقد فص

من نفس القانون اليت أوجبت احرتام اإلجراءات العادية يف التقاضي، أي  1487الفقرة األوىل من املادة 
 البد من تكليف الطرف اآلخر حلضور اجللسة ومتكني األطراف من الدفاع عن حقوقهم.   

من ق.إ.م.إ.ج السالفة الذكر مل حتدد ميعادا  1059يتعلق ابآلجال فإنه وحسب املادة أما فيما 
معينا لرفع دعوى البطالن، بل أجازت إقامتها مبجرد صدور حكم التحكيم دون انتظار التبليغ. ويف حالة 

ن يرفع دعوى شروع احملكوم له يف إجراءات االعرتاف أو التنفيذ فإن احملكوم عليه جمرب يف هذه احلالة أ
البطالن قبل انقضاء شهر واحد من يوم التبليغ الرمسي لألمر القاضي ابلتنفيذ، ابعتباره التاريخ األول الذي 
سيطلع احملكوم عليه على حكم التحكيم واألمر بتنفيذه، وأن مجيع اإلجراءات األوىل املتعلقة بطلب 

اهية، وعلى هذا األساس أعطى املشرع فرصة االعرتاف والتنفيذ مل يكن على علم هبا ألهنا مل تكن وج
 67للمحكوم عليه لرفع دعوى البطالن هذه.

 آاثر البطالن على تنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزائر.  -اثنيا
من ق.إ.م.إ على أنه مبجرد رفع أي طعن يف حكم التحكيم  1060نص املشرع اجلزائري يف املادة 

التنفيذ وال حيتاج إىل رفع دعوى بوقفه، ومل يكتف بذلك بل جعل من آجال الدويل سينتج عنه فورا وقف 
 ممارستها موقفة للتنفيذ. 

واملالحظ أن هذه املادة جاءت عامة ابلنسبة جلميع الطعون الواردة على أحكام التحكيم سواء  
إذا قضت حمكمة  كانت مباشرة أو غري مباشرة عند التنفيذ، كما أن املشرع اجلزائري مل يتطرق حلالة ما

 68االستئناف برفض دعوى البطالن، وحلالة ما إذا قبلت دعوى البطالن من قبل اجمللس القضائي.
 اخلامتة 

اهتم املشرع اجلزائري شأنه يف ذلك شأن املشرع الفرسي مبوضوع التحكيم التجاري الدويل الذي يعد 
تنظيمه الدقيق و احملكم لطرق الطعن يف  من املواضيع البالغة األمهية كما سبق و ذكران و ذلك من خالل

القرار التحكيمي، حيث تعد هذه األخرية اآللية الرقابية الوحيدة اليت أوجدها املشرع اجلزائري و اليت ختضع 
عملية التحكيم عموما و حكم أو قرار التحكيم خصوصا إىل ضوابط و إجراءات معينة و اليت تكسبه 
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، و عليه يكتفي القاضي الوطين ابلرقابة القضائية على أحكام التحكيم من بدورها طابع االلزامية و اجلدية
 .خالل التأكد من وجود احلكم التحكيمي و أن هذا األخري غري خمالف للنظام العام

 اهلوامش :
                                                           

اقتصرت على تنظيم اجلانب الشكلي  لمعظم التشريعات مل تتناول تعريف احلكم التحكيمي رغم ختصيصها له عنواان خاصا به، ب -1
رع الفرنسي عاجل احلكم التحكيمي يف الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع لقانون فاملش،واملضمون، وكل البياانت الالزمة للحكم
 . ، وال توجد أية إشارة فيها إىل تعريف احلكم التحكيمي1480إىل املادة  1469اإلجراءات املدنية اجلديد يف املواد من 

جامعة احلاج  -كلية احلقوق والعلوم السياسية  -دكتوراه يف القانون اخلاص( احلكم التحكيمي والرقابة القضائية )رسالة -أنظر: بشري سليم -
 . 43-42ص  - 2011-2010 -ابتنة -خلضر

 Sardisudتعرضت لتحديد املقصود من حكم التحكيم وذلك يف قضية  5/3/1994غري أن حمكمة استئناف ابريس املنعقدة بتاريخ 
اليت تفصل بشكل حاسم أو هنائي كليا أو جزئيا يف النزاع املعروض عليهم، سواء أكان هذا  بقوهلا: "يقصد حبكم التحكيم أعمال احملكمني

 احلكم يف املوضوع أم االختصاص، أم يف مسالة إجرائية تؤدي هبم إىل إهناء اخلصومة. 
 .33ص -2009 -ردنعمان، األ -دار الثقافة للنشر والتوزيع -الطبعة األوىل -بطالن حكم احملكم –أنظر: رضوان اجلغبري  -

اء وقضت حمكمة االستئناف كذلك: "أن القرار املعلل الذي أصدره احملكم )...( ومبوجبه، وبعد دراسة املوقفني املتقابلني للطرفني، رفض إرج
 البت يف الدعوى، له طبيعة قضائية ويشكل حكما حتكيميا قابال ملراجعة اإلبطال امللحوظة يف القانون..." 

 .302ص -1998 -د.م.ن -رفادار املع -د.ط -اجلزء الثاين -موسوعة التحكيم )التحكيم الدويل( -ميد األحدبأنظر: عبد احل -
، حيث عاجل احلكم 1994لسنة  27وكذلك األمر ابلنسبة للمشرع املصري، الذي خصص قانوان خاصا للتحكيم  وهو القانون رقم 

، واليت جاءت بدورها خالية من 51إىل املادة  39إهناء اإلجراءات" يف املواد من التحكيمي يف الباب اخلامس حتت عنوان "حكم التحكيم و 
 أي تعريف للحكم التحكيمي. 

اءات وابلنسبة للمشرع اجلزائري، فلم يشر كذلك  لتعريف حكم التحكيم سواء يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري القدمي، أو يف قانون اإلجر 
  املدنية واإلدارية اجلديد.

 .45-44-43ص -املرجع نفسه -أنظر: بشري سليم -
( 21/7/1961الدويل على غرار املعاهدة األوروبية للتحكيم الدويل املنعقدة جبنيف ) التجاري ابلتحكيم املتعلقة الدولية االتفاقيات خلت -2

موذجي للتحكيم التجاري الدويل املعتمد (، والقانون النUNCITRALوقواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )
 من أي تعريف حلكم التحكيم. (1985يوليو  21من جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )

 .300ص -املرجع السابق -عبد احلميد األحدب -3
 .46-45ص -املرجع السابق -بشري سليم -4
 .43ص  -2009أبريل  -العدد الثاين -جملة التحكيم -زائري اجلديدمقالة بعنوان قانون التحكيم اجل -عبد احلميد األحدب -5
 .  296 -295ص  -املرجع السابق -بشري سليم -6
 7، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08قانون رقم  -
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8- “ LA Sentence arbitrale est susceptible d’appel a moins que les parties n’aient renoncé a 
l’appel dans la conventions d’arbitrage”.  

 299.9 -298ص -املرجع نفسه -بشري سليم -
10 - Ph. FOUCHARD/ Emanuel GAILLARD/ Berthold GOLDMANE- traite de 

l’arbitrage commercial international- édition LITEC. 1996.P 1029. 

 299 -298ص -املرجع السابق -بشري سليم - 11
 .303-300ص  -املرجع نفسه -12
 313.13 -312 -311ص  -املرجع السابق -بشري سليم -

، فإن أحكام التحكيم غري قابلة للمعارضة إال أنه جيوز الطعن فيها عن 1032ابالعتماد على ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املادة  -14
 عرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة أمام احملكمة املختصة قبل عرض النزاع على التحكيم. طريق ا

 -بن عكنون. اجلزائر -ديوان املطبوعات اجلامعية -د. ط -املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية -أنظر: فرجية حسن -
 .475ص -2010

 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08قانون رقم  -15
كلية   -مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع قانون التنمية الوطنية -دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري الدويل -حدادن الطاهر -16

 .140 -139ص  -2012 -تيزي وزو  -جامعة مولود معمري -احلقوق والعلوم السايسية
ق.إ.م.إ(، واعتمد املشرع اجلزائري على يوم الرفض  312هي نفس الفكرة الواردة يف األوامر على العرائض املنصوص عليها يف املادة ) -17

 ألنه منطقيا ال يعقل تبليغ طالب التنفيذ الذي ينتظر أمر اجلهة القضائية حلظة بلحظة.
 317.18 -316 -315 -314ص  - -بشري سليم -املرجع السابق 

 319.19 -318 -317ص -املرجع نفسه -
 .140 -139ص  -املرجع السابق -حدادن الطاهر -20
ة مل تشر االتفاقيات الدولية إىل طرق الطعن يف القرارات التحكيمية التجارية الدولية و إجراءاته وإمنا تركت ذلك إىل القوانني الداخلي -21

 للدولة املعنية. 
ص  -2008 -عمان. األردن -دار الثقافة للنشر والتوزيع -1ط -التحكيم التجاري الدويل )دراسة مقارنة( -حممد ساميأنظر: فوزي  -

393. 
 .65ص  -2004 -بن عكنون. اجلزائر -ديوان املطبوعات اجلامعية -2ط. -التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر -عليوش قربوع كمال -22
على أنه: "يكون القرار الذي يرفض االعرتاف أو التنفيذ  22مكرر 458املدنية و اإلدارية  كانت املادة قبل تعديل قانون اإلجراءات  -23

 قابال لالستئناف".
 . 334ص  -املرجع السابق -بشري سليم -24
 .128 -127ص  -املرجع السابق –حدادن الطاهر -25
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تبار أن األمر املستأنف هو أمر على ذيل عريضة نرى أن االختصاص يف مل حتدد هذه املادة اجلهة املختصة للنظر يف االستئناف لكن ابع -26

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت تنص على ما يلي: "يرفع  1057نظر االستئناف يكون للمجلس القضائي طبقا لنص املادة 
 رمسي ألمر رئيس احملكمة". ( ابتداء من اتريخ التبليغ ال1االستئناف أمام اجمللس القضائي خالل شهر واحد )

 .335ص  -املرجع السابق -. / أنظر كذلك بشري سليم128ص  –أنظر: املرجع نفسه
من قانون اإلجراءات املدنية القدمي على ما يلي : "ال جيوز استئناف القرار الذي يسمح ابالعرتاف أو التنفيذ  23مكرر  458تنص املادة  -27

 إال يف احلاالت التالية: 
 متسكت حمكمة التحكيم خطأ ابختصاصاهتا أو بعدم اختصاصها.إذا  -
 إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون اتفاقية حتكيم أو بناء على اتفاقية ابطلة أو انقضت مدهتا.  -
 إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفني للقانون. -
 املسندة إليها.إذا فصلت حمكمة التحكيم دون االمتثال للمهمة  -
 إذا فصلت حمكمة التحكيم زايدة عن املطلوب أو مل تفصل يف وجه من وجوه الطلب. -
 إذا مل يراع مبدأ حضور األطراف. -
 إذا مل تسبب حمكمة التحكيم أو مل تسبب مبا فيه الكفاية أو إذا وجد تضارب يف األسباب. -
 الدويل.  إذا كان االعرتاف أو التنفيذ خمالفا للنظام العام -

 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08قانون رقم -28
 .338ص -املرجع السابق -بشري سليم -29
 .136ص  -املرجع السابق -حدادن الطاهر -30
لى ما يلي: "يرفع االستئناف أمام اجمللس القضائي خالل أجل شهر واحد من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ع 1057تنص املادة  -31
 ( ابتداء من اتريخ التبليغ الرمسي ألمر رئيس احملكمة."  1)

 .137ص  -املرجع نفسه -حدادن الطاهر -32
33- “ L’annulation dans un Etat contractant d’une sentence arbitrale régie par la présente 
convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution dans un 
Etat contractant que si cette annulation a été prononcée dans lequel ou d’après la loi 

duquel la sentence a été rendue...” 

 -1997-دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع -د. ط -التجارة الدولية( التحكيم التجاري الدويل )دراسة يف قانون -أنظر حمسن شفيق
 . 327ص -مصر

 -326ص  -املرجع نفسه -./ أنظر كذلك يف هذا الشأن أنظر حمسن شفيق393 -392ص  -املرجع السابق -فوزي حممد سامي -34
327. 

يتضمن االنضمام، بتحفظ، إىل االتفاقية اليت  1988نوفمرب  5لـ  املوافق 1409ربيع األول عام  25املؤرخ يف  22-88املرسوم رقم  -35
 -ج. ر –واخلاصة ابعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها  1958يونيو سنة  10صادق عليها مؤمتر األمم املتحدة يف نيويورك بتاريخ 

 .48عدد 
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 . 133ص  -املرجع السابق -حدادن الطاهر -36
 .342-341ص  -السابق املرجع -بشري سليم -37
من قانون اإلجراءات املدنية القدمي كانت تنص على أنه: "تكون أحكام اجلهات القضائية، الصادرة بناء على طعن  28مكرر  458املادة  -38

 ، قابلة للطعن ابلنقض".23مكرر  458و 22مكرر  458ابلبطالن لقرار حتكيمي أو ابالستئناف طبقا للمادتني 
 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08قانون رقم  -39

40- Philippe FOUCHARD – ECRITS DROIT DE L’ARBITRAGE.  DROIT DU 
COMMERCE INTERNATIONAL – COMITE FRANCAISE DE L’ARBITRAGE- 

2007- PARIS – P441. 

41- HOCINE Farida- l’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge Algérien 
sur l’efficacité de l’arbitrage commercial international- thèse pour le doctorat en droit- 

université MOULOUD MAMMERI- tizi-ouzou- faculté de droit et sciences politiques-
p259-260. 

 .347ص  -املرجع السابق -بشري سليم -42
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 بني تكريس النصوص وحتدايت الواقع

 
 الدينأ . دعاس نور 

 ابحث دكتوراه
 01جامعة ابتنة 

 
 امللخص:

يهدف هذا البحث إىل التطرق إىل التعليم كحق من حقوق اإلنسان، حيث أنه حق معرتف به 
ومكرس على نطاق واسع يف واثئق حقوق اإلنسان، ويعترب حقا داعما لكرامة الفرد، األمر الذي يستوجب 

التعليمية وضمان تلقيه تعليما جيدا وذا نوعية،  ضمان مرحلة وصول الطفل بشكل خاص إىل املرافق
 فيساعد املنتفعني منه على تطوير مهاراهتم ليسهل معه الوصول للوسائل الكفيلة لتلبية احتياجاهتم .

وآخذين يف ذات االعتبار عنصر اجلودة يف التعليم والعقبات الشائعة يف اجلزائر واجلهود املبذولة 
وضوعات حمل التقارير املتخصصة السيما تلك الصادرة عن منظمة لتجاوزها، إذ أصبحت هذه امل
 اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة.

  . احلق يف التعليم، جودة التعليم، املنظومة التعليمية الطفل، حقالكلمات املفتاحية: 
Summary: 
 

This research aims to address the education as a human 

right, as recognized and dedicated on a large scale in the human 

rights documents, is supporter of the dignity of the individual, 
Which requires ensuring in particular the child's access to 

educational facilities, and he gets a good and quality education, so 

it helps the enjoying to develop their skills to meet their needs. 

And taking into account the common obstacles in the Arab 

world and efforts to overcome them, As these issues have become 



بني تكريس النصوص و حتدايت الواقعأأ.دعاس نور ادلين                 متكني الطفل من جودة احلق يف التعلمي يف العامل العريب :  

 

  
158 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 جوان  -الثالث العدد         

mean part in reports, especially those issued by the United 

Nations UNICEF. 

Key words: 

 the right of the child, the right to education, quality of 

education, the educational system 

 مقدمة:
كثريا ما هيمن يف االعتقاد السابق أبن أي مسعى لتحقيق الرفاه والكرامة اإلنسانية ال يكون إال من 

 خالل سد احلاجة املادية لإلنسان يف خمتلف مناحي احلياة .
دواعي الفطرة البشرية وانتشار الوعي مت التحول حنو ضرورة مراعاة مفهوم اإلنسان القائم على لكن 

تركيبة مزدوجة جتمع بني اجلوانب املادية والنفسية، وأهنما متساواين ومتالزمان يف آن معا، فكان احلق يف 
اتم ومستقل بذاته يسهم التعليم الذي من شأنه أن يطور الشق املعنوي والنفسي مت االعرتاف هبا كحق 

بنفس ما تسهم به احلقوق األخرى من حتقيق العيش الكرمي استجابة ملا تشهده اجملتمعات املعاصرة من 
 اتساع مستمر يف احلاجيات االقتصادية واالجتماعية.

وهو أيضا كغريه من احلقوق اليت دعت إليها الشريعة اإلسالمية وحثت عليه، بل وأوجبته ملا فيه من 
 حة يف العاجل واآلجل على الفرد واجملتمع، ومن الشواهد على هذا الكثري من املواضع اآلاثر مصل

وتزداد أمهية التطرق هلذا املوضوع كونه يوفر متثل رأس املال البشري للدولة إذ أن طفل اليوم رجل 
اجلهود  هو ما رسخالغد، وذلك من خالل احلماية الفكرية للطفل، صيانة له عن خمتلف األفكار اهلدامة، و 

  2030 عام يف ترقيته حتقيق االنتفاع املتواصل منه ضمن أهداف األلفية حبلول
وابلتايل فإىل أي مدى وفر التكريس القائم منط احلق يف التعليم املطلوب، و الذي جيب العمل 

 والسعي إىل حتقيقه لبناء شخصية الطفل العريب ؟
 عليم وأساسها القانويناملبحث األول: مفهوم جودة احلق يف الت

ميكن تصنيف موضوع التعليم أبنه متشعب الدراسة فهو يعرف تداخل عدة فروع علمية والسيما 
منها علم النفس الرتبوي، غري أن ما سنسعى إليه خالل هذا احملور هو استعراض تلك املفاهيم املتولدة عن  
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رد يف خمتلف الواثئق العاملية والتشريعات كونه يعترب حقا من حقوق اإلنسان تتم مناقشته من خالل ما و 
 الوطنية العربية على وجه اخلصوص. 

 املطلب األول: مفهوم جودة احلق يف التعليم
يعترب مفهوم جودة احلق أهم ما أضيف لدراسات حقوق اإلنسان حيث أنه حتديث للمفهوم 

ذلك فإن لضعف الرتكيز على  التقليدي حلقوق اإلنسان بصفة عامة وحق التعليم بصفة خاصة، إضافة إىل
 هذا احلق يدفعنا إىل أن خنصص جماال للبحث يف أمهيته من بني حقوق اإلنسان املختلفة.

 الفرع األول: تعريف جودة احلق يف التعليم
يرتبط مصطلح "اجلودة" بتحقيق النتيجة أو اهلدف للحياة األفضل واملستوى األعلى من الرفاه 

ستمر مع احلاجات املادية واملعنوية اليت تكون وفقا لتوقعات الفرد، أو أهنا والكرامة، فهي التجاوب امل
املطابقة املستمرة بني املتطلبات واحلاجات الفردية بصورة ختلق رضا لدى الفرد، وجند أّن تعريف "اجلودة" 

 1املرتبط ابألهداف يركز على مبدأين أساسيني: 
واملعنوية اليت تشكل عامال لتحقيق ذاتية الرضا لديه وشعوره الرتكيز على تلبية حاجات الفرد املادية  -1

 ابلسعادة كغاية هنائية.

 ضمان االستمرار يف تلبية تلك احلاجات الفردية بشكل متواصل عرب األجيال يف أي زمان ومكان. 2- 

احلساب إذا كان املضمون املتداول للحق يف التعليم يرتبط مباشرة مبعرفة القراءة والكتابة و وعليه ف
من خالل ضمان التحاقهم ابملدارس واملؤسسات التعليمية واملهنية، فإن البحث يف جودة حق التعليم 
مرتبطة حبجم املنافع املتولدة عن عملية التعليم يف حد ذاهتا، وحبجم النمو املعريف للمتعلم كهدف رئيسي 

يم واملواقف املرتبطة ابملواطنة والشعور للنظام التعليمي من جهة، ومدى إسهام عملية التعليم يف تعزيز الق
  2ابملسؤولية، واإلسهام يف النمو االقتصادي وبناء القدرة على اختاذ القرارات األساسية .

