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 نستعين، وعلى نبينا محمد أفضل الصالة وأزكى التسليم باهلل

موضوع احلقوق املدنية والسياسية من حيث الواقع والرهانات هو موضوع 

مهم تكفلت به جامعة حممد خيضر بسكرة بواسطة كلية احلقوق والعلوم 

 . السياسية، وبالذات خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع

فاحلقوق املدنية والسياسية هي العمود الفقري حلركة حقوق االنسان ذلك 

هنا هي اللبنات احلقيقية اليت تبىن هبا بيت الدولة الدميقراطية ألن هلا أ

عالقة مباشرة باختيار احلكام وحماسبتهم ومسائلتهم، وهلا عالقة أيضا 

بالشفافية، وخصوصا بتحديد العالقات بني احلاكم واحملكوم، وتوضيح احليز 

 .بكرامةالذي يتحرك فيه املواطن داخل الدولة ليعيش حياة كرمية، و

إن إنكباب خنبة من األساتذة املختصني والباحثني على تشريح النصوص 

الدولية والوطنية ذات العالقة باحلقوق املدنية والسياسية، تشريح مبين ليس 

فقط على النصوص والوثائق على أمهيتها، إمنا ميتد إىل أرض الواقع املعاش من 

 احلكومية اليت هلا حيث فحص عمل وتصرفات اهليئات الرمسية حىت غري

 .عالقة بتجسيد احلقوق املدنية والسياسية على أرض الواقع

هذا االنكباب أنتج باكورة من األعمال العلمية اهلادفة اليت توضح لنا إىل 

أين وصلنا؟، وما هي املسافة املقطوعة؟، وما تبقى من طريق؟، وما هي التحديات 

 .واضحا؟ اليت جيب أن ترفع جلعل ما تبقى من الطريق

اجلزائر كدولة قامت بوضع ترسانة قانونية مهمة حلماية احلقوق املدنية 

دليل قاطع على وجود إرادة  8102والسياسية، والتعديل الدستوري لسنة 
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رمسية، بل وشعبية أيضا جلعل حقوق االنسان خاصة احلقوق املدنية والسياسية 

ت الدولة املختلفة، وكذلك واقعا ملموسا، وبالتايل فالكرة اآلن يف مرمى هيئا

اجملتمع املدين بكل أطيافه، وبطبيعة احلال اجلامعة اليت تقف يف مقدمة املعركة 

إلجناح رهان وحتدي غرس حقوق االنسان، وبالذات احلقوق املدنية والسياسية 

يف صميم ممارسات هيئات الدولة، وأيضا يف تصرفات وحياة املواطن واالنسان 

 .بصفة عامة

 

  

 بوزيد لزهاري األستاذ الدكتور                                                           

 عضو اللجنة االستشارية                                                     
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 :مقدمة
يسممملل ماعلت مممتة بتاقممما فاقيقمممع باعتيقمممتة  مممع  ت مممتة   ممم    

إياقلقمممما ا إمممممت   ممممت فممممتة ييمممم   فتماق  مممما بتاقمممما  ممممل   مممم    

 ممع   ب ممتت ب امم به بمايلمم بة بم  مقمما   مممم    بي مما   مم    ب اصتصممت،ت 

بم  ممما  إأ  ه همملت بماق  مما تممتقة ما اقممق همم   بأ ااممتق فتم ق قمما ا      

جمممتح  اممقف بد،مم ب    قممل اطممعع بمسممايتة بتاقمما ب قممتت بماطممت  قا       

 ا لممس اقتاممتة ةطممقيا ماسممل   اممل بمق مم ت بمي قيقمما د  ممتق بدامم    لممت 

اقمما مالممقبم ا بةااممتأف امملوف  ،يممتأف  وممعت،تف مالياق مما    ا ممل  بمسممايتة بت

  اسممل  بم ا يمما  صممقح بدمعممتح مااياممق  بأفامم ب س  اسممل  ا      ...بميت مما

 ،ممع  سمماق  بنقبم مما  مم   مموح فمم ب س ا لقيمما   يسمم  بد مم   اممل بم  ممق    

بنكامممإ فد مممت   ممم   مممت ح " بما مممتق بم اممم  " ذباممم  ا  ق مممقم ا  مممق  

 ممت فممتة ييمم       ممقبما بنمم ه  بة ب ت بم ا يمما ا إمممت    مال تز ممتة فمما  

حباممقف بنممقبم ا اممتت بمسممايا بم ا يمما  ،لمملت بممم وق ب  يمم ت ما اممقف       

بن ةقمما  بمسقتاممقا اايممتفق  ممع فممق بمسممايتة بتاقمما فتةصمم تق مالممقبم ا   

ماع ممخم طممتم   مم ه بنسممت بت  حبسممخم بنيممتي  بنثااعمما ،ممده  ق ممتف  اممقف   

mailto:amzed.39100@yahoo.fr
mailto:amzed.39100@yahoo.fr
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 ةقمما  بمسقتاممقا  صمم ل ي مم  م مممم  بميلمم  بنياممت  ماعلت ممتة  مم  بةةسممته بن

 مموح بماممتةقه بميممته ماعلت ممتة بأياقلقمما  تماةب ممتة  ك امما   ق ممق         

 اممل  ممتاق بمسممايتة بتاقمما ف بيمما  مم    مم    مم ه بمالققممة  بمممل  امم        

ياتفامملت   مم   بنسممت بت   ممته بماممتةقه ا إمممت  اسممقيق  مم  تة    8 اقمم  بنممت ت 

 .ميته    ب ق ا بنست  ت بأتالت قابن ،ق ب

إه ظلممق  همملب بم  ممته ب اممقيس ب  يمم  مممق،   مم ب   ي ت ،امم   ممته     

 مم  بممموزه  بةا ممت  ا فمما اقتاممقا  إ ب يمما مقيامما ماامم   بة ب ت  سممايا  

فت ا ممت   ه ا  قلممت مال  ق مما   ومم يكا مالممقبم  ممم م  مم     هممت  طمم مس   

ياعممق  ممع بأاممتت ب  يمم  مممم ب ت بميت مما  ه تط م يامما ماسممايتة بتاقمما   

 بةياقلقمما مايةيممة ب امم به  اممقف بةةسممته ا ةيتيلممت هممس مماقمم   مم  ت،   

 مم     ممق  إ كتةقمما بمقصممقح  بميلمم   مم   تمم  إزبممما ب ممقبتة  مم              

بمقصممقح بنممت   إع  قممع   ممي  إ مم   بنمم ه  يمما   قسممقا ما سممقق .ةممقم

 .  تمق بن ي ا

ممممت ح همملت بن ب امما مماقمم  بم صممقا بم  مقمما بناياامما حباممقف         

بةةسممته بن ةقمما  بمسقتاممقا  بةيكتاممتة اي قالممت  مم  ي مم  ب لت ممتة بتاقمما  

 :بماستؤح بماتيل    وح .مبت يي   حباقف بمسكته ا بن ي ا

  :إشكالية الدراسة 
فتماأ قمم  مي يمم  بدامملاا  ممقح بد  ممتم بممم   كمم    مامم  ا بمايمم ف 

،قلممت ما اممقف بن ةقمما  بمسقتاممقا  ه اوسمماإ   ،ياقممت إع ب لت ممتة بتاقمما ا    

 ب مم     ق ممتة يتةقةقمما كاقمما   لممت ا بماسممتؤح  مم  بماقب،ممق فمما   مم       

همملت ب اممقف   اممقف بةةسممته بنيامم   ،ممت مكمم  ،مم    ف مم  بم  مم   مم        

 بم ات،قمما مكمم   مم  همملت بماسممتؤأة ا اممل  مم         صت صمم  بأتالت قمما  

 ؤ مم ت  مما أ ةيامم  ف يمما  ممتهس  اممقف بملق ممتة همملت   مم   تلمما ة مم     

يتةقةقمما  يقامما  همملب بممم ا  ا بما اقمم  بماممتةقم بنيلممق يسممته  ا بممم ،ع  

 حنق  علقه  ت     تيب ما اقف بن ةقا  بمسقتاقا مالقبم ا بتاقا ؟
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 :يف اإلطار احملليالسياسية و حقوق املدنيةالُبنى اجلديدة لل -أوال 
مل ييمم   مم  بنلكمم   مم ه بأ امم ب  فممتنقب قق بة ب يمما  ،امم  اكممت  ة     

 باممممايلا  اممممقبق  مممم  بة ب بة بن  ةيمممما   بة ب بة بمو   ةيمممما  هممممس  

 قب قمممق تمممتقة ماامممل   فتداقممما بأتالت قممما  بمسقتامممقا ماعلت مممتة    

ه    ممت ا بأاممااوح بممملب، بتاممس  بةياقلقمما   ايمم ي ماممق   اممقف بةةسممت

 ايامم  بماممةبه ب لت مما بأياقلقمما حبلتيمما  اممقف بةةسممته    اقمم  ،دةمم        

 كممم  بمامممقح فمممأه   ا قممما   كمممته بنق مممتف أ امممة   بنممم ه حبامممقف يتفاممما 

مواممايلتح   تومم ت  مم  ي اممل   ،لمملت ب اممقف ااعاممل ا وممك  اياقلممتة         

ت بمامم، بم امم    هممس أ ا ممقإ  صممت  ت  مم  بة ب ت بن  ةيمما    صممقة  اقلمم 

وممقلتف مااممتةقه بنقتممق  اممتفات  حبقممل  حممت أ اكمم ف  اقيممت ت يمم ت ، مموف    

 ممم  ذممممأ ،مممده   ا قممما   مممت ا  امممقف بةةسمممته بنياممم    ممملت امممق قب ا   

بأاعتيقممتة بم  مقمما  اممقف بةةسممته    ا بماممتةقه بمممقما اكمم ف بماةب ممت    

       مم ه بمالققممة  بمممل  امم  ق ممق قتف  اممل  ممتاق بمسممايتة بتاقمما  ،ل مم  

  ياتفمم    مم   بماممتةقه بمممل    امما  باقلممتة بما ممت قا      1(8) اقمم  بنممت ت  

بنت امممته )بد   فقممما بمقم قممما بنثااعممما     بنيتهممم بة بن طممملا ماعلت ممما  

يسمم  بد مم    3(01)   بأاعتيقمما بد   فقمما  اممقف بةةسممته بنممت ت  2(08 08

                                                 
1 -

يويَا   فت اقف بنيا ا ا هلب بنق تف مك  بدوثتا  :" قل تتق ا ة  بنت ت    بنق تف 

  ا ل  بمسايتة بم ا يا هلت ب اقف  ..بملي  ييقطقه ا بن ي ا فطك   ساا     ت سقال 

     ه    متققة يت    ال بدص   بماقه   بمس   ب  ،  بما ا  بم ي   بم    بمسقتاس 

 ". ب ق  بدص  بأ ا    بماق س    بأتالت س   بن
2 -

بأاعتيقا  بني    فتا   بأاعتيقا بد   فقا  اقف بةةسته  ب  يتة بداتاقا 

ةق،لرب  1 هس  يته ت   مقا  ييا  بم  ح ا جماس     فت ا  بد   فقا  اقف بةةسته

 .0598ا الرب  8     ا   قة بما عقل ا 0591
3 -

 8حي   بماس  بد ح  بمل  يا ل  بديسته  .مماق  بأاعتيقا  ال مخسا  يسته   قسقا 

 =بماع ا( 05بنت ت )ا بدص    ةطأ بماس  بم تم  .  ب اقف  ب  يتة بداتاقا02إع 
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ب ليقممتة   بأتالممتم   بما ممته     اممل همملب بم  ممق فتم سمم ا  ممق اأاممق،   

 .1(5)بمقب  ت ا بنت ت 

 لممت يعمم ي   مم   بنسممت بت ا ب اممقف  ب  ممقخ  طممت  ا بدوممثتا   

بتاقمما  مم   مموح بماممةبه يعمم ي     ذ   بأ اقتتممتة بصتصمما ا بنقبم مما  

ةعسمم  بمقممقه  اممل ب لت ممتة بتاقمما  ممقح امملقما بمقصممقح إع بنؤاسممتة      

بنسمماا اا ماعللممق   همملب  مم   مموح بنثيممي بن طممط مال ي مما    طييممتة   

بمالقلمما  بمممايل   مبممت حياممق امملقما بمقصممقح إع بن ب،ممق بميت مما  بمطمم     

 بامماا تح 2ا بم امم  بميممته  بموز مما ما اقممق   مم  همملت بمسمملقما   تصمما     

 مم   ةمم   كمم  بامماث به همملت   بدوممثتا بنيممتيا ا   يممتة بمييمم   بمعمم ب 

بنقب قممق ممم ق يقب مم  يتةقةقمما ت يمم ت ا إمممت  إا ممتم اقتاممتة كاقمما         

  م قمما ماطممك  ،لمما بد لممتح بة ب يمما بماتةقةقمما ةةاممتم فيمم  ب  ممت          

 .ميت ابماتةقةقا  بمقبييقا  هس  ص    ل  بمسايتة ب

 يمم   اممتب اي قممق   مم   بنسممت بت  اممل بنسمماق  بتاممس بمممتح ماقممته       

  تز مما ي ممت قا   اممل  بيممع  ه بمامم ب   ممخم  ه ياثممل  مم  ي مم  اممايتة       

 و لمما ،ممده بد  ممتق بممم  اا لامملت بة ب ت  ممخم  ه اا تاممخم  ممع ب اصممتا  

ت    ه ممامم ه بم ا يمما   مم   امم  م بماقب مم  بماتةقةقمما   تصمما  مم .3 ت مم  اممت

                                                                                                                        

بن ق ته   ال ( 95إع  82بنقب  ) بم بفع ( 87إع  81بنقب  ) بتكلا  بماسلته بم تم ته =

بتكلا   بماس  بصت ، حياق   ال  .بماقبيل  إت بقبة بميل  بصتصا فتماع ا  بماع ا

بد ع مم   : ا صقت ا بمي ي     بناتأة ا بماس  بد ح ا ،ا اا.  كته طااعا

 هكلب )ب اقف    ب  يتة فق لت حي   بم تم بأاا  تقبة  بمااقق بة ما اقف بداتاقا 

قبة بم  ي  ي اس    بأاا  ت 8-8ب ق ا ب قتت  فق لت حي   ب ةق  0-8مم   بنت ت 

 .بااث به بماقت ،قلت
1 -

  ."ب ق فاأاق، ب ليقتة   بأتالتم   بما ته    لقه ماعلقع ا بن ه"  
2 -

 قح القما بمقصقح إع  C.urb   بماتةقه ب       L-111-7-3 ة   فطك   تا بنت ت  

 .بنؤاستة بنساا اا ماعللق 
3  - L'arrêt CE. 29 juin 2001. Cne de Mons-en Baroeul n 193716. REC. 298. AJDA 2002 
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اياممق   مملت مب مم   بنسممت بت ا بأةاعممتم قمم  تة بن ،ممق    بنسمماعق ي   مم        

 .بن ،ق

 :وق السياسية للمواطنة احملليةاحلق -ثانيا 
 يمم  ايممةزة  طممت  ا بنممقبم ا ا صمم ع بمامم ب  بتاممس إع  مم   مم      

    ب  ممت ي  مم  إمقلممت  اممل  حممت ةاقعمما م قيقمما         ممل   ب مم  بماسمميق تة  

،لمممقبما بنممم ه ب مممق ا بنطمممت  ا بمسقتامممقا  ممم    بمو   ةيممما ميلاقممما

م يممق بأةاثممتر ب مم   بممم  ا بمس ماللمم اا بتاممقا  بمممل  يسمماعق    مم    

بناقلممقه بدتتةممخم   قممل ا بممم    اممل  ه بأ امم ب  فممت اقف بن يا مما ا      

بنقب قممق بم ا يمما  كمم ف مكمم  بدوممثتا بممملي  ييقطممقه ا بن ي مما فطممك      

 ا ممل  بمسممايتة بم ا يمما همملت ب اممقف   مم    ه     . مم  ت سممقال  سمماا  

متققممة يممت    اممل بدصمم   بماممقه   بمسمم   ب مم ،  بما مما  بممم ي   بممم         

 لممت ا . 1"بمسقتاممس  بدصمم  بأ مما    بماممق س    بأتالممت س   بنمم ب ق     

بأ اممم ب  حبمممق بدتتةمممخم بنامممقلا ا بماصمممقي   بما ومممل موةاثتفمممتة     

اممماعاتق بتامممس  مممق ااممم   بميممم ب       بأااطمممت ت بتاقممما بتاقممما  بأ

مبقتممخم " بماطممت    ممع بم ممت  ا "ممملمأ ا إةطممتق يسمم   كعممقخ  مم  ب ه   

بنممقب  بةياقلقمما ا بماممتةقه بميممته مالعلق ممتة    8111  سممي،  08يممتةقه 

 .ا اس  هلت بنطت  ا إع   تتة طااعا     ت ياقلت 0008-092

 :وماتالوصول إىل املعل -أ
 : هق و    اتاس د   طت  ا   ع

     يممما بمقصمممقح إع   مممت ق بنقةبةقممما   ممم ب أة بماممم، بم اممم  

فطمممأه بة ب ت بةياقلقممما ماعللق يممما   بني  ،ممما   0558،رببيممم   6يمممتةقه )

                                                                                                                        
P 42. Not Y. Jegouzo. ou RGCT 2001. N 18P906 ; not J.-P. Negrin  
1  - Ibidm. 
2  - http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-

territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-

locales.html  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
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 ؛(ATR) 1 فتا 

     يقمقممق  07بممم  يكعامملت يممتةقه    ب ممق ا إ اممتح بمق ممت ق بة ب يمما

    ممم    (CADA) بن طمممط ماع ممما بمقصمممقح إع بمق مممت ق بة ب يممما    0572

  .81112 ف ي   08بن صقا  اقلت ا يتةقه 

 :املشاورات احمللية -ب
 : ياص  ،ت

        بما اقممق ا بن ب،ممق بميت مما  بممم   ةطممل  ا بمامم ه بماتاممع  طمم 

بمصممت    0528يقمقممق  08إع   ا بمقمما  ايممةز  مم  بماممقبةا بنايتي مما  مم    

،رببيمم   87 اممل بما ممت    بماع يمم  ب  مم      مم     8111 يسمملرب  08ا 

  ال بم  ا بمقا بتاقا؛ 8118

 بمامم ب   اممل بنسمماق  بتاممس  بن صممقا  اقلممت ا بنممت ت     بامماعاتق  ا

.ب 78-0   8118 ت ف  82بم ااق يا ا    بم ااق    ل بن بتيا   2

       بماع مما بمقم قمما مال تيطمما بميت مما  بممم   ةطممل  مبقتممخم بماممتةقه

   ا ايةيممة    هممت مبقتممخم بماممتةقه    0559،رببيمم  / ومم ت   8بمصممت   ا 

  بمل  حيقات إ ب يا  ساااا  8118،رببي  / و ت   87بمصت   ا 

   210111إمةب ممس ما امم بة بممم  يسممك لت    مم   مم     )جمامم، بن يامما 

 ؛( 8118،رببي   87ةسلا   ل يتةقه 

  بنمممت ت)بماع ممما بأااطمممت يا ماثممم  تة بميت ممما بتاقممما L1413-1 

CGCT) 

  3(0555يقةقق  89ا إةطتؤت مبقتخم يتةقه )جما، بما لقا.  

 

                                                 
1  - http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-. 

territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-

locales.html  
2  - Ibid. 
3  - Ibid. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-.%20territoriales/democratie-locale/comment-citoyen-peut-il-participer-aux-decisions-locales.html
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 بالنسبة حلق تأسيس اجلمعيات، واالجتماع، والتظاهر  -ج

  1احلق يف االستعالم -د
 ممم  بنق مممتف ( 00)بأامممايوه  مممل  بنمممت ت ا بمممم    ممم  ب مممق ا 

 قممل اايممتفق همملت بد مم ت  ممع     8بمعامم ت ( 81)بنكلامما  بني ممما فتنممت ت   

 مم  بماممتةقه بميممته ماعلت ممتة بةياقلقمما بمع ةسممقا   ( 85/ 8088)ةمم  بنممت ت 

 مم   ت  2 بممم  ااممةه بأ مموه بم امم    طااممإ بمصمم إ بتاقمما بد مم       

ق فت قممتت بتاقمما  همملب اعمم ي بماممةبه     إ تممما بنممقبم ا فكمم   ممت يايامم    

بأاممايوه ف مم   ت ةطمم  بنياق ممتة  مم   مموح بماق ممتة بة وةقمما بم ا يمما     

 ةطمم  بمامم ب بة بة ب يمما مممم ب ت بتاقمما بممم  اي ممقل   همملب  ي مم  م  علممقه  

 .اسلقوة بم عتذ    بمقمقم إع و كا بدةا ة   ل  ةع، بمسقتف

 :للمواطنة احملليةاحلقوق املدنية  -ثالثا 
اوَيممم و  ممم  بنسمممؤ مقا بم تفاممما ماسمممايتة بتاقممما  بةياقلقممما إ مممت    

 اممت   أامماث به  أيامملت بة ب يمما  لتيمما  اممقف بةةسممته  بامم   هممق      

تيمم  بد ممت   بميت مما  بصمم  تة  بن ممتم بم ا يمما امملاا بن ممتح يمم   بة كممته  

فتن ي مما ا   ممتمق    مملته  ه يالاممع بدوممثتا  مم   قممع  ةممقبم بة تيممتة 

 8108،ياممل امم ق  بن ممتح  ا  ممته     مم     مم  بم ات،مما  بما ،قمم   بم يت مما 

 ممته  ممت يةيمم   مم    فيمما ا بنت مما  مم   قممع بنو ممخم ا بن ي مما  ات ممتف       

اييممل إ كتةقمما بمقصممقح   مقيمما اسممت       حبقممل  مألمعممتح ذ   بة تيمما 

بماممأ  بة بممم  أ  كمم  بمقصممقح إمقلممت  اممل إ كتةقممتة بمعمم   ا بمالاممع         
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    ق  قبما بن ه  ه حيتمقب  التف ":   بنق تف  ال  ت ياس 00/81 قل ا   بنت ت  

 "... بم ات،قا  بة ب يا بتاقا فك   ت ياياق فت قتت بأتالت قا  بأياصت يا 

 ."...ا ل  بمسايتة بتاقا مالقبم ا بةااتأف الوف   ،يتأف   وعت،تف مالياق ا بميت ا"
2 -

 ."...مالقبم ا ب ق ف سثا    بما ب بة بة ب يا مم ب ت بتاقا بم  اي قل " 
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 .1حباقي  بةةستةقا

اممم ا  اقممما  فمممي طاامممإ بصممم  تة  بد مممت   ف ي ممملت بمممم ي     

إذب مل يكمم  بد مم   مملمأ   .م مملته إ كتةقمما بمقصممقح إع ب قممتت ب اقاقمما   

ص  مما بنصممللا ماكممقه يتفامما ماقصممقح يمم       ،ممده بصيمم  هممق  ه اكممقه ب   

بة كممته  قتممق ت ا  مم ق أ  كمم  بمقصممقح إمقمم     فمم  ه ممم ف ماي ممق   اممل 

 . قع بمي ف بم   ك  بمقصقح إمقلت إع بن ق

هلب  ا مل    ي مت  امقف بةةسمته بمم   م  ب  مت اولما فقصمعلت  يم            

 مبممت  ه  قممع  . ممتع  لقطممت  ا ا بم ات،مما  بمالمم اقمما    مم  ب ممق ا بن

 اممقف بةةسممته  ا بفيمما  ،ممده  مم ه ب امم به جملق مما  ب مم ت  مم  ب اممقف   

 لممت  . قمم  إع بماممأ    اممل بأ امم به بميممته  اممقف بةةسممته فطممك  امما    

ه ممممتط   ممممس ف مممم   ت با ممممتم حممممس  ايمممم   ب قبةممممخم إزبق  اممممقف   ه

مألمعمممتح اطمممل  إ كتةقممما بمقصمممقح بنت يممما   مممتمق   ممم  تة    .بةةسمممته

 تمً ممت  ممت يكممقه  يمم  بماثيممقي  اممل تتةممخم  ب مم   .فتة ممت،ا إع بم ممتم ا

  مم  بمقصممقح بنممت   ي سممل  ه بدوممثتا بممملي  يمما  بما  قممة  اممقل  مقسممقب  

،امممي  ممم  ذ   بة تيمممتة   مكممم   يً مممت  ممم  طاامممإ بد لمممت   ب ممم ،    

همملب  ياممع  اممل بم امم يتة بميلمم   اممل     بماقتمم  ب  سممس  بميمم ف  بممم ي     

   امممك    ممم   أ مممق مالاسممم ي    ما سمممتق بصت ممميتة ماي مممإ          ااممم

 . 2بم ب  تة فتةيوم     ت اا بم  ت ت  فتماقته فا  ي  بم عتيتة

 :دعم األشخاص املتشردين 

إ لممتح  اممقف بةةسممته  للمما   قسممقا ماثمم  تة بأتالت قمما مأل،مم ب    

 امممل  بمممملي  أ يسمممايقيقه  داممم تر  يق ممما  إ تمممما  ةعسمممل     ب صمممقح 

                                                 
1 -

ن ه بنقييا اااةه في ه اقيقع     ا  :"   بنق تف ا    ال  ه 01/8،ده بنت ت   لمأ 

 ".و مت ف ،  بميل     بماتةقمفا        ه  ه او    ،ق  و  مت ا ،   ل  بدمعتح  

2 -
 .   بنق تف02/8 بنت ت  06/8  هق  ت ةص   قا  بنت ت  
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  مع ذممأ  ،ممده    سمك   و م   حيمق ام  ب صمقح  اممل بمم     م  بمسمايتة         

بمي يمم   مم  بدوممثتا بممملي  حياممتتقه إع   مم  همملب بممم    أ يي ،ممقه      

  . اقيل     أ يسايقيقه بنيتم ا ،ت     وح بما قبة بميت يا

   ممي  اممايا إياقلقمما إمممت بف ما سممقق بصمم  تة  اممل  اممتف بن ممتمق  

،ممم   امممق،  بمقصمممقح ا بمقيممم  بن تامممخم  فصمممق ت ،يتمممما إع  ممم  تة   

بماطمم    بةاممكته بأتالممت س مألوممثتا بممملي  ياالسممقه بنسممت  ت   قممل    

ا  فممي طااممإ  امم  س  مم  تة بماطمم    مم  ي مم  بمسممايتة بةياقلقمما  مم    

بتاقمما بممم    ممي  فمم   هت حعممت  طمما  ت ميلاقممتة    مموح إةطممتق بمطمم كتة

   تةمم  .بمااقممق   بة تممما   مصممق  بنممقب    ايممقي  ة ممته بصمم  تة     

بمط كتة  سمؤ ما  م  ا عقمل بم ملس بنطما ط  ب عمتخ  اقم   ب م    تمالمت          

  .1مبست  ت بمسايتة بةياقلقا

تف   مم  همملت بصمم  تة أ يع  مملت بماممتةقه   مك مملت  لمم   مم  بنق مم     

 اطممل   ممتماةبه   ممت   بميمم   فتم سممق ا ما امم يتة بنقييمما  اممل بنق تف       

ةاممت  بأهالممته بميممته ا همملت ب تممما بما  قممة  اممل بمقصممقح   هممق   مم  ممم    

 اقممما  تصممما فتم سممم ا ملق ممما يممم  اقبتممم  صممميقفتة ا بمقصمممقح إع 

 ب تةممخم بنطمما ط   قممل ومم    بمسممايتة بةياقلقمما ا     بصمم  تة بميت مما 

ه    مم  بمطمم كتة بتاقمما بمو امما ا  لاممل  بمقممق س  هممس  ي ممت ذبة     ايممت 

 . اقا

 :خامتة

إ مموه بأماممةبه بتاممس حباممقف بةةسممته إ مم   بميمم ف ماصممق        يوًيممٌ 

 سممؤ مقتة بمسممايتة بتاقمما  بةياقلقمما ا جمممتح  اممقف بةةسممته  مم   مموح  

فطممأه ب الممت  طااممإ بنقب قممق بتاقمما     مم   مموح   ممع إ مموه كاممس       
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بن ه بنقييا ايا ي  ال اسقيق بص  تة :"  ه    بنق تف بم ا   ا    ال( 08)،تنت ت  

 ".بمطثصقا مالست  ت بأتالت قا
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  مم  بد  امما بني  ،مما تقمم بف بمايممت ه فمما طااممإ بنمم ه     .ه اممقف بةةسممت 

بد   يب مصممممقه  اممممقف بنق ممممتفإع ايممممقي  8111بممممم    ة ا  ممممته 

 .بةةسته ا بن ي ا

يلمم   بنق ممتف إع اي قممق  اممقف بةةسممته  لقممع بنممقبم ا  ف مم        

 مممممالكا  طممممت  ا  قممممع بم ممممتف ا ب قممممتت     بم  مممم   مممم   صممممال   

 اؤ مم   مم    ي مما  مم   مموح ب الممت  همملب بنق ممتف  ة لممت  اممل تيمم  .بن ةقما 

 لممت اقب،ممق بنمم ه  اممل . اممقف بةةسممته   ممت ا اقتقلقمما مسقتاممت،ت بم ا يمما

ايةيممة  للاممل  بنطمما  ا  مم   مموح ا ممت ح بصممرببة  بمايممت ه   بأامماعت ت    

 .   اأ   و كا بن ي ا

ي ممع  ق ممتف   ي مما . لممت   ممي   مم ه   مم   إ وةممتة كاقمما ،  يمما 

 ب مم    ممت ا ب اممقف  بنسممؤ مقتة  اممل  مم  اممقبق  ي لمم  بماممةبه بن ي مما     

 .فتما سا بنسال  ماث  تة بميت ا



 8102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 تأصيل الحقوق المدنية والسياسية

 من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

f.djeddou@univ-biskra.dz 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ملخص
يعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبثابة الوثيقة املؤسسة حلقوق اإلنسان على املستوى 

هبا مجيع الدول وآي اختراق يعد مبثابة انتهاك اطر عامة تأخذ  العاملي من منطلق مسامهته يف وضع

 حلقوق اإلنسان وما مييز هذا اإلعالن انه جاء شامل جلميع النواحي بني ما هو مدين كاحلق يف التعليم

الصحة واستخدام املرافق العامة وانه لكل إنسان بغض النظر عن جنسه ودينه وعرقه أن يتمتع هبذه و

لسياسية كاحلق يف االنتخاب والترشح وحق احلماية واألمن من هنا احلقوق باإلضافة إىل احلقوق ا

حتديدا تربز أمهية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أين أعطى للحقوق املدنية والسياسية حيز كبري من 

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية االهتمام من خالل أهنا جاءت يف عهد دويل خاص يعرف بالعهد 

معاهدة متعددة األطراف اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم  بالذكر أهنا عبارة عنواجلدير  والسياسية

  0692 مارس 82ودخلت حيز النفاذ من  0611ديسمرب  01املتحدة يف 

Abstract  

The Universal Declaration of Human Rights is the founding document of human 

rights at the global level in terms of its contribution to the development of general 

frameworks by all countries and to any violation that constitutes a violation of human 

rights. This declaration is comprehensive in all respects between what is civil and the 

right to education, Public facilities and that everyone regardless of race, religion and 

race to enjoy these rights and what is political, such as the right to vote and candidacy 

and the right of protection and security Here, specifically highlights the importance of 

the Universal Declaration of Human Rights where gave civil and political rights a great 

deal of attention through It came under a special international covenant known as the 

International Covenant on Civil and Political Rights It is a multilateral treaty adopted 

by the General Assembly of the United Nations on 16 December 1966 and entered into 

force on 23 March 1973. 
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 :مقدمة
حقوق اإلنسان أمهيتها من منطلق أهنا تعرب عن احلقوق اّليت جيب  تكتسي

وغري  توفريها لكل إنسان بغض الّنظر عن الّدين، أو اجلنس، أو العرق، أو الّلون،

ذلك من التصنيفات العنصرّية، فهي حق لكل البشر دون متييز وتّتصف بكوهنا 

ُمترابطة وُمتداخلة، وغري قابلة للّتجزئة، إىل جانب ذلك فإّنها تتمّتع حبماية 

قانونّية واعترافًا دولّيًا بأكثر من شكل؛ حيث نّصت عليها امُلعاهدات، والقانون 

 حتديد التزامات على احلكومات لامان يااية هذه واملبادئ العاّمة، ومّت ،الّدويل

احلقوق بالعمل على حتقيقها، واالمتناع عن كل ما قد ُيسّبب انتهاكها فاالعتراف 

بالكرامة املتأصلة لدى األسرة البشرية وحبقوقها املتساوية الثابتة يعترب ركيزة 

الن عاملي أساسية للحرية يف العامل وهذا ما جعل األمم املتحدة تؤسس إلع

  .حلقوق اإلنسان

ما هي إسهامات اإلعالن  :كل هذا يسوقنا إىل طرح اإلشكالية التالية

العاملي حلقوق اإلنسان يف اجملال املدين والسياسي على ضوء املتغريات الدولية 

 الراهنة؟

إىل  وكإجابة مؤقتة على هذه اإلشكالية مت تقسيم هذه الورقة البحثية

 :احملاور التالية

 .مفهوم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :احملور األول

قراءة يف احلقوق املدنية والسياسية من خالل اإلعالن العاملي  :احملور الثاين

 .حلقوق اإلنسان

 مفهوم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :احملور األول

 ، صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ما0692كانون الثاين  01بتاريخ 

أصطلح على تسميته اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويعد هذا اإلعالن أول 

. وثيقة دولية متكاملة حلقوق اإلنسان جتمع احلقوق واحلريات الالزمة لإلنسان

ويتكون هذا اإلعالن من ديباجة تتحدث عن أمهية حقوق اإلنسان لبين البشر 

ق واحلريات الواردة فيه، مث كافة، والتزامات الدول فيما يتعلق مبجموعة احلقو
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تلى ديباجته ثالثون مادة تشتمل على كل من احلقوق املدنية والسياسية، 

  .1واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وقد جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبثابة حجر األساس لوضع 

جتاوز احمللية البنود واخلطوط العرياة املؤسسة حلقوق اإلنسان وكرامته بشكل 

بل أعطى هذا اإلعالن هلا جانب موسع ليشمل كل العامل على حد سواء متجاوزا 

سابقا  كل أشكال التمييز بني منطقة وأخرى كما أكده األمني العام لألمم املتحدة

بان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعترب مبثابة علم " خافيري برييز دي كويالر"

 .2يف تاريخ اإلنسانية

حبيث جاء يف  3اجلدير بالذكر أن اإلعالن يام ديباجة وثالثني مادة

ديباجته بارورة احترام كرامة اإلنسان وباحلرية والعدل وحرية القول 

وتكريس احلق يف العقيدة واملساواة بني الرجل واملرأة وكذا نبذ الظلم 

 .4واالستبداد واملناداة بفكرة السالم العاملي

 :من حيث احملتوى إىل نقطتني مها وميكن تقسيم الديباجة

  :النقطة األوىل
ها، ية اليت هتدف إليحتتوي هذه النقطة على ستة فقرات خمتلفة يف الغا

ة، وعواقب االزدراء حلقوق اإلنسان، يتها بالكرامة البشريربر أمهيإذ جند ما 

أكد ثاق األمم املتحدة الذي ية ميان أمهيتها تبيتوىل القانون ياايوضرورة أن 

اليت قطعتها الدول على  وب حبقوق اإلنسان، وعلى التعهداّتان الشعميعلى إ

                                                 
 :من املوقع الرمسي متحصل عليه ،العاملي حلقوق اإلنسان العالنا - 0

 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  
، اإلمارات مركز الدراسات والبحوث حقوق اإلنسان يف اإلعالن العامليخليل حسني،  - 2

 .01 ص ،(ن.س.د)اإلستراتيجية، 
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مرجع سابق - 3
، بريوت منشورات أساس حقوق اإلنسان يف التشريع الديين والدويلحممد اخلطيب،  سعيد - 9

 .91 ص ،8101احلليب، 
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نفسها، بالتعاون مع األمم املتحدة من أجل ضمان مراعاة حقوق اإلنسان 

 .1ة واحترامهايات األساسيواحلر

 :النقطة الثانية
 ا،يلة نسبيات الواردة يف هذه النقطة تأيت يف فقرة طويثيأما بالنسبة للح

ة العامة، تنادي هبذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على يماموهنا أن اجلمع

سعى ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم حىت يأنه املستوى املشترك الذي 

د ينهم لتوطي على الدوام هذا اإلعالن نصب أعنيئة يف اجملتمع، واضعيكل فرد وه

ة، واختاذ إجراءات يم والتربيلق التعيات عن طرياحترام هذه احلقوق واحلر

 نية فعالة بية لامان االعتراف هبا، ومراعاهتا بصورة عاملية وعامليمطردة قوم

 .2الدول واألعااء ذاهتا وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهتا

غري ثابتة طبعا جملموع التجارب اليت و فهذا اإلعالن يعترب حمصلة هنائية

ية عديدة انتهت بوضع اطار عام لابط تها البشرية على مدار فترات زمنشعا

حيدد و احترام حقوق االنسان باعتماد مرجع قانوين يسمح بابط التجاوزات

 .االلتزامات يف مكان بالعامل

وجاءت مواد هذا اإلعالن لابط هذه احلقوق باتفاق مجيع دول العامل 

 املرجعيات الفكرية يف خمتلف البيئات اجملتمعيةو رغم تباين الثقافات

لكن الظروف الدولية اليت كانت موجودة يف تلك الفترة انتجت لنا  ،السياسيةو

 ميكن ان نلخص امها العوامل، واملرجعية العاملية حلقوق االنسانو هذه املواد

  :سامهت يف اعالن هذه احلقوقو الظروف اليت اثرتو

تاريخ اعالن حقوق االنسان جاء بعد هناية احلرب العاملية الثانية، هذه  -0

احلرب اليت خلفت املاليني من الاحايا من خمتلف دول العامل ايل جانب 

                                                 
 ،ة والقانون الدويل اإلنسايني الشرعة الدولنيحقوق اإلنسان باروق حممد معالقي، ف - 0

 .28 ص، 8102وت ريثة للكتاب بياملؤسسة احلد
 ةيوان املطبوعات اجلامعيد ،8 ، طالدويل املعاصر دراسات يف القانونعمر سعد اهلل،  - 8

 . 029 ص ،8112اجلزائر، 
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الدمار واهنيار البىن التحتية للدول وبالتايل جاءت حقوق االنسان كمحصلة 

أساسية وضرورية لالنتهاكات اليت حدثت خالل اكرب حربني عرفتها البشرية 

 .يف التاريخ احلديث

هو حمصلة لرؤية الدول الكربى هلذه يعترب اإلعالن العاملي حلقوق االنسان  -8

احلقوق يف حني كانت العديد من دول العامل تعيش حتت االستعمار والتبعية 

 .للدول االستعمارية وهي فرنسا وبريطانيا

هيمنت التوجهات واألفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف تلك  -2

نسان حيث طغت الفترة على صياغة مواد ونصوص اإلعالن العاملي حلقوق اال

 .مواضيع االستعمار والرق وتقرير املصري كموجه أساسي حلقوق االنسان

 و ميكن ان ندرس بعض املواد اليت جاءت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 :1ثالثون مادة ميكن إبرازها كما يلي ضمت اليت و

 :0املادة 
وهم قد وهبوا  يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق"

 "".العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعاهم بعاا بروح اإلخاء

فهذه املادة جاءت وفق مبدأ ضمان حرية كل شخص اليت تعترب حق  

و هذا ما يعترب اطار مرجع للحريات العامة يف 2مكتسب مع والدة االنسان 

مل يكن النصوص الدستورية لكل دولة لكن من منطلق اخر جند ان هذا احلق 

موجود يف دول مثل الواليات املتحدة االمريكية اليت كانت ال تزال تعاين من 

اليت اعتربت الرقم األول يف هذا و رغم ذلك اعتمدت هذه املادةو امليز العنصري

 .اإلعالن

 

                                                 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعاهدات الدولية األساسية حلقوق  - 0

 .9-8 ص ، ص8111 ،اإلنسان، جنيف
نوفمرب  ،12العدد  ،جملة النبأ ،قراءة يف اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ،علي الشمري - 2

 .2ص  ،8110
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 :8املادة 
لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، 

نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو دومنا متييز من أي 

اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو 

 .االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر

كما ذكرنا سابقا فان و هذه املادة حتدثت عن عدم التميز بني االفرادو

رغم ذلك ركزت عليها و كانت قائمة يف األنظمة السياسية الغربيةعملية التميز 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة عليها لدفع هذه األنظمة ايل إعادة النظر يف 

 .القانونية لكي تتماشي مع هذا اإلعالنو منظومتها السياسية

 :2املادة 
 .لكل فرد حق يف احلياة واحلرية وىف األمان على شخصه 

 :9املادة 
ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق  

 .جبميع صورهم

 :2املادة  
ال جيوز إخااع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال 

  إنسانية أو احلاطة بالكرامة

 :21املادة 
ليس يف هذا اإلعالن أي نص جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على 

ختويل أية دولة أو مجاعة أو أي فرد أي حق يف القيام بأي نشاط أو بأي فعل 

  .1يهدف إىل هدم أي من احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه

فالنصوص السابقة تبني ان اإلعالن العاملي حلقوق االنسان جاء يف عمومه 

الرئيسية حلماية و وفق بيئة دولية تعترب االنسان هو حمور العملية األساسية

                                                 
  .2ص  املرجع سابق، ،املفوضية السامية حلقوق االنسان لألمم املتحدة - 1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 229 - 

 

ان و بلورة هذه املوادو ، كما أسهمت الدول الكربى يف توجيه1ليس غريهاو حقوقه

كانت للجمعية العامة لألمم املتحدة دورا أساسيا يف عملية اإلعالن من خالل 

عدم التميز العنصري اليت كانت و هي احلريةو التركيز على مواضيع أساسية

 .الفترة تتعارض مع سياسات الدول يف نلك

 
 قراءة يف احلقوق املدنية: احملور الثاني

 من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والسياسية

لقد مت فتح باب التصديق والتوقيع على العهدين الدوليني اخلاصني 

باحلقوق املدنية والسياسية من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرار رقم 

وفقا ألحكام  0691مارس  82وبدا النفاذ يف  0611ديسمرب  01املؤرخ يف  8811

 .962املادة 

ينقسم العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل ستة أجزاء رئيسية 

أما اجلزآن األول والثاين فيوردان سلسلة من األحكام اليت تنطبق بصورة عامة 

 .3على مجيع احلقوق املشروحة يف العهد

للعهد، فيعرض احلقوق الفردية " العمود الفقري"أما اجلزء الثالث فهو  

اجلوهرية بإسهاب وأما األجزاء األخرية فتتناول إنشاء اللجنة املعنية حبقوق 

اإلنسان ومهام الرصد اليت تتوالها اللجنة وجمموعة متنوعة من املسائل 

 وسيجري اآلن وصف هذه األجزاء على التوايل. الفنية

لدول األطراف يف هذا العهد، للمبادئ املعلنة إذ ترى أن اإلقرار من إن ا

مجيع أعااء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية 

                                                 
1 -Les droits de l’homme, qu’est-ce c’est ? , http://fr.humanrights.com/what-are-

human-rights/ 
الدليل اإلرشادي حول العهد الدويل اخلاص مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية،  - 8

 .09 ، ص8102، باحلقوق املدنية والسياسية
 .01املرجع نفسه، ص  - 3
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وثابتة، يشكل، وفقا ميثاق األمم املتحدة، إذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من 

درك أن السبيل كرامة اإلنسان األصيلة فيه، ويف أن يكون البشر أحرارا وإذ ت

يف احلرية املدنية والسياسية، ومتحررين من  الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل

اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع حبقوقه 

 . 1املدنية والسياسية

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على  19، 12، 18، 10كما نصت املواد  

ة أمام القانون بدون تفرقة يواة يف الكرامة واإلخاء، وان الناس سواسحق املسا

ة يز فال استرقاق وال إقطاع وال امتيازات طبقيية ضد أي متية متساويوهلم ياا

قر اإلعالن ين الكنسي، وال انتقاص من حقوق املرأة، وكذلك يللنبالء ورجال الد

ة فقد أكد اإلعالن على أهم يلمباملساواة بشغل الوظائف العامة وفق املؤهالت الع

ة الفرد يف ية وهو حرية الشخصية وهو حق احلرياسية والسياحلقوق املدن

ة شخصه من ية اآلخرين، وياايتارها يف نطاق عدم إضراره حبرخياة اليت ياحل

ه أو معاقبته أو حبسه إال مبقتاى القانون، يأي اعتداء، وعدم جواز القبض عل

واخلروج، وحقه يف اللجوء إىل بلد آخر هربًا من ة الفرد يف التنقل يوحر

تعرض اإلنسان يوز أن جياالضطهاد وحق الفرد يف التمتع باألمن الشخصي، وال 

 .2ة لكرامة اإلنسانينة أو منافية مهيب أو عقوبة قاسيللتعذ

خالل ما سبق ذكره ميكن إبراز احلقوق املدنية والسياسية اليت جاءت  من

يف امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان من خالل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

 :والسياسية والربوتوكول املكمل له يف النقاط التالية

  واإلقامة وحق اللجوءلتنقل احرية. 

 واملواطنةلجنسية الحق في ا. 

                                                 
ستقلة حبقوق اإلنسان متحصل صحيفة الوقائع، احلقوق املدنية والسياسية للجنه امل - 0

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf:              عليه
ات رية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغيمية واإلقلية الدولياحلماشهاب طالب الزوبعي،  - 8

 .22 ص، 8112ة يف الدامنارك، ية العربي، األكادمياسةية القانون والسي، كلةيالدول
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 زواج وتكوين أسرةلافي لحق ا. 

 لملكيةالحق في ا. 

  ات والدينلمعتقدير والامفكر والاحرية 

فهذه احلريات ميكن ان نتطرق اليها وفق قراءة سياسية على ضوء هذا 

  :اإلعالن كما يلي

  :املدنية وفق التحوالت الدولية الراهنةو احلقوق السياسية -أوال 
جمال حقوق االنسان يف الوقت الراهن املختصني يف و الكثري من املالحظني

يطالبون بإعادة قراءة هذه احلقوق وفق املتغريات الدولية الراهنة اين تغريت 

االجتماعية عما كانت عليه الدول و االقتصاديةو العديد من املعطيات السياسية

  :اليت ميكن ان حنددها كما يلي، و0692سنة 

 :السيادة -أ
السلطة العليا اليت ال تعلوها غريها من السلطات، إهنا تشكل "السيادة هي 

وسائل و وأهنا احملتكرة الوحيدة للشرعية ،امليزة األساسية للدولة ومالزمتها

لكن بعد  ،1"وحق استخدامها لتطبيق تلك القوانني وشرعيتها،القوة دون سواها

 هناية احلرب الباردة عرفت حتوال نتيجة لتحول يف التركيبة البنيوية

التفاعلية بني الوحدات السياسية فأصبح االختراق ممكن من خالل يااية و

حيث تعترب الواليات املتحدة األمريكية انه من  ،األفراد يف نقطة من العامل

احلرية و  لتحقيق األمنالواجب األخالقي أن يتم التدخل يف نقطة من العامل

ومن هنا جاء مفهوم  ،كما حدث يف منطقة البلقان خاصة يف حرب كوسوفو

اجلاف للسيادة بل و اليت ال تأخذ البعد القانوين الرخوة أو السيادة املرنة

بالتايل مسألة احترام حقوق ، وختاع العتبارات إنسانية بالدرجة األويل

                                                 
املؤسسة اجلامعية للدراسات  :بريوت عوملة السيادة حال األمة العربية،: حسن البزاز - 1

 .09 ، ص8118 ،والنشر
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ارتبط هبذه املتغريات و إلنساين الذي حتولاالنسان اصبح مرتبط مبفهوم االمن ا

 .بالتايل ضرورة التكيف وفقهاو اجلديدة

 :العوملة -ب
هي "ميكن أن نعرف العوملة و الكتبو هذا املصطلح الذي تناولته الدراسات

 السياسيةو االجتماعيةو التطورات االقتصاديةو املتغرياتو جمموعة الظواهر

أبعادها لتشمل و التكنولوجية اليت متتد تفاعالهتاو اإلعالميةو الثقافيةو

أشكال متعددة دول العامل حيث ال توجد دولة يف العامل يف و بدرجات متفاوتة

فالعوملة  ،1"تيارات العوملةو الوقت الراهن تستطيع أن تعزل نفسها عن جمريات

 لكن العوملة مكنت من حتقيقو اقتصاديةو هلا دالالت عديدة سياسية منها

فالعوملة انتجت  ،ترسيخ اكرب ملفهوم االعتماد املتبادل للوحدات السياسيةو

 التدخل باسم حقوق االنسانو حتوالت جديدة تكمن يف عوملة حقوق االنسان

اليت أصبحت مطلبا أساسيا لدى الشعوب يف اطار املوجة الثالثة من التحول و

 بدمقرطة العامل اليت جاءت وفق ما يعرفو 0661الدميقراطي اليت جاءت بعد 

 تكيف العامل وفق االمنوذجي الغريب الليربايل من حيث القيم الدميقراطيةو

 .احترام حقوق االنسانو

من هنا بدأ اجلدل حول ضرورة إعادة قراءة لإلعالن العاملي حلقوق و

يف املقابل يوجد فريق اخر يؤكد  ،ما قائم يف الوقت الراهنو االنسان ما بني كان

امنا ال بد من و غري قابلة للتجزئةو ثابتةو على ان حقوق االنسان قائمة

املنطلقات الدولية فاإلنسان هو االنسان و تغري السيادةو احترامها حىت مع العوملة

 .ابعادهو مكوناتهو بقيمه

املخطط ): ميكن ان نلخص التحوالت حلقوق االنسان وفق املخطط التايلو

 : (من اعداد الباحثني

                                                 
 ،(مركز اخلليج للدراسات :تر) ،عوملة السياسة العاملية ،(مسيث)ستيف  ،(بيليس)جون  - 1

 .809ص  ،8119 ،مركز اخلليج لألحباث :ديب
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 حقوق االنسان بعد احلرب الباردة      0661       ثناء احلرب الباردةأحقوق االنسان        

 

 هيمنة القوة على حساب حقوق االنسان -                                       البعد األيديولوجي حلقوق االنسان -

 هيمنة املصلحة على حساب حقوق االنسان -             امليثاق العاملي حلقوق االنسانالبعد التارخيي يف صياغة  -

صياغة قوانني تتماشي مع بيئة كل دولة  -       اعتبار امليثاق العاملي حلقوق االنسان مرجعا للقوانني  -

 وليس على ميثاق العاملي حلقوق االنسان                                                                             الداخلية

 (سبتمرب 00لقوانني االمريكية بعد ا)

 قـــــن اإلنساين كمنطلـاالعتماد على االم –              لـــة لكــتفسري امليثاق العاملي وفق املنطلق األيدولوجي - 

 للتدخالت الدولية                           دولة                                                          

 وق االنسانـــازدواجية معايري تطبيق حق -             ل ــــاب تفعيـــــــعدم التدخل يف الشؤون الدولية وغي -

  والعقوبات الدولية                                                                    العقوبات الدولية 

 :خامتة
يف األخري نستنج بان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كان مبثابة وثيقة 

تارخيية هامة يف جمال حقوق اإلنسان ويااية األفراد من كل أشكال التمييز 

العنصري والديين والعرقي حيث وضع هذا اإلنسان قوانني وقواعد هامة تامن 

عرقه أو جنسه آو انتماءه  لإلنسان مساواته مع األخر بغض النظر عن دينه أو

السياسي وتامن له حياة مدنية يسودها االستقرار والتعايش السلمي ومن جهة 

أخرى كان هلذا اإلعالن جانب آخر حيث وضع عهد دويل خاص باحلقوق املدنية 

والسياسية لإلنسان تامن له اخنراطه داخل دولته واجملتمع الدويل بشكل 

 .عميق

تطبيق حقوق االنسان بعد هناية احلرب و فهم ويف املقابل تغري عملية

إعادة و الباردة دفع بأطراف عديدة ايل إعادة النظر يف مامون هذا اإلعالن

وضع معايري خاصة لتطبيق و عدمو تكيفه مبا يتماشى مع التحوالت الراهنة

رغم  ،القوانني حسب رغبة الدول كما هو احلال بالنسبة للقاية الفلسطينية

هذا يبقي امليثاق العاملي حلقوق االنسان مكسبا فعليا للبشرية تستند عليه يف 

 .اخلالفاتو الرجوع اليه يف حل الزناعاتو وضع مواثيقها
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 :قائمة املراجع
 :من املوقع الرمسي لألمم املتحدة متحصل عليه ،العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن .0

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  

، اإلمارات مركز الدراسات والبحوث حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي ،خليل حسني .8

 .(ن.س.د)اإلستراتيجية، 

منشورات  ، بريوت،أساس حقوق اإلنسان يف التشريع الديين والدويلسعيد حممد اخلطيب،  .2

 .8101احلليب 

 ،ة والقانون الدويل اإلنسايني الشرعة الدولنيحقوق اإلنسان بفاروق حممد معالقي،  .9

 .8102 ،وتريثة للكتاب، بياملؤسسة احلد

، ةيوان املطبوعات اجلامعيد ،8 ، طدراسات يف القانون الدويل املعاصرعمر سعد اهلل،  .2

 .8112اجلزائر، 

املعاهدات الدولية األساسية حلقوق  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، .1

 .8111جنيف،  ،اإلنسان

اإلرشادي حول العهد الدويل اخلاص  ،مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية الدليل .9

 .8102، باحلقوق املدنية والسياسية

 ،(مركز اخلليج للدراسات :تر) ،عوملة السياسة العاملية ،(مسيث)ستيف  ،(بيليس)جون  .2

 .8119 ،مركز اخلليج لألحباث :ديب

املؤسسة اجلامعية للدراسات  :بريوت عوملة السيادة حال األمة العربية،: حسن البزاز .6

 .8118 ،والنشر

متحصل  ،احلقوق املدنية والسياسية للجنة املستقلة حبقوق اإلنسان ،صحيفة الوقائع .01

   عليه،
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1ar.pdf 

ات رية حلقوق اإلنسان يف ضوء املتغيمية واإلقلية الدولياحلماشهاب طالب الزوبعي،  .00

 .8112ة يف الدامنارك، ية العربياألكادمي اسة،ية القانون والسي، كلةيالدول

 ،12العدد  ،جملة النبأ ،قراءة يف اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ،علي الشمري .08

 .8110نوفمرب 
13. Les droits de l’homme, qu’est-ce c’est ?, http://fr.humanrights.com/what-are-

human-rights/ 
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 لحماية كضمانة والتنفيذية التشريعية السلطتين بين المتبادلة الرقابة
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 :ملخص
بينها، وتدور يربز املعىن احلقيقي ملبدأ الفصل بني السلطات يف وجود عالقة متبادلة 

هذه العالقة عادة بني الرقابة والتكامل، وأمام كونه ضمانة حقيقية ألجل محاية احلقوق 

، وسنتناول من 8102املدنية، والسياسية للفرد فقد نص عليه الدستور اجلزائري املعدل سنه 

شريعية خالل هذه املداخلة جزئيه لصيقة هبذا املبدأ، وهي الرقابة املتبادلة بني السلطة الت

والسلطة التنفيذية، كيفيه توظيفها هلذه احلماية خاصة أن أهم منظر ملبدأ الفصل بني 

يقيم هذا املبدأ على اعتبار أن السلطة توقفها فقط السلطة، " مونتيسكيو"السلطات الفقيه 

وعليه فأي اعتداء على هذه احلقوق من طرف إحدى السلطتني ينجر عنه رد فعل من السلطة 

ودراسة هذه اآلليات هي حمور مداخلتنا، متخذين يف ذلك الدستور اجلزائري املعدل األخرى، 

 .مرجعا أساسيا 8102سنه 

 :مقدمة
تعترب مسألة توفري ضمانات التمتع باحلقوق املدنية والسياسية من املسائل 

ويف هذا السياق  اجلوهرية اليت تركز عليها األنظمة الدميقراطية احلديثة،

يعترب النص الدستوري على حق املواطن يف التمتع هبذه احلقوق، وعدم املساس 

هبا من بني أقوى الضمانات باعتباره الشريعة السامية اليت خيضع هلا اجلميع 

، ومن خالل 8102حكاما وحمكومني، ومادام الدستور اجلزائري املعدل سنة 

mailto:droitdoctor@gmail.co
mailto:droitdoctor@gmail.co
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ديباجته على أن الدستور فوق اجلميع،  العديد من مواده إضافة إىل النص يف

وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، مما 

يعين أن التفصيل يف ذلك جنده يف ثناياه من خالل مواده، إضافة إىل النص على 

ضمانات مستقلة أخرى مثل التبين الصريح ملبدأ الفصل بني السلطات مبعناه 

ذا من خالل طريقة تطبيقه، والذي ال يعين الفصل اجلامد بينها، احلقيقي، وه

وإمنا فصل مرن قائم على التعاون من جهة، وعلى الرقابة املتبادلة من جهة 

 .أخرى

ومن خالل مداخلتنا هذه حناول وفق منهج حتليلي تناول شق الرقابة 

لدستوري لعام املتبادلة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظل التعديل ا

، باعتباره ضمانة حلماية احلقوق املدنية والسياسية يف اجلزائر، وهذا 8102

وعليه تتمحور  أن السلطة توقف السلطة،" مونتسكيو" انطالقا من فكرة الفقيه

إشكالية تدخلنا هذا يف كيف ميكن أن تكون الرقابة بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية ضمانة فعلية حلماية احلقوق املدنية والسياسية يف اجلزائر وهذا 

 ؟8102انطالقا من التعديل الدستوري لسنة 

رقابة وملعاجلة املوضوع قسمنا عملنا إىل فرعني كبريين؛ خصصنا األول ل

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كضمانة حلماية احلقوق املدنية 

والسياسية يف اجلزائر، لنعرج يف الفرع الثاين على رقابة السلطة التشريعية 

على السلطة التنفيذية حلماية احلقوق املدنية والسياسية يف اجلزائر، وكل ذلك 

 :من خالل التفصيل التايل

  ابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةرق: الفرع األول

أقر املؤسس الدستوري اجلزائري يف ظل التطبيق املرن ملبدأ الفصل بني 

السلطات حتقيق التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، عن طريق مجلة 

من األدوات والوسائل الرقابية وزعها بني السلطتني، فقد منح السلطة التنفيذية 

ائل يف مواجهة الربملان الذي يعترب التشريع أهم وظائفه، وميلك اقتراح وس

نصوص قوانني مناقشتها، ومن مث املوافقة عليها، وجمال هذه االقتراحات 
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، 8102من التعديل الدستوري لسنة  80، 81وجوانبها منصوص عليها يف املواد 

، خاصة مسائل ومن بينها ما له عالقة مباشرة باحلقوق املدنية والسياسية

تنظيم السلطات، نظام االنتخابات، قانون األحزاب السياسية، قانون اإلعالم، 

، على أن تتوىل السلطة التنفيذية وضعها موضع التنفيذ، لكن دون ...القضاء

اخلروج عنها أو جتاوزها، مما يفتح اجملال حنو إمكانية استبداد السلطة 

مل تتدخل السلطة التنفيذية وفقا ملا هو  التشريعية هبذا اجملال من التشريع، إن

مكرس يف الدستور من آليات، لضمان احترامه، من خالل هذه النصوص 

التشريعية، وميكن تلخيص هذه اآلليات اليت هلا عالقة بضمانات محاية احلقوق 

 :املدنية والسياسية ما يلي

 :حق االعرتاض على القوانني - أوال
الربملان مرة أخرى إىل قانون سبق وأن  هبدف لفت انتباه أعضاء غرفيت

فانه  8102من التعديل الدستوري لسنة  088، واستناد إىل املادة (1)صوتوا عليه

حيق لرئيس اجلمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية يف قانون مت التصويت 

من القانون  82لتأيت املادة  يوما املوالية لتاريخ إقراره، 01عليه، يف غضون 

احملدد لتنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما  08-02العضوي 

 .لتعيد تأكيد النص الدستوري (2)وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة

وتتم إعادة النظر يف النص القانوين مث إعادة إقراره واملصادقة عليه 

أعضاء كل  0/8من الربملان، لكن يف هذه املرة بأغلبية  جمددا من طرف كل غرفة

                                                 
، جملة النائب، عدد "الفصل بني السلطات يف النظام القانوين اجلزائري" موسى بودهان،  (1)

 .02، ص 8110، 18
، حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين 8102أوت  88مؤرخ يف  08-02قانون عضوي  (2)

، صادرة 81وجملس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، ج ر عدد 

مارس  12: املؤرخ يف 18-99أحكام القانون العضوي رقم  يلغي ،8102أوت  82: بتاريخ

الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقات  ذي حيدد تنظيم اجمللس، ال0999

 .الوظيفية بينهما وبني احلكومة



 ـــــــــــــ

- 292 - 

 

غرفة، ويف حالة عدم حصول النص بعد إعادة النظر على األغلبية املطلوبة من 

 . طرف نواب إحدى الغرفتني، يصبح النص الغيا

املالحظ أن النص الدستوري مل يتطرق إىل جهة مصدر النص القانوين 

لس الشعيب الوطين، أو عبارة عن مشروع قانون سواء كان باقتراح من نواب اجمل

مصدره احلكومة، وعليه ومها كان املصدر إن تضمن النص القانوين ما يراه رئيس 

اجلمهورية بأنه يشكل خمالفة سواء للدستور أو ألي قانون آخر سابق، أو نقص 

يف النص القانوين ذاته، له أن يطلب التعديالت اليت يراها ضرورية، ويدخل يف 

هذا اإلطار طبعا كل ما يتعلق باحلقوق واحلريات، ومنعا احلقوق املدنية 

والسياسية، والرئيس يف هذه احلالة يتصرف باعتباره جيسد وحدة األمة، وهو 

، وهذا األخري تكفل بإقرار هذه احلقوق ومحايتها، وبالتايل من (0)حامي الدستور

أي قانون أو تشريع خيالف مسؤولية رئيس اجلمهورية محايتها والوقوف يف وجه 

 .ذلك

وإذا حدث وان مت إصدار النص القانوين من طرف رئيس اجلمهورية كما 

صادق عليه الربملان، مث تبني له من بعد ذلك أن به ما خيالف أحكام الدستور، له 

وللوزير األول أيضا أن يلجأ إىل آلية إخطار اجمللس الدستوري للنظر يف دستورية 

من التعديل  090، وعليه واستناد لنص املادة (8)بقصد إلغائهنص مت إصداره 

الدستوري فان النص الذي يرى اجمللس الدستوري عدم دستوريته يفقد أثره من 

 . يوم قرار اجمللس

 :املساهمة يف عملية التشريع - ثانيا
جند أن السلطة  8102بالعودة لنصوص الدستور اجلزائري املعدل سنة 

احملجوزة  (0)هلا دور يف عملية التشريع ل رئيس اجلمهوريةالتنفيذية ومن خال

                                                 
املتضمن تعديل  10-02من دستور اجلزائر املعدل مبوجب القانون رقم  28انظر املادة  (0)

 .8102مارس  10: ، صادرة بتاريخ08، ج ر عدد 8102مارس  12: يف الدستور، مؤرخ
 .8102من الدستور اجلزائري املعدل سنة  020انظر املادة  (8)
 .من الدستور نفسه 088انظر املادة  (0)
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كاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولكن ويف إطار تكاملي وليس تنافسي 

وملربرات موضوعية انتشر يف األنظمة الدميقراطية احلديثة أسلوب التشارك 

املفيد بني السلطتني يف عملية التشريع، خاصة مع تبين املؤسس الدستوري 

، 081زائري ملذهب حصر اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان بنص املادتني اجل

، ولكن املالحظ أن أغلب هذه اجملاالت تتعلق 8102من التعديل الدستوري  080

بالقواعد العامة، مما يفتح اجملال للسلطة التنفيذية ورئيس اجلمهورية يف 

يل الدستوري أن يشرع من التعد 088احلاالت اليت حددها الدستور بنص املادة 

بأوامر هلا قوة القانون مث عرضها على أول اجتماع لغرفيت الربملان للمصادقة 

عليها، كما يترك التشريع يف القواعد العامة اجملال للسلطة التنفيذية لوضع تلك 

من التعديل  080القواعد موضع التنفيذ عن طريق التنظيم بنص املادة 

 .8102الدستوري 

احلالة االستثنائية الفرصة لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر كما متنح 

من التعديل الدستوري بغرض احلفاظ على استقالل  010بناء على نص املادة 

األمة واملؤسسات الدستورية يف اجلمهورية، وعليه ويف كل احلاالت السابقة سواء 

سالفة  088ادة االستثنائية أو العادية يف الفترات اليت حددها الدستور يف امل

 .الذكر ميكن أن تكون احلقوق املدنية والسياسية موضوعا هلا

 :حل اجمللس الشعيب الوطين - ثالثا
يعترب الوسيلة املوازية حلق الربملان يف إسقاط احلكومة عن طريق إعمال 

مسؤوليتها السياسية، ومن خالهلا يتحقق التوازن بني السلطتني التشريعية 

لطات والصالحيات مبنح كال منهما حق إزالة األخرى، واحلل والتنفيذية يف الس

هو إهناء عهدة اجمللس الشعيب الوطين قبل النهاية الطبيعية للعهدة الربملانية 

سنوات كاملة، ويتوىل ذلك رئيس اجلمهورية وحده عن طريق  18ـ واملقدرة ب
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رغم وجود بعض القيود إال أهنا يف  احلل الرئاسي باالستناد لسلطته التقديرية،