وتعرف جودة احلق يف التعليم أيضا أبهنا عملية احلصول على املعلومات واملهارات بشكل واسع 
هتم، فالوصول إىل املدرسة وإزالة الفوارق وتوفري املوارد وعميق مبا يساعد املتعلمني على توظيفها يف جمتمعا

البشرية من اإلداريني واملعلمني ما هي إال املرحلة األوىل اليت جتسد اجلوانب املادية هلذا احلق، يف حني أن يف 
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البحث عن جودة احلق يف التعليم البد من االهتمام ببناء املواطنة الصاحلة وبناء فكر نقدي إىل جانب 
 3لقني للمهارات األساسية .ت

 ونتائجه، ومؤسساته مناهجه يف جيداً  تعين إىل أن توفري اجلودة يف التعليم داكار عمل إطار ويذهب

 املعلومات تقنيَّات واستخدام واملهارات املعارف تنمية حنو موجهاً  ويكون للجودة، الدولية املعايري مع متوافقاً 

 بل التلقني على دوره يقتصر فال فيها، ويشارك الرتبوية العملية حمور الطالب حبيث يكون واالتصاالت،

 ويعين وجه، أفضل على قدراته تنمية يف وتساهم املشاركة عليه تسهل جديدة تعليمية طرائق استخدام جيب
 يف الطالب مشاركة تؤمن انشطة تعليمية طرق استخدام على جيداً  إعداداً  إعداد املدرسني واملعلمني هذا

 الرتبوية. ةالعملي
، التعليم األساسي أبنه: تعليمم يشمل يف آٍن 1990عرَّف املؤمتر العاملي للتعليم للجميع املنعقد عام و 

معًا " أدوات التعليم الضرورية )مثل معرفة القراءة و الكتابة، والتعبري الشفهي، واإلملام مببادئ الرايضيات 
املعارف واملهارات والقيم واملواقف( الذي حيتاجه البشر  واحملتوي التعليمي األساسي )مثل وحل املسائل(،

ليكونوا قادرين على البقاء وتنمية كامل قدراهتم مبا يؤهلهم للعيش والعمل بكرامة، واملشاركة الكاملة يف 
 4التنمية، وحتسني نوعية حياهتم، واختاذ قراراهتم عن تبصُّر، واالستمرار يف التعليم  "

 2010 لعام االستعراضي األلفية قمة مؤمتر انعقاد مع التعليم جبودة املتعلقة املطالبات تعززت وقد

 كفالة"و " األطفال جلميع متكافئ حنو على والتعلم التعليم فرص توفري" بـ الدويل متعلمجا التزام جدد الذي

 والية رأت اجلودة فقد مبتطلبات يتعلق وفيما، املدرسي النظام خالل من فيه والتقدم جيد تعليم توفري

 جيب أبنه وقضت اجلودة، عايل تعليم توفري يشمل أنه ابلتعليم املتعلق الدستوري للحكم تفسريها يف نيويورك

أن  إىل احملكمة الثانوية وخلصت املرحلة هادفا يف تعليًما سليًما و أساسًيا تعليًما"تقدم أن احلكومة على
 5الطالب  أداء على سلًبا يؤثر نيويورك دينةيف م الصفوف اكتظاظ مناسبة، وأن غري التدريس جودة

 الفرع الثاين: مكانه احلق يف التعليم بني ابقي حقوق اإلنسان
مبختلف مجيع البشر ابختالف الفئات ينصرف االنتفاع به وإذا كان األصل يف احلق يف التعليم أن 

ا يتجلى بوضوح يف اتفاقية العمرية دون استثناء إال أنه حق راسخ يف مجيع صكوك حقوق اإلنسان، فهو م
 فقرة )ه(. 2حقوق الطفل مبوجب املادة 
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يالحظ على حقوق اإلنسان ترابطها الوثيق سواء جمموعة احلقوق السياسية واملدنية أو  ففي األصل
 مبادئ مبدأ راسخ من للتجزئة قابليتها عدم واالجتماعية، ومبدأ واالقتصادية جمموعة احلقوق الثقافية

وذلك وهذا  1993أتكد ذلك خالل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان عام  اإلنسان، حلقوق القانون الدويل
راجع لتمحورها حول الكرامة اإلنسانية، فاإلنسان يف حد ذاته شخص قانوين موحد ومتكامل يستفيد منها 

 . 6ا نهبشأ ا والتقاضيبه املطالبة جييز وهو ما التمييز، وعدم على أساس من املساواة
 : للتعليم أركان أربعة ديلور، بتقرير واملعروف 1996 يف اليونسكو إىل تقدميه مت تقرير ددو ح

 األهداف هذه نكون وتوفر لكي والتعلم مًعا، نعيش لكي والتعلم نعمل، لكي التعلم نعرف، لكي التعلم

 للطالب، وحيتاج التعليمي التحصيل لتقييم املالئمة واآلليات الوطنية الدراسية املناهج لتحديث مفيًدا إطارًا

 من حيوية األكثر اللبنة اعتباره ميكن ما األطفال شيء لتعليم أي قبل والعشرين احلادي القرن يف التعليم

 .اآلخرين مع بسالم العيش فيه  يكون الثقافات مزدهر متعدد جمتمع بناء أجل

 املتبادلة الثقة لبناء طرقًا جيد مل ما للسالم واثبتة دائمة أسس إرساء يف أيمل أن بلد ألي ميكن فال

 سلوكهم أمناط كانت إذا ما معرفة يعكس للطالب التعليمي التحصيل املدرسة، فتقييم إال مواطنيه بني

 7 .به والتزامهم مًعا العيش لتعلم فهمهم تعكس
معززا ابإلضافة على أن الدوافع الثقافية واالجتماعية القائمة على الشريعة اإلسالمية فتعترب عامال 

يف متكني الطفل من احلق يف التعليم املتصف ابجلودة لتحسني تنشأته والوصول به إىل مراتب عالية خدمة 
 لنفسه وجمتمعه .

 املطلب الثاين: األساس القانوين جلودة احلق يف التعليم
 عرف احلق يف التعليم كغريه من حقوق اإلنسان تكريسا واسعا يف الصكوك الدولية، وعليه سنحاول

 متابعة هذه النصوص يف تناوهلا مبوضوع جودة احلق وهو ما سنحاول إبرازه وحتليل بعضها.
 الفرع األول: األساس الدويل جلودة احلق يف التعليم 

 بفقراهتا على أنه: 26إذ نصت املادة  :1948أوال: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 

عليم جماان، على األقل يف مرحلتيه االبتدائية لكل شخص حق يف التعليم، وجيب أن يوفر الت -"
واألساسية، ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفين واملهين متاحا للعموم، ويكون التعليم 

 العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءهتم،
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سان واحلرايت جيب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق اإلن-
األساسية، كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية أو 

 الدينية، وأن يؤيد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ السالم ... " 

أن نستشف  قد أقرت مبتطلبات إعمال احلق يف التعليم، كما أنه من املمكن 1وعليه تكون الفقرة 
واليت تدعو إىل ترقية التعليم ليس لفائدة الفرد حصرا وإمنا ميتد  2االهتمام ابجلودة ضمنا من خالل الفقرة 

 إىل حتقيقه بفاعلية على مستوى عاملي وفق مبادئ عمل األمم املتحدة .
 13املادة نص : ب 1966اثنيا: العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف الرتبية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه  أبنه:"
الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان 

اف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من واحلرايت األساسية، وهي متفقة كذلك على وجوب استهد
اإلسهام بدور انفع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف 

 الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم" 
اليت أوصى ابعتمادها مؤمتر : بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهماثنيا: قواعد األمم املتحدة 

كما   1990سبتمرب 7أوت إىل  27األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف هافاان من 
وإذا كانت خمتلف االتفاقيات ، 1990ديسمرب  14اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية يف 

ابقة عامة بشأن إقرارها حبقوق اإلنسان املتنوعة إال أن مثل هذه االتفاقية قد أقرت بشكل خاص حبق الس
 حيث نصت يف ابب التعليم والتدريب املهين والعمل على أن : فئة األطفال من االستفادة من هذا احلق، 

ه وقدراته واملصمم لتهيئته لكل حدث يف سن التعليم اإللزامي احلق يف تلقى التعليم املالئم الحتياجات" .1
للعودة إىل اجملتمع. وينبغي أن توىل إدارات تلك املؤسسات اهتماما خاصا لتعليم األحداث الذين 
يكونون من منشأ أجنيب أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. ولألحداث األميني أو 

 ى تعليم خاص.الذين يعانون من صعوابت يف اإلدراك أو التعلم احلق يف تلق

ينبغي أن يؤذن لألحداث الذين جتاوزوا سن التعليم اإللزامي ويودون متابعة دراستهم أبن يفعلوا ذلك   .2
 وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى اجلهد لتمكينهم من االلتحاق ابلربامج التعليمية املالئمة.
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لألحداث أثناء احتجازهم أية إشارة ال جيوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية اليت متنح   .3
 إىل أن احلدث كان مودعا يف مؤسسة احتجازية.

توفر يف كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة مبا يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والرتفيهية   .4
 املالئمة لألحداث، وينبغي تشجعيهم ومتكينهم من استخدام هذه املكتبة استخداما كامال.

 حدث احلق يف تلقى تدريب مهين على احلرف اليت حيتمل أن تؤهله للعمل يف املستقبل."لكل   .5

وإن كانت املادة قد ركزت على متكينهم من احلق يف التعليم إال أهنا مل تشر إىل حتقيق عنصر اجلودة 
حتجاز بشكل خاص، وقد يعود ذلك يف اعتقادان إىل أن مصطلح اجلودة من املفاهيم اجلديدة، كما أن اال

قد يضعف فرص تعلم احلدث، رغم حاجته امللحة إليه فعامل اجلرمية وليدة األفكار اخلاطئة وعدم إدراك 
 النتائج . 

لقد نص املبدأ السابع أبن للطفل حق يف تلقي التعليم، الذي  : 1959اثلثا: إعالن حقوق الطفل لعام 
األقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة  جيب أن يكون جمانيا وإلزاميا، يف مراحله االبتدائية علي

ومتكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وفصاحته وشعوره ابملسؤولية األدبية واالجتماعية، 
ومن أن يصبح عضوا مفيدا يف اجملتمع، وجيب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي املبدأ الذي يسرتشد به 

 وتقع هذه املسؤولية ابلدرجة األوىل على أبويه. املسؤولون عن تعليمه وتوجيهه،
وجيب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، الذين جيب أن يوجها حنو أهداف التعليم ذاهتا، وعلى  -

 اجملتمع والسلطات العامة السعي لتيسري التمتع هبذا احلق.
تتخذ الدول األطراف مجيع  -:" أبنه  19جاء يف نص املادة  1989رابعا: اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر 
أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

سية، وهو يف رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوين )األوصياء القانونيني( عليه، أو ذلك اإلساءة اجلن
 أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته" 

وتضيف املادة أبن:" تعرتف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسداي حبياة  
النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع "  كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على
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من  2وتضيف أيضا أبن:" إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا للفقرة 
هذه املادة جماان كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريمها ممن يقومون برعاية الطفل، 

 ضمان إمكانية حصول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية وينبغي أن هتدف إىل
الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملمارسة عمل، والفرص الرتفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إىل 

 وجه ممكن. حتقيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على أكمل

اعترب حق التعليم وسيلة حلماية الطفل ومحاية كيانه املادي املالحظ على مضمون النص السابق انه 
والروحي، مع العلم أن توفري مثل هذه احلماية ال تكون فعالة إذا مل يتم توفري تعليم جيد للطفل يؤهله جملاهبة 

 املخاطر احمليطة به . 
أقر أبن احلق يف التعليم  1990الصادر يف اتيلندا عام  تبية والتعليم:خامسا: اإلعالن العاملي حول ال

حق مطلق للجميع سواء كانوا أطفاال أم راشدين وهلم أن يستفيدوا من الفرص الرتبوية مبا يلي حاجاهتم 
ارة اليت تدعو إىل تعميم االلتحاق ابلتعليم على أساس املساواة، مع اإلش 3األساسية وهو ما تدعمه املادة 

 إىل ضرورة العمل على ضمان التحاق النساء والفتيات ابعتبارهم الفئة األضعف يف كثري من دول العامل.
على ما ميكن اعتباره أدوات العمل للنهوض مبجال الرتبية  10إىل  6وأشارت مواد اإلعالن من 

 والتعليم على غرار تعبئة املوارد املتاحة والعمل على مستوى عاملي موسع.
إذ تسرتشد به الدول العربية يف مشال  :  1981والشعوب اإلنسان حلقوق اإلفريقي ا: امليثاقسادس

. حق التعليم مكفول 1حيث جند فيها:"  17أفريقيا حيث جاء يف الفقرات الثالث يف نص املادة 
 للجميع.

 . لكل شخص احلق يف االشرتاك حبرية يف احلياة الثقافية للمجتمع. 2
قيات العامة والقيم التقليدية اليت يعرتف هبا اجملتمع ومحايتها واجب على الدولة يف . النهوض ابألخال3

 نطاق احلفاظ على حقوق اإلنسان."

على :" تضمن الدول األطرف ملواطنيها جمانية  2فقرة  41نص  سابعا: امليثاق العريب حلقوق اإلنسان:
كون التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا مبختلف مراحله التعليم على األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسية وي

 وأوضاعه للجميع من دون متييز" .
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 ومن اإلعالانت اخلاصة نذكر: 
منه على حق  17حيث جاء يف البند  1971 اإلسالم يف اإلنسان احلقوق عن العاملي اثمنا: البيان

ايته من ضرورايت احلياة .. من طعام، من حق الفرد أن ينال كف الفرد يف كفايته من مقومات احلياة:"
وشراب، وملبس، ومسكن .. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه، وعقله، من علم، 

وميتد واجب األمة يف هذا ليشمل ما ال يستطيع الفرد  -ومعرفة، وثقافة، يف نطاق ما تسمح به موارد األمة 
 (."6يب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم" )األحزاب: أن يستقل بتوفريه لنفسه من ذلك: "الن

 الفرع الثاين: األساس الوطين جلودة احلق يف التعليم 
أشارت القليل من دساتري الدول العربية إىل أمهية إدراج عنصر جودة احلق يف التعليم، نذكر منها 

 على سبيل املثال:
 65من الدستور اجلزائري اجلديد بنص املادة حظي تكريس احلق يف التعليم ض أوال: يف القانون اجلزائري:

من الدستور على أن: "احلق يف التعليم مضمون التعليم العمومي جماين حسب الشروط اليت حيددها 
القانون، التعليم األساسي إجباري، تنظم الدولة املنظومة التعليمية الوطنية، تسعى الدولة على التساوي يف 

 8ملهين" .االلتحاق ابلتعليم والتكوين ا
ويستفاد من هذا أن املؤسس الدستوري قد استند على جانب مما متليه االتفاقيات الدولية يف هذا 
الشأن، غري أنه قيد الوظيفة على الدولة فحسب يف إعداد وتنفيذ وتطوير السياسة التعليمية خالفا للمادة 

فلم يتناول احتمالية  1966افية لسنة اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقمن العهد الدويل  22
إشراك الفواعل ذات الصلة كاهليئات الدولية ومكوانت اجملتمع املدين يف تفعيل هذا احلق كاملعلمني 

 والطالب وأوليائهم، 
مت تكرس احلق يف التعليم يف القانون الوطين سابقا مبوجب  أما ابلنظر يف التشريع الداخلي فقد

 ابلرتبية والتكوين.  املتعلق 35-76القانون 
املتضمن القانون  08/04فيما بعد وعوضه ابلقانون  76/35لكن املشرع عمد إىل إلغاء األمر 

، والذي يعد قانوان عاما يشمل مجيع األطوار التعليمة، معتربا التلميذ مركز وحمور 9التوجيهي للرتبية الوطنية 
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أبن:"تضمن الدولة احلق يف التعليم لكل  10جب املادة ، وقد أقر فيه مبو  7العملية التعليمية حسب املادة 
 جزائرية وجزائري دون متييز قائم على اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اجلغرايف ".

على أن: " يتجسد احلق يف التعليم بتعميم التعليم األساسي وضمان تكافؤ  11ونصت املادة 
 لتعليم األساسي".الفرض فيما خيص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد ا

سنوات إىل  6: "من نفس القانون التعليم إجباري جلميع الفتيات والفتيان البالغني من عمر  12ويف املادة 
 سنة كاملة ".  16

منه على واجبات املدرسة أن:" تقوم املدرسة يف  4واهتم املشرع بعنصر اجلودة عندما نص يف املادة 
يكفل التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ ..."،  جمال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية

 وتعتمد املدرسة لتحقيق ذلك :
ضمان اكتساب التالميذ للمعارف يف خمتلف اجملاالت وحتكمهم يف أدوات املعرفة الفكرية واملنهجية مبا -

 يسهل علميات التعلم والتحضري للحياة العملية .
ميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العملي واألديب والفين وتكييفها ابستمرار وإثراء الثقافة العامة للتال-

 مع التطورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واملهنية .
تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة ميكن توظيفها بتبصر يف وضعيات تواصل حقيقية وحل -

لتعلم مدى احلياة واملسامهة فعليا يف احلياة االجتماعية والتكييف مع املشاكل مبا يتيح االستفادة من ا
 املتغريات.

إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف حميط التلميذ يف أهداف التعليم والتأكد من قدرة -
 التالميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات األوىل للتمدرس .

املربم يف  "ميثاق أخالقيات املهنة"ين فقد انبثق عنه ما مسي بـ وإىل جانب هذا اإلطار القانو 
والذي أكد يف ديباجته على البحث عن اجلودة يف حق التعليم عندما صرح هذا  23/10/2015

امليثاق:" يرمي هذا امليثاق إىل استعادة املدرسة اجلزائرية بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قيمتهما ومسايرة 
نولوجي وحتقيق تطلعات اجملتمع اجلزائري إىل مدرسة وطنية )عمومية وخاصة( ذات نوعية، كما التطور التك

 يطمح هذا املسعى إىل جتسيد مبدأ تكافئ الفرص بني مجيع التالميذ يف تعليم جيد".
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ويستمر امليثاق يف التعبري عن اجلودة يف احلق يف التعليم من خالل املبادئ العامة اليت يقوم عليها 
تطوير الكفاءة، والذي يتضمن:" على كافة أعضاء اجملموعة الرتبوية تطوير الكفاءة املكتسبة  4مهها املبدأ وأ

وتعزيزها، وهي تشكل الرغبة يف التحسني املتواصل لنوعية العمل دافعيا قواي للجميع سواء تعلق األمر 
 صلة ابلنظام الرتبوي". ابلتالميذ أو ابملدرسني أو اإلداريني و كافة األفراد الذين هم على

 إىل إلزامي التعليم :"39جاء يف الدستور التونسي بنص املادة  :2014اثنيا: الدستور تونسي الصادر يف 

 توفري إىل وتسعى مراحله، بكامل اجملاين العمومي التعليم يف احلق الدولة تضمن عشرة، السادسة سن

 هويتها يف الناشئة أتصيل على تعمل كما والتكوين، موالتعلي الرتبية جودة الضرورية لتحقيق اإلمكانيات

 على واالنفتاح استخدامها وتعميم ودعمها العربية اللغة ترسيخ وعلى الوطين اإلسالمية وانتمائها العربية

 .اإلنسان"  حقوق ثقافة ونشر اإلنسانية األجنبية واحلضارات اللغات
يل الوصول إيل احلق يف التعليم من خالل وعليه تكون اجلمهورية التونسية مل تتوقف عند تسه

 جمانيته، بل التزمت به بشكل صريح . 
أكد على األهداف املرجوة من العملية التعليمية  :2012اثلثا: دستور اجلمهورية السورية الصادر يف 

ته : يقوم نظام الرتبوية والتعليم على إنشاء جيل متمسك هبويته وتراثه وانتمائه ووحد 28بنص املادة 
 الوطنية " .

تعمل الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية، على تعبئة كل الوسائل رابعا: الدستور املغريب 
املتاحة، لتيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني، على قدم املساواة، من احلق يف ... " احلصول على 

 تعليم عصري ميسر الولوج إليه وذا جودة " 
 لثاين: احلق يف التعليم بني التحدايت وضماانت اجلودةاملبحث ا

يف ظل هذا التكريس الواسع والعريض للحق يف التعليم تكون الدول امللتزم األول بتجسيد هذا احلق 
على أرض الواقع ومتكني الطفل منه، إال أن هذا غالبا ما جيابه بتحدايت نظرا لألوضاع االقتصادية 

فضال عن صعوبة قياس مدى جتسيده ميدانيا ومدى االنتفاع منه وعليه  واالجتماعية داخل كل دولة
 .سنعمل على تبيان أهم التحدايت املعروفة والنظر يف احللول املمكنة
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 املطلب األول: حتدايت جودة احلق يف التعليم 
صعدة فهي ابلنظر لواقع الدول العربية وما تعرفه من صعوابت ومراحل انتقالية متر هبا على خمتلف األ

 عوامل تركم التحدايت وعرقلة اجلهود لضمان االنتفاع حبق التعليم، وميكن إمجاهلا يف اآليت:
 الفرع األول: انعدام املساواة يف االنتفاع ابحلق يف التعليم.

وتظهر حالة الالمساواة يف االنتفاع هبذا احلق يف عدد من الصور واليت تربزها اتفاقية اليونسكو 
 منها أبنه: 1 املادةحيث أقرت يف  1960ييز يف جمال التعليم عام ملكافحة التم

 أساس على تفضيل أو قصر أو استبعاد أو ميز أي "التمييز" كلمة تعين االتفاقية، هذه ألغراض −1

 أو الوطين األصل أو سياسي، سياسي أو غري الرأي أو الدين، أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر

 التعليم جمال يف املعاملة يف املساواة إلغاء عنه أو ينشأ منه يقصد املولد، أو االقتصادية حلالةا أو االجتماعي،

 :يلي ما هبا، وخاصة اإلخالل أو
 أ( حرمان أي شخص أو مجاعة من األشخاص من االلتحاق أبي نوع من أنواع التعليم يف أي مرحلة،)

  مستو أدىن التعليم من نوع على األشخاص من مجاعة أو شخص أي فرص قصر ب((
 من معينة جلماعات أو معينني ألشخاص منفصلة تعليمية مؤسسات أو نظم إبقاء أو إنشاء )ج(

 ;االتفاقية هذه من 2 املادة أحكام جتيزها اليت غري تلك األشخاص،
 .األشخاص من مجاعة أو شخص أي على اإلنسان وكرامة تتفق ال أوضاع فرض (د)

ت على الدول األطراف بغية حتقيق اهلدف العام لالتفاقية حسب ما متلية وتنشأ إثر ذلك التزاما
أنه على الدول األطراف أن:" )أ( أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية تنطوي  3نص املادة 

علي متييز يف التعليم، وأن تضمن عدم وجود أي متييز يف قبول التالميذ ابملؤسسات التعليمية خاصة فيما 
تعلق بفرض رسوم متماثلة على امللتحقني أو غريها من املنح الدراسية اليت تقدم للتالميذ، وأن تتيح ي

  .لألجانب املقيمني يف أراضيها نفس فرص االلتحاق ابلتعليم اليت تتيحها ملواطنيها
وابلتايل فإن من ضمن حاالت التمييز على مستوى املناطق بني الريف واملدن، وسواء ذلك من 

ث وفرة اهلياكل واإلمكانيات التعليمية، فمن املالحظ أن املناطق احلضرية تستفيد بشكل كبري من حي
 10خدمات معلمني متفوقني و ابمتيازات يفتقر إليها يف كثري من األحيان نظرائهم يف املناطق الريفية. 
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 تشري ث، إذ.ومتتد حالة غياب املساواة يف التعليم على أساس اجلنس، أي بني الذكور واإلان

 الدراسة يف مقاعد خارج أو ابملدرسة ملتحقني غري يف العامل طفل مليون 100 حوايل وجود إىل التقديرات

البنات، وهذا ما يضيع العديد من اجلوانب االجيابية يف تعليم  من منهم % 60 وأنَّ  احلاضر، الوقت
 واضحة وخطريةٍ  تبعاتٍ  من البنات منه ايناجلنسني وما تع بني الفجوة وتثقيف النساء والبنات، حيث وتبقى

 االستثمار أنواع أفضل أحد للبنات تعليم راقي وذو نوعية لتوفري املوارد يف حني يعترب ختصيص مظاهر على

 .هبا القيام ميكن للمجتمع اليت

فال إمكانية لالستفادة من مضمون جودة احلق وحتقيقه مادام أن شرحية عريضة من اجملتمع حترم منه 
وحتقيق  األسري، الدخل زايدة ذلك االقتصادية واالجتماعية ومن يف الفوائد بشكل مطلق مبا يغيب حتقيق

 األمهات، الرضع و وفيات وفيات واخنفاض اخلصوبة، معدالت مستوى صحي أفضل بفعل اخنفاض

 مبا النساء من ملزيد حياتية أفضل وخيارات فرص الوالدة، وإجياد عن الوفيات النامجة معدالت واخنفاض

مشاركة  وحتقيق املكتسب اإليدز البشرية نقص املناعة فريوس من وأطفاهلن أنفسهن محاية يزيد من فرص
11 السياسي واالقتصادي. القرار واملشاركة يف صناعة التنمية، يف للنساء أكرب

 

املتجذرة واليت ترى  الثقافية وكثريا ما يرجع سبب هذا التمييز يف العامل العريب إىل العادات والتقاليد
وهو سلوك  وقٍت مبكرٍ  يف للمدرسة تركهن إىل يؤدي مما حنو األمومة والشؤون العائلية البنات أولوية توجيه

مبكرًا بنسبة تقدرها  املدرسة لرتك معرضون هم أيضا متعلماتٍ  غري املولودون ألمهات فاألطفال ضار
 جترب التعليم، فكثريا ما من نوعاً  يتلقَّني ألمهات اللوايتل املولودين األطفال عدد ضعفي تفوق اليونسكو أهنا

  12حبياهتن اخلاصة. واليت منها ميسّ  القرارات على اختاذ ما سيؤثر على القدرة املبكر الزواج على بناهتا األمسر
غري أن املقرر اخلاص الحظ أن اجلزائر قد حققت مستوى جيدا من املساواة بني اجلنسني ففي 

ابملائة يف  48.86ابملائة يف االبتدائيات، وما يقدر بـ  47.67لتحاق الفتيات حبوايل وصل ا 2014
ابملائة يف املستوى الثانوي، والحظ كذلك ارتفاع يف مردوية التحصيل ووصوهلن  85.22املتوسطات و

 13ألرفع الشهادات مقارنة ابلذكور، يف حني أهنن حيزن أغلب مناصب التشغيل كمعلمات. 
 1967عالن اخلاص ابلقضاء على التمييز ضد املرأة هذا اإلطار تبين اجملتمع الدويل إلجند يف  

:" إن التمييز ضد املرأة، إبنكاره أو تقييده تساويها يف احلقوق مع الرجل، ميثل  1حيث اعتربت املادة 
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التعليم:" تتخذ  منها فيما خيص 9إجحافا أساسيا ويكون إهانة للكرامة اإلنسانية"،يف حني جاء يف املادة 
مجيع التدابري املناسبة من أجل كفالة متتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غري متزوجات، حبقوق مساوية 

 حلقوق الرجال يف ميدان التعليم علي مجيع مستوايته، والسيما ما يلي:
 التساوي يف شروط االلتحاق ابملؤسسات التعليمية جبميع أنواعها ( أ)
دراسية املختارة، ويف االمتحاانت، ويف مستوايت مؤهالت املدرسني ويف نوعية التساوي يف املناهج ال ( ب)

 املرافق واملعدات املدرسية، سواء كان التدريس يف املؤسسات املعنية خمتلطا أو غري خمتلط.
 )ج( التساوي يف فرص احلصول علي املنح واإلعاانت الدراسية األخرى.

 )د( التساوي يف برامج مواصلة التعليم، 
 )هـ( إمكانية احلصول علي املعلومات الرتبوية اليت تساعد علي كفالة صحة األسرة و رفاهها.

 الفرع الثاين: قيام النزاعات وغياب السلم
ويعترب التعليم عاماًل أساسيًا لتوطيد السالم املستدام، فهو وسيلة لبث قيم املصاحلة والصفح ملا له 

رم من دور عميق يف أوقات النزاعات من إن قاذ لألرواح ويف توفري احلماية للمدنيني، ولكن كثريا ما حيم
األطفال ابألخص يف بلدان متضررة من النزاعات من حقهم األساسي يف التعليم، حيث تتعرض مدارسهم 
للهجوم أو االحتالل من جانب القوات املسلحة ويكون املدرسون حمل استهداف، وهو ما حدث فعال يف 

الوسطى، والكونغو الدميقراطية، ومايل، وسوراي أين انقطع تالميذ الطور االبتدائي عن  بلدان عدة كأفريقيا
  14املدارس نتيجة هنب أو احتالهلا أو تدمريها.

وفرت األزمات واحلروب اليت تشهدها منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا البيئة اخلصبة النتشار 
ت آاثرا سلبية على املدى الطويل على هذه املنطقة حىت لو الفوضى وانعدام القانون والتطرف فقط، بل ترك

 توقفت احلروب وعاد السالم إليها.
ويصنف قطاع التعليم األكثر أتثرا هبذه األوضاع ألن يتطلب انتظام التعليم حتقق األمن ومن مث 

ت، وعلى رأسها املدرسة واملّدرس، وهو ما تفتقر إليه العديد من الدول العربية اليت تشهد حرواب وصراعا
 سوراي وليبيا والعراق واليمن.
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مليون طفل يف  13إىل أن هناك أكثر من  2015سبتمرب  3فقد أشار تقرير اليونيسيف يوم 
الشرق األوسط ومشايل إفريقيا حمرومون من حق التعليم يف مدرسة، مما يعين هناية آماهلم وطموحاهتم يف 

 مستقبل أفضل.
ة من األطفال يف هذه الدول خارج النظام التعليمي، وان ما جمموعه ابملائ 40وحسب التقرير فإن 

مليون يف ليبيا طفال ال يتلقون  3.1تسعة آالف مدرسة تعرضت للتدمري يف الدول املذكورة من بينها 
التعليم، وأوضحت اليونيسيف أن األطفال الذين حيرمون من التعليم قد ينتهي هبم احلال إىل أن يصبحوا هم 

 لون أسرهم أو عرضة لالستغالل، ومن املمكن أن يتم جتنيدهم يف اجلماعات املسلحة بسهولة أكرب.من يعي

ولفت التقرير إىل أن العامل بصدد فقدان جيل كامل من األطفال يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
 15تعذر تغيريه.وإنه جيب التحرك بشكل عاجل وإال سيلحق ضرر على املدى البعيد ابألطفال يف املنطقة وي

أما يف ليبيا فواجه التعليم فيها مرحلتني من التقهقر فبالنسبة للمرحلة األوىل اليت كانت قبل إسقاط 
النظام اللييب مل يكن تعليما ابملعين املتعارف عليه ألنه كان يهدف إىل إلغاء وشطب التاريخ ما قبل الفاتح 

العهد امللكي، حيث كرس القذايف أفكاره ومعتقداته من سبتمرب اتريخ اجلهاد ضد االحتالل االيطايل و 
ضمن املناهج التعليمية يف كل املراحل الدراسية من خالل كتابه األخضر، وفكره اجلماهريي ، كانت 
سياسة ألقذايف إقصائية حيث قام إبخفاء مراحل كثرية من اتريخ ليبيا لينطلق من ثورة الفاتح سعيا منه 

 16تقداته وأفكاره . أجياال وفّيه هلواجسه ومع
فرباير أن تتغري األفكار اإلقصائية يف تركيبة وشكل املناهج  17كان من املنتظر بعد انبالج ثورة 

فرباير يف   17التعليمية ولكن لألسف مل يتغري شيء، إذ أن سياسة اإلقصاء مت ممارستها علنا يف عهد ثورة 
يد بدور مناطق يف ليبيا بعينها دون أخرى، ونسبة كتب التاريخ اليت تدرس للطلبة يف املدارس واليت تش

17الثورة إيل أشخاص ومناطق تغري يف التاريخ .
 

وتشري التقارير يف هذا الصدد بوجود أجواء غري متفائلة يف خروج البالد، قريًبا من األزمة اخلانقة اليت 
لفشل احلكومات املتعاقبة حيث  تعصف هبا سياسًيا واقتصادايا وعسكرايا واجتماعياا، وذلك يعترب نتيجة

أنتجوا منظومة فاشلة مبنية على الفساد، سيطرت اجلماعات املسلحة على املشهد السياسي اللييب، مدفوعة 
بتوجهات قبلية وعرقية، ساعدت على انتشار اجلرمية، وهو ما سجلته املنظمات احلقوقية احمللية والدولية  
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 من بيوهتم، واغتيال الصحفيني ورجال األمن واجليش والناشطني كالقتل على اهلوية وهتجري من املواطنني
18السياسيني، وانتشار الفساد وهنب املال العام، ما يفسر على أنه سرقة الثورة وانزالق البالد حنو اجملهول.

 

 املطلب الثاين: ضماانت حتقيق جودة احلق يف التعليم
تع جبودة احلق يف التعليم البد من الضروري بعد استعراض جممل تلك التحدايت اليت تقف يف التم

احلديث بشكل اكرب عن الفرض املتاحة يف يد الدول املغارب العريب لفك عزلتها يف جمال التعليم وترقيته 
وان كان هذا سيعتمد بشكل أساسي على اإلمكانيات املتاحة لكل بلد، األمر الذي يقتضي مواصلة 

  األهداف املرجوة واختيار الوسائل املمكنة واملتاحة إجراءات التنفيذ والتقييم بعد تسطري
 الفرع الثاين: التأكيد على التزامات الدول يف حتقيق اجلودة

 على سياسات الرتبية والتعليم وخططه وبراجمه  .أتمني احلق يف التعلم ومحايته والتويج له-
التكافؤ وخباصة   دون هذابغض النظر عن أي خصائص تقف حائالً أتمني تكافؤ الفرص بني األفراد -

أتمني أماكن  حالتهم االقتصادية أو االجتماعية أو منطقة سكنهم أو أي معوق آخر، يشمل تكافؤ الفرص
مرشدين و  دراسية وأتمني املساواة يف املعاملة وأتمني اخلدمات الرتبوية واخلدمات املساندة من معلمني

 وجهني تربويني وموجهني لألنشطة املدرسية تربويني ومعلمني متخصصني بتعليم املتعثرين وم

مجيع التشريعات  وترشيد استخدام املوارد ووضعااللتزام بتخصيص املوارد الكافية لتأمني التعليم: -
 الضرورية اليت تساعد مجيع طاليب التعلم اباللتحاق ابملؤسسات التعليمية .

اليت يضعها األفراد أو لتعليمية: القضاء على احلواجز اليت حتول دول االلتحاق ابملؤسسات ا-
اجلماعات كاحلواجز الثقافية أو العنف أو االستغالل ضمن البيئة املدرسية، وعلى الدولة أن تتعاون مع 
مجيع املؤسسات يف اجملتمع مثل النقاابت املهنية والنقاابت العمالية والفعاليات، فال يعفي توفري املعلمني من 

19الشرائح االجتماعية من مشاركة الدولة هبذه املسؤولية وان بشكل خمتلفالتزامات إضافية على مجيع 
. 

ويتم غرض هذه االلتزامات يف حالة السلم واحلرب، إذ يف حالة السلم فينطبق على محاية احلق ما 
 يقره القانون الدويل حلقوق اإلنسان من التزامات على الدول

سان وفق القانون الدويل كأصل مىت اكتسبه الدور من تعترب التزام الدول بتنفيذ واحرتام حقوق اإلن
االتفاقيات الدولية واليت يف أغلبها جتعل الدول ملتزمة التزاما فرداي أو عن طريق املساعدة والتعاون مع 
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األطراف األخرى اقتصاداي أغري ذلك  ويكون الوفاء هبذا االلتزام عند األخذ جبميع السبل وفق ما تسمح 
 عملت بعد ذلك جلنة وقد20تاحة سالكة وخاصة السبل التشريعية مع اختاذ التدابري املالئمة. به املوارد امل

 21 على إحاطة هذا احلق جبملة من االلتزامات املفصلة : والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق
 السماح أو س،املدار  إبنشاء األطراف الدول قبل من العام االلتزام إىل وهو يشري عنصر التوافر: -1

 االبتدائية املرحلة يف واجملاين اإللزامي أن التعليم تضمن أن أيًضا األطراف الدول على وجيب املدارس إبنشاء

 تتوفر أن الطرف جيب الدولة اختصاص نطاق يف كافية أبعداد تعليمية للجميع وبرامج متاح

 للجنسني، الصحية واملرافق الطبيعية، العوامل من األخرى الوقاية أشكال أو املباين“ :مثل أدىن، كحد

 املدربني واملدرسني للشرب، الصاحلة واملياه

 التدريس. ومواد حملًيا، تنافسية مرتبات يتقاضون الذين
 تقدًما، األكثر الدول ففي الدولة، منو مرحلة على أيًضا العنصر هبذا لإليفاء الالزمة املرافق وتعتمد

 هبذا لإليفاء - املعلومات وتكنولوجيا و احلواسيب املكتبات ثلم أخرى مرافق إىل حاجة هناك تكون

 العنصر.
 املاديًة االلتحاق االقتصادية،و إمكانية االلتحاق إمكانية :شقني إىل تقسيمه ميكن االلتحاق: إمكانية-2

 لأبشكا ممعّرف املفهوم هذا لكن اجلميع، متناول يف يكون أن جيب التعليم أن حقيقة إىل تشري األوىل
 االبتدائي التعليم خمتلفة وهو ما يساعد يف حتقيقه جمانية

 .والعايل الثانوي التعليم مبجانية الدولة قبل من التدرجيي واألخذ
 توفر ال املدارس كانت إذا الغذاء كلفة مايل وتقدمي عون إىل حباجة اليت للفئات وقد تتم يف شكل ِمَنح

 إمكانية دون حيول مثبطًا قد تكون عامالً  اليت املباشرة ريغ التكاليف أيًضا لطلبتها، كما تشمل وجبات

 اإللزامية الثمن والضرائب ابهظ املدرسي ابلتعليم، كالزي االلتحاق

 أن جيب“ :أي ماداًي، االلتحاق إمكانية التعليم يف يتوفر أن جيب االقتصادية الناحية من االلتحاق إمكانية

 مالئم جغرايف موقع يف للدراسة احلضور طريق عن إما وذلك مأمونة، قةوبطري املتناول مادايً  يف التعليم يكون

 23ماداًي.  االلتحاق إمكانية بتأمني معقول فعلى الدولة إن تلتزم بشكل
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 ابالحتياجات التدريس وأساليب املناهج صلة ارتباط مدى إىل القبول إمكانية تشري القبول: إمكانية -3

 على وإنفاذها القبول شروط وضع مسؤولية اجلودة، فتقع انحية ومن يةالثقاف الناحية من مالءمتها ومدى

 بني الكراهية تدعو إىل إشارات أو رسائل الدراسية املناهج تتضمن أال فيجب األوىل، ابلدرجة الدول عاتق

 الشعوب
 انسجامه مع ضمان تشمل بل فحسب، التعليم أتمني على تقتصر ال الدول على املرتتبة فااللتزامات

 تعليم توفري إن حيث مهما للغاية، التعليم حمتوى يعد ولذا التمييز، حظر مثل األخرى قوق اإلنسانح

 قد الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية إىل الدعوة احلرب أو إىل اإلنسان كالدعوة حقوق مع يتناىف

 يكون مراعًيا بل جيب أن ،األساس من التعليم هذا توفري عدم من بكثري أكرب على اجملتمع ضرره يكون

  وثقافاهتا. املعنية الشعوب ملشاعر
 وابلتايل، طفل، كل احتياجات مع املدارس تكّيف ضرورة إىل التكيف قابلية تشري التكيف: قابلية -4

 يف مبا ،”املتغرية واجملموعات اجملتمعات استجابة حلاجات ابملرونة يتسم أن جيب التعليم أن إىل تشري فهي
 حميطهم الطالب يف الحتياجات“ وكذلك احلديثة، العلمية واملعايري املعارف مع التكيف إىل اجةاحل ذلك

 24املتنوع. والثقايف االجتماعي
 الفرع األول: إعالن املبادرات واالستاجتيات

 حيث أدرج هدف جودة التعليم يف عدد من املبادرات الدولية و اإلقليمية ومن ذلك نذكر:
التعليم أواًل" هي مبادرة خلمس سنوات "مقرتحة من األمني العام لألمم املتحدة عليم أوال أوال: مبادرة الت

. وترمي هذه املبادرة اليت 2012أيلول/سبتمرب  26استهلها األمني العام لألمم املتحدة ابن كي مون يف 
داف التعليمية املتفق عليها متثل منرباً عاملياً للرتويج على أعلى املستوايت إىل توليد زخم جديد لتحقيق األه

وإىل إعادة بلدان العامل إىل املسار الصحيح لتفي اباللتزامات اليت تعهدت هبا يف  2015دوليًا حبلول عام 
 أوال التعليم ستقوم مبادرة ، إذ يرجى منها أن ٢٠١٥ عام وضعت عليها مسار العمل حىت .جمال التعليم

 :يلي مبا

 يف جمال التعليم الفاعلة افاألطر  من واسعة طائفة حبشد -1

 االبتدائي. ابلتعليم االنتفاع بتعميم ابلوعد الوفاء حماولة ضمان -2
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 يف األفضل إىل حياة الناس يغري الذي و املالئم، و اجليد، التعليم تضع عاملية حركة قيام على احلفز -3
 واإلمنائية؛ والسياسية االجتماعية األعمال جداول صلب

 الرتوجيية اجلهود مواصلة خالل من التعليم أجل من وكاف ضايفإ متويل توليد -4

 .العاملي الصعيد على املبذولة
بني اجلنسني يف  أمطلقت من األمم املتحدة: ولتضييق الفجوة  2000اثنيا: مبادرة لتعليم البنات يف عام 

العام لألمم املتحدة يف دكار،  العاملي للتعليم الذي عقده األمني ، يف املنتدى  التعليم االبتدائي والثانوي.
حصول  ، ومن 2015وهتدف املبادرة إىل متكني مجيع األطفال من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول عام 

وعرب إزالة احلواجز اليت حتول دون   الفتيات والفتيان على فرص متكافئة يف التعليم اجليد النوعية واجملاين، 
التعليم، وفرص احلصول على التعليم يف حاالت  ة، وغريها من تكاليف التعلم، مثل الرسوم املدرسي

 األسر الفقرية، وحمو األمية ومتكني النساء والشباب.  الطوارئ،و إىل مناء الطفولة املبكرة وتعليم أطفال 
 القرار واالستثمارات لكفالة أن توجه املساواة وعلى الصعيد الوطين يتم السعي إىل التأثري على صنع 

التعليم، من خالل تقدمي الدعم التقين على تصميم  بني اجلنسني السياسات واخلطط والربامج الوطنية يف 
  التعليم الوطنية ومتويل وتنفيذ خطط 

ففي اليمن مثاًل، حيث يساهم الفقر وارتفاع معدالت النمو السكاين يف ارتفاع معدالت األمية 
عليم، تعاونت املبادرة مع وزارة التعليم والقطاع اخلاص لبدء محلة املساواة بني اجلنسني يف جمال الت وعدم 

إىل نشر الوعي أبمهية تعليم الفتيات، وزايدة التحاق  "دعوين أتعلم"وهتدف مبادرة  توعية تستهدف اآلابء، 
يفية غري والر  الفتيات ابملدارس بواسطة لوحات اإلعالانت وامللصقات والرسائل الرتوجيية يف املناطق احلضرية  

على املستوايت  أن مثل هذه املبادرات ال تستطيع املبادرة أن حتقق أهدافها إال ابستمرار الشراكة والتعاون 
 25العاملية واإلقليمية والقطرية. 