 .(0)اجململ شكلية

إن حل اجمللس الشعيب الوطين عادة ال يتم اللجوء إليه من طرف رئيس 

اجلمهورية إال بسبب وجود إشكالية تتعلق بالعالقة بني السلطتني التشريعية 

، والتنفيذية، وبالتحديد اخلالف بني السلطة التنفيذية واجمللس الشعيب الوطين

باعتبار أن جملس األمة غري معين بقرار احلل، وقد يكون هذا اخلالف نتيجة 

صراع بني األغلبية الربملانية واحلكومة، أو خالف مع رئيس اجلمهورية مباشرة، 

سواء بسبب خمطط عمل احلكومة أو التركيبة السياسية للحكومة والوزير 

مؤسسات الدولة، وال بد  األول، واملهم أن هذا اخلالف وصل إىل حد عرقلة عمل

من حل حاسم، وهو بيد رئيس اجلمهورية يتمثل يف حق حل اجمللس الشعيب 

 .الوطين، أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة

وتتعدد جماالت اخلالف مع احلكومة بداية من عدم التوافق السياسي كما 

ة للربملان من اشرنا، مما قد يؤدي إىل عرقلة مشاريع قوانني اليت تقدمها احلكوم

اجل املناقشة، مع إمكانية اإلثراء والتعديل، وذلك عن طريق رفضها أو إدخال 

تعديالت كثرية عليها، مما يفقدها الغاية اليت تبتغيها احلكومة، واليت على 

أساسها متت صياغة مشروع القانون، كما قد يكون اخلالف نتيجة اقتراح قوانني 

ب الغرض منها عرقلة عمل احلكومة، وسري على مستوى اجمللس من قبل النوا

خمطط عملها، ويف كل احلاالت السابقة تصل العالقة بني اهليئتني إىل االنسداد 

التام، وبالتايل هتديد استقرار النظام السياسي ككل، وعليه وان مل يكن هناك 

جمال للحل قد يكون حل اجمللس الشعيب الوطين من طرف رئيس اجلمهورية 

منه، وهو حق شخصي له ال يستطيع تفويضه، وميارسه دون تدخل  إجراء البد

من أي جهة كانت، يهدف إىل إجياد أغلبية برملانية جديدة قد تكون أكثر مرونة 

                                                 
 .من الدستور نفسه 080انظر املادة  (0)
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يف التعاطي مع احلكومة، وال يستثىن من هذه اإلشكاالت اليت تقع بني احلكومة 

 .سياسيةوالربملان نصوصا قانونية تتعلق مبمارسة احلقوق املدنية وال

 :تعيني أعضاء من جملس األمة - رابعا
سلطة تعيني عدد من أعضاء جملس  8102منح التعديل الدستوري لسنة 

عدد األعضاء، وهذا حسب نص املادة  0/0األمة لرئيس اجلمهورية يف حدود 

وخيتارهم رئيس اجلمهورية استناد لتقديره وحده من بني الكفاءات  ،002

والشخصيات الوطنية هبدف االستفادة من خرباهتم وكفاءاهتم يف ميدان 

 . ختصصهم من داخل السلطة التشريعية

من التعديل الدستوري أن أعضاء  009واملعروف استناد إىل نص املادة 

سنوات من بينهم الفئة املعينة من  10جملس األمة خيضعون لتجديد نصفي كل 

قبل الرئيس، ومن جهة أخرى املعلوم أن من ميلك التعيني ميلك العزل، وعليه 

يصبح طرح إشكالية مدى استقالل األعضاء املعينون عن سلطة تعيينهم أمر يف 

سنوات  10غاية األمهية، خاصة مع إمكانية تعويضهم مباشرة بعد انتهاء مدة 

 .األوىل

تمعن يف املقارنة بني عدد أعضاء جملس األمة وعدد األعضاء املعينني امل

من طرف رئيس اجلمهورية، وكذا النصاب الالزم للمصادقة على القوانني على 

مستوى جملس األمة ال جيد صعوبة يف اكتشاف انه للموافقة على أي نص 

جلمهورية، قانوين البد أن ينال ثقة عدد من األعضاء املعينني من طرف رئيس ا

وعليه ميكن لرئيس اجلمهورية مراقبة عملية التشريع وما يتمخض عنها، وهذا 

دون املساس بتركيبة الغرفتني، أو التدخل يف صالحيات النواب اآلخرون 

الرئاسي أن مينع  0/0واستقالليتهم، حبيث ميكن لرئيس اجلمهورية وعن طريق 

 .بالتصويت ضده املصادقة على نص قانوين على مستوى جملس األمة

 :طلب اجتماع اللجنة متساوية األعضاء - خامسا
من التعديل الدستوري، ويف حالة حدوث خالف  002باالستناد لنص املادة 

بني غرفيت الربملان حول نص قانوين، أو بعض املواد فيه، تتدخل السلطة 
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التنفيذية ممثلة يف الوزير األول، والذي يطلب اجتماع اللجنة متساوية 

يوما القتراح نص  08، تتكون من أعضاء كلتا الغرفتني يف اجل أقصاه (0)ألعضاءا

يوما، لتعرضه احلكومة جمددا على  08يتعلق باألحكام حمل اخلالف يف اجل 

نفس الغرفتني للمصادقة، حبيث ال ميكن إدخال أي تعديل عليه إال مبوافقة 

ة يف الترجيح حبيث هلا احلكومة، ويف حال استمرار اخلالف يعود األمر للحكوم

 :أن

تطلب من اجمللس الشعيب الوطين الفصل هنائيا حبيث يأخذ بنص  -

 .اللجنة املتساوية األعضاء، أو إذا تعذر ذلك النص األخري الذي صوت عليه

عدم الطلب من اجمللس الشعيب الوطين الفصل يف اآلجال املمنوحة  -

 . لذلك، وهنا يسحب النص

 :تعديل الدستور - سادسا
من  812رئيس اجلمهورية حق املبادرة بتعديل الدستور وفقا لنص املادة ل

، واملالحظ أن اإلجراءات يف ذلك قد تأخذ 8102التعديل الدستوري لسنة 

 : منحيني

غرفيت الربملان  8/0األول يكتفي فيه رئيس اجلمهورية بتصويت وموافقة 

بعد االطالع على رأي اجمللس  ومن مث إصداره دون املرور حنو استفتاء الشعب،

من التعديل الدستوري، والذي يقر بان  801الدستوري املعلل حسب نص املادة 

 : التعديالت ال متس البتة ب

 .املبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري -

   . حقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتما -

واملؤسسات كما ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات 

 .الدستورية

                                                 
واليت تتناول موضوع اللجنة املتساوية  08-02من القانون العضوي  92-22انظر املواد  (0)

 .األعضاء مفصال
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أما الثاين يكون الرئيس فيه جمربا على اللجوء الستفتاء الشعب حول 

مشروع التعديل، يف حالة ما إذا رأى اجمللس الدستوري مساس التعديل باجملاالت 

 .املذكورة سلفا

جماالت  12منعت وبصورة قطعية أن ميس التعديل  808غري أن املادة 

 : حددهتا يف

 .مهوري للدولةالطابع اجل -

 .النظام الدميقراطي القائم على التعددية احلزبية -

 .اإلسالم باعتباره دين الدولة -

 .العربية العتبارها اللغة الوطنية والرمسية -

 .احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن -

 .سالمة التراب الوطين ووحدته -

 . واجلمهوريةالعلم الوطين والنشيد الوطين باعتبارمها من رموز الثورة  -

 .إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة فقط -

املالحظ أن ميدان احلقوق واحلريات األساسية من امليادين غري القابلة 

للمساس بالتعديل، نظرا ألمهيتها وعالقتها املباشرة باالستقرار السياسي 

واالجتماعي، وأي مساس به يعين مباشرة عدم الدستورية ميكن للسلطة 

نفيذية الدفع به، أو أي جهة أخرى خمولة دستوريا بسلطة اإلخطار أمام الت

 . اجمللس الدستوري

هذه أهم اآلليات الرقابية اليت تؤثر هبا السلطة التنفيذية على السلطة 

التشريعية، واليت نرى أن هلا عالقة بضمانات التمتع باحلقوق املدنية والسياسية 

ن هذه الورقة نتطرق إىل رقابة السلطة يف اجلزائر، ويف اجلزء الثاين م

التشريعية للسلطة التنفيذية، وهذا من خالل اجلوانب املاسة مبجال احلقوق 

 .املدنية والسياسية
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 رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية: الفرع الثاني
يف مقابل ما منح املؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية من آليات لرقابة 

التشريعية، ألجل منع تعسفها واستبدادها يف ميدان اختصاصها عمل السلطة 

تصل إىل حد إمكانية إزالتها عن طريق احلل، منح بدوره للسلطة التشريعية 

آليات ووسائل رقابية موازية هلا ومساوية، موجهة ضد السلطة التنفيذية، منها 

ما يكون  ما يلحق هبا تأثريا مباشرا قد يصل إىل حد إسقاط احلكومة، ومنها

تأثريه معنويا وان كان له اثر غري مباشر، يتوقف على مدى حرص النواب على 

متابعة احلكومة وصوال إلسقاطها، واألكيد أن رئيس اجلمهورية بعيد عن كل 

أنواع الرقابة واملساءلة خاصة املباشرة منها، مهما كان نوعها أو مصدرها، فهو 

لك هذا األخري يف مواجهته أي سلطة غري مسؤول سياسيا أمام الربملان وال مي

 .(0)رقابية، وال يسأل مدنيا وال جنائيا إال يف إطار اخليانة العظمى

على ما منح  التنفيذية للسلطة التشريعية السلطة رقابة تنصب وعليه

للربملان يف هذا اجملال من آليات ووسائل، نوجز ما له عالقة بضمانات احلقوق 

 : يلي املدنية والسياسية فيما

 :مناقشة خمطط عمل احلكومة - أوال
على ضرورة  98ومن خالل نص املادة  8102نص التعديل الدستوري لسنة 

أن يقدم الوزير األول خمطط عمل احلكومة إىل اجمللس الشعيب الوطين 

 .للموافقة عليه، بعد أن جترى بشأنه مناقشة عامة

يقدم الوزير األول عرضا عن خمطط عمل احلكومة بالشكل الذي  كما

وافق عليه اجمللس الشعيب الوطين أمام جملس األمة، هذا األخري له أن يصدر 

 .بشان ذلك الئحة

وعليه يظهر الدور الرقايب للربملان من خالل خمطط عمل احلكومة الذي 

يالت يف بعض يقدم بشأنه خاصة اجمللس الشعيب الوطين مالحظات وتعد

                                                 
 .8102جلزائري املعدل سنة من الدستور ا 000انظر املادة  (0)
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جوانبه، ويف مجيع اجملاالت اليت يتضمنها املخطط، ومن بينها مسألة احلقوق 

املدنية والسياسية، وآليات تكريها وضمانات ذلك، فان رأى أعضاء اجمللس الشعيب 

الوطين خاصة أن أي تضييق أو مساس حبق املواطن يف التمتع باحلقوق املدنية 

ك سواء بالتعديل أو الرفض، ولكن يف النهاية والسياسية ميكن له أن يتصدى لذل

أي مساس هبذا املخطط، أو تكييفه وفق مناقشات اجمللس الشعيب الوطين، جيب 

، صاحب الربنامج (0)أن يكون بالتشاور بني الوزير األول مع رئيس اجلمهورية

 .األصيل الذي استلهم منه خمطط عمل احلكومة

خطط عمل احلكومة سواء وإذا رفض رئيس اجلمهورية أي مساس مب

باإلثراء أو التعديل، مع إصرار نواب اجمللس الشعيب الوطين على رفض خمطط 

عمل احلكومة هبذه الصيغة، يكون الوزير األول جمربا على االستقالة وفقا لنص 

من التعديل الدستوري، ويكون رئيس اجلمهورية وفقا لنص نفس املادة  98املادة 

جديد وفقا لسلطته التقديرية، مع العلم انه ال يوجد  مدعوا لتعيني وزير أول

دستوريا ما مينعه من إعادة تعيني نفس الوزير األول املستقيل إلعادة عرض 

 .خمطط عمل احلكومة أمام الربملان من جديد

إذا استمر اجمللس الشعيب الوطين وبعد عرض خمطط العمل من جديد 

الصيغة األوىل املرفوضة من طرف  على رأيه الرافض له، سواء مت طرحه بنفس

النواب، أو مت إدخال تعديالت عليه، هنا ينحل اجمللس الشعيب الوطين وجوبا 

من التعديل  92لرفضه خمطط عمل احلكومة للمرة الثانية، حسب نص املادة 

 . الدستوري

وما يهمنا أن كل ما تعلق بضمانات محاية احلقوق الدنية والسياسية 

 . ر أعضاء الربملان من خالل مناقشة خمطط عمل احلكومةللمواطن حتت جمه

 

 

                                                 
 .من الدستور نفسه 98انظر املادة  (0)
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 :مناقشة بيان السياسة العامة - ثانيا
من التعديل الدستوري  92يتوىل الوزير األول سنويا وفقا لنص املادة 

تقدمي بيان عن السياسة العامة للحكومة أمام اجمللس الشعيب  8102لسنة 

يذ احلكومة اللتزاماهتا من خالل ، وهذا البيان يتناول مدى تنف(0)الوطين

 :خمطط عملها الذي وافق عليه الربملان، ويترتب على هذا العرض

 08 – 02واألمر هنا جوازي وقد نظم القانون العضوي : إصدار الئحة -0

وحدد شروط اعتماد اللوائح املتعلقة ببيان السياسة العامة، من خالل املواد من 

واألكيد أهنا لن خترج عن إحدى الصورتني، إما الئحة مساندة  ،82إىل  88

وبالتايل تشجيع احلكومة على مواصلة العمل، كما قد تكون الئحة لوم وعدم 

 .رضا على عمل احلكومة

من التعديل الدستوري  080بالرجوع لنص املادة : إيداع ملتمس رقابة -8

ة إمكانية إيداع ملتمس جند انه يترتب على مناقشة بيان السياسة العام 8102

رقابة يقوم به نواب اجمللس الشعيب الوطين وينص على مسؤولية احلكومة، 

عدد نواب اجمللس الشعيب  0/0يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه  ولإلشارة انه ال

يتم التصويت عليه إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إيداعه،  الوطين على األقل، وال

 .(8)عليه يكون الوزير األول أمام حتمية االستقالة النواب 0/8وإذا وافق 

 :التصويت بالثقة - ثالثا
أن الوزير األول ميكنه  8102من التعديل الدستوري لسنة  92نصت املادة 

أن يطلب إىل اجمللس الشعيب الوطين تصويتا بالثقة، ويف حالة عدم املوافقة 

تقالة حكومته لرئيس على منح احلكومة هذه الثقة، يقدم الوزير األول اس

، وهذا األخري له أن يقبل االستقالة وبالتايل يعني وزير أول من (0)اجلمهورية

                                                 
 .، املرجع السابق08 -02من القانون العضوي  80انظر املادة  (0)
 .من القانون نفسه 28 -82انظر أيضا املواد  (8)
 .من القانون نفسه 28-20انظر أيضا املواد  (0)
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من التعديل الدستوري  080جديد، أو قبل قبوهلا له أن يلجا إىل أحكام املادة 

 .واليت تنص على حقه يف حل الربملان

 :االستجواب - رابعا
طلب توضيحات حول إحدى  وهو وسيلة دستورية يستطيع مبوجبها النواب

قضايا الساعة من احلكومة وهو يتضمن اهتام احلكومة كلها أو احد أعضائها 

، وهو ما مييز االستجواب عن إجراء السؤال، وقد تضمن (0)وجتريح سياسته

انه ميكن ألعضاء الربملان استجواب  080التعديل الدستوري يف نص املادة 

 .احلكومة يف إحدى قضايا الساعة

ا يهمنا هنا أن ضمانات التمتع باحلقوق املدنية والسياسية قد تكون وم

موضوع استجواب الربملان للحكومة يف إطار الرقابة املتبادلة بينهما، رغم أن 

 .االستجواب ال يرتب اي نتيجة سياسية واضحة على احلكومة

 :السؤال - خامسا
عن األمور اليت  واملقصود هبذا احلق متكني أعضاء الربملان من االستفسار

جيهلوهنا، أو لفت نظر احلكومة إىل موضوع معني وهو يف الغالب طلب توضيح 

واملسؤول وهو عضو احلكومة، ( النائب)حوله وهو عالقة مباشرة بني السائل

وبالتايل ميتلك السائل وحده حق التعقيب على رد احلكومة إذا وجد به نقصا أو 

 .(8)غموضا

كما قد يكون شفويا ميكن ألعضاء الربملان  والسؤال قد يكون كتابيا

من التعديل الدستوري، ويف  088توجيهه ألي عضو يف احلكومة وفقا لنص املادة 

من القانون  02إىل  29حدود الضوابط واإلجراءات املقررة بأحكام املواد 

السابق، حبيث تعترب األسئلة وسيلة هامة وحيوية يف ممارسة  08-02العضوي 

                                                 
ي الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسالسلطات الثالث يف سليمان حممد الطماوي،  (0)

 .828، ص 0992، 2، دار الفكر العريب، مصر، ط -دراسة مقارنة -اإلسالمي
 .808املرجع نفسه، ص  (8)



 ـــــــــــــ

- 912 - 

 

، كما انه إذا اقتضى األمر وحسب جواب احلكومة (0)لومات الربملانيةرقابة املع

تفتح مناقشة خبصوص موضوع السؤال من طرف النواب، ولكن جيب أن تقتصر 

 .هذه املناقشة على عناصر السؤال فقط وال تتعداه

والسؤال مثل االستجواب مل يرتب النص الدستوري عنهما كإجراءين 

رقابيني أي اثر ظاهر على احلكومة، وما يهمنا يف املوضوع أن جمال األسئلة 

مفتوح، بإمكان أن يكون احلقوق املدنية والسياسية، وضمانات احترامها وتكرسيها 

 .أو شفويامن طرف السلطة التنفيذية موضوعا لسؤال سواء كان كتابيا 

 :إنشاء جلان حتقيق برملانية - سادسا
حتديدا ميكن كل غرفة من  021طبقا ألحكام التعديل الدستوري، وللمادة 

الربملان ويف إطار اختصاصاهتا أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضايا ذات 

مصلحة عامة، إال إذا كنت الوقائع حمل التحقيق الربملاين معروضة أمام 

 .القضاء

وقد نظم إجراء إنشاء جلان التحقيق الربملانية إضافة إىل النص 

إىل  00املشار إليه آنفا، من خالل املواد من  08-02الدستوري القانون العضوي 

، وامللفت أن التقرير املتضمن نتائج التحقيق والذي تعده هذه اللجان 20املادة 

ق، كما يبلغ إىل رئيس يسلم إىل رئيس الغرفة اليت بادرت بإنشاء جلنة التحقي

اجلمهورية والوزير األول، ويوزع على النواب، ولكن مسالة تبليغه للرأي العام 

ونشره كليا أو جزئيا خيضع لضوابط خاصة ميكن أن يصل األمر إىل إجراء 

مناقشة حول املوضوع من طرف النواب لدراسة إمكانية النشر من عدمه، النشر 

  .ون املناقشة عند االقتضاء مغلقةالكلي أو اجلزئي، وميكن أن تك

ودائما ما يهمنا من خالل هذه الورقة أن ضمانات متتع املواطن باحلقوق 

املدنية والسياسية ومحايتها من االنتهاك من قبل السلطة التنفيذية، قد تكون 

                                                 
، جملة الفكر "عملية الرقابة الربملانية ودورها يف الدفاع عن حقوق املواطن" عمار عوابدي، (0)

 .28، ص 8118العدد األول، ديسمرب  الربملاين،
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موضوع حتقيق برملاين، وبالتايل تكون السلطة التنفيذية أكثر حذرا من التعرض 

حىت ال تكون حمرجة أمام الرأي العام يف حالة نشر نتائج هلذه احلقوق 

 .التحقيق

 :اقرتاح تعديل الدستور - سابعا
أسوة بالسلطة التنفيذية من خالل رئيس اجلمهورية، وبالرجوع لنص 

أعضاء غرفيت الربملان اجملتمعتني  8/0من التعديل الدستوري ميكن  800املادة 

ور على رئيس اجلمهورية، الذي ميكنه عرضه معا املبادرة باقتراح تعديل الدست

 .على االستفتاء الشعيب، ويصدره يف حالة املوافقة عليه

ومن خالل هذه املادة ميكن أن يساهم النواب عن طريق اقتراح تعديل 

الدستور على رئيس اجلمهورية تدعيم جمال ممارسة احلقوق واحلريات بقواعد 

يفرض على كل السلطات العامة يف الدولة دستورية، هلا من القوة واملكانة ما 

 . احترامها

 :خامتة

من خالل هذه الورقة ميكن القول إن الرقابة املتبادلة بني السلطتني 

التنفيذية والتشريعية تلعب دورا هاما يف ضمان احترام احلقوق املدنية 

عن طريق ما  والسياسية، سواء عن طريق منع كل سلطة نظريهتا من املساس هبا

حتوزه من أدوات رقابية دستورية، أو عن طريق ما متلكه من قوة اقتراح، أو 

إعداد ملشاريع قوانني داعمة جملال احلقوق واحلريات بصفة عامة واحلقوق 

 .املدنية والسياسية بصفة خاصة

ومن خالل التحليل للدور الرقايب املتبادل للسلطتني توصلنا إىل عدة نتائج 

جال ضمانات محاية حق التمتع باحلقوق املدنية والسياسية نوجز أمهها تتعلق مب

 : يف

تلعب الرقابة املتبادلة بني السلطتني حمل الدراسة دورا هاما أن  -

 .استخدمت بفعالية
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بعض آليات الرقابة خاصة الربملانية وعدم تأثريها املباشر على  ضعف -

السلطة التنفيذية يقلل من فعاليتها يف محاية حق التمتع باحلقوق املدنية 

 .والسياسية

ميكن للسلطة التنفيذية ومن خالل صالحيات وسلطات رئيس  -

ية اجلمهورية أن تكون ضامنا فعاال لعدم املساس باحلقوق املدنية والسياس

 .لألفراد

ميكن استخدام آلية تعديل الدستور كوسيلة لترقية وضمان التمتع  -

 . بكافة احلقوق واحلريات

 : وبناء على كل ما تقدم نوصي مبا يلي

ضرورة تفعيل الرقابة الربملانية خاصة اآلليات املتكررة واملتقاربة  -

اس باحلقوق زمنيا من حيث املمارسة كآلية السؤال واالستجواب، ملواكبة كل مس

 . املدنية والسياسية بطلب توضيحات من السلطة التنفيذية

جعل آلية تعديل الدستور مناسبة دورية إلضافة ضمانات دستورية  -

 .أكثر فعالية حلماية احلقوق املدنية والسياسية كلما اقتضى األمر ذلك
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 على الحقوق المدنيةالدولية أثر العقوبات االقتصادية 
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 :ملخص
تواجه منظمة األمم املتحدة الكثري من التحديات، أثناء قيامها بفرض العقوبات 

من ( 93)ليت تقوم بأحد األفعال املنصوص عليها يف املادة االقتصادية الدولية على الدول ا

امليثاق حيث تشري املمارسة الدولية، أن هذا النظام العقايب األممي أثر بشكل سليب على 

احلق يف احلياة الذي ينتمي لفئة احلقوق املدنية : وأمهها. جوانب متعددة من حقوق اإلنسان

 .انتهاكه سواء يف زمن السلم أو زمن احلرب فال وجود للحقوق األخرى بدون ضمان عدم

وعلى ذلك؛ أصبحت العقوبات االقتصادية الدولية وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان 

نتيجة الطريقة اليت مت استخدامها فيها، مما أدى إىل تناقض حقيقي يف عمل منظمة األمم 

 .املتحدة

منظمة األمم املتحدة، جملس األمن الدويل، السلم واألمن الدوليني،  :الكلمات املفتاحية

 .احلق يف احلياة، العقوبات الذكية

Résumé: 

L'impact des sanctions économiques internationales sur les droits civils. 

Les Nations Unies font face à de nombreux défis en imposant des sanctions 

économiques internationales à un ou plusieurs États qui commettent l'un des 

actes énoncés à l'article 39 de la Charte. La pratique internationale considère 

que ce système punitif a porté atteinte à de nombreux aspects des droits de 

l'homme, La vie, qui appartient à la catégorie des droits civils, ne dispose 

d'aucun autre droit sans garantie de ne pas être violée en temps de paix ou de 

guerre, de sorte que les sanctions économiques internationales sont devenues 

un moyen de violer les droits de l'homme du fait de la manière dont elles ont été 

utilisées. États-mm. 

Mots-clés: ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, droit à la vie, Sanctions 

intelligentes. 
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 :مقدمة
يتضمن ميثاق األمم املتحدة عددا كبريا من القواعدد العامدة الديت تدنظم     

ألشخاصده، سدواء كدانوا أعضداء يف     اجملتمع الدويل ككل، وتشكل إطدارا مرجعيدا   

 .املنظمة أو غري أعضاء فيها، وال جيوز ألي منهم خمالفتها

وقد أكد امليثداق يف مادتده األوىل، علدى جمموعدة مدن األهددال املفصدلة        

حفظ السلم واألمن الددوليني، إاداء العالقدات الوديدة بدني الددول علدى        : ومنها

يف احلقدوق بدني الشدعوب وققيدق     أساس احترام املبددأ الدذي يقضدي باملسداواة     

التعاون الددويل يف القضدايا واملسداذل ذات الطبيعدة االقتصدادية، االجتماعيدة،       

وتعمل الدول كافة على االلتداام بتحقيدق هدذأل األهددال،     . الثقافية واإلنسانية

وكل عمل أو سلوك تقوم به من شأنه هتديد أو اإلخالل بالسلم واألمن الددوليني،  

عمل من أعمال العدوان، يستوجب توقيدع العقوبدة عليهدا، حيدث     أو يوصف بأنه 

تعترب العقوبات الدولية وسيلة تكفل احترام أحكام امليثاق، وآلية هامة لتحقيدق  

األهدددال الددواردة فيدده، ولقددد تنوعددت املمارسددات الدديت تعكددس أشددكاال متعددددة  

تنظيما مع  للعقوبات الدولية، حيث اختلفت أنواعها وأهدافها، وأخذت شكال أكثر

وعلى هدذا كاندت العقوبدات االقتصدادية     . التطور الذي عرفته العالقات الدولية

الدولية أحد أهم صورها وأشكاهلا، حيث تسمح مبمارسة الضغوطات علدى الددول   

 .املخالفة دون اللجوء إىل اخليار العسكري والقوة املسلحة

 :أهمية الدراسة
ت الرذيسدية ملنظمدة األمدم    يشكل موضوع حقوق اإلنسدان أحدد االهتمامدا   

حندن شدعوب   :" املتحدة، فأول ما جاء يف امليثاق أألممدي، ومدا تضدمنته ديباجتده    

 .، فاملخاطب األول واألخري هو اإلنسان"األمم املتحدة

وعلى ذلك؛ نرى أنه من الضروري أن تراعدي األمدم املتحددة أثنداء تأديدة      

يني بكدل أبعدادأل عندد    وظيفتها الدولية فيما خيد  حفدظ السدلم واألمدن الددول     

تطبيق وتنفيذ العقوبدات الدوليدة بصدفة عامدة واالقتصدادية بصدفة خاصدة،        
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اجلانب اإلنساين، حيث أثبتت املمارسدة الدوليدة يف الكدثري مدن األحيدان تضدرر       

 .طرل ثالث ال ذنب له، ضحية تطبيق العقوبات االقتصادية على الدول

الدوليدة سدالحا قداتال     وعلى هذا األساس، أصبحت العقوبات االقتصادية

وهداما أكثر من احلرب ذاهتا، وهذا ما ورد على لسان أحد واضعي أحكدام امليثداق   

حيدث وصدفها   " Woodrow Wilson" "وودرو ويلسدون "أألممي، الرذيس األمريكدي  

كاّل ليس احلرب، بل شيء آخر أكثر هوال من احلرب، طبقوا هذا العالج " :كاآليت

املقاطعدة  . القاتل، ولن تعود هناك حاجة إىل القوة االقتصادي السلمي الصامت

 ".هي البديل عن احلرب

إذن، من قوهلا من وسيلة ردعية للحد مدن انتدهاكات حقدوق اإلنسدان إىل     

التعددي علدى احلدق يف احليداة الدذي      : وسيلة عملية ملمارسة االنتهاكات، وأمههدا 

 .تتفرع عنه باقي احلقوق

 :يتكانت إشكالية هذأل الدراسة كاآل

إىل أي مدى ميكن أن يراعى نظام العقوبات االقتصادية الدولية أحكام 

 احلقوق املدنية؟

 :ولإلجابة على هذأل اإلشكالية، اعتمدنا احملاور التالية

 .اإلطار أملفاهيمي للعقوبات االقتصادية الدولية: احملور األول

 .احلقوق املدنية يف مواجهة العقوبات االقتصادية الدولية:الثاين احملور

 .بداذل العقوبات االقتصادية الدولية: احملور الثالث

 .اإلطار أملفاهيمي للعقوبات االقتصادية الدولية: احملور األول
ُتَعّبر فكرة العقوبات الدولية عدن ذلدك اإلجدراء القسدري، والدذي يطبدق       

وهدفه األول واألخدري هدو ردع الددول    . 1بالتاام قانوين دويلملواجهة أي إخالل 

 .املعتدية وتأديبها وإعادة توطيد قواعد السلم واألمن الدوليني

                                                 
، الطبعة األوىل، مستقبل العقوبات الدولية باألمم املتحدة عبد الغفار عباس سليم، - 1

 .08، ص 8112دار النهضة العربية، : القاهرة
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واملالحددظ علددى ميثدداق األمددم املتحدددة، أندده   يوظددف إطالقددا مصددطلح   

للداللة عن انتهاك اللتاام دويل، ولكنه أشار إليه مبصطلحات أخرى، " العقوبات"

 5فقدرة  ( 8)يف املدادة  " أعمدال املندع أو القمدع   ( "93)يف املادة " جراءاتاإل: "مثل

 (.08)، (00)، (01)يف الكثري من املواد " تدابري"وأخريا مصطلح 

وباعتبار العقوبات االقتصادية الدولية أحد أشكال العقوبات الدولية، كان 

 ُخصدت  دا   لااما علينا قديد إطارها أملفداهيمي، للوقدول عندد التعداريف الديت     

ومياهتا عن ما يشا ها من أنظمة، كما ال ميكننا الفصل بينها وبني السلطة الديت  

 .تصدرها وتأمر  ا باسم منظمة األمم املتحدة

 :ريف العقوبات االقتصادية الدوليةتع - أوال
تعترب العقوبات االقتصادية الدوليدة جدااءا دوليدا معترفدا بده يف تداري        

د اختلدف الفقده يف تعريفهدا، فمندهم مدن يعتربهدا وسديلة        العالقات الدولية، وق

ضغط اقتصادية لتحقيق غاية سياسية خارجية، ويؤكد البعض على أهنا تصرل 

سياسي حيمدل أذى أو إكراهدا، تقدوم بده الددول يف سياسدتها اخلارجيدة ويراهدا         

 .1البعض بأهنا وسيلة لإلضرار باملصاحل التجارية والصناعية للدولة

: اليت أوردت للعقوبات االقتصادية الدولية، أهنا عبدارة عدن   من التعاريف

علدى التجدارة   ( The sender)قيد ُيفرض من قبل أية دولة مستخدمة للعقوبات "

مدن أجدل    (The target)الدولية مع دولة أخرى، هي الدولة املستهدفة بالعقوبات 

 .2"إقناع حكومتها بتغيري سياسة ما

 :ف للتأكيد على أمرين اثننيلقد قمنا بإيراد هذا التعري

حصر الطرل الذي يستخدم العقوبات االقتصادية بالدول، وهدذا  : أوهلما

ما يسمى بالعقوبات االقتصادية االنفرادية، حيدث تعمدل دولدة علدى اسدتهدال      

                                                 
، 8113دار اجلامعة اجلديدة، العقوبات االقتصادية لألمم املتحدة، مجال حمي الدين،  - 1

 .72، 76ص ص، 
جملس األمن العقوبات االقتصادية الدولية املتخذة من خولة حمي الدين يوسف،  - 2

 .88، ص 8109منشورات احلليب احلقوقية، : بريوت وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسان،
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اقتصاد دولة أخرى، دون أن يكون ذلك مرتبطا بسلوك غدري مشدروع أبدتده، بدل     

باطهدا بأمندها القدومي، أو لفدرض نظدام      سعيا لتحقيق أهدال خاصدة تدّدعي ارت  

 .1اقتصادي أو سياسي معني يتالءم ومصاحلها

وحنن نركا يف هذأل الدراسدة علدى العقوبدات االقتصدادية الديت يفرضدها       

جملس األمن الدويل باعتبارأل األداة التنفيذيدة هليئدة األمدم املتحددة والراعدي      

 .الرمسي حلفظ السلم واألمن الدوليني

العقوبات االقتصادية الدولية علدى ققيدق جمموعدة مدن     تعمل : ثانيهما

األهدال، أمهها تأديب الدولة املعتدية ووضدع حدد لكدل انتدهاك، وعلدى ذلدك ال       

 .ميكن حصر األهدال يف تغيري السياسات فقط على حد ما جاء به التعريف

ويف ذات املوضوع، أكدد الددكتور حممدود حسدن حسدني، علدى أن العقوبدات        

إحدددى أدوات السياسددة االقتصددادية الدوليددة الراميددة إىل  :"االقتصددادية هددي

ققيددق أهدددال اقتصددادية وسياسددية واجتماعيددة معينددة، لتندددرج قددت نطدداق 

أساليب إدارة شؤون الدولة، اليت تستخدمها يف ققيق سياستها اخلارجية، حيدث  

تسعى هدذأل الوسديلة إىل حماولدة الضدغط املعتمدد مدن خدالل اسدتخدام املدوارد          

 .2"صاديةاالقت

وبذلك تتجاوز فكرة العقوبات االقتصدادية تغديري السياسدات إىل أهددال     

 .اقتصادية واجتماعية

ومن بني التعاريف اليت ُأحيطت  ا العقوبات االقتصادية الدولية، ما أكد 

عليه الدكتور إبراهيم الدراجي، بإدراجها قت موضوع اجلدااءات االقتصدادية،   

ات اليت تعتمد على األدوات االقتصدادية، وتأخدذ   جمموعة اإلجراء:" حيث أهنا

 ا احلكومات بشكل منفرد أو ثنداذي أو مجداعي، أو مدن خدالل إحددى املنظمدات       

                                                 
 .085خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق، ص  - 1
دار : عني مليلة آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الدويل،حسام خبوش،  - 2

 .079، ص 8108اهلدى، 
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اإلقليمية أو الدولية ضد دولة أو جمموعة من الدول ذات السيادة بسبب انتهاك 

القانون الددويل، وذلدك يف حماولدة إلجبدار هدذأل الدولدة علدى العدودة لاللتداام          

اا  املقبولة من الدول ذات السيادة بسبب انتهاك القانون الدويل، وذلك يف باأل

حماولة إلجبار هذأل الدولة على العودة لاللتاام باألاا  املقبولة مدن السدلوك   

 .1"الدويل

ما يالحظ على هذا التعريف، أن هناك من الفقهداء مدن يفضدل اسدتخدام     

ض بسبب وجدود انتدهاك ألحكدام    واليت تفر" العقوبات"بدل "اجلااءات"مصطلح 

 .2القانون الدويل

ومددن التعدداريف الدديت اشددتملت علددى أهددم عناصددر العقوبددات االقتصددادية 

الدولية، جند تعريف الدكتورة خولة حمي الدين يوسف، وذلدك بتأكيددها علدى    

جمموعة من التدابري القسرية اليت يتخذها جملس األمدن مبوجدب املدادة    :" أهنا

األمم املتحدة يف سياق ممارسدته ملهامده يف حفدظ السدلم واألمدن      من ميثاق ( 00)

الدوليني مستهدفا البنيان االقتصادي للدولة اليت ترتكب عمال يعد خرقا للسلم 

 ".واألمن الدوليني أو هتديدا هلما، أو عمال من أعمال العدوان

فعلى هذا األساس، تعترب العقوبات االقتصدادية الدوليدة مرحلدة وسدطى     

ني الوساذل السلمية واستخدام القوة العسدكرية، ومدن أهدم خصاذصدها مدا      تقع ب

 :يلي

   إجراء دويل اقتصادي، أي أهندا تددور يف   العقوبات االقتصادية الدولية

جمال العالقات االقتصادية الدوليدة، حيدث تسدتهدل مصداحل الددول التجاريدة       

 .والصناعية

                                                 
: بريوت جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها،جي، إبراهيم الدرا - 1

 .756، ص 8118منشورات احليب احلقوقية، 
أكثر داللة من مصطلح " العقوبات"يؤكد بعض فقهاء القانون الدويل أن مصطلح  - 2

فاصيل للتعبري عن اإلجراءات والتدابري املنصوص عليها يف امليثاق، للمايد من الت" اجلااءات"

 .ما يليها 01عبد الغفار عباس سليم، مرجع سابق، ص : حول هذا املوضوع، أنظر
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   حيدث يقدوم جملدس    إجراء دويل قسري، العقوبات االقتصادية الدولية

األمن الدويل بإصدار قراراته املتعلقة بفرض العقوبات االقتصادية على الدويل 

املعتدية وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وهدي قمدل طدابع    

 .اإللاام

   إجراء دويل عقايب، ُيفرض علدى الددول   العقوبات االقتصادية الدولية

لدولية، ويستهدل إصالح السدلوك العددواين ويايدة    سبب إخالهلا بالتااماهتا ا

 .مصاحل الدول األخرى يف إطار حفظ السلم واألمن الدوليني

 :1أشكال العقوبات االقتصادية الدولي - ثانيا

تعترب العالقات االقتصادية مظهدرا هامدا مدن مظداهر العالقدات الدوليدة،       

بدني الدولدة، ووسديلة    حيث يلعب االقتصداد دورا بدارزا يف تنميدة اطدر التعداون      

وعلدى هدذا األسداس حداول واضدعوا امليثداق       . أساسية النهضة الشعوب وتطورهدا 

االممي وضع نظام عقايب حمدد وصارم جيمدع كدل احلداالت الديت تشدكل خرقدا       

 .لقواعد السلم واألمن الدوليني

 .وبذلك تعددت أشكال وصور العقوبات االقتصادية الدولية

 :احلظر - 0
ا، وتطور عرب الامن، حيث كان ُيقصد به وضع اليد على عّرل احلظر قدمي

املراكب اخلارجية للضغط على الدولة اليت ترفع هذأل املراكدب علمهدا، وكدان مدن     

 .2املتفق عليه أن يعترل  ذا اإلجراء ملدة حمدودة

                                                 
 .62مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 :وتنقسم العقوبات االقتصادية وفقا للمجاالت اليت تناوهلا إىل - 2

ات العقوبات ذات الطابع التجاري والعقوب: حبتة مثل عقوبات دولية ذات طبيعة اقتصادية -

 .ذات الطابع املايل

العقوبات املتصلة باملواصالت : مثل عقوبات دولية ذات طبيعة اقتصادية مشتقة -

 .واالتصاالت والعقوبات ذات الطابع التقين
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وقد توسع مفهدوم احلظدر مندذ هنايدة القدرن التاسدع، ليتضدمن الدواردات         

ذلك أصدبح احلظدر ميثدل ذلدك اإلجدراء القدانوين       وعلى . إضافة إىل الصادرات

املنعي، يصدر عن سلطة قرار أمميده أو اقليمدة، ممثلدة يف جمموعدة مدن الددول       

 دل إخضاع دولة أخرى أو يلها على قبول شرو  أو قكيم أو غريأل، مما يعد 

غري مقبول يف منطدق تلدك الددول املسدتهدفة بداحلظر، ويكدون احلظدر ذا طدابع         

ث يرمي يف غالبيته إىل مندع الدولدة املعنيدة مدن حريدة التصدرل       اقتصادي، حي

 .1التجاري توريدا وتصديرا

واحلظر نوعان، فإما يكون عاما كليا، حبيث متندع مدن خاللده أيدة عمليدة      

تصدير للهدل مهما كان مضموهنا أو أسلو ا، كما قد يكون جاذيا أو حمددا بفئة 

هذأل املواد املمنوع تصديرها حبيدث دددم   معينة من املواد، وغالبا ما يتم اختبار 

 .2اهلدل من احلظر

ومن أهم األمثلة على هدذأل املمارسدة االقتصدادية الدوليدة، حظدر الددول       

العربية تصدير النفط للدول احلليفة إلسراذيل واليت أمدهتا باملعدات احلربيدة  

 .0369والسالح يف حرب أكتوبر 

 :احلصار - 8
من أهم الوساذل املستخدمة ملمارسة الضغط  يعترب احلصار البحري السلمي

على دولة ما حلثها على االلتاام بأحكام القانون الدويل حيث يعد من اإلجراءات 

املكملة ألحكام الضغط على الدولة املعاقبة وذلك لاعاعدة النظدام االقتصدادي    

 .3هلا، األمر الذي قد يؤدي إىل انصياعها ألحكام القانون الدويل

تخذ وقت السلم، ويصنفه البعض علدى أنده صدورة مدن صدور      وهو إجراء ي

القمع، لذا يشدكك الكدثري مدن مشدروعيته عكدس احلصدار احلدريب الدذي يعتدرب          

                                                 
 .62مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 .752إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص  - 2
دار النهضة : ، الطبعة األوىل، القاهرةاالقتصاديةالعقوبات الدولية فاتنة عبد العال،  - 3

 .90، ص 8111العربية، 
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كوسيلة من وساذل احلرب البحرية، حيث يهدل إىل منع املواصدالت واإلمددادات   

عن العدو، والقضاء على جتارته اخلارجية إلضعال مواردأل اليت يستعني  ا على 

 .1ستمرار يف احلرباال

احلصدار  "علدى  " احلصدار االقتصدادي  "ويطلق البعض من الفقهاء مصدطلح  

لتميياأل عن احلصار احلريب، وينفذ احلصار السدلمي مدن خدالل    " البحري السلمي

قيام سفن أجنبية مبحاصرة موانئ الدولة املعاقبدة ملندع سدفن تلدك الدولدة مدن       

نية أخرى هلذأل الدولة، كما يشدمل  مغادرة موانئها واحليلولة دون وصول سفن أج

  .2إغالق املوانئ يف وجه سفن الدولة املعاقبة

ومددن التطبيقددات العمليددة للحصددار، جنددد قددرارات جملددس األمددن الدددويل 

 .اخل...بفرضه ضد كل من روديسا اجلنوبية، العراق، هاييت

فهو إجراء مشروع إذا كان وفقا للقدانون، خاصدة وأنده منصدوص عليده يف      

أشكال األعمال الديت تتخدذ عدن طريدق     :"..من ميثاق األمم املتحدة( 08)املادة 

 ...".القوات اجلوية والبحرية والربية

 :املقاطعة - 9
املقاطعة االقتصادية شكال جديدا من أشكال العقوبات االقتصادية،  تعترب

ويقصد  ا  ا تعليق كل التعامالت االقتصادية والتجارية مدع دولدة مدا حلملدها     

 .على احترام قواعد القانون الدويل

وقد تكون املقاطعة فردية أو مجاعية، من عدة دول كما قد تأيت بصدورة  

ولة املرتكب ضدها اإلجراء، أو اجيابية كما حدث عند سلبية ملنع التعامل مع الد

منع الدول العربية يف أواذل السدتينات مدن تددفق ر وس األمدوال واخلدربة علدى       
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إسددراذيل ومنددع الشددركات األجنبيددة العاملددة يف أراضدديها مددن اسددتخدام آالت     

  .1إسراذيلية الصنع

صة للدولة وهتدل املقاطعة االقتصادية بصفة عامة إىل عدم إتاحة الفر

السترياد املواد والسدالح الضدروري هلدا، وعرقلدة صدادراهتا واحلدد مدن نشداطها         

 .الدويل، األمر الذي يسرع يف استجابتها ملطالبها

ومن أهم األمثلة على ممارسة املقاطعدة كعقوبدة اقتصدادية، مدا وقدع مدع       

ت جنوب إفريقيا، بسبب ممارستها لسياسة التمييا العنصري حيث بددأت العقوبدا  

مت تطدورت لتشدمل مجيدع املعدامالت      0379ضدها يف شكل حظدر عسدكري عدام    

وقد قبلت معظدم دول العدا  هدذا القدرار ضدد جندوب       . التجارية واالقتصادية

سدنة، أجدربت مدن خالهلدا علدى       91إفريقيا لتكون مقاطعة كاملة دامت حدوايل  

 .إجراء انتخابات حرة ونايهة والتخلي على نظام االبرتايد

 :وني للعقوبات االقتصادية الدوليةاألساس القان - ثالثا
يعترب حفظ السلم واألمن الدوليني أمهم الركاذا األساسية لقيدام جمتمدع   

دويل تسودأل العدالة واملساواة، ولقد أصبحت العقوبات االقتصادية الدولية أحد 

 أهم األدوات اليت متلكها منظمة األمم املتحدة لتحقيق أهدافها، حيث اسدتطاعت 

العقوبات االقتصادية أن تشكل حياا هاما ضمن مسرية املنظمة واعتربهتدا أحدد   

 .أهم دعاذم نظام األمن اجلماعي

 :العقوبات االقتصادية دور جملس األمن يف إقرار - 0
يعترب جملس األمن الدويل األداة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة، ويتمتع 

نظدرا للصدالحيات الديت    . مم املتحدةاجمللس بأمهية خاصة دون باقي أجهاة األ

 .-يف إطار حفظ السلم واألمن الدوليني–ميارسها مبوجب أحكام امليثاق 
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 :الدوليني يف ميثاق األمم املتحدةاملخاطر اليت تهدد السلم واألمن  - أ
على الرغم من تعداد امليثاق حلاالت الفصل السدابع، إال أنده تفدادى وضدع     

جاء خاليا من الن  على أي ضابط أو معيار يستند إليه تعاريف حمددة هلا، كما 

جملس األمن يف قديد مضمون احلاالت الثالث اليت تشدكل خطدرا يهددد السدلم     

 .واألمن الدوليني

يشددمل هتديددد السددلم واألمددن : حالددة هتديددد السددلم واألمددن الدددوليني* 

بدني دولدتني أو   الدوليني الزناعات املسلحة الدولية، وهي تلك الزناعات اليت تقع 

أكثر وتؤدي إىل استخدام السالح فيما بينها، وكذلك املنازعات املسلحة الداخلية 

واليت يتم تدويلها عن طريق تدخل دول أجنبية علدى غدرار الدزناع يف البوسدنة     

  .1واهلرسك

من امليثاق على أن جملس األمن ( 93)نصت املادة : حالة اإلخالل بالسلم* 

تقدير الواقعة على أهنا إخدالل بالسدلم دون قديدد     هو صاحب االختصاص يف

 .مفهومه أو حىت مضمونه

يشدري إىل كدل   " اإلخالل بالسلم"وقد اعترب البعض من الفقهاء أن مصطلح 

انتهاك جسيم لقواعد القانون الدويل، بينما وصفه البعض بأنه مرحلدة وسدطى   

  .2تقع بني هتديد السلم ووقوع العدوان

رفتده املدادة األوىل مدن قدرار اجلمعيدة العامدة رقدم        ع: حالة العدوان* 

اسدتعمال القدوة املسدلحة مدن     " ، بأنده  0360ديسمرب  00والصادر بتاري   9900

قبل دولة ما ضد السيادة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى، أو بدأي  

 .شكل يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة
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ة يف تقرير وجود أو عدم وجود وميلك جملس األمن سلطة تقديرية واسع

 ".حالة من حاالت العدوان

 :من امليثاق غري العسكرية( 00)تدابري املادة  - ب
جمللس األمن أن يقرر ما :"من ميثاق األمم املتحدة على أن( 00)تن  املادة 

جيب اداذأل من التددابري الديت ال تتطلدب اسدتخدام القدوات املسدلحة لتنفيدذ        

يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذأل التدابري، وجيوز أن قراراته، وله أن 

يكون من بينها وقدف الصدالت االقتصدادية واملواصدالت احلديديدة والبحريدة       

واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وساذل املواصالت وقفا كليا، 

 ".أو جاذيا وقطع العالقات الدبلوماسية

البعض من أشدكال العقوبدات االقتصدادية الدوليدة،     لقد أوردت هذأل املادة 

وميلك جملس األمن سلطة تقديرية واسعة يف تقرير شكل العقوبدة الديت جيدب    

 .فرضها وفقا للحالة املعروضة عليه

من امليثاق، نستنتج إمكانية وجدود تدرابط   ( 00)و( 93)وباستقراء املادتني 

 :قانوين بينهما وهذا كاآليت

ثل ترابطدا بدني املدادتني مدن خدالل صدورتني اثندتني،        ومت: احلالة األوىل

فاألوىل ندادرة احلددوث، بدأن يقصدد جملدس األمدن املدادتني يف قدرارأل صدراحة          

واملتعلدق   0377ديسدمرب   09املدؤر  يف   898ويضمن تنفيذ أحكامها كالقرار رقدم  

 .1املتعلق بالقضية العراقية 771/0331بقضية روديسيا، وكذلك القرار رقم 

صورة الثانية، وهي األكثر شيوعا، حيث يكيف جملس األمدن احلالدة   أما ال

 .املعروضة عليه، ويقرر اجلااء املترتب عليها بإشارة عامة ألحكام الفصل السابع

حيددث ال يوجددد أي ارتبددا  بددني املددادتني، حيددث ميكددن  :احلالددة الثانيددة

دون أن ( 93)للمجلس تقرير وجود حالة من احلاالت املنصدوص عليهدا يف املدادة    

 (.00)يكون ملاما باداذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
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هندا يكدون املوقدف غدري واضدح، حيدث يتدردد اجمللدس يف         : احلالة الثالثة

من امليثاق، ويف مثدل هدذأل احلالدة فهدو يوظدف      ( 93)توظيف إحدى حاالت املادة 

 .خمصصةالصياغة اليت يتضمنها الفصل السادس أو حىت استعمال مصطلحات 

 :فرض اجمللس للعقوبات االقتصادية وإلزام الدول بتنفيذها - ج
بعد تكييفه للحالة املعروضة عليه، على أهنا تشدكل إحددى حداالت املدادة     

يقدوم  ( 00)، (93)من امليثاق، يقرر اجمللس مدا جيدب ادداذأل طبقدا للمدواد      ( 93)

حالددة عدددم بتهديددد الدولددة املعتديددة بفددرض عقوبددات اقتصددادية عليهددا، ويف  

 .استجابتها، يقوم بفرض العقوبة ضدها، بالتنسيق مع جلان العقوبات

وتلعب الدول دورا بالغا يف مسالة تنفيذ العقوبات االقتصادية ضد الدولة 

ألن حفدظ السدلم   ( 019، 02، 85املادة )املستهدفة، وهذا مبوجب نصوص امليثاق 

ليدة، وتعتدرب مدن أهدم     واألمن الددوليني مسدألة تقدع علدى عداتق اجلماعدة الدو      

االلتاامات املترتبة عن االنضمام ملنظمدة األمدم املتحددة، كمدا يسدتطيع اجمللدس       

إسناد هذأل املهمة إىل دولة بذاهتا، كما ميكن له من إعفاء بعض الدول لظروفهدا  

 .اخلاصة، عن تطبيق هذأل املسألة

 :سلطات اجلمعية العامة يف إقرار العقوبات االقتصادية - 8
أبرز املالمح اليت يتميا  ا امليثاق أألممي عن ميثاق العصبة، مفهوم إن من 

فصل السلطات بني اجلمعية العامة وجملس األمن، حيث وزع العمل واالختصاص 

بشكل واضح بني اجلمعيدة العامدة واجمللدس، وجعلدوا مدن جملدس األمدن الوكيدل         

السياسدية   املسؤول الدذي يندوب عدن الددول األعضداء، ويهدتم مبعاجلدة الشدؤون        

ومساذل األمن؛ أما اجلمعية العامة فتشرل على شؤون املنظمة العامليدة وتضدطلع   

 .1باألعباء املختلفة يف ساذر امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية

من وجود نصوص يف امليثاق جتيدا للجمعيدة العامدة ممارسدة      وعلى الرغم

، 00، 01)وليني حسدب املدواد   بعض الصالحيات يف جمال حفظ السلم واألمن الد
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وعلى الرغم كذلك من بعض القدرارات اهلامدة الديت أصددرهتا يف هدذأل      ( 00، 09

املسألة مثل قرار االقاد من أجل السلم، إال أهنا تصطدم باحتكار جملدس األمدن   

 .الدويل ألي موضوع خي  السلم واألمن الدوليني، مبا فيه النظام العقايب

توطيد سدلطات اجلمعيدة العامدة يف جمدال ادداذ      وقد ظهر اجتاأل حياول 

إجراءات عقابية، على أساس أهنا أوصت بفرض عقوبات ضدد دول معيندة، مثدل    

، وكذلك توصيتها بفرض حظر على األسلحة إىل الصني 0350العقوبة الكورية 

 .الشعبية

أفضدل ممارسدة للجمعيدة العامدة ويف هدذا      " جنوب إفريقيا"وكانت قضية 

الت تأييدات الددول حدول توصديتها مبمارسدة الضدغوطات عليهدا       اجملال حيث تو

 .حلملها على االمتثال للقرارات الدولية

 

 جهة العقوبات االقتصادية الدوليةاحلقوق املدنية يف موا: احملور الثاني
اهتمت اجملتمعات اإلنسانية عرب تارخيها الطويل مبوضوع حقوق اإلنسدان،  

بتقرير حقوق الفرد وواجباته يف –منفرد حيث كان كل جمتمع خيت  على حنو 

 .إطار اجملتمع الذي يعيش فيه

وتطددورت احلمايددة الدوليددة حلقددوق اإلنسددان وأصددبحت حقوقدده حقوقددا  

قانونية مكفولة ألي شخ  بوصفه كاذنا بشريا فكانت على ذلك حركة إنسانية 

 .1تواكب التغريات واملستجدات يف حياة اإلنسان

لدولية وفقا لالتفاقيات الدولية املستندة عليهدا،  وتتنوع أساليب احلماية ا

حبيث تتناسب  ذأل األساليب مع طبيعة وحمتوى حقوق اإلنسان املتنوعة، فكانت 

احلقوق املدنية، على هذا األساس تبدو أكثر فعاليدة وإلاامدا مدن بداقي احلقدوق      

 األخرى، حيث تبدأ التاامات الددول حيدال احلقدوق املدنيدة والسياسدية مبجدرد      
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التصديق بينما توضدع احلقدوق األخدرى موضدع التنفيدذ تددرجييا وتتدوفر هلدا         

 .1ياية حمدودة

وعلى ذكر موضدوع احلقدوق املدنيدة، والديت هدي جمموعدة احلقدوق الديت         

يقررها القانون ياية للفرد ومتكينا له بأعمال معينة يستفيد مندها، جندد أهندا    

حيدث أثبتدت املمارسدة الدوليدة أن     تتأثر كثريا بالعقوبات االقتصادية الدولية، 

تطبيقها   حيترم أدىن احلدود اليت تفرضها قواعد حقوق اإلنسان ويف مقدمتها 

 .احلق يف احلياة

 :على احلق يف احلياة يف زمن السلماثر العقوبات االقتصادية الدولية  - أوال
 يعترب احلق يف احلياة من احلقوق األساسية لإلنسان، وكل احلقوق األخرى

تتفرع عنه، فمن املنطقي أن اإلنسان ملدا ميدارس حقوقده ويسدتمتع  دا جيدب أن       

 .يكون على قيد احلياة، وإال فان احلقوق األخرى ليس هلا أية جدوى أو أمهية

وقد عمل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية علدى تكدريس احلدق يف    

 :2احلياة يف موادأل، أمهها

لكل فدرد احلدق يف احليداة واحلريدة     :"على أن واليت أكدت: املادة الثالثة

 ".وسالمة شخصه

لكل إنسان احلدق الطبيعدي   : " واليت نصت على أن: وكذلك املادة السادسة

يف احلياة، وحيمي القانون هدذا احلدق، وال جيدوز حرمدان أي فدرد منده بشدكل        

 ".تعسفي

                                                 
 .27، ص ، مرجع سابقحممد مدحت غسان - 1
 : كما تضمنته العديد من املواثيق الدولية واإلقليمية مثل - 2

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -

 .0351حقوق اإلنسان واحلريات السياسية  االتفاقية األوروبية حلماية -

 .0320امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  -

 .اخل...اإلعالم األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 380 - 

 

احلددق يف احليدداة أكثددر احلقددوق املدنيددة عرضددة وتددأثرا بتطبيددق  ويعتددرب

 .العقوبات االقتصادية الدولية، سواء كان هذا التأثري مباشرا أو غري مباشر

 :احلق يف احلياة والتحرر من اجلوع - 0
يؤكددد الكددثري مددن البدداحثني والنشددا  يف جمددال القددانون الدددويل حلقددوق 

للحق يف احلياة، حىت نتمكن من حصدر  " الواسع اإلنسان، أنه البد األخذ باملفهوم

مجيع مهددات هذا احلق فاإلعدام مثال واالختفاء القسري والتعذيب ليسدت هدي   

املمارسات فقط اليت تلغي احلق يف احلياة، حيث أثبتدت الدراسدات الديت أجريدت     

أن اجلدوع  _على الدول اليت تعرضت للعقوبات االقتصادية الدولية كالعراق مدثال 

الغذاء تسبب يف الكثري من الوفيات لدى األطفال واملسنني على اخلصوص،  ونق 

بداملوت  _ بسبب العقوبدات االقتصدادية الشداملة   _حيث ُحكم على أطفال العراق 

البطئ بسبب نق  الغذاء، حيث كدان غدذاذهم مقتصدر علدى املداء املضدال إليده        

  .1"أطفال السكر"السكر، فأطلق عليهم لقب 

لظرول يف تعريض حياة أطفال العراق للخطر الشدديد،  وقد تسببت هذأل ا

حيث ُأصيبوا بسدوء التغذيدة، كمدا ظهدرت اآلثدار كدذلك علدى النسداء احلوامدل          

واملرضعات وكبار السن، وازداد املدنيون اجلياع العراقيون بأسا، ونشبت يف نوفمرب 

ل اضطرابات بسبب الغذاء، عندما جلأ الناس إىل السرقة والنهب من أجد  0330

 .2البقاء على قيد احلياة

وعلى الرغم من استنكار اجملتمع الدويل ملا حددث يف العدراق، إال أن األمدم    

أحد كبدار مدوظفي األمدم    " مايكل بريستلي"املتحدة   قرك ساكنا، حيث صرح 

                                                 
مدى اعتبارها بديال للعقوبات االقتصادية التقليدية يف -العقوبات الذكيةرضا قردوح،  - 1

القانون الدويل : العلوم القانونية، دص ، مذكرة ماجستري يف عالقتها حبقوق اإلنسان

باتنة، -حلقوق اإلنسان، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد احلاج خلضر

 .33، ص 8101/8100
 .830مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 2



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 385 - 

 

ما   دفف العقوبات سريعا، قد يواجه العراق سوء تغذية وموت " :املتحدة أنه

 ".مثيل يف العصر احلديثعلى حنو   يسبق له 

كل هذا حيدث يف وجود الكثري من الوثاذق القانونية الدوليدة الديت تؤكدد    

مدن  ( 00)الترابط بني احلق يف احلياة واحلدق يف الغدذاء، مثلمدا تضدمنته املدادة      

، 0377العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصدادية واالجتماعيدة الصدادر عدام     

 :حيث نصت على ما يلي

تعترل الدول األطرال يف هدذا العهدد حبدق كدل إنسدان يف مسدتوى        -0"

معيشته مقبول له وألسرته، مبا يف ذلك الغذاء الكايف وامللبس واملسكن، وكدذلك  

حقه يف التحسني املستمر لظرول معيشته وسول تتخذ الدول األطرال اخلطوات 

ية الضرورية املناسبة لضمان إقرار هذا احلق، وهي تعترل يف هذا الصدد باألمه

 .للتعاون الدويل املرتكا على املوافقة

إن الدول األطرال يف هذا العهد، إذ تعترل باحلق األساسي لكل إنسان  -8

يف أن يكون متحررا من اجلوع، سول تتخذ فرديا، ومن خالل التعاون الدويل، كل 

 :ما يلام من تدابري مبا يف ذلك برامج حمددة

ء وحفظه وتوزيعده عدن طريدق االسدتفادة     لتحسني طرق إنتاج الغذا - أ

الكاملة من املعرفة التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية وعن طريق 

تطوير النظم الاراعية أو إصالحها بطريقة جتعل من املمكن ققيدق التنميدة   

 .الكفأة للموارد الطبيعية واستخدامها

املسدتوردة واملصددرة    وهي إذ تأخذ بعني االعتبدار مشدكالت البلددان    - ب

للغذاء، سول تعمل من أجل ضمان توزيع منصف إلمدادات الغذاء العاملية طبقا 

 ".للحاجة إليها
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واألدهى واألمر يف هذا املوضوع، هو وجود إعالن عداملي خداص باستئصدال    

  .1اجلوع وسوء التغذية، حيث ربط بني احلق يف احلياة والتحرر من اجلوع

 :احلق يف احلياة واحلق يف الصحة - 8
تضرر القطاع الصحي وجمال التاود بالدواء واإلمدادات الطبيعيدة كدثريا   

بالعقوبات االقتصادية الدولية، بالرغم مدن أن العهدد الددويل املتعلدق بداحلقوق      

االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أكد على حق كل إنسان يف التمتع بدأعلى  

 .2اجلسمية والعقليةمستوى من الصحة 

هدي  :" وقد عرل دستور منظمة الصحة العامليدة مصدطلح الصدحة كداآليت    

حالة من اكتمال السالمة بددنيا وعقليدا واجتماعيدا ال جمدرد انعددام املدرض أو       

 .3"العجا

ولضددمان احلددق يف الصددحة، وضددع العهددد الدددويل للحقددوق االقتصددادية    

 :خذها الدول لضمان احلق وعيواالجتماعية والثقافية أربع خطوات أساسية تت

 .العمل على خفض معدالت وفيات املواليد -

 .تأمني او الطفل اوا صحيا -

والوقايددة مددن . قسددني مجيددع جوانددب الصددحة البيئيددة والصددناعية   -

األمراض الوباذيدة واملتوطندة واملهنيدة، واألمدراض األخدرى وضدرورة عالجهدا        

 .ومكافحتها

 اخلددمات والعنايدة الطبيعيدة جلميدع     وهتيئة ظرول مدن شدأهنا تدأمني    -

 .املرضى

                                                 
، من طرل مؤمتر التغذية العاملي، املنعقد مبقتضى 0360نوفمرب  07اعتمد هذا اإلعالن يف  - 1

، مث أقرته 0369كانون األول  06واملؤر  يف  82قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة 

 .82، يف دورهتا 0360كانون األول  06اجلمعية العامة يف قرارها املؤر  يف 
 .من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( 08)أنظر املادة  - 2
 .972ف، مرجع سابق، ص خولة حمي الدين يوس - 3
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ولو قمندا بإسدقا  هدذأل املعدايري علدى الشدعوب الديت تعرضدت للعقوبدات          

االقتصادية الدولية، وداذما نركا على العراق ألهنا متثل اوذجا يف كارثيدة وال  

إنسانية اآلثار املترتبة على احلصار، لوجدنا أن هدذأل العقوبدات تعتدرب حربدا يف     

 :ذاهتا على الشعب العراقي يف صحته وظروفه املعيشية، وهذا كاآليتحد 

   تضمن احلصار االقتصادي كل السلع واألدوية والتجهياات الطبية الديت

قتاجها املرافق الصدحية، األمدر الدذي أدى إىل غلدق غدرل العمليدات يف بعدض        

 .الاملستشفيات واستحالة تقدمي العالج الكايف لبعض األمراض كالسرطان مث

وحىت ملا مسح جملس األمن ببعض االستثناءات واإلعفداءات، علدى بعدض    

السلع احملظورة، حيث ُسمح للحكومة العراقية بشراذها،   يغري األمر شيئا بسبب 

أن املرافددق الصددحية قتدداج يف نشدداطها مددواد حمظددورة، مثددل الوقددود بالنسددبة  

 ...لسيارات اإلسعال

     جمدال تقددمي خددمات الرعايدة      تصنف العدراق مدن الددول الراذددة يف

، متتدع  0331الصحية، حيث تؤكد مؤشدرات أداء اخلددمات الصدحية قبدل سدنة      

من السكان بصحة جيدة، غري أن انعددام العوامدل البيئيدة الالزمدة لضدمان       25%

الصحة قد أثر كثريا على هذا القطاع، حيث عاىن قطاع الصدرل الصدحي كدثريا    

فرصددة السددتبداله وتطددويرأل نتيجددة  بسددبب تدددمري معظددم منشددوته دون وجددود

العقوبات املفروضدة حيدث اختلطدت ميداأل الصدرل الصدحي مدع امليداأل الصداحلة          

 .لالستعمال املزنيل، األمر الذي أدى إىل انتشار األوبئة واألمراض اخلطرية

  تضمنت العقوبات االقتصادية قيودا على السفر، الرحالت اجلوية، األمر

فر للعالج يف اخلارج فوفقا مثال، لتقدديرات أماندة   الذي منع بعض املرضى من الس

ألف لييب مدن املتوقدع سدفرهم     06العالقات اخلارجية الليبية، كان هناك حوايل

، لكن العقوبات حالت دون 0336 -0339إىل اخلارج لتلقي العالج يف الفترة بني 

 .1ذلك

                                                 
 .960، ص خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق - 1
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 :احلق يف احلياة واإلبادة اجلماعية - 9
أي :"اتفاقية منع جرمية اإلبدادة اجلماعيدة،بأهنا  تعرل املادة الثانية من 

من األعمال التالية اليت ترتكدب بقصدد اإلبدادة الكليدة أو اجلاذيدة جلماعدة       

 :وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية وذلك مثل

 .قتل أعضاء اجلماعة -

 .إحلاق األضرار اجلسمانية أو الذهنية بأعضاء اجلماعة -

على اجلماعة واليت تؤدي إىل ققيدق  _ عمدا_فرض ظرول معيشية  -

 ".إبادة طبيعية بشكل كلي أو جاذي

إن تطبيق أوصال جرمية اإلبادة اجلماعية على ما حصل للشعب العراقي 

بسبب العقوبات االقتصادية الدولية، ال ميكن أن يفسر إال أنه إبادة للعراق على 

املهولددة عددن التصدداعد الرهيددب يف نسددبة  مسددتوى كددل األصددعدة، فاإلحصدداذيات

الوفيات لدى األطفال، الكهول، النساء، بسبب نق  الغدذاء واإلمددادات الطبيدة    

وكل ظرول املستوى املعيشي املطلوب تؤكد على أن العملية مقصودة وخمطط هلدا  

 .بإحكام كبري ويف إطار الشرعية الدولية

بسددبب العقوبددات  وقددد أكددد الكددثري مددن املختصددني علددى أن مددا حيصددل    

االقتصادية الدولية هو حرمان مجاعي من احلق يف احلياة، وقدد صدرح الناذدب    

أرى :"...يف هدذا مدا يلدي   " رماي كالرك"العام السابق للواليات املتحدة األمريكية

احلصار بوضوح على أنه جرميدة ضدد اإلنسدانية، مبعدر نورمبدورال، كسدالح مدن        

وهدو يهداجم القطاعدات مدن     ...  اجلماهريسالحا لتدمري... أسلحة الدمار الشامل

الرضدع واألطفدال واملصدابني بدأمراض مامندة      ... اجملتمع اليت هي األكثر ضعفا

 .1"وكبار السن واحلاالت الطبية الطارذة

                                                 
 .018رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 1
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إن جسامة اآلثار اليت سببتها العقوبات االقتصادية الدولية يف العدراق ال  

 :1، ومنهمميكن إال اعتبارها جرمية دولية بشهادة صانعيها

 الواليدات  "، أن 0331ندوفمرب   0، صرح يف "نورمان شوارتاكول" اجلنرال

 ".املتحدة قد متحو العراق

 حنن نقترب مدن احلدرب مدع دولدة مدن العدا        "، "مربل مكبيك" اجلنرال

 ".الثالث، ولكننا نضع خططا وكأهنا ستكون احلرب العاملية الثالثة

  ،0330جدانفي   3حيث صرح يف جييمس بيكر، وزير اخلارجية األمريكي 

 ".سنعيدكم إىل العصر قبل الصناعي:" مبا يلي

 :على احلق يف احلياة يف زمن احلربأثر العقوبات االقتصادية الدولية  - ثانيا
جمموعددة القواعددد القانونيددة  :"يعددرل القددانون الدددويل اإلنسدداين بأندده 

اإلنسددانية الدديت تطبددق يف املنازعددات املسددلحة وهتدددل إىل يايددة األشددخاص   

 .2"واألموال

وعلى ذلك فالقانون الدويل اإلنساين يعين قواعد حقوق اإلنسان، لكنها ال 

ذلك أن قواعدد القدانون    تطبق إال يف حالة وجود نااع مسلح بني دولتني أو أكثر،

الدويل اإلنساين تطبق يف الزناعدات املسدلحة، بينمدا قواعدد حقدوق اإلنسدان يف       

 .وقت السلم

وخبصوص نظام العقوبات االقتصادية الدولية، جندد أن القدانون الددويل    

اإلنساين ال يشري إليه صراحة، كما أنه   يتنداول آثدارأل علدى السدكان املددنيني،      

فرض العقوبات يف سدياق ندااع مسدلح دويل كدان أو غدري دويل،      على أنه، عندما ت

تطبق القواعدد العامدة املتعلقدة حبمايدة املددنيني مدن آثدار العمليدات القتاليدة،          

وبالتايل جيب االلتاام بأحكام القانون الددويل اإلنسداين، وخاصدة فيمدا يتعلدق      

                                                 
 .868مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
دار الثقافة : ، عمان، القانون الدويل اإلنساينسهيل حسني الفتالوي، عماد حممد ربيع - 2

 .81، ص 8113للنشر والتوزيع، 
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ص حمددل بالقواعددد املتعلقددة باإلمدددادات الطبيددة والغذاذيددة املوجهددة لألشددخا  

 .1احلماية

وفيما يلي سنحاول بتحديد أهم القواعد املتعلقة حبمايدة املددنيني والديت    

 :2هلا عالقة باحلق يف احلياة، وهي

 :حظر جتويع السكان املدنيني - 0
املؤمتر الدويل السادس والعشرين للصليب األير واهلدالل األيدر    تناول

 :هذأل املسألة، وادذ بشأهنا جمموعة من القرارات، أمهها 0335املنعقد مسة 

 حظر استعمال اجملاعة كوسيلة حرب ضد املدنيني. 

    حظر هتجري املدنيني بالقوة حظرا عاما، نظرا ألن هذا اإلجدراء سديؤدي إىل

 .اجملاعة

  مهامجدة األعيدان الديت ال غدر عندها لبقداء املددنيني، أو تددمريها، أو         حظر

 .االستيالء عليها أو تعطيلها

 :احلق يف املساعدة اإلنسانية - 8
للمدنيني احلق يف تلقي املساعدات اإلنسانية، ولقد أسفرت اجلهود الدولية 

املسدلحة  اليت تبذهلا اللجنة الدولية للصليب األير ملساعدة ضدحايا الزناعدات   

، أي حدق اللجندة يف عدرض    "حق املبدادرة اإلنسدانية  "عن اعترال عاملي يسمى ب

 .خدماهتا يف مجيع الظرول ويف مجيع األماكن اليت يلام فيها تقدميها

 :ويضع القانون الدويل اإلنساين عدة شرو  للمساعدة من أمهها

    افقدة  ضرورة التفاوض مسبقا مع أطرال الزناع حدول عمليدات املسداعدة للمو

عليها،  دل ضمان الوصول إىل األهدال املدنية وعرض خددماهتا، ويف هدذا   

إن اللجندة  :"اخلصوص يقول رذيس اجمللس الدويل ملنظمة أطبداء بدال حددود   

                                                 
اجمللة الدولية للصليب ، ، العقوبات االقتصادية القيود القانونية والسياسيةأناسيغال - 1

 .297، العدد األير
، دراسة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين-احلماية الدولية لألهدال املدنيةمالك منسي،  - 2

 .800، ص 8107منشورات زين احلقوقية، : بريوت
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الدولية ال قاول أبدا أن تقدم املساعدة اإلنسانية دون حصوهلا على املوافقة 

  .1"على ذلك بسبب ارتباطها

   املقدمدة للمددنيني ذات طدابع إنسداين، أي جيدب أن      جيب أن تكون املسداعدات

تشمل على املواد الديت تسداعد السدكان يف البقداء علدى قيدد احليداة، كداملواد         

 ...الغذاذية، اللوازم الطبية

   جيب أن تكون املساعدات اإلنسانية حمايدة ومتحياة، وال تؤدي إىل التددخل

 .يف سري العمليات القتالية

 :البيئة الطبيعية محاية - 9
إن التطور الرهيب يف الوساذل القتالية املسدتخدمة يف الزناعدات املسدلحة،    

أدى إىل اإلضرار بالبيئة الطبيعية اليت يعديش فيهدا اإلنسدان، ويقصدد بالبيئدة      

الطبيعية، كل ما حييط باإلنسان من عناصدر طبيعيدة ال دخدل لده يف وجودهدا،      

االصدطناعية وتشدمل املنشدوت واألعيدان الديت      ويقابلها البيئة غري الطبيعية أو 

 .2أقامها اإلنسان إلشباع حاجاته املختلفة

ومن أهم مبادئ القانون الدويل اإلنساين، واليت هلا عالقة حبماية البيئة، 

املبدأ الذي يقضي بتقييد أطرال أي نااع يف اسدتخدام أسداليب ووسداذل القتدال،     

، 0272عددام " سددان بترسددبورال " وقددد ظهددر هددذا املبدددأ ألول مددرة يف إعددالن    

واالعتداءات على البيئة هدي الديت تندتج عدن اسدتخدام أيدة تقنيدات تسدتهدل         

تعددديل دينامكيددة األرض أو تكوينددها أو تركيبددها عددن طريددق تغدديري متعمددد يف   

 .العمليات الطبيعية

وهذا ما أكدته املادة الثانية من اتفاقيدة حظدر اسدتخدام تقنيدات تغديري      

م، وبالنسددبة 0367سددكرية أو أليددة أغددراض أخددرى لسددنة البيئددة ألغددراض ع

                                                 
حممد : تقدمي -النظرية العامة واملنظمات العاملية-الدويل التنظيمخليل حسني،  - 1

 .835، ص 8101اجملذوب، دار املنهل اللبناين، 
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، وبدالرغم  0366لالتفاقيات اإلنسانية، جند أن الربوتوكول اإلضايف األول لعدام  

من عدم كفاية قواعدأل املتعلقة حبماية البيئة تضمن مدادتني تعاجلدان موضدوع    

 علدى ( 95)ياية البيئة أثناء الزناعدات املسدلحة الدوليدة، حيدث نصدت املدادة       

حيظر استخدام وساذل وأساليب للقتال يقصد  ا أو قدد يتوقدع مندها أن    :" أنه

كما تن  ". تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

من نفس الربوتوكول علدى مراعداة يايدة البيئدة الطبيعيدة وذلدك       ( 55)املادة 

 :كاآليت

لطبيعية مدن األضدرار البالغدة    تراعي أثناء القتال ياية البيئة ا -0"

واسعة االنتشار وطويلة األمد، وتتضمن هذأل احلماية حظر استخدام أساليب أو 

وساذل القتال اليت يقصد  ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذأل األضرار بالبيئة 

 .الطبيعية ومن تضر بصحة أو بقاء السكان

 ."قظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية -8

والديت  ( 00)، املدادة  0366كما تضمن الربوتوكول اإلضدايف الثداين لسدنة    

تؤكد على ضرورة خطر تدمري املمتلكات اليت غر عندها لبقداء السدكان املددنيني     

 .1على قيد احلياة، مثل مرافق الشرب

 :أعمال اإلغاثة أثناء فرتة االحتالل - 0
االحتالل علدى تدوفري    دولة( 55)ألامت اتفاقية جنيف الرابعة يف مادهتا 

املواد الغذاذية للسكان املدنيني، حدىت لدو اضدطرت إىل جلبدها مدن خدارج حددود        

اإلقليم احملتل كما أكدت على احملتل عدم االستيالء على املواد الغذاذية املوجودة 

يف اإلقليم استثناء إذا احتاجت قوات االحتالل إليها وشريطة عدم تدأثري ذلدك   

 .يل هلاعلى احتياجات األها

إذن؛ نستخل  من هدذأل الدراسدة أن احلدق يف احليداة ذو طبيعدة مدنيدة،       

اقتصادية واجتماعيدة، فهدو مدرتبط بصدحة اإلنسدان، تدوفري املسدتوى املعيشدي         
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املقبول، يايدة البيئدة الديت حييدا فيهدا، فهدو أصدل كدل احلقدوق وأمههدا علدى            

 .اإلطالق

 لية الشاملةوبات االقتصادية الدوبدائل العق: احملور الثالث
فشلت العقوبدات االقتصدادية فشدال ذريعدا يف ققيدق أهددافها باعتبارهدا        

 .وسيلة ردعية لوقف أي انتهاك أو جتاوز ألحكام القانون الدويل

وقد أثبتت اآلثار اليت يسببها يف العديد من الدول، وخاصة العربية منها، 

من هذا النظام العقايب مثل حاليت العراق وليبيا، أن الشعوب هي املتضرر الوحيد 

 .ألمميا

فكلما مت فرض عقوبة اقتصادية دولية، كلما حل الدمار يف الدولة املعنية 

 ا وقول األمر إىل كارثة إنسانية ويف بعض األحيان جرمية حدرب تسدتوجب   

 .املساءلة الدولية

ويف املقابددل، جنددد أن معاندداة الشددعوب مددن جددراء العقوبددات االقتصددادية  

حيدث تكوندت   . استقطبت الرأي العاملي، وخاصة منها الشعب العراقيالدولية قد 

 .مجاعة ضاغطة تنادي بضرورة رفع هذأل العقوبات

وأمام اجلدل القاذم خبصوص فعاليتها من عدمها، طالبت اجلماعة الدولية 

بضرورة تاليف االنعكاسات السلبية للعقوبدات االقتصدادية الدوليدة علدى حقدوق      

ترحات عديدة لتقددمي بدداذل عدن العقوبدات االقتصدادية      اإلنسان، وانطلقت مق

الشاملة، فكانت االستثناءات واإلعفداءات اإلنسدانية أحددها والعقوبدات الذكيدة      

 .ثانيهما

 :الستثناءات واإلعفاءات اإلنسانيةا - أوال
قدددميا  1يعتددرب موضددوع االسددتثناءات اإلنسددانية أو اإلعفدداءات اإلنسددانية

ألنه ليس بالنموذج أو الشكل الواحد الذي يطبدق علدى   . وجديدا يف نفس الوقت

                                                 
" اإلنسانيةاالستثناءات "يف احلقيقة ال يوجد متييا على الصعيد العملي بني مصطلحي  - 1

 =، إال يف كيفية تنفيذها من قبل جلنة العقوبات املعنية، حيث أن"اإلعفاءات اإلنسانية"و
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فهو خيتلف مدن حالدة   . كل الدول املفروضة عليها العقوبات االقتصادية الدولية

إىل أخرى، فقدد تضدمنت العقوبدات الديت فرضدها جملدس األمدن علدى روديسديا          

التجربدة العراقيدة، الديت     اجلنوبية نصوصا من هذا النوع، لتتوسع تدرجييا بعد

عرفت تطبيقا فريدا لفكرة االستثناءات أو اإلعفاءات اإلنسدانية ضدمن برندامج    

 .النفط مقابل الغذاء

وعلى هذا األساس فاالستثناءات اإلنسانية أو اإلعفاءات اإلنسانية هي يف 

احلقيقة عبارة عن بنود تتضمنها قرارات جملس األمن املتعلقة بفرض العقوبات 

قتصادية، وتن  على إخراج فئدة معيندة مدن اجملداالت املشدمولة بالعقوبدات،       اال

سواء كانت سلعا أو خدمات، إذ مدا كاندت تسدتخدم ألغدراض ذات طدابع إنسداين       

 .1وتعود بالنفع على شعب الدولة املستهدفة بالعقوبات

وقددد أرجددع بعددض احملللددني لواقددع العالقددات الدوليددة، أن اعتمدداد فكددرة   

مداهي إال حماولدة للدتمل  مدن املسدؤولية      " واإلعفاءات اإلنسانيةاالستثناءات "

الدولية يف مواجهة اجملتمع الدويل، حيدث تدربر منظمدة األمدم املتحددة فرضدها       

للعديد من العقوبات االقتصادية الدولية، على أساس أنه يراعي املعايري الدولية 

هتدا الصدادرة عدن    حلقوق اإلنسان وهذا ما يضفي املايد من الشدرعية علدى قرارا  

 .جملس األمن

 :أنواع االستثناءات اإلنسانية - 0
تتنوع االستثناءات اإلنسانية لتتماشى وطبيعة كل عقوبة مفروضدة علدى   

 : دولة معينة، ومن أمهها ما يلي

 

 

                                                                                                                        

اإلعفاءات "يتطلب تنفيذها إذنا مسبقا من قبل جلنة العقوبات، أما " االستثناءات اإلنسانية"=

ار جملس فال يتطلب تنفيذها إذما مسبقا، وإاا يستند يف تنفذيها إىل ن  قر" االستثناذية

 .األمن حبد ذاته
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 :االستثناءات املتعلقة بالتعامل بسلع أو خدمات معينة - أ
بسلع أو خدمات معينة تتضمن كل االستثناءات اإلنسانية املتعلقة بالتعامل 

أساسا املواد الغذاذية، الطبية، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية إذا كانت 

 .موجهة ألغراض إنسانية

 :االستثناءات اليت ترد يف حالة خطر السالح - ب
ويقصد  ا استثناء املواد أو املعدات العسكرية، واملوجهة خلدمدة أغدراض   

 :غري عسكرية، ومنها

    املواد أو املعدات املستخدمة يف إطار برامج ناع األلغام يف الدولدة املعنيدة

 .بالعقوبة االقتصادية، كما يف حالة حظر السالح الذي فرض على رواندا

         األسلحة املوجهدة للتددريبات الفنيدة، كمدا يف حالدة االسدتثناءات الديت

 .تضمنها حظر السالح املفروض على سرياليون

 املوجهة إلعادة السلم يف الدولة اليت دضع للعقوبدات،   املعدات واألدوات

 .وكذلك املوجهة لتدعيم وحدات اجليش والشرطة

   األدوات واملعدددات املوجهددة لتدددعيم عمددل البعثددات الدوليددة يف الدولددة

املعنية بالعقوبة، مثل بعثات املنظمدات اإلقليميدة أو العاملدة مبوافقدة األطدرال      

 .اناملعنية، كما يف حالة السود

 :االستثناءات يف حالة جتميد األصول أو الودائع املالية - ج
ُأدِرجددت هددذأل االسددتثناءات مددن خددالل العقوبددات املفروضددة علددى كوريددا   

 :الشمالية، واليت تضمنت ثالث فئات رذيسية هي

  املبالغ املخصصة لنفقات أساسية، مثل تسديد الديون النامجة عن شراء

 .طبية مواد غذاذية، أدوية ومستلامات

 .اخل...وكذلك تسديد إجيارات أو رهن عقاري أو ضراذي أو أقسا  تأمني

    حيدث وجدب علدى الدولدة     : املبالغ املخصصة لتغطيدة نفقدات اسدتثناذية

إخطار جلنة العقوبات املختصة، وقصل على موافقتها حىت يتسر هلا استخدام 

 .األصول والوداذع املشمولة بالعقوبات للوفاء  ا
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 حيدث يدتم   : ملتعلقة برهن أو حكم قضاذي أو إداري أو قكيمدي األموال ا

استخدام األصول واملوارد املالية املستثناة للوفاء مبسدتحقات الدرهن أو األحكدام    

اخل، شريطة أن يكون الرهن أو احلكم سابقا على قرار جملس األمدن  ...القضاذية

 .بفرض العقوبة االقتصادية

 :هم تطبيقات االستثناءات اإلنسانيةبرنامج النفط مقابل الغذاء أ - 8
يعتددرب برنددامج الددنفط مقابددل الغددذاء مددن أخطددر السددوابق السياسددية      

واالقتصادية يف التاري  احلديث لدول العا  الثالث، ألنه يضع الثروات النفطية 

ومدع أن مدن   . العراقية بيد جلنة دولية، وحيرم الدولة املالكة مدن التصدرل  دا   

راق املستفيد مدن الربندامج، إال أنده   يسدمح لده بدالتعليق       املفترض أن يكون الع

 .1عليه، ألنه ليس عضوا يف جملس األمن الدويل

ويعترب هذا الربندامج املبدادرة اإلنسدانية املتفدق عليهدا مدن جملدس األمدن         

واحلكومة العراقية، للتخفيف مدن االنعكاسدات السدلبية للعقوبدات االقتصدادية،      

فان عاذدات النفط العراقي ال تذهب إىل العراق، بل –الربنامج ولكن ووفقا هلذا 

إىل صندوق خاص قت إشرال األمم املتحدة، حيث يقدرر هدذا الصدندوق فيمدا     

 .تنفق هذأل العاذدات ومىت تنفق وأين تنفق؟

قسم تنفيذ الربندامج مبددذيا إىل مراحدل متعدددة، حبيدث متتدد كدل         وقد

، مسح خالهلا للعراق ببيدع مدا تصدل قيمتده إىل بليدوين      (يوما 021)مرحلة ملدة 

، مت رفدع  0332دوالر من منتجاته النفطية وذلك يف مراحلده األوليدة، ويف عدام    

 .0333غاذه عام بليون دوالر، ليقوم جملس األمن بإل 8765هذأل املبلغ ليصل إىل 

، عدرل خالهلدا ثالثدة عشدر     8119وقد استمر هدذا الربندامج حدىت عدام     

 .مرحلة والعديد من التعديالت

 

 

                                                 
 .وما يليها 082، ص خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق - 1
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 :جماالت إنفاق عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء - أ
الكدثري مدن   " الدنفط مقابدل الغدذاء   "لقد غطت العاذدات املتعلقة بربندامج  

 :النفقات، أمهها

 خصدد  هلددذا النددوع مددن   : اإلنسددانية للشددعب العراقددي   االحتياجددات

مددن عاذدددات الربنددامج، وتتمثددل هددذأل    " %68"االحتياجددات مياانيددة تقدددر ب  

االحتياجددات يف املددواد الغذاذيددة، اللددوازم الطبيددة كاألدويددة وبعددض اإلمدددادات 

 .األخرى ذات الطبيعة املدنية

 ات لتغطيدة  توجه هدذأل النفقد  : نفقات صندوق األمم املتحدة للتعويضات

املطالب اخلاصدة بالتعويضدات بسدبب اجتيداح العدراق للكويدت ولقدد مت إنشدا أل         

 (. RES/S/1991/786)مبوجب القرار 

  وهدذا  ددل تغطيدة نفقدات املفتشدني      : تكاليف األمم املتحدة اإلداريدة

 .اخل...واحملاسبني

    ( %261)برامج التفتيش عن أسلحة العراق، خص  هلا مياانيدة تقددر ب

 .دات الربنامجمن عاذ

 مثل جلنة العقوبات املنشدأة  : مجيع اهليئات القاذمة على تنفيذ الربنامج

مكتب برنامج النفط مقابل الغدذاء، مكتدب   (  RES/S/1991/786)خصيصا بالقرار 

 .اخل...األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف العراق

 :تقييم برنامج النفط مقابل الغذاء - ب
باعتبارأل جتربة إنسدانية راذددة يف جمدال فدرض العقوبدات االقتصدادية       

الدولية، نستطيع القول أن برنامج الدنفط مقابدل الغدذاء أدى عملده إىل درجدة      

معينة، حيث تراجعت قليال معدل الوفيات الناجتة عن اجلوع، كما أوقف انتشدار  

ة البشدرية، بددأ   األوبئة، ومن أجل دطي عملية قسني املستوى األساسي للحيدا 

الربنامج يتطور إىل إصالح للبنية التحتية، وهدذا األمدر أوقعده يف خدالل لديس      
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فقط مع األعضاء االنتهازيني يف جملس األمن، ولكن أيضدا مدع اهلددل األساسدي     

 .1للحصار

وعلى العموم، نستطيع القول بأن برنامج الدنفط مقابدل الغدذاء   حيقدق     

املرجوة منه بسبب تظافر جمموعة من العوامدل   اآلمال واألهدال كولية إنسانية

 :أو األسباب، أمهها

           عجدا قطداع الدنفط العراقدي يف تلبيدة متطلبدات الربندامج حيدث كاندت

العملية تسدري بدبطء، إلنعددام اإلمكانيدات الالزمدة لإلنتداج، فداآلالت الضدخمة         

 .حمتاجة إىل صيانة ومعدات وقطع الغيار

  العاملية، حيدث عمدل ذلدك علدى تعطيدل      تقلبات أسعار النفط يف األسواق

 .الربنامج مرات عديدة لعدم االتفاق مع األمم املتحدة يف مسالة األسعار

         عدم استقرار األوضداع األمنيدة يف العدراق، حيدث توقدف الربندامج عدن

 .العمل عدة مرات بسبب الظرول األمنية غري املستقرة يف البالد

 ر الدذي دفدع بداألمني العدام لألمدم      انتشار الفساد يف إدارة الربنامج، األم

املتحدة إىل إنشاء جلندة مسدتقلة للتحقيدق يف كدل التجداوزات والصدفقات الديت        

 .2عرفها الربنامج

 :العقوبات الذكية كبديل عن العقوبات االقتصادية الشاملة - ثانيا
وصفت العقوبات االقتصادية الشاملة بالعقوبات الغبية نتيجة لالنعكاسات 

 خلفتها، وعليه كان ينبغي إعادة النظر يف نظام العقوبات كليدا، مبدا   السلبية اليت

يتالءم مع متطلبات التطور النظري يف املضامني احلديثة للمفاهيم الدولية وجعل 

 .3من العقوبات حال وليست مشكلة

                                                 
رودريك إيليا أيب خليل، العقوبات االقتصادية الدولية يف القانون الدويل بني الفعالية  - 1

 .070، ص 8113وحقوق اإلنسان، منشورات احلليب احلقوقية، 
 .837مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 2
خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق، ص : ملايد من التفاصيل حيث هذا املوضوع، أنظر - 3

 .وما يليها 005
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عقوبدات  "أو " حمددة اهلددل "وبدأ احلديث ياداد أكثر عن عقوبات تكون 

لقادة السياسيني أو املسؤولني عن هتديد السلم واألمن ، تؤثر مباشرة على ا"ذكية

. الدوليني، وجتنب السكان األبرياء اآلالم الكبرية واملعاناة الالمنتهيدة للعقوبدات  

إىل ضرورة معاقبة الدولة بطريقة حمددة ودقيقة، لدذلك  " Winkler"وقد أشار 

السدالح،   اقترح استهدال العقوبات العسكريني وأعضداء احلكومدة، دفديض بيدع    

 .حجا ممتلكات وأصول ر ساء الدول يف اخلارج

 :املقصود بالعقوبات الذكية - أ
يقوم جوهر العقوبات الذكية على الدقدة يف اختيدار اهلددل الدذي توجده      

 :حنوأل العقوبات، وعلى هذا األساس ورد بشأهنا العديد من التعاريف، أمهها

الضغو  القسرية علدى  تلك العقوبات اليت تفرض :"العقوبات الذكية هي

األفراد والكياندات احملدددة، والديت تقيدد املنتجدات أو األنشدطة االنتقاذيدة، مدع         

التقليل من اآلثار االقتصادية واالجتماعية غري املقصودة على الفئات الضدعيفة  

 .1"من السكان واملارة من األبرياء

الفدات،  تركيا الضغو  القسرية على املسدؤولني عدن املخ  :"كما تعرل بأهنا

مع التقليل من اآلثار السلبية غري املقصودة وتستهدل وساذل الضغط عملية صنع 

القرار والنخب يف الشركات أو الكيانات اليت تسيطر عليها، وأن االستهدال ميكدن  

أن يعين أيضا فرض عقوبات على منتجدات حمدددة بشدكل انتقداذي أو األنشدطة      

الديت هلدا قيمدة ملتخدذي القدرارات      اليت تعترب حيوية لتسيري سياسة مرفوضة و

 .2"ملسؤولني

من خالل هذأل التعاريف، نستنتج أن العقوبة الذكية وصف يطلق علدى كدل   

 :عقوبة ققق أمرين اثنني مها

                                                 
 .087رودريك إيليا أيب خليل، مرجع سابق، ص  - 1
 .52رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 2
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يتمثل يف جناحها وفعاليتها كوسيلة ردعية يف وقف االنتهاك : األمر األول

 .وققيق اهلدل الذي يسعى جملس األمن إليه

وهو األكثر أمهية، حيث تعمل على تفدادي اآلثدار السدلبية    : األمر الثاين

 .للعقوبات، وجتنيب الشعوب قمل املوسي والتجاوزات الالانسانية عند تنفيذها

وعلى ذلك، فإن اعتبدار عقوبدة مدا عقوبدة ذكيدة، إذا أخدذت يف االعتبدار        

 :1املبادئ اخلمسة التالية

 االهتمام بالعواقب اإلنسانية. 

 ليس السكاناستهدال النخب و. 

 التناسب مع كل ما يتعلق مبياان األ  والكسب اإلنساين والسياسي. 

    األخذ بعني االعتبار فرص جناح استراتيجيات عقوبات خمتلفدة يف القضدية

 .ذات الصلة، وبالتايل تصميم إستراتيجية أفضل

    ضددرورة صددياغة تصددميم مسددبق إلسددتراتيجية عمددل جتنددب الوقددوع يف فدد

توافر عنصرا اإلكدراأل واإلغدراء جيدب تغديري التكداليف       التصعيد، حيث كلما

 .واملنافع بتحليل النخبة املستهدفة

 :التدابري اليت تتضمنها العقوبات الذكية - ب
ظهرت العقوبات الذكية بعد أن أصبحت العقوبات الشاملة أداة غري فعالدة  

 :2يف توطيد السلم واألمن الدوليني بكل أبعادأل، وتشتمل على ما يلي

         جتميد أصول األمدوال اخلاصدة باحلكومدة وبأعضداء النظدام احلداكم خدارج

 .الدولة املعنية

           تطبيق حظدر جتداري علدى األسدلحة والسدلع الكماليدة غاليدة الدثمن، أو مدا

 .شا ها

 منع السفر والطريان. 

                                                 
 .52رضا قردوح، مرجع سابق، ص  - 1
 .53نفسه، ص املرجع  - 2
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    فرض عقوبات أو حظر سياسي  دل وصم الدولة املستهدفة بالعدار، وفدرض

 .دور التمثيلي للدولةعالة دبلوماسية وتقلي  ال

       وقف الرحالت اخلارجية وإصدار التأشدريات، وفدرض حراسدة علدى أعضداء

 .النظام احلاكم وأسرهم

       تعليق االذتمانات احلكومية، وتعليدق اذتماندات الدولدة اخلاصدة باهليئدات أو

 ".األمم املتحدة، والبنك الدويل"املنظمات الدولية، مثل 

ذكيدة أهندا تسدتهدل تدارة اجلماعدات أو      واملالحظ على أشكال العقوبات ال

األفراد يف الدولة املعنية، وتشمل تارة أخرى قيدودا مفروضدة علدى منتجدات أو     

 .تدفقات مالية معينة كفرض حظر على األسلحة مثال

وبندداء علددى مددا سددبق ذكددرأل، ميكددن التأكيددد علددى الطبيعددة األخالقيددة    

جم املعاناة اإلنسانية اليت واإلنسانية للعقوبات الذكية، حيث تعمل على تقليل ح

يتحملها الشعب يف الدولة املعنية بالعقوبة، ألن املسؤولية يتحملها النظام احلاكم 

 .املتسبب يف خرق أحكام القانون الدويل

 :التحديات اليت واجهها نظام العقوبات الذكية - ج
عرل جملس األمن الدويل تطبيقا عمليدا للعقوبدات الذكيدة علدى تنظديم      

ة وحركة الطالبان، وقد كشدفت هدذأل التجربدة عدن أمدور اجيابيدة هلدذا        القاعد

النمط بني العقوبات، وآخر سليب بسدبب اإلشدكاالت املعقددة الديت طرحهدا علدى       

 .املستوى العملي

ففي البداية، نستطيع القول أن جتربة العمل بالعقوبدات الذكيدة مسحدت    

ة للعقوبدات االقتصدادية   كثريا بتفادي املشكالت النامجة عن النظريدة التقليديد  

مدا للجدااءات   "ورقدة عمدل بعندوان    " مارك بوسدويت "الدولية، وقد وضع اخلبري 

بطلدب اللجندة الفرعيدة    " االقتصادية من آثار ضدارة بدالتمتع حبقدوق اإلنسدان    

لتعايا وياية حقوق اإلنسان، حيدث صدمم اختبدار سداسدي األركدان، ميكدن أن       
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لفدرض عقوبدات، وهدو مصدمم علدى شدكل       يطبقه جملس األمن يف كل يلجأ إليها 

 :1أسئلة، أمهها

 هل فرضت العقوبات االقتصادية ألسباب وجيهة؟. 

مدن امليثداق   ( 93)ومبعر آخر، هل توفرت من احلاالت املنصوص عليهدا يف املدادة   

أألممي، واملتعلقة بتهديد، أو إخالل بالسلم واألمن الدوليني، أو إحدى حداالت  

 .العدوان؟

     هل تستهدل العقوبات اجلهات املناسبة؟ وبذلك جيب أبعاد املددنيني وكدل مدن

 .ليست له عالقة بالعقوبات

         هل تستهدل البضاذع أو املدواد احملدددة املناسدبة؟ أي تلدك الديت هلدا عالقدة

 .بتهديد السلم واألمن الدوليني

         هل مدة العقوبات معقولدة؟ فكلمدا كاندت العقوبدات غدري حمدددة املددة، كلمدا 

 .خرجت عن إطار الشرعية الدولية

  هددل للعقوبددات مفعددول؟ ألن العقوبددات جيددب أن يعمددل علددى ققيددق أهدددافها

 .بطريقة معقوولة

  هل تثري العقوبات االحتجاج بسبب انتهاك مبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري

مدن مبددأ أو شدر     " مدارك بوسدويت  "العام؟ وهذا التسا ل اسدتلهمه اخلدبري   

 .2تيزنرما

                                                 
 .033مجال حمي الدين، مرجع سابق، ص  - 1
ظهر هذا الشر  أو املبدأ من خالل عبارة رددها مستشار وزارة اخلارجية الروسي  - 2

 يظل املدنيون واملقاتلون يف احلاالت غري املنصوص عليها يف:" حيث قال" فيودوردي مارتزنا"

الشعوب املنبثقة عن التقاليد واملبادئ  هذأل االتفاقيات، قت ياية وسلطان مبادئ قانون

 ".اإلنسانية، وما ميليه الضمري العام

ويطبق هذا الشر  عند عدم وجود نصر حيمي الشخ ، أو األشخاص املعنيني خبصوص 

 027خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق، ص  .مسألة، أو حالة   يرد بشأهنا ن  صريح

 .003سابق، ص وكذلك رودريك إيليا أيب خليل، مرجع 
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د عرب عن هذا االحتجداج يف رد فعدل احلكومدات املسدتهدفة واملنظمدات      وق

 .الدولية واملنظمات الناشطة يف اجملال اإلنساين

الباحددث يف القددانون والعالقددات " رودريددك إيليددا أيب خليددل"وقددد أضددال 

الدولية، سؤالني اثنني ليتحول االختبار من سداسي األركان إىل الثماين األركان، 

 :ومها

يتعلق مبا مدى مقدار ضرر العقوبات على التنمية يف البلد : السابع السؤال

املعاقب؟ ولإلجابة عليه تكون عند املختصني يف االقتصاد وعلم االجتماع، ألهندم  

األجدر بتحديد مقدار التأخري االجتماعي ومقددار الضدرر االقتصدادي يف البلدد     

 .املعاقب من جهة أخرى

عددى تدداعيات العقوبدات احلاضدر لتضدر      ويكمن السؤال الثامن يف هدل تت 

باملستقبل؟، إذ ال جيب االكتفاء بدراسة التأثريات اآلنية فقط، بل جيب مقارنتها 

مع مقدار التنمية املسدتقبلية املطلوبدة، بالطريقدة الديت قسدب فيهدا مسدتويات        

 .التنمية املستدامة

ات إن اإلجابددة علددى هددذأل األسددئلة ال يعددين علددى اإلطددالق جندداح العقوبدد

وفعاليتها يف ققيق أهدافها بل هي على العكس تعمل على إبراز الثغرات الكدثرية  

 .اليت تدفعنا إىل تطوير النظام العقايب والبحث عن بداذل عقابية أخرى

ويف مقابل االجيابيات اليت قققها العقوبات الذكية كبديل عن العقوبدات  

 :موعة من السلبيات أمههاالتقليدية أثبتت املمارسة الدولية أهنا تضمنت جم

    املساس جبانب من سيادة الدولة، حيث أن جتميد األصول املاليدة لألفدراد، أو

 .فرض قيود على قركاهتم يتعارض مع سيادة الدولة

     قوهلددا مددن وسدديلة لوقددف انتددهاكات حقددوق اإلنسددان إىل وسدديلة ملمارسددة

اإلنسددان،  االنتددهاكات، وهددذا مددا فددتح اجملددال إلثددارة مشدداكل جديدددة حلقددوق
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والتجربة املتعلقة حبركة طالبان وحركة القاعدة يف جمال تطبيق العقوبات 

 .1الذكية خري برهان على اختراق اخلصوصية وانتهاكات حقوق اإلنسان

 :خامتة
يرتبط موضوع العقوبات االقتصادية الدولية، باعتبارها آليدة هامدة مدن    

بالعديدد مدن فدروع القدانون     . آليات األمم املتحدة لتحقيق السلم واألمن الدوليني

القانون الدويل حلقوق اإلنسان، القانون الدويل اإلنسداين،  : الدويل العام، وأمهها

 .جلناذي الدويلالقانون الدويل االقتصادي، وكذلك القانون ا

فالعقوبات االقتصادية الدولية تنعكس بصورة سلبية على اإلنسان وكل ما 

ميتلكه، حىت البيئة الطبيعية اليت حييا فيها، وبصورة مدوجاة تنتدهك احلدق يف    

احلياة، والذي يعد أهم احلقدوق املقدررة لإلنسدان ليتحدول األمدر يف األخدري إىل       

دمي بعدض التندازالت يف إطدار مدا يسدمى      جرمية دولية، يعمل مرتكبدها علدى تقد   

 .باالعتبارات اإلنسانية حىت ال تثبت مسؤوليته اجلناذية

وأمام املوسي اليت تسببت فيها العقوبات االقتصادية الدولية، ال يسعنا من 

خالل هذأل الدراسة، إال تقدمي بعض املقترحات اليت تسداعد يف ترسدي  قواعدد    

سواء يف زمن السلم أو يف زمن الزناعات املسلحة، احلماية املقررة حلقوق اإلنسان، 

 :وهذأل أمهها

على كل نظدام للعقوبدات االقتصدادية أن يتقيدد بوضدع إسدتراتيجية        - 0

واضحة املعا ، تبدأ بتحديد األسباب أو الدوافع واألهدال مرورا باملدة الامنية 

حة واليت الالزمة لتنفيذ العقوبات، ووضع جمموعة من الشرو  احملددة والواض

 .من خالهلا ويف حال التاام الدولة املستهدفة بالعقوبة  ا ترفع العقوبات

مراعاة ضمان احلق يف احليداة، أثنداء فدرض العقوبدات االقتصدادية       - 8

الدولية، يف زمن السلم وزمن احلرب، فهو ال ينتمي إىل احلقوق املدنية فقدط، بدل   

 .هو حق مدين وسياسي واقتصادي واجتماعي

                                                 
 .وما يليها 031خولة حمي الدين يوسف، مرجع سابق، ص : أنظر يف هذا - 1
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 .املوازنة بني االلتاام باألحكام الدولية واالعتبارات اإلنسانية - 9

ضرورة عدم فرض التدابري املقررة يف الفصدل السدابع مدن امليثداق إال      - 0

بعد استنفاذ كافة الوساذل اخلاصة بتسوية املنازعات سلميا واملنصوص عليهدا يف  

صرية والطويلة األجدل  الفصل السادس والثامن من امليثاق، وبعد دراسة اآلثار الق

 .هلذأل التدابري، حيث ال تستخدم ضد السكان املدنيني

ضرورة تدعيم دور اجلمعية العامة يف حفظ السلم واألمن الددوليني،   - 5

 .ومنحها سلطات يف جمال تصميم النظام العقايب

وأخريا، مقترح يتكرر داذما يف احلديث عن منظمة األمم املتحددة، أال   - 7

ادة النظر يف امليثاق، السيما أحكام الفصل السدابع منده، هدذا مدن     وهو وجوب إع

جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر يف عمل جملس األمن الددويل، حيدث أثبتدت    

 .املمارسة الدولية االزدواجية يف قراراته وبعدأل الكامل عن الشفافية
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 الحق في الممارسات التجارية

 بين الحرية والتقييد
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 :امللخص
يتمتع األفراد جبملة من احلقوق، ومن ضممن احلقموق ا مب أم  تم يتمتمع  م        

ف  شخص ا طبيعمي تو املعومو     ا شخص داخل جمتمعه هي حقه يف املم رس ت ا تج رية،

حر يف ا دخول واختي ر ا وش ط ا تج ر  ا ذ  يو سبه و مه ا ممل احلريمة يف س رسمة     

هذا احلق ام  يشم ،، وهمو ا مذ  ابوم ال فعمس امللسمت ا دسمتور   لمت ديمر ا تعمديست           

 .حيث ت طت تمهية ب  غة حلرية مزاو ة األنشطة ا تج رية 8102ا دستورية  سوة 

تم مبدت حق املم رس ت ا تج رية  يت  لمت دالسهمه، دمت ت اقييمدال يف دالم ر      غري

حريمة  "  8102ممن ا تعمديل ا دسمتور   سموة      34ا ق نوم وهو مم  نتمع  ليمه املم د      

 ".االستثم ر وا تج ر  معترف    ومت رس يف دال ر ا ق نوم 

 

Abstrait: 

Les individus jouissent de certains droits, et parmi ces droits ce dont une 

personne doit jouir au sein de sa société est son droit aux pratiques 

commerciales. 

La personne physique ou morale est libre d’entrer et de choisir l’activité 

commerciale qui lui convient et elle a toute liberté pour exercer ce droit autant 

qu’il veut et qui a adopté par le fondateur constitutionnel suite aux 

amendements constitutionnel de 2016, qui accordaient une grande importance 

à la liberté des activités commerciales. 
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 :مقدمة
يف  م   ا يمو ، حريمة املبم در  ا ةرديمة يف ا م ل        ن املبم د  ا راسمخة  م

االهتت د ، حيث تهرت معظم ا تشريع ت احلديثة هوا د هتدف  ضمم م حريمة   

س رسممة ا وشمم ال ت االهتتمم دية واة  ممة امتممة م ا تجمم ر  وا تممو  ة ب  وسممبة 

 ألشخ ص ضمن دال ر من املس وا  وا شة فية، األمر ا ذ  س هم يف حتريك  جلة 

 .وحتسني مستوى ا تو فسية وجود  املوتوج ت املعروضة  لبيع ا تومية

دم احلق يف س رسمة األنشمطة ا تج ريمة موبثمق  من املبم د  ا دسمتورية        

ا رامية  تعزيز احلري ت االهتت دية واشجيع موم   االسمتثم ر وا تمو  ة،   من     

هذا ال ميوع من وضع ضوابط ملم رسة هذا احلق، فقد ظةمرت احل جمة دذ مت مك    

ش ل تارب مع انسح ب ا دو ة من احلقل االهتت د ، حيث تضحت من ا ضمرور   ب

اوظيم األنشطة ا تج رية واأالريهم  ام  ممد  ا شمة فية وا عمدل بمني ا تجم ر        

 . وامللسس ت

دم تمهية موضوع حرية س رسة األنشطة ا تج رية ا من يف تنمه ممرابط   

ذا املوضوع ا ذ  شغل بم ل  تس س  اسأ ة مةمة وهي حرية االستثم ر وا تج ر ، ه

ا سلط ت ا عمومية وهيئ هت  املعوية  ةتر  الويلة ومزال  غ ية ا يو ، حيث سمعع  

اجلزائر ج هد   وضع حلول اوظيمية اس هم يف حل املش ال االهتتم دية ا مب   

اع ين موة ، واذا ا قض ،  لت ا ةوضمت ا تج ريمة، وحتسمني موم   األ مم ل، وال      

ر ه نوين مو سم  وشمة ف يمد م املبم در  ا ةرديمة ممن       يتأات مت ك سوى  رب دال 

 .جةة ويضع ضوابط موضو ية ملم رسة ا وش ال ت من جةة تخرى

اقرير حق مزاو ة األنشطة : من هذا املوطلق مي ن الرح اإلش   ية ا ت  ية

ا تج رية من خسل درس ، جممو ة من ا ضوابط، فةمل مت مك ا ريسم   لوشم ال ت     

ث بة هيود حتد من مبدت حرية هذا احلق؟ واتةرع  ن ا تج رية احلر ، ت  هي ا

 :اإلش   ية ا رئيسية اس ؤالت فر ية

مدى مواابة األالر ا تشريعية وا توظيمية املتعلقمة رريمة س رسمة    م   -

 األنشطة ا تج رية  لتحوالت ا عميقة ا ب  رفة  االهتت د ا والين؟
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اوظميم  مليمة   دذ ت  حد س هم اقوني بعم  ا وشم ال ت ا تج ريمة يف     -

 االستثم ر وجن  ته؟

مدى فع  ية ا مدور ا توظيممي  لدو مة وتيمرال  لمت اوشميط احلرامة        م   -

 ا تج رية واالهتت دية؟

ملع جلة موضوع ا بحث واإلح الة جبزئي اه، يوظف ا بحث املوةج ا تحليلي 

 . رب شرح وحتليل ا وتوص ا ق نونية

دراسة دذ مبحثني، او و و  و  إلج بة  ن هذال اإلش   ية اراأيو  اقسيم ا 

يف املبحث األول حرية املم رس ت ا تج رية، تم  املبحث ا ث ين فتو و و  فيه ا قيود 

 .ا وارد   لت مبدت حرية املم رس ت ا تج رية

 حرية ممارسة األنشطة التجارية: املبحث األول
يستمد األشخ ص حقةم يف حرية س رسة األنشمطة ا تج ريمة ممن املبمدت     

، وا مذ   1ا ق ضي بضم م حريمة االسمتثم ر وا تجم ر  امل مرس يف ا دسمتور      ا ع  

يقدس ا ةرد وأعله مو ط احلرية، فس مي ن احلديث  ن احلرية دال دمتا فسحو  

، وهو بذ ك يقدس احلريمة  2ا  ل يف نش اله االهتت د  وا سي سي واالجتم  ي

ا مذ   " يعممل د مه ميمر   د ه "اطبيق  ملبدت االهتت دية وحرية املب در  ا ةردية 

ظةر  ق  ا ثور  ا ةرنسية ارد فعل  لت ا وظ   ا س ئد آنمذا  ا مذ  هم    لمت     

احت  ر فئ ت معيوة وتشخ ص س رسة  لوش ال ت ا تج ريمة، احت مروا امتي تاامه    

 .3وح توا  لت نةومت حتع م  يسمت ب  زن ة ا ط ئةية

                                                 
جملة ا بحوث وا دراس ت ، ا توظيم ا تشريعي ملبدت حرية ا تج ر  وا تو  ةبسل سليمة،  - 1

 .57ص ، 3،  دد ا ق نونية وا سي سية
، اجلز، األول، ا طبعة األوذ، دار ا ثق فة، ا ق نوم ا تج ر  املتر حمسن شةيق،  - 2

  .30، ص 0838اإلس ودرية، 
جملة ، احلري ت واحلقوق بني موظور ا وص ا وضعي وفقه ا عب داتبن داود ابراهيم،  - 3

 .015، ص 8118ا عدد ا ث ين، ج معة تي م   شور، اجللةة، ، اإلنس نيةاحلقوق وا علو  
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ا ةرنسمية   ج ،ت ا مو ة ا تج ريمة ا ةرنسمية متشمبعة ابم د  ا ثمور      

خ صة مبدت املس وا  واحلرية يف اختي ر املةوة ا ب يراه  ا شخص مو سمبة  مه،   

و قد حذا املشرع اجلزائر  حذو املشرع ا ةرنسمي يف ابويمه  لمبم د  ا ليربا يمة     

 .والك املتعلقة ب حلقوق االهتت دية ضمن تالر ا ق نوم وا دستور

 نشطة التجاريةمضمون احلق يف حرية ممارسة األ: املطلب األول
املتعلق بتحديد شروط س رسمة األنشمطة ا تج ريمة     13/12البق   لق نوم 

، ويعتمرب ا وشم ط هم را    1مي ن س رسة األنشطة ا تج رية يف ش ل ه ر تو غري ه ر

 .2دمتا مورس بتةة موتظمة يف حمل جت ر 

تم  ا وش ط ا تج ر  غري ا ق ر فةو مت ك ا وش ط ا ذ  ميم رس  من الريمق    

 .3بتةة متوقلة، يف األسواق تو املع رض تو ا ةض ،ات املعد   ذ ك ا عرض تو

 :نطاق حرية ممارسة األنشطة التجارية من حيث املضمون - أوال
األنشطة ا تج رية متعدد  ومتوو مة فةمي جمممل األنشمطة االهتتم دية      

وهد نظم املشرع اجلزائر  تنواع األ م ل  املتعلقة ب إلنت ج تو ا توتيع تو اخلدم ت،

 :من ا ق نوم ا تج ر  واتمثل يف 14و 18ا تج رية يف نص امل د  

شرا، املوقوالت إل  د  بيعة   لمت ح ام  تو بعمد حتويلمة ، وامذا شمرا،        -

 .ا عق رات إل  د  بيعة 

 مق والت ا تأجري اخل صة ب ملوقوالت تو ا عق رات -

 اإلنت ج تو ا تحويل تو اإلصسح مق والت_ 

 مق والت ا توريد تو اخلدم ت -

 مق والت استغسل املو جم تو مق  ع احلج ر  وب هي موتوج ت األرض -

 مق والت استغسل وس ئل ا وقل تو االنتق ل -

                                                 
، املتعلق بشروط س رسة 8113توت  03، ملر  يف 12/ 13من ا ق نوم  02راجع امل د   - 1

 .78 ،  دد8113توت  02رمسية ملرخة يف  األنشطة ا تج رية، جريد 
 .س رسة األنشطة ا تج رية، املتعلق بشروط 12/ 13من ا ق نوم  08راجع امل د   - 2
  .، املتعلق بشروط س رسة األنشطة ا تج رية13/12من ا ق نوم  81راجع امل د   - 3
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 مق والت استغسل املسهي ا عمومية تو اإلنت ج ا ة ر  -

 املخ تم ا عموميةمق والت ا تأميو ت، ومق والت استغسل  -

مقمم والت ا بيممع بمم ملزاد ا علممين  لسمملع اجلديممد  ب جلملممة تو األشممي ،     -

 املستعملة ب  تجزئة

ا علمي ت املترفية تو ا تمرف تو ا سمسمر  تو المك اخل صمة ب  عمو مة،       -

 .وا توسط  شرا، ا عق رات تو احملست ا تج رية وا قيم املوقو ة

د  د  بيع ا سمةن  لمسحمة ا بحريمة،    ال مق و ة  توع تو شرا، تو بيع  -

 وال شرا، وبيع  ت د تو ملم ا سةن، تو اأجري تو اهتراض تو هرض رر 

 قممود ا تممأمني ا بحريممة، واممل ا ممرحست ا بحريممة، وااة هيمم ت تجممور   -

 .ا طواهم

دض فة اذال األ م ل ا تج رية اضم األنشطة ا تج ريمة، وامست وم  ام     

 .األ م ل وا شرا ت ا تج رية

 :نطاق حرية ممارسة األنشطة التجارية من حيث األشخاص - ثانيا
دم حرية س رسة ا تج ر  مبمدت مضمموم، ي رسمه ا دسمتور   مل شمخص        

البيعي تو معوو  يستويف شمروط س رسمة ا تجم ر  البقم  ملم  نتمع  ليمه املم د          

يعمد ام جرا امل شمخص البيعمي تو      : "حيث بقوام   1األوذ من ا ق نوم ا تج ر 

معوو  يب شر  مس جت ري  ويتخذال مةوة معت د   ه، م    يقضي ا ق نوم خبمسف  

 ".مت ك

 لت تم احتراف ا شخص األ م ل ا تج رية وحمده  ال ا ةمي ألم األصمل    

تنه مىت بلغ ا شخص سن ا رشد املدين تو ااتملع تهليته، تم يستمر ام ل تهليتمه  

بم ملوت،   من همد يطمرت  لمت  قلمه  م رض يعمد  تهليتمه          حىت انتة ، شختيته 

                                                 
، يتضمن 0857سبتمرب سوة  82املوافق  0487رمض م      81ملر  يف  57/78األمر رهم  - 1

تفريل  87امللر  يف  84/12معدل ومتمم اقتضت املرسو  ا تشريعي رهم  ا ق نوم ا تشريعي

 0884سوة  85، اجلريد  ا رمسية،  دد 0884
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ا جلووم تو هد يطرت  لت اقديرال   رض مل رسمن امدبريال وابتمرال بم ألمور     

 .1ا  سةه وا غةلة فيعدال ا ق نوم ن هص األهلية

هذا وهد نشري تنه ال مي ن  لمحجور  ليه س رسة ا تج ر    مت ا ق صمر   

وا ذ  مي وه مزاو مة األنشمطة ا تج ريمة    سوة ا ملة  02املرشد ا ب  غ من ا عمر 

ومت ك  ن الريق حتو ه  لت دمتم جملت ا ع ئلة متدق  ليه من احمل مة، و ليه 

أ   ليه تم يلتز  ب  تزام ت ا تج ر من حيث ا قيد يف ا سجل ا تجم ر  ومسمك   

 .2ا دف ار ا تج رية 

ب صحيح تم ا قوانني ت طع األشخ ص احلرية يف اختي ر نوع ا تج ر  ا م و

يريدوهن ، و  ومة  حظمرت  لميةم اعم الي بعم  تنمواع ا تجم ر  ألسمب ب اتعلمق          

ب  وظ   ا ع   دم  ألهن  اش ل خطرا  لمت ا سمسمة وضمررا ب  تمحة ا ع ممة، تو      

 .ألهن  متت اتلحة ا دو ة

ام  حظرت ا قوانني  لت بع  األشخ ص ا ملوظةني  لت اختسف تنوا ةم 

اجلمي  وسملك األممن تم يزاو موا ا تجم ر ،      ودرج هتم ورجم ل ا مدين وا قضم   و   

دهت ، ام  ن مواالن ا شبة ت ورغبة من املشرع يف دبعم دهم  مم  همد يتمرفةم     

 .3 ن اأدية وظ ئةةم ب ألم نة واإلخسص ا واج  اوافره 

وام  يسمية  ه نوم ا وظيف ا عممومي يف بعم  نتوصمه رم الت ا توم يف      

 .4ا ق نونية

                                                 
، موشورات احلليب احلقوهية، بريوت، ه نوم األ م ل وا شرا تسعيد يوسف ا بست ين،  - 1

  .818، ص 8113 بو م، 
احلقوهية، ا طبعة األوذ، بريوت،  بو م، موشورات احلليب  ا ق نوم ا تج ر ،ه ين دويدار،  - 2

، ا دار املب د  ا ع مة يف ا ق نوم ا تج ر جسل وف ، حممدين،  ، تنظر048، ص 8112

  .20اجل معية  لطب  ة وا وشر، متر، بدوم سوة نشر، ص 
  .801سعيد يوسف ا بست ين، املرجع ا س بق، ص  - 3
، نشر واوتيع ابن خلدوم، ج ر  اجلزائر ا   مل يف ا ق نوم ا تفرحة تراو  ص حل،  - 4

  .481، ص 8114اجلزائر، 
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 ستوري على مبدأ حرية املمارسات التجاريةالتنصيص الد: املطلب الثاني
تدى ا تحول احلقيقي  لوظ   االهتت د  يف اجلزائر من اهتت د موجه دذ 

اهتت د حر دذ فتح ا ب ب  لتج ر يف س رسة األنشطة ا تج رية ب ل حرية وهد 

موه وا ب  45ومت ك اوج  امل د   0882اوج  اعديل دستور اأاد هذا املسعت 

حرية ا تج ر  وا تو  ة مضمونة ومت رس يف دالم ر  " : لت م  يلياوص صراحة 

 .1"وما ق ن

يةةم من نص املم د  تم ا دسمتور امرس مبمدت حريمة املم رسم ت ا تج ريمة        

سم  يعمين    وتدخلة  دذ ا  ل ا ق نوين بواسطة مبدت حرية ا تج ر  وا تمو  ة، 

تم احلريممة يف املم رسمم ت ا تج ريممة م ةو ممة دسممتوري ، حيممث تصممبح  ألشممخ ص 

 .ا طبيعية تو املعووية احلق يف س رسة نش ال ت جت رية تو صو  ية ب ل حرية

ممن   8102 يتعمق اعزيز هذا املبدت تاثر اوج  ا تعديل ا دستور   سوة 

عترف االستثم ر وا تج ر  م حرية: "موه وا ب اوص  لت م  يلي 34 خسل امل د 

و لمت ديمرال اطلمق حريمة األشمخ ص يف س رسمة       "    ومت رس يف دال ر ا قم نوم 

األ م ل ا تج رية ا ب مت روهن  ب  تب ر تم مبدت حرية االستثم ر وا تج ر   مه  

 .من ا قو  ا دستورية م  أعله من احلقوق ا س مية ا ب ال مي ن املس س   

راف ا دستور  دض فة دذ ارهية املبدت دذ مسمتوى  حيث يش ل هذا اال ت

ا دستورية يف سلك املع يري ا ق نونية ضم نة جوهرية  تحرير س رسة األنشمطة  

 . 2ا تج رية س  يعين احلد من صسحي ت اإلدار  يف اقليص هذال احلرية

 
 
 

                                                 
، املتعلق بإصدار نص 5/08/0882ملر  يف  82/342من املرسو  ا رئ سي  45راجع امل د   - 1

 .مه0305رج   85، ملرخة يف 52رمسية،  دد  اعديل ا دستور، جريد 
جملة احلقوق وا علو  ، رمبدت حرية ا تو  ة وا تج ر  يف اجلزائو يد بومجلني،  - 2

 .022ص  ،، ا لد األول88، ا عدد اإلنس نية
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 القيود الواردة على مبدأ حرية املمارسات التجارية: املبحث الثاني
رغممم تم مبممدت حريممة املم رسمم ت ا تج ريممة خيمم ر ارسممه ا دسممتور، دال تم  

استمرار املم رسة احلر   ألنشطة ا تج رية مرهوم بأم ميم رس يف دالم ر ا قم نوم    

: ا دستور وا ب اوص  لت م  يليمن  34وهذا م  نستشةه من خسل تح    امل د  

 ".ا ق نومعترف    ومت رس يف دال ر حرية االستثم ر وا تج ر  م"

املعمدل واملمتمم    13/12ممن ا قم نوم رهمم     13و يف هذا ا تدد اوص امل د  

ا تسجيل يف ا سجل ا تج ر  ميوح احلق يف املم رسة احلر   لوش ط " : لت م  يلي

ا تج ر  ب ستثو ، نش ال ت املةن املقووة اخل ضعة  لتسمجيل يف ا سمجل ا تجم ر     

 .1"خيص تو ا تم ددذ احلتول  لت ار وا ب ختضع س رستة 

ويتضح من خسل هذال ا وتوص تم حرية س رسة األنشطة ا تج رية امرد  

 لية  مجلة من االستثو ،ات وا قيود وا ب ممن شمأهن  تم حتمد ممن ممدى حريمة       

 :س رسة هذا احلق وا ب نوجزه  يف اآليت

 :القيد يف السجل التجاري - أوال
 ق نونيمة  لتم جر وا مب ال    يشترط املشرع اجلزائر  ا توفر  لت ا تمةة ا 

اتحقممق دال ب  تسممجيل يف ا سممجل ا تجمم ر  ومت ممك مممن تجممل مزاو ممة األنشممطة  

وهذا م  تاد  ليه ا ق نوم ا تج ر  حيمث ا تمرب تم ا قيمد يف ا سمجل      2ا تج رية

ا تج ر  هريوة  لت يبوت ا تةة ا تج رية  لشخص ا طبيعي تو املعوو  وممول  

 .ا تج ر  ا ت جر احلق يف س رسة ا وش ط

و ليه فحق س رسة األنشطة ا تج رية يرابط بشمرط دجرائمي جموهر     

يتعلق ب حلتول  لت ا سجل ا تجم ر  وا مذ  ميموح صم حبه األهليمة ا ق نونيمة       

 .3ملزاو ة هذا ا وش ط

                                                 
، املتعلق بشروط س رسة األنشطة ا تج رية، مرجع 12/ 13من ا ق نوم  13راجع امل د   - 1

  .س بق
  051و يد بومجلني، مرجع س بق، ص  - 2
  .املرجع نةسه - 3
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و لت هذا األس س ف  سمجل ا تجم ر  وسميلة هتمدف دذ اوظميم اهتتم د       

يف حتقيق املتلحة ا ع مة  لمجتممع   ا دو ة  لت ا تب ر تنه تحد ا وس ئل ا ة  لة

سوا، ا نع سي سية تو اجتم  ية تو اهتت دية، ا  يلديه ممن وظم ئف يف غ يمة    

 .1األمهية وم  يقو  به من تدوار تس سية يف احلي   ا تج رية واالجتم  ية

ويقتد ب  سجل ا تج ر  ا سود ا رمسي ا ذ  يلهل ال شخص سوا، ام م  

 .2ب  مل تهليته ا ق نونية ملم رسة نش ط جت ر البيعي  تو معووي  يتمتع 

دضم فة دذ امللسسم ت احملليمة املقيممة امل       13/12ام  يلز  ا ق نوم رهمم  

ملسسة مت رس نشم الة  بم جلزائر ب سمم شمراة جت ريمة ي موم مقرهم  ب خلم رج         

 .3ب  تسجيل يف ا سجل ا تج ر 

حيمث  يستبعد املشرع بع  األشخ ص ممن س رسمة األنشمطة ا تج ريمة،     و

املتعلمق بشمروط    04/12نتع امل د  ا ث نية يف فقرهت  ا ث نية ممن ا قم نوم رهمم    

ال مي ن تم يسجل يف ا سجل ا تجم ر   : " س رسة األنشطة ا تج رية  لت م  يلي

تو مي رس نش ال  جت ري ، األشخ ص احمل و   لميةم ا مذين   يمرد امم اال تبم ر      

 :الرا   م اجلو ي ت واجلوح يف جم ل

 .راة رؤوس األموال من ودذ اخل رجح -

 .دنت ج تو اسويق املوتوج ت املزور  تو املغشوشة املوجةة  إلستةس  -

 .ا تةليت وا رشو  -

 .1ا تقليد تو املس س رقوق املل ف واحلقوق ا  ور  واالجت ر ب ملخدرات -

                                                 
، اإلال ر ا ق نوين ملم رسة األنشطة ا تج رية يف ا ق نوم اجلزائر نور ا دين بومحيدوش،  - 1

 . 42، ص 8107/8102تالروحة داتوراال، ج معة حممد خيضر بس ر ، 
، املتعلق بشروط س رسة األنشطة ا تج رية، مرجع 13/12من ا ق نوم  18راجع امل د   - 2

  .س بق
  .051و يد بومجلني، مرجع س بق، ص  - 3
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 :احلصول على ترخيص -ثانيا
اتدخل ا سلطة ا ع مة  توظيم واقوني بع  األنشطة االهتت دية وا مب  

اتضمممن ختوصممي ت معيوممة وا ممب ال مي ممن س رسممتة  دال بعممد احلتممول  لممت   

ارخيص مسبق تو ا تم د، ويقتد ب  ترخيص واال تم د ا تت ريح ا ب اتدره  

 ا سلط ت اإلدارية املختتة بوم ،  لمت شمروط خ صمة إلم م م س رسمة تنشمطة       

جت رية معيوة ويف ح  ة س رسة األنشطة ا تج رية دوم حتو ه  لت ا ترخيص 

، ومت ك الراب ط همذال األنشمطة   2تو اال تم د اعرض املخ  ف  لمس ، ة ا ق نونية

ب  وظ   ا ع   ورم ية تمن األشخ ص واملمتل  ت واألخمسق واوهنم  تيضم  متمت     

 .3ب  تحة واآلداب ا ع مة

 :ومن بني هذال األنشطة وا ب يشترط فية  احلتول  لت اال تم د جند

 :األنشطة املقننة -0
اعترب األنشطة املقووة ا ستثو ، ملبمدت حريمة املم رسم ت ا تج ريمة اوهنم       

 87ختضع  وظ   ا رختة اإلدارية تو اال تم د املسبق وهذا م  تادت  ليه امل د  

 ريمة ممن خمسل    ط س رسمة األنشمطة ا تج  املتعلق بشرو 02/12من ا ق نوم رهم 

يتم ا تسمجيل يف ا سمجل ا تجم ر  ملم رسمة نشم ط تو مةومة       : "نتة   لت م  يلي

مقووة دوم ا شرط املسبق املمرابط بضمرور  اقمدخ رختمة تو ا تمم د مطلموب       

ملم رسة نش ط تو مةوة مقووة مم    يموص ا تشمريع  لمت خمسف مت مك، غمري تم        

األنشمطة تو املةمن املقوومة وا مب ختضمع  لتسمجيل يف        ا شروع ا ةعلي يف س رسة

                                                                                                                        
يعدل ويتمم  8104يو يو سوة  84املوافق  0343ملر  يف رمض م      04/12ه نوم رهم  1

 8113غشع سوة  03املوافق  0387مج دى ا ث نية      85امللر  يف ، 13/12ا ق نوم رهم 

 .واملتعلق بشروط س رسة األنشطة ا تج رية
ج معة دمشق،  ، موشوراتاحلقوق ا تج ريةحممد ف روق تبو ا ش م ت، مج ل ا دين م و س،  - 2

، دار ا وسيط يف شرح ا تشريع ت ا تج ريةتنظر  زيز ا ع يلي، . 855، ص 8118سوري ، 

 .014، ص 8112ا ثق فة  لوشر وا توتيع،  م م، األردم، 
  .841نور ا دين بومحيدوش، مرجع س بق، ص  - 3
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ا سجل ا تج ر  يبقت مشروال  رتول املعين  لت ا رختة تو اال تم د ا ومة ئي  