وسطرت هذه  ابلعاصمة تونس 2009واليت صدرت يف سنة اثلثا: خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب: 
تحدايت يف النظام التعليمي العريب منها حتدايت داخلية يف أداء املؤسسات اإلسرتاتيجية نوعني من ال

التعليمية وما تضعه من خمرجات، وتوفري اجلاهزية للنظام التعليمي خلدمة الواقع االقتصادي مع ربط التعليم 
بوضعية املعلم  مبحو الفقر والفضاء على البطالة وحتقيق التنمية املتوازنة اجتماعيا ومكانيا، مع حتدي مرتبط
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والعالقة اليت تربط الفرد ابلدولة فال بد من توفري مرونة واستقاللية للمؤسسات مع ضرورة مراجعة فلسفة 
 التعلم يف حد ذاهتا وجعله حمور عملية التدريس .

وتعترب جودة التعليم واكتساب اخلربة من بني جماالت تطوير التعليم العريب ويكون ذلك ابلنظر يف 
لدراسي وموضوعاته كعملية وكنتيجة وهو يشمل التطوير يف جمال اللغات و التمكن من القدرة املنهج ا

 26الرقمية واستخدام املعلومات 
 الفرع الثاين: تطوير املؤسسات التعليمية واملناهج والطرائق التعليمية 

 نظام أي يف امليالع املستوى على ابه املعرتف الدميقراطية واملبادئ اإلنسان حقوق قيم دمج ينبغي

 السلطات العامة تستعرض أن املهم األساسي، ومن للتعليم الوطنية الدراسية املناهج يف وتضمينه تعليمي،

 أن ضمان أيًضا الضروري ومن الناشئة، للمتطلبات االستجابة بغية دورية بصورة الوطنية الدراسية مناهجها

 ومبادئ قّيم مع تتسق الدراسية املناهج وحمتوايت - مةالعا أو اخلاصة - املدارس مجيع يف املدرسية الكتب

 حقوق معاهدات هيئات عمل يف املذكورة اإلنسان حلقوق الدولية االتفاقيات يف عليها املنصوص التعليم

 العاملية لالهتمامات مواكبة التعليم وحمتوايت الدراسية املناهج تكون أن جيب ذلك، على وعالوة . اإلنسان
27املشرتكة إنسانيتنا أجل من دةجدي أبخالقيات

. 
وقد عرفت ميزانية التعليم يف اجلزائر ارتفاعا ملحوظا من الفرع الثالث: زايدة التمويل وإعادة توجيهه : 

مليار  1110لتفوق بعدها  2005مليار دينار سنة  403.3إىل  2000مليار دينار سنة  225.5
مليزانية العمومية جاعال منها بذلك اثين قطاع يشهد ابملائة من ا 14لتحتل ما نسبته  2010دينار سنة 

 إنفاقا بعد الدفاع الوطين .
مدرسة  25858حوايل  2014كما بذلت جهودا يف توسيع البىن التحتية للتعليم فوفرت يف 

ماليني تلميذ  3اثنوية كما قامت اجلزائر بتغطية مالية ملا يربو عن  2147متوسطة و  5253ابتدائية و
مطعما مدرسيا يف  11.802ب دراسية جمانية، فضال عن املطاعم املدرسية واليت ارتفعت من ينالون كت
 28 2013يف سنة  14.739إىل  2007
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غري أن املقرر اخلاص يرى أبن اجلزائر مل تستثمر كثريا يف حتقيق جودة التعليم وربط التكوين والتدريب 
ملصروفات هي تصب يف عملية التشغيل وتسيري املهنيني بفرص العمل لتحقيق النوعية، إذ أن أكثر ا

 . 29اإلدارات والتوظيف
 خامتة:

ق يف التعليم رغم أنه حق يتصل ابإلنسان ومركزه بني الشعوب، وان كان هذا هو أكثر األمور إن احل
حقوق اإلنسان وحرايته األساسية إحلاحا يف سياق الوضع الطارئ للدول العربية لتشجيع التضامن وضمان 

إذا ما مت العمل  رفاه الشعوب واألجيال، فلهم أن جيتنبوا خماطر الدخول يف مراحل من اجلهل واألمية يزوتعز 
تعليم ذا جودة ونوعية، غري أن املسألة مسؤولية عامة ومشرتكة على مجيع الفاعلني وليس على تطوير 

ملنظومة  تقصري اجلميع وليسفقط، وأي فشل للدولة يف جمال من اجملاالت يصح نسبته إىل مسؤولية الدولة 
 وعليه ينبغي على الكل أن يقدم إسهاماته يف هذا اجملال.الدولة وملخططاهتا، 

النقص يف النصوص القانونية العربية يف جودة احلق يف التعليم فإن هذا ال يشكل عقبة يف حد ورغم 
لرغم مما قد تستهلك يف اب ذاته فهي كثريا ما تدور بني النص الصريح و الضمين، وهي قابلة لإلصالح

املبادرة بتقييم الوضع ودراسة مواطن اخللل لوضع اخلطط وتسطري  منفرتات زمنية طويلة إال أنه البد 
 املالحظات واالقرتاحات: االسرتاتيجيات احملكمة، والبد من االلتفات يف هذا العمل لبعض

حدايت والتقلبات السياسية * إن ضرورة التحديث املستمر للمناهج التعليمية مبا يواكب الت
 واالقتصادية داخل الدولة وعلى املستوى العاملي.

* ال بد من األخذ ابالعتبار أن احلق يف التعليم مثل غريه من احلقوق إذ يتميز ابلعموم فهو ليس 
حكرا على فئة عمرية واحدة كما ال يقتصر على منط وذلك قصد ضمان متكينه للجميع مبا يتالءم والقدرة 

 قتصادية للفقراء يف االلتحاق ابملؤسسات واملراكز التعليمية ذات اجلودة.اال
* احلاجة تبقى قائمة إلشراك الفواعل غري احلكومية النشطة يف جمال التعليم وذلك مبا هلا من خربة 

 وملا هلا من قدرة على االبتكار واإلبداع يف بناء جودة احلق يف التعليم.
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وير التعليم يف الوطن العريب يف إطار املؤسسات العربية املشرتكة سواء * بذل املزيد من اجلهود تط
ضمن جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون اخلليجي ودول املغرب العريب، وضرورة جتاوز النقائص 

 املطروحة بشان هذه املنظمات.
 اهلوامش : 
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إطار احملكمة اجلنائية الدوليةجرمية جتنيد األطفال يف   

ي سامية صديق  

-أ-قسم  أستاذ مساعد  

 جامعة برج بوعريريج 

 

 ملخص:

من  8وفقا للفقرة )ب(و )ه( من املادة جرمية حرب تعترب عملية جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة    
نظام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة  اليت أكدت على أن جتنيد األطفال دون اخلامسة عشر سنة من العمر 

أو طوعيا يف القوات املسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا يف أعمال احلربية سواء كان ذلك يف  إلزاميا
بغض النظر عن كيفية جتنيد األطفال و املهام اليت يقومون هبا  ،والنزعات املسلحة الدولية أو الداخلية

صحتهم اجلسمية  نسبة إىلفاألطفال اجلنود هم ضحااي و مشاركتهم يف النزاع يرتتب عنه  آاثر خطرية ابل
ما يكونون خاضعني لضروب األذى ومعظمهم يواجهون املوت والقتل والعنف اجلنسي بل  والنفسية، وغالبا

إن كثريا منهم جيربون على ارتكاب هذه اجملازر لدرجة أن بعضهم يعاين من آاثر سيكولوجية خطرية يف 
دائمة مبعاقبة كل من يقوم ابرتكاب هذه اجلرمية بغض ،وقد عنيت احملكمة اجلنائية الدولية الاألجل الطويل

النظر عن مركزه أو احلصانة اليت يتمتع هبا ،وتسليط العقاب عليهم سواء مت إحالة الدعوى إليها من قبل 
الدولة الطرف أم من قبل جملس األمن أو مت حتريكها من قبل املدعي العام للمحكمة بناء على أدلة تثبت 

 يد األطفال.ارتكاب جرمية جتن

 :جتنيد األطفال، احملكمة اجلنائية الدولية، جرمية احلرب.الكلمات املفتاحية

  Abstract 

 The recruitment of children into armed conflict is a war crime in 

accordance with article 8, paragraph (b) and (e), of the Standing 

International Criminal Court system, which affirms that the recruitment of 

children under the age of 15 years is mandatory or voluntary in the armed 

forces, Acts of war, whether in international or internal armed conflicts. 

Regardless of how children are recruited and the tasks they perform, child 

soldiers are victims and their participation in the conflict has serious 

consequences for their physical and psychological health and is often 
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subject to harm, Death and murder And sexual violence. Many of them are 

even forced to commit such massacres, some of which have serious 

psychological effects in the long run. The permanent international criminal 

court has punished all those who commit this crime regardless of their 

status or immunity, The case has been referred to it by the State party or by 

the Security Council or has been moved by the Prosecutor of the Court on 

the basis of evidence of the crime of child recruitment. 

 مقدمة:

يتعرض األطفال يف النزعات املسلحة ألضرار كبرية تلحق هبم من جراء العمليات العسكرية نظرا لعدم     
أنفسهم من آاثر العمليات العسكرية بسبب ضعفهم وعدم قدرهتم على انقاض أنفسهم  قدرهتم على محاية

خاصة عند القصف العشوائي وقصف املدن، وعدم حتملهم اإلصاابت اخلطرية اليت تلحق هبم أثناء القتال، 
 وكذا عدم متكن عائلتهم من محايتهم بسبب اشرتاك أغلبهم يف احلرب.

حلقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين محاية خاصة لألطفال  لكوهنم الفئة وقد كفل القانون الدويل     
أكثر تعرض للخطر السيما لعملية جتنيدهم طوعا أو إجباراي مما يرتتب على مشاركتهم يف النزعات آاثر 

دولية خطرية على سالمتهم البدنية و العقلية،كما حضي األطفال حبماية خاصة من قبل احملكمة اجلنائية ال
اليت اعتربت اجلرائم اليت تلحق ابملدنيني و فئة األطفال خاصة من أكثر اجلرائم خطورة اليت هتدد السلم و 
األمل الدوليني، كما أعطت محاية خاصة لألطفال أثناء احلرب، و اعتربت أن جتنيدهم إجباراي أو طواعية 

ة الدولية أو الداخلية، وعليه فإن اإلشكالية من جرائم احلرب اليت تعاقب مرتكبها سواء يف النزعات املسلح
 اليت يطرحها البحث تتمثل يف:

 مدى فعالية احملكمة اجلنائية الدولية يف قمع جرمية جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة؟.   ما

لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا حبثنا إىل مبحثني حيث نتطرق يف املبحث األول إىل ضوابط     
ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية للنظر يف جرمية جتنيد األطفال، أما يف املبحث الثاين نتناول اختصاص 

  مساءلة مرتكيب جرمية جتنيد األطفال. الختصاصها يفاحملكمة اجلنائية الدولية 

 املبحث األول: ضوابط اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية للنظر يف جرمية جتنيد األطفال
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كمة اجلنائية الدولية كآلية دائمة من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب سوف إن وجود احمل 
يسمح مبساءلة كل جمرمي احلرب يف املستقبل فضال عن ذلك فإن مرتكيب اجلرائم سوف يكونون على علم 
مسبق أبن إقدامهم على مثل تلك اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة سوف يعرضهم للمثول أمامها ال 

،و تتمتع احملكمة اجلنائية الدولية بشخصية قانونية دولية يف حدود ممارسة اختصاصها ولتحقيق حمال
أهدافها و تزول مىت جتاوزت احملكمة حدود اختصاصها اليت متارسه على حنو منصوص عليه يف نظامها 

لى إقليمها إال األساسي يف إقليم أية دولة طرف، إذا كانت دولة غري طرف ال ميكنها ممارسة اختصاصها ع
أذا قبلت الدولة اختصاص احلكمة، وعليه نتناول يف هذا املبحث نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

 االختصاصانعقاد لنظر يف جرمية جتنيد األطفال يف املطلب األول،أما يف املطلب الثاين نتطرق إىل 
 للمحكمة اجلنائية الدولية لنظر يف جرمية جتنيد األطفال.

 ملطلب األول:نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لنظر يف جرمية جتنيد األطفالا

إن احملكمة اجلنائية الدولية تسعى إىل وضع حد للثقافة العاملية املتمثلة يف عدم اإلفالت من العقاب،     
اخلامسة من نظامها اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها وفق للمادة  ابرتكابوذلك مبحاكمة األفراد املتهمني 

األساسي و املتمثلة يف جرائم احلرب وجرمية اإلابدة وجرمية ضد اإلنسانية، وهذه اجلرائم ترتكب يف حق 
املدنيني خصوصا فئة األطفال إبعتبارها أكثر فئة عرضة للخطر، كما أن نظام روما األساسي اعترب أفعال 

لة مرتكبها بغض النظر عن صفة ومركز هؤالء جتنيد األطفال جرمية حرب) الفرع األول(، وجيب مساء
جويلية  1املتهمني)الفرع الثاين(،وال ختتص احملكمة اجلنائية الدولية إال مبساءلة عن اجلرائم اليت ترتكب بعد 

، ومتارس اختصاصها يف حالة إذا كان املتهم املرتكب لتلك اجلرائم مواطنا إلحدى دول األعضاء 2002
عوم يف أراضي الدولة طرف يف احملكمة أو إذا مسحت الدولة اليت وقع اجلرم على أو إذا وقع اجلرم املز 

أراضيها للمحكمة ابلنظر يف القضية ويف حالة كانت الدولة ليست طرفا يف احملكمة فهي حتتاج ملوافقتها 
 من أجل حماكمة الشخص املرتكب للجرمية)الفرع الثالث(.

 نيد األطفال يف نظام احملكمة اجلنائية الدوليةالفرع األول:التكييف القانوين ألعمال جت

تعترب أعمال جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة جرمية حرب حيث تقضي الفقرة )ب(و )ه( من      
من نظام احملكمة اجلنائية الدولية على أن جتنيد األطفال دون اخلامسة عشر سنة من العمر إلزاميا،  8املادة 

سلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا يف أعمال احلربية سواء كان ذلك يف النزعات أو طوعيا يف القوات امل
 املسلحة الدولية أو الداخلية
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إن نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  مل يعرف الطفل بصفة صرحية، ولكن يستشف من )ب(و    
ة كاملة ، كما اعتربت أن جتنيد أهنا تعترب الطفل كل من مل يبلغ السن مخسة عشر سن 8)ه( من املادة 

إىل القوات  لالنضماماألطفال سواء كان ذلك طوعية إبرادهتم أو إبجبارهم عن طريق إكراههم ابلقوة 
املسلحة النظامية و غري نظامية، ويستوي أن تكون مشاركتهم بصفة مباشرة  حبمل السالح وهذا يعطهم 

ة وذلك عن طريق نقل الذخائر و املؤن، ونقل وتداول ،أو يكون اشرتاكهم بطريقة غري مباشر 1صفة مقاتل
، االستخباراتاألوامر واستطالع وجلب املعلومات والقيام بعمليات التخريبية و أعمال التجسس و 

ويشرتط أن ترتكب أفعال جتنيد األطفال يف إطار خطة أو سياسة عامة أو ارتكاهبا يف نطاق واسع سواء يف 
ية،إبعتبار أن أعمال جتنيد األطفال تعترب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون النزعات الدولية أو الداخل

من نظام احملكمة اجلنائية الدولية من خالل تعريف جرائم احلرب  8الدويل اإلنساين، وهذا ما أكدته املادة 
على ، وللقوانني و األعراف السارية 1949جنيف لسنة  التفاقياتاجلسيمة  االنتهاكاتعلى أهنا تشمل 

اجلسيمة للمادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  االنتهاكاتالنزعات املسلحة الدولية، إضافة إىل 
اليت ترتكب خالل النزعات املسلحة الداخلية، والسن احملدد للطفل يف نظام احملكمة  1949األربعة لسنة 

من الربتوكول األول اإلضايف  77من املادة  2اجلنائية الدولية هو نفسه السن الذي حددته الفقرة 
، ولكن نظام روما األساسي مل يويل عناية خاصة لألطفال البالغني يف السن  21949إلتفاقيات جنيف 

املذكور ، وذلك إبعطاء األولوية ملن هم أكرب  الربتوكولسنة مثل ما هو مقرر يف  18سنة و  15مابني 
 نة جيب جتنيده قبل الطفل الذي عمره ستة عشرة سنة.سنا مبعىن أن الطفل الذي يبلغ عمره سبعة عشر س

وعلى غرار نظام روما األساسي جند أن القانون الدويل اإلنساين رفع سن الطفل املقاتل إىل الثمانية       
من الربوتوكول  2، وكذا املادة 1989من اتفاقية حقوق طفل  38عشر سنة وهو ما حددته املادة 

، ومل تويل الدول إىل رفع سن الطفل 2000الطفل يف النزعات املسلحة لسنة حقوق  التفاقية االختياري
األول لنظام  االستعراضياحملدد لتجنيد األطفال يف القوات املسلحة إىل سن مثانية عشر سنة خالل املؤمتر 

وهذا يعترب  2010جوان  11إىل  2010ماي  30روما األساسي املنعقد يف كومباال أبوغندا ما بني 
فادح ال خيدم مصاحل األطفال خالل احلرب السيما يف الوقت الراهن ازدادت اإلنتهاكات اجلسيمة  نقص

املرتكبة ضد األطفال بشكل غري متناسب،وال جيدون منفذا للهروب من ويالت احلرب إال عن طريق 
طفال يف اندماجهم يف صفوف املنظمات املسلحة، وهو ما حيدث حاليا يف سوراي والعراق من جتنيد األ

 تنظيم الدولة اإلسالمية دون أي اعتبار لصغر سنهم وما ميكن أن يلحقهم من أضرار. 

 الفرع الثاين:املسؤولية الشخصية ملرتكيب جرمية جتنيد األطفال يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية
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قتصر على حماكمة إن مساءلة اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية عن جرمية جتنيد األطفال ت      
األشخاص الطبيعيني فقط الذين يكونون مسؤولني جنائيا بصفة فردية عما اقرتافه من جرائم اليت تدخل يف 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، ويكونوا عرضة للعقاب وفقا لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

اد نظرية املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة أو ، وعليه فقد مت استبع3منه 25وهذا ما أكدته املادة 
للمنظمات، حيث أصبح من املستقر عدم جدوى املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة عن أعمال اليت يرتكبها 
مواطنوها كون أن توقيع جزاء على الدولة ال حيقق الردع املقصود من القضاء اجلنائي بل يساهم يف إفالت 

ائم الدولية من العقاب، وابلتايل تبقى مسؤولية الدولة حمصورة فقط يف النطاق املدين األشخاص مرتكيب اجلر 
جبرب الضرر الناجم عن األفعال غري املشروعة اليت يرتكبها األفراد سواء كانوا من أفراد قواهتا املسلحة أو من 

 األفراد العاديني.

جلنائية الدولية عن جرمية التجنيد األطفال كل يكون الشخص حمال للمساءلة اجلنائية أمام احملكمة ا      
مع آخر، واألمر أو اإلغراء إبرتكاهبا أو  ابالشرتاكهذه اجلرمية سواء بصفته الفردية أو  ابرتكابمن قام 

، وكذا تقدمي العون أو التحريض أو املساعـدة أبي 4احلث على ارتكاب جرمية وقعت ابلفعل أو شرع فيها
، واملسامهة أبي طريقة 5تـكاب هـــذه اجلرمية مبا يف ذلك توفري وسائل ارتكاهباشكل آخر لغرض تيسري ار 

هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاهبا شريطة أن تكون  ابرتكابأخرى يف قيام مجاعة يعملون بقصد مشرتك 
 هذه املسامهة متعمدة

كمة اجلنائية الدولية عن فيما خيص سن الفرد الذي يكون حمل املساءلة اجلنائية الدولية أمام احمل و
جرمية التجنيد اإلجباري فقد حدد بثمانية عشر سنة وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة له وهذا ما بينته املادة 

 .6من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 26

حول نشري هنا أنه أثناء األعمال التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية قد تباينت وجهات النظر 
اختصاص احملكمة مبن هم دون اثمنة عشر سنة أو عدم اختصاصها حيث رأت بعض الوفود املشاركة أن 
اختصاص احملكمة على األشخاص القصر ليس الئقا مما يتطلب حكما يتعلق بنظام مستقل لقضاء 

نني األحداث يف إطار النظام األساسي، وذلك أبن ختتص دائرة اخلاصة مبحاكمة األحداث يف القوا
الداخلية، بينما رأى جانب آخر من الوفود املشاركة أن زايدة األنشطة اإلجرامية اليت يرتكبها القاصر ال 

التشريعية الوطنية، ورأى البعض األخر   الختصاصاتينبغي أن تكون من اختصاص احملكمة وإمنا ترتك 
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عدم التضارب مع املبادئ عدم اختصاص احملكمة مبن هم دون الثمانية عشر وذلك ألسباب ال تتصل ب
املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفل فحسب بل كذلك بعدم التضارب مع مهمة احملكمة اليت تتصف أبهنا مع 
العقوابت وليست وظيفة إعادة التأهيل، فضال عن أن طبيعة اجلرائم املدرجة ضمن نظامها األساسي 

 .7تستوجب العقوبة ال تدابري احرتازية وختفيف العقوبة

للمحاكم الوطنية ال  االختصاصاستبعاد القاصر من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وانعقاد إن 
يثري أي إشكالية يف حالة كان القانون الداخلي يعاقب على اجلرائم اليت ارتكبها الشخص الذي يقل عمره 

عقابية الرئيسية يف العامل سنة، وابلتايل تكون احملكمة اجلنائية الدولية قد أخذت مبا جاءت به النظم ال 18
سنة أمام احملاكم العادية و إحالتهم أمام احملاكم  18بعدم مساءلة األحداث الذين تقل أعمارهم عن 

 اخلاصة هبم.