 .1"ةم  اإلدارات تو اايئ ت امللهلةاملطلوبني ا لذين اسلم

ا سم  ف ا مذار  لمت تم شمروط      13/12ممن ا قم نوم    83ام  نتع املم د   

تو املةممن املقووممة واخل ضممعة  لتسممجيل يف ا سممجل   وايةيمم ت س رسممة األنشممطة

تو ا توظيمم ت اخل صمة   ا تج ر  دذ ا قوا د اخل صة احملدد  اوج  ا قموانني  

 ".ا ب حت مة 

 لمت وجموب    85/31من املرسو  ا توةيذ   15يف هذا ا تدد اوص امل د  و

ا عم    احترا  ال    س رسة ا وش ط املقون ودض فة دذ احترا  هوا د ا قم نوم  

 ألح    ا توظيمية اخل صة ا سم رية  لمت ا وشم ط تو املةومة ا لمذين يرغم  يف       

س رسة تحدمه ، ام  أ   ليه تم يقد  دض فة دذ ا ويم ئق املطلوبمة رختمة    

املم رسة تو اال تم د ا ب اسلمة  دي ال املت حل املختتة يف اإلدار  املعويمة ومت مك   

 .ا تج ر  اقييدا تو اعديسمن تجل احلتول  لت ا تسجيل يف ا سجل 

 :األنشطة غري القارة -8
: " ا سم  ف ا مذار  لمت مم  يلمي      13/12من ا قم نوم رهمم    81اوص امل د  

يعترب نش ال  جت ري  غري ه ر، امل نشم ط جتم ر  ميم رس  من الريمق ا عمرض تو        

بتةة متوقلة ومت رس هذال األنشطة يف األسواق واملع رض تو ت  فض ، آخر يعمد  

 ".وحتدد شروط س رستة   ن الريق ا توظيم  ا  ا غرض،

شمروط س رسمة    04/0312يف هذا اإلال ر حيدد املرسو  ا توةيمذ  رهمم   و

هذال ا وش ال ت، حيث ختضمع دضم فة دذ ا قيمد يف ا سمجل ا تجم ر  دذ نظم         

ا رختة اإلدارية وا ب يتم اسمليمة  ممن هبمل رئميت ا لمت ا شمعيب ا بلمد         

 .وى املع رض وا ةض ،ات املةيأ  لحتول  لت م  م  لت مست

                                                 
، 8102نيو يو 04، جريد  رمسية ملرخة يف 8102يونيو 01امللر  يف  02/12ا ق نوم رهم  - 1

  .3 دد 
، حيدد شروط س رسة األنشطة ا تج رية 8104تفريل  01ملر  يف 04/031املرسو  رهم  - 2

 .03،  دد 8104تفريل  84غري ا ق ر ، جريد  رمسية ملرخة يف 
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ام  ختضع س رسة هذال األنشطة الحتمرا  مجلمة ممن اال تزامم ت وا مب      

ارابط ب  وظ   ا ع    لت غرار متطلبم ت األممن ا عممومي وا سم يوة وا وظ فمة      

 .وا تحة ا عمومية فضس دذ  د  اإلضرار ب حمليط ا عمراين

ر األنشمطة ا تج ريمة غمري    من املرسو  ا س  ف ا مذا  13هد  رفع امل د  و

ا ق ر   لمت تهنم  المك املم رسم ت ا مب اقمد  يف شم ل خمدم ت تو بيمع موتجم ت           

 .معروضة  لت ا رفوف تو يف ا سي رات املةيأ   لت ا ط والت تو املوت ت

جتدر اإلش ر  يف هذا ا تدد دذ تم ا ريت احلريمة ا ت ممة يف س رسمة    و

احلرية ومح ية حلق مزاو مة األنشمطة   ا تج ر  دستوري  يأيت د م   ضم م هذال 

ا تج رية ود م  تيض  حلرية املب در  اخل صة يف ظل ا ومةج االهتتم د   لدو مة    

وب  تب ر هذال األخري  ا ق ئم  لت حةظ ا وظ   ا ع   ومومه ا وظم   االهتتم د     

بوصةة  موظم   ه يأيت ادخلة  ب  قوانني واألوامر ال تب رات املتلحة ا ع مة ويف 

 .1إلال ر ت جتسيد األنشطة املقووةهذا ا

 :البنوك واملؤسسات احمللية واألجنبية -4
حيث تصبح بإم  م ا بوو  وامللسس ت امل  ية األجوبية تم اةتح فرو   ا  

ريمث أم  تم مضمع فمتح همذال       يف اجلزائر وا ب حي مة  ا ق نوم اجلزائر ،

ا ةروع دذ ارخيص خ ص تو ا تم د ميوحه جملت ا وقد وا قرض ويتجسمد يف  

 .2هرار ص در  ن حم فظ بوك اجلزائر

 :القيود الواردة يف إطار قواعد املنافسة - ثالثا
يف حريممة س رسممة األنشممطة ا تج ريممة، يقممو  ا تومم فت بممني املتعمم ملني    

دذ ا زبم ئن إلشمب ع ح جم هتم ممن املوتوجم ت،  من       االهتت ديني بغية ا وصول 

الريق املض ربة، هتمد حتقيمق تامرب ربمح س من واسم  تامرب حتمة يف ا سموق،          

 .و لمو فسة دور مةم يف حتةيز ا شرا ت وامللسس ت  لت رفع هدرهت  ا تو فسية

                                                 
  .838نور ا دين بومحيدوش، مرجع س بق، ص  - 1
  .852 ج يب  م د، مرجع س بق، ص  - 2
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، اونمه ا وظم   ا قم نوين  لمم رسمة     14/14اإلش ر  دذ هم نوم املو فسمة   و

ة ا ب مت رس يف دال ر االحتمرا   لوظم   ا عم   واألخمسق ا ع ممة      احلر   لمو فس

 لتج ر ، هذال املقتضي ت ا ب حيدده  ه نوم املو فسة من تجل ا متح م يف حريمة   

األسممع ر واملو فسممة وحتديممد هوا ممد مح يممة املو فسممة هتممد اوشمميط ا ةمم  لني  

 .االهتت ديني

نتقم ل ممن االهتتم د    احلديث  ن ه نوم املو فسة يعد من بني ا وس ئل  سو

املوجه دذ االهتت د احلر من تجل ا ريت املو فسة احلمر  ويف همذا اإلالم ر ت    

 12/08املعدل واملتمم ب  قم نوم رهمم    14/14دهرار املو فسة احلر  اوج  األمر 

، حيمث يضمم همذا ا قم نوم جممو مة ممن       1 01/17واملعدل واملتمم ب  ق نوم رهم 

 فظة  لمت احلريمة ا تو فسمية يف ا سموق واحلةم        ا قوا د ا ب هتدف دذ احمل

 لت اواتم ا قوى بني املتدخلني فيه ا  يلد  دذ حتقيق األهمداف االهتتم دية   

، وممن جةمة تخمرى    2ا ب يسعت د ية  ال متدخل يف احلي   االهتت دية من جةمة 

سمم مهع يف دحممداث ا تطممور ا ت وو مموجي وا تممو  ي  لممت مسممتوى األنشممطة      

 .4ا  يع ت اعزيز مستوى معيشة املستةل ني3االهتت دية 

                                                 
، 34، يتعلق ب ملو فسة، جريد  رمسية،  دد 8114يو يو  08 ، امللر  يف14/14األمر  - 1

، 8117يونيو  87امللر  يف  12/08املعدل واملتمم ب  ق نوم رهم . 81/15/8114ملرخة يف 

توت  07ملر  يف  01/17ب  ق نوم رهم و. 18/15/8112، ملرخة يف 42جريد  رمسية،  دد 

 .02/12/8101ملرخة يف  ،32، جريد  رمسية،  دد 8101
ه نوم املو فسة دراسة يف ضو، ا تشريع اجلزائر  وفق آخر ا تعديست س مي بن محلة،  - 2

، 8102، نوميدي   لطب  ة وا وشر وا توتيع، دوم البعة، ومق رنة بتشريع ت املو فسة احلديثة

 .08ص 
، ا عدد  علو  اإلنس نيةجملة ا، احلرية يف اهتت د ا سوق وا تشريع اجلزائر حداد تيوة،  - 3

 .440، ص ت ، ا لد8102، ديسمرب 32
  .08س مي بن محلة، مرجع س بق، ص  - 4
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ا عسهة واليد  بني ا ق نوم ا تج ر  ا ذ  يعد جز، من هم نوم املو فسمة،   و

هذا األخري ا ذ  يطبق  لت امللسس ت واألنشطة االهتت دية، حرفية، فسحيمة،  

 .مدنية، فيح م األشخ ص رغم تهنم  يسوا جت را

 لت ا رغم من تم هم نوم املو فسمة حيمث  لمت املو فسمة احلمر ، دذ تنمه        و

يشتمل  لت ا قوا د ا رد ية ا ب اوظم حدود وحرية ا تو فت، وحتدد اجلةمة  

ا ب ات ةل بتوهيع اجلزا، واطبيقه وحرية ا دخول  لسموق ونزاهمة املم رسم ت    

يني داخمل  ا تج رية وا تو  ية، حيث يمتم ضمبط سملواي ت األ موام االهتتم د     

 .ا سوق من خسل حظر املم رس ت ا ب من شأهن   رهلة املو فسة احلر 

املتعلق ب  قوا د املطبقة  لت املم رس ت  13/18ام  ال مي ن دغة ل ا ق نوم 

ا تج ريممة خ صممة يف تح  مممه املتعلقممة بزناهممة املم رسمم ت ا تج ريممة واوظيمممه  

 . ألسع ر

وتمة  اجلزائمر، امرس املشمرع     و جتسيد اإلصمسح ت االهتتم دية ا مب اب   

مب د  دستورية جديد  موة   لمت وجمه اخلتموص حريمة ا تمو  ة وا تجم ر        

وا س  ف متاره ،  لت تم ا وم س رسمة   0882من دستور  45ومت ك اوج  امل د  

ا وش ط االهتت د  يف ظل احتمرا  املتملحة ا ع ممة، ويف وهمع الحمق اسمتبدل       

واحلرية ا تج رية،  لمت تم ا ةمل ا دو مة    املشرع هذال احلرية ررية االستثم ر 

ضبط ا سموق وحيممي ا قم نوم حقموق املسمتةل ني، امم  ميومع ا قم نوم االحت م ر          

واملتضمن  02/10من ا ق نوم  34واملو فسة غري ا زنيةة وهذا م  نتع  ليه امل د  

ا ةممل ا دو ممة ضممبط ا سمموق وحيمممي ا قمم نوم حقمموق    : "ا تعممديل ا دسممتور 

 ".حت  ر واملو فسة غري ا زنيةةا ق نوم االاملستةل ني، ميوع 

اطبيق  ملبدت حرية االستثم ر وا تج ر ، صمدرت  مد  اشمريع ت  تةعيمل     و

حرية األسع ر وحرية املو فسمة وحريمة املبم در ، دال تم همذال املبم د    الخمذ       

بتةة مطلقة السيم  وتم ا ظروف االهتت دية وا عملية وا ستمة  ضم م بتمةة  

ري ت غري متوفر ، فق نوم ا عرض وا طل  ا ذ  اسمتود د يمه ممثس    آ ية هذال احل

حرية األسع ر م تال بعيدا  ن ا واهع نتيجمة  قلمة ا عمرض واثمر  ا طلم ، وتم      
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فتح ا سوق التال يف بدايته األمر ا ذ  حيول دوم وجود مو فسة حقيقية، و قمد  

 :ضمن املشرع هذال ا تشريع ت بع  ا قيود موة 

ا ب اعرهمل املو فسمة احلمر   لمت غمرار احت م ر ا سملع        موع املم رس ت  -

 .وا وش ال ت ا ب جتعل احملت ر يتح م يف األسع ر

موع املشمرع يف همذا اإلالم ر تيضم  املم رسم ت املقيمد   لمو فسمة تو غمري          -

 .ا زنيةة وس رسة س رسة تسع ر غري شر ية اوهن  متت ررية األسع ر

 : خامتة
بني احلرية _ بعد االنتة ، من دراسة موضوع احلق يف املم رس ت ا تج رية 

 :ت ا توصل دذ ا وت ئج وا توصي ت اآلاية_ وا تقيد 

 :النتائج – أوال
تم احلق يف س رسة ا وش ال ت ا تج رية يعد تحمد احلقموق امل رسمة دسمتوري       -

مسمم ير  مممن امللسممت  ،8102مممن ا تعممديل ا دسممتور   سمموة  34اوجمم  املمم د  

ا دستور   لتطورات االهتت دية واالجتم  ية احل صلة، ف حلريمة االهتتم دية   

 .حجر تاوية يف  ملية ا تومية ا والوية

 قد س هم حترير ا قط   ت االهتت دية تم   اخلواص، إلنق مت م  مي ن دنقم متال   -

مم   س  ابقت من ملسس ت ا دو ة ا ب الرحمع  لخوصتمة يف مرحلمة معيومة، ا    

 زت هذا األمر دنشم ، امللسسم ت وا شمرا ت ا تج ريمة واملقم والت ا  مربى ا مب        

 .تسةمع يف دنع ش االهتت د ا والين

دم ا ريت هي   مو فسة حر  ونزيةة بني املتع ملني االهتت ديني وامللسس ت يف  -

ظل جو مسئم  سستثم ر، من تهم اطلع ت احل ومة فمش ريع ا قوانني وا توظيم ت 

رصدت من املشرع وا سلطة ا توةيذية  رب خمتلمف احلقم  ا مب ممرت  م        ا ب

 .اجلزائر ش هد  اجلةود املبذو ة  تعزيز فرص االستثم ر املوتج

  ن املشرع اجلزائر    يتر  س رسة ا وش ال ت ا تج ريمة وبم هي األنشمطة     -

االهتت دية  لمت دالسهمه ممن دوم امأالري، حيمث فمرض جممو مة ممن ا قيمود          

رائية وا ب هتدف تس س   توظيم احلي   ا تج رية، بمد، ب  قيمد يف ا سمجل    اإلج
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ا تج ر  فضس  ن ا عمل بوظ   ا رخص واال تم د فيم  مص بعم  ا وشم ال ت   

 .املةمة واحلس سة، وصوال دذ ا تدخل يف ضبط ا سوق

دم وضع هذال ا قيود وا ضوابط اإلجرائية ال ميت رريمة س رسمة األنشمطة     -

امل رسممة يف ا تشممريع وا دسممتور، اوهنمم  ال اتعممدى موممة ج ا ضمموابط    ا تج ريممة

 .اإلجرائية من تجل اوظيم س رسة هذا احلق

 :التوصيات – ثانيا
ضممرور  ا ممتحني املسممتمر ملدونممة ا وشمم ال ت االهتتمم دية اخل ضممعة  لقيممد يف  -

 .ا سجل ا تج ر ، مس ير   لتطورات ا سريعة ا ب يعرفة      ا تج ر 

ا وظر يف شروط وآج ل موح ا تراخيص واال تمم د ملم رسمة ا وشم ال ت     د  د  -

اخل ضعة اذا ا شرط، وختةيف شروط احلتول  ليةم   تسةيل واسمريع وامري    

 .االستثم ر بعيدا  ن اعقيد اإلجرا،ات ا بريوهراالية

خلق نوع من ا تو سمق واالنسمج   بمني تح م   ا قم نوم ا تجم ر  فيمم  ممص          -

بإ زامية ا قيد يف ا سجل ا تج ريمة، ممع ا قموانني وا توظيمم ت      نتوصه املتعلقة

 .ا س رية ا ب اوظم تح    وايةي ت ا تسجيل يف ا سجل ا تج ر 

مراجعة ا وتوص ا توظيميمة املتعلقمة ب  تسمجيل يف ا سمجل ا تجم ر ، ا مب        -

 .تصبحع ال استجي   لتطورات املتسحقة يف هذا ا شأم

ا ره بمة ا سحقمة ود غم ، شمرط املم رسمة ا ةعليمة       فسح ا م ل تمم   اةعيمل     -

 . لوش ال ت املقووة ا ذ  هد يش ل ح جزا سلبي   لمستثمرين

مجع ا وتوص ا تشمريعية وا توظيميمة املتعلقمة بشمروط س رسمة األنشمطة        -

ا تج رية يف مدونة واحد  حىت يسةل  لت املستثمرين فةم حقوهةم وواجبم هتم  

 .فضمن دال ر ه نوين بسيط وشة 

 
 
 
 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 824 - 

 

 :قائمة املصادر واملراجع
 :املصادر - أوال

 :القوانني -0
، املتعلممق بشممروط س رسممة األنشممطة ا تج ريممة،  8113توت  03، ممملر  يف 12/ 13ا قمم نوم  -

 78،  دد8113توت  02جريد  رمسية ملرخة يف 

يعمدل   8104يو يمو سموة    84املوافمق   0343رمضم م  م      03مملر  يف   04/12رهمم   ه نوم -

غشمع سموة    03املوافمق   0387مجم دى ا ث نيمة  م       85امللر  يف  13/12ويتمم ا ق نوم رهم 

 .املتعلق بشروط س رسة األنشطة ا تج رية 8113

، 8102يونيمو   04، جريد  رمسيمة ملرخمة يف   8102يونيو 01امللر  يف  02/12ا ق نوم رهم  -

 .3 دد 

 :األوامر -8
  ، ا ذ  يتضمن ا ق نوم ا تج ر ، املعدل واملتمم82/18/0857امللر  يف  57/78األمر رهم  -

 ، ملرخمة 34، يتعلق ب ملو فسة، جريد  رمسية،  دد 8114يو يو  08، امللر  يف 14/14األمر  -

 .81/15/8114يف 

 :املراسيم -4
، املتعلممق بإصممدار نممص اعممديل ا دسممتور، 5/08/0882ممملر  يف  82/342املرسممو  ا رئ سممي  -

 ال0305رج   85، ملرخة يف 52رمسية،  دد  جريد 

، حيدد شروط س رسمة األنشمطة ا تج ريمة    8104تفريل  01ملر  يف 04/031املرسو  رهم  -

 .03 ،  دد8104تفريل  84غري ا ق ر ، جريد  رمسية ملرخة يف 

 :املراجع - ثانيا
 :الكتب -0

جسل وف ، حممدين، املب د  ا ع مة يف ا ق نوم ا تج ر ، ا مدار اجل معيمة  لطب  مة وا وشمر،      -

 .متر، بدوم سوة نشر

بن محلة س مي، ه نوم املو فسة دراسمة يف ضمو، ا تشمريع اجلزائمر  وفمق آخمر ا تعمديست         -

 .8102طب  ة وا وشر وا توتيع، دوم البعة، ومق رنة بتشريع ت املو فسة احلديثة، نوميدي   ل

سعيد يوسف ا بست ين، ه نوم األ م ل وا شرا ت، موشورات احلليب احلقوهية، بريوت،  بو م،  -

8113. 

 زيز ا ع يلي، ا وسيط يف شرح ا تشريع ت ا تج ريمة، دار ا ثق فمة  لوشمر وا توتيمع،  مم م،       -

 .8112األردم، 
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ا   ممل يف ا قم نوم ا تجم ر  اجلزائمر ، ابمن خلمدوم  لوشمر وا توتيمع،          فرحة تراو  ص حل، -

 .8114اجلزائر، 

حمسن شةيق، ا قم نوم ا تجم ر  املتمر ، اجلمز، األول، ا طبعمة األوذ، دار نشمر ا ثق فمة،         -

 .0838االس ودرية، 

ق، حممد ف روق تبو ا ش م ت، مج ل ا دين م و س، احلقوق ا تج رية، موشورات ج معمة دمشم   -

 .8118سوري ، 

ه ين دويدار، ا ق نوم ا تج ر ، موشورات احلليب احلقوهية، ا طبعمة األوذ، بمريوت،  بوم م،     -

8112. 

 :املذكرات – ثالثا
نور ا دين بومحيدوش، اإلال ر ا ق نوين ملم رسة األنشمطة ا تج ريمة يف ا قم نوم اجلزائمر ،      -

 8107/8102ضر بس ر ، تالروحة مقدمة  ويل شة د  داتوراال، ج معة حممد خي

 :املقاالت – رابعا
بسل سليمة، ا توظيم ا تشريعي ملبدت حرية ا تج ر  وا تمو  ة، جملمة ا بحموث وا دراسم ت      -

 3ا ق نونية وا سي سية،  دد

بن داود ابمراهيم، احلريم ت واحلقموق بمني موظمور ا موص ا وضمعي وفقمه ا عبم دات، جملمة            -

 .8118 ث ين، ج معة تي م   شور، اجللةة، احلقوق وا علو  االنس نية، ا عدد ا

حداد تيوة، احلرية يف اهتت د ا سوق وا تشريع اجلزائر ، جملة ا علمو  اإلنسم نية، ا عمدد     -

 .ص.ص.ت ، ا لد8102، ديسمرب 32

 ج يب  م د، ا ريت مبدت حرية ا تج ر  وا تو  ة يف اجلزائر، جملمة ا ب حمث  لدراسم ت     -

 8103ديسمرب،  ا عدد ا رابع األا دميية،

و يد بومجلني، مبدت حرية ا تو  ة وا تج ر  يف اجلزائر، جملة احلقوق وا علو  اإلنسم نية،   -

 .، ا لد األول88ا عدد 
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 الحق في ممارسة األنشطة التجارية في التشريع الجزائري

 والتضييقبين التوسيع 
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 :ملخص
إن احلق يف ممارسة األنشطة التجارية حق دستوري مكفول للجميع، 

ميارس يف إطار منظم وواضح ومضبوط بشروط وقواعد حمددة كشرط القيد يف 

لتجاري وشرط اإلشهار القانوين سواء بالنسبة لألشخاص الطبيعية أو السجل ا

املعنوية، مع احترام قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة املمارسات التجارية، وذلك 

من أجل التوفيق بني املصاحل املتضاربة يف النشاط االقتصادي ومنع التعسف يف 

ع هلذا احلق ال يعد استعمال هذا احلق اجتاه اآلخرين، وعليه فتنظيم املشر

 .اعتداء عليه بقدر ماهو محاية له

 

Résumé: 

Le droit d'exercer des activités commerciales est un droit 

constitutionnel garanti à tous: il s'exerce dans un cadre ordonné, clair et 

réglementé, assorti de conditions et de règles spécifiques, telles que 

l'obligation d'inscription au registre du commerce et l'obligation de 

publicité légale pour les personnes physiques ou morales, tout en 

respectant les règles et principes de transparence et d'équité des 

pratiques commerciales. Dans l'activité économique et pour prévenir les 

abus de ce droit 
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 :مقدمة
يعترب الفرد العنصر األساسي يف الدولة واجملتمع ملا له من أمهية كبرية، 

واليت من بينها احلق يف امللكية، وحريات  وذلك من خالل ما يتمتع به من حقوق

ارسة حلق يف ممواحلق يف التنقل واإلقامة، واحلق يف سرية املراسالت، وا

اخل، هذه األخرية اليت جاءت مكرسة دستوريا وقانونيا يف ...األنشطة التجارية

؛ 0669من التعديل الدستوري لسنة  73العديد من النصوص، خاصة نص املادة 

واليت تقضي بأن حرية التجارة والصناعة مضمونة ومتارس يف إطار القانون، 

 37يف املادة  8109ستوري لسنة من التعديل الد 37وهذا ما أكدته أيضا املادة 

منه حيث نصت على أن حرية االستثمار والتجارة معترف هبا ومتارس يف إطار 

القانون وتعمل الدولة على حتسني مناخ األعمال وتشجيع ازدهار املؤسسات دون 

متييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية، وتكفل الدولة ضبط السوق، وحيمي 

 .لكني، ومينع القانون االحتكار واملنافسة غري الزنيهةالقانون حقوق املسته

ويف هذا السياق جند تداخل يف الفهم بني مبدأ احلق يف ممارسة األنشطة 

التجارية ومبدأ حرية ممارسة األنشطة التجارية واليت جاء نتيجة وجود 

 العالقة املترابطة واملكملة بني مفهومي احلق واحلرية، إال أنه ولغرض التمييز

بني املفهومني، جند أن احلق هو مصلحة مشروعة تثبت لشخص معني حيميها 

القانون، أما احلرية فهي املكنة اليت يعطيها القانون للتمتع باحلق وتنظم 

 .بالقانون

ومن هذين املفهومني ميكن القول بأن احلقوق أوسع من احلريات ومنظمة  

يت رمبا تكون أقل توسعا بشكل ال يستطيع التجادل فيه على عكس احلريات ال

وحتكم بضوابط يقررها القانون تعود على حق من احلقوق املقررة، ومن هذا 

 :املنطلق حناول يف هذه املداخلة معاجلة اإلشكالية التالية

إىل أي مدى متكن املشرع اجلزائري من تنظيم حق ممارسة األنشطة 

 التجارية مبا حيقق األهداف املرجوة منه؟ 

 :هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم خطة العمل إىل مطلبنيلإلجابة عن 
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 شروط ممارسة األنشطة التجارية : املطلب األول

 القيد يف السجل التجاري: الفرع األول

 اإلشهار القانوين: الفرع الثاين

 القواعد املطبقة على ممارسات األنشطة التجارية: املطلب الثاين

 ريةشفافية املمارسات التجا: الفرع األول

 .نزاهة املمارسات التجارية: الفرع الثاين

 شروط ممارسة األنشطة التجارية: املطلب األول
يعترب كل شخص طبيعي أو معنوي مكتسب لصفة التاجر خاضع لقواعد 

وأحكام القانون التجاري مستفيد من قواعد االئتمان التجاري وملتزم مبسك 

ذا األخري الذي يعترب التزام الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري، ه

يف شكل قار أو  سواء (1)قانوين هام يفرض على كل تاجر ميارس نشاطا جتاريا

غري قار، حيث يعترب النشاط التجاري القار يف مفهوم أحكام القانون كل نشاط 

ميارس بصفة منتظمة يف أي حمل ويوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي ميارس 

ل التجاري الذي ميارس فيه نشاطه التجاري بصفة نشاطا جتاريا قارا يف احمل

 .(2)منتظمة

أما النشاط التجاري غري القار هو كل نشاط جتاري ميارس عن طريق 

العرض أو بصفة متنقلة وميارس يف األسواق واملعارض أو أي فضاء أخر يعد هلذا 

املعتادة، كما الغرض، وجيب على هذا التاجر اختيار موطنه القانوين يف إقامته 

حيدد شروط ممارسة األنشطة التجارية غري القارة عن طريق التنظيم، وذلك 

الذي حيدد شروط ممارسة  07/031ما مت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
حورية بورنان، حتديد شروط اكتساب صفة التاجر يف التشريع اجلزائري، جملة املنتدى  - 1

  .01 ، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، جامعة حممد خيضر بسكرة، ص9القانوين، العدد 
املتعلق  8113أوت 03املؤرخ يف  13/12من القانون  06و 02انظر نص املادتني رقم  - 2

 .8113 أوت 02، 18 بشروط ممارسة األنشطة التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد
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، حيث يف حالة كون الشخص الطبيعي مستثمرا (1)األنشطة التجارية غري القارة

دة إىل غاية االنتهاء من املشروع أوليا ميكنه اختيار موطن يف حمل إقامته املعتا

 .(2)ومن مث يصبح موقع النشاط موطنا له

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة  13/12إال أنه وبعد تعديل القانون رقم 

، فإنه عندما يكون الشخص الطبيعي (3)07/19التجارية مبوجب القانون رقم 

عتادة إىل غاية إهناء مستثمرا أوليا فإنه ميكنه اختيار موطن يف حمل إقامته امل

املشروع ويف هذه احلالة يصبح موقع النشاط موطنا له، وميكن الشركة التجارية 

املستثمر األويل اليت ال حتوز مقرا اجتماعيا أن ختتار موطنا هلا لدى حمافظ 

حسابات أو خبري حماسب أو حمام أو موثق أو حمل إقامة املمثل القانوين 

قابلة للتجديد مرة واحدة عند االقتضاء وعند ( 8) للشركة ملدة أقصاها سنتان

 .بداية النشاط يصبح موقع نشاط الشركة موطنا هلا

وحتدد كيفيات تطبيق هذه األحكام عند االقتضاء بقرار مشترك بني 

 .الوزير املكلف باالستثمار والوزير املكلف بالتجارة والوزير املكلف باملالية

وحيق لكل شخص طبيعي ميارس نشاطا جتاريا يف اإلنتاج أو التوزيع أو 

أو السنوية /اخلدمات التوقف عن ممارسة جتارته بسبب العطل األسبوعية و

، إال أنه ويف (4)حتدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم

يل وتتميم هذا مت تعد 07/19من القانون رقم  2هذا السياق ومبوجب املادة 

من القانون املتعلق بعالقات  72دون اإلخالل بأحكام املادة " :األمر وفق ما يلي

                                                 
الذي حيدد شروط ممارسة  01/13/8107املؤرخ يف  07/031املرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .8107، 80 األنشطة التجارية غري القارة، اجلريدة الرمسية، العدد
 .بشروط ممارسة األنشطة التجاريةاملتعلق  13/12من القانون رقم  80انظر نص املادة  - 2
املؤرخ يف  13/12، يعدل ويتمم القانون رقم 8107يوليو  87املؤرخ يف  07/19القانون رقم  - 3

، 76واملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد  8113أوت  03

8107. 
 .13/12من القانون رقم  88انظر نص املادة  - 4
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العمل، ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا جتاريا يف اإلنتاج أو 

التوزيع أو اخلدمات التوقف عن ممارسة جتارته بسبب العطل األسبوعية أو 

، حيدد الوايل بقرار بعد استشارة اجلمعيات السنوية أو أثناء األعياد الرمسية

املهنية املعنية قائمة التجار امللزمني بضمان املداومة أثناء فترات وأيام التوقف 

عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو األعياد الرمسية من أجل ضمان التموين 

 ."املنتظم للسكان باملنتجات واخلدمات ذات االستهالك الواسع

دون اإلخالل " :على أنه 02/12أيضا من القانون رقم  7دة كما نصت املا

واملتعلق بعالقات العمل، ميكن لكل  61/00من القانون رقم  72بأحكام املادة 

شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا جتاريا يف اإلنتاج أو التوزيع أو اخلدمات، 

العطل أو التوقف عن ممارسة جتارته بسبب التوقف التقين للصيانة أو أثناء 

 .األعياد الرمسية

حيدد الوايل بقرار بعد استشارة اجلمعيات ومجعيات محاية املستهلكني 

والتنظيمات املهنية قائمة التجار امللزمني بضمان املداومة ـثناء فترات وأيام 

التوقف التقين للصيانة، أو أثناء العطل أو األعياد الرمسية من أجل ضمان 

 .السلع واخلدماتالتموين املنتظم للسوق ب

ويتعني على التاجر استئناف نشاطه عند هناية العطل وبعد األعياد 

 .مكرر أدناه 30الرمسية حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

توضح شروط وكيفيات سري وتسيري املداومات والعطل والتوقف التقين 

ار من الوزير املكلف للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد األعياد الرمسية، بقر

 (1)."بالتجارة

 

                                                 
 املؤرخ يف 13/12يعدل ويتمم القانون رقم  10/8102/ 01املؤرخ يف  02/12القانون رقم  - 1

 ،71 واملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد 03/12/8113

 .8102 يونيو 07 الصادرة يف
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  القيد يف السجل التجاري: الفرع األول
 :إطار مفاهيمي حول التسجيل يف السجل التجاري - أوال

 :حتديد املقصود بالتسجيل يف السجل التجاري - 0
يقصد بالتسجيل كل قيد أو تعديل أو شطب، وحتدد كيفيات القيد 

، حيث يرد التعديل يف السجل التجاري (1)والتعديل والشطب عن طريق التنظيم

حسب احلالة بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة يف السجل، أما 

الشطب فيكون يف حاالت معينة كحالة التوقف النهائي عن النشاط، أو يف حالة 

وغريها من  ...وفاة التاجر، أو الغلق النهائي للمحل، أو حل الشركة التجارية

  (2).رة قانونااحلاالت املقر

مكرر من  1ونظرا للتطورات احلاصلة يف هذا اإلطار فقد أضفت املادة 

على أنه ميكن القيد يف  13/12املعدل واملتمم للقانون رقم  19/ 07القانون رقم 

السجل التجاري بالطريقة اإللكترونية، وميكن إصدار مستخرج السجل التجاري 

 1عن طريق التنظيم وأضافت املادتني بواسطة إجراء الكتروين، حيدد منوذجه 

 13/12املعدل واملتمم للقانون رقم  02/12مبوجب القانون رقم  8مكرر1و 0مكرر 

 :األحكام التالية فيما خيص التسجيل االلكتروين وذلك وفق ما يلي

تنشأ بوابة الكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء املؤسسات، يكلف املركز "

مة تسيري البوابة االلكترونية املخصصة إلنشاء الوطين للسجل التجاري مبه

املؤسسات، حتدد كيفيات تسيري وسري البوابة االلكترونية وكذا كيفيات التسجيل 

والتحويل واستالم الوثائق االلكترونية ومنح رقم التعريف املشترك عن طريق 

وم وتتضمن البوابة االلكترونية املذكورة أعاله استمارة موحدة، ويق. التنظيم

املركز الوطين للسجل التجاري باملصادقة على االستمارة املوحدة اململوءة 

                                                 
الذي حيدد كيفيات القيد  8101ماي 7املؤرخ يف  01/000انظر املرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .8101، 83 والتعديل والشطب يف السجل التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد
2 - .www.commerce.gov.dz 18:30الساعة  يف، 01/10/8106:تاريخ زيارة املوقع 

http://www.commerce.gov.dz/
http://www.commerce.gov.dz/
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واملمضاة واملصادق عليها بالطريق االلكتروين من طرف منشئ املؤسسة بعد 

تأكيدها وتسجيلها من طرف اإلدارات املكلفة بالسجل التجاري والضرائب 

ستمارة املوحدة يكون واإلحصائيات والضمان االجتماعي، وبعد املصادقة على اال

للمعين حق التسجيل لدى اإلدارات املعنية املذكورة أعاله واحلصول على رقم 

 . "تعريف مشترك

 :حتديد املقصود بالسجل التجاري - 8
ميسك السجل التجاري املركز الوطين لسجل جتاري ويرقمه ويؤشر عليه 

حيث يعد مستخرج السجل التجاري سندار رمسيا يؤهل كل شخص  القاضي،

طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية ملمارسة نشاط جتاري ويعتد به 

، كما يتضمن مستخرج السجل (1)أمام الغري إىل غاية الطعن فيه بالتزوير

كل التجاري التسجيل يف السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية، ويتم تسجيل 

مؤسسة ثانوية تنشأ عرب التراب الوطين بالرجوع إىل التسجيل الرئيسي، وال 

يسلم إال مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو معنوي تاجر، 

أو نسخ مطابقة لألصل من مستخرج السجل التجاري /وال تطلب من التجار صور و

 .(2)لتنظيم املعمول هبماإال يف احلاالت املنصوص عليها صراحة يف التشريع وا

 :األشخاص امللزمني بالقيد يف السجل التجاري - ثانيا
يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب يف ممارسة نشاط جتاري بالقيد 

يف السجل التجاري، كما ال ميكن الطعن فيه يف حالة الزناع أو اخلصومة إال أمام 

وعليه مينح هذا التسجيل احلق يف املمارسة احلرة  اجلهات القضائية املختصة،

للنشاط التجاري باستثناء النشاطات واملهن املقننة اخلاضعة للتسجيل يف السجل 

                                                 
 .بشروط ممارسة األنشطة التجاريةاملتعلق  13/12من القانون رقم  18انظر نص املادة  - 1

اإلطار القانوين ملمارسة األنشطة التجارية يف القانون اجلزائري،  نور الدين محيدوش، -

أطروحة دكتوراة، ختصص قانون أعمال، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .36 ، ص8109جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  7انظر نص املادة  - 2
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، حيث (1)التجاري واليت ختضع ممارستها إىل احلصول على ترخيص أو اعتماد

ختضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري 

احلصول قبل تسجيله يف السجل التجاري على رخصة أو اعتماد مؤقت إىل 

إال أن الشروع الفعلي يف ممارسة . متنحه اإلدارات أو اهليئات املؤهلة لذلك

األنشطة أو املهن املقننة اخلاضعة للتسجيل يف السجل التجاري يبقى مشروطا 

لذين تسلمهما حبصول املعين على الرخصة أو االعتماد النهائي املطلوبني ال

 .(2)اإلدارات أو اهليئات املؤهلة، وحتدد شروط وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم

 02/12مبوجب القانون رقم  13/12ويف هذا الصدد وبتعديل القانون رقم  

فإنه يتم تسجيل يف السجل التجاري ملمارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط 

عتماد مطلوب ملمارسة نشاط أو مهنة املسبق املرتبط بضرورة تقدمي رخصة أو ا

 .مقننة ما مل ينص التشريع على خالف ذلك

غري أن الشروع الفعلي يف ممارسة األنشطة أو املهن املقننة اخلاضعة 

للتسجيل يف السجل التجاري يبقى مشروطا حبصول املعين على الرخصة أو 

، وبغض النظر (3) ؤهلةاالعتماد املطلوبني اللذين تسلمهما اإلدارات أو اهليئات امل

املتضمن  0631 سبتمرب 89املؤرخ يف  31/16من األمر رقم  81عن أحكام املادة 

القانون التجاري املعدل واملتمم جيب على كل مؤسسة متارس نشاطها باجلزائر 

  (4)باسم شركة جتارية يكون مقرها باخلارج التسجيل يف السجل التجاري

تطبيق أحكام هذا القانون األنشطة  ومن هذا السياق نستبعد من جمال

 0669يناير  01املوافق ل 69/10الفالحية واحلرفيون يف مفهوم األمر رقم 

الذي حيدد القواعد اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف والشركات املدنية 

والتعاونيات اليت ال يكون هدفها الربح واملهن املدنية احلرة اليت ميارسها أشخاص 

                                                 
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  3انظر نص املادة  - 1
 .من نفس القانون 81انظر نص املادة  - 2
 .13/12املعدل واملتمم للقانون رقم  12/ 02من القانون رقم  7انظر نص املادة  - 3
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  9املادة  انظر نص - 4
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املؤسسات العمومية باستثناء املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي طبيعيون و

 .(1)والتجاري

كما ال ميكن أن يسجل يف السجل التجاري أو ميارس نشاطا جتاريا 

األشخاص احملكوم عليهم الذين مل يرد هلم االعتبار الرتكاهبم اجلنايات واجلنح 

 :اآلتية

واالحتيال، إخفاء األشياء، اختالس األموال، الغدر، الرشوة، السرقة 

خيانة األمانة، اإلفالسـ إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال املزور، 

اإلدالء بتصريح كاذب من أجل التسجيل يف سجل جتاري، تبييض األموال، الغش 

الضرييب اإلجيار باملخدرات، املتاجرة مبواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة 

 .(2)املستهلك

من  2الذي تعدل وتتمم املادة  07/19من القانون رقم  8أن املادة  غري

ال ميكن أن يسجل يف السجل التجاري أو ميارس ":تقضي بأنه 13/12القانون رقم 

نشاطا جتاريا األشخاص احملكوم عليهم الذين مل يرد هلم االعتبار الرتكاهبم 

 :اجلنايات واجلنح يف جمال

أو تسويق املنتوجات املزورة /خلارج؛ إنتاج وحركة رؤوس األموال من وإىل ا

واملساس حبقوق /واملغشوشة املوجهة لالستهالك؛ التفليس؛ الرشوة؛ التقليد أو

 ."املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ االجتار باملخدرات

كما ال جيوز ألي كان ممارسة نشاط جتاري إذا كان خاضعا لنظام خاص 

ة التنايف إثبات ذلك، وترتب ينص على حالة تناف وعلى الذي يدعي حال

األعمال الصادرة عن شخص يف وضعية التنايف كل آثارها القانونية اجتاه الغري 

                                                 
 .من نفس القانون 3انظر نص املادة  - 1
 .من نفس القانون 2انظر نص املادة  - 2



 ــــــــــــــــــــــ

- 633 - 

 

حسن النية الذين ميكنهم التمسك هبا دون أن يكون للمعين حق االستفادة منها، 

  (1)وال ميكن وجود حالة التنايف بدون نص

 اإلشهار القانوني: الفرع الثاني
كل من اإلشهار القانوين اخلاص باألشخاص االعتبارية؛ واإلشهار  يتضمن

 :اخلاص باألشخاص الطبيعية، وعليه سنتناول هذين األمرين وفق ما يلي

 :اإلشهار القانوني اخلاص باألشخاص االعتبارية - أوال
جيب على كل شركة جتارية أو أـية مؤسسة أـخرى خاضعة للتسجيل يف 

اإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف التشريع السجل التجاري إجراء 

والتنظيم املعمول هبما، حيث ال يعتد بتسجيل الشخص االعتباري يف السجل 

، وقد أضافت (2)التجاري جتاه الغري إال بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوين

جيب على أنه  13/12املعدل واملتمم للقانون رقم  07/19من القانون رقم  3املادة 

على كل شركة جتارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري 

القيام باإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبما، 

غري أنه ال ختضع الشركات حديثة التسجيل يف السجل التجاري إلجراءات 

ن تسجيلها يف السجل اإليداع القانوين حلساباهتا بالنسبة للسنة األوىل م

التجاري، ال ختضع الشركات املنشأة يف إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إىل دفع 

احلقوق املتعلقة بإجراءات اإليداع القانوين حلسابات الشركات خالل السنوات 

 .املوالية لقيدها يف السجل التجاري( 7) الثالث

وال ختضع املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لإلشهارات 

  (3).القانونية املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون

                                                 
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12 من القانون 6انظر نص املادة  - 1
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12من القانون رقم  00املادة  انظر نص - 2
 .13/12املعدل واملتمم للقانون رقم  07/19من القانون رقم  03انظر نص املادة  - 3
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ويقصد به اطالع الغري مبحتوى األعمال التأسيسية للشركات والتحويالت 

والتعديالت، وكذا العمليات اليت متس رأس مال الشركة ورهون احليازة وإجيار 

ري وبيع القاعدة التجارية وكذا احلسابات واإلشعارات املالية، كما تكون التسي

موضوع إشهار قانوين صالحيات هيئات اإلدارة أو التسيري وحدودها ومدهتا وكذا 

كل االعتراضات املتعلقة هبذه العمليات، وعالوة على ذلك تكون كل أحكام 

ذا كل إجراء يتضمن وقرارات العدالة اليت تتضمن تصفية ودية أو إفالس وك

منع أو إسقاط احلق يف ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري 

 .(1)موضوع إشهار قانوين على نفقة املعين

ويبدأ سريان اإلشهارات القانونية اليت يقوم هبا الشخص االعتباري حتت 

ية مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها يف النشرة الرمس

لإلعالنات القانونية، كما تكون اإلشهارات القانونية أيضا موضوع إدراج يف 

الصحافة الوطنية املكتوبة أو أية وسيلة مالئمة وعلى عاتق ونفقة الشخص 

  (2)االعتباري

 :اإلشهار القانوني اخلاص باألشخاص الطبيعية - ثانيا
املتعلق بشروط ممارسة  13/12من القانون رقم  01طبقا لنص املادة 

األنشطة التجارية جيب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات اإلشهار 

القانوين، والذي يعترب اهلدف منه إعالم الغري حبالة وأهلية التاجر وعنوان 

التجارية وحتدد  املؤسسة الرئيسية لالستغالل الفعلي للتجارة وملكية القاعدة

 .كيفيات إجراء اإلشهار القانوين ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم

كما جيوز لكل شخص يهمه األمر وعلى نفقته احلصول من املركز الوطين 

للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل يف 

 07/19انون رقم من الق 1السجل التجاري، وقد نصت على ذلك أيضا املادة 

                                                 
 .املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 13/12من القانون  08انظر نص املادة  - 1
 .فس القانونمن ن 03و 07انظر نص املادة  - 2
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جيب على كل شخص طبيعي تاجر " :بقوهلا 13/12املعدل واملتمم للقانون رقم 

أن يقوم باإلجراءات املتعلقة باإلشهارات القانونية، وهتدف االشهارات القانونية 

اإللزامية بالنسبة لألشخاص الطبيعية التجار إىل إعالم الغري حبالة وأهلية 

ئيسية لالستغالل الفعلي لتجارته ومللكية احملل التاجر وبعنوان املؤسسة الر

التجاري وكذا بتأجري التسيري وبيع احملل التجاري، وحتدد كيفيات إجراءات 

 . "اإلشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم

 القواعد املطبقة على املمارسات التجارية:املطلب الثاني
 ريةشفافية املمارسات التجا: الفرع األول

يقصد بشفافية املمارسات التجارية إعطاء وتوفري مجلة من املعلومات 

والبيانات األساسية والضرورية يف كل وقت للزبون عن أسعار وكمية ونوعية 

السلع واخلدمات وكذلك شروط البيع أو تأدية اخلدمة فيكون قرار الزبون 

ارسات التجارية كنتيجة مباشرة الطالعه عليها، ومن صور ومظاهر شفافية املم

 (1).ضرورة اإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع والفوترة

 :اإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع - أوال
يعترب من أهم العناصر األساسية اليت يركز عليها املستهلك عند رغبته يف 

عليها، شراء سلعة أو احلصول على اخلدمة الثمن الذي سيدفعه مقابل حصوله 

فالسعر يف هذا السياق يعترب عامل أساسي يف أي عقد يربم بني األعوان 

االقتصاديني فيما بينهم، أو مع املستهلكني وذلك من أجل تكريس ضمان قواعد 

، واليت من أمهها ضرورة اإلعالم باألسعار (2)شفافية املمارسات التجارية

                                                 
أمحد خدجيي، قواعد املمارسات التجارية يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراة، قانون  - 1

 .01 ، ص8109خاص، قسم احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اخلاج خلضر، باتنة، 
، مذكرة 13/18سفيان بن قري، ضبط املمارسات التجارية على ضوء القانون رقم  - 2

، 8116-8112فرع القانون العام، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية،  ماجستري،

 .2 ص
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هذا الصدد جمموعة من والتعريفات وشروط البيع، حيث يقع على البائع يف 

 :االلتزامات تتمثل يف

يتوىل وجوبا إعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السلع واخلدمات وشروط  -

 .البيع

جيب أن يكون إعالم املستهلك بأسعار وتعريفات السلع واخلدمات عن  -

طريق وضع عالمات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، كما جيب أن 

 .عار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءةتبني األس

جيب أن توافق األسعار أو التعريفات املعلنة املبلغ اإلمجايل الذي يدفعه  -

 .الزبون مقابل اقتناء سلعة أو احلصول على خدمة

يلزم البائع يف العالقات بني األعوان االقتصاديني بإعالم الزبون  -

اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو باألسعار والتعريفات عند طلبها، ويكون هذا 

النشرات البيانية أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة 

 .عامة يف املهنة

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار املستهلك بأية طريقة كانت  -

املنتوج وحسب طبيعة املنتوج باملعلومات الزنيهة والصادقة املتعلقة مبميزات هذا 

أو اخلدمة وشروط البيع املمارس وكذا احلدود املتوقعة للمسؤولية التعاقدية 

 .لعملية البيع أو اخلدمة

جيب أن تتضمن شروط البيع إجباريا يف العالقات بني األعوان  -

 (1)االقتصاديني كيفيات الدفع وعند االقتضاء التخفيضات واملسترجعات

 :الفوترة – ثانيا

تعد الفاتورة االلتزام الثاين الذي يقع على العون االقتصادي، والذي 

يدخل يف إطار شفافية املمارسات التجارية واليت تساهم يف حتقيقها، حيث تعد 

                                                 
الذي  8113يونيو  87املؤرخ يف  13/18من القانون رقم  6إىل  1انظر نصوص املواد من  - 1

 . 8113، 30 حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد
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عامل رقابة مهم بالنسبة لإلدارة من خالل الكشف عن البيع باخلسارة وفحص ما 

، (1)قد جتنبا ألي متييزإذا كانت األسعار والشروط العامة مضمنة يف بنود الع

وهبذا جيب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بني األعوان االقتصاديني 

مصحوبا بفاتورة، ويلزم البائع بتسليمها ويلزم املشتري بطلبها منه، وتسلم عند 

البيع أو عند تأدية اخلدمة، كما جيب أن يكون البيع للمستهلك حمل وصل 

 .(2)عاملة وجيب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبونصندوق أو سند يربر هذه امل

الذي يعدل ويتمم القانون  01/19غري أنه وبصدور أحكام القانون رقم 

أصبح جيب أن يكون كل بيع لسلع أو تأدية خدمات بني األعوان  (3)13/18رقم 

مصحوبة بفاتورة أو  8االقتصاديني املمارسني للنشاطات املذكورة يف املادة 

ة تقوم مقامها، ويلزم البائع أو مقدم اخلدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة بوثيق

اليت تقوم مقامها،ـ ويلزم املشتري بطلب أي منهما حسب احلالة، وتسلمان عند 

البيع أو عند تأدية اخلدمة وجيب أن يكون بيع السلع أو تأدية اخلدمة 

ري أن الفاتورة أو للمستهلك حمل وصل صندوق أو سند يربر هذه املعاملة، غ

الوثيقة اليت تقوم مقامها جيب أن تسلم إذا طلبها الزبون، حيدد منوذج الوثيقة 

اليت تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات األعوان االقتصاديني امللزمني بالتعامل هبا 

كما جيب أن حترر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة . عن طريق التنظيم

                                                 
 .83 – 89 ص ي، املرجع السابق، صسفيان بن قر - 1
املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات  13/18من القانون رقم  01انظر نص املادة  - 2

 .التجارية
املؤرخ يف  13/18املعدل واملتمم للقانون رقم  8101أوت  01املؤرخ يف  01/19القانون رقم  - 3

الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية،  8113 يونيو 87

 .8101، 39 العدد
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ويل وفق الشروط والكيفيات اليت حتدد عن طريق اإلمجالية وكذا سند التح

  (1).التنظيم

 نزاهة املمارسات التجارية: الفرع الثاني
املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات  13/18طبقا ألحكام القانون رقم 

فإنه ال بدا على التاجر أن يلتزم بعدم القيام ببعض األعمال اليت  التجارية،

 :متس مببدأ نزاهة املمارسات التجارية واليت تتمثل يف ما يلي

 :املمارسات التجارية غري الشرعية واملمارسات غري النزيهة - أوال
حيث مينع على كل شخص ممارسة األعمال التجارية دون اكتساب  -

 . ا القوانني املعمول هباالصفة اليت حتدده

مينع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مربر شرعي، إذا كانت  -

 .اخلدمة متوفرة

خلدمة عاجال أو آجال  مينع كل بيع أو عرض بيع لسلع وكذلك كل آداء  -

مشروطا مبكاّفأة جمانية من سلع أو خدمات إال إذا كانت من نفس السلع أو 

باملئة من  01اخلدمات موضوع البيع أو تأدية اخلدمة وكانت قيمتها ال تتجاوز 

 .املبلغ اإلمجايل للسلع أو اخلدمات املعنية

بشراء سلع مينع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع -

أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة خبدمة أخرى أو بشراء 

 .(2)إخل...سلعة

ومن صور املمارسات التجارية غري الزنيهة املمارسات اليت تكون خمالفة 

لألعراف التجارية النظيفة والزنيهة واليت من خالهلا يتعدى عون اقتصادي 

 . أخرينعلى مصاحل عون أو عدة أعوان اقتصاديني 

                                                 
املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات  13/18من القانون رقم  08انظر نص املادة  - 1

 .التجارية
دد احمل 13/18من القانون رقم  80إىل  03للمزيد من التفصيل انظر نصوص املواد من  - 2

 .للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية
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 :ممارسة أسعار غري شرعية - ثانيا
حيث كل بيع سلع أو تأدية خدمات ال ختضع لنظام حرية األسعار، ال 

ميكن أن تتم إال ضمن احترام نظام األسعار املقننة طبقا للتشريع املعمول به، 

فتمنع املمارسات اليت ترمي إىل القيام بتصرحيات مزيفة بأسعار التكلفة قصد 

وكذا .أسعار السلع واخلدمات غري اخلاضعة لنظام حرية األسعار التأثري على

 (1).القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إىل إخفاء زيادات غري شرعية يف األسعار

 :املمارسات التجارية التدليسية - ثالثا
للقواعد املطبقة على ممارسة األنشطة التجارية متنع  طبقا للقانون احملدد

 :املمارسات اليت ترمي إىل

 .دفع أو استالم فوارق خمفية للقيمة -

 .حترير فواتري ومهية أو مزيفة -

إتالف الوثائق التجارية واحملاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء  -

 .الشروط احلقيقية للمعامالت التجارية

كما مينع على التجار حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غري -

شرعية؛ خمزون من املنتوجات هبدف حتفيز االرتفاع غري املربر لألسعار، خمزون 

 .من منتوجات خارج موضوع جتارهتم الشرعية قصد بيعه

 :املمارسات التعاقدية التعسفية - رابعا
ني املستهلك والبائع ال سيما تعترب بنودا وشروطا تعسفية يف العقود ب

أو امتيازات ال تقابلها /البنود والشروط اليت متنح هذا األخري أخذ حقوق و

أو امتيازات مماثلة معترف هبا للمستهلك، فرض التزامات فورية وهنائية /حقوق و

على املستهلك يف العقود، يف حني أنه يتعاقد هو بشروط حيققها مىت أراد، 

ناصر العقد األساسية أو مميزات املنتوج املسلم أو أو امتالك حق تعديل ع

 .اخلدمة املقدمة دون موافقة املستهلك

                                                 
 .من نفس القانون 87انظر إىل نص املادة  - 1
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التفرد أيضا حبق تفسري شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد يف  -

 .اختاذ قرار البت يف مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية

 .نفسه هباإلزام املستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم  -

رفض حق املستهلك يف فسخ العقد إذا أخل هو بااللتزام أو عدة التزامات  -

 . يف ذمته

  (1).اخل...املنتوج أو آجال تنفيذ اخلدمة التفرد بتغيري آجال تسليم -

 :خامتة
إن تطبيق مبدأ حرية التجارة والصناعة ال يعين ممارسة النشاط 

التجاري بدون قيد أو شرط أو حىت التنصل من االلتزامات القانونية، وإمنا 

املقصود به هو أن ميارس يف إطار منظم وواضح وشفاف وغري مستثين لفئة معينة 

ضع هذا أو شخص معني بذاته، وحىت يف حالة وجود أي استثناء ال بد أن خي

االستثناء لنفس خصائص القاعدة القانونية من حيث عمومها وجتريدها 

والزاميتها املنصوص عليها قانونا، فاحلق أيا كان جمال إعماله خصوصا حق 

ممارسة األنشطة التجارية ال بد من تنظيم قانوين حيميه من االعتداء عليه، 

بط على حرية التجارة، لذلك تعددت النصوص القانونية يف وضع القيود والضوا

واليت من بينها ضرورة القيد يف السجل التجاري وعملية اإلشهار القانوين، مع 

ضرورة احترام مبادئ املمارسات التجارية القائمة على الشفافية والزناهة، حيث 

حضر ومنع القانون مجلة من املمارسات ونظم أسعار بعض السلع، إال أن كل هذا 

يعد اعتداء من طرف املشرع على هذا احلق، وإمنا من قبيل  التنظيم القانوين ال

التنظيم واحلماية احلقيقية املؤكدة هلذا احلق، باإلضافة إىل حماولته التوفيق 

بني مجيع املصاحل املتضاربة يف النشاط االقتصادي، ومنع التعسف يف استعمال 

 . هذا احلق اجتاه اآلخرين

                                                 
احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات  13/18من القانون  71و 86انظر نص املادة  - 1

 .التجارية



 ــــــــــــــــــــــ

- 628 - 

 

 : قائمة املراجع
 :النصوص القانونية - أوال

الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات  8113يونيو  87املؤرخ يف  13/18القانون رقم  -

 . 8113، 30 التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  8113 أوت 03املؤرخ يف  13/12القانون  -

 .8113أوت 02 18اجلريدة الرمسية، العدد

املؤرخ يف  13/18املعدل واملتمم للقانون رقم  8101أوت  01املؤرخ يف  01/19القانون رقم -

الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجلريدة الرمسية،  8113 يونيو 87

 .8101، 39 العدد

املؤرخ يف  13/12يعدل ويتمم القانون رقم  ،8107يوليو  87املؤرخ يف  07/19القانون رقم  -

، 76واملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، اجلريدة الرمسية، العدد  8113أوت  03

8107. 

املؤرخ يف  13/12يعدل ويتمم القانون رقم  10/8102/ 01املؤرخ يف  02/12القانون رقم  -

 07، 71 اجلريدة الرمسية، العدد واملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، 03/12/8113

 .8102 يونيو

الذي حيدد شروط ممارسة  01/13/8107املؤرخ يف  07/031املرسوم التنفيذي رقم  -

 .8107، 80 األنشطة التجارية غري القارة اجلريدة الرمسية، العدد

يل الذي حيدد كيفيات القيد والتعد 8101ماي 7املؤرخ يف  01/000املرسوم التنفيذي رقم  -

 .8101، 83 والشطب يف السجل التجاري، اجلريدة الرمسية، العدد

 
 :املراجع – ثانيا

أمحد خدجيي، قواعد املمارسات التجارية يف القانون اجلزائري، أطروحة دكتوراة، قانون  -

 .8109خاص، قسم احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اخلاج خلضر، باتنة، 

اإلطار القانوين ملمارسة األنشطة التجارية يف القانون اجلزائري،  نور الدين محيدوش، -

أطروحة دكتوراة، ختصص قانون أعمال، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .8109جامعة حممد خيضر بسكرة، 

، مذكرة 13/18سفيان بن قري، ضبط املمارسات التجارية على ضوء القانون رقم  -

 .8116-8112انون العام، كلية احلقوق، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، ماجستري، فرع الق
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حورية بورنان، حتديد شروط اكتساب صفة التاجر يف التشريع اجلزائري، جملة املنتدى  -

 .، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، جامعة حممد خيضر بسكرة9القانوين،العدد 

www.commerce.gov.dz 18:30الساعة  يف، 01/10/8106:تاريخ زيارة املوقع 

  

http://www.commerce.gov.dz/
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 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 10/12تأطير الحق في ممارسة االنشطة التجارية في ظل القانون 

 المعدل والمتمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

120401

nadjettehamlaoui@gmail.Com                                  mostaphasellali@ gmail.Com 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :امللخص
يندرج احلق يف ممارسة األنشطة التجارية على اختالفها ضمن احلقوق املدنية، اليت 

من األطر القانونية املسطرة اليت تكفل الدول تنظيمها مبوجب القوانني، حىت تتم ممارستها ض

تساير التوجهات االقتصادية للدول، وهو ما اقدم عليه املشرع اجلزائري من خالل اعادة 

املعدل واملتمم  10/12تنظيمه للقواعد اخلاصة بشروط ممارسة االنشطة التجارية بالقانون 

أطري املشرع اجلزائري اللساري املفعول، وهتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على كيفية ت

 . لشروط ممارسة االنشطة التجارية وفقا للقانون املذكور

احلقوق املدنية، األنشطة التجارية، التسجيل يف السجل التجاري،  :الكلمات املفتاحية

 .االشهار القانوين

Abstract: 

 The right to engage in various commercial activities falls within civil 

rights, which are guaranteed by the state to be regulated by law, so that they 

can be exercised within the legal framework that conforms to the economic 

orientations of the countries. 08, which aims at shedding light on how the 

Algerian legislator regulates the conditions for practicing commercial activities 

in accordance with the law. 

 key words: Civil rights, commercial activities, registration in the 

commercial register, the legal publicity., 
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 :مقدمة
يعد احلق يف ممارسة األنشطة التجارية من بني أهم احلقوق املدنية 

اخلاصة اليت يتم تأطريها مبوجب نصوص القانون، اليت كفلها املشرع بتنظيم 

خاص على اثر التحوالت التشريعية اليت كانت كنتيجة للتحوالت االقتصادية 

ارسة األنشطة اليت عرفتها اجلزائر أواخر الثمانينات، إذ أن تنظيم كيفية مم

التجارية كان يتم وفقا لبعض املواد يف القانون التجاري إال أن التحوالت دفعت 

باملشرع اجلزائري إىل إجياد نظام قانوين قائم بذاته لتنظيم هذا احلق بالنظر 

مرة من إىل أن السوق أضحت مفتوحة على املنافسة احلرة املؤطرة دستوريا أول 

حرية " 0449من دستور  73ة مبوجب املادة طرف املشرع اجلزائري صراح

حممد وكما يقول األستاذ  ،"التجارة والصناعة مضمونة، ومتارس يف إطار القانون

 حرية التجارة والصناعة مبدأ أساسي لكل األنظمة الليربالية" الشريف كتو

اذ متكن مبوجبها االفراد  اليت تسعى لتنشيط احلرية الثنائية يف اقتصادياهتا،

من املسامهة يف بناء احلياة االقتصادية واملشاركة فيها، فكل شخص بإمكانه أن 

ميارس نشاطا جتاريا أو صناعيا بعدما كانت الدولة هي اليت تتوىل بنفسها ذلك، 

فعلى هذا األساس تلزم الدولة بعدم التدخل يف االقتصاد ومزامحة اخلواص، 

 ".ة األنشطة إال يف حدود ضيقةوتقييد حرية مزاول

وتكريسا لذلك عمل املشرع على بذل اجلهود لتأطري وتنظيم ممارسة 

األنشطة التجارية وفقا لنصوص قانونية تضمن عدم احليدة عن األهداف 

غشت  00املؤرخ يف  10/12املتوخاة اليت يرمسها، وكان ذلك مبوجب القانون 

 19/ 07املعدل واملتمم بالقانون  8110لسنة  17اجلريدة الرمسية رقم  8110

املتعلق بشروط  8107لسنة  74اجلريدة الرمسية  8107يوليو  87املؤرخ يف 

مبوجب القانون  8102ممارسة األنشطة التجارية، مث طاله آخر تعديل سنة 

يهدف هذا القانون اىل حتديد " :، الذي تقضي املادة األوىل منه على02/12

فهو قانون يهدف اىل حتديد الشروط  ،"تجاريةشروط ممارسة األنشطة ال

الالزمة ملزاولة األنشطة التجارية وتبيان خمتلف االحكام املتعلقة هبذه 
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الشروط واملتمثلة يف إلزام كل من يرغب يف ممارسة التجارة سواء كان شخصا 

التسجيل يف السجل : اباخلضوع لشرطني اساسيني ومهطبيعيا أو معنويا 

 .م بإجراءات اإلشهار القانوينالقياو ،التجاري

وتنظيم املشرع اجلزائري للتسجيل يف السجل التجاري والقيام بإجراءات 

االشهار القانوين مل يكن وليد هذا القانون بل وجد قبل وبعد االستقالل مبوجب 

العديد من النصوص التشريعية اليت تعكس النمط السائد يف كل مرحلة، ولعل 

،املتعلق بالسجل التجاري والذي 0441غشت  02: ملؤرخ يفا 41/88أمهها القانون 

 2املواد األوىل و بإستثناء 10/12من القانون  07ألغت أحكامه مبوجب املادة 

على النصوص  منه، واالبقاء 77و 78و 70و 81و 02و 8 مكرر 01و 0مكرر 01و

غشت املذكور أعاله سارية بصفة  02املؤرخ يف  88/ 41التطبيقية للقانون رقم 

انتقالية حىت بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية اجلديدة اليت تلغيها 

، حيث شرع املشرع *املخالفة ألحكام هذا القانون  املراسيم التنفيذية بإستثناء

 .8101ابتداء من سنة  10/12ون يف إصدار النصوص التنظيمية للقان

كيف أطر املشرع احلق يف : ومنه فاالشكالية اليت تطرحها هذه الدراسة

املعدل واملتمم؟ واليت نعتمد  10/12ممارسة األنشطة التجارية مبوجب القانون 

 :لغرض االجابة عليها التقسيم التايل

 التسجيل يف السجل التجاري: احملور االول
ري نوعية األنشطة التجارية املمارسة وحجمها، يترجم السجل التجا

وعدد التجار املقبلني على ممارستها سواء تعلق األمر بأشخاص طبيعيني أو 

 . معنويني، فضال عما حيققه من تكريس ملبدأ العالنية بني التجار واملتعاملني

 :مفهوم السجل التجاري وتنظيمه - أوال
التشريعات املقارنة مبوضوع السجل التجاري فتبنته يف أنظمتها  اهتمت

القانونية ملا له من أمهية يف دعم السرعة واالئتمان اللذان تتميز هبما احلياة 

 .املشرع اجلزائري يف هذا الشأن التجارية وممارسة أنشطتها املختلفة على غرار
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 :تعريف السجل التجاري -أ 
الفقهية للسجل التجاري عديدة حناول التطرق للبعض منها  إن التعاريف

عبارة عن دفتر تفرد فيه لكل تاجر، سواء " :هناك من يعرفه على أنهف: فقط

كان شخصا طبيعيا أو معنويا، صفحة يدون فيها البيانات اخلاصة هبؤالء 

 .1"األشخاص ونشاطهم التجاري، حتت رقابة واشراف الدولة

ر يضم بيانات عن التجار ختصص فيه صفحة لكل دفت:"كما يعرف بأنه

 ،2"تاجر تقيد فيها بيانات عنه وعن نشاطه

فلم يتطرق املشرع اجلزائري من : أما التعريف القانوين للسجل التجاري 

خالل النصوص القانونية املتعلقة بالسجل التجاري اىل تعريفه، ومرد ذلك أن 

 10/12ان كذلك بالنسبة للقانون التعريف من اختصاص الفقه، كما أن األمر سي

ومل يكن من اليسر اجياد تعريفات للسجل التجاري يف التشريعات املقارنة وذلك 

لعزوفها عن القيام مبثل هذه التعاريف، وميكن االستشهاد يف هذا الصدد بتعريف 

يف املادة األوىل اليت جاء  لسلطنة عمان 17/30السجل التجاري يف القانون رقم 

تنشأ يف وزارة التجارة والصناعة أمانة للسجل التجاري يعهد اليها " أنهفيها 

سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه املعلومات املتعلقة بالتجار  مبسك

 ".والشركات واألشخاص املعنوية العامة وفقا ألحكام هذا القانون

 يف املادة الثانية من نظام سجل التجارة على أن األردينكما عرفه املشرع 

السجل املعد يف الوزارة ومراكز احملافظات لتسجيل ": السجل التجاري هو

 ". 3املعلومات اخلاصة بالتاجر اليت يتطلبها القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه

                                                 
فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري، االعمال التجارية، التاجر،  - 1

 . 012، ص 0441احلريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 
األعمال التجارية، التاجر، مدخل للقانون التجاري، "شاديل نور الدين، القانون التجاري  - 2

 . 011، ص 8117، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، "احملل التجاري
عباس كرمي، مبادئ القانون التجاري، األعمال التجارية، احملل التجاري، العقود  زهري - 3

 .019 ، ص0443، 8التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ط
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/ 70من القانون  10فإنه عرف السجل التجاري يف املادة املصري أما املشرع 

يعد يف كل حمافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير " :0439لعام 

التجارة سجل جتاري أو أكثر يقيد فيه أمساء التجار اخلاضعني ألحكام هذا 

 .1"القانون

ومنه ومن خالل هذه التعاريف اليت أوردناها على سبيل املثال وليس 

عة من احلصر من الزاوية الفقهية أو القانونية جند أهنا تتفق على جممو

الزامي، وعمومي، هبا السجل التجاري من خالل أنه  اليت يتميز اخلصائص

تفاديا ومنعا ألي لبس بني  ورمسي، ومصدر معلومات وبيانات، وأداة اشهار قانوين

 ، 2األمساء املتشاهبة

اضافة اىل اتفاقها على أهم الوظائف اليت يقوم هبا السجل التجاري  -ب

 وظيفة استعالميةوكذلك  احصائية، وأخرى ونيةقانوتتمثل أساسا يف وظيفة 

وميكن أن نستخلص هذه املهام من خالل استقراء أحكام . اقتصاديةوأخرى 

السالف الذكر لتحديد هذه  10/12النصوص القانونية والسيما القانون 

 .الوظائف وأمهيتها

تنص على :8 ف/10/12من القانون  18املادة : الوظيفة االستعالمية* 

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رمسيا يؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي "

اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية ملمارسة نشاط جتاري، ويقيد به أمام 

، وهذا ما يعين أن البيانات املقيدة يف "الغري اىل غاية الطعن فيه بالتزوير

ارسة النشاط هي قرينة السجل التجاري املتعلقة بأهلية التاجر القانونية ملم

قاطعة على أهنا صحيحة ومرد ذلك اىل الرقابة اليت ميارسها القضاء من خالل 

                                                 
لسنة  03عبد احلميد الشواريب، نظرية األعمال التجارية والتاجر، وفقا لقانون التجارة  - 1

، ص 8118، الفقه والقضاء والتشريع،، دار النشر منشأة املعارف، مصر، االسكندرية، 0444

003. 
دراسة  القيد يف السجل التجاري ويف سجل الصناعة التقليدية واحلرف، نور الدين قاستل، - 2

 .808، ص 8114ة،دار بغدادي للطباعة والنشر،و التوزيع، اجلزائر، مقارن
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ترقيمه وتأشريه للسجل التجاري املمسوك من قبل املركز الوطين للسجل 

 .التجاري

بالزام  10/12من القانون  08وتقضي املادة  :الوظيفة االحصائية* 

يوما  01يرسل بأية وسيلة مالئمة يف أجل املركز الوطين للسجل التجاري أن 

اليت تلي الشهر السابق، كل املعلومات اليت تتعلق بعمليات التسجيل املنجزة خالل 

الشهر املعين اىل مصاحل كل من الضرائب وصناديق الضمان االجتماعي لغري 

 .األجراء واإلحصاء

تتجسد هذه الوظيفة من خالل استعانة اخلرباء  :الوظيفة االقتصادية* 

واملتخصصون عند رمسهم لسياسة الدولة العامة من الناحية االقتصادية بكل 

 . املعلومات اليت يتضمنها السجل التجاري

تتضح مالمح الوظيفة القانونية للسجل التجاري  :الوظيفة القانونية* 

يد البيانات املتعلقة بالتجار من خالل أنه نظام قانوين موضوعي، يعمل على ق

ومركزهتا وشرط الزم الكتساب صفة التاجر وهو قرينة قاطعة على ذلك، من 

 .خالل اشهار البيانات واملعلومات املتعلقة بكل من التاجر الطبيعي او املعنوي

أسند املشرع اجلزائري مهمة تسيري السجل التجاري اىل جهازين  وقد

 18يف املادة  10/12سجل التجاري وفق حدد القانون اثنني مها املركز الوطين لل

ميسك السجل التجاري املركز ": منه اجلهة املخولة مبسك السجل التجاري بقوهلا

،يعترب مؤسسة ادارية 1"الوطين للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي

مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل يقوم مبهمة اخلدمة 

عمومية حتت وصاية وزير التجارة، مقره اجلزائر العاصمة كما يعترب تاجرا يف ال

                                                 
ملتعلق بالسجل ا 0441غشت سنة  02املؤرخ يف  41/88من القانون  12تقضي املادة  - 1

ينشأ لدى كل جملس قضائي حتت الرقابة القضائية صحيفة قضائية "التجاري على أنه 

 ".القانون ذلك للتاجر ال تطلع عليها اال السلطات اليت خيوهلا
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واملراكز احمللية للسجل التجاري اليت تعترب من ضمن اهلياكل  1عالقاته مع الغري

مأمور "الفرعية للمركز الوطين للسجل التجارييسريها يديرها شخص يسمى 

ي، ويعترب املأمور هبذه الصفة له صفة الضابط العمومي واملساعد القضائ" املركز

 .2خمتصا بإعداد العقود الرمسية اخلاصة بالقيد يف السجل التجاري وحتريرها

 :األحكام املتعلقة بالتسجيل يف السجل التجاري - ثانيا
نتطرق لكل األحكام القانونية املتعلقة باألشخاص امللزمون بالقيد يف 

واالجراءات املتبعة للتسجيل مث السجل التجاري والشروط الواجب توافرها، 

اآلثار القانونية للقيد يف السجل التجاري وآثار عدم القيد أو القيد غري 

 . الصحيح

 :األشخاص امللزمون بالقيد يف السجل التجاري وشروطه واجراءاته -أ 
 04بالنسبة للملزمون بالقيد يف السجل التجاري فقد حددهتم املادتني 

  :ي اجلزائري كما يليمن القانون التجار 81و

كل شخص طبيعي له صفة التاجر يف نظر القانون اجلزائري وميارس اعماله  .0

 .التجارية داخل القطر اجلزائري

كل شخص معنوي، تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه جتاريا، ومقره يف اجلزائر  .8

 "أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

ارج وتفتح يف اجلزائر وكالة أو فروعا كل مقاولة جتارية يكون مقرها يف اخل .7

 .أو مؤسسة أخرى

 .كل ممثلية جتارية أجنبية متارس نشاطا جتاريا على التراب الوطين .0

                                                 
، املتضمن القانون 0448فرباير  02، املؤرخ يف 48/92املرسوم التنفيذي رقم  من 0 املادة - 1

 87، الصادرة يف 00األساسي اخلاص باملركز الوطين للسجل التجاري وتنظيمه، ج ر عدد 

 .03/17/0443، املؤرخ يف 43/40، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 0448فرباير 
املتضمن القانون األساسي  02/18/0448املؤرخ يف  48/94من املرسوم التنفيذي  8املادة  - 2

: الصادرة بتاريخ 00اخلاص مبأموري املركز الوطين للسجل التجاري، ج ر عدد 

87/18/0448. 
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احملدد للقواعد  0449يناير  01املؤرخ يف  49/10إىل ذلك أن األمر  ضف

اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف على وجوب قيد كل مؤسسة حرفية وكل 

 .1مؤدي خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

من القانون التجاري اجلزائري وجوب تسجيل كل  817وتضيف املادة 

 .مستأجر مسري حملل جتاري

األنشطة  :من القيد يف السجل التجاري ما يلي 10/12كما يستثين القانون 

، الشركات املدنية والتعاونيات اليت 49/10الفالحية، احلرفيون يف مفهوم األمر 

ال تكون هدفها الربح، املهن املدنية احلرة اليت ميارسها أشخاص طبيعيون، 

ري اخلدمات العمومية باستثناء املؤسسات العمومية املكلفة بتسيري املكلفة بتسي

 .2املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

 :الشروط الواجب توافرها للتسجيل يف السجل التجاري - ب
شروطا يشترط يف الشخص الذي يرغب يف ممارسة نشاط جتاري 

بأن يكون متمتعا حبقوقه املدنية، ومل حيكم عليه الرتكابه جرائم  شخصية

 وأن ال يكون خاضعا لنظام خاص ينص على حالة التنايف، باالضافة اىل معينة،

 :ونوجزها يف اآليت شروط موضوعية

من القانون  81و 04أن يكون موضوع النشاط جتاريا، وهو ما تؤكده املادتني  

 .التجاري

 .أن ميارس النشاط بامسه وحلسابه اخلاص 

 .10/12من القانون  9ة نص املادممارسة النشاط التجاري يف اجلزائر، حسب  

أن ميارس النشاط التجاري على سبيل االعتياد، حسب مقتضى املادة االوىل  

 .من القانون التجاري

                                                 
 :الصادرة بتاريخ 17ج ر عدد  01/10/0449املؤرخ يف  49/10من األمر  87املادة  - 1

 .(املتعلق بالقواعد اليت حتكم الصناعة التقليدية واحلرف) 00/10/0449
 .املرجع السابق، 10/12من القانون  13املادة  - 2
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 :إجراءات التسجيل يف السجل التجاري -ج

 ، بالتسجيل يف السجل التجاري10/12من القانون  1يقصد حسب املادة  

الفقرة الثانية من املادة املذكورة أن  تضيف، كما "كل قيد أو تعديل أو شطب"

كيفيات القيد والتعديل والشطب يف السجل التجاري حتدد عن طريق التنظيم، 

ساري املفعول،  1 02/10/0443املؤرخ يف  43/00حيث بقي املرسوم التنفيذي رقم 

الذي  17/11/8101املؤرخ يف  01/000: اىل غاية صدور املرسوم التنفيذي رقم

ات القيد والتعديل والشطب يف السجل التجاري تطبيقا ألحكام املادة حيدد كيفي

 .2اخلامسة منه

وقد حدد هذا املرسوم اجلديد الوثائق املطلوب للتسجيل حسب كل حالة، 

إذ يؤهل مأمور الفرع احمللي للمركز الوطين للسجل التجاري بتسجيل كل شخص 

 .ر مبرحلتني رئيسيتني، واليت مت3طبيعي أو اعتباري على أساس هذا امللف

 :مرحلة إيداع الوثائق اخلاصة بالتسجيل يف السجل التجاري - 0
يتقدم بطلب التسجيل يف السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي 

،مباشرة أمام املصلحة 4ملزم به طبقا للتشريع املعمول به، أو ممثله القانوين

املختصة إليداع الطلب يف السجل التجاري مرفقا بالوثائق الالزمة واستنادا 

للبيانات الواردة مبدونة األنشطة االقتصادية اخلاضعة للقيد يف السجل 

التجاري سواء كانت هذه النشاطات رئيسية أو ثانوية، قارة أو غري قارة وحسب 

                                                 
املتعلق بشروط القيد يف السجل  02/10/0443: املؤرخ يف 43/00: املرسوم التنفيذي رقم - 1

 17/017رسوم التنفيذي املعدل واملتمم بامل 04/10/0443: بتاريخ 11:التجاري، ج ر، عدد

 .13/08/8117املؤرخة يف  31:عدد ، ج ر10/08/8117املؤرخ يف
حيدد كيفيات القيد والتعديل  17/11/8101: املؤرخ يف 01/000املرسوم التنفيذي  - 2

 .07/11/8101:، بتاريخ80: والشطب يف السجل التجاري، ج ر عدد
 .املرجع نفسه 01/000من املرسوم  01املادة  - 3
 .، املرجع نفسه01/000من املرسوم التنفيذي  8املادة  4
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حيث توىل املرسوم اجلديد ( لتعديل، الشطبالقيد، ا) كل حالة من احلاالت

 .توضيح حمتوى امللف الذي يودع حسب كل حالة

فقد حدد الوثائق املطلوبة لقيد : فالنسبة للقيد يف السجل التجاري

وكذا الوثائق املطلوبة لقيد شخص ، شخص طبيعي ممارس لنشاط جتاري رئيسي

 معنوي ممارس لنشاط رئيسي

 81فقد تناول املشرع يف املادة : أما يف حالة الشطب من السجل التجاري

احلاالت اليت يتم فيها الشطب من السجل  01/000من املرسوم التنفيذي 

التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، حل الشركة :التجاري على أهنا

ط التجارية، حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشا

 .جتاري مبستخرج سجل جتاري منتهي الصالحية

من املرسوم املذكور، أن طلب الشطب يقدم من التاجر  80كما أضافت املادة 

املعين شخصا طبيعيا أو معنويا، أو من ذوي حقوقه يف حالة الوفاة أو من مصاحل 

املراقبة املؤهلة أمام اجلهات القضائية املختصة بعد التأكد من عدم احترام 

 .1جراءات املطلوبةاإل

املعدل واملتمم للقانون  87/13/8107املؤرخ يف  07/19وقد أضاف القانون 

وسيلة أخرى جديدة للتسجيل يف السجل التجاري أال وهي الطريقة  10/122

االلكترونية، اليت متكن من إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء 

 .الكتروين حيدد منوذجه عن طريق التنظيم

 :مرحلة إجراء الفحص للوثائق املودعة من طالب التسجيل – 8
بالفروع احمللية للمركز ( القيد، التعديل، الشطب) بعد ايداع ملف التسجيل

الوطين للسجل التجاري تأيت املرحلة الثانية املتعلقة بفحص امللف ومعاينة 

                                                 
 .، املرجع نفسه01/000من املرسوم التنفيذي رقم  81/80املادة  - 1
 10/12املعدل واملتمم للقانون  87/13/8107املؤرخ يف  07/19مكرر من القانون  11املادة  - 2

 .املرجع السابق
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واألشخاص الوثائق املطلوبة املكونة له حسب طبيعة النشاط اخلاضع للقيد 

امللزمون بالقيد للتأكد من مدى مطابقته للنصوص القانونية السارية املفعول 

 .وحسب كل حالة

وتناط هذه املهمة مبأمور الفرع احمللي للمركز الوطين للسجل التجاري 

الذي يؤهل قانونا لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري يف السجل التجاري على 

 .1أساس امللف املطلوب

فحص امللف أمام طالب التسجيل إلضفاء الشفافية للتأكد من  حيث يتم

مدى مطابقة الوثائق املرفقة للطلب مع النصوص القانونية والتأكد من مدى 

مطابقة التصرحيات واملعلومات الصادرة من طالب التسجيل للوثائق املرفقة 

 .2للطلب مع ضرورة التأكد من هويته

عتماد على مدونة األنشطة االقتصادية وتستند عملية املطابقة عمليا باال

للتأكد من أن املدونة تتضمن هذا النشاط، وكذا الشروط املتعلقة بالتجهيز 

التجاري واألحكام اخلاصة باألنشطة واملهن املقننة اخلاضعة للتسجيل يف 

السجل التجاري وكذا األحكام املتعلقة بكيفية ممارسة األنشطة التجارية القارة 

 .مع تسليم املعين وصال بذلك وغري القارة

 :آثار القيد يف السجل التجاري والعقوبات املرتتبة عن اإلخالل بأحكامه -د
يترتب على القيد الصحيح يف السجل التجاري آثار هامة، وتتمثل  -0 

 : بالنسبة لألشخاص الطبيعية يف

إذا توافرت الشروط الشخصية واملوضوعية اليت : اكتساب صفة التاجر -

 .سبقت اإلشارة اليها

إن القيد يف السجل التجاري ليس شرطا الكتساب  :تثبيت صفة التاجر -

هو اجراء هدفه تثبيت هذه الصفة التجارية لألشخاص  وإمناصفة التاجر 

                                                 
 .تمم، املرجع السابقاملعدل وامل 10/12من القانون  01املادة  - 1
 .043نور الدين قاستل، املرجع السابق، ص  - 2
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الذين توافرت فيهم شروط اكتساب صفة التاجر وفقا للمادة األوىل من القانون 

 .اريالتج

مينح : االذن باستمرار املمارسة احلرة للنشاط التجاري اخلاضع للقيد -

القيد يف السجل التجاري للتاجر احلق يف ممارسة النشاط التجاري وهو االمر 

 02/12/8110: املؤرخ يف 10/12من القانون  0/8 الذي تضمنته املادة

 ."اريلنشاط التجمينح هذا التسجيل احلق يف املمارسة احلرة ل:"بقوهلا

معناها تسليم املعين مستخرج و: وحدوية مستخرج السجل التجاري -

واحد من السجل التجاري طيلة مدة املمارسة الفعلية للنشاط التجاري، وهذه 

األحادية ليس معناها أحادية ممارسة النشاط بل إن االمر يتعلق بالقيد فقط، 

ثانوية اىل جانب فاملعين باألمر ميكنه ممارسة عدة نشاطات جتارية أخرى 

بأن القيد يف السجل التجاري  10/12نشاطه الرئيسي، وقد قضت احكام القانون 

له طابع شخصي، وال يسلم للخاضع للقيد يف السجل التجاري إال رقم واحد 

للقيد الرئيسي الذي ال ميكن تغيريه اىل غاية شطبه، كما يتم القيد الثانوي 

 فقرة الثالثة 17المر ذاته بالنسبة للمادة ، وهو ا1بالرجوع اىل القيد الرئيسي

 .10/12من القانون 

" اليت جاء فيها انه 10/12من القانون  18الفقرة  18تؤكد أحكام املادة و

يعد مستخرج السجل التجاري سندا رمسيا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري 

أمام الغري اىل  يتمتع بكامل أهليته القانونية ملمارسة نشاط جتاري، ويعتد به

من القانون ذاته أنه ال ميكن  10وتضيف املادة " غاية الطعن فيه بالتزوير

خلصومة إال امام اجلهات الطعن يف السجل التجاري يف حالة الزناع أو ا

 .يف االثبات قطعيةأي أن حجيته ، القضائية

                                                 
 املرجع السابق  01/000من املرسوم التنفيذي  11املادة  - 1



  ـــــــــــــــــــــــ

- 443 - 

 

يها كما ان عدم املبادرة اىل القيد يف السجل التجاري ال ميكن االستناد عل

دون االستفادة من 1للتهرب من املسؤوليات والواجبات املالزمة هلذه الصفة 

 . احلقوق املترتبة عن هذه الصفة

 :ألشخاص املعنوية فتتمثل أساسا يفأما بالنسبة آلثار القيد بالنسبة ل

يؤدي القيد يف السجل التجاري اىل اكتساب  :كتساب الشخصية املعنويةا

الشركة الشخصية املعنوية وتصبح شخصا قانونيا هلا حقوق والتزامات إذ ال 

من تاريخ قيدها يف السجل التجاري وقبل إمتام  إالتتمتع بالشخصية املعنوية 

هذا االجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة وحلساهبا متضامنني 

اذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن  إاليد أمواهلم، من غري حتد

فالقيد  2تأخذ التعهدات املتخذة، فتعترب التعهدات تعهدات الشركة منذ تأسيسها

بالنسبة للشركة هو مبثابة شهادة امليالد هلا، وشرطا لنشوء شخصيتها املعنوية 

 . 3ومتتعها باألهلية القانونية 

  :العقوبات املرتتبة عن عدم القيد يف السجل التجاري واملسؤولية املدنية -8
السالف الذكر، عقوبات جزائية على  10/12لقد رتب املشرع يف القانون 

عدم القيد يف السجل التجاري أو على القيد غري الصحيح، وذلك يف الباب الثالث 

 .ملدنية وفقا للقواعد العامةإضافة إىل املسؤولية ا 4املعنون باجلرائم والعقوبات

مهمة معاينة هذه املخالفات إىل  10/12من القانون  71وقد أوكلت املادة 

الضباط وأعوان الشرطة املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية 

واملوظفون التابعون لألسالك اخلاصة باملراقبة التابعة لإلدارات املكلفة بالتجارة 

ع الساري املفعول املطبق على املمارسات التجارية ومنحهم والضرائب وفقا للتشري

                                                 
 .من القانون التجاري 88من املادة  8الفقرة  - 1
 .من القانون التجاري 104املادة  - 2
 .897املرجع السابق، ص  الدن قاستل،نور  - 3
 يف املؤرخ 10/12القانون  من( 00- 01- 74- 72- 73- 70- 77- 78- 70- 71)املواد  - 4

 .املعدل واملتمم، املرجع السابق ،8110أوت  00
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الصالحيات للكشف عن هذه املخالفات وتطبيق القانون بشأهنا واليت نذكرها 

 :تباعا

  1:ممارسة نشاط جتاري قار دون التسجيل يف السجل التجاري. 

  2:ممارسة نشاط جتاري غري قار دون التسجيل يف السجل التجاري. 

  باستثناء الزوج واألصول والفروع من  :نشاط جتاري بالوكالة ممارسة

دج  001110111الدرجة األوىل ويعاقب على هذه اجلرمية بغرامة من 

دج تطبق على صاحب السجل التجاري واملستفيد على حد  101110111اىل

سواء وعلى املوثق أو أي شخص اخر قام بتحريرها ويأمر القاضي بشطب 

 . 3وع اجلرميةالسجل التجاري موض

 يعاقب كل من يقوم  :املخالفات املتعلقة بالقيد على أساس التصريح الكاذب

بسوء نية باإلدالء بتصرحيات غري صحيحة او معلومات غري كاملة هبدف 

 .4دج 1110111اىل  110111التسجيل يف السجل التجاري بغرامة من 

كما يعاقب كذلك كل من يقلد أو يزور مستخرج السجل التجاري أو الوثائق 

دج  0110111واحدة وبغرامة من ( 0)اشهر اىل سنة  9املرتبطة به باحلبس من 

دج، وزيادة على هذه العقوبات يأمر القاضي تلقائيا بغلق احملل  001110111اىل 

تزوير من ممارسة أي نشاط التجاري موضوع املخالفة مع إمكانية منع القائم بال

 5.سنوات( 11)جتاري ملدة أقصاها 

 املخالفات املتعلقة بالقيد غري الكامل 

يعاقب على ممارسة نشاط مهنة مقننة خاضعة للتسجيل يف السجل  

 1110111دج اىل  110111بغرامة من( هنائي) التجاري دون رخصة أو اعتماد

                                                 
 .املرجع نفسه املعدل واملتمم، 10/12من القانون  70املادة  - 1
 .املعدل واملتمم، املرجع نفسه 10/12من القانون  78املادة  - 2
 .املعدل واملتمم، املرجع نفسه 10/12من القانون  72املادة  - 3
 .املعدل واملتمم، املرجع نفسه 10/12من القانون  77املادة  - 4
 .نفسهاملعدل واملتمم، املرجع  10/12من القانون  70املادة  - 5
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وعالوة على ذلك حيكم القاضي بغلق احملل التجاري، ويف حالة التسوية  دج،

اشهر ابتداء من تاريخ املعاينة للجرمية حيكم القاضي تلقائيا بشطب  17خالل 

 .01السجل التجاري وفقا للمادة 

كما انه يعترب من قبيل املخالفات اليت تدرج ضمن خمالفات القيد غري 

اشهر تبعا  17تخرج السجل التجاري يف أجل الكامل عدم تعديل بيانات مس

للتغريات الطارئة على الوضع أو احلالة القانونية للتاجر اليت حددها املشرع 

تغيري عنوان الشخص الطبيعي التاجر، تغيري املقر االجتماعي للشخص  :كااليت

االعتباري، تغيري عنوان املؤسسة الفرعية، تعديل القانون األساسي للشركة، 

دج والسحب املؤقت للسجل التجاري من  0110111دج اىل  010111ة من بغرام

 .منه 71وفقا للمادة  قبل القاضي اىل أن يسوي التاجر وضعيته

كما يعاقب على ممارسة نشاط جتاري قار دون حيازة حمل جتاري بغرامة 

ويف حالة عدم تسوية التاجر لوضعيته خالل  دج 0110111دج اىل  010111من 

 .01اشهر حيكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري وفقا للمادة  17

وينتج عن ممارسة جتارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق 

دج اىل  810111اإلداري املؤقت للمحل التجاري املعين ملدة شهر واد وغرامة من 

م تسوية التاجر لوضعيته خالل شهرين، حيكم دج ويف حالة عد 8110111

 .10/12من القانون  00القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري وفقا للمادة 

 : أما املسؤولية املدنية املترتبة عن عدم القيد يف السجل التجاري

كما انه وتطبيقا ألحكام املسؤولية املدنية اليت تعين جرب الضرر الذي قد 

ر وذلك من خالل عدم قيام اخلاضع للقيد بااللتزامات يلحق الغري املتضر

القانونية اليت كانت سببا يف احداث الضرر وهو االمر املنصوص عليه يف القانون 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا  "منه 080املدين يف املادة 

فات من وفقا لقاعدة التعويض عما " للغري يلتزم من كان سببا فيه بالتعويض

 .كسب وما حلق من ضرر
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 االشهار القانوني  :احملور الثاني
لقد نص املشرع اجلزائري إضافة إىل شرط التسجيل يف السجل التجاري 

على إجراء اإلشهار القانوين اإللزامي كشرط ثان ملمارسة النشاط التجاري، 

القانوين يف تنظيم النشاط  وتكمن أمهية وجوبية القيام بإجراء اإلشهار

التجاري وتشجيع الثقة واالئتمان كأساس املعامالت بني التجار، ذلك أنه يهدف 

إىل إطالع الغري وإعالمهم بكل ما خيص نشاط التاجر ومركزه القانوين سواء 

 .كان شخص طبيعي أو معنوي

ولتحقيق ذلك كان من الالزم إنشاء آليات خاصة يتم بواسطتها اإلشهار 

لقانوين من أمهها النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية، اليت ينظمها املرسوم ا

 .املتعلق بإعداد النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية 48/31التنفيذي رقم 

 :تعريف اإلشهار القانوني وطبيعته القانونية - أوال
 اجراء ُمكمل للقيد يقوم به املركز"ُيعرف اإلشهار القانوين على أنه 

الوطين للسجل التجاري على نفقة اخلاضع، قد يكون هذا اإلجراء سابق للقيد 

، كما ان هناك من يقيد يف 1أو الحق له، ويعاقب كل من ال يلتزم هبذا اإلجراء

السجل التجاري وال يلزم بالشهر القانوين كاملؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .2"الصناعي والتجاري

من هذا التعريف نستنتج أن اإلشهار القانوين هو إجراء وجويب على كل 

شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد يف السجل التجاري القيام به على نفقته 

، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف 3لدى املركز الوطين للسجل التجاري

 4.املعدل واملتمم 10/12القانون 

                                                 
 املعدل واملتمم،املرجع السابق 10/12من القانون  79و مكرر 71،71طبقا للمواد  - 1
عيسى بكاي، نظام القيد يف السجل : ، نقال عن882 نور الدين قاستل، املرجع السابق، ص - 2

 .8110-8111مذكرة ماجستري لسنة  التجاري بني القانون والواقع يف اجلزائر،
 .، املرجع السابق31-48من املرسوم التنفيذي  18ادة امل - 3
 .املعدل واملتمم، املرجع السابق 10/12من القانون  79و 10مكرر  71مكرر،  71،71املواد  - 4
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ق إلجراء القيد يف السجل التجاري كما يف وقد يكون هذا اإلجراء ساب

حالة إشهار العقود التأسيسية بالنسبة للشخص املعنوي، وقد يكون الحق له 

كإجراء اإلشهار على التصرفات املترتبة على القيد يف السجل التجاري مثل حالة 

إال أن وجوبية القيام بإجراء اإلشهار القانوين  1تعديل وتعليق النشاط التجاري،

 تقتصر على كل األشخاص اخلاضعني إلجراء القيد يف السجل التجاري، إذ ال

هناك بعض األشخاص اليت أعفاها القانون من إلزامية اإلشهار القانوين بصفة 

، وأشخاص أعفاها 2كلية وهي املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

التسجيل يف السجل  القانون بصفة جزئية من هذا اإلجراء، كالشركات حديثة

التجاري والشركات املنشأة يف إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب بالنسبة 

، كما تطرق املشرع إىل أنواع اإلشهار 3إلجراءات اإليداع القانوين حلساباهتا

املعدل واملتمم، واللذان نتطرق هلما على  10/12القانوين وحددها يف القانون 

 .4التوايل

 القانوني بالنسبة للشخص املعنوي اإلشهار: النوع األول
إن اإلشهار القانوين هو إجراء وجويب على كل شخص معنوي سواء تعلق 

األمر بشركة أو مؤسسة خاضعة للقيد يف السجل التجاري القيام به لدى الفروع 

احمللية للمركز الوطين للسجل التجاري املكلف بإعداد النشرة الرمسية 

اطالع الغري مبحتوى العقود التأسيسية وخمتلف لإلعالنات القانونية، هبدف 

التصرفات القانونية اليت يقوم هبا وكذا مركزه املايل وكل األحكام والقرارات 

 10/12من القانون  00الصادرة عن اجلهات القضائية، وفقا ملا تضمنته املادة 

جيب على كل شركة جتارية أو أية مؤسسة خاضعة : "املعدل واملتمم، على أنه

                                                 
 .870، 870 ص نور الدين قاستل، املرجع السابق، ص - 1
 .املرجع السابق املعدل واملتمم، 10/12من القانون  03ادة امل - 2
 .املعدل واملتمم،املرجع نفسه 10/12القانون  من 00،املادة 17و 18الفقرة  - 3
 .884ملرجع السابق، ص نور الدين قاستل، ا - 4
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لتسجيل يف السجل التجاري القيام باإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف ل

 ."التشريع والتنظيم املعمول هبما

يقصد باإلشهار القانوين، بالنسبة "على أنه  08كما أضافت أحكام املادة 

اطالع الغري مبحتوى األعمال التأسيسية للشركات  لألشخاص االعتباريني،

والتحويالت والتعديالت وكذا العمليات اليت متس رأس مال الشركة ورهون 

كذا احلسابات واإلشعارات احليازة وإجيار التسيري وبيع القاعدة التجارية و

 .املالية

كما تكون موضوع إشهار قانوين صالحيات هيئات اإلدارة أو التسيري 

 .عتراضات املتعلقة هبذه العملياتدها ومدهتا وكذا كل االوحدو

وعالوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة اليت تتضمن تصفيات 

ودية او إفالس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط احلق يف ممارسة التجارة، 

 ".أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوين على نفقة املعين

كما أن الشركة مبجرد تكوينها تعترب شخصا معنويا غري أن هذه الشخصية 

ال تكون هلا حجية على الغري إال بعد استيفاء إجراءات الشهر اليت ينص عليها 

، ومن مث فإن إجراء اإلشهار القانوين بالنسبة لألشخاص االعتبارية 1القانون

النشرة الرمسية  يعد كشرط الكتساب الشخصية املعنوية، والذي يتم لدى

اليت تنص  48/31من املرسوم التنفيذي  18لإلعالنات القانونية، وفقا للمادة 

تدرج يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية اإلشهارات القانونية اليت  : "بأنه

 " يقررها يف جمال اإلشهار التشريع والتنظيم املعمول هبما

 للشخص الطبيعي  اإلشهار القانوني بالنسبة: النوع الثاني
إن إلزامية إجراء اإلشهار القانوين ال تقتصر على الشخص املعنوي فقط 

 10فقرة  01بل تتعداه إىل الشخص الطبيعي، حيث أنه بالرجوع إىل نص املادة 

                                                 
 .املتضمن القانون املدين، املرجع السابق 31/12من االمر  003املادة  - 1
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جيب على كل :" املعدل واملتمم اليت تنص على أنه 10/12من القانون  18و

 لقة باإلشهارات القانونية،شخص طبيعي تاجر ان يقوم باإلجراءات املتع

هتدف االشهارات القانونية اإللزامية، بالنسبة لألشخاص الطبيعيني 

التجار، إىل إعالم الغري حبالة وأهلية التاجر وبعنوان املؤسسة الرئيسية 

لالستغالل الفعلي لتجارته ومبلكية احملل التجاري، وكذا بتأجري التسيري وبيع 

 ".احملل التجاري

الذي نص بأن تدرج يف النشرة الرمسية  48/31املرسوم إضافة إىل 

لإلعالنات القانونية اإلشهارات القانونية اليت يقررها يف جمال اإلشهار التشريع 

 1.والتنظيم املعمول هبما

وعليه فإن االشهار القانوين بالنسبة للشخص الطبيعي هواجراء الزامي 

الرمسية لإلعالنات  على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم به لدى النشرة

بغرض اعالم الغري  2القانونية املكلف بإعدادها املركز الوطين للسجل التجاري

بوضعيته القانونية ومركزه املايل ونشاطه التجاري وكل التصرفات القانونية 

 .اليت ترد على حمله التجاري وكل األحكام الصادرة عن اهليئات القضائية

بعد تعريف اإلشهار القانوين يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية له، 

فيما اذا كان هذا االشهار هو اجراء منفصل عن اجراء القيد يف السجل التجاري 

 .أم أنه أثر من آثاره، وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف الفرع املوايل

جنده ينص على  يف الفقرة الثانية من نفس القانون 01ومن خالل املادة 

أن اهلدف من االشهارات القانونية االلزامية، بالنسبة لألشخاص الطبييعني 

حبالة وأهلية التاجر وبعنوان املؤسسة الرئيسية  اعالم الغريالتجار، هو 

لالستغالل الفعلي لتجارته مبلكية احملل التجاري، وكذا بتأجري التسيري وبيع 

 .احملل التجاري

                                                 
 .املرجع السابق ،48/31من املرسوم التنفيذي  18املادة  - 1
 .املرجع نفسه ،48/31من املرسوم التنفيذي  10املادة  - 2
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فصل فيما اختلف فيه الفقه، واعترب االشهار القانوين ومن مث فإن املشرع 

اجراء يهدف اىل حتقيق نتيجة، فهو بذلك اجراء منفصل عن اجراء القيد يف 

 .السجل التجاري وليس أثر ناتج عنه

املعدل واملتمم ال جند أي نص  10/12إضافة اىل أنه وباستقراء القانون 

ثر من آثار القيد يف السجل التجاري قانوين يشري اىل أن االشهار القانوين هو أ

السابقة الذكر واليت ألغيت  41/88من القانون  04مثل ما اشارت إليه املادة 

املعدل واملتمم، األمر الذي جيعلنا نصل اىل  10/12من القانون  07مبوجب املادة 

نتيجة مفادها أن كل من القيد يف السجل التجاري واالشهار القانوين ميثالن 

واجراءان منفصالن عن بعضهما البعض، ولكن هذا ال يعين أن االنفصال شرطان 

 .بينهما تام ومطلق، بل كل اجراء منهما يكمل اآلخر يف العديد من احلاالت

 :األجهزة القائمة على إجراء االشهار القانوني - ثانيا
بّين التشريع الساري املفعول األجهزة املكلفة مبسك وتسيري عملية 

من املرسوم التنفيذي رقم ( 18)القانونية، حيث تنص املادة الثانية االشهارات 

تدرج يف ": املتعلق بإعداد النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية على أنه 48/31

النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية اإلشهارات القانونية اليت يقررها يف جمال 

من نفس ( 10)كما أوكلت املادة األوىل  ،"اإلشهار التشريع والتنظيم املعمول هبما

املرسوم اىل املركز الوطين للسجل التجاري مهمة اعداد النشرة الرمسية 

 .لإلعالنات القانونية ونشرها

لذلك فإن دراسة األجهزة املكلفة بتنظيم االشهار القانوين تقتضي البحث 

ت املركز الوطين يف املديرية العامة لإلشهار القانوين كوهنا متثل احدى مديريا

للسجل التجاري املوجود مقره باجلزائر العاصمة، اضافة اىل دراسة النشرة 

 . الرمسية لإلعالنات القانونية كآلية لإلشهار القانوين

تعترب املديرية العامة لإلشهار القانوين واحدة من بني أهم املديريات 

جل التجاري املتواجدة املوجودة على مستوى اهلياكل املركزية للمركز الوطين للس

به، اىل جانب مديرية تسيري السجل التجاري، حيث أوكل املرسوم التنفيذي رقم 
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املتعلق بإعداد النشرة الرمسية لإلعالنات  02/18/0448املؤرخ يف 48/31

منه مهمة اعداد النشرة الرمسية لإلعالنات ( 10)القانونية مبوجب املادة األوىل 

ركز الوطين للسجل التجاري وحتديدا على مستوى القانونية ونشرها اىل امل

املديرية العامة لإلشهار القانوين اليت يوجد مقرها بربج الكيفان باجلزائر 

 .1العاصمة

تتكفل املديرية العامة لإلشهار القانوين مبجموعة من املهام املوكلة اليها 

 :وهي كالتايل 2حبكم القانون

إلشهار القانوين، السيما فيما يتعلق تسيري كافة اجملاالت املتعلقة با- 

بكيفية اإلعالنات القانونية لألشخاص الطبيعية واملعنوية، اضافة اىل تسيري 

 اهلياكل البشرية القائمة بالعمل داخل هذه املديرية،

إعداد وإصدار النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية وكذا السهر على  -

النماذج املوجهة للطباعة اىل غاية ترقيتها وتوزيعها، حيث تتكفل بإعداد 

إصدارها مع ادخال ما ميكن من حتسينات عليها اذا تطلب األمر، وكذا ضمان 

توزيعها حىت تقوم باهلدف املنوط هبا وهو اعالم الغري بالتصرفات الصادرة عن 

 التجار،

إجناز مجيع أعمال الطباعة املتعلقة بالوثائق الرمسية وكل ما له  -

التجاري، حيث متثل الطباعة الوجه املادي لكل األعمال املعدة  عالقة بالسجل

 واملنجزة من طرف املديرية العامة،

تنظيم التوثيق على مستوى األرشيف، حيث يتواجد على مستوى هذه  -

املديرية قسم لألرشيف يتم من خالله ارشفة كل املعلومات والنشرات املطبوعة 

 واألولوية يف اإلصدار،وفقا لنظام خاص تراعى فيه األمهية 

                                                 
 .074 نور الدين قاستل، املرجع السابق، ص - 1
 .، املرجع السابق48/31من املرسوم التنفيذي  10املادة  - 2
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ضمان حفظ وتسيري األرشيف، على ان يتم احلفظ يف ظروف مالئمة -

 1.تضمن عدم اتالفه أو ضياعه إضافة اىل استرجاعه عند احلاجة بسهولة

وتعترب النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية آلية مهمة تعتمد عليها 

وطين للسجل التجاري، واليت املديرية العامة لإلشهار القانوين ممثلة للمركز ال

السابق الذكر، إضافة اىل التعليمات الصادرة  48/31ينظمها املرسوم التنفيذي 

من وزارة التجارة فيما يتعلق بكيفية اعدادها، حيث أن املشرع اجلزائري أوجب 

على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد يف السجل التجاري القيام بإجراء 

حبيث اعتربه شرط من شروط ممارسة األنشطة التجارية اإلشهار القانوين، 

املعدل واملتمم، وجعله اجراء منفصل عن  10/12اليت سن أحكامها يف القانون 

اجراء القيد يف السجل التجاري، وحتقيقا لذلك أنشأ املشرع نظام خاص يتمثل 

يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية اليت أوكل للمركز الوطين للسجل 

التجاري وحتديدا املديرية العامة لإلشهار القانوين مهمة اعدادها ونشرها، 

وتدرج يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية كل موضوعات االشهار القانوين 

 . اخلاصة بالشخص الطبيعي أو املعنوي

 :اجراءات اإلشهار القانوني والعقوبات املرتتبة عن عدم القيام بها - ثالثا
وعليه نتطرق اىل األشخاص اخلاضعني لوجوبية إجراء االشهار القانوين 

 .مث اىل االشخاص اليت أعفاها القانون من القيام هبذا اإلجراء

 :األشخاص اخلاضعون لوجوبية اجراء االشهار القانوني - أ
املعدل واملتمم جيب على كل شركة أو مؤسسة  10/12مبقتضى القانون 

ءات اإلشهار اخلاصة مبحتوى عقودها التأسيسية جتارية القيام بإجرا

وحساباهتا السنوية وكل العمليات اليت متس رأمساهلا، وكذلك صالحيات هيئات 

 .اإلدارة وكل التصرفات اليت ترد على احملل التجاري

                                                 
، ساعة 01/00/8102 :تاريخ الدخول) املوقع االلكتروين الرمسي للسجل التجاري - 1

 http://www.cnrc.org.dz/ar/presentation/#dropp2(:                               88:08:الدخول



  ـــــــــــــــــــــــ

- 0113 - 

 

كما ُيلزم التاجر الفرد بالقيام بإجراءات اإلشهار القانوين يف كل 

 النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية املوضوعات اليت تكون حمل ادراج يف

 .السالفة الذكر 01احملددة مبوجب الفقرة الثانية من املادة 

غري أنه وبالرغم من أن إجبارية اجراء اإلشهار القانوين تشمل كل من 

أن اجراءات اإلشهار القانوين  الشخص املعنوي والطبيعي على حد السواء، اال

 .املتعلقة بالشخص املعنوي ختتلف عن تلك املتعلقة بالشخص الطبيعي

 :لقيام بإجراءات اإلشهار القانونياألشخاص املعفاة من ا - ب
املعدل واملتمم بعض  10/12لقد أورد املشرع اجلزائري يف القانون 

اإلشهار القانوين املنصوص عليها يف املادة  األشخاص املعنوية املعفاة من وجوبية

املعدل واملتمم، فهناك أشخاص معنوية  10/12من القانون  01وكذا املادة  00

بصفة كلية من وجوبية اإلشهار القانوين، وأشخاص  10/12استثناها القانون 

معنوية أعفاها القانون من القيام بإجراءات اإلشهار القانوين جزئيا مبواضيع 

 .زمنية حمددين ومدة

 :كليا من وجوبية االشهار القانونياألشخاص املعنوية املعفاة  - 0
املعدل واملتمم واملتعلق بشروط ممارسة  10/12بالرغم من أن القانون 

األنشطة التجارية قد أوجب على األشخاص املعنوية القيام بإجراءات اإلشهار 

حالة عدم التزامها هبذا  القانوين ورتب هلا عقوبات مبوجب نفس القانون يف

منه قد اعفى كليا املؤسسات العمومية ذات الطابع  03اإلجراء، اال انه يف املادة 

ختضع  ال: " الصناعي والتجاري من القيام بإجراء االشهار، حيث نص على ما يلي

القانونية  املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لإلشهارات

 ".املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون

مؤسسات  EPICوتعترب املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي 

تزاول نشاطا ال خيتلف عن نشاط املؤسسات اخلواص، أي أهنا متارس بصفة 

رئيسية نشاطا صناعيا وجتاريا بطبيعته وفقا ألحكام القانون التجاري، وأهنا 
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ظام قانوين خمتلط جيمع بني أحكام القانون العام والقانون اخلاص كل ختضع لن

 1.يف حدود معينة

قبل  10/12جاءت مبوجب القانون  03وجتدر اإلشارة اىل أن املادة 

ال ختضع املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري " :تعديله وكانت تقضي بأنه

 ".القانون لإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف أحكام هذا

على " العمومية"أعاله أناملشرع قد أغفل مصطلح  واملالحظ يف املادة

املؤسسات  مما فتح اجملال لكل من املؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي،

التجارية والصناعية اخلاصة اليت ختضع بصورة مطلقة للقانون اخلاص، 

ة مطلقة للقانون العام واملؤسسات التجارية والصناعية العامة اليت ختضع بصور

 .اإلستفادة من اإلعفاء اخلاص بالقيام بإجراءات اإلشهار

رع بسد هذه الثغرة وأضاف قام املش 8107أنه يف التعديل األخري لسنة  إال

اليت تعدل وتتمم  07/19من القانون  19مبوجب املادة " العمومية"مصطلح 

 . السالفة الذكر 03أحكام املادة 

 :األشخاص املعنوية املعفاة جزئيا من اجراء االشهار القانوني - 8
اىل جانب املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اليت اعفاها 

القانون كلية من القيام بإجراء اإلشهار القانوين، اعفى املشرع كذلك بعض 

هلا لفترة األشخاص املعنوية من القيام هبذا اإلجراء، ولكن هذا االعفاء يطا

 .حمددة ويف موضوع معني فقط

 07/19واملالحظ أن هذه االعفاءات مل ينص عليها املشرع اال يف القانون 

من  00منه اليت تعدل وتتمم املادة  10مبوجب املادة  87/19/8107 املؤرخ يف

، وذلك يف إطار تشجيع التجارة واالستثمارات يف اجلزائر، حيث 10/12القانون 

                                                 
يف ، 18/00/8102: تاريخبموقع جملة القانون والعلوم االدارية للتنمية بالدول العربية،  - 1

 http://www.droitarab.com/2012/01/blog-post_2218.htm                      .00:77: ساعةال
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املادة جند أن املشرع قد أعفى جزئيا نوعني من الشركات  ومن خالل هذه

 :سنتعرض اليهم على التوايل

الشركات حديثة التسجيل يف السجل التجاري بالنسبة إلجراءات  *

 .اإليداع القانوين حلساباهتا خالل السنة األوىل من تسجيلها يف السجل التجاري

املعدل واملتمم الفقرة األوىل والثانية  10/12من القانون  00قضت املادة 

جيب على كل شركة جتارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل يف : "منها على أنه

السجل التجاري القيام باإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف التشريع 

لسجل غري أنه، ال ختضع الشركات حديثة التسجيل يف ا والتنظيم املعمول هبما،

التجاري إلجراءات اإليداع القانوين حلساباهتا بالنسبة للسنة األوىل من 

 ".تسجيلها يف السجل التجاري

ومن مث فإن االعفاء املذكور يف املادة أعاله ليس مطلقا، اذ اشترط 

 :القانون

 أن تكون الشركة أو املؤسسة التجارية حديثة التسجيل، -

االجتماعية للشركة للسنة األوىل أن يرد االجراء على ايداع احلسابات  -

 .من تاريخ قيدها يف السجل التجاري

ويبدأ سريان مدة اإلعفاء من اإليداع ابتداءا من تاريخ التسجيل اىل 

 .غاية انقضاء سنة كاملة من حصول الشركة على السجل التجاري

وعليه ميكن استخالص اهلدف من هذا اإلعفاء الذي يتمثل يف اعطاء  

أو املؤسسة التجارية حديثة التسجيل اليت غالبا مل تزاول بعد  مهلة للشركة

نشاطاهتا بسبب استكمال املعامالت والوثائق الالزمة لتأسيسها وتكوينها، ذلك أن 

اجراءات تأسيس الشركة بطيئة وقد تستغرق عدة أسابيع، كما أنه من النادر أن 

نة األوىل ملمارستها حتقق الشركة أو املؤسسة التجارية أرباحا صافية يف الس

النشاط التجاري، ولذلك منح هلا املشرع اإلعفاء ملدة سنة واحدة، وهي مدة 

 .كافية الستقرار الشركة ومباشرهتا للنشاط التجاري الذي أسست من أجله
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الشركات املنشأة يف إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب بالنسبة اىل دفع  *

القانوين حلساباهتا خالل السنوات الثالثة احلقوق املتعلقة بإجراءات اإليداع 

 .املوالية لقيدها يف السجل التجاري( 17)

يف إطار تشجيع االستثمارات احمللية وبغرض استيعاب األعداد الكبرية من  

العاطلني عن العمل واملتخرجني من خمتلف األطوار التعليمية، قامت احلكومة 

وتشجيع االستثمارات احمللية  اجلزائرية بإنشاء عدة أجهزة من شأهنا دعم

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب : أجهزة هي( 10)وتتمثل يف أربعة 

"ANSEJ " والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة"CNAC" الوكالة الوطنية،

 ."ANGEM"والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر" ANDI"لتطوير االستثمار

  :العقوبات املرتتبة على عدم القيام بإجراءات االشهار القانوني - رابعا

رتب املشرع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد يف السجل 

التجاري ومل يقم بإجراء اإلشهار القانوين امكانية اخلضوع إلجراءات املصاحلة، 

 .وكذا عقوبات

 :اجراءات املصاحلة -أ
ل واملتمم للشركات التجارية على القيام املعد 10/12رغم تشجيع القانون 

بإجراء ايداع حساباهتا السنوية مبنحها امكانية متديد أجل انعقاد اجتماع 

اجلمعية العامة، واعفاء مدته سنة كاملة من القيام بإجراءات اإليداع بالنسبة 

للشركات حديثة التسجيل يف السجل التجاري، فضال عن الشركات اليت املنشأة 

أجهزة دعم تشغيل الشباب املعفاة هي أيضا من دفع احلقوق املتعلقة  يف اطار

املوالية لقيدها يف ( 17)بإجراءات اإليداع حلساباهتا خالل السنوات الثالثة 

السجل التجاري، إال أنه لوحظ عزوف العديد من الشركات عن القيام بإجراء 

 :ايداع حساباهتا االجتماعية، وقد يرجع السبب يف ذلك اىل

صعوبة تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد من قبل بعض احملاسبني  -

 وحمافظي حسابات املؤسسات التجارية الصغرية،
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جلوء بعض الشركات إىل التوقف عن النشاط دون القيام بشطب السجل  -

 التجاري،

 حماولة التهرب من األداء الضرييب، -

قتصاديني فيما قلة االهتمام واالستخفاف الذي يبديه املتعاملني اال -

يتعلق بعملية إيداع احلسابات االجتماعية وحىت بالعقوبات املترتبة عن عدم 

 . القيام هبا

على اجراءات  10/12املعدل واملتمم للقانون  07/19لذلك نص القانون 

املصاحلة بالنسبة للشركات واملؤسسات التجارية اليت مل تقم بإيداع حساباهتا 

الغرض منه تفادي  1ء املصاحلة اجراء استثنائياالجتماعية، ويعترب اجرا

 .االجراءات املعقدة واملكلفة اليت يفرضها اللجوء اىل القضاء

ويتم هذا االجراء بناء على حمضر معاينة املخالفة الذي حيرر من طرف 

من القانون  71للمادة ( 10)األعوان املنصوص عليهم مبقتضى الفقرة األوىل

زيادة على ضباط وأعوان الشرطة : "يت تنص على أنهاملعدل واملتمم ال 10/12

القضائية املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، يؤهل للقيام بعمليات 

املراقبة ومعاينة اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، املوظفون التابعون 

 ".ئبلألسالك اخلاصة باملراقبة التابعة لإلدارات املكلفة بالتجارة والضرا

 :العقوبات املقررة على عدم القيام بإجراءات اإلشهار القانوني - ب
املعدل واملتمم على عدم القيام بإجراء اإلشهار  10/12رتب القانون 

القانوين عقوبات ذات طابع ردعي، منها ما هو خاص بالشخص املعنوي ومنها ما 

 هو خاص بالشخص الطبيعي

فأما العقوبات املقررة على الشخص املعنوي فتوقع يف حال عدم قيام 

الشركات واملؤسسات التجارية اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري بإجراءات 

                                                 
 املدرسة العليا على املمارسات التجارية، مذكرة زوقاري كرميو، خمالفات القواعد املطبقة - 1

 .84 ، ص8111/8119 ،للقضاء، الدفعة السادسة عشر
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املعدل  10/12من القانون  08و 00اإلشهارات القانونية املنصوص عليها يف املواد 

 بني ثالثني ألف دينارواملتمم فرض عقوبة مالية عليها تتمثل يف غرامة تتراوح 

 71حسب احكام املادة ( دج 7110111) اىل ثالمثائة ألف دينار( دج 710111)

 .10/12 من القانون

املعدل واملتمم للقانون  07/19مبوجب القانون  00كما مت الغاء املادة 

حيث كانت تلزم االشخاص املعنوية القيام بإجراء اإلشهار القانوين يف  10/12

نية املكتوبة أو اي وسيلة أخرى باإلضافة اىل نشرها يف النشرة الصحافة الوط

يف تعديل القانون  71الرمسية لإلعالنات القانونية، واالبقاء عليها يف املادة 

يطرح التساؤل حول عدم حذفها خاصة وأن اإلشهار يف الصحافة  10/12

 .الوطنية املكتوبة مل يعد اجراء اجباريا

لوطين للسجل التجاري ارسال قائمة األشخاص هذا ويتعني على املركز ا

االعتباريني واملؤسسات اليت مل تقم بإجراءات االشهار القانوين اىل املصاحل 

 1.املكلفة بالرقابة التابعة لإلدارة املكلفة التجارة

وبالنظر اىل الواقع االقتصادي واملايل للشركات واملؤسسات التجارية، جند 

لية معقولة جدا من أجل حتقيق اهلدف الردعي هلا أن قيمة هذه الغرامة املا

املتوسطة، يف حني أن الشركات الكبرية اليت حتقق  بالنسبة للشركات الصغرية أو

دج يعترب جد  710111أرباحا هائلة فإن احلد األدىن للغرامة املالية املقدر ب

 .ضئيل ومن مث ال ميكنها حتقيق الغرض الردعي الذي أعدت من أجله

الشخص  ، فإنلعقوبات املقررة على الشخص الطبيعيلنسبة لبا أما

االشهارات  الطبيعي اخلاضع للقيد يف السجل التجاري اذا مل يقم باجراء

املعدل واملتمم عقوبة  10/12من القانون  01القانونية املنصوص عليها يف املادة 

اىل ثالثني  (دج010111)مالية تتمثل يف غرامة تتراوح بني عشرة آالف دينار 

 (.دج710111)الف دينار 

                                                 
 .املعدل واملتمم، مرجع سابق 10/12من القانون  71، مادة 18الفقرة  - 1



  ـــــــــــــــــــــــ

- 0107 - 

 

ومن مث يتعني على املركز الوطين للسجل التجاري ارسال قائمة األشخاص 

الطبيعيني واملؤسسات اليت مل تقم بإجراءات االشهار القانوين اىل املصاحل 

 1.املكلفة بالرقابة التابعة لإلدارة املكلفة التجارة

فرض على كل من الشخص الطبيعي  ويف األخري ميكننا القول أن املشرع قد

أو املعنوي يف حالة عدم القيام باإلشهارات القانونية االجبارية املنصوص عليها 

املعدل واملتمم عقوبات ردعية تتمثل يف الغرامات املالية،  10/12مبوجب القانون 

واستثناء وملا تفتضيه التجارة من سرعة يف االجراءات وعدم املماطلة، منح 

لشركات واملؤسسات التجارية اليت مل تقم بإيداع احلسابات االجتماعية املشرع ل

امكانية جتنب االجراءات املعقدة اليت تقتضيها الزناعات القضائية وذلك بدفع 

 .غرامة الصلح اليت يقترحها املدير الوالئي املكلف بالتجارة

 :خامتة
يعترب احلق يف ممارسة االنشطة التجارية من أهم احلقوق املدنية ذات 

العالقة املباشرة باحلياة االقتصادية، األمر الذي استدعى ضرورة تأطريه من 

الناحية الدستورية، وكذا نتظيم خمتلف االحكام القانونية املتعلقة بتنظيمه، 

الذي  10/12للقانون  وهو ما قام به املشرع اجلزائري فعال من خالل اصداره

ضمنه بكل القواعد القانونية كاملبينة لشروط ممارسة االنشطة التجارية 

واملتمثلة أساسا يف شرطي التسجيل يف السجل التجاري وكذا القيام بإجراءات 

االشهار القانوين وهو وهو ما يربهن أن املشرع اجلزائري أصبح يتبىن نظام 

للسجل ( االعالمية) الذي جيعل من الوظيفة االشهاريةالتسجيل االملاين 

 .التجاري أهم الوظائف على االطالق

ومن خالل هذه الدراسة الحظنا بأن املشرع وعلى خالف القوانني السابقة 

املنضمة هلذا املوضوع، رصد جزاءات هامة لكل االشخاص الطبيعية واملعنوية 

كس رغبة املشرع اجلادة يف تنظيم املخالفني ألحكام هذا القانون، وهو ما يع
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البيئة اخلاصة مبمارسة االنشطة التجارية على اختالفها وبالرجوع ملدونة 

القواعد االنشطة التجارية اليت حتني كلما استدعى االمر ذلك، وكذا دون اغفال 

وبقية االحكام املتضمنة بالقانون التجاري ( املقننة)اخلاصة باملهن املنظمة 

 .منه، وكل االحكام العامة املتضمنة بالقانون املدين 817دة والسيما املا

من القوانني اليت جتمع يف طياهتا بني القواعد  10/12وجيعل من القانون 

املوضوعية الناظمة ملسائل االنشطة التجارية وبني اجلانب العقايب من خالل 

النص على عقوبات لكل املخالفات احلاصلة من طرف االشخاص الطبيعية 

واملعنوية امللزمة بالتسجيل يف السجل التجاري، وكذا التوسيع من نطاقها على 

 .خالف القوانني السابقة
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 :امللخص
تقلد الوظائف العمومية من مجلة احلقوق املعترف هبا دستوريا، حبيث يعترب احلق يف 

على أنه ال حيد من ممارسته سوى الشروط املطلوبة قانونا، فال  يتمتع به كل فرد يف اجملتمع،

الدين وال اجلنس وال الرأي وال غريها من الظروف حيول دون توظيف فرد على حساب فرد 

آخر، ألجل ذلك مت إخضاع االلتحاق بالوظائف العمومية إىل مبدأ املساواة كمبدأ دستوري 

 . عام

عاجلة أحد احلقوق املدنية األساسية اليت يتمتع من خالل هذه الدراسة، سنعمل على م

.تقلد الوظائف العموميةاحلق يف هبا كل مواطن جزائري، وهو 

Résumé: 

Le droit d'occuper une fonction publique est parmi les droits reconnus 

par la constitution, dont tout membre de la société en jouit, seules les conditions 

exigées par la loi qui limitent l'exercice de ce droit. La religion, le sexe, 

l'opinion et d'autres circonstances n'empêchent pas de recruter un individu aux 

dépens d'un autre, c'est pourquoi l'accès aux fonctions publiques a était soumis 

au principe d'égalité comme un principe constitutionnel général.  