كما ال يعتد ابحلصانة أمام احملكمة اجلنائية الدويل حبيث يسأل أي شخص عن ارتكاب جرمية التجنيد     
احلاكم، كما أن الصفة الرمسية ال تشكل سببا لتخفيف العقوبة وهذا  اإلجباري سواء كان رئيس الدولة أو

 .8من نظام روما األساسي 27ما أكدته املادة 

من نظام األساسي للمحكمة اجلنائية  98و  27ما جتدر اإلشارة إليه هو وجود تعارض بني املادة 
ساعدة يقتضي من الدولة املوجه الدولية اليت نصت على أنه )ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو م

إليها الطلب أن تتصرف على حنو يتناىف مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، فيما يتعلق حبصاانت الدولة 
أو حصاانت الدبلوماسية للشخص أو املمتلكات اتبعة للدولة اثلثة ما مل تستطيع احملكمة أن حتصل أوال 

جل التنازل عن احلصانة، وال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن توجه على التعاون تلك الدولة الثالثة من أ
طلب تقدمي إىل الدولة ما وتطلب منها أن تتصرف على حنو ال يتفق مع التزاماهتا مبوجب اتفاقيات دولية 
 تقتضي موافقة الدولة املرسلة كشرط لتقدمي شخص اتبع لتلك الدولة أمام احملكمة ما مل يكن بوسع احملكمة

 أن حتصل أوال على تعاون الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي(.

وعليه إذا كان الشخص الذي يتمتع ابحلصانة موجود يف إقليم دولة أخرى غري دولته وكان متهم 
جرمية التجنيد اإلجباري، وتقدمت احملكمة إىل الدولة الذي يوجد الشخص على إقليمها طالبة  ابرتكاب

من النظام األساسي تشرتط على احملكمة أن تلجأ إىل دولة  98ه من أجل حماكمته، فإن املادة منها تسليم
جنسية املتهم لتطلب منها رفع حصانة عن مواطنها وإذا ما رفضت هذه الدولة التعاون مع احملكمة السيما 

تسليم املتهم، وهذا ما إذا كانت الدولة غري طرف يف نظام روما، فال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية طلب 
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من النظام األساسي اليت تقر أبن حصانة الشخص ال تشكل أي عائق  27يتعارض مع مضمون املادة 
 .9أمام إمكانية مساءلته جنائيا أمام احملكمة اجلنائية الدولية

ويشكل هذا التناقض أحد ثغرات اليت وردت يف نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مما يؤثر 
ليها سلبا يف املستقبل لذا يرى األستاذ مازن ليلو راضي أنه يفرتض اعتبار  رفض الدولة غري مربر تسليم ع

، و الذي يتمتع ابحلصانة أو دولة اليت يتمتع هذا الشخص جبنسيتها مىت  إقليمهاالشخص املتواجد على 
ة الدولية اليت ينبغي أن يعرض كان هذا الرفض غري مربر حالة من حاالت عدم التعاون مع احملكمة اجلنائي

أمرها على مجعية الدول األطراف حصرا حىت لو كانت املسألة قد أحاهلا جملس األمن إىل احملكمة اجلنائية 
قرار بشأن هذه الدولة الرافضة على أهنا ال ترغب يف التعاون مع احملكمة  اختاذالدولية، ومن مث ميكن 

 .10اجلنائية الدولية

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مسؤولية جنائية للقادة والرؤساء وهذا  28 كرست املادة     
يعد تطورا ملحوظا يف جمال املسؤولية اجلنائية الفردية على أساس مجع كافة احلاالت املمكنة من العالقات 

ري وكذا مسؤولية الرئيس بني الرؤساء واملرؤوسني، وقد ميزت هذه املادة بني مسؤولية القائد األعلى العسك
األعلى املدين، حيث يسأل القائد العسكري أو الشخص القائم فعال أبعمال القائد العسكري عن اجلرائم 
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية السيما جرمية جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة اليت 

 ني وذلك بتوافر الشرطني التاليني:ترتكبها القوات خاضعة إلمارته وسيطرته الفعليت

علم القائد العسكري أو القائم فعال أعماله أبن القوات اخلاضعة إلمارته وسيطرته الفعليتني ترتكب أو أوال: 
 تكون على وشك ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة

مجيع التدابري الالزمة واملعقولة أن ميتنع أو يتقاعس القائد العسكري أو القائم فعال أبعماله عن اختاذ  اثنيا:
يف حدود سلطته ملنع أو قمع أو ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أو لعرض املسألة على 

 .11السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة

وفيما خيص مسؤولية القادة والرؤساء املدنيني عن اجلرائم اليت ترتكب من قبل املرؤوسني خيضعون 
 ه الفعليتني فيجب توافر الشروط التالية:لسلطته وسيطرت

أن يكون الرئيس املدين قد علم ابلفعل أن مرؤوسيه اخلاضعني لسلطته وسيطرته الفعليتني يرتكبون أو أوال: 
على وشك ارتكاب إحدى اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، أو يكون الرئيس 
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ت وصلت إليه تبني وتشري بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن املدين قد جتاهل قصد أية معلوما
 يرتكبوا جرمية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة.

أن تتعلق اجلرمية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أبنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة اثنيا: 
 الفعليتني للرئيس املدين.

الرئيس املدين عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع امتناع أو تقاعس  اثلثا:
ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة، أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق 

 .12واملقاضاة

جلنائية عن من نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أشارت إىل قيام  املسؤولية ا 28إن املادة 
كعنصر يف الركن املادي حيث أقرت مسؤولية القائد والرئيس األعلى عن أفعال مرؤوسيهما يف ضل   االمتناع

اجلرائم استنادا حلقيقة أن من له سلطة يف أن مينع  ابرتكاببعض الظروف حىت لو أهنما مل أيمرا مباشرة 
ا، خاصة أن تغاضيه عن هذه اجلرائم يفيد اجلرمية وال يقوم بذلك يعترب إىل حد ما مسؤوال عن ارتكاهب

، 13ابلتصريح ملرؤوسيه ابإلستمرار يف جرائمهم دون اخلوف من العقاب إبعتباره ميارس رقابة فعلية عليه
يف تغطية احلاالت اليت ترتكب فيها اجلرائم من قبل املرؤوسني  28وتكمن أمهية املسؤولية الواردة يف املادة 

 إثبات املسؤولية اجلنائية للقادة والرؤساء على أساس إصدار األوامر.دون أن يكون ابإلمكان 

سواء فيما يتعلق ابلقائد العسكري األعلى أو الرئيس املدين  28أما من الناحية العملية تثري املادة 
من النظام األساسي اليت تشرتط توافر  30األعلى صعوابت تتعلق ابلركن املعنوي، وابلعالقة مع املادة 

 .14صد اجلنائي املتمثل ابلعلم واإلرادة بينما تستند املسؤولية القائد والرئيس األعلى على جمرد اإلمهالالق

 33وفيما خيص املسؤولية اجلنائية الدولية الناجتة عن طاعة أوامر القائد األعلى فقد أكدت املادة 
ب أي شخص جلرمية من اجلرائم اليت من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه  يف حالة ارتكا

تدخل يف اختصاص احملكمة السيما جرمية التجنيد اإلجباري ال يعفى الشخص من املسؤولية اجلنائية إذا  
كان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثاال ألمر حكومته أو رئيسا عسكراي كان أو مدنيا إال إذا كان على 

كومة أو الرئيس املعين، أو إذا مل يكن الشخص على علم أبن األمر الشخص التزام قانوين إبطاعة أوامر احل
 غري مشروع، أو إذا مل تكن مشروعية األمر الظاهرة 
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وننوه هنا أن اعتبار تنفيذ أمر الرئيس مانعا من موانع املسؤولية سوف يؤدي إىل نتائج سلبية و إفالت     
س هو يف احلقيقة مرؤوس لرئيسه األعلى، و إذا ما الكثري من اجملرمني من العقاب على أساس أن كل رئي

رجع ابملسؤولية على أحد منهم سيدفع أبنه ينفذ أوامر رئيسه و يدفع األخري  بذلك أيضا،مما يصعب معه 
حتديد الرئيس املسؤول عن الفعل املكون للجرمية و ابلتايل  يكون هناك متادي يف ارتكاب جمازر و األعمال 

 .  15الوحشية

الزماين واملكاين للمحكمة اجلنائية الدولية عن جرمية التجنيد األطفال يف  االختصاصالثالث: الفرع
 احلرب

أكد نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن اختصاص احملكمة ال يشمل مجيع اجلرائم اليت 
نظام احملكمة اجلنائية ارتكبت قبل نفاذ معاهدة إنشاء احملكمة وإمنا هو اختصاص مستقبلي، و ابلتايل  فإن 

 01الدولية يسري فقط ابلنسبة جلرمية التجنيد اإلجباري اليت ارتكبت بعد دخوله حيز التنفيذ أي بعد 
 .2002جويلية 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لبدء اختصاص احملكمة الزماين  11قد ميزت املادة  و
 بني حالتني:

دول األطراف يف النظام األساسي واليت يسري اختصاص احملكمة يف مواجهتها وتتعلق ابل احلالة األوىل:
مبجرد دخول النظام األساسي حيز النفاذ وابلتايل فإن الدول األطراف تعد مسؤولة أمام احملكمة عن جرمية 

 .2002جويلية  01التجنيد اإلجباري  بعد بدء نفاذ هذا النظام أي بعد 

ول اليت تنظم بعد سراين املعاهدة حيث ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أن تتعلق ابلد احلالة الثانية:
متارس اختصاصها يف مواجهة تلك الدولة إال فيما يتعلق ابجلرائم اليت ترتكب بعد نفاذ النظام األساسي 

من  02ابلنسبة لتلك الدولة،و يبدأ النفاذ النظام األساسي للمحكمة ابلنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة 
نظام روما األساسي يف اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من اتريخ إيداع تلك   126املادة 

 .16الدولة لصك التصديق

 124وإبعتبار أن جرمية جتنيد األطفال تعد جرمية حرب وفقا للنظام روما األساسي فقد بينت املادة     
احملكمة اجلنائية الدولية ملدة سبع سنوات من بدأ سراين هذا  صاختصالدول األطراف تعليق حيق  أبنهمنه 

 هذه اجلرمية فوق تراب هذه الدول من قبل مواطنيها . ابرتكابالنظام عندما يكون هناك ادعاء 
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قد اقرتاح  2010جوان  11ماي إىل  31األول الذي انعقد يف كمباال يف  االستعراضيوكان مؤمتر       
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إذا رأت أغلب الدول املشاركة أن  124فيه إلغاء املادة 

إدماج هذه املادة من شأنه أن يضعف من فعالية دور احملكمة يف قمع اجلرائم األكثر خطورة على أساس 
أهنا ال تنطبق مع اهلدف الذي وجدت ألجله احملكمة، وهو مكافحة اإلفالت من العقاب يف حني رأت 

عدد أكرب من الدول إىل احملكمة النائية  ابنضمامدول أخرى ضرورة إبقاء هذه املادة على أساس أهنا تسمح 
الدولية غري أن املناقشات انتهت إببقاء هذه املادة دون تعديلها و بررت الدول ذلك على أن هذه املادة 

يعترب تناقص عما أرساه املؤمتر  تساعد على عاملية العقاب اليت يهدف إليها نظام روما األساسي، وهذا
 وتفعيل التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرائم الدولية. تعزيزبضرورة  االستعراضي

من نظامها  12من املادة  03أما الوالية اإلقليمية للمحكمة اجلنائية الدولية فقد أكدت الفقرة 
ثر من الدول التالية طرفا يف النظام األساسي على أن احملكمة متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أك

 احملكمة: االختصاصاألساسي أو قبلت 

الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت اجلرمية قد  -
 ارتكبت على منت السفينة أو الطائرة.

 الدولة اليت يكون الشخص املتهم أحد رعاايها -

اختصاص احملكمة اجلنائية يقوم على أساس مبدأ اإلقليمية حيث يكون للمحكمة  وعليه فإن
اختصاص يف جرمية التجنيد األطفال يف حالة ما ارتكبت يف إقليم الدولة الطرف يف النظام األساسي 
ومساءلة مرتكيب هذه جرمية حىت ولو كانوا من جنسية دولة ليست طرفا يف النظام األساسي للمحكمة،  

قوم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية  على مبدأ الشخصية الذي يرتكز أساسا على قيام احملكمة كما ي
مبساءلة مرتكب جرمية جتنيد األطفال و الذي حيمل جنسية الدولة الطرف يف النظام األساسي أاي كان 

 .17املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية

د األطفال وليست طرفا يف النظام األساسي للمحكمة أما الدولة اليت وقعت على إقليمها جرمية جتني
فالقاعدة أن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ال تكون خمتصة ابلنظر يف هذه جرمية إال إذا قبلت الدولة 

 احملكمة اجلنائية الدولية  بنظر اجلرمية وهذا تطبيقا ملبدأ نسبية أثر املعاهدات. ابختصاص

 ختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية لنظر يف جرمية جتنيد األطفالاملطلب الثاين:انعقاد اإل
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ينعقد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لنظر يف جرمية جتنيد األطفال إذا فشل القضاء الوطين يف 
مساءلة مرتكيب هذه اجلرمية إبعتباره صاحب اإلختصاص األصيل وهذا استنادا ملبدأ التكامل الذي يهدف 

بني آليتني قضائيتني غايتهما ترسيخ قواعد العدالة اجلنائية الدولية وذلك حبسب ما يدخل إىل سد النقص 
يف نطاق اختصاص كل منهما، وعليه نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف اإلختصاص التكاملي ومربراته يف 

 الفرع األول، وإىل حاالت انعقاد اإلختصاص التكاملي يف الفرع الثاين.

 ف اإلختصاص التكاملي ومربرتهالفرع األول:تعري

القضاء  الختصاصيعد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لنظر يف جرمية جتنيد أطفال مكمال 
من نظام روما األساسي على أنه ) تكون احملكمة مكملة للوالية  1اجلنائي الوطين حيث نصت املادة 

 القضائية اجلنائية الوطنية (.

غري موجود يف اللغة اإلجنليزية إال ) (Complementarilyصطلح وما جتدر اإلشارة إليه أن م
أن اللجنة التحضريية اخلاصة إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية أرادت استخدام هذا املصطلح نقال عن 

من أجل شرح طبيعة العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية  (Complemenlariete)املصطلح الفرنسي 
د أاثرت  الرتمجة العربية هلذا املصطلح كثريا من النقاشات حول اإلختيار بني صفة والنظم الوطنية وق

التكاملية أو التكميلية للمحكمة، فقد رأت بعض الدول املشاركة أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
بعضهما  تكاملي على اعتبار أن  االختصاص القضائي الوطين واختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يكمالن

يف حني رأى البعض أن اختصاص احملكمة هو اختصاص احتياطي للسلطات القضاء الوطين الذي إذا مل 
يقم مبمارسة اختصاصه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي قام اختصاص احملكمة 

غالب يعترب دور احملكمة ، ولكن الرأي ال18اجلنائية الدولية احتياطيا لسد فراغ سلطات القضاء الوطين
اجلنائية الدولية تكميليا الختصاص القضائي الوطين وليس تكامليا أو احتياطيا ذلك ألن استخدام كلمة 
احتياطي جيعل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية  أقل مرتبة من اختصاص السلطات الوطنية، وهذا غري 

ة اجلنائية الدولية وال يعطه حقه ،لذلك يفضل معقول  كونه يقلل من شأن االختصاص املنعقد للمحكم
استخدام مصطلح تكميلي كون العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية والقضاء الوطين عالقة تكميلية ألن 
احملكمة اجلنائية الدولية تكمل اختصاصات القضاء الوطين يف حالة احلاجة إىل ذلك، وابلتايل فإن 

ة ال يتميز ابلتفوق على األجهزة القضائية الوطنية  وإمنا يعقد اإلختصاص اختصاص حمكمة اجلنائية الدولي
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هلا يف حالة عدم قدرة القضاء الوطين بتكفل ابلقضااي املعروضة عليها واليت تشمل جرائم تدخل يف 
 .19اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

ختصاص تكميلي للمحكمة على مل يضع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعريفا حمددا إل
الرغم من اإلشارة إليه كما وضحنا سابقا يف الديباجة واملادة األوىل، وميكن تعريفه على أنه امتداد 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما من أجل مساءلة مرتكيب 

يستدل منه أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ينعقد يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي، مما 
حكم جرمية جتنيد األطفال إذا ثبت عدم رغبة أو قدرة القضاء اجلنائي الوطين يف مساءلة اجملرمني وتسليط 

كما أن هذا املبدأ يبقى قائما يف حالة كانت  ،20العقاب عليهم بغية ضمان عدم اإلفالت من العقاب
 .س األمن ألن نظام روما مل يرد مثل هده اإلستثناءاتاإلحاالت من جمل

حددت ديباجة النظام األساسي أهم اعتبارات اليت دعت إىل صياغة مبدأ التكامل إبنشاء نظام 
 قضائي جنائي الدويل له صفة الدوام وتتمثل هذه االعتبارات يف:

يشهدها القرن احلايل مبا  تزايد عدد الضحااي من األطفال والنساء والرجال خالل الصراعات اليت -
 أضحى يهدد السلم واألمن الدوليني.

ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل حىت ال يفلت  -
 مرتكبوها من العقاب.

ة حث السلطات القضائية الوطنية على مباشرة واليتها ضد من يثبت ارتكابه هذه اجلرائم األشد خطور  -
 .على اإلنسانية

احرتام السيادة الداخلية للدول مبا ال يسمح ألي دولة أبن تنتهك هذه السيادة حتت أي سبب من  -
 أسباب 

ضمان احرتام وتفعيل العدالة اجلنائية الدولية السيما يف ظل تصاعد اإلنتهاكات اليت هتدد اجملتمع  -
 الدويل

هة قضائية جنائية دولية دائمة ذات سلطات وعليه فإن مبدأ التكامل هبذا الشكل يتطلب وجود ج
واختصاصات سيادية تكمل ما لديها من آليات ما أصاب القضاء الوطين من اهنيار أو عدم 

 .21اإلختصاص
 الفرع الثاين: حاالت انعقاد اإلختصاص  للمحكمة اجلنائية الدولية للنظر يف جرمية جتنيد األطفال
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كمة اجلنائية الدولية الوضع القضائي للمتهم من حيث القضاء تنشأ مسألة املقبولية عندما تتحرى احمل
الوطين فإذا توصلت احملكمة إىل أن القضية قدمت إىل حمكمة وطنية وجب عليها أن تعلن عدم قبوهلا 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العناصر الرئيسية للعالقة بني  17للدعوى،وتعكس املادة 
ئية الدولية واحملاكم الوطنية، وهي تؤول اختصاص احملكمة أبسلوب سليب من خالل النص على احملكمة اجلنا

شروط قبول احملكمة اجلنائية الدولية النظر يف الدعوى املقدمة إليها حيث نصت يف فقرهتا األوىل على أنه ) 
 مقبولة يف حالة ما: من الديباجة واملادة األوىل تقرر احملكمة أن الدعوى غري 10مع مراعاة الفقرة 

إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ما مل تكن الدولة غري راغبة يف  -
 اإلضطالع ابلتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك.

 إذا كانت قد أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص -
 املعين ما مل يكن القرار انجتا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرهتا حقا على املقاضاة.

 إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حكم على السلوك موضوع الشكوى. -

 إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة إجراء آخر(. -

ظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد قيد والية القضاء وبناءا على ذلك يتضح لنا جليا أن الن
الوطين وأحقيته يف نظر الدعوى اليت له والية عليها بقدرة الدولة املعنية ورغبتها يف ذلك، أي إمكانية أن 

وأن ال تكون من  ،تتم احملاكمة بصورة حقيقية وجادة وتستويف فيها مجيع اإلجراءات القضائية بشفافية كاملة
 قبل احملاكمات الصورية اليت هتدف إىل محاية الشخص املعين من املالحقة الدولية.