A partir de cette étude, on tient a traiter l’un des droits civiques 

fondamentaux dont jouit tout citoyen Algérien, il s'agit de droit d'occuper une 

fonction publique.  
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 :مقدمة
قطاع الوظيفة العمومية ال يتم إال بتطبيق أحكام األمر إن الولوج إىل 

ينظم احلياة املهنية لفئة وظيفية متميزة عن انون أساسي عام ، كق(1)10/10رقم 

يف الدولة، األمر الذي استدعى وضع مجلة من  باقي الفئات الوظيفية األخرى

كان لزاما أيضا اتباعها من  الشروط كان لزاما توافرها يف املترشحني، وكيفيات

قبل اجلهات اليت تعلن عن التوظيف لتمكني هؤالء املترشحني من ممارسة هذا 

احلق، على أن يتم ذلك يف إطار سيادة مبدأ املساواة كمبدأ دستوري عام، 

يستوجب احترامه وعدم خرقه بأي شكل من األشكال، غري أنه وخالفا لذلك، قد 

غري ذلك من الظروف االعتبار يف التوظيف، ما يؤثر يكون للجنس أو للعرق أو ل

جاء طرح اإلشكالية  من هذا املنطلق. سلبا على نوعية وجودة اخلدمة العمومية

  تقلد الوظائف العمومية؟يف مدى ممارسة الفرد حلقه  حول

تستدعي اإلجابة على هذه اإلشكالية البحث يف مسألتني أساسيتني، حبيث 

تقلد الوظائف العمومية يف لحق األساس القانوين لتتعلق األوىل بتحديد 

  (.املبحث الثاين)ضوابط ممارسة هذا احلق تتعلق الثانية ب، بينما (املبحث األول)

 لحق يف تقلد الوظائف العموميةاألساس القانوني ل: املبحث األول
إذا كان احلق يف تقلد الوظائف العمومية يستمد وجوده من الدستور 

، فإن ذلك ال حيول دون الرجوع إىل (2)الوثيقة القانونية العليا يف البالدباعتباره 

                                                 
يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  ،8110يوليو  01، املؤرخ يف 10/10األمر رقم  (1)

 . 8110جويلية  00، املؤرخة يف (60)العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد
ديسمرب  00العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املؤرخ يف  كما يستمد وجوده أيضا من( 2)

 00املؤرخ يف  ،26/06، والذي حظي مبصادقة اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 0600

، ولقد جاءت الفقرة 0626ماي  06، املؤرخة يف (81)، اجلريدة الرمسية، العدد0626ماي 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه » : من هذا العهد، بالنص على أنه 81من املادة ( ج)

 =ا دون، احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هب8التمييز املذكورة يف املادة 
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القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الستخالص مدى تكريسه هلذا احلق، 

سواء مت ذلك صراحة أو ضمنا، فهذا األخري يعد القانون الناظم للعالقة 

إلدارة العمومية اليت الرابطة ما بني شاغل الوظيفة العمومية واملؤسسة أو ا

تستخدمه، وهو من ُيمكن املواطنني من الولوج إىل قطاع الوظيفة العمومية مبا 

 . يفرضه من شروط وكيفيات التوظيف

وعلى ذلك ارتأينا أن نتناول يف هذا املبحث األساس الذي ينبين عليه 

يعي والتشر( املطلب األول)احلق يف تقلد الوظائف العمومية، بشقيه الدستوري 

 (.املطلب الثاين)

 األساس الدستوري للحق يف تقلد الوظائف العمومية : املطلب األول
يعترب الدستور اجلزائري الدستور الرائد يف إقرار احلقوق واحلريات 

جاء بالنص صراحة على  للموطنني اجلزائريني كافة، وعلى سبيل التخصيص

، وعلى (الفرع األول)يف الدولة التساوي بني املواطنني يف تقلد املهام والوظائف 

تشجيع الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف املؤسسات واإلدارات 

 (. الفرع الثاين)العمومية 

 احلق يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة : الفرع األول
 (1)8100من التعديل الدستوري لسنة  00نصت الفقرة األوىل من املادة 

مجيع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية  يتساوى»: على أنه

 .«شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها القانون

احلق يف تقلد الوظائف "يعاب على النص أنه مل خيص بالذكر الصريح 

على  كمبدأ عام،" احلق يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة"، بل مشل "العمومية

أن الفرق بينهما قائم دون شك، ذلك ألن تقلد الوظائف العمومية ال يكون إال 

                                                                                                                        

تتاح له، على قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف أن ( ج: )قيود غري معقولة=

 . «العامة يف بلده 
، (06)، اجلريدة الرمسية، العدد8100مارس  0، املؤرخ يف 00/10الصادر بالقانون رقم  (1)

 .8100مارس  6املؤرخة يف 
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املهام "، يف حني تنصرف عبارة (1)على مستوى املؤسسات واإلدارات العمومية

 .إىل مجيع قطاعات الدولة دون استثناء" والوظائف يف الدولة

 8ة من املادة املؤسسات واإلدارات العمومية، جند الفقرة الثانيوعلى ذكر 

يقصد »: قد حددت املقصود هبا، وذلك بالنص على أنه 10/10من األمر رقم 

باملؤسسات واإلدارات العمومية، املؤسسات العمومية، واإلدارات املركزية يف 

الدولة واملصاحل غري املمركزة التابعة هلا واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات 

سسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف العمومية ذات الطابع اإلداري، واملؤ

واملهين واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة 

 .«عمومية ميكن أن خيضع مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي

ليس إال جزء من " احلق يف تقلد الوظائف العمومية"ومما تقدم يتضح وأن 

، ما "احلق يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة"حتت عبارة  الكل، أي أنه ينضوي

كحق " احلق يف تقلد الوظائف العمومية"يستشف منه التكريس الضمين ل 

  .دستوري خالص

 تشجيع ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف املؤسسات واإلدارات العمومية : الفرع الثاني
تعمل » : على أنه 8100من التعديل الدستوري لسنة  00نصت املادة 

تشجع الدولة . الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق الشغل

ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف املؤسسات واإلدارات العمومية وعلى مستوى 

 .«املؤسسات 

لقد جاء النص ليؤكد صراحة على املساواة بني اجلنسني، وهذا ليس إال 

الذي يستوقفنا من جهة  ه الدساتري املتعاقبة يف اجلزائر، غري أنامتدادا ملا كرست

                                                 
يطبق هذا القانون » : على أنه 10/10مر رقم من األ 8الفقرة األوىل من املادة  نصت( 1)

 . « األساسي على املوظفني الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات العمومية
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، ذلك ألن حتقيق هذه املعادلة أمر صعب (1)فكرة التناصف يف عامل الشغل

وخباصة إذا مل توضع آليات لضمان التناصف بني اجلنسني، ومن جهة أخرى 

العمومية، ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية على مستوى املؤسسات واإلدارات 

وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، حيث باتت املرأة تتقلد عديد املناصب يف مجيع 

 . قطاعات الدولة وليس فقط يف املؤسسات واإلدارات العمومية

املناصب العليا : وجتدر اإلشارة إىل أن مناصب املسؤولية على نوعني

مح بضمان التكفل كمناصب نوعية للتأطري ذات طابع هيكلي أو وظيفي، واليت تس

، نذكر (2)بتأطري النشاطات اإلدارية والتقنية يف املؤسسات واإلدارات العمومية

منها على سبيل املثال املناصب العليا ذات الطابع الوظيفي واملستحدثة مبوجب 

، يتضمن القانون 8112ماي  0، املؤرخ يف 12/001املرسوم التنفيذي رقم 

منه قائمة املناصب  12، حيث حددت املادة (3)األساسي اخلاص باألستاذ الباحث

مسؤول فريق : العليا املطابقة ألسالك األساتذة الباحثني، وهي على التوايل

 . ميدان التكوين، مسؤول فريق شعبة التكوين، مسؤول فريق االختصاص

تعد الوظائف العليا هي األخرى من قبيل مناصب املسؤولية، حبيث يتم 

يم املؤسسات واإلدارات العمومية، وهي تتمثل يف ممارسة إنشاءها يف إطار تنظ

مسؤولية باسم الدولة قصد املسامهة مباشرة يف تصور وإعداد وتنفيذ السياسات 

 . (4)العمومية

 

 

                                                 
ذلك ألهنا توحي لعمليات  الواردة يف النص أعاله،" السوق"مع التحفظ بالنسبة لتسمية  (1)

البيع والشراء وملا ال املقايضة اليت ترد على خمتلف السلع واخلدمات، بينما حكم الوظائف 

 . واملهن حكم خاص يرتبط مبدى جدارة األفراد يف تقلدها
  .10/10من األمر رقم  01/8أنظر املادة  (2)
 . 8112 ماي 6، املؤرخة يف (80)اجلريدة الرمسية، العدد (3)
  .10/10من األمر رقم  01/8أنظر املادة ( 4)
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وحاصل القول أن مناصب املسؤولية بنوعيها، املناصب العليا والوظائف 

بني اجلنسني يف ، وهي إن قامت على التناصف (1)العليا، ختضع ألحكام خاصة

تقلدها، فذلك مل يعد أمرا جديرا بالدراسة وخباصة إذا كان حديث الساعة 

يدور حول آداء املرأة للخدمة الوطنية، وهذا الوضع اجلديد جنده يعكس 

، 8100من التعديل الدستوري لسنة  06املساواة يف الواجبات تطبيقا للمادة 

ات ضمان مساواة كل املواطنني تستهدف املؤسس»: واليت جاءت بالنص على أنه

 .«...واملواطنات يف احلقوق والواجبات

 األساس التشريعي للحق يف تقلد الوظائف العمومية : املطلب الثاني
على إثر التكريس الدستوري للحق يف تقلد الوظائف العمومية، جاءت 

وهو ما يدفعنا لقراءة  القوانني لتنظم ممارسة هذا احلق من قبل املواطنني،

املتضمن  00/000النصوص ذات الصلة بتمعن، يأيت يف مقدمتها األمر رقم 

، ليتبعها يف الصدور (الفرع األول) (2)القانون األساسي العام للوظيفة العمومية

املتضمن القانون  10/10وعلى التوايل مجلة من القوانني، كان آخرها األمر رقم 

 (. الفرع الثاين)العمومية  األساسي العام للوظيفة

  10/10قراءة يف األساس التشريعي قبل صدور األمر رقم : الفرع األول
 00/000بالرجوع إىل بيان عرض األسباب الذي تضمنه األمر رقم 

، جنده ويف سياق إصالح الوظيفة العمومية قد أرسى مجلة من املبادئ (امللغى)

وهو ما ، "ملتساوي يف الوظيفة العموميةمبدأ الدخول ا"األساسية، كان من بينها 

يعكس من جهة تكريس احلق يف تقلد الوظائف العمومية، والذي تعزز تطبيقه 

بإقرار التساوي بني املواطنني يف التمتع به ومن دون إطالق، ومن جهة أخرى نبذ 

التمييز بني اجلنسني خاصة، على أن يراعى يف ذلك الشروط املتعلقة باالستعداد 

                                                 
 "للدولة املناصب العليا والوظائف العليا"جاء النص عليها مبدئيا يف الفصل الثالث بعنوان  (1)

  .10/10من األمر رقم 
، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 0600جوان  8، املؤرخ يف 00/000األمر رقم ( 2)

 . 0600جوان  2، املؤرخة يف (60)اجلريدة الرمسية، العدد ،العمومية
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 أو الواجبات اخلاصة لبع  الوظائف ادحمددة بالقوانني األساسية البدين

 .(1)اخلاصة

، وألنه (2)املتضمن القانون األساسي العام للعامل 62/08وأما القانون رقم 

جاء ليوحد عامل الشغل، انطبقت أحكامه على العاملني باملؤسسات واإلدارات 

: اليت جاءت بالنص على أنهمنه، و 8العمومية، وذلك ليس إال تطبيقا للمادة 

تستمد القوانني األساسية النموذجية املطبقة على خمتلف قطاعات النشاط من »

، كما أنه كرس صراحة احلق يف العمل «هذا القانون، وحتدد مبوجب مرسوم

 16احلق يف العمل مضمون طبقا للمادة »: منه، بأن نصت على أن 0مبوجب املادة 

 .«من الدستور

ى هذا القانون أنه مل مييز بني العاملني باملؤسسات واإلدارات واملالحظ عل

العمومية والعاملني بقطاعات النشاط األخرى، فاجلميع خيضع ألحكام هذا 

على  08القانون، كما أنه أكد خباصة على محاية حقوق املرأة بنصه يف املادة 

للتشريع  يضمن القانون محاية احلقوق اخلاصة باملرأة يف العمل طبقا»: أنه

، وذلك من دون أن يقصد التمييز بني اجلنسني، ولكن خلصوصية «املعمول به

ارتبطت يف اعتقادنا إما بتكوين املرأة الفسيولوجي أو لطبيعة العمل الذي تقوم 

 . به أو حىت لنظرة اجملتمع للمرأة آنذاك

 21/16، صدر املرسوم رقم 62/08من القانون رقم  8وتطبيقا للمادة 

، (3)ن القانون األساسي النموذجي لعمال باملؤسسات واإلدارات العموميةاملتضم

تطبق أحكام هذا املرسوم على اخلاضعني للخدمة »: على أنه 066فنص يف مادته 

املدنية الذين ميارسون عملهم لدى املؤسسات واإلدارات العمومية، مع مراعاة 

                                                 
 .00/000من نفس األمر رقم  1أنظر املادة ( 1)
، ، يتضمن القانون األساسي العام للعامل0662أوت  1، املؤرخ يف 62/08القانون رقم  (2)

 . 0662أوت  2، املؤرخة يف (08)اجلريدة الرمسية، العدد
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 0621مارس  80ؤرخ يف ، امل21/16املرسوم رقم ( 3)

 . 0621مارس  86، املؤرخة يف (00)اجلريدة الرمسية، العدد املؤسسات واإلدارات العمومية،
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 00املؤرخ يف  26/01ون رقم األحكام اخلاصة الواردة بشأن هذا امليدان، يف القان

 .«واملتعلق باخلدمة املدنية 0626فرباير سنة 

لقد كرس هذا املرسوم الفصل جمددا بني العاملني باملؤسسات واإلدارات 

اخلدمة "العمومية والعاملني بقطاعات النشاط األخرى، وذلك بأن اعتمد تسمية 

يترتب عليها حتديد اإلطار القانوين للعاملني مبختلف  كتسمية خاصة،" املدنية

املؤسسات واإلدارات العمومية من جهة، ومتييز الوظائف العمومية عن باقي املهن 

 .األخرى يف خمتلف قطاعات النشاط من جهة أخرى

وباملقارنة مع القوانني اليت تلته  00/000وحاصل ما تقدم أن األمر رقم 

يف تكريس احلق يف تقلد الوظائف العمومية تكريسا  يف الصدور، كان الرائد

صرحيا، ويف نبذ التمييز من حيث اجلنس، ليسجل بذلك بصمته يف جمال 

الوظائف العمومية برغم أن اجلزائر آنذاك، وباعتبارها دولة حديثة العهد 

 . باالستقالل، كان يتعذر عليها النهوض باملنظومة القانونية

 10/10األساس التشريعي بعد صدور األمر رقم  قراءة يف: الفرع الثاني
املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  10/10إن األمر رقم 

إمنا جاء ولو متأخرا ليواكب تلك التغريات اليت شهدهتا اجلزائر يف هناية 

 66ففي املادة الثمانينيات، واليت كان هلا األثر البالغ على املنظومة القانونية، 

خيضع التوظيف إىل مبدأ املساواة يف »: من هذا األمر، جاء النص على أنه

 .«االلتحاق بالوظائف العمومية

مبدأ  تطبيقوعلى ذلك يكون املشرع اجلزائري قد أكد متسكه جمددا ب

ة، وذلك من دون أن خيرج عن املبدأ العام املساواة يف تقلد الوظائف العمومي

 . لجزائريني كافةفؤ الفرص لاملقرر دستوريا ومبا يضمن تكا

ال يقتصر على التعيني ألول مرة يف الوظائف واملالحظ أن مبدأ املساواة 

العمومية فحسب، بل ميتد طوال املسار املهين لشاغل هذه الوظائف، لذلك كان من 

ذلك ألن الفائدة  الضروري عدم اخللط بني الدخول املتساوي وحرية الدخول،

من التمييز بينهما تكمن يف أن الترشح لتقلد الوظائف العمومية ليس متاحا إال 
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واليت سيأيت التفصيل فيها يف املبحث ، (1)ملن تتوافر فيه الشروط املطلوبة قانونا

 .الثاين من هذه الدراسة

 يف تقلد الوظائف العموميةضوابط ممارسة احلق : املبحث الثاني
إىل مجلة من الضوابط  10/10خيضع التوظيف طبقا ألحكام األمر رقم 

، ومنها ما يتعلق (املطلب األول)القانونية، منها ما يتعلق بشروط التوظيف 

مبعاملة املترشحني على قدم املساواة ومبا يعكس جدارهتم يف تقلد الوظائف 

 (.املطلب الثاين)العمومية 

 شروط التوظيف: املطلب األول

على الشروط األساسية الواجب  10/10من األمر رقم  61املادة  نصت

، كما أنه عند (الفرع األول)توافرها يف املترشحني لتقلد الوظائف العمومية 

من  66احلاجة وبالنظر خلصوصيات بع  األسالك الوظيفية، أجازت املادة 

 (. الفرع الثاين)نفس األمر توضيح هذه الشروط 

 األساسية للتوظيف الشروط: الفرع األول
ال ميكن أن » : بنصها على أنه 10/10من األمر رقم  61املادة حددهتا 

أن يكون : يوظف أيا كان يف وظيفة عمومية ما مل تتوفر فيه الشروط اآلتية

جزائري اجلنسية، أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية، أن ال حتمل شهادة سوابقه 

ظيفة املراد شغلها، أن يكون يف وضعية القضائية مالحظات تتناىف وممارسة الو

قانونية اجتاه اخلدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية 

 . «والذهنية وكذا املؤهالت املطلوبة لاللتحاق بالوظيفة املراد االلتحاق هبا 

لتقلد الوظائف  املالحظ أن الشروط املطلوبة التوافر يف املترشحني

 : العمومية متعددة ومتنوعة، يأيت التفصيل فيها على النحو اآليت

 

                                                 
(1)

) A  ( MOUMEN, "communication sur le nouveau statut général de la fonction publique 

(Ordonnance n° 06/03 du 15 juillet 2006)", Revue du conseil d'état, Numéro spécial, 
"Le contentieux de la fonction publique", Conseil d'état, 2007, p35. 
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  :اجلنسية اجلزائرية - أوال
لقد جاء اشتراط اجلنسية اجلزائرية دون أي قيد يذكر، ما يترتب عنه 

ثبوت احلق يف الترشح لتقلد الوظائف العمومية لكل من حيمل اجلنسية 

، ونظرا ألن تقلد الوظائف املذكورة (1)واملكتسبة اجلزائرية، بنوعيها األصلية

واجب أو تكليف عام، فإنه جيري قصره على املواطنني ملا لديهم من شعور 

، والعتبارات أخرى تتعلق بأمن وسالمة (2)باملسؤولية وفخر بأداء الواجب العام

غري أن ذلك ال يشكل مانعا من االستعانة باملستخدمني األجانب يف إطار  ،(3)الدولة

 .(4)التعاون ضمانا للسري احلسن ملختلف املؤسسات واإلدارات العمومية

 :التمتع باحلقوق املدنية - ياثان
يراد باحلقوق املدنية تلك املتعلقة حبسن السرية والسلوك أي بأخالقيات 

، وهذا أمر (6)ان من ممارستها مبوجب حكم قضائي، حيث جيري احلرم(5)املهنة

                                                 
، املؤرخ يف 11/10األمر رقم : ويف اكتساهبا اجلنسية اجلزائرية األصليةأنظر يف التمتع ب (1)

، يتضمن قانون 0661ديسمرب  01، املؤرخ يف 61/20، يعدل ويتمم األمر رقم 8111فيفري  86

 . 8111فيفري  86، املؤرخة يف (01)اجلنسية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد
، الطبعة ة العامة يف النظم املقارنة والتشريع اجلزائريدراسة يف الوظيفيوسف املعداوي، ( 2)

 .10ص، 0622الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
(3)

الطبعة السادسة، دار ، (دراسة مقارنة)مبادئ القانون اإلداري سليمان حممد الطماوي،  

 .000، ص8116الفكر العريب، القاهرة، 
، 8118 ديسمرب 00، املؤرخ يف 010املنشور الوزاري املشترك رقم : أنظر يف تفصيل ذلك (4)

  .يتعلق بشروط توظيف املستخدمني األجانب يف املؤسسات واإلدارات العمومية
الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية سعيد مقدم،  (5)

  .066ص ،8101جلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اوأخالقيات املهنة
احلرمان من احلقوق املدنية إحدى العقوبات التكميلية، نذكر منها اإلقصاء والعزل من  يشكل( 6)

 0مكرر  6و 6املواد : أنظر على التوايل. مجيع الوظائف العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية

 =،00/010يعدل ويتمم األمر رقم  ،8110 ديسمرب 81، املؤرخ يف 10/80من القانون رقم 
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ميكن إثباته بشهادة السوابق القضائية، على أنه امتدادا لذلك، جاء اشتراط 

عدم انطواء شهادة السوابق القضائية على مالحظات تتناىف وممارسة الوظيفة 

قد ارتكب إحدى اجلرائم األخالقية اليت حتول  املراد شغلها، كأن يكون املترشح

  .دون ترشحه لتقلد وظيفة اإلمامة أو أي وظيفة أخرى تربوية كانت أو تعليمية

 :إثبات الوضعية القانونية اجتاه اخلدمة الوطنية - ثالثا
يتم إثبات الوضعية القانونية اجتاه اخلدمة الوطنية بإحدى الكيفيات 

، تتعلق بإثبات الوضعية 10/16/8110، املؤرخة يف 10املبينة بالتعليمة رقم 

 :(1)القانونية اجتاه اخلدمة الوطنية، وهي كاآليت

 باآلداء الفعلي للخدمة الوطنية، 

باإلعفاء من آداء اخلدمة الوطنية بالنسبة ملن أثبت أنه ميثل حالة  

 . اجتماعية جديرة باالهتمام

يف حالة املانع املؤقت املربر وكذا  بإرجاء التجنيد للمواطنني املطالبني به 

 . حالة وجود أخ جمند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه يف إطار التعبئة

بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة اخلدمة  

 . الوطنية املختصة للمواطنني املطالبني به

 :توافر شرط السن والقدرة البدنية والذهنية - رابعا 
حددت سن تقلد الوظائف العمومية بثماين عشرة سنة كاملة عمال باملادة 

، وهي السن اليت تؤهل صاحبها لتحمل أعباء الوظيفة 10/10من األمر رقم  62

برغم أهنا ال متثل سوى احلد األدىن للتوظيف، كما أنه يطلب متتعه بالقدرة 

 .البدنية والذهنية لذات العلة

 

                                                                                                                        

، املؤرخة (26)اجلريدة الرمسية، العدد ، يتضمن قانون العقوبات،0600جويلية  2املؤرخ يف =

 . 8110ديسمرب  86يف 
اجلريدة  ، يتعلق باخلدمة الوطنية،8106أوت  16، املؤرخ يف 06/10القانون رقم  أنظر (1)

 . 8106أوت  01، املؤرخة يف (62)الرمسية، العدد
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يقصى ذوي اإلعاقة من الترشح لتقلد الوظائف العمومية،  وجيب أن ال

، يتعلق 8118ماي  2، املؤرخ يف 18/16من القانون رقم  86ذلك ألن املادة 

ال »: ، أجازت ترشحهم، بنصها على أنه(1)حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم

جيوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهين 

يتيح االلتحاق بوظيفة عمومية أو غريها، إذا أقرت اللجنة املنصوص عليها يف 

 . «الوظيفةأعاله عدم تنايف إعاقته مع هذه  02املادة 

 :اق بالوظيفة املراد االلتحاق بهاتوافر املؤهالت املطلوبة لاللتح - مساخا
ذلك ألنه بالرغم من تعدد املؤهالت  يكتسي هذا الشرط أمهية بالغة،

وتنوعها إال أنه يشترط توافقها مع الرتبة املراد االلتحاق هبا، وهو ما أكدته 

يتوقف االلتحاق »: ، واليت جاءت بالنص على أنه10/10من األمر رقم  66املادة 

 . «ادات أو إجازات أو مستوى التكوينبالرتبة على إثبات التأهيل بشه

 الشروط التوضيحية : الفرع الثاني
شروط التوظيف، بنصها  توضيح 10/10من األمر رقم  66ملا أجازت املادة 

ميكن أن توضح القوانني األساسية اخلاصة، عند احلاجة، ونظرا »: على أنه

 61ملنصوص عليها يف املادة خلصوصيات بع  األسالك، شروط التوظيف ا

نستشهد وعلى سبيل املثال ال احلصر باملرسوم التنفيذي رقم  ارتأينا أن، «أعاله

، يتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 8112يونيو  6، املؤرخ يف 12/006

، لتبيان مدى التوضيح من عدمه، (2)املنتمني لألسالك اخلاصة بإدارة السجون

  :منه والتفصيل فيها على النحو اآليت 86وذلك بالرجوع إىل املادة 

 :اجلنسية اجلزائرية - أوال
ال ...»: على أنه 12/006من املرسوم التنفيذي رقم  86/0نصت املادة 

ميكن أن يوظف أيا كان يف األسالك والرتب اليت يسري عليها هذا القانون 

                                                 
 . 8118ماي  06، املؤرخة يف (06)اجلريدة الرمسية، العدد (1)
 . 8112يونيو  00، املؤرخة يف (01)اجلريدة الرمسية، العدد( 2)
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أن تكون له اجلنسية : األساسي اخلاص، ما مل تتوافر فيه الشروط اآلتية

، ومنه يكون اشتراط اجلنسية «...األقل،سنوات على ( 1)اجلزائرية منذ مخس 

اجلزائرية مقرونا بقيد التمتع هبا ملدة زمنية حمددة، هذا وإن كان األمر يتعلق 

باجلنسية اجلزائرية املكتسبة إال أنه ال يعترب توضيحا بل تقييدا خمالفا لنص 

، واليت اشترطت اجلنسية اجلزائرية دون أي 10/10من األمر رقم  61املادة 

 . يذكر كما قدمنا يف ذلك قيد

 :إثبات الوضعية القانونية اجتاه اخلدمة الوطنية - ثانيا
إذا كان إثبات الوضعية القانونية اجتاه اخلدمة الوطنية يتم من حيث 

من املرسوم التنفيذي رقم  86/8املبدأ وفقا للكيفيات املشار هلا سلفا، فإن املادة 

يف هذه احلالة، وذلك بأن نصت على  تكون قد ضيقت من نطاق اإلثبات 12/006

 .«...أن يكون مؤديا للخدمة الوطنية أو معفيا منها ألسباب غري صحية،...»: أنه

 :توافر شرط السن والقدرة البدنية والنفسية - ثالثا

وأما بالنسبة للسن، فقد مت األخذ بالسن القصوى أي بعدم جتاوز املترشح 

لقدرة البدنية التوظيف، وأما بالنسبة لثالثون سنة عند تاريخ مسابقة 

متاشيها مع الوظبفة املراد شغلها، على أن مت األخذ يف االعتبار ، فقد (1)والنفسية

تنظم إدارة السجون الفحص الطيب والنفساين الذي خيضع له املترشح، وأن 

، 10/10من األمر رقم  60تكون نتيجته إجيابية، وهذا حتما يتوافق ونص املادة 

  .يت أجازت تنظيم الفحص الطيب من قبل اإلدارة اليت تعلن عن التوظيفوال

لقدرة البدنية للمترشح مت إدراج شرطني آخرين، أحدمها وللتعبري عن ا

متر  0612متر بالنسبة للرجال و 0600عن  ال تقليتعلق بالقامة، وذلك بأن أ

 01/01وعها أن يبلغ جمميتعلق حبدة البصر، وذلك ببالنسبة للنساء، واآلخر 

                                                 
مل تتضمن القدرة  ،12/006من املرسوم التنفيذي رقم  86املادة جتدر اإلشارة إىل أن ( 1)

ويف مقابل ذلك جاء النص على القدرة النفسية، ما  الذهنية بالنص ال صراحة وال ضمنا،

 يثري التساؤل حول ماهية القدرة الذهنية ومدى ارتباطها بالقدرة النفسية؟ 
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دون النظارات وعدسات العني، ودون أن يكون احلد األدىن إلحدى العينني يقل 

 . 6/01عن 

  املساواة يف تقلد الوظائف العمومية: املطلب الثاني

نظرا ألن تقلد الوظائف العمومية قد أسس دستوريا على مبدأ التساوي 

من األمر رقم  66وأنه قد تأكد ذلك بنص املادة  بني املواطنني كمبدأ عام،

، كان لزاما علينا أن نربز من جهة كيفية التساوي بني املواطنني الذين 10/10

، ومن جهة أخرى مظاهر (الفرع األول)يترشحون لتقلد الوظائف العمومية 

 (. الفرع الثاين)التساوي فيما بينهم 

 ني كيفية التساوي بني املرتشح: الفرع األول
مل يبني صراحة كيفية التساوي  10/10جتدر اإلشارة إىل أن األمر رقم 

بني املترشحني، غري أنه ميكن أن نستشف ذلك ولو ضمنيا، فبالرجوع إىل املادة 

يتم االلتحاق بالوظائف »: ، جندها قد نصت على أنه10/10من األمر رقم  21

 : العمومية عن طريق

 ت، املسابقة على أساس االختبارا -

املسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبع  أسالك املوظفني، االختبار  -

 .«...أو الفحص املهين،  التوظيف املباشر

إن الذي يكرس التساوي الفعلي بني املواطنني يف تقلد الوظائف العمومية 

على أنه قد يتم التوظيف  هو املسابقة بنوعيها، كطريقة مبدئية يف التوظيف،

استثناء كما هو احلال عليه بالنسبة لالمتحان أو الفحص املهين والتوظيف 

 . املباشر

 :التوظيف املبدئي - أوال
على أساس االختبارات وعلى )ويتم بإعمال طريقة املسابقة بنوعيها 

 81املؤرخ يف  ،08/066املرسوم التنفيذي رقم ، واليت ينظمها (أساس الشهادات

حيدد كيفيات تنظيم املسابقات واالمتحانات والفحوص املهنية يف  ،8108أفريل 
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، على أن الذي تتميز به املسابقة (1)املؤسسات واإلدارات العمومية وإجراءها

عموما الدميقراطية والشفافية يف التوظيف، ذلك ألهنا تكون موجهة ألفراد 

شروط املطلوبة قانونا، كما أنه يتم اإلعالن اجملتمع مجيعا ممن تتوافر فيهم ال

عن عدد املناصب املعلن عن التوظيف فيها بكل شفافية ووفقا للكيفيات ادحمددة 

نذكر منها اإلعالن على مواقع اإلنترنت للسلطة املكلفة  املرسوم املذكور،ب

بالوظيفة العمومية، واإلعالن بواسطة الصحافة املكتوبة أو امللصقات أو غري 

 .لك من الوسائل املالئمةذ

 :التوظيف االستثنائي - ثانيا

وميكن إمجاله يف الفحص املهين الذي خيضع لنفس األحكام املطبقة على 

املسابقة بنوعيها، غري أن ميزته تتجلى من خالل قصر اجتيازه على فئات معينة 

حيث يشترط فيهم أن يكونوا حائزين يف األساس  كفئة أعوان حفظ البيانات،

، كما تشترك هذه الطريقة يف التوظيف مع املسابقة (2)على شهادة الكفاءة املهنية

وهذا  ،(3)يف ضرورة إعداد قائمة ترتيبية بأمساء الناجحني حبسب االستحقاق

حتما فيه تكريس ملبدأ آخر ال يقل أمهية عن سابقه أال وهو مبدأ اجلدارة يف 

 .تقلد الوظائف العمومية

ويعد التوظيف املباشر أيضا من طرق التوظيف االستثنائي، وهو مقيد 

مبتابعة املترشح للتوظيف تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين املؤهلة، على 

لقوانني األساسية اخلاصة، ومثاله ما نصت عليه أن يكون منصوصا عليه يف ا

                                                 
  .8108ماي  0، املؤرخة يف (80)اجلريدة الرمسية، العدد (1)
(2)

، يتضمن 8112يناير  06، املؤرخ يف 12/16من املرسوم التنفيذي رقم  18املادة أنظر  

قانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك املشتركة يف املؤسسات واإلدارات ال

  .8112جانفي  81، املؤرخة يف (10)اجلريدة الرمسية، العدد العمومية،
يف املسابقة على  يعلن جناح املترشحني»: على أنه 10/10من األمر رقم  20نصت املادة  (3)

أساس االختبارات أو املسابقة على أساس الشهادات أو االختبار املهين من طرف جلنة تضع 

 .«ترتيبية على أساس االستحقاققائمة 
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من القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني  60الفقرة األوىل من املادة 

عن طريق التوظيف ... يوظف»: لألسالك اخلاصة بإدارة السجون، بقوهلا

املباشر، املترشحون احلائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو 

 . «ة معادلة له، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا ملدة سنةشهاد

 مظاهر التساوي بني املرتشحني : الفرع الثاني
يتجلى التساوي بني املترشحني للتوظيف من خالل معاملتهم على قدم 

املساواة، فال اعتبار ألي ظرف كان ولو شخصي يفرز عنه التمييز بني هؤالء 

ح على مترشح آخر أمر منبوذ، ذلك ألن اجلدارة هي مجيعا، كما أن تفضيل مترش

املبدأ املعمول به يف اختيار أفضل املترشحني، وخباصة إذا كان التوظيف يرتكز 

 . على الشفافية والدميقراطية

 :عدم التمييز بني املرتشحني - أوال
إذا كان املوطنون سواسية أمام القانون وكان التذرع بأي شكل من أشكال 

مرفوض، فإن املساواة يف جمال التوظيف لدى اإلدارات واملؤسسات التمييز 

العمومية ستجد ال حمالة مكانتها، كيف ال؟ والتمييز الذي يعود سببه إىل املولد 

أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف، شخصيا كان أو اجتماعيا، 

ل حىت التمييز ، ب8100من التعديل الدستوري لسنة  08نبذته صراحة املادة 

الذي يعود سببه إىل اجلنس جاء نبذه صراحة، وذلك من خالل العمل على 

 .ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف جمال الشغل عامة كما قدمنا يف ذلك

 :تكريس مبدأ اجلدارة يف اختيار أفضل املرتشحني - ثانيا
ءة أساسا إن مبدأ اجلدارة هو ذلك املبدأ الذي جيعل الصالحية والكفا

الوظائف العمومية، إذ  فليس كل مترشح أهال ألن يتقلد ،(1)الختيار املوظفني

يشترط فيه أن يكون حاصال على مؤهالت علمية، وإذا كانت هذه األخرية هي من 

يعكس لنا مدى صالحية وكفاءة املترشح، إال أن الطرق املشار هلا سلفا من اجتياز 

                                                 
 . 6 يوسف املعداوي، املرجع السابق، ص (1)
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تعد أكثر جناعة، وخباصة إذا جتردت من املسابقة بنوعيها والفحص املهين 

 .ادحمسوبية وادحماباة

 :خامتة
إن احلق يف تقلد الوظائف العمومية مضمون ممارسته من قبل املواطنني 

ممن  كافة وعلى قدم املساواة، والدليل على ذلك األعداد اهلائلة من املترشحني

تتوافر فيهم شروط التوظيف والذين يقبلون على اجتياز املسابقات واالمتحانات 

أو الفحوص املهنية، غري أن الذي يقف عائقا أمام ممارسة هذا احلق ادحماباة 

وادحمسوبية، وهذه احلقيقة ال ميكن جتاهلها على اعتبار أهنا أصبحت تشكل 

يؤثر سلبا على نتائج املسابقات هاجسا حيبط من معنويات املترشحني، مما قد 

 : والفحوص املهنية، لذلك نقترح

استحداث آليات رقابية قبلية لتفعيل املساواة يف تقلد الوظائف : أوال

 .العمومية، ومنه حماربة ادحماباة وادحمسوبية يف التوظيف

استحداث آليات رقابية بعدية للوقوف على مدى جدارة شاغلي : ثانيا

 .وضمان حتسني اخلدمة العمومية الوظائف العمومية

 :قائمة املصادر واملراجع
 :املصادر – أوال

 :الدساتري( 0
مارس  0، املؤرخ يف 00/10، الصادر مبوجب القانون رقم 8100التعديل الدستوري لسنة  -

 . 8100مارس  06، املؤرخة يف (06)اجلريدة الرمسية، العدد ، 8100

 :القوانني( 8
، اجلريدة ، يتضمن القانون األساسي العام للعامل0662أوت  1املؤرخ يف  ،62/08القانون رقم  -

 .0662أوت  2، املؤرخة يف (08)الرمسية، العدد

، يتعلق حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم، 8118ماي  12، املؤرخ يف 18/16القانون رقم  -

 .8118ماي  06، املؤرخة يف (06)اجلريدة الرمسية، العدد
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، املؤرخ 00/010، يعدل ويتمم األمر رقم 8110ديسمرب  81، املؤرخ يف 10/80رقم القانون  -

 86، املؤرخة يف (26)اجلريدة الرمسية، العدد ، يتضمن قانون العقوبات،0600جويلية  2يف 

 . 8110ديسمرب 

 اجلريدة الرمسية، ، يتعلق باخلدمة الوطنية،8106أوت  16، املؤرخ يف 06/10القانون رقم  -

 .8106أوت  01، املؤرخة يف (62)العدد

 :األوامر( 0
، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 0600جوان  8، املؤرخ يف 00/000األمر رقم  -

 . 0600جوان  2، املؤرخة يف (60)، اجلريدة الرمسية، العددالعمومية

 01، املؤرخ يف 61/20، يعدل ويتمم األمر رقم 8111فرباير  86، املؤرخ يف 11/10األمر رقم  -

، املؤرخة يف (01)، يتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد0661ديسمرب 

 . 8111فيفري  86

، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 8110جويلية  01، املؤرخ يف 10/10األمر رقم  -

 . 8110ية جويل 00، املؤرخة يف (60)العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد

 :املراسيم( 6
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 0621مارس  80، املؤرخ يف 21/16املرسوم رقم  -

 .0621مارس  86، املؤرخة يف (00)اجلريدة الرمسية، العدد املؤسسات واإلدارات العمومية،

يتضمن املصادقة على العهد الدويل  ،0626ماي  00، املؤرخ يف 26/06املرسوم الرئاسي رقم  -

  .0626ماي  06، املؤرخة يف (81)للحقوق املدنية والسياسية، اجلريدة الرمسية، العدد

، يتضمن القانون األساسي اخلاص 8112يناير  06، املؤرخ يف 12/16املرسوم التنفيذي رقم  -

اجلريدة الرمسية،  مومية،باملوظفني املنتمني لألسالك املشتركة يف املؤسسات واإلدارات الع

  .8112جانفي  81، املؤرخة يف (10)العدد

، يتضمن القانون األساسي اخلاص 8112ماي  0، املؤرخ يف 12/001املرسوم التنفيذي رقم  -

 .8112ماي  6، املؤرخة يف (80)اجلريدة الرمسية، العدد باألستاذ الباحث،

، يتضمن القانون األساسي اخلاص 8112يونيو  6املؤرخ يف  ،12/006املرسوم التنفيذي رقم  -

، املؤرخة (01)اجلريدة الرمسية، العددباملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بإدارة السجون، 

 . 8112يونيو  00يف 

حيدد كيفيات تنظيم املسابقات  ،8108أفريل  81، املؤرخ يف 08/066املرسوم التنفيذي رقم  -

اجلريدة الرمسية، ،فحوص املهنية يف املؤسسات واإلدارات العمومية وإجراءهاواالمتحانات وال

  .8108ماي  0، املؤرخة يف (80)العدد 
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 :املناشري( 1
، يتعلق بشروط توظيف 8118ديسمرب  00، املؤرخ يف 010املنشور الوزاري املشترك رقم  -

 .املستخدمني األجانب يف املؤسسات واإلدارات العمومية

 :املراجع – ثانيا
 :الكتب باللغة العربية( 0

الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية سعيد مقدم،  -

  .066ص ،8101، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، وأخالقيات املهنة

السادسة، دار الطبعة ، (دراسة مقارنة)مبادئ القانون اإلداري سليمان حممد الطماوي،  -

 .000، ص8116الفكر العريب، القاهرة، 

، الطبعة دراسة يف الوظيفة العامة يف النظم املقارنة والتشريع اجلزائرييوسف املعداوي،  -

 .10ص، 0622الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 :اجملالت باللغة األجنبية( 8
-)A  ( MOUMEN, "communication sur le nouveau statut général de la fonction publique 

(Ordonnance n° 06/03 du 15 juillet 2006). Revue du conseil d'état, Numéro spécial, "Le 

contentieux de la fonction publique", Conseil d'état, 2007. 
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 :امللخص
إلتفاقيات الدولية يف خمتلف ا من احلقوق األساسية لإلنسانريته يعد حق اإلعالم وح

، فال حديث عن حرية اإلعالم إال إذا حتققت حرية التعبري واإلقليمية والقوانني الوطنية

وحرية الرأي، وتوفرت حرية النشر والتوزيع والبث، وحرية الوصول ملصادر املعلومات اليت 

مصلحة مية، منع فرض قيود محاية للمصلحة العامة وحتوزها املصادر احلكومية واملخابر العل

 .اجملتمع

 .يةالسياسانون اإلعالم ، احلقوق املدنية واإلعالم، حق ، حرية ، ق :الكلمات املفتاحية  

   Abstract : 

 Freedom of information is a basic human right in various international and 

regional conventions and national laws. There is no talk of freedom of the media unless 

freedom of expression and freedom of opinion is achieved. Freedom of publication, 

distribution, broadcasting, and freedom of access to sources of information held by 

government sources and scientific laboratories are available. The imposition of 

restrictions of protection for the public interest and the interest of society. 

 Keywords: Media, Right, Freedom, Media Law, Civil and Political Rights. 

 :مقدمة
من احلقوق واحلريات األساسية  يعترب مبدأ حرية اإلعالم بوجه عام

وقد  املكفولة يف القانون الدويل، إال أنه أثار الكثري من اجلدل حول دوره الفعلي،

حتت نظام سياسي  0626وإىل غاية  0698عاشت اجلزائر منذ استقالهلا سنة 

أحادي كان ميثله احلزب احلاكم، وكما هو معتاد يف األنظمة األحادية، فإن 

قابلت . احلزب احلاكم احتكر العمل السياسي ومل يسمح ألي حزب آخر بالوجود

mailto:Zakarya.bouaoune@yahoo.fr
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ألي وسيلة إعالمية األحادية احلزبية أحادية يف املشهد اإلعالمي، فلم يبح 

خاصة الظهور حيث اقتصر النشاط اإلعالمي على العناوين اليت متتلكها 

 .احلكومة، سواء كانت نشريات مكتوبة أو وسائط مسموعة أو مرئية

شهدت السنوات األخرية من عشرية الثمانينيات للقرن العشرين هزات 

حتاد السوفيايت سياسية على املستوى العاملي كان من أبرز آثارها سقوط اإل

كان هلذه األحداث مفعوال عظيما على اجلزائر حيث . واهنيار النظام االشتراكي

سارعت البالد إلدخال حزمة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية بعد 

تصاعد وترية االحتجاجات الشعبية يف البالد واليت أججها سوء التسيري 

 .االقتصادي واملعيشة اليت كان يعيشها الناس

وقد واكب النقلة اإلعالمية يف عصر العوملة بني القوى احمللية واإلقليمية 

والعاملية، وبني الدول املنتجة واملستهلكة، تفوق دول الشمال على صعيدي اإلنتاج 

والتوجيه اإلعالمي، وتقنيات اإلتصال مما يؤدي إىل تدفق املعلومات من الشمال 

 .إىل اجلنوب وفق إجتاه واحد

خرج للوجود عقب تلك األحداث كان الدستور اجلديد والذي  أهم تشريع

تكمن أمهية الدستور يف إطالق حريات عدة . 0626فرباير  0مت إجازته يف 

حريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واالجتماع، مضمونة "حيث نص على أن 

كما .حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"وكذلك ." للمواطنني

، مث يف األخري يأيت التعديل الدستوري األخري 0669على ذلك دستور نص 

حريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، "على  82لينص يف املادة  81091لسنة

، ويأيت 0626وهو نفس مانص عليه يف دستور ." واالجتماع، مضمونة للمواطنني

                                                 
املتعلق  0804 مجادى األوىل عام 89املوافق  8109مارس  9املؤرخ يف  10-09 قانون - 1

  (.8109 مارس 4الصادرة يف  08اجلريدة الرمسية عدد )بالتعديل الدستوري 
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ون اإلعالم هذا تقريرا حلرية التعبري عموما وحرية اإلعالم بصفة عامة، وقان

 .81081الذي ألغي مبوجب القانون العضوي  0661

كيف يتم ضمان ممارسة قانونية نزيهة : وعليه ميكن إثارة التساؤل التايل

للحق يف اإلعالم؟ وما فعالية الدور الذي تلعبه اهليئات املختصة يف سبيل 

 .احترام هذا احلق؟

 : وعليه سيتم تقسيم املداخلة إىل

 ماهية حق اإلعالم  :احملور األول

 املبادئ القانونية والقيود الواردة على حق اإلعالم : احملور الثاين

 ماهية حق اإلعالم: احملور األول
يعترب احلق يف اإلعالم من أبرز القضايا احملورية يف العامل منذ القدمي، 

ليس فقط لكونه ميس بصورة مباشرة حقوق اإلنسان، بل ألنه ميس أيضا مجيع 

حي السياسية والتنظيمية والقانونية والفنية والسياق اجملتمعي العام، الذي النوا

ميكن أن ميارس فيه هذا احلق مبختلف األشكال فاحلق يف اإلعالم يعكس وضعية 

 .النظام القائم ودرجة تطوره وإجتاهات ومصاحل ومتطلبات هذا النظام

 : مفهوم حق اإلعالم - أوال
لقد امتد النضال للحصول على احلق يف اإلعالم لقرون، فالتاريخ يشهد 

السياسية، االجتماعية، : على أن الكثري من التغريات والتطورات يف شىت امليادين

االقتصادية، الثقافية،غالبا ما ترمجت يف شكل ثورات وانتفاضات قامت هبا 

إىل  0426الفرنسية  إىل الثورة 0449الشعوب، فمن حروب الوحدة األمريكية 

انتفاضة الشعب االجنليزي، ولقد سامهت هذه الثورات يف إعطاء حريات وحقوق 

اإلنسان جماال أكرب لالعتراف والتجسيد، وهو ما أعطى تطورا كبريا يف ميدان 

حرية الصحافة وحرية الرأي وبالتايل احلق يف اإلعالم، الذي ظهر بوضوح يف 

                                                 
املتعلق  0800صفر  02املوافق  8108يناير  08املؤرخ يف  10-08القانون العضوي  - 1

 .(8108يناير  00الصادرة يف  18اجلريدة الرمسية  )باإلعالم 
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احلرب العاملية الثانية حيث استغلت فيها الصحافة احلربني العامليتني وخاصة يف 

 .1ألقصى درجة، بقدر ما تضرر فيها الصحفيني وواجهوا أشد العذاب والعقاب

 :مفهوم احلق -0

عين كلمة اإلستقامة والثبوت، ويف القانون هو سلطة احلصول على ياحلق 

شخص معني مصلحة معنوية أو مادية يعترف هبا القانون وحيميها، كما يقررها ل

يستطيع مبقتضاها القيام بأعمال وتصرفات معينة حتقيقا ملصلحة مشروعة، 

صاحب احلق، موضوع احلق، السبب املنشيء للحق، : واحلق له أربعة أركان هي

 .2الطرف الذي جيب عليه احلق 

مل يظهر مفهوم احلق يف اإلعالم مبفهومه الراهن، كما حتدده بعض 

الدول، سوى بعد احلرب العاملية الثانية، يف سياق البحث الدساتري وقوانني بعض 

عن أساليب ووسائل وأدوات متكن اإلنسانية من تفادي مأساة شبيهة مبخلفات 

تلك احلرب على أن جذوره الفلسفية متتد إىل أبعد من ذلك، على األقل إىل عهد 

مع قيام احلركة الليربالية يف القرن السابع عشر على أن معامله اتضحت أكثر 

كما جند أن هذا . الثورتني الفرنسية واألمريكية يف هناية القرن الثامن عشر

 .احلق تضمنته االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان

                                                 
مداخلة ألقيت  احلق يف اإلعالم وضمانات تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسانسرور طاليب،  - 1

الضمانات الدستورية والقانونية للحق يف اإلعالم يف »: خالل امللتقى الدويل احلادي عشر حول

وخمربي أثر  -قسم احلقوق -من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية« الدول املغاربية

اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع واحلقوق واحلريات يف األنظمة املقارنة جبامعة حممد 

 .8108 أكتوبر 00-08خيضر بسكرة يومي 
بشرى مداسي، احلق يف اإلعالم من خالل القوانني والنصوص التنظيمية للمؤسسات  - 2

كتوبة، وكالة األنباء، مذكرة ماجستري السمعية البصرية، الصحافة امل) اإلعالمية يف اجلزائر

يف علوم اإلعالم واإلتصال، ختصص تشريعات إعالمية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 

 .12، ص 8100، 10جامعة اجلزائر 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7/
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من حق حيق حقا ويقال حق األمر أي أثبته، وحق اخلرب : واحلق لغة

 مبعىن عرف حقيقته

 .ب وهو ضد الباطلفهو اليقني والعدل واحلظ والنصي: أما احلق اصطالحا

 : مفهوم اإلعالم -8
اإلعالم مشتق من العلم، فنقول أعلم مبعىن أنبأ وأخرب، وحسب املختصني 

كان يستعمل يف جمال احلقوق، قبل  مصطلح اإلعالم احندر من الكلمة الالتينية

مث توسع معىن اإلعالم بظهور الصحافة ليشمل . الثورة الفرنسية وعلى مشارفها

أي املطالبة باألخبار وبظهور الثورة الصناعية وبالتحديد أثناء معىن استعلم 

القرن التاسع عشر أصبح معىن اإلعالم يصنف على أنه الفعل الذي جيعل من 

 .احلدث قضية عمومية

وميكن إرسال اإلعالم بطريقة . واإلعالم يشمل مرسل ومستقبل ورسالة

عالم من زاوية اإللتزام وقد عرف البعض اإل1.أحادية من املرسل إىل املستقبل

عملية توصيل األحداث واألفكار لعلم املستهلك عرب طرق معينة إما  :"بالقول

  2".مرئية أو مسموعة أو مكتوبة 

 :مفهوم قانون اإلعالم - ثانيا 
 :"مل يعرف املشرع اجلزائري قانون اإلعالم، لذا ميكن تعريفه بأنه

جمموعة القواعد اليت تنظم شروط املمارسة الصحفية والنشاط اإلعالمي 

بوجه عام، لكل املؤسسات املتدخلة يف هذا اجملال سواء كانت عمومية أو خاصة، 

 ". وذلك وفق قاعدة احترام الواجبات دون املساس باحلقوق واحلريات

زنيهة هذا وميكن القول بأن قانون اإلعالم يتضمن قواعد املمارسة ال

للنشاط اإلعالمي، إذ ال ميكن التحجج باحلرية اإلعالمية يف سبيل املساس 

                                                 
 اجلزائر، زهري إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية، - 1
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حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص أو التعدي عليها بأي شكل من األشكال، أو 

حىت ارتكاب ممارسات غري قانونية ترقى جلرائم يعاقب عليها، سواء القانون 

فاإلعالم هو نقل . ني اخلاصةنفسه أو يف قانون العقوبات أو حىت يف بعض القوان

املعلومات واألفكار إىل اآلخرين سواء متثلت تقنية النقل يف بث التلفاز أو املذياع 

أو شبكات املعلومات، أو ما ينشر يف الصحف والكتب وغريها من املطبوعات، سواء 

، وهو عملية مجع 1مت نقل املعلومات مقروءة أم مسموعة أو مرئية أو رقمية

نشرها بأمانة وصدق وموضوعية وهو وسيلة من وسائل اإلتصال األخبار و

 .2والتواصل

 : مزايا حرية اإلعالم واإلعالم اإللكرتوني - ثالثا
حتقق حرية اإلعالم مزايا كثرية ومصاحل متعددة، منها إبالغ الناس 

رفع مستوى  باألخبار احمللية والعاملية، نشر الثقافة والعلم والتقنية احلديثة،

الوعي العام، التمكني من التعبري على الرأي وإتاحة معرفته لآلخرين، مع ماميكن 

 .3أن يؤدي إليه ذلك من تدارك أخطاء السلطة،و كشف احللول للمشاكل

وإن كان لإلعالم مزايا إال أن لوسائله بعض السلبيات نذكر منها دورها يف 

لدى األحداث ت الالإجتماعية إشاعة اإلحنالل األخالقي، وإمناء الزناعا

، ولكن مع ذلك ال جيب إمهاهلا أو مقاطعتها وعدم التعامل هبا، ألن كوهنا والقصر

 .4حتمل شرا أو خريا، أمرا حتكمه السياسات واخلطط اإلعالمية

                                                 
، 8116ماجد راغب احللو، حرية اإلعالم والقانون، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  - 1

  .4ص 
، منشورات 0 سعدي حممد اخلطيب، التنظيم القانوين حلرية اإلعالم املرئي واملسموع، ط - 2
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لقد كان للتطور التكنولوجي أثر كبري يف سرعة إنتقال املعلومات على نطاق 

إللكتروين، وميثل األنترنت أحد الدعائم واسع مما أدى بظهور اإلعالم ا

األساسية اليت يرتكز عليها عصر املعلومات، ويعد اإلعالم اإللكتروين عرب 

األنترنت وسيلة فعالة من وسائل اإلتصال ونقل وإنتشار املعلومات واآلراء تفوق 

الوسائل التقليدية، واإلعالم اإللكتروين يساعد الفرد على التمتع حبرية كبرية 

فوق حريته يف التعبري بواسطة اإلعالم املقروء أو املسموع أو املرئي، فهو ال ت

، رغم اجلهود التشريعية 1خيضع هليمنة مؤسسة حكومية أو غري حكومية

 .املبذولة يف خمتلف الدول لتأطري هذه املمارسة

 املبادئ القانونية املنظمة حلق اإلعالم: احملور الثاني
إن حرية اإلعالم من احلريات األساسية للفرد واجلماعة أيا كانت، وقد 

تقرر ذلك سواء على املستوى الدويل أو على املستوى اإلقليمي أو على املستوى 

الوطين، ويعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته األمم املتحدة عام 

ا حرية اإلعالم واليت األساس الذي بنيت عليه التطورات اليت شهدهت 0682

تدعمت باإلتفاقيات الدولية واإلقليمية منها اإلتفاقية اخلاصة باحلقوق 

املدنية والسياسية، واإلتفاقية اخلاصة احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

، واإلتفاقية األمريكية 0601والثقافية، واإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

اإلحتاد اإلفريقي، هذا باإلضافة إىل قرارات ، منظمة 06912حلقوق اإلنسان 

 .األمم املتحدة العديدة ذات الصلة حبرية اإلعالم

 :النصوص املنظمة حلق اإلعالم على املستوى الدولي –أوال 
ختتلف النصوص القانونية املنظمة حلرية اإلعالم على املستوى الدويل 

إلعالنات واملواثيق الدولية سواء من خالل األمم املتحدة وأجهزهتا، أو من خالل ا
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املقررة حلقوق اإلنسان، واليت تتضمن ضمن نصوصها حرية اإلعالم كحق من 

حقوق اإلنسان وتقييد هذه احلقوق ببعض القيود اليت تلزم الفرد واجملتمع هبا 

 .عند ممارستها لتلك احلقوق

 :جهود األمم املتحدة يف نشر احلق يف اإلعالم وحريته -0
األمم املتحدة نقطة بداية هامة لإلشارة إىل حرية اإلعالم، يعترب ميثاق 

واليت مت تفصيلها يف الكثري من املواثيق اليت مت إصدارها من املنظمة، يأيت 

كأهم تلك املواثيق، مث  0682اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر عام 

إلقتصادية ، مث إتفاقية احلقوق ا0699إتفاقية احلقوق املدنية والسياسية 

واإلجتماعية والثقافية اليت مت إبرامها يف ذات العام،مث اإلتفاقية الدولية 

 .06081حلقوق الطفل وإتفاقية احلق يف التصحيح الدولية عام 

كما مت تضمني حرية اإلعالم يف اإلعالن الصادر عن األمم املتحدة بشأن 

، 0690بني الشعوب إشراب شباب العامل السلم واإلحترام املتبادل والتفاهم 

إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل الصادر عن املؤمتر العام ملنظمة األمم 

، اإلعالن اخلاص بإستخدام التقدم 0699املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

العلمي والتكنولوجي لصاحل السلم وخري البشرية وهو اإلعالن الصادر عن 

، إضافة إىل إعالن احلق يف التنمية الذي 0642اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 8املؤرخ يف  80/082إعتمد ونشر على املأل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 .2والذي يعترب من املواثيق املتعلقة بالصحافة واإلعالم 0629ديسمرب 

ولكن توجد  مل ينص ميثاق األمم املتحدة بنص خاص على حرية التعبري،

العديد من النصوص اليت اعتربت حقوق اإلنسان هدفا عاما تعمل املنظمة 

الدولية من أجله، وقد سعت املنظمة منذ إنشاءها إىل إعطاء حرية التعبري 

                                                 
جعفر عبد السالم، دراسات يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دار الكتاب املصري  - 1
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، وكان من أول 0689أمهية كبرية، وذلك من خالل الدورة األوىل اليت إنعقدت 

شأن حرية اإلعالم رار الصادر بالقرارات اليت إختذهتا األمم املتحدة هو الق

أن حرية اإلعالم هي حق رئيسي من حقوق اإلنسان وحمك : "حيث نصت على

 .1"يت ندرت األمم املتحدة هلا نفسهاجلميع احلريات ال

وقد حظيت مسألة احلرية اإلعالمية ومسؤوليات اإلعالم بإهتمام ملحوظ 

ة ميثاق األمم املتحدة، يف مفاوضات سان فرانسيسكو، وذلك من خالل إعداد مسود

حيث جاء امليثاق مشريا حلرية التعبري وإعتبارها ضمن حقوق اإلنسان، وذلك 

، كما دعت إىل تعزيز التعاون الدويل يف جماالت 00بالنص عليها يف املادة 

الثقافة والتعليم يف إطار إحترام حقوق اإلنسان وحرياته دون متييز، هذا 

بط بني حرية التعبري وتكريسه يف إطار حرية وعمدت األمم املتحدة على الر

، وإختذت قرارات هامة وأساسية مؤسسة 0684و 0689اإلعالم خالل عامي 

 : 2حلرية اإلعالم، ومن هذه القرارات

الذي إعترب حرية التعبري من احلقوق األساسية  0فقرة  06القرار  -

تحدة ويتضمن هذا وأساس جلميع احلريات األخرى اليت يتضمنها ميثاق األمم امل

 .احلق مجع وبث األخبار يف كل مكان

الذي طالب مجيع الدول األعضاء يف األمم  00فقرة  001القرار  -

عالقات  املتحدة بإستخدام كافة وسائل اإلعالم والدعاية املتوفرة لديها لتنية

الصداقة والتعاون بني الشعوب وتشجيع نشر األنباء اليت هتدف لتأكيد رغبة 

 .الشعوب يف السالم

الذي أكد على ضرورة تسهيل ومضاعفة نشر  00فقرة  084القرار  -

 .األخبار اليت هتدف إىل تعزيز روح الصداقة والتفاهم املتبادل بني الشعوب

                                                 
  .001جعفر عبد السالم، املرجع السابق، ص  - 1
 .80حممد عطا اهلل شعبان، مرجع سابق، ص  - 2
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إنعقد املؤمتر الدويل حلرية اإلعالم لقد  أما عن ضوابط حرية التعبري،

الذي كان حول حرية اإلعالم  0682ونظمته األمم املتحدة جبنيف يف أفريل 

ومسؤولياته وضرورة وضع إتفاقية دولية عن حرية اإلعالم وحق الرد 

والتصحيح ومجع وتداول األنباء على املستوى الدويل حيث أشارت مسودة 

م إىل واجب الدولة بضمان تلقي وتداول اإلتفاقية اخلاصة حبرية اإلعال

املعلومات واآلراء الشفوية املكتوبة وحرية البحث عن املعلومات وتداوهلا دون 

التقيد باحلدود اجلغرافية، وقد واجهت هذه اإلتفاقات صعوبة كبرية جدا يف 

ودعت اجلمعية . 1إجنازها، لكن اإلرادة الدولية تدخلت لضمان هذه احلرية 

، 0684وعقد املؤمتر فعال عام  عقد مؤمترات ملناقشة حرية اإلعالم، العامة إىل

حيث ناقش إبرام ثالث إتفاقيات هلا أمهية يف جمال حقوق اإلنسان، كما أوصى 

بوضع تصور معني حلرية اإلعالم حىت ميكن تضمينها يف اإلعالن العاملي حلقوق 

 .2من اإلعالن  06اإلنسان واليت متت صياغتها يف املادة 

مع غياب مبادئ القانون الدويل ذات الصلة باإلعالم، وقد حاولت األمم 

املتحدة أكثر من مرة أن تضع مسودة قانون حلرية اإلعالم الدويل ومل تنجح، 

ومع غياب مثل هذا املبدأ الذي ينظم حرية اإلعالم يف القانون الدويل، 

مبدأ حرية استخدمت مبادئ ووثائق متعددة حلقوق اإلنسان لتثبيت وجود 

اإلعالم، إال أن التمعن يف القانون الدويل ميكن من ذكر جمموعة من املبادئ 

 : العامة واليت يعمل وفقها أعضاء األمم املتحدة ودفع شعوهبم للعمل هبا وهي

 .عدم إستخدام القوة 

 .التسوية السلمية للمنازعات الدولية 

 .عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى 

                                                 
  .80ص  حممد عطا اهلل شعبان، املرجع السابق، - 1
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 .الدويل حلفظ السلم واألمن الدوليني التعاون 

 .حق الشعوب يف تقرير مصريها 

 .السيادة املتساوية بني الدول  

 .اإللتزام بالنوايا احلسنة 

على الرغم من أن قواعد القانون الدويل مل تشر صراحة إىل حرية 

اإلعالم واإلتصال الدويل، إال انه يفهم من هذه املبادئ حق كل دولة يف إختيار 

ها اإلعالمي والثقايف دون ضغط من دول أخرى، وذلك من خالل عدم نظام

التدخل يف الشؤون الداخلية وحق الشعوب يف تقرير مصريها والسيادة املتساوية 

لكل الدول، أي أن الدول هلا حق يف حتديد املعلومات اليت تصل إىل مجهورها، 

اضح على حرية وليس من حق أي دولة أن تنتهك هذه السيادة، ومع غياب نص و

اإلعالم، أعطت الدولة احلرية يف التعامل يف حاالت كثرية للحد من هذه احلرية 

كحماية األمن القومي والنظام العام واملصاحل السياسية واإلقتصادية واهلوية 

 .1الثقافية

 :جهود منظمة اليونسكو يف تعميم حق اإلعالم -8
ساندة الدول األعضاء يف تقوم منظمة اليونسكو بتنفيذ برامج هتدف إىل م

جهودها حنو تعزيز حرية اإلعالم وتعددية وسائل اإلعالم واستقالهلا، واهلدف 

من ذلك كما ورد يف دستورها هو تعزيز السلم واألمن بتشجيع التعاون بني الدول 

عن طريق التربية والعلوم والثقافة من أجل تكريس اإلحترام العاملي للعدالة 

درت منظمة اليونسكو يف سبيل حتقيق حرية اإلعالم قرار وحلقوق اإلنسان، أص

بأولوية إعطاء األمهية إلزالة املعوقات اإلدارية اليت تقف أمام حركة  0609

انتقال الكتب واملطبوعات واألفالم التعليمية إىل الدول النامية، كما أهنا تقوم 

ية، كما مكنت مبساعدهتا يف تطوير اخلدمات اإلذاعية والتلفزيونية والسينمائ
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من تأكيد أمهية حق اإلتصال بني  0649املنظمة من خالل مؤمترها الدويل 

 .1الدول وشعوهبا وأصدرت بيانا توضح ذلك

إن مطالب تطوير حرية اإلعالم على املستوى اإلقليمي عرب اليونسكو 

يظهر جليا من خالل القرارات واإلعالنات اإلقليمية اليت نظمت عرب اليونسكو 

واإلستراتيجية  0660-0661ما مع خمطط العمل متوسط املدى لسنوات وال سي

، كمادعت منظمة اليونسكو من خالل هذه 8110-0669املتوسطة املدى لسنوات 

القرارات إىل ضمان حرية اإلعالم مع احلفاظ على اهلوية الثقافية من خالل 

 :عدة قرارات

حول دعم األنشطة الثقافية  0660 82خالل الدورة  القرار اليت إختذته -

والتربوية اليت يقوم هبا مرفق اإلذاعة والتلفزيون العمومي ومهنيو وسائل 

 .اإلعالم والصحفيون من أجل التقليض من العنف يف وسائل اإلعالم

الذي دعا إىل النهوض مبقاربة لآلداب  0664 86القرار املتخذ يف الدورة  -

 .ي رسالة أخالقيةاملهنية لتعط

القرار املتعلق بالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال اليت تبنته اليونسكو  -

 .0660 82خالل الدورة 

نصت على أن املنظمة ستدعم  8110-0669اإلستراتيجية املتوسطة املدى  -

اجلهود اليت يبذهلا عدد من مؤسسات التعليم العايل واملنظمات املهنية من أجل 

أخالقيات املهنة ضمن برنامج التكوين ملختصي اإلعالم وحتسني كفاءهتم  إدراج

 .06602وذلك يف ندوة 
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 :حق اإلعالم يف الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان -0
إن الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان تتضمن اإلعالن العاملي حلقوق 

والعهد الدويل للحقوق  اإلنسان والعهديني الدوليني للحقوق املدنية والسياسية،

 .اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والربوتوكوالت امللحقة هبما

 : اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -أ 

منه  06أوضح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حرية اإلعالم يف املادة 

لكل إنسان احلق يف حرية الرأي وحرية التعبري وهذا احلق يتضمن " :بقوهلا

حرية إعتناق اآلراء بدون تدخل، وأن يلتمس ويتلقى وينقل املعلومات واألفكار 

 .1" من خالل أي وسيلة، وبغض النظر عن احلدود السياسية

تعطي هلذه احلرية قيود من حيث األخالق وآداب  01، 86غري أن املادتني 

 :على اآليت 86ة ملمارسة حرية الرأي والتعبري عن هذا الرأي، فنصت املادة املهن

 .على كل فرد واجبات حنو اجملتمع الذي فيه -

ال خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته إال للقيود اليت يقررها القانون  -

فقط لضمان اإلعتراف حبقوق الغري وحرياته وإحترامها ولتحقيق املقتضيات 

 .ة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميوقراطيالعادل

ال جيوز بأي حال من األحوال أن متارس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع  -

 .أغراض االمم املتحدة ومبادئها

ليس يف هذا اإلعالن نص " من هذا اإلعالن نصت على  01يف حني املادة 

اعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو جيوز تأويله على أنه خيول لدولة أو مج

 .2"تأدية عمل يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه
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 :العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول امللحق به -ب

يعترب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أداة لضمان تطبيق إعالن 

والنصوص اليت تقر حرية اإلعالن يف  ، حيث يبدو التفسري أكثر وضوحا0682

لكل فرد احلق يف إعتناق اآلراء دون : "منه على 06هذا العهد حيث نصت املادة 

 ."تدخل

من خالل هذه اإلتفاقية جندها أهنا تقر حبرية اإلعالم املتمثلة يف حرية 

الرأي والتعبري بكافة الوسائل، فذكرت وسائل التعبري بصورة منفصلة أكثر من 

الن العاملي حلقوق اإلنسان، فذكرت التعبري الشخصي والكتايب سواء إختذ اإلع

شكال فنيا أو ال، كما وضعت اإلتفاقية قيودا على ممارسة حرية التعبري، وذلك 

 :من خالل

ال قيود على حرية الفرد، فالفرد له ان يتخذ أي رأي دون تدخل أو قيد،  -

 .ولكن القيد يكون عند التعبري عن هذا الرأي

ال جيوز أن تفرض قيود على التعبري على الرأي إال مبوجب قانون، وعليه  -

الجيوز للسلطة التنفيذية أن تقيد حرية التعبري مبوجب قرارات تصدرها سواء 

 .كانت يف صورة لوائح تنظيمية أو لوائح ضبط

غري أن القيود املفروضة على حرية التعبري البد أن تكون موجهة 

 : وميكن حصرها يف ألغراض حمددة،

 .إحترام حقوق ومسعة اآلخرين -

 .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة -

حظر الدعاية للحرب، وكل دعاية متثل حتريضا على الكراهية أو العنف أو  -

 .1التمييز ألسباب قومية أو دينية أو عنصرية
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 : اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق  -ج
إن اإلتفاقية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية مل تقف عند النص 

على حرية الرأي والتعبري، بل جندها تعدت ذلك عن طريق وضع إلتزامات على 

الدولة لتمكني األفراد من التعبري عن آرائهم وممارسة خمتلف األننشطة 

وهذه األخرية نصت على أن تلتزم  00 نص املادة الثقافية والفكرية، وذلك يف

الدول األطراف يف اإلتفاقية بتوفري حق أفراد جمتمعاهتا يف الثقافة،و أن تكون 

 00هذه الثقافة مفيدة وهتدف لصاحل اجملتمع واإلنسانية مجيعا، مث أوردت املادة 

د، وهذا حبقوق أخرى لألفراد هتدف إىل رفع املستوى الثقايف والعلمي لألفرا

 .1بطبيعة احلال حال توفرها ستساعد على وجود حرية اإلعالم بصور خمتلفة

 :النصوص املنظمة حلق اإلعالم على املستوى اإلقليمي - ثانيا
باإلضافة إىل جهود منظمة األمم املتحدة وأجهزهتا يف تقرير حق  

 : اإلعالم وحريته، فهناك تشريعات إقليمية نذكر منها

 : األوروبية حلقوق اإلنسان اإلتفاقية -0

حتتل هذه اإلتفاقية مكانة خاصة، حيث جتسد أساسا جوهريا 

ألخالقيات اإلعالم وآداب وسائل اإلعالم، فهي تعترب أن حرية الرأي والتعبري 

متكن الفرد من التعبري عن ذاته وتتيح له تلقي ونقل األخبار واألفكار إىل 

مطلقة بل تقيدها واجبات ومسؤوليات  اآلخرين، وليست حرية الرأي والتعبري

هتتم بالصاحل العام أو باحلرص على عدم إفشاء املعلومات السرية وضمان سيادة 

 .2ونزاهة السلطة القضائية

 :اإلتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان-8

تتضمن هذه اإلتفاقية جذورا أكثر وضوحا وأكثر تفصيال بالنسبة 

حتت عنوان حرية  00تنص يف مادهتا  ألخالق وآداب مهنة اإلعالم، حيث
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التفكري والتعبري على أن لكل شخص احلق يف حرية التفكري والتعبري، وال جيوز 

تقييد حق التعبري بأساليب أو وسائل غري مباشرة كالتعسف يف إستعمال اإلشراف 

احلكومي أو غري احلكومي أو غري الرمسي على ورق الصحف أو تردد موجات 

ية أو التلفزيونية أو اآلالت أو األجهزة املستعملة يف نشر اإلرسال اإلذاع

، 1املعلومات أو بأية وسيلة أخرى من شأهنا نقل األفكار واآلراء وتداوهلا وإنتشارها

وللدولة أن تضع قيودا على حرية اإلعالم وقت األزمات اليت يكون فيه احلفاظ 

منع اجليش األمريكي  على األمن القومي أهم من حرية اإلعالم، ويظهر ذلك يف

الصحفيني واملصورين من تغطية العمليات اليت يقوم هبا جلمع جثث ضحايا 

 .2إعصار كاترينا حفاظا على إحترام العائالت 

 : امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان -0

وافق مؤمتر القمة اإلفريقي الثامن عشر املنعقد يف نريويب يف الفترة من 

امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان ودخل حيز التنفيذ على  0620يونيو  84 – 88

، ينص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف املادة 0629أكتوبر  80يف 

 :التاسعة على أن

 .لكل شخص احلق يف اإلعالم -

 .لكل شخص احلق يف التعبري ويف نشر آرائه يف نطاق القوانني واألنظمة -

 : حلرية اإلعالم مقيدة باحملافظة على غري أن واجبات املمارس 

 .حقوق وحريات اآلخرين -

 .األمن اجلماعي -

 .احملافظة على األخالق -

 .3مراعاة املصلحة العامة -
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، فقد جاء خمالفا هلذا املبدأ 8118أما امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 

ونصت . لتعبرياألساسي يف القانون الدويل حيث أنه مسح بتقييد حرية الرأي وا

 :1من امليثاق العريب على أن 08املادة 

يضمن هذا امليثاق احلق يف اإلعالم وحرية الرأي والتعبري وكذلك احلق  -

 .يف استقاء األنباء واألفكار دومنا إعتبار للحدود اجلغرافية

هذه احلقوق واحلريات يف إطار املقومات األساسية للمجتمع وال  متارس -

ختضع إال للقيود اليت يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم أو محاية 

 .األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

اآلخر السليب يف إطار جامعة الدول العربية هو تبين وزراء  واملؤشر -

يف " مبادئ تنظيم البث واالستقبال الفضائي يف املنطقة العربية"اإلعالم العرب 

تلتزم هيئات  وحبسب الوثيقة. 8112إطار جامعة الدول العربية يف شباط 

اعد البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي مبراعاة قو

 :2منها عامة

 .مراعاة أسلوب احلوار وآدابه، واحترام حق اآلخر يف الرد -

 .االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العريب -

واالمتناع عن بث كل ما يسيء إىل الذات اإلهلية واألديان السماوية والرسل  -

 .واملذاهب والرموز الدينية اخلاصة بكل فئة

 :النصوص املنظمة حلق اإلعالم على املستوى الوطين - ثالثا
يعد سن القوانني لتنظيم حرية االعالم واحلق فيه، من أهم التطورات 

اليت تعكس النضج احلضاري واملعريف للمجتمعات، وهو يعد مهمة صعبة التحقيق 

باعتبار مهنة اإلعالم أكثر خطورة وتعقيد، ملا له من أبعاد تفوق السياسية 
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تصادية واالجتماعية لكوهنا مرتبطة بأمن الدول واحلكومات ومستوى واالق

 .1نظامها السياسي ودرجة رقي جمتمعاهتا

 : 8109التعديل الدستوري لسنة  -0
 10-09تضمن التعديل الدستوري األخري الصادر مبوجب القانون رقم 

دساتري العديد من املستجدات القانونية اليت مل تشهد بعضها ال 8109املؤرخ يف 

من وبالضبط  80السابقة، واليت من بينها دسترة حقوق املستهلك مبوجب املادة 

وحيمي القانون حقوق . تكفل الدولة ضبط السوق:"الفقرة الثالثةيف 

ومن أبرز هذه احلقوق احلق يف اإلعالم، الذي كفله املشرع صراحة ". املستهلكني

 .حبماية يف أمسى القوانني

حريات : " على2ن التعديل الدستوري اجلزائري م 82وقد نصت املادة 

 ".التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واإلجتماع، مضمونة للمواطن 

حرية الصحافة املكتوبة " الفقرة األوىل على  01كما نصت يف املادة 

والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية مضمونة وال تقيد بأي شكل من 

 ".أشكال الرقابة القبيلة

أن حرية اإلعالم مقيدة، فال ميكن إستعمال هذه احلرية للمساس غري  

بكرامة الغري وحرياهتم وحقوقهم، كما أن نشر املعلومات واألفكار والصور واألراء 

يكون بكل حرية، ولكن يف إطار إحترام ثوابت األمة وقيمها الدينية واألخالقية 

البة للحرية، وهذا والثقافية، وال ميكن أن ختضع جنحة الصحافة لعقوبة س

 .منها 8و 0، 8الفقرات  01مانصت عليه املادة 

                                                 
والواقع الصحافة  8108االعالم اجلديد يف اجلزائر مابني قانون  جناة حلضريي، - 1

مذاخلة القيت يف املؤمتر الدويل الثاين حول االعالم اجلديد وقضايا  االلكترونية منوذجا،

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة  ،8108اجملتمع املعاصر حتديات وفرص سنة 

 .04ص  حممد خيضر بسكرة،
  .املتعلق بالتعديل الدستوري السالف الذكر 10-09قانون  - 2
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إن دسترة إلغاء العقوبة السالبة للحرية يف اجلنح املرتكبة يف إطار 

املمارسة الصحفية، يعد مكسبا هاما يف تعزيز احلماية املكفولة للصحفي بوجه 

ام يقع عليه، عام، وضمانة قوية تكون حافزا للصحفي يف إستيقاء املعلومة كالتز

 . ونشرها للمواطن كحق يتمتع به

من التعديل الدستوري  00هذا، وقد أكد املشرع الدستوري طبقا للمادة 

، على أن احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان 8109

للمواطن، غري أهنا ال جيب أن متس حبياة الغري اخلاصة وحبقوقهم وباملصاحل 

 . للمؤسسة ومبقتضيات األمن الوطيناملشروعة 

 : 10-08قانون اإلعالم اجلزائري  -8
املؤرخ يف  10-08من القانون العضوي لإلعالم رقم  18تناولت املادة 

الضوابط املنظمة حلرية اإلعالم، كاحترام مبادئ وأسس الدولة وعدم  8108

واحترام دستورها وقوانينها،  املساس بسيادهتا،وأمنها ومصاحلها االقتصادية،

هذا يف ونظامها العام ومؤسساهتا التابعة هلا ذات االستراجتية، حيث جاء كل 

ميارس نشاط اإلعالم حبرية يف إطار أحكام هذا القانون "بقوهلا  18نص املادة 

 :العضوي والتشريع والتنظيم املعمول هبما يف ظل احترام

 الدستور وقوانني اجلمهورية  

 ة الوطنية والوحدة الوطنيةالسياد 

 متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطين 

 متطلبات النظام العام   

 املصاحل االقتصادية للبالد 

 سرية التحقيق القضائي  

 .الطابع التعددي لآلراء واألفكار 

 ."نسان واحلريات الفردية واجلماعيةكرامة اإل 
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على قيود على حرية  10-08من قانون  68و 28كما نصت املادتني 

 60كما تلزم املادة  .1اإلعالم واليت من بينها املساس بسرية التحقيق القضائي

من نفس القانون الصحفي على عدم استغالل منصبه يف انتهاك احلياة اخلاصة 

 .لألشخاص وشرفهم واعتبارهم

والقوانني ولضمان نشاط إعالمي وممارسة صحفية حتترم أخالقيات املهنة 

املؤطرة هلا، فقد نص املشرع على إنشاء سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كآلية 

منه، وهي سلطة  81للرقابة وتطبيق القوانني املتعلقة باإلعالم مبوجب املادة 

مستقلة تتمع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل، واليت متتد صالحياهتا إىل 

، غري أهنا مل تباشر عملها 2تصال اإللكترويننشاط اإلعالم املكتوب عن طريق اإل

ومل تنصب لغاية اليوم، األمر الذي من شأنه التأثري على الضمانات القانونية 

لنشاط إعالمي صادق ونزيه من جهة، والذي يتطلب تدخل وحرص وزارة 

 .اإلعالم واإلتصال لعب هذا الدور من جهة أخرى

كذب أو نشر عليه معلومات  هذا وقد أعطى املشرع لكل شخص مورس عليه

خاطئة أو كاذبة،أو مت املساس بشرفه ومسعته، أن يقوم بالرد والتصحيح على 

، وفقا "ضمان حق املواطن يف اإلعالم"مات حتت غطاء ماورد من بث أو نشر معلو

من هذا القانون، فقد تلجأ وسيلة إعالمية ما إىل ممارسة  008إىل  011للمواد 

يف سبيل احلصول على متويل ( طبيعي أو معنوي)أو اإلساءة ألي شخص  اإلبتزاز

 .أو غريها، وهذا ممنوع قانونا...إشهاري أو تصفية حسابات سياسية

بل إن املشرع ذهب أبعد من ذلك، حينما نص على املخالفات املرتكبة يف 

 إطار ممارسة النشاط اإلعالمي وخص كال منها بعقوبات جزائية ختتلف قيمتها

  3.وطبيعتها باختالف اجلرم املرتكب من املعين

                                                 
 02 املوافق 8108يناير  08املؤرخ يف  10-08من القانون العضوي  68و 28املادتني : أنظر - 1

  (.8108يناير  00الصادرة يف  18اجلريدة الرمسية )املتعلق باإلعالم  0800صفر 
 .10-08من قانون اإلعالم  80أنظر املادة  - 2
 .8108املؤرخ يف  10-08من قانون اإلعالم رقم  089إىل  009أنظر املواد من  - 3
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 : وبعض التشريعات اخلاصة 181-08قانون النشاط السمعي البصري اجلزائري  -0

ميارس النشاط السمعي : "على 18-08نية من القانون رقم نصت املادة الثا

من  8البصري بكل حرية يف ظل احترام املبادئ املنصوص عليها يف أحكام املادة 

 8108يناير  08املوافق  0800صفر  02املؤرخ يف  10-08انون العضوي رقم الق

 ".ا التشريع والتنظيم ساري املفعولوأحكام هذا القانون وكذ

على جمموعة من الشروط  18-08من القانون  82كما نصت املادة 

والقيود اليت ينبغي احترامها يف إطار املممارسة اإلعالمية، سواء تعلق األمر 

وضع املشرع كما . 2 ت اإلتصال السمعي البصري العمومي أو تلك املرخصةدماخب

عقوبات خمتلفة حسب درجة املخالفة القانونية اليت يرتكبها الشخص يف إطار 

واليت تتباين بني اإلعذار وتوقيع الغرامة املالية أو ، القوانني اليت حتكم العملية

 3.وغريها..تعليق الرخصة أو سحبها

هذا وقد نص املشرع على ضمان حق املستهلك يف اإلعالم مبوجب املادتني 

، وأصدر 4املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  10-16من القانون رقم  02و 04

احملدد الشروط والكيفيات  042-00يف ذات السياق املرسوم التنفيذي رقم 

ملنتوجات واخلدمات ، إذ يتضمن اإلعالم التعريف با5املتعلقة حبماية املستهلك

كما يشترط أن يكون اإلعالم باللغة العربية .. واإلعالم باألسعار وشروط البيع

أساسا وميكن إضافة لغة أخرى، وقد نص على جمموعة من العقوبات إذا مامت 

                                                 
 0800ربيع الثاين عام  88املتعلق بالنشاط السمعي البصري املؤرخ يف  18-08قانون  - 1

 (.8108مارس  80الصادرة يف  09جريدة رمسية عدد ) 8108فرباير سنة  88املوافق 
 .ملتعلق بالنشاط السمعي البصري السالف الذكرا 18-08قانون  82املادة : أنظر - 2
 .ومابعدها من قانون السمعي البصري 62أنظر املواد  - 3
ج . املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش .8116فيفري  80املؤّرخ يف  10-16القانون رقم  - 4

 .8116مارس  2الصادرة بتاريخ  00ر عدد 
احملدد الشروط والكيفيات  8100نوفمرب  16املؤرخ يف  042-00املرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .8100 نوفمرب 02:الصادرة بتاريخ.02 عدد .ر.ج.املتعلقة بإعالم املستهلك
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اإلخالل هبذا اإللتزام من املتدخل، وهو ما يشكل محاية للطرف صاحب احلق يف 

 1.اإلعالم

 :خامتة

ميكن القول يف ختام هذه املداخلة أن احلق يف اإلعالم مكفول بقوة القانون 

كرس يف جممل مواثيقه وفقا لإلتفاقيات الدولية واإلقليمية، فالقانون الدويل 

محاية احلريات األساسية على غرار حق وحرية االعالم، ولكن مع وضع قيود 

وفقا آلخر تعديل  كما أن املشرع اجلزائري خصه حبماية دستوريةلذلك، 

، فضال عن قوانني 8109املؤرخ يف  10-09 دستوري صادر مبوجب القانون رقم

 .أخرى

ورغم أن املشرع قد نص على هذا احلق وعلى اجلهات اليت ميكن أن تتدخل 

يف محايته وتسهر على تطبيقه، إال أنه الميكن أن يستغل كذريعة للمساس 

دي على سرية التحقيق القضائي أو حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص أو التع

خمالفة األنظمة القانونية بوجه عام، لذا فاإلعالم حق، والتعسف يف استعماله 

 .جرمية، واملوازنة بني ذلك كله يبقى اهلدف املنشود من التشريعات الناظمة له

 :هذا، ونورد فيما يلي جمموعة من التوصيات تتمثل يف

د اجملتمع والتحسيس حبرية اإلعالم الرفع من مستوى الوعي لدى أفرا -

وذلك من خالل عقد ندوات ومؤمترات علمية من طرف اجلهات  والتعبري والرأي،

املختصة مبرافقة إعالمية تفسر وتروج للتعديالت الدستورية، والضمانات 

 .القانونية ملمارسة احلق يف اإلعالم

دول العامل للرفع من القيود املفروضة على حرية  تعزيز التعاون بني -

 .اإلعالم

 .ضرورة وضع إتفاقية مغاربية حول حرية اإلعالم -

                                                 
املتعلق حبماية املستهلك وقع الغش،  10-16وما بعدها من القانون رقم  92انظر املواد  - 1

 .وكذا قانون العقوبات



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0104 - 

 

تفعيل دور سلطة ضبط السمعي البصري يف السهر على احترام خمتلف -

الفاعلني واملتدخلني ملمارسة إعالمية نزيهة حتترم قوانني وأخالقيات املهنة، 

لوقوف على ظروف عمل الصحفي باعتباره الطرف وإجراء مراقبات دورية ل

 .الرئيس يف العملية اإلعالمية

ضرورة اإلسراع يف تنصيب سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ألداء املهام -

 .املنوطة هبا

احلرص على عدم متييع دور جهات الرقابة سيما سلطات الضبط، وجعلها -

 .ألشكالكأدوات ملمارسة التضييق اإلعالمي حتت أي شكل من ا

تشجيع اإلنفتاح اإلعالمي يف اجلزائر خبلق مناخ عمل تنافسي يضمن -

من اجلهات املختصة بتكوينات ( اإلنفتاح اإلعالمي)اجلودة للمتلقي، ومرافقته

وتربصات تضمن اإلرتقاء بالنشاط اإلعالمي للمستوى املطلوب ووفقا لقواعد 

 .اإلحترافية

  :قائمة املصادر واملراجع
 املتضمن التعديل الدستوري 08عدد.ر.ج.8109مارس  19املؤرخ يف  10-09م القانون رق .

 .8109مارس  14:الصادرة بتاريخ

  الصادرة .18عدد .ر.ج.املتعلق باإلعالم 8108يناير  08املؤرخ يف  10-08القانون رقم

 .8108يناير00:بتاريخ

  ر.السمعي البصري جاملتعلق بالنشاط . 8108فرباير  88املؤرخ يف  18-08القانون رقم. 

 .8108مارس  80:الصادرة بتاريخ.09 عدد

  ج ر . املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش.8116فيفري  80املؤّرخ يف  10-16القانون رقم

 .8116مارس  2الصادرة بتاريخ  00عدد 

  احملدد الشروط والكيفيات  8100نوفمرب  16املؤرخ يف  042-00املرسوم التنفيذي رقم

 .8100 نوفمرب 02:الصادرة بتاريخ.02 عدد .ر.ج.ة بإعالم املستهلكاملتعلق

 ،8118 زهري إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر. 

  ،8116ماجد راغب احللو، حرية اإلعالم والقانون، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية . 

 منشورات 0 حلرية اإلعالم املرئي واملسموع، طسعدي حممد اخلطيب، التنظيم القانوين ،

 . 8116احلليب احلقوقية، بريوت، 
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 0أبو الوفا حممد أبو الوفا إبراهيم، دور وسائل اإلعالم يف إرتكاب السلوك اإلجرامي، ط ،

 . 8109املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

  دار 8، ط(األحكام املوضوعية )طارق سرور، جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول ،

  .8112النهضة العربية، القاهرة، 

   ،راسم حممد اجلمال، اإلتصال واإلعالم يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية

 .0660بريوت، 

   جعفر عبد السالم، دراسات يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دار الكتاب املصري

 .ن.ت.اللبناين، بريوت، د

   ،حممد عطا اهلل شعبان، حرية اإلعالم يف القانون الدويل، مركز اإلسكندرية للكتاب

 .8114اإلسكندرية، 

   ،حممد أمني امليداين، النظام األورويب حلماية حقوق اإلنسان، دار النشر للنشر والتوزيع

  .0626عمان، 

  منشورات مركز التوثيق مجال الدين ناجي، وسائل اإلعالم والصحفيني، موجز آداب املهنة ،

 . 8118واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، 

   سعيد بن سلمان العربي، القانون الدويل وحقوق اإلنسان قدميا وحديثا، دار النهضة

  .0664العربية، القاهرة، 

 8108 ،اجلزائر، دار هومة ،الواضح يف عقد البيع ،حورية زاهية سي يوسف. 

 ،احلق يف اإلعالم من خالل القوانني والنصوص التنظيمية للمؤسسات  بشرى مداسي

السمعية البصرية، الصحافة املكتوبة، وكالة األنباء، مذكرة ) اإلعالمية يف اجلزائر

ماجستري يف علوم اإلعالم واإلتصال، ختصص تشريعات إعالمية، كلية العلوم السياسية 

  .8100، 10واإلعالم، جامعة اجلزائر 

 61/ 14 ي جابر مليكة ومن معها، عنوان املداخلة حرية اإلعالم بني قانون اإلعالممحداو 

 .، جامعة قاصدي مرباح08/10وقانون اإلعالم اجلديد 

  سرور طاليب، احلق يف اإلعالم وضمانات تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان مداخلة ألقيت

والقانونية للحق يف  الضمانات الدستورية»: خالل امللتقى الدويل احلادي عشر حول

 -قسم احلقوق -من تنظيم كلية احلقوق والعلوم السياسية« اإلعالم يف الدول املغاربية

وخمربي أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع واحلقوق واحلريات يف األنظمة 

 .8108 أكتوبر 00-08جبامعة حممد خيضر بسكرة يومي / املقارنة
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 والواقع الصحافة  8108يف اجلزائر مابني قانون  جناة حلضريي، االعالم اجلديد

االلكترونية منوذجا،مداخلة القيت يف املؤمتر الدويل الثاين حول االعالم اجلديد وقضايا 

،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة 8108اجملتمع املعاصر حتديات وفرص سنة 

 .حممد خيضر بسكرة
 http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx  

  مبادئ تنظيم البث الفضائي اإلذاعي والتلفزيوين يف املنطقة العربية، قطاع اإلعالم

 .8112واإلتصال، األمانة العامة، جامعة الدول العربية، شباط 
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 التمييز اإليجابي في الدستور الجزائري

 آلية لتحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الجنسين التمييز االيجابي لصالح المرأة
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 :مقدمة
ملبدأ املساواة بني  0492إقرار االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام منذ 

، استقر هذا املبدأ يف االتفاقيات الدولية 1الرجال والنساء يف كافة احلقوق

 .واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان

إال أن إدراج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل ضمن منظومة حقوق اإلنسان، 

ته ضمانة لكفالة محايته، لذلك فقد كانت هناك ضرورة مل يشكل يف حد ذا

لتجسيد هذا املبدأ أو احلقوق املترتبة عنه ضمن اتفاقيات خاصة تعىن مبسائل 

املرأة ويف سبيل تكريس تلك الغاية اعتمدت سلسلة من االتفاقيات اخلاصة 

، 0498حبقوق املرأة وعلى رأسها اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة لعام 

لعام (  CEDAWالسيداو )فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وات

0498. 

ووجدت هذه االتفاقيات يف مرحلة الحقة تطبيقا يف خمتلف الدساتري 

على وجوب كفالة مجيع  1والتشريعات الوطنية، وأكدت هذه االتفاقيات وغريها

 .احلقوق للمرأة مبا فيها احلقوق السياسية

                                                 
من االعالن العاملي حلقوق االنسان على أن لكل انسان حق التمتع جبميع  18تنص املادة  - 1

 .احلقوق واحلريات دومنا متييز من أي نوع وال سيما بسبب اجلنس
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إال  ،كانت هذه االتفاقيات، سامهت يف حتسني أوضاع املرأة عرب العامل وإذا

 أن بنية بعض اجملتمعات خاصة العربية منها ال تزال تقيم متيزا واضحا ضد

 .، وال تزال الفجوة كبرية بني اجلنسنياملرأة

فعلى الرغم من اقرار معظم الدساتري الغربية والعربية ملبدأ املساواة بني 

إال أهنا مل تنجح يف الكثري من األحيان من  ،رأة يف احلقوق والواجباتالرجل وامل

متكني املرأة من ممارسة حقوقها خاصة السياسية منها، ومن مث جتسيد تلك 

 .املكتسبات الدستورية

أثبت واقع املمارسة أن وجود املرأة يف خمتلف مراكز صنع القرار ظل  فقد

 .حمدودا أمام ضعف متثيلها يف اجملالس املنتخبة

لذلك كان من الضروري إبتداع نظام يضمن للنساء فرصة التواجد يف 

 ،اهلياكل املنتخبة كتدبري مرحلي مؤقت لتحسني مشاركتها يف مواقع صنع القرار

ل التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة خروجا عن مبدأ املساواة بني وهلذا الغرض يشك

 .املرأة والرجل

يهدف إىل  ،والتمييز اإلجيايب لصاحل املرأة هو اجراء استثنائي مؤقت

اعادة التوازن بني اجلنسني وادماج املرأة فعليا يف احلياة السياسية من خالل رفع 

إرساء التمييز هو انشاء الالمساواة متثيليتها يف اجملالس املنتخبة فاهلدف يف  

لتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل ومن مث إزالة الفوارق اجلذرية املبنية 

 .على النوع

أكدت اجلزائر يف خمتلف الدساتري املتعاقبة  ،وعلى غرار الدساتري األخرى

ة احلقوق ال منذ اإلستقالل على مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف التمتع بكاف

إال أن تواجد النصوص القانونية الضامنة ملباشرة  ،سيما احلقوق السياسية

احلقوق ال يعين بالضرورة تطبيق تلك النصوص بصفة فعلية يف الواقع لذلك 

                                                                                                                        
، واتفاقية الرضا 0499كر منها االتفاقية اخلاصة جبنسية املرأة املتزوجة لعام ذن - 1

 .0408بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج لعام 
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ظلت مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية ضعيفة وبعيدة عن اآلمال 

 .اليت علقتها

عامة إىل املبادرة بترقية احلقوق السياسية هذا الواقع دفع بالسلطات ال

مكرر  10حيث أدى التعديل املادة  ،8112للمرأة ضمن التعديل الدستوري لعام 

أكد من خالهلا املؤسس الدستوري على ترقية وتوسيع مشاركة املرأة يف اجملالس 

 08املؤرخ يف  08/11وي ضوتطبيقا هلذه املادة أصدر املشرع القانون الع ،املنتخبة

 .احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة 8108جانفي 

شكل قفزة نوعية يف جمال  8112ال شك أن التعديل الدستوري لعام 

 ،تكوين التمييز اإلجيايب لصاحل املشاركة السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة

، إذ عزز 8100خري لعام ويضاف إىل هذه القفزة النوعية التعديل الدستوري األ

 .10و 191التعديل اجلديد قوة التعديالت السابقة من خالل املادتان 

تقر بضرورة ترقية  (8112مكرر يف تعديل  10املادة ) 19فإذا كانت املادة 

 10حقوق املرأة يف توسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة فقد نصت املادة 

تعمل الدولة على ترقية "على تعزيز مبدأ املناصفة بني الرجل واملرأة حبيث 

تشجع الدولة ترقية املرأة يف  ،التناصف بني الرجال والنساء يف سوق الشغل

  ".واإلدارات العمومية وعلى مستوى املؤسساتمناصب املسؤولية يف اهليئات 

، باإلضافة إىل التمييز اإلجيايب 8100جسد إذن التعديل الدستوري لعام 

متيز  ،8112لصاحل املرأة يف اجملال السياسي الذي أقره التعديل الدستوري لعام 

إجيابيا لصاحل املرأة يف جمال سوق الشغل ويف التناصف بينها وبني الرجل يف 

 .سؤولية ويف اهليئات واإلدارات العموميةامل

                                                 
 :بالتعديل الدستوري 8100مارس  0املؤرخ يف  10-00من القانون  19حيث تنص املادة  - 1

تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس 

 .املنتخبة
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وملا كان موضوع هذه الورقة البحثية هو التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة 

سنكتفي هنا بدراسة  ،كآلية لتحقيق املساواة يف احلقوق السياسية بني اجلنسني

 .هذا اجلانب فقط

نها إن منح معاملة تفضيلية للمرأة مسح بتصحيح الالمساواة اليت عانت م

 .يف اجملال السياسي منذ اإلستقاللاملرأة اجلزائرية 

وعليه تكمن إشكالية هذه الدراسة يف معرفة مدى جناعة إجراء التمييز 

اإلجيايب لصاحل املرأة يف تكريس مبدأ املساواة يف احلقوق السياسية بني 

 .اجلنسني

 : ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقوم بدراسة املوضوع من خالل مبحثني 

نتناول يف املبحث األول احلقوق السياسية للمرأة بني االتفاقيات  -

 الدولية واإلقليمية والنصوص الدستورية 

جتسيد للتمييز ( صصاحل)يف املبحث الثاين نظام الكوتا  ونتناول -

السياسي من خالل توضيح نظام الكوتا وأنواعه،  إلجيايب لصاحل املرأة يف اجملالا

 .08/11ن خالل القانون وكيفية تطبيقه م

 

 احلقوق السياسية للمرأة :املبحث األول
 واإلقليمية والنصوص الدستورية بني اإلتفاقيات الدولية

تعرف احلقوق السياسية بأهنا تلك احلقوق اليت ختول للمواطنني حق 

بواسطة )شرة اإلشتراك يف شؤون احلكم سواء بطريقة مباشرة او غري مبا

واحلق السياسي هو احلق الذي يكتسبه الفرد باعتباره مواطنا  (املمثلني املنتخبني

وهو بواسطة هذا احلق يساهم يف إدارة شؤون الدولة أو  ،حامال جلنسية الدولة

 . 1االشتراك يف صنع القرار وتكوين األحزاب واإلنضمام إليها

                                                 
 .19، ص 0441، مؤسسة الرسالة، بريوت، املفصل يف أحكام املرأةعبد الكرمي زيدان،  - 1
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وتتجسد وسائل املشاركة السياسية يف عدة حقوق، كاحلق يف التصويت 

يف االنتخابات واالستفتاءات العامة واحلق يف الترشح لعضوية اجملالس واملشاركة 

 .النيابية الوطنية واحمللية وحق تكوين األحزاب أو اإلنضمام إليها

احلقوق السياسية إىل حقوق اجليل األول اليت نصت عليها كافة  وتنتهي

الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملخولة للمرأة والرجل 

على قدم املساواة ووجدت هذه احلقوق جتسيدا يف خمتلف الدساتري اجلزائرية 

 .8100إىل غاية دستور  0401املتعاقبة منذ أول دستور عام 

 احلقوق السياسية للمرأة يف  االتفاقيات الدولية واإلقليمية: طلب األولامل
ونتناول احلقوق السياسية للمرأة يف االتفاقيات الدولية العامة واخلاصة 

 . يف نقطة أوال مث احلقوق السياسية للمرأة يف االتفاقيات اإلقليمية

  :امة واخلاصةاحلقوق السياسية للمرأة يف االتفاقيات الدولية الع - أوال
جسدت جل االتفاقيات الدولية مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف اجملال 

السياسي وأكدت كافة االتفاقيات سواء العامة أو اخلاصة منها على حق املرأة يف 

املشاركة يف احلياة السياسية ودعت إىل إزالة العواقب اليت حتول دون حتقيق 

 . هذا اهلدف

ورد مبدأ املساواة  إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية العامةمستوى  فعلى

بني الرجل واملرأة يف ممارسة كافة احلقوق بدون متييز أساسه اجلنس منذ 

على تعزيز " األوىلحيث نصت املادة  0499صدور ميثاق األمم املتحدة عام 

و احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أ

 ."ين، وال تفرق بني الرجال والنساءاللغة أو الد

، حق كل إنسان يف 0492وأقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون  ،املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده

 . 1اختيارا حرا، كما أقر حقه يف تقلد الوظائف العامة

                                                 
 .    0492من االعالن العاملي حلقوق االنسان لعام  80املادة  - 1
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على حق  1 0400أكد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  وباملثل

 :كل مواطن دون أي وجه من أوجه التمييز يف"

 املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  -

أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دور باالقتراع العام وعلى قدم  -

بري احلر عن إرادة تتضمن التع ،املساواة بني الناخبني والتصويت السري

 . الناخبني

أن تتاح له على قدم املساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف  -

  2".بلده

ملا كانت  جند أنهمستوى اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية اخلاصة  علىو

حقوق املرأة تندرج ضمن اإلطار العام جملموعة حقوق اإلنسان وحرياته 

املتفرعة أصال عن )ظهرت احلاجة يف التخصص يف هذه احلقوق  ،األساسية

من خالل صياغتها يف اتفاقيات خاصة تأكد على ضرورة ( حقوق اإلنسان

 . تطبيقها واحترامها

الدولية اخلاصة املتعلقة حبقوق املرأة واليت  واإلعالناتومن الصكوك 

 :أولت اهتماما باحلقوق السياسية جند

 .04983الدولية املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة لعام  االتفاقية -

 .4 0409 إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة لعام -

                                                 
، ودخل حيز النفاد 0400ديسمرب  00اعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  - 1

ماي  00املؤرخ يف  09-24، وانضمت إليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي 0490مارس  81يف 

 .0424ماي  09املؤرخ يف  81، اجلريدة الرمسية، العدد 0424
 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 89املادة  - 2
 0498ديسمرب  81املؤرخ يف  091/91 اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة - 3

، اجلريدة 8119أفريل  04، انضمت اليها اجلزائر يف 0499ودخلت حيز النفاد يف جويلية 

 .8119أفريل  89املؤرخ يف  80عدد  الرمسية،
 .0409نوفمرب  9، املؤرخ يف 88 د /8801اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة  - 4
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 .CEDAW 1 0494تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام ا -

 .0498حلقوق السياسية للمرأة لعام اإلتفاقية الدولية املتعلقة با -

مادة لتجسيد  00جل أحكامها املشكلة من  0498سخرت اتفاقية عام وقد 

مبدأ املساواة التامة بني الرجل واملرأة يف احلقوق السياسية من خالل مساواهتا 

يف حق املشاركة يف حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة للبالد بصورة مباشرة أو 

وجاءت اإلتفاقية مببادئ  ،غري مباشرة وفرص تقلد املناصب العامة يف الدولة

  :ثالثة ميكن حصرها يف

 األوىلحيث نصت املادة  ،املساواة بني الرجال والنساء يف حق التصويت -

للنساء حق التصويت يف مجيع االنتخابات بشرط تساوي بينهن " من االتفاقية

 ."وبني الرجال دون أي متييز

لس املنتخبة حيث املساواة بني الرجال والنساء يف حق الترشح للمجا -

للنساء األهلية يف أن ينتخنب جلميع اهليئات "من االتفاقية  8نصت املادة 

بشروط تساوي بينهن وبني  ،املنتخبة باالقتراع العام مبقتضى التشريع الوطين

  ".الرجال دون أي متييز

 ،املساواة بني الرجال والنساء يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة للدولة -

للنساء أهلية تقلد املناصب العامة وممارسة "من االتفاقية  1نصت املادة حيث 

بينهن  مجيع الوظائف العامة املنشأة مبقتضى التشريع الوطين بشروط تساوي

   ".وبني الرجال دون أي متييز

 .0409كال التمييز ضد املرأة لعام إعالن القضاء على مجيع أش -

 ،إلبرام اتفاقية السيداو 0409نوفمرب  9مهد هذا اإلعالن الصادر بتاريخ 

ونص بدوره على حق املرأة يف املساواة مع الرجل يف كافة احلقوق مبا فيها 

                                                 
ديسمرب  02املؤرخ يف  021/19اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  - 1

رسوم ، وانظمت إليها اجلزائر مبوجب امل0420ديسمرب  1، دخلت حيز التنفيد يف 0494

جانفي  89، املؤرخ يف 10، اجلريدة الرمسي، عدد 0440جانفي  88املؤرخ يف  90-40الرئاسي 

0440. 
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الترشح لعضوية و احلقوق السياسية املتمثلة يف احلق يف التصويت واالنتخاب

على ضرورة اختاذ التدابري  9ونص اإلعالن يف مادة رقم  ،اجملالس النيابية

املناسبة اليت تكفل املرأة على قدم املساواة مع الرجل دون أي متييز احلقوق 

  :التالية

 .ويف الترشح جلميع اهليئات العامةحق التصويت يف مجيع االنتخابات  -

 .ق التصويت يف االستفتاءات العامةح -

امة ومباشرة مجيع الوظائف العامة وتضمن كافة هذه حق تقلد املناصب الع -

 .طريق التشريع الداخلي احلقوق عن

  CEDAW 0494إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  -

شرعة حقوق املرأة اليت مجعت بني  0494تشكل اتفاقية السيداو لعام 

والثقافية اليت نص عليها  احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 .0400العهدين الدوليني لعام 

للحقوق السياسية  4إىل  9وخصصت االتفاقية جزئها الثاين من املواد 

للمرأة وأقرت حبقها يف املشاركة يف احلياة السياسية العامة من خالل الترشح 

االستفتاءات العامة أو تويل الوظائف يف و والتصويت يف مجيع االنتخابات

 الدولة ومتثيل دولتها على املستوى الدويل 

من االتفاقية الدول األطراف فيها على  9وعلى هذا األساس ألزمت املادة 

القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة يف اجملال السياسي وكفالة ممارسة احلقوق 

 :التالية

الترشح جلميع اهليئات و ت واالستفتاءات العامةالتصويت يف مجيع االنتخابا -

 . ينتخب أعضائها باالقتراع العاماليت

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وشغل الوظائف العامة وتأدية مجيع  -

 .املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية

املشاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة العامة  -

 سياسية للبلد وال
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من االتفاقية الدول األطراف فيها اختاذ التدابري  2كما ألزمت املادة 

  :ـاملناسبة لكفالة وعلى قدم املساواة مع الرجل احلق يف احلصول على فرص ل

 .ثيل حكومتها على املستوى الدويلمت -

 .شتراك يف أعمال املنظمات الدوليةاإل -

نصت يف جزئها الثاين على احلقوق السياسية  وإذا كانت اتفاقية السيداو

فقد نصت صراحة على إجراء التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة  ،املخولة للمرأة

من  9/0حيث اعتربت املادة  ،كإجراء مؤقت لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصية مؤقته تستهدف "االتفاقية 

باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه  التعجيل

االتقاء ولكنه جيب أال يستتبع على أية نصوص اإلبقاء على معايري غري متكافئة 

هداف التكفاؤ يف كما جيب وقف العمل هبذه التدابري مىت حتققت أ ،أو منفصلة

  ".الفرص واملعاملة

 :مرأة يف االتفاقيات اإلقليميةلل احلقوق السياسية -ثانيا
 1إحتوى امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على املستوى اإلفريقي

من  8فقد نصت املادة  ،على مجلة من األحكام اجملسدة للحقوق املدنية والسياسية

امليثاق على مبدأ املساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق واحلريات بني املرأة 

 .والرجل على حد السواء

منه على حق كل مواطن يف حرية املشاركة يف حكومته  01وأكدت املادة 

 بلده سواء مباشرة أو بوساطة ممثلني خمتارين حبرية وفقا ألحكام القانون 

                                                 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، مت اعتماده من قبل جملس الرؤساء األفارقة  - 1

، 0420يونيو  89يف نيورويب بكينيا ملنظمة الوحدة االفريقية يف  02بدورته العادية رقم 

، 0420أكتوبر  80، انضمت اجلزائر إىل امليثاق يف 0420أكتوبر  80دخل حيز النفاد يف 

 19املؤرخ يف  10، اجلريدة الرمسية، عدد 0429فيفري  81انضمت اجلزائر إىل امليثاق 

 .0429فيفري 
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بروتكول حقوق املرأة يف إفريقيا امللحق بامليثاق اإلفريقي حلقوق  وذهب

من  0 /األوىل إىل أبعد من ذلك حيث نصت املادة  81111اإلنسان والشعوب لعام 

الربوتوكول إىل اجراء التمييز اإلجيايب حتت تسمية التدابري التصحيحية أو 

ينبغي على الدول األطراف مكافحة  -0"االجراءات اإلجيابية حيث أقرت 

أشكال التمييز ضد املرأة من خالل التدابري التشريعية واملؤسسة املناسبة وغريها 

اختاذ تدابري تصحيحية واجراءات  :وتقوم يف هذا الصدد مبا يلي ،من التدابري

إجيابية يف اجملاالت اليت ال يزال التمييز ميارس فيها ضد املرأة على صعيد 

  "....ن والواقع العمليالقانو

احلق يف املشاركة يف "من ذات الربوتوكول حتت عنوان  41وتنص املادة 

العملية السياسية وصنع القرار على ضرورة اختاذ الدول األطراف تدابري 

ومشاركته املرأة على قدم املساواة  ،إجيابية لتعزيز احلكم القائم على املشاركة

وذلك من خالل اعتماد تدابري التمييز  ،لبلدها مع الرجل يف العملية السياسية

  "....وسن التشريعات الوطنية املناسبة وغريها من التدابري ،اإلجيايب

فقد نصت  81192لعام   أما على مستوى امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

 الرجل"من امليثاق صراحة على إجراء التغيري اإلجيايب لصاحل املرأة  1/1املادة 

احلقوق والواجبات يف ظل التمييز اإلجيايب و متساويان كرامة اإلنسانيةاملرأة و

التشريعات و الشرائع اإلسالمية األخرىو الذي أقرته الشريعة اإلسالمية

تتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف اختاذ  كل التدابري و واملواثيق لصاحل املرأة

                                                 
اعتمدته اجلمعية العامة لرؤساء دول وحكومات التحاد االفريقي أثناء انعقاد القمة  - 1

، وقعت 8119نوفمرب  89، ودخل حيز النفاد يف 8111يوليو  00ادية الثانية يف مابوتو، يف الع

 .8111ديسمرب  84عليه اجلزائر يف 
، دخل 8119ماي  81اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر، املنعقدة بتونس يف  - 2

، املؤرخ يف 08-10سي ، انضمت إليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئا8112مارس  09حيز النفاد 

 .8110فيفري  09، املؤرخ يف 12، اجلريدة الرمسية، عدد8110فيفري  00
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الرجال  يف التمتع و اءالالزمة لتأمني تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بني النس

 ".جبميع احلقوق الواردة يف هذا امليثاق

 احلقوق السياسية للمرأة يف الدساتري اجلزائرية: املطلب الثاني
تفعيل الدور السياسي للمرأة اجلزائرية بعد استرجاع اجلزائر  أبد

 : سيادهتا مباشرة من خالل

عن قيام  0408سبتمرب  89إعالن اجمللس الوطين التأسيسي يف  -0

إن اجمللس الوطين التأسيسي يعلن اجلزائر " :اجلمهورية اجلزائرية بنصه

مجهورية دميقراطية شعبية تضمن للمواطنني واملواطنات محاية حرياهتم 

 ".األساسية وحقوقهم

إرادة الدولة "فقد أقر يف ديباجته عن  0401أما دستور اجلزائر لعام  -8

 ".تطوير لبالدو يف تدبري الشؤون العامة للدولة للرقي باملرأة  إشراكها

األهداف األساسية للجمهورية : "من ذات الدستور على أن 01ادة نصت املو

ضمان مقاومته كل نوع من التمييز السيما ... اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

على  0401من دستور  08أكدت املادة و ..".ذلك القائم على أساس اجلنس

نفس و لكل املواطنني من اجلنسني نفس احلقوق"بني املواطنني املساواة 

 ".الواجبات

على مبدأ املساواة يف  14/8فقد أكد يف مادته  0490أما دستور  -1

ونصت " كل املواطنني متساوين يف احلقوق والواجبات " احلقوق بني كل املواطنني 

حكام مسبقة يتعلق يلغى كل متييز قائم على أ"على أن  14من املادة  1الفقرة 

 "باجلنس أو العرق أو احلرفة

: ضمان حقوق املرأة صراحة بنصها 0490من دستور  98جسدت املادة و

االجتماعية للمرأة و االقتصاديةو يضمن الدستور كل احلقوق السياسية"

 ".اجلزائرية

الذي جسد معامل  تغيري احلكم  هو دستور التعددية،و 0424دستور  -9

سياسيا من خالل تبين نظام التعددية و من االشتراكية إىل الليربالية اقتصاديا
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 احلزبية أقر جمموعة من النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان، كحرية التعبري

 احلق النقايب،و حرية العملو حريات إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي،و

فكرة املساواة يف ممارسة احلقوق السياسية  0424دستور  من 82جسدت املادة و

ال ميكن التذرع بأي متييز و املواطنني سواسية أمام القانون"اليت نصت على أن 

 ".بسبب املولد أو العرق أو اجلنس

من هذا الدستور على أن املؤسسات اليت تستهدف ضمان  11نصت املادة و

الواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق و قوقاملواطنات يف احلو مساواة كل املواطنني

 حتول دون املشاركة الفعلية للجميع يف احلياة السياسيةو تفتح اإلنسان

 .1الثقافيةو االجتماعيةو االقتصاديةو

املساواة اليت نص عليها الدستور تشمل مجيع احلقوق مبا فيها حق و

 .92و 99حق تقلد الوظائف يف الدولة مبوجب املادتني و االنتخاب

املرأة يف و أشار بدوره على مبدأ املساواة بني الرجل 0440دستور  -9

إن الشعب اجلزائري ناضل من أجل : "الواجبات فقد أشارت ديباجتهو احلقوق

احترم من خالل الدستور بناء مؤسسات دستورية أساسها و الدميقراطيةواحلرية 

 ".املرأة يف تسيري الشؤون العامةو مشاركة الرجل

من هذا الدستور على املساواة بني كل املواطنني أمام  84أكدت املادة و

كما ضمن . القانون دون التذرع بتمييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس

مساواة كال اجلنسني أمام مؤسسات الدولة على وجه  10يف مادته  0440دستور 

 .االجتماعيةو ةاالقتصاديو يضمن مشاركة اجلميع يف احلياة السياسية

من خالل استقراء نصوص خمتلف الدساتري اجلزائرية حىت دستور 

، جندها ضامنة ملبدأ املساواة بني الرجال والنساء، ولعل من بني البنود 0440

. تلك، املساواة، املساواة يف احلقوق السياسية اليت منها حق املشاركة السياسية

                                                 
 .0424من دستور  00/0و 91و 90وراجع أيضا املواد  - 1
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متع املرأة جبميع حقوقها السياسية إال أن كل تلك الضمانات مل تكن كافية لت

 .قفزة نوعية يف هذا اجملال 8112لذلك شكل تعديل الدستوري لعام 

 .8112التعديل الدستوري لعام  -0

لتكريس مكانة املرأة السياسية، حيث  8112جاء التعديل الدستوري لعام 

، 8112نوفمرب  09املؤرخ يف  12-04ضمن هذا التعديل الصادر مبوجب القانون 

تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية : "مكرر اليت أقرت 10نص املادة 

للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، حيدد قانون عضوي كيفيات 

 ".تطبيق هذه املادة

توسيع حظوظ و وضعت هذه املادة معامل تكريس حقوق املرأة السياسية

 .احملليةو عيةمشاركتها يف اجملالس املنتخبة التشري

املؤرخ يف  00/10، الصادر مبوجب القانون 8100التعديل الدستور لعام  -9

من خالل التأكيد يف  8112قد عزز مكتسبات تعديل نجده ، ف8100مارس  0

تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع : على أن 19مادته  

إجراء التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة متبنيا "ظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة حظو

كرس املشرع و ،"بين الرجل يف اجملالس املنتخبةو كآلية لتحقيق املساواة بنيها

اجلزائري هذا اإلجراء من خالل نظام احلصص أو الكوتا الذي جاء به القانون 

ذهب التعديل الدستوري لعام و 81081جانفي  08املؤرخ يف  08/11العضوي 

 من ذلك من خالل إقرار نظام التناصف يف جمال الشغل بني املرأة إىل أبع 8100

تعمل املرأة على ترقية التضامن بني " :من الدستور 10الرجل حيث نصت املادة و

 ". النساء يف سوق الشغلو الرجال

 

 

                                                 
احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل  8108املؤرخ يف جانفي  08/11القانون العضوي  - 1

 .8108جانفي  09، الصادربتاريخ 0عدداملرأة يف اجملالس املنتخبة، اجلريدةالرمسية، 
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 (احلصص)نظام الكوتا : املبحث الثاني
 جتسيد للرتكيز اإلجيابي لصاحل املرأة يف اجملال السياسي

 احلريات العامة،و يعد مبدأ املساواة كما قدمنا الركيزة األساسية للحقوق

يقصد به أن يكون الرجل واملرأة متساويان أمام القانون دون اعتبار للون أو و

إذا كان مبدأ املساواة مت تكريسه نظريا يف كافة و الدين أو اللغة أو اجلنس،

جم يف كافة التشريعات األساسية ترو اإلقليمية الداخلية،و االتفاقيات الدولية

الداخلية، فإن متتع املرأة فعليا حبقوقها السيما السياسية على قدم املساواة مع 

الرجل ظل هدفا بعيد املنال، لذلك جلأت بعض الصكوك الدولية يف مقدمتها 

إىل  0494سنة ( السيداو)اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

استثنائي مؤقت إلزالة لعوائق اليت  ،لتمييز اإلجيايب لصاحل املرأةتبين مفهوم ا

من مثة القضاء و حتول دون متتع املرأة واقعيا حلقوقها اخلاصة السياسية منها،

تضعهن يف و املؤسسات اليت تنمط النساءو على السلوكيات النمطية يف اجملتمع

عديدة يف التشريعات  وجد هذا اإلجراء يف مرحلة الحقة تطبيقاو .مراتب أدىن

تبنت اجلزائر كغريها من و خالل نظام الكوتا أو احلصص نالداخلية للدول م

 08املؤرخ يف  08/11النظم الدميقراطية نظام الكوتا من خالل القانون العضوي 

هو إجراء إجيايب مؤقت يهدف إىل رفع متثيلية املرأة يف اجملالس و 8108جانفي 

 .املنتخبة متثيال عادال

 نظام الكوتا : ملطلب األولا
نظام احلصص النسائية أو املسمى بالكوتا هو شكل من أشكال التمييز 

اإلجيايب اهلدف منه مساعدة املرأة على التغلب على الفوارق اليت حتد من 

 .1مشاركتها يف احلياة السياسية مقارنة بأقراهنا الرجال

                                                 
، دور املرأة املغاربية يف التنمية السياسية احمللية وعالقتها بأنظمة احلكممسينة نعيمة،  - 1

السياسية والعالقات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  كرة ماجستري يف العلومذم

 .2، ص 8100ورقلة، 
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إذا كانت التشريعات الداخلية لكافة الدول تؤكد على حق املرأة يف و

بدون و اإلقليميةو ممارسة حقوقها السياسية املعترف هبا يف االتفاقيات الدولية

 .1أي متييز عن الرجل ظل التمثيل السياسي للمرأة ضعيفا

أن املرأة  8119عام  2فقد أكدت أجندة القضاء على التمييز ضد املرأة

ألجل ترقية تلك و شوطا كبريا يف جمال مساواهتا مع الرجل غري أنه حققت

، اللجوء 0494لعام  CEDAWاملساواة البد للدول األطراف يف اتفاقية السيداو 

إىل إجراءات التمييز اإلجيايب خاصة نظام احلصص إلدراج املرأة يف اجملال 

 .3حقيق املساواة الفعليةو السياسي

د معني من املقاعد داخل اهليئات املنتخبة سواء الكوتا يعين ختصيص عدو

النيابية أو احمللية للنساء بشكل مؤقت لتوفري فرصة هلذه الفئة األقل حظا يف 

 .اجملتمع للوصول إىل املؤسسات التمثيلية

بالتايل فالكوتا النسائية شكل من أشكال التدخل اإلجيايب لزيادة و

ات اليت تعوق مشاركتها السياسية حصص املرأة ملساعدهتا على جتاوز الصعوب

 .4مقارنة بالرجال

                                                 
وق بني الرجل واملرأة يف القانون الدويل والتشريع املساواة يف احلقحيياوي اعمر،  - 1

 .090 ، ص8101، دار املل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزائري
أكدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على ضرورة االمتثال إىل توصيتها السابقة  - 2

التمثيل يف احلياة العامة فيما يتعلق بتطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة يف جمال  81و 9رقم 

 .8119لعام  89من التوصية العامة رقم  19والسياسية، وهدا من خالل الفقرة 
نظام الكوتا، كآلية لترقية احلقوق السياسية للمرأة، وموقف التشريعات بوضياف عمار،  - 3

، 80العدد  ،جملة الفكر الربملاين، العربية منه، دراسة حالة التمثيل النسائي يف الربملان

 .99، ص 8101
، جامعة جملة احلقوق والعلوم السياسية، نظام الكوتا النسائية يف اجلزائرأونيس ليندة،  - 4

 .24، ص 8109، 8عباس لغرور خنشلة، اجلزائر، العدد
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فنظام احلصص أو الكوتا هو آلية مرحلية حلل مشاكل ضعف مشاركة 

زيادة نسبة املشاركة السياسية و مراكز صنع القرارو املرأة يف احلياة السياسية

 .للنساء

هناك العديد من أنظمة ختصيص نسبة للمرأة يف التمثيل السياسي و

 :على وجه العموم هناك منطني رئيسيني مهاو (الكوتا)

 :الكوتا اإللزامية -0
ذلك ألجل جتاوز و هي من أكثر األمناط انتشارا يف الدول النامية،و

 :هي نوعانو العقبات اليت تقف أمام وصول املرأة ملواقع صنع القرار السياسي

 :الكوتا الدستورية -أ
تأيت و الربملان بنص من الدستورـهي نظام ختصص فيه مقاعد للمرأة يف و

 .دولة تأخذ هبذا النظام 09أوغندا ضمن و روانداو الفلبنيو األرجنتنيو فرنسا

 .%9289به حتقق رواندا أعلى نسبة متثيل يف الربملان يف العامل و

 :الكوتا القانونية -ب
هي نظام ختصص فيه املقاعد للمرأة يف الربملان يف قانون االنتخابات أو و

تلتزم القوائم احلزبية على احتواء عدد معني من النساء يف و قانون األحزاب،

 املكسيكو األرجنتنيو من الدول اليت تأخذ هبذا النظام الربازيلو النتخابات،

لسودان، وتأخذ اجلزائر هبذا من الدول العربية او إندونيسيا و بلجيكاو فرنساو

 .8108جانفي  08املؤرخ يف  08/11النمط منذ صدور القانون العضوي 

 (احلصة اإلدارية: )الكوتا االختيارية - 8
اليت و يطبق هذا النمط يف أغلب الدول ذات لدميقراطيات العريقة

يتم تبين هذا و يتواجد هبا أحزاب قوية قادرة على التداول على السلطة،

ذلك من أجل ضمان ترشح عدد حمدد و مط طوعا من قبل األحزاب السياسيةالن

دولة،  00يطبق هذا النمط و أو نسبة حمددة من النساء يف قوائم األحزاب،

 . أمهها الدول اإلسكندنافية
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 08/11  تطبيق نظام الكوتا من خالل القانون: املطلب الثاني
مكرر ضرورة  10مبقتضى املادة  8112بعد أن أقر التعديل الدستوري لعام 

ترقية حقوق املرأة السياسية بتزويد حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة، صدر 

ذلك ضمن منظومة و 8108جانفي  08املؤرخ يف  08/11القانون العضوي 

 .إصالحات سياسية بادر هبا رئيس اجلمهورية

املتضمن الكيفيات   08/11مشروع القانون العضوي  جاء يف عرض أسبابو

سنة من  91توسيع متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، أن اجلزائر رغم مرور 

فيها مشاركة املرأة يف اجملالس املنتخبة  استرجاع السيادة الوطنية ال تزال

 : ضعيفة، لذلك فقد تضمن مشروع القانون العضوي املقترحات التالية

ضمن قوائم الترشيحات ويف ( الكوتا)بالنظام اإلجباري للحصص  األخذ -

املقاعد احملصل عليها من كل قائمة باعتبار هذا النظام أكثر األنظمة انسجاما مع 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت انضمت إليها سنة 

0440. 

يف معظم التجارب  على أساس أهنا النسبة املعتمدة % 11األخذ بنسبة  -

  81تبىن النواب بعدها نسبا متدرجة يف )الدميقراطية اليت تأخذ بنظام الكوتا 

ال تنطبق معايري توسيع التمثيل النسيب يف جملس األمة على أساس أن  % 91إىل 

ثلثي تركيبته منتخبة من بني ومن طرف أعضاء اجملالس الشعبية البلدية 

خاب القائمة على االنتخاب غري املباشر متعدد والوالئية، كما أن طريقة االنت

 .1األمساء ال تسمح بتطبيق هذه اآلليات

                                                 
توسيع حظوظ مشاركة املرأة اجلزائرية يف اجملالس بنطيفور نصر الدين، و عمار عباس - 1

األكادميية للدراسات االجتماعية ، املنتخبة أو حتقيق املساواة عن طريق التمييز االجيايب

 .41-24، ص ص 8101جوان  01، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد واإلنسانية
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ال يقل عدد النساء يف كل قائمة " :08/11من القانون  18تنص املادة 

ترشيح حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية على النسب احملددة 

 ".أدناه حبسب عدد املقاعد املتنافس عليها

 : انتخابات اجمللس الشعيب الوطين -0

 .مقاعد 9عندما يكون عدد املقاعد يساوي  81% -

 .مقاعد 9عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق  11% -

 .مقعد 09عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق  19% -

 .دuمق 18عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق  91% -

 .بالنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية يف اخلارج 91% -

 : انتخابات اجملالس الشعبية الوالئية -8

 .مقعد 99و 91و 14و 19عندما يكون عدد املقاعد  11% -

 .مقعد 99إىل  90عندما يكون عدد املقاعد  19% -

 : انتخابات اجملالس الشعبية البلدية -1

البلديات و ت الدوائريف اجملالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرا 11% -

 .ألف نسمة 81اليت يزيد سكاهنا عن 

يؤدي عدم االلتزام هبذا الشرط إىل رفض  08/11حبسب نص القانون و

أثارت هذه النسب جدال كبريا يف الساحة السياسية عشية و القائمني بكاملها،

سواء من طرف األحزاب أو حىت من قبل  ،8108االنتخابات التشريعية لعام 

اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات، خاصة فيما يتعلق بطريقة توزيع املقاعد، 

توزع املقاعد على القوائم حبسب عدد " :من القانون العضوي 1حيث نصت املادة 

 18األصوات  اليت حتصلت عليها كل قائمة وختصص النسب احملددة يف املادة 

 ".با للمرشحات حسب ترتيب أمسائهن يف القوائم الفائزةأعاله وجو

 تفاديا للتفسريات املتضاربة، تدخلت وزارة الداخليةو هلذا الغرض،

أعدت برناجمها اإللكتروين الذي يسمح حبساب عدد املقاعد املتحصل عليها من و

 : على النحو التايل 08/11طرف املرأة تطبيقا للقانون العضوي 
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مقعد يكون عدد النساء املنتخبات مساويا  01إىل  9ابية من الدوائر االنتخ -0

 .حسب عدد املقاعد اليت فازت هبا القائمة 11%لنسبة 

مقعد يكون عدد النساء املنتخبات مساويا  10إىل  09الدوائر االنتخابية من  -8

 .حسب عدد املقاعد اليت فازت هبا القائمة %19لنسبة 

فوق يكون عدد النساء املنتخبات مساويا  مقعد فما 18الدوائر االنتخابية من  -1

 .حسب عدد املقاعد اليت فازت هبا القائمة %91لنسبة 

مقعدين لكل منطقة، يكون عدد : أربعة مناطق: متثيل اجلالية يف اخلارج -9

حسب عدد املقاعد اليت فازت هبا  %91النساء املنتخبات مساويا لنسبة 

 .القائمة

أن تطبيق  8108اليت مرت يف مايو  كشفت نتائج االنتخابات التشريعية

املتعلق بتوسيع ضغوط مشاركة املرأة يف اجملالس  08/11القانون العضوي 

نائب  099املنتخبة أفضى إىل ارتفاع عدد النساء يف اجمللس الشعيب الوطين إىل 

من أعضاء الربملان، وحقق بذلك  %11نائب وهو ما يقارب  908من جمموع 

متثيل املرأة، وبفضل هذا القانون احتلت اجلزائر املرتبة  القانون قفزة نوعية يف

، وإذا كان عدد 8119عام  000بعدما كانت يف املرتبة  8108عامليا عام  80

 099مقابل  081إىل  8109النساء قد تراجع يف االنتخابات التشريعية لعام 

اجملالس  عامليا من حيث متثيل النساء يف 84تبقى اجلزائر يف املرتبة  8108عام 

 .املنتخبة

 :خامتة

يف ختام موضوع هده الورقة البحثية ميكننا أن خنلص إىل أنه على الرغم 

من منح الدستور والقوانني اجلزائرية احلق للمرأة يف التمثيل االنتخايب 

ومتييزها متييزا اجيابيا إال أن هدا التمييز ال يعترب منافيا ملبدأ للمساواة يف 

ترسيخ حلقوق املرأة املغيبة عن احلقوق املدنية والسياسية للجنسني إمنا احياء و

الساحة السياسية مند سنوات، ومع دلك نأمل أال تكون املساواة يف العدد فحسب 

إمنا يف نوعية التمثيل النسائي أي جيب أن تكون النساء املوجودات يف اجملالس 
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املنتخبة من الفئات املتعلمة واملثقفة حىت نرقى بتلك اجملالس وبنوعية األعمال 

 .ضيع املقدمة فيها وبالتايل نرقى باجملتمع اجلزائري ككلواملوا

 :املراجعقائمة 
 :النصوص القانونية - أوال

 :الدساتري -0

 .0401دستور اجلمهورية اجلزائرية لعام  (0

 .0490دستور اجلمهورية اجلزائرية لعام   (8

 .0424دستور اجلمهورية اجلزائرية لعام  (1

 .0440دستور اجلمهورية اجلزائرية لعام  (9

 .املتضمن التعديل الدستوري 8112نوفمرب  09املؤرخ يف  04-12القانون (9

 .املتضمن تعديل الدستور 8100مارس  0املؤرخ يف  10-00القانون  (0

 :القوانني -8

احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل  0108جانفي  08املؤرخ يف  11-08القانون العضوي  (9

 .املرأة يف اجملالس املنتخبة

، يتعلق مبراقبة 8100ديسمرب  88املؤرخ يف  00/م.د.ر/19توري رقم رأي اجمللس الدس (2

مطابقة القانون العضوي الدي حيدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأةيف اجملالس 

 .8108جانفي  09، الصادرة بتاريخ 0املنتخبة، اجلريدة، عدد

 :االتفاقيات الدولية -1

 .0400لعام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيةوالسياسية  (4

 .0420امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب لعام  (01

بروتوكول حقوق املرأة يف افريقيا امللحق بامليثاث االفريقي حلقوق االنسان والشعوب  (00

 .8111لعام 

 .8119امليثاق العريب حلقوق االنسان لعام  (08

 :الكتب – ثانيا

 .0441رسالة، بريوت، عبد الكرمي زيدان، املفصل يف أحكام املرأة، مؤسسة ال (01

حيياوي اعمر، املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف القانون الدويل والتشريع  (09

 .8101اجلزائري، دار املل للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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 :كراتذامل – ثاثا

مسينة نعيمة، دور املرأة املغاربية يف التنمية السياسية احمللية وعالقتها بأنظمة  (09

مدكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية  -منادج اجلزائر، تونس، املغرب-ماحلك

 .8100والعالقات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ورقلة، 

 :املقاالت – رابعا

أونيس ليندة، نظام الكوتا النسائية يف اجلزائر، جملة احلقوق والعلوم السياسية،  (00

 .8109، 8اجلزائر، العدد جامعة عباس لغرور خنشلة،

بوضياف عمار، نظام الكوتا، كآلية لترقية احلقوق السياسية للمرأة، وموقف  (09

التشريعات العربية منه، دراسة حالة التمثيل النسائي يف الربملان، جملة الفكر 

 .8101، 80الربملاين،اجلزائر، العدد 

توسيع حظوظ مشاركة املرأة اجلزائرية يف  عمار عباس وبنطيفور نصر الدين، (02

اجملالس املنتخبة أو حتقيق املساواة عن طريق التمييز االجيايب، األكادميية للدراسات 

 .8101جوان  01االجتماعية واالنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد 
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 حق األقليات في المساواة وعدم التمييز وفقا للقانون الدولي
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 :ملخص
إن حقوق األقليات حتظى بأمهية وطنية ودولية باعتبارها مسألة حساسة، خاصة من 

على الرغم من وجود و. حيث كوهنا قد متثل مدخال للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول

احلماية الدولية حلقوق األقليات إال أن التمييز واإلنتهاكات اليت تعاين منها هذه الفئات 

ثقافيا أو اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا الزالت قائمة، واليت غالبا ما تؤدي إىل نزاعات دولية 

ذه املقالة الضوء على تسلط ه. أو داخلية، ومعلوم مدى تأثري ذلك على السلم واألمن الدوليني

أهم الوثائق القانونية الدولية اليت تقر حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز، سواء كانت 

 .وثائق عامة تتعلق حبقوق اإلنسان، أو وثائق ختتص حبقوق األقليات على وجه التحديد

الوثائق  حقوق اإلنسان، حقوق األقليات، املساواة وعدم التمييز، :الكلمات املفتاحية

 .الدولية

Abstract: 
The minorities’ rights are of a national and international importance as being a 

sensitive issue, especially that they may represent an input for the interference in the 

internal affairs of States. Despite the existence of the international protection of the 

minorities’ rights, but the discriminations and the violations suffered by these 

categories culturally, socially, politically and economically still exist, which often lead 

to an international or internal conflicts, and it is well known the extent of the impact on 

the international peace and security. 
 This article sheds light on the most important international legal documents that 

recognize the right of minorities to equality and non-discrimination, whether they were 

public documents relating to human rights, or documents concerned with the 

minorities’ rights in particular. 
Key words: The minorities’ rights, human rights, equality and non-

discrimination, international legal documents  

mailto:hmestaoui200@gmail.com
mailto:hmestaoui200@gmail.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0121 - 

 

 :مقدمة
يطلق مصطلح التمييز على عملية الفصل بني شيئني متشاهبني لتمييزمها 

عن بعضهما بعضا، ويستعمل يف موضوع حقوق اإلنسان للداللة على أنواع 

املعامالت الال إنسانية اليت يقوم فيها اإلنسان بإقصاء إنسان آخر أو جمموعة 

معها عرقيا، لغويا أقلية، وذلك بسبب اإلختالف : معينة يف إطار ما يطلق عليها

 . أو دينيا أو لغري ذلك من األسباب

حديث العهد نسبيا يف القانون الدويل ومل يتصدر مشهد " األقلية"ومفهوم 

السياسة الدولية إال مع قيام احلرب العاملية األوىل؛ حيث كانت أوىل احملاوالت 

 مبدأ"اهلامة للوقوف على حقوق األقليات من خالل تبين عصبة األمم ل

من أجل محاية فئات " املعاهدات املتعلقة باألقليات"وإبرام عدد من " القوميات

معينة، وذلك بإقرار حق أفرادها داخل الدول اليت ينتمون إليها يف املساواة 

وعدم التمييز، احلق يف اجلنسية، حق استخدام اللغة األصلية يف السر والعلن، 

والثقافية واخلريية والتعليمية وحق األقليات يف إقامة مؤسساهتا الدينية 

اخلاصة، ولكن دون أن يكون هناك أي اتفاق على إمكانية تطبيقها عامليا، ومع 

ذلك فقد شكلت خطوة هامة انطلقت منها منظمة األمم املتحدة بتحويل اهتمامها 

ستعمار، مث التدرج يف يف بادئ األمر إىل تعزيز حقوق اإلنسان العاملية وإهناء اإل

 .من القواعد واإلجراءات واآلليات املعنية بقضايا األقليات وضع عدد

ويأيت االهتمام الدويل هبذا املوضوع بسبب أن انتهاكات حقوق األقليات 

تكون يف غالب األمر مرتبطة بالتمييز والعنصرية واإلقصاء القائم على أساس 

مليون  051اهلويات العرقية أو اللغوية أو الدينية للمجموعة الضحية؛ إذ يوجد 

فرد من األقليات عرضة للتمييز نتيجة سياسات متييزية حكومية مباشرة 

باإلضافة إىل ما ترتب على . (1)خصوصا يف جماالت الصحة والتعليم والدخل

                                                 
غسان غصن : ، ترمجة8111تقرير التنمية البشرية للعام بار وآخرون،  -ساكيكو فوكودا  (1)