وفيما خيص معيار عدم الرغبة الدولة يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
عينة تنظر من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  على أنه ) لتحديد عدم الرغبة يف دعوى م 17

احملكمة يف مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية حسب احلالة مع مراعاة أصول احملاكمات اليت 
 يعرتف هبا القانون الدويل:

جرى اإلضطالع ابإلجراءات أو جيري اإلضطالع هبا أو جرى اختاذ القرار الوطين بغرض محاية  -1
م داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار إليه يف الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية عن اجلرائ

 .05املادة 

حدث أتخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين  -2
 للعدالة.
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مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرهتا بشكل مستقل أو نزيه أو ابشرت أو جتري مباشرهتا على  -3
 ق يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة(.النحو ال يتف

من نفس املادة اليت نصت  03أما معيار عدم القدرة على مباشرة الدعوى فقد أشارت إليه الفقرة 
على أنه ) لتحديد عدم القدرة يف الدعوى معينة تنظر احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة بسبب 

مها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره على إحضار املتهم أو احلصول على اهنيار كلي أو جوهري لنظا
 األدلة والشهادة الضرورية أو غري قادرة لسبب آخر على االضطالع إبجراءاهتا(.
من نظام روما األساسي  17إن مصطلحي )عدم الرغبة( و )عدم القدرة( كما أشري إليهما يف املادة 

يف فقرتيها الثانية  17تقرر احملكمة املعايري الواجب تطبيقها، وال تعترب املادة  يكتنفهما ابلفعل الغموض حىت
والثالثة من نظام روما مفيدة كثريا يف توضيح املصطلحات املذكورة بل تزيد من تعقيد املشكلة من خالل 

ة معينة غري اإلشارة إىل مصطلحات أخرى غري موضوعية وحىت تتوصل احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن دول
، ولكي تتوصل أن الدولة غري قادرة عليها أن تبني أنه ابلنظر 22راغبة عليها أن حتدد نية السلطات الوطنية

إىل اهنيار الكلي واجلزئي للنظام القضائي الوطين فإن الدولة أصبحت غري قادرة على اإلضطالع 
صول احملكمة اجلنائية الدولية على ابإلجراءات القضائية إال أن املشكلة العملية تكمن يف صعوبة ح

معلومات تثبت تلك النية فضال على أن ذلك ينطوي عنه معيار غري مضبوط وخيتلف من شخص إىل آخر 
 .23ومن جهة إىل أخرى

 يف مساءلة مرتكيب جرمية جتنيد األطفال  الختصاصهااملبحث الثاين: ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية 

نائية الدولية ال يكون إال يف حالة إحالة الدعوى من قبل الدولة طرف يف نظام إن اتصال احملكمة اجل  
احملكمة اجلنائية الدولية، أو قيام املدعي العام إبجراء حتقيق إذا ورد لديه معلومات تثبت أن هناك جرمية 

كانت الدولة جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة ترتكب يف دولة طرف يف نظام روما األساسي، ويف حالة  
ليست طرفا يبقى السبيل الوحيد لنظر يف جرمية إحالتها من قبل جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل 
السابع)املطلب األول(، وتوقع احملكمة اجلنائية الدولية على األشخاص الذين ارتكبوا جرمية التجنيد األطفال 

ضافة إىل عقوابت مالية تعترب مبثابة عقوابت يف النزعات مسلحة عقوبة السجن املؤقت وكذا السجن املؤبد إ
 تكميلية)املطلب الثاين(.

 املطلب األول: حتريك الدعوى عن جرمية جتنيد األطفال أمام احملكمة اجلنائية الدولية
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إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليس اختصاصا تلقائيا حىت يف حالة ثبوت عدم رغبة الدول أو 
يق وحماكمة األشخاص املتهمني إبرتكاب أي من اجلرائم الداخلة يف اختصاصها، عدم قدرهتا على التحق

ولكن جيب أن يتم حتريك الدعوى اجلنائية ضد األشخاص املتهمني إبرتكاب هذه اجلرائم من قبل جهات 
 اليت حددها النظام األساسي لإلضطالع هبذه املهمة، وعليه حناول يف هذا املطلب التطرق إىل اإلحالة من

قبل الدولة الطرف يف الفرع األول، ويف الفرع الثاين إىل حتريك الدعوى بقرار من املدعي العام للمحكمة 
 اجلنائية الدولية، وفيما خيص اإلحالة من جملس األمن لألمم املتحدة  نتناوله يف الفرع الثالث.

 

 الفرع األول: إحالة القضية من الدولة الطرف
رف يف نظام روما األساسي أن حتيل إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية وعليه فإنه حيق لكل دولة ط

أية حالة تشكل جرمية جتنيد األطفال، و تقرر ما إذا كانت هناك أية متابعة جزائية ضد شخص أو عدة 
دة من املا 1وهذا ما أشارت إليه الفقرة  أشخاص سواء كانوا فاعلني أصلني أو مسامهني يف تلك اجلرائم

 من نظام روما األساسي. 13
إن تقدمي الدولة الطرف إىل املدعي العام ببالغ حول حالة حمددة جلرمية جتنيد األطفال يستوجب 

 توافر شرطني مها:
 أن يكون البالغ عن احلالة يف صورة مذكرة مكتوبة أو أن يكون بطلب خطي. -1

 وع جرمية جتنيد األطفالأن تشفع هذه املذكرة أو ذلك الطلب ابملستندات اليت أتكد وق -2
ويهدف هذان الشرطني الشكليني إىل ضمان عدم إعاقة عمل احملكمة بتوجيه إدعاءات جمهولة أمام 
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من قبل الدول األطراف، وليس العربة ما إذا كانت اجلرمية قد 

امت احلالة قد استوفت الشروط الالزمة يف ارتكبت على أراضي الدولة الطرف أو من قبل رعاايها ما د
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 12من املادة  02و  01والفقرة  14املادة 

و حيق لكل دولة غري طرف يف النظام األساسي أن حتيل دعوى للمحكمة لتحقيق فيها مىت أعلنت 
فيما يتعلق  الختصاصهاا مباشرة احملكمة هذه الدولة مبقتضى إعالن خاص لدى مسجل احملكمة قبوهل

24ابجلرمية قيد البحث
. 

بواسطة رسالة مت  2004مارس  3لقد متت إحالة قضية كونغو الدميقراطية من قبل رئيسها بتاريخ      
توجيهها إىل مدعي العام بفتح حتقيق يف اجلرائم املرتكبة يف كامل اإلقليم الكونغويل، وقام املدعي العام بفتح 
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 2002جويلية  1لتحري يف اإلنتهاكات املرتكبة يف مجهورية الكونغو منذ  2004جوان  23قيق يف حت
 أنتا غداوهو اتريخ بدا سراين احملكمة اجلنائية الدولية،ونتيجة هلذا التحقيق مت إدانة توماس لوبنغا وبوسكو 

اشراكهم يف األعمال  وجرمان كانتغا، وجهت هلم هتمة جتنيد األطفال دون سن خامسة عشر من أجل
 10احلربية،ويعترب  توماس لوبنغا أول شخص تدينه احملكمة اجلنائية الدولية وقد صدر يف حقه حكم بتاريخ 

 عاما. 14يقضي إبدانته ابلتهم املوجه إليه وبعقوبة  2012جويلية 

 

 الفرع الثاين: حتريك الدعوى بقرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.

املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جانب الدولة وجملس األمن بتحريك الدعوى  يتمتع
بنفسه، وذلك مبباشرة التحقيق فيما يتعلق جبرمية جتنيد األطفال يف حالة حصوله على معلومات من مصادر 

وهذا ما أكدته الفقرة  موثوقة ويراه مالئمة مبا يف ذلك تلقى الشهادات التحريرية أو الشفوية يف مقر احملكمة
 من نظام روما األساسي،وحيق له أجراء حتقيق من تلقاء نفسه يف حالتني مها: 13من املادة  3

إذا ارتكبت جرمية جتنيد األطفال يف إقليم دولة طرف يف النظام األساسي للحكمة أو على  احلالة األوىل:
قد ارتكبت من أحد رعاايها، ومل تقم أو مل  منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها أو أن تكون تلك اجلرمية

هذه الدولة الطرف يف النظام األساسي للمحكمة ابإلحالة إىل املدعي العام للمحكمة أو إذا مل يقم  تبادر
 .25اجمللس األمن إبحالة الوضع يف هذه الدولة إىل املدعي العام للمحكمة

إقليم دولة غري طرف يف النظام األساسي للمحكمة،  إذا ارتكبت جرمية جتنيد األطفال على احلالة الثانية:
وتكون قد قبلت إبختصاص احملكمة أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة لديها أو أن تكون تلك اجلرمية 
قد ارتكبت من أحد رعاايها، ومل تبادر هذه الدولة غري طرف يف النظام األساسي للمحكمة واليت قبلت 

ىل املدعي العام للمحكمة ومل يبادر أيضا جملس األمن إبحالة هذا الوضع إىل ابختصاص احملكمة ابإلحالة إ
 مدعي العام.

 الفرع الثالث: اإلحالة من جملس األمن 

يتمتع جملس األمن بسلطة إحالة أي حالة إىل حمكمة اجلنائية الدولية إذا رأى أن اجلرمية املرتكبة تدخل     
خصوصا جرمية جتنيد األطفال، وأن يكون من شأن هذا اإلجراء يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
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حفظ السلم و األمن الدوليني دون اشرتاط أن تكون اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف أو من شخص 
حيمل جنسية دولة طرف، وعليه فإن قرار إحالة قضية أو حالة على احملكمة اجلنائية الدولية عن جملس 

 ،26السابع من امليثاق األمم املتحدة األمن مبوجب الفصل

 27من املادة  03ومن شروط قرار اإلحالة أن يكون صادرا وفقا إلجراءات التصويت احملدد يف فقرة      
من امليثاق األمم املتحدة اليت تعطي للمجلس األمن إصدار قراره يف مثل هذه احلالة أبغلبية تسعة من 

ل هذه األغلبية أصوات األعضاء الدائمني متفقة ابعتبار أن أعضاء جملس كحد أدىن و جيب أن تشم
اإلحالة من املسائل املوضوعية ابلنظر إىل ميثاق األمم املتحدة كما يتم تكييفها يف حالة الشك على أهنا 

مما يبني  أن هذا عامل معرقل لإلختصاص اإلقليمي، ويضر إبستقاللية احملكمة   ،من املسائل املوضوعية
ية يفرتض فيها عدم تقيد ممارسة إختصاصها وحتريك الدعوى فيها إال على القانون وعدم ربط كهيئة قضائ

ذلك جبهة أو هيئة سياسية مما يوفر منفذ شبهة التسييس يف عمل، كما أن اختصاص اجمللس وفقا للفصل 
عل سلطته السابع يعطيه سلطة تقديرية واسعة مما جيعله ال يتقيد يف بعض األحيان مببدأ الشرعية وجي

 .27مطلقة

 املطلب الثاين: العقوابت اليت توقعها احملكمة اجلنائية الدولية على مرتكيب جرمية جتنيد األطفال

انتهج نظام احملكمة اجلنائية الدولية سياسة عقابية أكثر وضوحا ودقة األمر الذي يعترب مبثابة حتول     
تقارب بينه وبني القانون اجلنائي الوطين ألن معظم جذري يف القانون الدويل اجلنائي و يؤدي إىل حدوث 

اإلتفاقيات الدولية كانت تقرر فقط الصفة اإلجرامية للسلوك دون حتديد العقاب على حنو جازم، كما هو 
الشأن يف القوانني الوطنية على أن يرتك حتديد العقاب نوعا وكما، إما إىل الدول املعنية اليت تضطلع 

 قوانينها وإما إىل قضاء اجلنائي الدويل. ابلتشريع األحكام يف

العقوابت حدد نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على سبيل  متاشيا مع مبدأ شرعية اجلرائم وو     
 احلصر العقوابت الواجبة التطبيق على مرتكيب اجلرائم الدولية وخصوصا جرمية جتنيد األطفال

 الفرع األول: العقوابت األصلية

لعقوابت األصلية يف القوانني اجلنائية الداخلية تعد مبثابة العقوابت السالبة للحرية كوهنا حترم إن ا
احملكوم عليه من حقه يف التنقل واحلرية، وتنقسم العقوابت السالبة للحرية يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية 

 ائمة إىل:من نظام احملكمة اجلنائية د 77من املادة  01الدائمة حسب الفقرة 
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 سنة. 30وهو سجن لعدد حمدد من السنوات وجيب أن ال تزيد هذه السنوات عن  السجن املؤقت: -

أي السجن مدى احلياة ويشرتط لتطبيق احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة عقوبة السجن  السجن املؤبد: -
ومربرة ابلظروف اخلاصة للشخص  املؤبد أن تكون هذه العقوبة مربرة ابخلطورة البالغة للجرمية املرتكبة،

 .27املدان

ومل يشر نظام احملكمة اجلنائية الدولية إىل عقوبة اإلعدام و هذا راجع الدور املؤثر الذي تلعبه املنظمات    
اإلنسانية ومجعيات حقوق اإلنسان يف الدعوة املستمرة إىل إلغاء هذه العقوبة القاسية، وخاصة الدور الذي 

ؤمتر روما املعين إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية األمر الذي أدى إىل عدم إدراجها من مارسته من خالل م
 ضمن العقوابت الواردة.

 الفرع الثاين العقوابت التكميلية:
، و يفرض 28هي عبارة عن عقوابت مالية إضافية اليت تصيب ذمة احملكوم عليه املالية كالغرامة ومصادرة    

ة الدولية إبضافة إىل عقوبيت السجن املؤقت والسجن املؤبد عقوبتان ماليتان تتمثالن يف نظام احملكمة اجلنائي
 من نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 77من املادة  02املصادرة والغرامة وهذا ما بينته الفقرة 

عد اإلجراءات من قوا 146تراعي احملكمة عند فرض الغرامة وحتديد قيمتها وفقا للقاعدة  الغرامة:-
 واإلثبات خاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ما يلي:

ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم ال وأتخذ يف اإلعتبار القدرة املالية للشخص املدان مبا يف ذلك أي  -
افع إىل أوامر ابملصادرة، وأي أوامر ابلتعويض حسب االقتضاء وأتخذ احملكمة يف اعتبارها ما إذا كان الد

 جرمية هو الكسب املايل الشخصي و إىل أي مدى كان ارتكاهبا هبذا الدافع.
ما جنم عن اجلرمية من ضرر وإصاابت فضال عن املكاسب النسبية اليت تعود على اجلاين من ارتكبها، وال  -

سائلة أو % من قيمة ما ميكن حتديده من أصول 75تتجاوز القيمة اإلمجالية حبال من األحوال ما نسبته 
قابلة للصرف وأموال ميلكها املدان، وذلك بعد خصم مبلغ مناسب يفي اإلحتياجات املالية للشخص 

 املدان ومن يعوهلم.
تعطي احملكمة للشخص املدان فرتة معقولة يدفع خالهلا الغرامة وجيوز أن تسمح له بتسديدها يف مبلغ  -

ويكون للمحكمة خيار أن حتسبها وفقا لنظام  إمجايل دفعة واحدة أو على دفعات خالل تلك الفرتة،
يوم كحد أدىن وال تتجاوز مخس سنوات كحد  30الغرامات اليومية ويف هذه احلالة ال تقل املدة عن 
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أقصى، وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية حسب ظروف الشخصية للشخص املدان مبا يف ذلك 
 اإلحتياجات املالية ملن  يعوهلم.

يف حال عدم تسديد الغرامة من قبل الشخص املدان يتم متديد مدة السجن وذلك  ونشري هنا أنه
لفرتة ال تتجاوز ربع تلك املدة أو مخس سنوات أيهما أقل، وتراعي هيئة الرائسة يف حتديد فرتة التمديد قيمة 

ة، كما ال الغرامة املوقعة واملسدد منها مع مالحظة أن التمديد ال ينطبق على حاالت السجن مدى احليا
 سنة. 30جيوز أن يؤدي التمديد إىل أن تتجاوز فرتة السجن الكلية 

ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة أن أتمر مبصادرة العائدات واملمتلكات واألصول  املصادرة: -
الناجتة من ارتكاب اجلرمية تدخل يف اختصاصها دون مساس حبقوق الغري، وتصدر احملكمة أوامر خاصة 

 :29ملصادرة وفقا لإلجراء التاليةاب
استماع الدائرة اإلبتدائية يف جلسة تنعقد للنظر يف إصدار أمر املصادرة إىل األدلة املتعلقة بتحديد  -1

ماهية، ومكان العائدات أو األموال أو األصول احملددة اليت نشأت بشكل مباشر أو غري مباشر من 
 ارتكاب اجلرمية.

ابملثول إذا علمت الدائرة قبل جلسة اإلستماع أو يف أثنائها أبن له مصلحة  إخطار الطرف الثالث -2
تتعلق ابلعائدات أو األموال أو األصول ذات الصلة شريطة أن يكون حسن النية، ويكون له احلق يف تقدمي 

 أدلة تثبت صلة ابلقضية كما جيوز للمدعي العام والشخص املدان فعل ذلك.
ة تتعلق ابلعائدات أو األموال أو األصول من قبل الدائرة االبتدائية عند اقتناعها إصدار أوامر ابملصادر  -3

بعد فحص األدلة أبنه مت حصول على هذه العائدات أو األموال أو األصول بشكل مباشر أو غري مباشر 
 من جراء ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة .

مات وكذلك املال واملمتلكات احملصلة من املصادرة إىل وننوه هنا أن احملكمة أتمر بتحويل تلك الغرا
الصندوق اإلستنمائي املنشأ لصاحل اجملين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ولصاحل أسرى 

 اجملين عليهم.
سنة إلختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يعترب  18إن عدم خضوع األشخاص الذين يقل أعمارهم عن 

حوظا يف جمال محاية األطفال ابعتبارهم من أكثر الفئات استغالال أثناء النزاعات املسلحة، ولكن تطورا مل
 عدم رفع احملكمة سن التجنيد يؤدي إىل هروب العديد من مرتكيب اجلرائم الدولية من العقاب.

 اخلامتة:
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ة جتنيد األطفال فقد اعتربهتا من من خالل حتليلنا لدور احملكمة اجلنائية الدولية يف متابعة مرتكيب جرمي     
ة الدولية حلرب سواء ارتكبت يف النزاعات املسأخطر اجلرائم اليت هتدد البشرية، وكيفتها على أهنا جرمية ح

 مت التوصل إىل: وقد ،أو الداخلية

 

 أوال: النتائج

ل سواء بصفة أصلية أو إن احملكمة اجلنائية الدولية تقوم مبساءلة كل من قام إبتكاب جرمية جتنيد األطفا -
 املسامهة فيها، كما ال يعفى من مساءلة اجلنائية كل من يتمتع ابحلصانة سواء كان رئيس دولة أو حكومة.

 ة ال ينعقدجتنيد األطفال يف النزعات املسلحن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ملساءلة مرتكيب جرمية إ -

طين من متابعة هؤالء اجملرمني،إبعتبار أن احملكمة اجلنائية الدولية إال يف حالة عدم رغبة أو قدرة القضاء الو 
 هلا اختصاص تكميلي و ليس هلا األولوية على قضاء اجلنائي الوطين احرتاما لسيادة الدول.

 حدد نظام روما األساسي سن األطفال الذين ال غري مؤهلني لإلنضمام للقوات املسلحة يف احلرب بسن -

 سنة. 18قد رفع السن إىل 1989أن   الثاين امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لسنة سنة، يف حني جند  15
توقع احملكمة اجلنائية الدولية على مرتكيب جرمية جتنيد األطفال يف النزعات املسلحة عقوبة السجن  -

 سنة وعقوبة السجن املؤبد، إضافة إىل عقوابت مالية تتمثل يف دفع غرامة 30املؤقت ملدة ال تزيد عن 
 نتيجة األضرار اليت تلحق اجلاين، ومصادرة العائدات و األصول الناجتة عن ارتكاب اجلرمية.

 اثنيا:التوصيات

من نظام روما األساسي ليشمل  13توسيع حق حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية وفق املادة  -
نظرا لدورها احليادي يف إنصاف  املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنسان

الضحااي والدفاع عنهم، وإعطاء حركات املقاومة الشعبية احلق يف رفع القضااي أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
عن جرمية جتنيد األطفال ،وهذا التنوع يف مصادر حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية يؤدي ال 

األطفال، وعدم إفالت اجملرمني من العقاب وهي مصادر تكمل بعضها  حمال إىل احلد من جرمية جتنيد
 بعض وهتدف يف النهاية إىل وضع احلاالت بني يدي املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية.
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من نظام احملكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بتقييد النظر يف اجلرائم احلرب خصوصا  124إلغاء نص املادة  -
نيد األطفال ملدة سبع سنوات ابلنسبة للدول اليت تصبح طرفا يف نظام روما، وتعلن قبوهلا هلذا جرمية جت

تقييد ألن هذا يشكك يف مدى فاعلية احملكمة اجلنائية الدولية ابعتبارها ذريعة لإلفالت من العقاب 
 أمامها.

ا أمام من يقوم إبرتكاب اجلرائم إدراج عقوبة اإلعدام يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية حىت تكون رادع -
تفريد عقوبة  الدولية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية خصوصا جرمية جتنيد األطفال و

 عن احلرب . مبنآيخاصة نظرا جلسامتها جسامتها واستهدافها لفئة األطفال الذين حيضون بعناية الزمة 

اليت تشري إىل أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية  يقتصر من نظام روما األساسي  11تعديل املادة  -
على اجلرائم اليت ترتكب بعد نفاذ نظامها األساسي، وتكريس مبدأ األثر الرجعي لنظام احملكمة قبل نفاذها 
من أجل متكني من مساءلة اجملرمني الذين ارتكبوا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 

صوصا قبل نفاذ نظامها، وكذا لتمكني ضحااي اجلرائم واملتضررين من استفاء خما وجرمية جتنيد األطفال عمو 
 من نظام احملكمة اجلنائية الدولية قد كرست مبدأ عدم تقادم اجلرائم . 92حقهم أمامها، السيما وأن املادة 
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 "دراسة مقارنة"الطعن يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وااثره 
 

 ذوادي عبد هللاأ.                                                             

 أستاذ مؤقت                                                              
 -جامعة برج بوعريريج –كلية احلقوق و العلوم السياسية     

 
 ملخص:

يعترب احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل يكن حكما شكليا وليس حكما فاصال يف املوضوع، فهو             
ة لنظر معارضته بغري عذر مقبول ، جزاء رتبة القانون يف حالة ختلف املعارض عن حضور اجللسة احملدد

فهذا اجلزاء حيرم املعارض من الطعن مرة أخرى بطريق املعارضة ألنه " ال جتوز املعارضة على املعارضة " كما 
  حيرم املعارض من إعادة نظر الدعوى أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب

ضائي ابحلكم أو القرار ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ولكي تقضي احملكمة االبتدائية أو اجمللس الق         
جيب توفر عدة شروط أمهها وهي أوال ختلف املعارض عن حضور اجللسة احملددة لنظر معارضته ، وأن 

  يكون املعارض قد أبلغ ابجللسة احملددة لنظر معارضته ، وأن يكون تغيب املعارض بسبب عذر قهري
املعارضة كأن مل تكن يتميز بعدة خصائص ، فهو حكم شكلي وليس  كما أن احلكم ابعتبار          

حكما موضوعيا ، وهو حكم غيايب إال أنه ال جيوز فيه الطعن ابملعارضة ، وهو حكم ليس فاصل يف 
  املوضوع

وعند الطعن يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن سواء كان صادرا من احملكمة االبتدائية أو من       
س القضائي ، فإن آاثر الطعن ابالستئناف يف األول أو ابلنقض يف الثاين تنسحب إىل احلكم أو القرار اجملل

الغيابيني ، ألن احلكم الغيايب يندمج مع احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن عند الطعن يف األخري ويصبح  
التقاضي على الطاعن ، كما كال منهما جزءا ال يتجزأ ، وهذا ما يؤدي إىل عدم تفويت إحدى درجات 

 يساعد على عدم تراكم القضااي أمام جهة االستئناف أو النقض .
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Résumé :  

Le jugement en tant qu’une opposition s’il n’est pas formel 
et pas définitif sur le fond, il est une pénalité du rang de droit dans 

le cas où l’opposant a fait défaut à l'audience fixée pour examiner 

son opposition sans excuse acceptable, cette pénalité prive 

l’opposant de faire recours à nouveau à la trajectoire de 
l'opposition, car : « Ne peut pas être l'opposition à l'opposition ».  

En outre, l'opposition sera privée d’une nouvelle audience de 
l'affaire devant le tribunal qui a rendu le jugement par défaut. 

 Et pour que le tribunal de la première instance ou la cour 

juge le jugement ou la décision en tant qu’une opposition s’il 
n’est pas formel, plusieurs conditions doivent assurer, dont les 

plus importants soient : Primo : L'échec de l'opposition à assister 

à l'audience fixée pour l'examen de son opposition, et que 

l’opposition a été informé de l’audience fixée pour l'examen de 
son opposition, et que son échec doit être en raison d'une excuse 

convaincante. 

 Aussi, le jugement en tant qu’une opposition s’il n’est pas 
formel doté de plusieurs propriétés, il est une formalité et non un 

jugement dans le fond, il est donc, un jugement par défaut, 

cependant, Il ne peut être contesté par opposition, il n’est un 
jugement définitif dans le fond. 

Lors le recours sur le jugement en tant qu’une opposition s’il n’est 
pas formel, que ce soit il a été délivré par le tribunal de 1ère 

instance ou par la cour, les effets de ce recours à l’appel dans le 
premier ou à l’annulation dans le deuxième, seront retirés au 
jugement ou décision par défaut, car le jugement par défaut se 

fusionne avec jugement en tant qu’une opposition s’il n’est pas 
formel, lors le recours dans le dernier, et devient tous les deux une 
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partie intégrante. Ceci est ce qui cause à ne pas manquer une des 

degrés litiges sur l’éventreur. Aussi, il aide à ne pas arriéré 
d'affaires devant le corps d’appel et cassation 
 

 مقدمـة :

لغيايب الذي ال يهتم مبعارضته وال حيضر اجللسة احملددة لقد فرق املشرع بني املعارض يف احلكم ا  
لنظرها وبني املعارض الذى حيضر اجللسة احملددة لنظرها ، فاملعارض الذى ال يهتم هبا ويتتبعها ليديل أبوجه 
دفاعه يصعب من مهمة احملكمة يف الوصول إىل احلقيقة وحتقيق العدل ، ولقد ابتغى املشرع من توقيع جزاء 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  03فقرة  413ل هذا الطاعن ابملعارضة املماطل فنص يف املادة على مث
وتعترب املعارضة كأن مل تك إذا مل حيضرها املعارض يف التاريخ احملدد له يف التبليغ الصادر " اجلزائري  على 

ن يعنيه األمر طبقا للمواد إليه شفهيا واملثبت يف حمضر يف وقت املعارضة أو بتكليف ابحلضور مسلم مل
 .  "وما يليها : 439

فاحلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ال يعترب حكما فاصال يف موضوع املعارضة املرفوعـة يف احلكم          
الغيايب ، بل هو جزاء رتبه القانون يف حالة ختلف املعارض عن حضور اجللسة احملـددة  لنظــر معارضته بغري 

، وهذا اجلزاء حيرم املـعارض من إعادة نظر الدعوى أمام نفس احملكمة الـيت أصدرت احلكم عذر مقبول
الغيايب من جهة ، وحيرمه من جهة أخرى من تسجيل معارضة أخرى إعماال للمبدأ القائل أنه ال جتـوز 

 .1املعارضة على املعارضة
وخصائص يتصف هبا متيزه عن بقية األحكام واحلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن له طبيعة مميزة         

األخرى ، و له أيضا شروط جيب أن تتوافر حىت حيكم القاضي الذي ينظر املعـارضة به ، وغياب املتهم قد 
يكون امام احملكمة االبتدائية فتصدر هذه األخرية حكما غيابيا ، فريفع فيه معارضة مث يتخلف عن حضور 

فتصدر احملكمة  حكما ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ،  وقد يكـون غيـاب  اجللسة االوىل املقررة لنظرها
املتهم أمام اجمللس القضائي فيصدر قرارا غيابيا ويرفع فيه املتهم معارضة ويتخلف عن اجللسة املــقررة لنظر 

ئناف ألننا معارضته فيقضى اجمللس  ابعتبار املعارضة كان مل تكن، والطعن يف احلالة االوىل يكون ابالست
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امام حكم ابتدائي، وىف احلالة الثانية يكون ابلطعن ابلنقض ألننا امام قرار صدر هنائيا ، واإلشكالية اليت 
ميكن طرحها يف هذا السياق : هل تنسحب آثــار الطعن إىل احلكم أو الـقرار ابعتبار املعارضة كأن مل تكن 

 ر الغيايب ؟،  أو تنسحب آثـار الطعن إليهما معا ؟.. عند الطعن فيه  ؟ ، أم تنسحب إىل احلكم أو القرا
 وسنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية وفق منظور مقارن ابلتطرق إىل مبحثني ،فسنتطرق يف املبحث      

األول إىل شروط احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وخصائصه، ويف املبحث الثاين إىل مدى الطعن يف 
 ارضة كأن لـم تكن وآاثره .احلكم ابعتبار املع
 :املبحث األول 

 شروط احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وخصائصه.
من البديهي أنه إذا سجل احملكوم عليه غيابيا معارضة يف احلكم الغيايب فإن احملكمة  تبحث أوال يف    

احملددة لنظرها تعني عليها حضور املعارض أو عدم حضوره ، فإذا تبني هلا أن املعارض مل حيضر يف اجللسة 
 .2أن تقضي ابعتبار املعارضة كأن مل تكن

والطعن بطريق املعارضة يف احلكم الغيايب ال ينتج أثره القانوين يف إعادة نظر الدعوى مبجرد التقرير به ,     
يتحقق  وإمنا يتوقف أثره القانوين على شرط واقف هو حضور املعارض يف اجللسة احملددة لنظرها، فإذا مل

  .3الشرط حبضوره اعتربت املعارضة كأن مل تكن
وعليه فإن املشرع اجلزائي أوجب احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن إذا ختلف املعارض عن حضور     

اجللسة املقررة لنظر معارضته ، وذلك كجزاء له  ولكن إشرتط إلنزال هذا اجلزاء عدة شروط  سنـتناوهلا يف 
 مث نتناول خصائص احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن يف املبحث الثاين : املطلب االول ، 

 : املطلب االول                                              
 شروط احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن.                               

وى ولكي ينطق به القاضي جيب أن ينظر يف يعترب احلكم النتيجة اليت تنتهى هبا إجراءات الدع       
الشكل وىف املوضوع ، واحلكم ابعتبار املعارضة كان مل تكن على غرار االحكام األخرى جيب ان تتوافر فيه 
عدة شروط لكي ينطق به القاضي على مستوى احملكمة االبتدائية أو اجمللس القضائي واليت ميكن إمجاهلا 

 يف:  
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 :الفرع األول 
 .عارض عن احلضور يف اجللسة احملددة لنظر معارضتهختلف امل

من قانون اإلجراءات اجلزائية كما  03فقرة  413لقد نص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة     
من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري ، وأشار إليه  02فقرة  401نص عليه املشرع املصري يف املادة 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 01فقرة  494ادة املشرع الفرنسي يف امل
ويثور التساؤل هنا: هل حتكم احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب ابعتبار املعارضة كأن مل تكن إذا      

 حضر املعارض يف اجللسة األوىل احملددة لنظر معارضته مث أتجلت ومل حيضر اجللسة التالية ؟.
عارض اجللسة املقررة لنظر معارضته وطلب التأجيل دون ان يبدى دفاعه يلغي يف اجلزائر إذا حضر امل     

احلكم الغيايب ويصبح يف حكم العدم ، وتلتزم احملكمة يف هذه احلالة إبعادة نظر الدعوى جمددا ولو ختلف 
املعارض عن حضور اجللسات الالحقة ، وإن كان طلب التأجيل وإبداء العذر أمام احملكمة عن طريق 

ص نيابة عن املتهم  وقبلت احملكمة هذا العذر وأجلت القضية ، فحضوراملعارض اجللسة املقررة لنظر شخ
 .4معارضته هو الذي يعتد به يف نظر الدعوى وهو الشرط الواقف 

يف قضية  413/03ولقد قضت يف ذلك احملكمة العليا اجلزائرية " ال تتوافر شروط تطبيق الـمادة      
رض للجلسة املعينة له يف التبليغ وطلب أتجيل النظر يف معارضته فأجلت القضية إلـى حيضر فيها املعا

جلسة ما ، فيتغيب ومل حيضر إىل تلك اجللسة ، فعلى القاضي يف هذه احلالة أن يتأكد ابدئ ذي بدء مــن 
وع  بقرار ورود املعارضة ضمن اآلجال ، فإذا أتكد من ذلك قضى بقبول املعارضة شكال مث يبت يف املوض

من ق.إ.ج ، وبقضائه أبن املعارضة  كان مل تكن يكون  347/03يكون مبثابة احلضوري طبقا لنص املادة 
 .5اجمللس قد خرق القانون " 

مصر أيضا إذا حضر املعارض اجللسة املقررة لنظر معارضته وجب على احملكمة أن تفصل يف  يف و      
 .6قة الدعوى حىت ولو تغيب يف اجللسات الالح

من قانون اإلجراءات  401/02ولقد قضت حمكمة النقض املصرية أبن اجلزاء الذي جاءت به املادة       
اجلنائية يكون مقابل ختلي املعارض عن املعارضة ، وهذا اجلزاء يقضي حرمانه من أن يعاد نظر قضـيته 
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األوىل مث يتخلف بعد ذلك فــإن  بواسطة احملكمة اليت أدانته غيابيا ، بعكس املعارض الذي حيضر اجللسة
 . 7فكرة اجلزاء ال تلتقي به ،  بل ينبغي التمييز بينه وبني املعارض الذي مل حيظر إطالقا 

وخيتلف األمر يف القانون الفرنسي عن القانون اجلزائري واملصري ، ففي حالة تكرار الغياب ال تلتزم     
من قانون اإلجراءات اجلزائية   494/02، فلقد نصت املادة  احملكمة ابحلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن

أنه للمحكمة أن تصدر يف حالة احلكم بعقوبة سالبة للحرية دون وقف تنفيذ أمرا إبحالة الدعوى إىل 
جلسة  قريبة دون تكليف ابحلضور جمددا ، مث تصدر أمرا للقوة العمومية للبحث عن احملكوم عليه 

، أما إذا مل يصل البحث إىل أي جدوى  8ورية الذي حيضره للجلسة أو ينذره هبا وإحضاره إىل وكيل اجلمه
أو مل حيضر املعارض بعد إنذاره فتحكم احملكمة إبعتبار املعارضة كأن مل تكن دون أتجيل جديد ، أما يف 

ضته ، أو إذا حالة العقوبة السالبة للحرية مع وقف التنفيذ إذا مل حيضر املعارض للجلسة احملددة لنظر معار 
 . 9أعلن جمددا فاملعارضة تعترب كأن مل تكن 

وىف االخري نقول أن اهم شرط لكي تقضى احملكمة ابعتبار املعارضة كأن مل تكن، هو حتقق ختلف 
املعارض عن اجللسة احملددة لنظر معارضته يف القانونني اجلزائري واملصري ، اما يف القانون الفرنسي فيختلف 

احلكم  الذى يقضى ابلعقوبة النافذة فاحملكمة هنا تستطيع أتجيل القضية القتياد املتهم  االمر بني حالة
ابلقوة العمومية ، اما إذا كان احلكم يتضمن عقوبة مع وقف التنفيذ فاحملكمة حتكم ابعتبار املعارضة كان مل 

 تكن إذا ختلف املعارض عن حضور اجللسة املقررة لنظر معارضته.
 :الفرع الثاين

 أن يكون املعارض قد أعلن ابجللسة احملددة لنظر معارضته.
وأساس هذا الشرط هو اجلزاء الذي يربر القضاء إبعتبار املعارضة كأن مل تكن ، فال يسوغ توقيع 

 . 10اجلزاء على املعارض الذي مل حيضر اجللسة املقررة لنظر معارضته وهو يعلم هبا 
بات ذلك يف احملضر عند التقرير ابملعارضة ، أو بتكليف ابحلضور ويتم تبليغ املعارض شفواي مع إث       

مبلغ إليه ، ولقد جرى العمل القضائي أن املعارض عند تسجيله للمعارضة أمام كتابة الضبط يسجل طعنه 
 يف السجل اخلاص ابملعارضات ويوقع عليه ، ويسلم له استدعاء حيمل اتريخ اجللسة املقررة لنظر معارضته .
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واإلخطار الصحيح بتاريخ اجللسة يتحقق إبخطار الكاتب للمعارض أو وكيله وقت التقرير ابملعارضة        
ابجللسة اليت حددت لنظرها ، واإلعالن بتاريخ اجللسة احملددة لنظر املعارضة واجب لكل اخلصوم ماعدا 

عه على عريضة الطعن املعارض ، والعلة من ذلك أن املعارض قد أعلن بتاريخ نظر معارضته أثناء توقي
 .11ابملعارضة لدى كتابة ضبط احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب 

 : الفرع الثالث
 أال يكون تغيب املعارض بسبب عذر قهري.

إذا كانت املعارضة مقبولة من الناحية الشكلية وتغيب املعارض عن اجللسة احملددة لنظر معارضته    
غ احملكوم عليه لشخصه أو حملل إقامته ابجللسة األوىل احملددة لنظـر فإنه على احملكمة أن تتأكد من تبلي

معارضته أوال ، مث تتأكد أن ال يكون تغيب املعارض بسبب عذر قهري ، فإذا ثبت هلا ذلك قضت 
 .12إبعتبار املعارضة كأن مل تكن 

ارضة كأن مل تكن، وغياب املعارض نتيجة عذر مقبول وجدي ال جييز للمحكمة القضاء ابعتبار املع     
 . 13بل عليها أن تؤجل الدعوى لتمكني املعارض من احلضور

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي أن املتهم يستطيع أن يقدم عذرا بعدم  410ولقد نصت املادة      
 حضوره وخيضع قبوله لتقدير القضاء  . 

متسك بعذر، فإن احلكم ينقض إذا كان احلكم وقضت حمكمة النقض الفرنسية أنه إذا مل حيضر املتهم و      
 . 14احلضوري صدر دون فحص هلذا العذر

وقضت حمكمة النقض املصرية أن املرض يعد من األعذار القهرية اليت تربر عدم تتبع إجراءات          
م  يف احملاكمة يف املعارضة ، فإذا أثبت الطاعن ابملعارضة ختلفه عن حضور اجللسة اليت صدر فيها احلك

حال دون حضور تلك اجللسة ، فإنه ال يصح يف القانون  –هو املرض  -املعارضة يرجع إىل عذر قهري 
 . 15القضاء يف غيبته ابعتبار معارضته كأن مل تكن  أو برفضها وأتييد احلكم املعارض إبدانته 

ملعارضة كأن مل تكـن  إال ومن هنا نقول أن احملكمة يف كل من اجلزائر ومصر وفرنسا ال تقضي إبعتبار ا    
إذا توافرت الشروط الثالث املذكورة أنفا  ، ولذلك فإن احلكم  إبعتبار املعارضة كأن مل يكن يتمتع جبملة 

 من اخلصائص متيزه عن ابقي األحكام األخرى واليت سنوضحها يف املطلب الثاين .
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 : املطلب الثاين
 خصائص احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن .

يتصف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن جبملة من امليزات واخلصائص اليت يتميز هبا عن ابقـي      
 األحكام األخرى، واليت ميكن حصرها أو إمجاهلا يف ما يلي :

 : الفرع األول
 احلكم ابعتبار املعرضة كأن مل تكن حكم شكلي.

يقتصر على بيان واقعة الغياب ،  ويستخلص  إن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن حكم شكلي     
، وال يشرتط يف احلكم إبعتبار املعارضة  كأن مل  16كنتيجة لذلك إعتبار املعارضة غري قائمة و أبثر رجعي

تكن أن يبني واقعة اإلهتام أو الواقعة املعاقب عليها أو مادة العقاب، ألهنا بياانت الزمة يف أحكام اإلدانة 
 .  17ع الصادرة يف املوضو 

فاحلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ال يلتزم فيه القاضي بسرد وقائع الدعوى ومناقشة األدلة ،      
وإسناد التهمة وكذا متتع املتهم بظروف التخـفيف أوال ، فالقاضي هنا يبني واقعة واحدة ويتقيد هبا وهـي 

يف شكلية واحدة وهي مسألة عدم حضور عـدم حضور املعارض اجللسـة املقررة لنظر معارضته فهو يفصل 
 املعارض  هلذه اجللسة من عدمه  .

 : الفرع الثاين
 احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ليس فاصال يف املوضوع.

إن احلكم ابعتبار املعارضة  كأن مل تكن ليس حكما فاصال يف املوضوع بل هو جزاء يتعني توقيـعه      
عن احلضور للجلسة احملددة لنظر معارضته اليت يرفعها على احلكم الغيايب   حتما يف حالة ختلف املعارض

بغري عذر تعتربه احملكمة مقبوال ، فاملشرع أراد ترتيب جزاء على من ال يهتم مبعارضته ويستهرت مبرفـق القضاء 
التقرير هبا وتعترب   فنـص على اعتبارها كأن مل تكن ، ومبجرد تغيب املعارض تلغـى إجراءات املعارضة مبا فيـها

كأن مل حتصل ، وحتكم احملكمة بذلك من تلقاء نفسها حىت ولو مل يطلبـها اخلصوم سواء النيابة أو املدعي 
 . 18املدين 

 : الفرع الثالث
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 .احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن حكم غيايب وال جيوز فيه املعارضة
حكام الغيابية ألنه صدر يف غيبة املعارض ، وهو كسائر إن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن من األ    

األحكام الغيابية ال يكتسب احلجية إال بعد انتهاء اجللسة ، فإذا حضر املعارض قبل إنتهاء اجللسة يتعني 
، ورغم أنه حكم غيايب إال أنه ال جيوز فيه املعارضة وذلك مبوجـب 19على احملكمة الرجوع ونظر املعارضة 

عي ألن املعارضة ال تقبل إال مرة واحدة ، وال يستطيع احملكوم عليه االستمرار يف رفــع املعارضة حظــر تشري
 . 20إىل ما ال هناية ، ألن ذلك حيول دون جعل احلكم هنائيا يف الدعوى العمومية 

 : املبحث الثاين
 الطعن يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وآاثره.

تبار املعارضة كأن مل تكن من احملكمة اإلبتدائية أو من اجمللس القضائي قد يكون عند صدور احلكم ابع    
غري صحيح وخمالفا للقانون وذلك لعدة أسباب ، ومثال ذلك أن ال يتم تبليغ املعارض تبليغا صحيحا 

ف يف للجلسة احملددة  لنظر معارضته أو أنه مل يتم تبليغه أساسا، ولذلك أجاز املشرع الطعن ابإلستئنا
احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن إذا كان صادرا من حمكمة إبتدائية ، أو ابلنقض إذا كان صادرا عن 
اجمللس القضائي وإذا مت الطعن يف احلكم او القرار ابعتبار املعارضة كأن مل تكن، فــإن نطاق الدعوى لدى 

كم ابعتبار املعارضة كان مل تكن إذا رأت جهة النقض أو اإلستئناف ال خيرج عن فرضني ، إما أن تؤيد احل
ان احلــكم أو القرار طبق صحيح القانون ، وإما ان تلغي احلكم أوالقرار ابعتبار املعارضة كان مل تكن إذا 
رات انه خالف القانون ، ولذلك فإنين سأتطرق يف املطلب االول إىل حالة إلغاء احلكم ابعتبار املعارضة  

 لب الثاين إىل أتييد احلكم ابعتبار املعارضة كان مل تكن:كان مل تكن ، وىف املط
 : املطلب األول

 إلغاء احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن.
يف حالة إلغاء احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ، فإن جهة الطعن ال تذهب مباشرة إىل املوضوع       

ت مببدأ " التقاضـي على درجتني " وهذا فـي وإال حرمت احملكوم عله من إحدى درجات التقاضي وأخل
حالة إذا كان هناك طعن متعلق ابملوضوع ، ويف حالة إذا مل يكن هناك طعن يف احلكم الغيايب الفاصل يف 
املوضوع ، فإن قاعدة نسبية أثر الطعن تؤدي إىل النتيجة نفسها ، وهو أن ينصب أثر الطعن على احلكـم 
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ر املعارضة كأن مل تكن  وعند إلغائه تعود الدعوى إىل نفس احملكمة  التـي حمل الطعن وهو احلكم ابعتبا
أصدرت احلكم الغيايب لتفصل يف موضوعه مع إمكانية إلغاء احلكم الغيايب ألسباب موضوعية أو 

 .21قانونية
فريفع  ويتضح هدا األمر جليا يف حالة ما إذا صدر حكم غيايب على املتهم و أدانه القاضي مبقتضاه ،      

احملكوم عليـه معارضة يف احلكم الغيايب وال يتم تبليغه بتـاريخ نظر معارضته ، فيصدر احلكم ابعتبـار املعارضة  
كان مل تكن ، ويكون على املتهم يف هذه احلالة أن يرفع استئنافا يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن إما 

نون، أو الن احلكم املوضوعي ) الغيايب( قد جـاء خمالفـا ألسباب أن احلكم الشكلي األخري قد خالف القا
للقانون ، ويف حالة إذا ما رأى اجمللس أن احلكم الغيايب قـد خالف القانون قضى إبلغائه وأرجـع الدعوى إىل 

 احملكمة اإلبتدائية للنظر فيه من جديد وذلك لكي ال يفوت إحدى درجات التقاضي على املتهم . 

 : املطلب الثاين
 . أتييد احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن

لقد انقسم الفقه والقضاء يف هذه احلالة إىل إجتاهني : اإلجتاه األول أيخذ بفكرة االنفصال واليت        
تعين أن لكل من احلكم الغـيايب واحلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن كياان مستقال  وذاتية منفصلة عن 

حيث  الطبيعة القانونية واآلاثر ، ألن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن له أسبابه  اآلخر وخيتلفان من
 وقواعد الطعن اخلاصة به .

أما اإلجتاه الثاين فيأخذ بفكرة اإلندماج أي أن احلكم إبعتبار املعارضة كأن مل تكن يندمج يف احلكـم       
ألول سواء عند اإلستئناف أو الطعن ابلنـقض إىل احلكم الغيايب ، وابلتايل تنسحب آاثر الطعـن يف احلكم ا

 الغيايب حمل الطعن .
وعليه فإنين سأتطرق هلذه املسألة مبينا موقف الفقه والقضاء يف كل من اجلزائر ومصر مع اإلشارة إىل       

 الفقه والقضاء الفرنسني كلما وجدت ضرورة لذلك. . 
ائري هلذه املسألة ، أما القضاء فإنه يستفاد من أحكامه أنه أيخذ مببدأ ففي اجلزائر مل يتطرق الفقه اجلز       

 االندماج و يتبناه ، ويعترب أن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن واحلكم الغيايب كل ال يتجزأ . 



آاثره " دراسة مقارنة " أأ/ ذوادي عبد هللا                                     الطعن يف احلمك ابعتبار املعارضة كأن مل تكن و أ  

 

  
212 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 جوان  -الثالث العدد         

ولقد قضت احملكمة العليا " بصدور القرار املطعون فيه ابعتبار املعارضة كأن مل تكن يسـرتجع 
املعارض فيه صالحيته ويشكل مع القرار املطعون فيه كل ال يتجزأ ، ومن مث جيوز أتسيس الطعن القرار 

 . 22الذي شاب القرار املعارض فيه عن عيب "
وقضت يف حكم آخر " ومن مث فإن إستئناف الطاعن ال يعين فقط احلكم الثاين الصادر إثر        

ة كأن مل تكن ، وإمنا يعين أيضا احلكم األول الغيايب املعارض املعارضة  وهو احلكم القضائي إبعتبار املعارض
فيــه الذي فصـل يف أجل الدعوى ، ومن مث يتعيـن على قضـاة اجمللس حال فصلهم يف اإلستئناف الذي رفعه 
الطاعن يف احلكم الثاين أن ينظرو أيضا يف احلكم األول وأن يبتوا  يف أصل الدعوى ، وبقضائهم خبـالف 

 .23ون القضاة قد خرقوا القانون ذلك يك
أما يف مصر فلقد اختلفت اآلراء حول هذه املسألة من جانب الفقه والقضاء ولذلك فإنين سأتطرق إىل      

 كل من االجتاهان وكذا مربرات كل واحد منهما :
 : الفرع األول 

 . مذهب االنفصال بني احلكم الغيايب وبني احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن
، وقال أن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن هو  24هناك اجتاه من الفقه رفض مبدأ االندماج        

حكم  شكلي واحلكم الغيايب حكم موضوعي  ، ومن مث فإن  لكل واحد منها أسبابه وقواعده اخلاصة به 
فإهنا تتعارض مع املبادئ  يف جمال الطعن ، وقد أضاف هذا اإلجتاه أنه مهما كانت مربرات فكرة اإلندماج

 القانونية وذلك لألسباب التالية :
(إن القضاء جيب أن حتكمه قاعدة ختصص الطلب ، وجيب أن يتقيد مبا ورد يف تقرير الطعن احملرر بقلم  1

 كتابة الظبط ، والقاضي ال ينظر إال ماهو معروض عليه ، وهو احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن .
غيايب يفصل يف موضوع الدعوى فيتطرق إىل التهمة بعد النظر يف املوضوع ويقدر األدلة  أما (إن احلكم ال2

احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن فهو حكم شكلي صادر دون البحث يف املوضوع ، فكيف يندمج 
 احلكمان رغم اختالفهما من حيث الطبيعة القانونية. 

ن جزاء يتعني توقيفه يف حالة ختلف املعارض عن حضور اجللسة (إن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تك3
املقررة لنظر معارضته دون عذر قهري مقبول ، كما أنه يفسر على أنه تنازل من املعارض عن معارضته 
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وسواء أكان جزاء من جهة املشرع أو تنازال من جهة املعارض فالنتيجة واحدة وحتمية  وهي سقوط الطعن 
 رها كأن مل تكن .ابملعارضة واعتبا

(إن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن مثل احلكم بعدم قبول املعارضة عند رفعها بعد اآلجال ، فاألول 4
جزاء يتعني رفعه يف حالة ختلف املعارض عن جلسة نظر معارضته ، والثاين جزاء التقرير ابملعارضة خارج 

 كم بعدم قبول املعارضة لرفعها خارج اآلجال .اآلجال ، ومل يقل أحد بفكرة اإلندماج يف حالة احل
( إن مبدأ اإلندماج ال يتالءم وفكرة اجلزاء الذي يوقع على املعارض الذي ختلف عن حضور جلسة  نظر 5

معارضته وهي القضاء ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ، وجتعل املعارض الذي حيضر اجللسة  واملعارض الذي 
ث اجلزاء ، وابلتايل تنتهي العلة من هذا اجلزاء وهذه التفرقة بينهما ، وىف هذه ال حيضرها متساواين من حي

احلالة ينعدم اهلـدف من اجلزاء وال تصبح له أي جدوى ويصبـح املعارض الذى حيضر جلسة نظـر معارضته 
 والذى ال حيضرها يف نفس الدرجة  .

 الفرع الثاين :
 . ة كأن مل تكن واحلكم الغيايبمذهب اإلندماج بني احلكم ابعتبار املعارض

إىل مبدأ االندماج وساير حمكمة النقض عندما تبنت مبدأ  25لـقد إجته هذا اجلانب من الفقه       
اإلندماج ودافع على موقفها ، ألهنا إبتغت من وراء ذلك عدم تفويت ميعاد اإلستئناف عن احلكم الغيايب 

بار املعارضـة كأن مل تكن ، ابإلضافة إىل أن هـناك مربرات ، الذي يكون غالبا قد انقضى عند احلكم ابعت
فقهية لـها قيمتها ، فإذا كان احلكم ابعتبار املعارضة على الرغم من أنه منفصل من حيث الواقع عن احلكم 

ن الغيــايب  لكنه يضيف له معىن جديـد وهو قابلية التنفيذ وأن األثر املرتتب على اعتبار املعارضة كأن مل تكـ
هـو نفس األثر على احلكم برفض املعارضة موضوعا ، ولذلك فإن مجع األحكام الغيابية واألحكام الصادرة 

 فـي املعارضة فيها سواء حضر املعارض أو مل حيضر متداخلة ومندجمة .
ويضيف هذا االجتاه أنه عند األخذ مببدأ اإلندماج جيوز أن يتعرض بعض املتهـمني للحكم عليهم       

ن حماكمة ، فإذا أخذان بظاهر طعنهم عن طريق االستئناف أو ابلنقض يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل دو 
تكن   دون العودة حلقيقة هدفهم من الطعن الذي هو طرح موضوع دعواه من جديد على القضاء ، وهذا 

 لن أييت إال بتبين مببدأ االندماج .
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ا ، ففي حالة غياب املعارض عن اجللسة احملددة لنظر معارضته أو ومصر أما يف فرنس هذا يف اجلزائر      
يف حالة إعادة تبليغه إذا تكرر غيابه ، فإن احملكمة تقضي ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وهـنا يرجع احلكم 

 . 26الغيايب قيمته ، وال ينبغي للمعارض إال الطعن ابالستئناف أو النقض
نسية إنه يف حالة إذا ما مت استئناف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن  وقد قضت حمكمة النقض الفر      

، وقضت أنه على القضاة الذين 27فإن احملكمة تعيد النظر يف احلكم الغيايب الذي يعترب متداخال معه 
 .28يؤيدون احلكم الصادر عند ثبوت تكرر الغياب أن ينظروا يف املوضوع 

أن القضاء اجلزائري أخذ بفكرة اإلندماج بني احلكم الغيايب واحلكم إبعتبار  ويف األخري خنلص إىل القول    
املعارضة كأن مل تكن عند الطعن يف هذا األخري ابالستئناف إذا كان صادرا عن حمكمة ابتدائية أو ابلنقض 

مصر فـقد كان إذا كان قرارا صادرا عن اجمللس القضائي  واعتربمها كال ال يتجزأ ، أما القضاء و الفقه  يف 
خمتلفا بني مؤيد ومعارض ملبدأ االندماج  ، فمنهم من تبىن مـبدأ االندماج بني احلكم الغيابـي واحلكم 
ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ودافع عليه ، ومنهم من تبىن مبدأ االنفصال واعترب احلكم الغيايب منفصل عن 

ذلك ، واعترب أن لكل منهما كيان قانوين مستقل عن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن واعطى مربرات ل
االخر، أما القضاء والفقه  يف فرنسا فقد كان مؤيدا وقضت يف حكم آخر " ومن مث فإن إستئناف الطاعن 
ال يعين فقط احلكم الثاين الصادر إثر املعارضة  وهو احلكم القضائي إبعتبار املعارضة كأن مل تكن ، وإمنا 

األول الغيايب املعارض فيــه الذي فصـل يف أجل الدعوى ، ومن مث يتعيـن على قضـاة يعين أيضا احلكم 
اجمللس حال فصلهم يف اإلستئناف الذي رفعه الطاعن يف احلكم الثاين أن ينظرو أيضا يف احلكم األول وأن 

 .29يبتوا  يف أصل الدعوى ، وبقضائهم خبـالف ذلك يكون القضاة قد خرقوا القانون 
يف مصر فلقد اختلفت اآلراء حول هذه املسألة من جانب الفقه والقضاء ولذلك فإنين سأتطرق إىل   أما    

 كل من االجتاهان وكذا مربرات كل واحد منهما :
 : الفرع األول 

 . مذهب االنفصال بني احلكم الغيايب وبني احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن
، وقال أن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن هو  30االندماج هناك اجتاه من الفقه رفض مبدأ        

حكم  شكلي واحلكم الغيايب حكم موضوعي  ، ومن مث فإن  لكل واحد منها أسبابه وقواعده اخلاصة به 
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يف جمال الطعن ، وقد أضاف هذا اإلجتاه أنه مهما كانت مربرات فكرة اإلندماج فإهنا تتعارض مع املبادئ 
 لك لألسباب التالية :القانونية وذ

(إن القضاء جيب أن حتكمه قاعدة ختصص الطلب ، وجيب أن يتقيد مبا ورد يف تقرير الطعن احملرر بقلم  1
 كتابة الظبط ، والقاضي ال ينظر إال ماهو معروض عليه ، وهو احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن .

التهمة بعد النظر يف املوضوع ويقدر األدلة  أما  (إن احلكم الغيايب يفصل يف موضوع الدعوى فيتطرق إىل2
احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن فهو حكم شكلي صادر دون البحث يف املوضوع ، فكيف يندمج 

 احلكمان رغم اختالفهما من حيث الطبيعة القانونية. 
ارض عن حضور اجللسة (إن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن جزاء يتعني توقيفه يف حالة ختلف املع3

املقررة لنظر معارضته دون عذر قهري مقبول ، كما أنه يفسر على أنه تنازل من املعارض عن معارضته 
وسواء أكان جزاء من جهة املشرع أو تنازال من جهة املعارض فالنتيجة واحدة وحتمية  وهي سقوط الطعن 

 ابملعارضة واعتبارها كأن مل تكن .
ملعارضة كأن مل تكن مثل احلكم بعدم قبول املعارضة عند رفعها بعد اآلجال ، فاألول (إن احلكم ابعتبار ا4

جزاء يتعني رفعه يف حالة ختلف املعارض عن جلسة نظر معارضته ، والثاين جزاء التقرير ابملعارضة خارج 
 جال .اآلجال ، ومل يقل أحد بفكرة اإلندماج يف حالة احلكم بعدم قبول املعارضة لرفعها خارج اآل

( إن مبدأ اإلندماج ال يتالءم وفكرة اجلزاء الذي يوقع على املعارض الذي ختلف عن حضور جلسة  نظر 5
معارضته وهي القضاء ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ، وجتعل املعارض الذي حيضر اجللسة  واملعارض الذي 

ا اجلزاء وهذه التفرقة بينهما ، وىف هذه ال حيضرها متساواين من حيث اجلزاء ، وابلتايل تنتهي العلة من هذ
احلالة ينعدم اهلـدف من اجلزاء وال تصبح له أي جدوى ويصبـح املعارض الذى حيضر جلسة نظـر معارضته 

 والذى ال حيضرها يف نفس الدرجة  .
 
 

 الفرع الثاين :
 . مذهب اإلندماج بني احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن واحلكم الغيايب
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إىل مبدأ االندماج وساير حمكمة النقض عندما تبنت مبدأ  31لـقد إجته هذا اجلانب من الفقه       
اإلندماج ودافع على موقفها ، ألهنا إبتغت من وراء ذلك عدم تفويت ميعاد اإلستئناف عن احلكم الغيايب 

إىل أن هـناك مربرات  ، الذي يكون غالبا قد انقضى عند احلكم ابعتبار املعارضـة كأن مل تكن ، ابإلضافة
فقهية لـها قيمتها ، فإذا كان احلكم ابعتبار املعارضة على الرغم من أنه منفصل من حيث الواقع عن احلكم 
الغيــايب  لكنه يضيف له معىن جديـد وهو قابلية التنفيذ وأن األثر املرتتب على اعتبار املعارضة كأن مل تكـن 

ارضة موضوعا ، ولذلك فإن مجع األحكام الغيابية واألحكام الصادرة هـو نفس األثر على احلكم برفض املع
 فـي املعارضة فيها سواء حضر املعارض أو مل حيضر متداخلة ومندجمة .

ويضيف هذا االجتاه أنه عند األخذ مببدأ اإلندماج جيوز أن يتعرض بعض املتهـمني للحكم عليهم       
ن طريق االستئناف أو ابلنقض يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل دون حماكمة ، فإذا أخذان بظاهر طعنهم ع

تكن   دون العودة حلقيقة هدفهم من الطعن الذي هو طرح موضوع دعواه من جديد على القضاء ، وهذا 
 لن أييت إال بتبين مببدأ االندماج .

احملددة لنظر معارضته أو  ومصر أما يف فرنسا ، ففي حالة غياب املعارض عن اجللسة هذا يف اجلزائر      
يف حالة إعادة تبليغه إذا تكرر غيابه ، فإن احملكمة تقضي ابعتبار املعارضة كأن مل تكن وهـنا يرجع احلكم 

 . 32الغيايب قيمته ، وال ينبغي للمعارض إال الطعن ابالستئناف أو النقض
احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن  وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية إنه يف حالة إذا ما مت استئناف      

، وقضت أنه على القضاة الذين 33فإن احملكمة تعيد النظر يف احلكم الغيايب الذي يعترب متداخال معه 
 .34يؤيدون احلكم الصادر عند ثبوت تكرر الغياب أن ينظروا يف املوضوع 

ماج بني احلكم الغيايب واحلكم إبعتبار ويف األخري خنلص إىل القول أن القضاء اجلزائري أخذ بفكرة اإلند    
املعارضة كأن مل تكن عند الطعن يف هذا األخري ابالستئناف إذا كان صادرا عن حمكمة ابتدائية أو ابلنقض 
إذا كان قرارا صادرا عن اجمللس القضائي  واعتربمها كال ال يتجزأ ، أما القضاء و الفقه  يف مصر فـقد كان 

ملبدأ االندماج  ، فمنهم من تبىن مـبدأ االندماج بني احلكم الغيابـي واحلكم  خمتلفا بني مؤيد ومعارض
ابعتبار املعارضة كأن مل تكن ودافع عليه ، ومنهم من تبىن مبدأ االنفصال واعترب احلكم الغيايب منفصل عن 
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ين مستقل عن احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن واعطى مربرات لذلك ، واعترب أن لكل منهما كيان قانو 
 االخر، أما القضاء والفقه  يف فرنسا فقد كان مؤيدا لفـكرة اإلندماج .

 خاتــمة:
ويف األخري فإين أخلص إىل القول أنه مهما كان مبدأ االنفصال بني احلكم الغيايب الذى يصدر عنـد        

د نظر الطعن يف االول عن غياب املتهم اوال ، وبني احلكم ابعتبار املعارضة كان مل تكن الذى يصدر عن
طريق املعارضة مع ختلف املعارض عن جلسة نظر معارضته متوافقا مع املبادئ القانونية اليت من أمهها أن 
القاضي يتقيد حبدود الطلب الذي جاء به تقرير الطعن ، وأنه ال ميكن دمج حكم شكلي وهو احلكم 

ملوضوع وهو احلكم الغيايب ، إال أن هذا التوافق ال إبعتبار املعارضة كأن مل تكن  مع حكم آخر فاصل يف ا
يصمد أمام املربرات العملية ومصلحة الطاعن اليت يتوخاها مبدأ االندماج ، كون أن هذا االخري  حيول 
دون تفويت إحدى درجات التقاضي على الطاعن ابإلستئناف يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن هذا 

إنه يف األخذ مببدأ االندماج تيسري على الطاعن فال حنمله إال القيام بطعن من جهة ومن جهة أخرى ف
واحد يف احلكم ابعتبار املعارضة كأن مل تكن واضعا يف احلسبان أن هذا الطعن تنصرف آاثره إىل احلكم 

كونه   الغيايب الصادر يف املوضوع ،أما القول أبن احلكم الشكلي ال يندمج مع احلكم املوضوعي مردود عليه
جمرد كالم يتوافق مع القانون ولكنه ال تؤيده الظرورات العملية ، ذلك أن احملكمة عندما تنظر يف أي دعوى 
تعرج على الشكل إبتداءا مث تنظر يف املوضوع ، كما أنه يف األخذ مببدأ االندماج تقليل من عدد القضااي  

مبدأ اإلندماج أكثر توافقا مع احلياة العملية وعدم تراكمها على جهة االستئناف، وعليه فإنين أعتقد أن 
وتقتضيه روح العدالة ومصلحة الطاعن اليت جيب أن تتوخاها املبادئ القانونية املرساة ، ومادام احلال كذلك 
فإنين أرجو ان يتدخل املشرع اجلزائي يف قانون اإلجراءات اجلزائية بنص تشريعي صريح ويتبىن مبدأ االندماج 

 غيايب واحلكم ابعتبار املعارضة كان مل تكن عند الطعن يف هذا االخري ابالستئناف أو ابلنقض .بني احلكم ال
 
 

                                                           

 :الهوامش
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