 .55، ص 8111وآخرون، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، 
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ذلك من أحكام مسبقة ومواقف جاهزة كخلفية ينطلق منها الرأي العام العاملي 

والثقافية والدينية، من خالل تعميمات عموما يف التعامل مع اخللفيات العرقية 

 .ودوافع عنصرية ضيقة أدت إىل تراجع فكرة اإلنسانية

ولذلك أصبح التركيز على حقوق األقليات ال سيما حقها يف املساواة وعدم 

التمييز، عنصرا ال يستهان به يف سبيل حتقيق االستقرار العاملي كموضوع له 

لكن القضاء على أشكال التمييز . يةوزنه اإلستراتيجي يف العالقات الدول

اولة على احملالعنصري ضد األقليات خاصة لن يكون ممكنا إذا ما اقتصرت 

جمرد مالحقة األشخاص الذين تصدر عنهم سلوكات متييزية ومعاقبتهم، ال 

سيما عندما تتحول املمارسات التمييزية من جمرد فعل فردي معزول إىل ظاهرة 

وسياسيا كما هو حاصل اليوم يف اجملتمع الدويل حتظى بالقبول اجتماعيا 

املعاصر، وقد تسمح الدميقراطية عن طريق صناديق االقتراع بوصول دعاة هذه 

 . املواقف الالإنسانية إىل احلكم

انطالقا مما سبق، يتضح أن مسألة التمييز باتت تتحول تدرجييا إىل فعل 

داخل الكثري من الدول  مَؤسس يدافع عن نفسه وحيظى برعاية مؤسسات رمسية

املتقدمة، ويسعى إىل نيل مشروعيته من خالل سعي األحزاب اليمينية املتطرفة 

الداعمة للتمييز واحلاضنة ألفكاره إىل انتزاع مكاسب تشريعية وقانونية من 

ما مدى ضمان : مؤسسات الدولة، وهو ما يقود إىل طرح اإلشكالية اآلتية

ت يف املساواة الفعلية وعدم التمييز من خالل املنظومة األممية حلق األقليا

 الوثائق القانونية الدولية؟

هذا التساؤل الذي جتيب عليه هذه الورقة البحثية من خالل خطة 

 :ثنائية على النحو اآليت

إقرار حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز يف الوثائق الدولية : املبحث األول

 العامة

 0415نظمة األمم املتحدة لعام ميثاق م: املطلب األول

 0412اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام : املطلب الثاين
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 0411العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان للعام : املطلب الثالث

 إقرار حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز يف الوثائق الدولية: املبحث الثاين

 اخلاصة

ساواة وعدم التمييز من خالل اإلعالنات حق األقليات يف امل: املطلب األول

 الدولية

حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز من خالل االتفاقيات : املطلب الثاين

 الدولية 

 املبحث األول
 إقرار حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز يف الوثائق الدولية العامة

هتتم حبقوق  يقصد بالوثائق الدولية العامة جمموعة الوثائق اليت

اإلنسان كفرد عموما دون التركيز على انتمائه جملموعة معينة من عدمه، ومن مث 

فهي تستوعب حقوق األقليات بشكل غري مباشر وخصوصا حقها يف املساواة وعدم 

 .(1)التمييز من منطلق اإلنسانية

فمن الثابت أن قواعد األمم املتحدة هتدف إىل محاية وتكرمي كل البشر 

إن : ))(2)هم األقليات من خالل ما ورد يف ديباجة ميثاق األمم املتحدةمبا في

شعوب األمم املتحدة تؤكد إمياهنا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد 

، وهذا ((وقدره، ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية

حدة يف محايته لألقليات ما جعل البعض يذهب إىل القول أن نظام األمم املت

 .جيب تطبيقه من خالل محاية حقوق اإلنسان عامة

                                                 
، دار النهضة احلماية الدولية لألقليات يف القانون الدويل العام املعاصرحممد الطاهر،  (1)

األقليات وحق "أمحد طارق ياسني املوىل، : وأيضا. 50العربية، مصر، دون تاريخ نشر، ص 

، دورية نصف جملة العلوم القانونية والسياسية، "ون الدويلتقرير املصري مبوجب قواعد القان

 .844، ص 8102، جامعة دياىل، العراق، 10، العدد 0سنوية، اجمللد 
، يف ختام 0415جوان  81: ، املوقع يف سان فرانسيسكو بتاريخميثاق منظمة األمم املتحدة (2)

 .0415أكتوبر  81: افذا يفمؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية، وأصبح ن
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وعليه يعاجل هذا املبحث يف ثالثة مطالب حمتوى أهم الوثائق الدولية 

 . العامة من ناحية اهتمامها حبق األقليات يف املساواة وعدم التمييز

 0415ميثاق منظمة األمم املتحدة لعام : املطلب األول
القانون الدويل التقليدي عدم التمييز كمبدأ عام، وأول نص مل يعرف 

قانوين دويل يف هذا الشأن كان بعد تزايد االعتداءات اجلسيمة على حقوق 

، وهذا األخري ال (1)اإلنسان أثناء احلرب العاملية الثانية يف ميثاق األمم املتحدة

لة مهمة يف يشري مطلقا يف صياغته إىل حقوق األقليات يف حد ذاهتا كمسأ

ومنها  ؛العالقات الدولية، ولكنه يدرج بالفعل عدة أحكام متعلقة حبقوق اإلنسان

اليت جعلت أحد مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على ( 0/5)املادة 

تعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية للناس مجيعا، والتشجيع على 

( 05/8)كما جاءت املادة . س أو اللغة أو الدينذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلن

لتؤكد على دور اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جمال تقدمي توصيات تساعد 

على إقرار حقوق اإلنسان وحرياته األساسية للناس كافة، وبال متييز بينهم يف 

 .اجلنس أو اللغة أو الدين

يقضي بالتسوية يف  فتنص على احترام املبدأ الذي( 55/5)أما املادة 

احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، وذلك رغبة يف هتيئة 

دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات دولية ودية، حيث تعمل 

األمم املتحدة يف هذا اإلطار على أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان 

متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، ومراعاة  واحلريات األساسية للجميع بال

تلك احلقوق واحلريات فعال، ويسهر اجمللس اإلقتصادي واالجتماعي على تقدمي 

                                                 
منع التمييز : احلقوق اجلديدة لألقليات يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان"، مجال قامسية (1)

، دورية نصف سنوية، العدد جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "كنموذج لذلك

 .024، ص 8101جانفي ، اجلزائر، 8، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 14
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توصيات فيما خيتص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

 .(1)ومراعاهتا باعتبار أن ذلك يدخل يف صميم اختصاصاته

ميثاق األمم املتحدة قد نص على كفالة حقوق مما سبق، ميكن تسجيل أن 

اإلنسان الفردية، مما جيعل احلماية تنصرف إىل الشخص اإلنساين هبذه الصفة 

مباشرة بغض النظر عما إذ كان ينتمي إىل أقلية أم ال، وهبذا ترفع كل 

خصوصية عن مسألة األقليات، من حيث أن معاجلتها تتم يف إطار أوسع هو 

وهذا املنطق يتؤاءم . سان بصفة عامة دون متييز من أي نوعمحاية حقوق اإلن

مع التطور الذي شهده القانون الدويل؛ فقد أقر هذا األخري مبدأ مساواة الفرد 

 .(2)باجملموعة، كما وجد الفرد نفسه موضوعا مباشرا حلقوق والتزامات دولية

 0412اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام : الثانياملطلب 
 800: هذا اإلعالن مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمصدر 

، ويعترب أول حماولة يف اجتاه تكملة (3)0412ديسمرب  01: يف( 5 د)ألف 

، (4)وتفصيل النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف ميثاق األمم املتحدة

فيها احلقوق لكنه وإن أشار إىل مجيع حقوق األفراد كلها دون استثناء مبا 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إال أنه مل يشر إىل حقوق األقليات 

األول؛ أن جلنة صياغة مشروع : (5)بالتخصيص، ومرد ذلك لثالثة أسباب

اإلعالن قررت إدراج مادة تتعلق حبماية األقليات يف املشروع التمهيدي لإلعالن، 

يف اإلعالن بشأن حقوق األقليات يف  لكنها مل تتمكن من االتفاق على أية صياغة

                                                 
 .0415من ميثاق منظمة األمم املتحدة لعام ( 18/8)املادة  (1)
، دار اجلامعة اجلديدة، محاية األقليات يف ضوء القانون الدويلمجال فورار العيدي،  (2)

 .004 - 000، ص ص 8102اإلسكندرية، 
 .A/RES/217 (III): وثيقة األمم املتحدة رقم (3)
، دار هومة، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدوليةعبد العزيز قادري،  (4)

 .001، ص 8118اجلزائر، 
 .021، ص مرجع سابقمجال قامسية،  (5)
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والثاين؛ حماولة جعل اإلعالن مقبوال على حنو عاملي من جانب . حد ذاهتا

أما الثالث؛ . الدول، خصوصا تلك اليت تكون حساسة بالنسبة ملوضوع األقليات

" التنفيذ الكامل"فهو االعتقاد بأن مشاكل األقليات سوف حتل تلقائيا عن طريق 

ملي حلقوق اإلنسان، إذ أن احلقوق الواردة باإلعالن يتمتع هبا مجيع لإلعالن العا

البشر يف إطار املساواة وبدون متييز، ومن مث فإنه ال توجد حاجة لضمان حقوق 

 .خاصة لفئات األقلية

وقد تصدر اإلعالن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بعد الديباجة مبادتني 

هما املادة السابعة، وقد جاءت هذه املواد الثالث ، مث تلت(املادة األوىل والثانية)

لتؤسس الجراءات فعالة فيما بعد حلماية األقليات العرقية واللغوية والدينية؛ 

يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف : ))ففي املادة األوىل منه نص على أنه

بعضهم الكرامة واحلقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم ألن يعاملوا 

 ((.بعضا بروح اإلخاء

لكل إنسان حق التمتع جبميع : ))منه( 8/0)كما جاء أيضا يف املادة 

احلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن، دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمييز 

بسبب العنصر، أو الدين، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا 

أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع وغري سياسي، 

وفضال عن ذلك ال جيوز : ))وجاء يف الفقرة الثانية من نفس املادة((. آخر

التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي 

وصاية أو غري متمتع ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقال أو موضوعا حتت ال

 ((.باحلكم الذايت أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته

منه فإهنا تذكري بوجوب املساواة بني مجيع الناس أمام ( 0)أما املادة 

القانون دومنا متييز، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك 

 .هذا اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز

ضافة إىل مواد أخرى يف اإلعالن تدعم احلق يف املساواة وعدم باإل

( 1)التمييز تنسحب على األفراد واجلماعات على حد سواء؛ فقد نصت املادة 
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منه على منع استرقاق أحد أو استعباده، وحظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع 

با إىل صورمها، وذلك على اعتبار أن هذه املمارسات التمييزية تنصرف غال

كما نصت . جمموعات معينة خمتلفة لونيا أو عرقيا أو دينيا أو لغويا أو جنسيا

حق كل شخص يف احلرية الدينية، ويشمل ذلك حريته يف تغيري ( 02)املادة 

دينه أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بإقامة الشعائر واملمارسة 

( 81/8)وتذهب املادة . أل أو على حدهوالتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام امل

إىل أن التعليم كحق جيب يستهدف تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم ومجيع الفئات 

اإلعالن بالتأكيد على عدم جواز ( 51)وختتم املادة . العنصرية أو الدينية

ول أية دولة أو مجاعة، أو أي فرد، القيام بأي نشاط أو بأي تأويله على حنو خي

 .فعل يهدف إىل هدم أي من احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه

بناًء على ما سبق ميكن القول أن هذا اإلعالن جاء منسجما مع مفهوم 

النظام الدويل اجلديد والذي ينظر إىل حقوق اإلنسان باعتبارها اإلطار العام 

للحقوق ومنها حقوق األقليات؛ فهو قد سلط الضوء على مجلة احلقوق الضامن 

العامة لألفراد ولكنه ميكن أن يشمل األقليات أيضا، وخاصة أحكامه املناهضة 

 .للتمييز اليت تعترب ذات أمهية حمورية لألشخاص املنتمني إىل أقليات

ابة اللبنة وهبذا املفهوم ميكن اعتبار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبث

األوىل واألساسية من البناء الكلي جلملة حقوق األقليات اليت أقرهتا فيما بعد 

غري  عديد االتفاقيات الدولية واإلقليمية، فرغم صدور اإلعالن هبذه الصيغة

، إال أنه يعترب وثيقة ذات قيمة سياسية وأدبية ال يستهان هبا، امللزمة قانونا

من االلتزامات املدرجة يف االتفاقيات الدولية  خاصة وأنه أصبح مصدرا للكثري

 . والتشريعات الوطنية اليت اعتربته مرجعا هلا

 0411العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان للعام : املطلب الثالث
ومها الالئحة الدولية للحقوق اإلنسان املدنية والسياسية، والالئحة 

الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومت اعتمادمها باإلمجاع 
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من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد دراسة مشروعهما بشكل مستفيض 

 8811رار رقم ، وذلك مبوجب الق(1)0411و 0455خالل الفترة الواقعة بني 

 .(2)0411 ديسمرب 01: ، وعرضا للتوقيع والتصديق واالنضمام بتاريخ(80د)ألف 

 : 0411العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام  - أوال

منه أول مادة  80، وتعترب املادة 0401مارس  85: دخل حيز التنفيذ يف

بصورة صرحية  تشري إىل حقوق األقليات بصفة واضحة وحمددة وتعترف هبا

  .(3)ومباشرة، وأكثر األحكام امللزمة قانونا فيما يتعلق حبقوق األقليات

منه على أن كل دولة طرف يف هذا العهد ملزمة ( 8)وقد نصت املادة 

باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين 

ي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أ

أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو 

كما تتعهد كل دولة  .االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

طرف يف هذا العهد، باختاذ التدابري الضرورية تشريعية أو غري تشريعية لكفالة 

عمال احلقوق املعترف هبا فعليا، مع ضمان إمكانيات التظلم القضائي يف حالة إ

  .انتهاكها

على أن الناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون ( 81)وتنص املادة 

أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته، ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القانون 

السواء محاية فعالة من التمييز ألي  أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على

                                                 
دراسة سياسية : حقوق األقليات القومية يف القانون الدويل العاممىن يوخنا ياقو،  (1)

 .858، ص 8101، مصر، (للنشر والربجمياتدار الكتب القانونية، دار شتات )، قانونية
 .A/RES/2200 (XXI) :وثيقة األمم املتحدة رقم (2)
جملة جامعة تكريت ، "8115األقليات وحق املواطنة يف العراق بعد عام "مىن جالل عواد،  (3)

، جامعة تكريت، العراق، 02، العدد 5، دورية فصلية، اجمللد للعلوم القانونية والسياسية

 .111ص ، 8105
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من العهد أطفال األقليات على وجه التحديد بالتمتع ( 81/0)سبب، وختص املادة 

 .حبقوقهم بعيدا عن أي متييز

باإلضافة إىل ذلك ال جيوز تأويل أي حكم حنو خيول ألي دولة أو 

دار مجاعة أو شخص احلق مبباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إه

أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد، ولو كان ذلك تطبيقا 

لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو 

 .(1)كون اعترافه هبا يف أضيق مدى

ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها : ))فقد نصت على أنه( 80)أما املادة 

اثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات أقليات 

املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو 

فهذه املادة قد ((. استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم

طن بعيدا عن التمييز، منها أشارت إىل مجلة حقوق عديدة جيب أن تتاح لكل موا

احلق يف حياة ثقافية خاصة، احلق يف إعالن ممارسة الشعائر الدينية اخلاصة 

واحلق يف استعمال اللغة اخلاصة، كما حرمت أساس التفرقة التمييزي مباشرا 

أو غري مباشر ألي سبب كان، من خالل تشريعات أو سياسات قد تبدو حمايدة 

 التمييز، وذلك دون مراعاة لشرط إثبات نية الفاعل ولكنها تؤدي يف الواقع إىل

 . مادام السلوك يستهدف أو يتنج عنه متييز

واألقليات تستفيد من هذه املادة كما تستفيد من باقي مواد العهد الذي 

تضمن حقوقا عديدة كاحلق يف احلياة، احلق يف حماكمة عادلة، حرية التفكري، 

ذيب بكل صوره وإنكار العبودية جبميع حرية املعتقد الديين، حترمي التع

أن األشخاص ( 80)أشكاهلا؛ حيث يستفاد من العبارات املستخدمة يف نص املادة 

أو /املعنيني باحلماية هم الذين ينتمون إىل فئة ما، ويشتركون معا يف ثقافة و

أو لغة ما، كما ال يلزم أن يكونوا من رعايا الدولة الطرف بل بكفي أن /دين و

                                                 
 .0411من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام ( 5)املادة  (1)
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ا موجودين داخل إقليمها وخاضعني لواليتها، فيما عدا احلقوق املنصوص يكونو

 .صراحة على أهنا تنطبق على املواطنني فقط

وقد قدمت اللجنة املشرفة على تطبيق العهد الدويل للحقوق املدنية 

 5و 8 – 5الفقرة )، تفسريا جازما (80)والسياسية يف معرض تعليقها على املادة 

حيث أكدت أنه ينبغي متييز حقوق األقليات املضمونة بنص املادة ؛ (1)(من التعليق

، ولذلك جيب (2)أعاله كحقوق خمتلفة ومستقلة عن احلق العام ومضافة إليه

محاية هذه احلقوق على حنو كامل بصفتها هذه، وينبغي عدم اخللط بينها 

من  4الفقرة )واحلقوق الشخصية األخرى املمنوحة للجميع مبوجب العهد 

 (.85التعليق العام رقم 

هي حقوق فردية، ( 80)كما يالحظ أن احلقوق املصونة مبوجب املادة 

ولكنها تعتمد بدورها على قدرة مجاعة األقلية على احلفاظ على ثقافتها أو 

ولذلك يتعني على الدول اختاذ تدابري إجيابية استنادا إىل . لغتها أو دينها

وية األقليات ومحاية حقوق أفرادها يف معايري معقولة وموضوعية، حلماية ه

التمتع وتطوير هذه اهلوية باالشتراك مع أبناء مجاعتهم اآلخرين، مع لضمان 

 .االشتراك الفعال ألفراد مجاعات األقليات يف اختاذ القرارات اليت تؤثر فيهم

 (.85من التعليق العام رقم  0و 8 – 1الفقرتني )

لحقوق املدنية والسياسية وعلى الرغم من العهد الدويل ل( 80)إن املادة 

من األمهية اليت تكتسبها، إال أهنا تعكس فقط احلد األدىن من احلقوق املمنوحة 

لألقليات يف إطار منظمة األمم املتحدة، واليت مت التوصل إليها بصعوبة بعد 

                                                 
، ("80املادة )حقوق األقليات : "85التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  (1)

 .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html  :، رابط املوقع0441أفريل  2، 12الدورة 
عبد احلليم موساوي، : ملزيد من التفاصيل حول احلقوق العامة واخلاصة لألقليات، راجع (2)

، مذكرة ماجستري يف احلقوق، املركز القانوين لألقليات يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 21، ص ص 8112 – 8110القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، اجلزائر، : ختصص

– 42. 
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يعلق األمني العام السابق مفاوضات شاقة نتيجة حساسية مسألة األقليات؛ حيث 

على هذه املادة معتربا أن أمهيتها تكمن يف " بطرس بطرس غايل"املتحدة  لألمم

الدفاع عن حقوق األقليات خارج إطار مبدأ التمييز الذي كان له دور سليب يف 

عدم اعتماد نصوص خاصة حبماية األقليات، وبالتايل تعد هذه املادة كمرجع 

 . (1)هام وأساسي لضمان ومحاية األقليات

  :0411العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  - ثانيا
مل يدخل العهد الدويل للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية حيز 

  .، بعد بعد عشر سنوات من اعتماده0401جانفي  5: التنفيذ إال بتاريخ

 واملضمون العام هلذا العهد يتجلى يف إقراره ملبدأ محاية احلقوق

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مع االلتزام بضمان جعل ممارستها بريئة 

من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 

سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو 

من هذا العهد ومواد أخرى، ( 8)يه املادة وهذا ما أشارت إل .غري ذلك من األسباب

واليت متكن األفراد املنتمني إىل أقليات من اإلعتماد عليها واملطالبة هبذه احلقوق 

وفق مبدأ عدم التمييز؛ فقد كان لالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية نصيب يف محاية األقليات، فهي وإن مل تتضمن نصا 

ا حلماية األقليات، إال أن بعض موادها ميكن أن يستشف منها هذه مباشر

احلماية، حيث حرصت على بيان احلقوق اليت يتعني كفالتها لإلنسان بصفة 

كما ال جيوز . (2)عامة بغض النظر عن انتماءاته العرقية أو الدينية أو اللغوية

                                                 
  .000، ص مرجع سابقليم موساوي، عبد احل (1)
 1املادتني )وتتمثل هذه احلقوق أساسا يف حق العمل بشروط عادلة ويف ظروف مرضية  (2)

، حق التمتع (4املادة )، احلق يف الضمان االجتماعي (2املادة )، حق تكوين النقابات (0و

، احلق يف التربية (08املادة )، احلق يف الصحة (00املادة )مبستوى معيشي كاف له وألسرته 

، حق املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع والتمتع بفوائد التقدم (01و 05املادتني )والتعليم 

 (.05املادة )العلمي وبتطبيقاته 
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ا يف هذا العهد، ألي دولة طرف أن تتخذ بشكل متعمد يف إطار الوفاء بالتزاماهت

 .(1)تدابري تراجعية دون إعطاء تربير مقبول لعمل ذلك

 املبحث الثاني
 حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز يف الوثائق الدولية اخلاصة

تتمتع األقليات جبميع حقوق اإلنسان اليت نصت عليها خمتلف الوثائق 

احمللية يف بلداهنم اإلنسانية الدولية، كما يتمتعون حبماية التشريعات 

باعتبارهم مواطنني فيها، ونفس األمر بالنسبة للحقوق اخلاصة اليت هتدف إىل 

احلفاظ على وجودهم وهويتهم، مبا يضمن هلم ممارسة فعلية حلقوقهم يف إطار 

من املساواة وعدم التمييز، ولذلك مت إقرار حق األقليات يف املساواة وعدم 

  .االتفاقيات الدوليةالتمييز يف عديد اإلعالنات و

 حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز من خالل اإلعالنات الدولية: املطلب األول
إن اهتمام اجملتمع الدويل باألقليات وحقوقها مازال يف تزايد، فكانت 

الوثائق الدولية تصدر تباعا وخباصة ما تعلق منها مبكافحة التمييز العنصري 

واحلماية الواجب تقدميها لألقليات، وميكن رصد البعض منها على سبيل املثال ال 

 : طابع العاملياحلصر، مع التركيز على اإلعالنات الدولية ذات ال

 إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري : الفرع األول
 د) 0411: اعتمد هذا اإلعالن ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم

، وذلك للتأكيد على ضرورة القضاء السريع (2)0415نوفمرب  81: بتاريخ( 02

 بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة على التمييز العنصري يف مجيع أحناء العامل

 .تأمني فهم كرامة الشخص اإلنساين واحترامها

                                                 
دليل للمدافعني : النهوض حبقوق األقليات ومحايتهااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،  (1)

 .51، ص (HR/PUB/12/7)، وثيقة رقم 8108، (وركجنيف، نيوي)، األمم املتحدة، عنها
 .A/RES/1904 (XVIII) :وثيقة األمم املتحدة رقم (2)
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مادة؛ حيث أكدت الديباجة على ( 00)وقد جاء هذا اإلعالن يف ديباجة و

أن التمييز العنصري ميثل انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية، ومن شأنه اإلخالل 

. م وبالسلم واألمن الدولينيبالعالقات الودية بني الشعوب وبالتعاون بني األم

ميثل التمييز بني : ))وهو نفس ما ذهبت إليه املادة األوىل من اإلعالن بنصها

البشر بسبب العرق أواللون أو األصل اإلثين إهانة للكرامة اإلنسانية، وجيب أن 

يدان باعتباره إنكارا ملبادئ ميثاق األمم، وانتهاكا حلقوق اإلنسان وللحريات 

ملعلنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وعقبة دون قيام عالقات األساسية ا

 ((.ودية وسلمية بني األمم، وواقعا من شأنه تعكري السلم واألمن بني الشعوب

ويف سبيل حتقيق األهداف األساسية هلذا اإلعالن، فقد وضع جمموعة من 

 :(1)االلتزامات على عاتق أعضاء اجملتمع الدويل

التمييزية يف معاملة األشخاص أو مجاعات األشخاص أو  حظر اإلجراءات -0

 .املؤسسات بسبب العرق أو اللون أو األصل اإلثين

حظر اختاذ التدابري الضبطية أو غريها من طرف الدولة تشجيعا أو تأييدا  -8

للتمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل اإلثين، سواء كان صادرا عن مجاعة 

 .أو أية مؤسسة أو أي فرد

اختاذ تدابري ملموسة خاصة لتأمني التنمية الكافية أو احلماية الكافية  -5

لألفراد املنتمني إىل اجلماعات العرقية، لضمان متتعهم التام حبقوق اإلنسان 

 .ال سيما احلقوق املدنية واملدنية

اختاذ التدابري الفعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية والسياسات  -1

لغاء القوانني واألنظمة املؤدية إىل إقامة أو إدامة العامة األخرى، وإل

 . التمييز العنصري

                                                 
من إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ( 4 – 8)املواد  (1)

0415. 
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إهناء السياسات احلكومية والسياسات العامة األخرى القائمة على العزل  -5

العنصري، وال سيما سياسة الفصل العنصري وكذا كافة أشكال التمييز 

 .والتفرقة العنصريني النامجة عنها

ة الالزمة يف ميادين التعليم والتربية واإلعالم اختاذ مجيع التدابري الفعلي -1

 .للقضاء على التمييز العنصري، ونشر ثقافة احترام حقوق اإلنسان

اختاذ التدابري الفورية واإلجيابية الالزمة مبقتضى التشريعات الوطنية  -0

لشجب مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على النظريات القائلة بتفوق أي 

 .من لون أو أصل إثين معني عرق أو أي مجاعة

 0402إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام : الفرع الثاني
اعتمده وأصدره املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 

: أكتوبر إىل غاية 81: والثقافة يف دورته العشرين، املنعقدة بباريس من يوم

 .وعشرة مواد( 01)ه الوثيقة يف ديباجة ، وقد جاءت هذ0402نوفمرب  82

وقد أسست املواد األربع األوىل منه ملبدأ املساواة وعدم التمييز القائم 

على اعتبارات العنصر أو اللون أو األصل اإلثين أو القومي أو التعصب الديين؛ 

ينتمي البشر مجيعا إىل نوع واحد : ))أنه( 0/0)فعلى سبيل املثال، جاء يف املادة 

ينحدرون من أصل مشترك واحد، وهم يولدون متساوين يف الكرامة واحلقوق و

 ((. ويشكلون مجيعا جزءا ال يتجزأ من اإلنسانية

ومع ذلك ال جيوز للفروق املوجودة نتيجة إلختالف أمناط العيش املتأثرة 

اهلوية )بالعوامل اجلغرافية، ولتنوع الثقافات والظروف البيئية والتارخيية 

، أن تتخذ حتت أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري بتصنيف متفاوت (الثقافية

املراتب لألمم أو الشعوب، أو أن تربرا قانونا أو واقعا أية ممارسات متييزية من 

 .أي نوع، وال أن توفر أساسا لسياسة الفصل العنصري

تعريفات لألمناط التمييزية على غرار ( 8)ويف نفس السياق قدمت املادة 

التفوق العنصري، العنصرية، والتحيز العنصري؛ وذلك باعتبارها نظريات 

ممارسات تناقض املبادئ األساسية للقانون الدويل وتتعارض مع مقتضيات قيام 
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نظام دويل يسوده العدل والتعاون واملساواة املطلقة بني الدول ويضمن احترام 

 . (1)حقوق اإلنسان

وعليه، فإن القيود القائمة على اعتبارات عنصرية أو املناقضة ملبدأ 

املساواة يف الكرامة واحلقوق ال تكون مقبولة، وخاصة الفصل العنصري كأخطر 

االنتهاكات هلذا املبدأ باعتباره يشكل جرمية ضد اإلنسانية تعرض السلم واألمن 

صري كجرمية ضد الدوليني للخطر، وتأكيدا لذلك مت إقرار الفصل العن

 . من نظام روما األساسي( 0/01)اإلنسانية يف املادة 

من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز ( 01 - 5)أما املواد األخرية 

، فقد اهتمت بتفصيل االلتزامات الواجب اختاذها على 0402العنصري لعام 

أرض الواقع؛ املستويني الداخلي والدويل لضمان إعمال أحكام هذة الوثيقة على 

 :حيث نصت على ما يأيت

اإلعتراف بواجب احترام حق كافة اجلماعات يف أن تكون هلا هويتها  

الثقافية اخلاصة ويف تنمية حياهتا الثقافية اليت متيزها داخل اإلطارين 

 .(2)الوطين والدويل

اعتماد إجراءات دستورية توثق عدم اشتمال املناهج التعليمية على أي متييز  

 (.5/8املادة )إىل أي شعب يسيئ 

استئصال العنصرية والتمييز والتحيز العنصريني وخصوصا باالمتناع عن  

تقدمي صورة منطية القالب أو مغرضة أو أحادية اجلانب أو متحيزة، سواء 

 .(3)لألفراد أو لبعض اجلماعات البشرية

                                                 
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5)املادة  (1)
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5/0)املادة  (2)
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 5/5)املادة  (3)
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ع كفالة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية على قدم املساواة التامة جلمي 

األفراد ومجيع الفئات، مع استحداث جهاز إداري للتحقيق املنتظم يف حاالت 

 .(1)التمييز العنصري

قيام املسؤولية الدولية عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي متارسه  

دولة ما، كونه يشكل انتهاكا ملبدأ تساوي مجيع األشخاص ومجيع الشعوب يف 

 . (2)عن اإلختالف الكرامة واحلقوق، بصرف النظر

اختاذ تدابري خاصة مىت اقتضت الضرورة ذلك، تكفل للجماعات العنصرية  

أو اإلثنية املتخفية اجتماعيا أو اقتصاديا املساواة يف الكرامة واحلقوق 

 .(3)ودومنا متييز أو تقييد

ضرورة التعاون الدويل يف إعادة تشكيل النظام االقتصادي الدويل على  

ا، خصوصا وأن أوجه اختالل التوازن يف العالقات أساس أكثر إنصاف

املادة )االقتصادية الدولية تسهم يف تفاقم العنصرية والتحيز العنصري 

4/1.) 

ضرورة إسهام املنظمات الدولية يف حدود اختصاصها، يف التطبيق الكامل  

الشامل للمبادئ الواردة يف هذا اإلعالن، للقضاء على العنصرية والعزل 

 .(4)والفصل العنصري واإلبادة اجلماعيةالعنصري 

 
 
 

                                                 
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 2)و( 0)، (1)املواد  (1)
 .0402ليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام من إعالن ا( 4/0)املادة  (2)
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 4/8)ملادة ا (3)
 .0402من إعالن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام ( 01)املادة  (4)
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اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على : الفرع الثالث
 0420أساس الدين أو املعتقد لعام 

د هذا اإلعالن ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم اعتم

( 2)جاءت صياغته يف ديباجة و، وقد (1)0420نوفمرب  85: بتاريخ( 51/55)

 .مواد

وتفصيال ألهداف اإلعالن املشار إليها يف الديباجة نصت املادة األوىل يف 

لكل إنسان احلق يف حرية التفكري والوجدان والدين، : ))فقرهتا األوىل على أنه

ويشمل هذا احلق حرية اإلميان بدين أو بأي معتقد خيتاره، وحرية إظهار دينه 

عن طريق العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، سواءا مبفرده أو معتقده 

ال : ))وتضيف الفقرة الثانية من ذات املادة أنه((. أو مع مجاعة، وجهرا أو سرا

جيوز تعريض أحد لقسر حيد من حريته يف أن يكون له دين أو معتقد من 

ملشمولة باحلق يف على سبيل احلصر احلريات ا( 1)؛ حيث ذكرت املادة ((اختياره

حرية الدين أو املعتقد، واليت ميكن ممارستها يف حدود ضرورات محاية األمن 

العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين 

 (.0/5املادة )وحرياهتم األساسية 

ناء ، بأهنا أي ميز أو استث"التعصب والتمييز"وقد عرف هذا اإلعالن عبارة 

أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد، ويكون غرضه أو أثره 

تعطيل أو انتقاص االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا 

أو ممارستها على أساس من املساواة، سواء كانت هذه املمارسات صادرة من قبل 

 (.8املادة )أية دولة أو مؤسسة أو شخص أو جمموعة أشخاص 

بناء على ما سبق فقد أقر اإلعالن جمموعة من اإللتزامات على عاتق 

الدول أعضاء األمم املتحدة يف سبيل وضع أحكامه موضع التنفيذ، ميكن إمجاهلا 

 :يف نقطتني رئيسيتني على النحو اآليت

                                                 
 (.A/RES/36/55: )وثيقة األمم املتحدة رقم (1)
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اختاذ تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييز على أساس الدين أو  -

وخاصة عن طريق سن التشريعات أو إلغائها للحؤول دون أي متييز من املعتقد، 

هذا النوع، وكذا اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة التعصب القائم على 

 .(1)أساس الدين أو املعتقدات األخرى بصورة عملية

احترام حق كل أسرة يف تنظيم حياهتا وفقا لدينها أو معتقدها، ال سيما  -

الطفل أو األوصياء الشرعيني عليه يف تربيته وتنشئته أخالقيا وفقا حق والدي 

 .(2)لرغباهتم فيما يتعلق باالعتبارات الدينية أو العقائدية

لكن ما يؤخذ على هذا اإلعالن أن نصوصه مل حتدد أية آلية ميكنها 

متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة فيه، وهذا ما استدعى اجلمعية العامة ملطالبة 

ديسمرب  02: الصادر بتاريخ( 50/052)جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها رقم 

 .(3)، بضرورة وضع معايري حمددة من أجل تطبيق هذا اإلعالن0428

إعالن بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات : الفرع الرابع
 0448دينية ولغوية لعام 

بدعوة من يوغسالفيا، األمر  0402ة تعود فكرة هذا اإلعالن إىل سن

الذي جعل جلنة حقوق اإلنسان تؤسس أول فريق عامل غري رمسي وأوكلت له 

، 0448ديسمرب  02: ، إال أن ذلك تأخر إىل تاريخ(4)مهمة اإلعداد هلذا املشروع

 (. 10/055)مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 

                                                 
من اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني ( 0)و( 1) املادتني (1)

 .0420على أساس الدين أو املعتقد لعام 
من اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على ( 5)املادة  (2)

 .0420أساس الدين أو املعتقد لعام 
 .41، ص مرجع سابقحممد الطاهر،  (3)
، أطروحة دكتوراه يف محاية األقليات بني اإلسالم والقانون الدويل العامنذير بومعايل،  (4)

عقيدة، قسم العقائد واألديان، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة : العلوم اإلسالمية، ختصص

 .825، ص 8112 – 8110اجلزائر، اجلزائر، 
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ية دولية أخرى بذكر وقد جاء هذا اإلعالن متفردا عن أي وثيقة قانون

، كما أنه يلح على (1)احلقوق األساسية لألقليات مث تفصيل كل حق منها على حده

ضرورة ووجوب محاية األقليات والتشديد على احترام هويتها وخصوصياهتا، 

إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق األقليات؛ حيث : ولذلك أطلق عليه أيضا

تمعة تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته تضمن ديباجة أكدت فيها الدول اجمل

األساسية دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدينية كهدف رئيسي 

  .لألمم املتحدة

أما صلب اإلعالن فقد تضمن تسعة مواد فصلت االلتزامات الواقعة على 

 :عاتق الدول األطراف، وذلك على النحو اآليت

كيانا ماديا )حلماية األقليات وجودا وجوب اعتماد التدابري املالئمة  

اهلوية القومية أو اإلثنية، واهلوية الثقافية والدينية )، وهوية (وفعليا

لألقليات ودون ( 8)ويف سبيل تعزيز هذه اهلوية تعترف املادة . (2)(واللغوية

 .تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، مبجموعة من احلقوق

رسة األقليات جلميع حقوقهم ممارسة اختاذ تدابري مالئمة لضمان مما 

تامة وفعالة دون أي متييز ويف مساواة تامة أمام القانون، مع األخذ بعني 

االعتبار املصاحل املشروعة لألقليات عند ختطيط وتنفيذ السياسات والربامج 

 . (3)الوطنية أو الدولية

                                                 
على حق األشخاص ( 15)ن، كما نصت املادة من اإلعال( 18)وهذه احلقوق نصت عليها املادة  (1)

 .املنتمني إىل أقليات ممارسة هذه احلقوق وغريها بصفة فردية أو مجاعية، ودون أي متييز
إعالن بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ( 0)املادة  (2)

 .0448ولغوية لعام 
بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل إعالن ( 5)و( 1/0)املادتني  (3)

 .0448أقليات دينية ولغوية لعام 
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ن التعبري اختاذ تدابري مالئمة لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األقليات م 

عن خصائصها ومن تطوير ثقافتها ولغتها األم ودينها وعاداهتا وتقاليدها، 

 .وخاصة تدابري يف حقل التعليم

إلزامية التعاون الدويل بني الدول فيما بينها خاصة فيما يتعلق بتبادل  

املعلومات واخلربات، والتعاون مع الوكاالت املتخصصة وسائر مؤسسات منظمة 

، يف اإلعمال الكامل للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا اإلعالن األمم املتحدة

 (.4و 0، 1املواد )وتعزيز احترامها 

وعليه يعترب اإلعالن العاملي اخلاص حبقوق األفراد املنتمني إىل أقليات 

، هو ذروة العطاء القانوين 0448قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية لعام 

ات وثورة حقيقية يف القانون الدويل كأول وثيقة أممية الدويل ملسألة األقلي

 .مرجعية خبصوص األقليات، ملا له من دور مميز يف محايتها بصياغة تقدمية

 حق األقليات يف املساواة وعدم التمييز من خالل االتفاقيات الدولية :املطلب األول
ظمة األمم وهنا سيتم التركيز على االتفاقيات الدولية املربمة يف إطار من

املتحدة يف جمال مكافحة التمييز العنصري جتاه األقليات لضمان الطابع العاملي، 

على الرغم من وجود نصوص دولية إقليمية أشارت إىل مبدأ املساواة وعدم 

 .التمييز بني األفراد ألي سبب كان

 0412اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام : الفرع األول
 4: أقرت اجلمعية العامة وعرضت للتوقيع وللتصديق أو لالنضمام بتاريخ

، اتفاقية منع جرمية إبادة اجلنس البشري والعقاب عليها، 0412ديسمرب 

جانفي  08: ، ودخلت حيز النفاذ يف(5 د)ألف  811: مبوجب القرار رقم

؛ وذلك يف إطار اهتمام األمم املتحدة حبقوق اإلنسان بوجه عام (1)0450

واألقليات بوجه خاص، السيما بعد اجملازر املرتكبة خالل احلربني العامليتني 

                                                 
 .A/RES/260 (III): وثيقة األمم املتحدة رقم (1)
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واليت أحلقت خسائر جسيمة باإلنسانية، وبينت أن اإلبادة تشكل اخلطر األكرب 

 .باب عرقية ودينيةالذي تواجهه األقليات طاملا تقع باألساس األول غالبا ألس

إن ما مييز هذه االتفاقية هو إشارهتا الصرحية للجماعات القومية 

والعرقية والدينية ولكن دون وصف األقليات، مع إعالهنا أن اإلبادة اجلماعية 

؛ (1)جرمية مبقتضى القانون الدويل سواء ارتكبت يف حالة السلم أو أثناء احلرب

صور األفعال اليت تعترب إبادة مجاعية،  منها( 8)حيث عددت حصرا يف املادة 

 :وهي

 .قتل أعضاء من اجلماعة -0

 .إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة -8

إخضاع اجلماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد هبا تدمريها املادي كليا  -5

 .أو جزئيا

 .فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة -1

 .أطفال من اجلماعة، قسرا، إىل مجاعة أخرىنقل  -5

فكل تصرف من األفعال اخلمس السابقة يرتكب بقصد القضاء كال أو 

بعضا على مجاعة بشرية حتت عنوان قومي أو إثين أو عنصري أو ديين، يعرف 

 :وميكن تقسيم هذه الصور إىل نوعني. على أنه جرمية إبادة اجلنس البشري

التصفية اجلسدية لكيان ووجود اجلماعة،  إبادة مادية؛ من خالل -0

كالقتل واالعتداء اجلسماين اخلطري وإخضاع اجلماعة املستهدفة لظروف 

 .معيشية معينة أو استخدام وسائل من شأهنا إعاقة التناسل داخل اجلماعة

إبادة معنوية؛ وذلك عن طريق تدمري اخلصائص الثقافية للجماعة،  -8

هم األصلية إىل مجاعة أخرى ختتلف عن األوىل بنقل الصغار عنوة من مجاعت

                                                 
 .0412من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام ( 0)املادة  (1)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0015 - 

 

اليت نشؤوا يف ظلها من ناحية اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهو ما يطلق 

 .(1)اإلبادة الثقافية: عليه

منها، تشدد على ضرورة ( 1)وما يزيد من أمهية هذه االتفاقية، أن املادة 

ومل تقتصر . تهممعاقبة مرتكيب اإلبادة اجلماعية بغض النظر عن صف

االتفاقية فقط على إدانة الفاعلني األصليني جلرمية اإلبادة اجلماعية جلنس 

بشري، بل تعدهتا لتشمل كل األفعال املعاقب عليها؛ ومن ذلك االتفاق والتآمر 

بقصد ارتكاب اإلبادة، أو التحريض املباشر والعلين على ارتكاب فعل اإلبادة، أو 

 .(2)ادة مجاعية أو االشتراك فيهايف إب( احملاولة)الشروع 

ولضمان عدم اإلفالت من العقاب نصت االتفاقية على نوعني من الوسائل 

 :الرقابية

؛ وهي مجلة التدابري اجلنائية اليت تلتزم (5املادة )ضمانات وطنية  -0

كل دولة باختاذها على الصعيد الداخلي، لضمان معاقبة مرتكيب جرمية اإلبادة 

ومنعا ملنح حق . ملسامهني يف ارتكاهبا أمام احملاكم الوطنية املختصةاجلماعية أو ا

اللجوء السياسي ملرتكيب هذه اجلرمية وحرصا على ضرورة تسليمهم إىل اجلهات 

من االتفاقية على عدم اعتبار اإلبادة اجلماعية ( 0)املعنية، فقد نصت املادة 

 . جرمية سياسية

وذلك يف حالة عدم إنفاذ أحكام هذه  ؛(4و 2، 1املواد )ضمانات دولية  -8

االتفاقية داخليا من طرف الدولة املعنية، إذ حياكم املتهمون أمام حمكمة 

جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من األطراف املتعاقدة قد 

اعترف بواليتها، ويف هذا الصدد نص نظام روما األساسي على أن اختصاص 

                                                 
: اإلبادة الثقافية يف القانون الدويل العام"عامر غسان فاخوري،  :راجع باستفاضة يف ذلك (1)

، 05، دورية دولية، العدد جملة جيل األحباث القانونية املعمقة، "دراسة يف القضاء الدويل

 .24، ص 8100مركز جيل البحث العلمي، لبنان، جوان 
 .0412من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام ( 5)املادة  (2)
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ية يشمل النظر يف ممارسات اإلبادة اجلماعية يف حق احملكمة اجلنائية الدول

 . (1)مجاعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية

 0411اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبنع التمييز يف جمال التعليم لعام : الفرع الثاني
إن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة كان هلا الدور الكبري يف 

احلقوق الثقافية لألقليات وذلك يف إطار نشاطاهتا ملناهضة التمييز احلفاظ على 

العنصري، وقد متثل هذا الدور يف االتفاقية اخلاصة مبنع التمييز يف ميدان 

للمؤمتر العام ( 00)، يف الدورة 0411ديسمرب  01: التعليم املعتمدة بتاريخ

، ومل تسمح هذه 0411ماي  88: ملنظمة اليونسكو، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ

 .(2)االتفاقية بأية حتفظات على أحكامها

من الضروري : ))من االتفاقية على ما يلي( 5)يف الفقرة ( 5)وقد املادة 

االعتراف حبق األقليات الوطنية يف ممارسة أنشطتهم التعليمية اخلاصة مبا يف 

ة تبعا ذلك إقامة املدارس وإدارهتا، فضال عن استخدام أو تعليم لغتهم اخلاص

 :للسياسة التعليمية لكل دولة، وبالشروط التالية

ميارس هذا احلق بطريقة متنع أعضاء هذه األقليات من فهم ثقافة  -أ

 .ولغة اجملتمع ككل أو من املشاركة يف أنشطته، أو بطريقة متس السيادة الوطنية

أال يكون مستوى التعليم أدىن من املستوى العام الذي حتدده أو تقره  -ب

 .السلطات املختصة

 ((.أن يكون االلتحاق بتلك املدارس اختياريا -ج

فلهذا النص أمهية قصوى يف عدم فسح اجملال للحكومات االستبدادية  

املوقعة على االتفاقية أن متنع األقليات املوجودة ضمن حدود سلطتها من تعليم 

                                                 
: ، املعمم بوصفه وثيقة األمم املتحدة رقمنظام روما األساسيمن ( 0)و( 1)املادتني  (1)

(A/CONF.183/9) مت اعتماده خالل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين ،

، ودخل 0442جويلية  00 –جوان  05: بإنشاء حمكمة جنائية دولية، املنعقد بروما ما بني

 .8118جويلية  0 :حيز النفاذ بتاريخ
 .0411من اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبنع التمييز يف جمال التعليم لعام ( 4)املادة  (2)
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النهج التوفيقي، أبنائها لغتها األم، وهذا مع ما يالحظ من حرص االتفاقية على 

إذ أهنا يف الوقت الذي أعطت حق التعليم لألقلية حرصت أال يكون ذلك سببا 

لالنعزال الثقايف ألفراد األقلية، فال ميكن أن يكون تعلم لغة األم معرقال ملعرفة 

 .(1)اللغة الرمسية السائدة يف بلد معني

االتفاقية ومما سبق ميكن التوصل إىل أن أهم االلتزامات اليت فرضتها 

 :(2)على الدول األطراف ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، وهي

إلغاء أية نصوص تشريعية أو تعليمات إدارية، إذا كانت تنطوي على متييز يف  .0

 .التعليم

ضمان عدم وجود أي متييز يف قبول الطالب باملؤسسات التعليمية، عن طريق  .8

 . سن نصوص تشريعية عند اإلقتضاء

بأية معاملة تفضيلية بني املواطنني من جانب السلطات العامة،  عدم السماح .5

 .إال على أساس اجلدارة أو احلاجة

عدم السماح للسلطات العامة فيما يتعلق باملساعدات املقدمة للمؤسسات  .1

التعليمية، بفرض قيود أو إجراءات تفضيلية تقوم على أساس انتماء الطالب 

 .إىل مجاعة معينة

ة للرعايا األجانب املقيمني يف الدولة لإللتحاق بالتعليم إتاحة نفس الفرص .5

 .الذي متنحه ملواطنيها

وضع وتطوير سياسة وطنية تستهدف دعم تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة  .1

يف أمور التعليم، مبا يتوافق مع ظروف كل دولة واألعراف السائدة فيها، 

 .وضمان تطبيقها

د مت استحداث ثالث آليات للسهر على أما بالنسبة للجانب الرقايب فق

 :تنفيذ أحكام هذه االتفاقية

                                                 
 .854، ص مرجع سابقمىن يوخنا ياقو،  (1)
 .0411من اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبنع التمييز يف جمال التعليم لعام ( 1)و( 5)املواد  (2)
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التقارير الدورية للدول األطراف؛ اليت ترفعها إىل املؤمتر العام ملنظمة  -

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف التواريخ وبالطريقة احملددة سلفا، إذ 

واإلدارية اليت اعتمدهتا تلتزم فيها بتقدمي معلومات عن األحكام التشريعية 

 .(1)وعن التدابري األخرى اليت تكون قد اختذهتا لتطبيق هذه االتفاقية

، بعدما 0412جلنة التوفيق واملساعي احلميدة؛ اليت مت إنشاؤها عام  -

نافذ ( الربوتوكول املنظم للجنة التوفيق واملساعي احلميدة)أصبح الربوتوكول 

من أجل تسوية املنازعات  0418لعام لليونسكو عام املفعول، والذي أقره املؤمتر ا

 .بني الدول األطراف

تقدمي الشكاوى من قبل األفراد واجلماعات واملنظمات غري احلكومية  -

إىل اليونسكو خبصوص أية انتهاكات قد تعرضوا هلا؛ وذلك مبوجب قرار 

 . 0402لعام ( 011)يف الدورة ( 5/5)اليونسكو رقم 

أن هذه االتفاقية، تعد إحدى أهم الركائز ايل تستند ختاما ميكن القول 

إليها األقليات يف ضمان حقوقها يف ميدان هام جدا وهو التعليم، بعيدا عن 

التفضيالت اليت تقضي على الروح املعنوية للعديد من طالب العلم من أبناء 

 .(2)أقليات

ييز العنصري لعام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم: الفرع الثالث
0415 

مت اعتمادها باألغلبية املطلقة وعرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام 

: ، املؤرخ يف(81د)ألف  8011: مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

 . 0414جانفي  1: ، وبدء نفاذها بتاريخ0415ديسمرب  80

وقد عرفت االتفاقية التمييز العنصري بأنه كل متييز أو استعباد أو 

أو اللون أو األصل أو االنتماء ( العرق)حتديد أو تفضيل يقوم على أساس العنصر 

                                                 
 .0411من اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبنع التمييز يف جمال التعليم لعام ( 0)املادة  (1)
 .، نفس الصفحةمرجع سابقمىن يوخنا ياقو،  (2)
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القومي أو اإلثين، ويستهدف التعرض أو املساس حبقوق اإلنسان املعروفة 

عرقلة االعتراف هبا،  واحلريات األساسية، أو بالتمتع هبا أو مبمارستها أو حىت

يف ظروف تكفل املساواة اإلنسانية يف امليدان السياسي، االقتصادي، االجتماعي، 

الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة، وذلك على النحو الذي 

 . من االتفاقية على سبيل املثال ال احلصر( 5)فصلته املادة 

تعترب ذات أمهية كبرية يف مكافحة  وأما أهم االلتزامات الدولية اليت

بشكل إمجايل مث ( 8)التمييز العنصري مبوجب االتفاقية، فقد حددهتا املادة 

 .للتطرق إليها بشكل مفصل( 0 - 5)عادت املواد 

 :وميكن تصنيف هذه االلتزامات الدولية إىل جمموعتني حبسب طبيعتها

 :التزامات سلبية - أوال

راف، االلتزام بإدانة التمييز العنصري جبميع تتمثل يف واجب الدول األط

مظاهره، واتباع سياسة تصل من خالهلا إىل القضاء السريع على هذا النوع من 

 :(1)الظلم االجتماعي؛ وذلك من خالل

االمتناع عن أية ممارسات أو إجراءات متييزية ضد األشخاص أو  -

ة، وبضمان تصرف مجيع اجلماعات أو املؤسسات مبا فيها املؤسسات غري احلكومي

 .السلطات واملؤسسات العامة على هذا النحو

عدم تشجيع أو محاية أو تأييد أي متييز عنصري يصدر عن أي شخص  -

 .أو أية منظمة

عدم السماح للسلطات أو املؤسسات العامة، بالترويج للتمييز العنصري أو  -

 (.ج/1املادة )التحريض عليه 

                                                 
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ( أ، ب/8/0)املادة  (1)

0415. 
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الت أو املساعدات أو الدفاع أو التأييد أو أي االمتناع عن تقدمي التسهي -

شكل من أشكال الرعاية اليت متكن املمارسات العنصرية من البقاء واالستمرارية 

 (.أ/1املادة )

 :التزامات إجيابية - ثانيا
اليت تضمنت يف جمموعة ( 1)أهم مادة يف االتفاقية هي املادة  لعل

 :االلتزامات اإلجيابية، وتتمثل هذه اجملموعة من االلتزامات يف

اختاذ اإلجراءات الفعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية  -

لى واحمللية، ولذلك يتحتم تعديل أو إلغاء إبطال أية قوانني أو أنظمة تنطوي ع

 .(ج/8/0املادة )أحكام من شأهنا إقامة التمييز العنصري أو اإلبقاء عليه 

وبصفة خاصة العزل )منع وحظر وإهناء واستئصال أي متييز عنصري  -

، يصدر عن أفراد أو مجاعات أو منظمات جبميع (العنصري والفصل العنصري

 . (1)الوسائل املناسبة، ومبقتضى التشريع مىت تطلبت الظروف ذلك

تشجيع احلركات االندماجية متعددة األجناس وإزالة عوامل االنقسام  -

 (.ه/8/0املادة )العنصري 

اختاذ التدابري اخلاصة وامللموسة الالزمة، لتحقيق التنمية الكافية يف  -

مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها، وتوفري 

لعرقية أو لألفراد املنتمني إليها لضمان احلماية الكافية لبعض اجلماعات ا

 . (2)التمتع التام املتساوي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

أحزاب، )إدانة مجيع الدعايات وكل التنظيمات احلكومية أو األهلية  –

 (.1املادة )، القائمة يف نشأهتا أو يف عملها على أفكار عنصرية (مجعيات

                                                 
من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ( 5)و( د/8/0) املادتني (1)

 .0415لعام 
 .0415من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ( 8/8)املادة  (2)
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لفعالة من قبل كل دولة طرف جلميع ضمان احلماية القانونية ا -

مواطنيها دون متييز، وذلك من خالل دعوى أمام احملاكم الوطنية أو مؤسسات 

 .(1)الدولة املختصة

اختاذ تدابري فورية ومؤثرة، وعلى وجه اخلصوص يف املراحل التعليمية  -

 املختلفة وجماالت الثقافة واإلعالم، ملكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز

 .(2)العنصري ونشر أحكام هذه االتفاقية

وعليه فإن أحكام االتفاقية اجتهت حنو ضمان سلوك وتصرفات مجيع 

السلطات أو املؤسسات العامة الوطنية أو احمللية مبا يتماشى مع هذا االلتزام، 

وبالشكل الذي جيعل الدولة مسؤولة عن كل نشاط صادر عنها مباشرة أو عمن 

ذلك سدت كل جمال ميكن أن تنفذ منه الدول للتهرب من هم حتت سيطرهتا، وب

 . مسؤوليتها

ومن بني األمور اهلامة الواردة يف االتفاقية نص الفقرة الرابعة من املادة 

لضمان متتع جمموعات عرقية أو اثنية " تدابري خاصة"اليت تسمح باعتماد ( 0)

شريطة أال تفضي  معينة أو بعض األفراد حبقوق متساوية من الناحية العملية،

تلك التدابري إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف اجلماعات 

التمييز "أو " اإلجراءات اإلجيابية"العرقية، وتعرف هذه التدابري باسم 

لكن هذه االتفاقية مسحت من جهة أخرى بتحفظات صادرة عن ". اإلجيايب

ما من شأنه أن يقلل من  ، وهو(81املادة )الدول األطراف ولو بصورة حمدودة 

 .فاعليتها

 
 

                                                 
 .0415من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ( 1)املادة  (1)
 .0415من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام ( 0)املادة  (2)
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االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام : الفرع الرابع
0405 

مت اعتماد هذه االتفاقية وعرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب 

نوفمرب  51: ، املؤرخ يف(82د) 5112: لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعية العامة

، وقد جاءت صياغتها يف 0401جويلية  02: ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ0405

 .مادة( 04)ديباجة و

وقد اعتربت هذه االتفاقية أن األفعال الالإنسانية النامجة عن سياسات 

الفصل العنصري، تشكل جرمية بنظر القانون الدويل وحتديدا جرمية ضد 

تعلن . 0: ))املادة األوىل من االتفاقية بنصها على أنه وهذا ما أكدته. اإلنسانية

الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن الفصل العنصري جرمية ضد اإلنسانية، 

وأن األفعال الالإنسانية النامجة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما 

ملادة مياثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريني، واملعرفة يف ا

الثانية من االتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدويل، وال سيما مبادئ 

 .ميثاق األمم املتحدة، وتشكل هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني

تعلن الدول األطراف يف هذه االتفاقية جترمي املنظمات واملؤسسات . 8

 ((.واألشخاص الذين يرتكبون جرمية الفصل العنصري

بأهنا سياسات وممارسات " جرمية الفصل العنصري"فت االتفاقية وعر

العزل والتمييز العنصريني اليت تنطوي على أحد األفعال الالإنسانية املذكورة 

من االتفاقية، واملرتكبة بغرض ( 8)حصرا حبسب الترتيب الوارد يف املادة 

 إدامة هيمنة فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى من البشر

 .(1)واضطهادها إياها بصورة منهجية

                                                 
 .0405من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام ( 8)املادة  (1)
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وإعماال ألحكام هذه االتفاقية يف القضاء على جرمية الفصل العنصري، 

 :(1)فإنه جيب على الدول األعضاء االلتزام بالتعهدات اآلتية

اختاذ مجيع التدابري، التشريعية وغري التشريعية، الالزمة لقمع أو ردع أي  -

العنصري أو أية سياسات مماثلة، وملعاقبة تشجيع على ارتكاب جرمية الفصل 

 .األشخاص املرتكبني هلذه اجلرمية

اختاذ كل دولة التدابري الضرورية ملالحقة وحماكمة ومعاقبة األشخاص  -

املسؤولني عن ارتكاب ارتكاب جرمية الفصل العنصري وفقا لواليتها القضائية، 

 .أيا كانت جنسيتهم

يتخذها جملس األمن وفقا مليثاق األمم املتحدة أو قبول وتنفيذ القرارات اليت  -

أية هيئات خمتصة أخرى يف األمم املتحدة، هبدف منع جرمية الفصل العنصري 

 .وقمعها ومعاقبة مرتكبيها

إن أمهية االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة 

ولية اجلنائية األول؛ هو ترتيب املسؤ: عليها تتجسد من خالل أمرين اثنني

الدولية، أيا كان الدافع، على األفراد وأعضاء املنظمات واملؤسسات وممثلي 

الدولة، سواء كانوا مقيمني يف إقليم الدولة اليت ترتكب فيها األعمال أو يف 

من هذه ( 8)إقليم دولة أخرى مىت قاموا بارتكاب األفعال املبينة يف املادة 

لعنصري، أو باالشتراك فيها، أو بالتحريض االتفاقية املصنفة جرمية فصل ا

مباشرة عليها، أو بالتواطؤ عليها، أو بالتشجيع على ارتكاهبا أو املساعدة على 

مع نفي وصف اجلرائم السياسية عن تلك األفعال، والتزام الدول . (2)ارتكاهبا

دة املا)األطراف بتسليم اجملرمني طبقا لتشريعاهتا وللمعاهدات السارية املفعول 

00.) 

                                                 
جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام  من االتفاقية الدولية لقمع( 1)و( 1)املواد  (1)

0405. 
 .0405من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام ( 5)املواد  (2)
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وأما األمر الثاين؛ فهو ضمان عدم اإلفالت من العقاب، من خالل النص يف 

من االتفاقية على حماكمة املتهمني بارتكاب األفعال املعددة يف املادة ( 5)املادة 

الثانية من هذه االتفاقية أمام حمكمة خمتصة من حماكم أية دولة طرف يف 

من قبل حمكمة جزائية دولية تكون ذات  االتفاقية هلا والية على املتهمني، أو

والية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول األعضاء اليت قبلت واليتها، وهو ما حتقق 

بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اليت نص نظامها األساسي على أن اختصاصها 

يشمل النظر يف جرمية الفصل العنصري كأحد األفعال الالإنسانية املشكلة 

ضد اإلنسانية، واليت ترتكب إزاء أية مجاعة أو مجاعات عرقية للجرمية 

 .(1)أخرى

إضافة ملا تقدم، فقد نصت االتفاقية على آليات رقابية لإلشراف على مدى 

 :االلتزام بتنفيذ أحكامها من قبل الدول األطراف، وهي تتمثل يف

دمي من االتفاقية على التعهد بتق( 0)التقارير الدورية؛ نصت املادة  -0

تقارير دورية بشأن التدابري اليت اختذهتا إعماال ألحكام االتفاقية، إىل الفريق 

، على أن حتال أيضا نسخ من التقارير إىل اللجنة (4)املنشأ مبقتضى املادة 

 .اخلاصة املعنية بالفصل العنصري بواسطة األمني العام لألمم املتحدة

رئيس جلنة حقوق اإلنسان، الفريق العامل؛ يعني هذا الفريق من قبل  -8

ويكون مؤلفا من ثالثة ممثلني عن الدول األطراف يف هذه االتفاقية اليت هي 

أعضاء جلنة حقوق اإلنسان يف نفس الوقت، وذلك للنظر يف التقارير الدورية 

املقدمة من الدول األطراف عمال باملادة السابعة، من خالل عقد اجتماعات 

ام، إما قبل افتتاح دورة جلنة حقوق اإلنسان أو بعد لفترة ال تزيد على مخسة أي

 .(2)اختتامها

                                                 
 .0442من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام ( ح/0/8ي، /0/0)املادة  (1)
 .0405قمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام من االتفاقية الدولية ل( 4)املادة  (2)
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جلنة حقوق اإلنسان؛ فقد خولت الدول األطراف يف هذه االتفاقية  -5

، سلطة مطالبة هيئات األمم (01)جلنة حقوق اإلنسان مبقتضى نص املادة 

لثانية من املتحدة بلفت نظرها إىل أية شكاوى تتعلق باألفعال املصنفة يف املادة ا

هذه االتفاقية جرائم ضد اإلنسانية، وإعداد قائمة بأمساء األشخاص 

واملنظمات واملؤسسات وممثلي الدول املتهمني بارتكاب تلك اجلرائم، وكذا أمساء 

 .الذين حركت ضدهم مالحقات قضائية من قبل دول أطراف يف االتفاقية

 : خامتة
إن وجود األقليات قبل منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مل يكن 

هذه األقليات، ال سيما حقها يف املساواة " حقوق"يستند إىل أي اعتراف عاملي ب

وقد صدرت العديد من الوثائق . وعدم التمييز وما ميكن أن يتعلق به من آثار

يل املعاصر، وهذه الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان يف إطار التنظيم الدو

املندرجة يف إطار ما يسمى الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان يستفيد منها أفراد 

األقليات دون أن تكون موجهة إليهم مباشرة، إىل جانب إعالنات واتفاقيات 

 . دولية أخرى نصت على حقوق األقليات صراحة

إىل النتائج  وبناء على ما سبق معاجلته يف هذه املقالة، مت التوصل

 :التالية

األقليات ال حتظى بنظام محاية خاص هبا كجماعة بشرية متميزة، وهذا إن  -

راجع لعدم وجود اتفاقية دولية ملزمة تعىن حبقوقها؛ ذلك أن معظم اتفاقيات 

األمم املتحدة ذات الصلة حبقوق اإلنسان أو حىت باألقليات تركز على حقوق 

ا يعد قصورا وثغرة قانونية يف جمال الرقابة على األفراد دون اجلماعات، وهو م

 .محاية األقليات

انطالقا من أن حقوق األقليات ال تقبل التجزؤ والتمييز، كما أن مناهضة  -

التمييز باعتباره مطلبا هاما يف نظر األقليات، فإن ذلك يف حد ذاته ال يعد 

اة بل تشمل ضمانة كافية، ألن حقوق األقليات ال تقتصر فقط على املساو

 .القضايا املتعلقة بتعزيز هويتها وصوهنا
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رغم الضعف املالحظ على اإلعالن بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية  -

، فإنه قد أعطى دفعا قويا 0448أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية لعام 

منه ( 5)حلماية األقليات، من خالل التأكيد على مبدأ عدم التمييز مبوجب املادة 

 .اليت متثل ترمجة لصدى األحكام الكالسيكية يف هذا اجملال

ويف سبيل إعادة النظر بشكل ضروري يف املنظومة األممية حلماية 

 :األقليات وضمان مساواة فعلية وعدم التمييز ضدها، ميكن اقتراح

إعادة صياغة ميثاق منظمة األمم املتحدة، مبا يكفل وبصفة واضحة  -

محاية حقوق األقليات، مبا حيقق تعزيز مركز األقليات على  وبنصوص صرحية

 .الصعيد الدويل

إجياد نظام محاية خاص باألقليات يف القانون الدويل يستجيب ملطالب هذه  -

الفئة، خاصة حقها يف احلفاظ على ثقافتها وممارسة عقائدها وإعمال لغاهتا، 

 .ألوروبية حلقوق اإلنسانوذلك على غرار نظام احلماية املكرس يف املنظومة ا

يتعني على الدول باعتبارها املكلف األول بتنفيذ نصوص هذه اإلتفاقيات  -

 .الدولية، االنضمام إليها والتصديق عليها دون أية حتفظات تعيق تطبيقها

 :قائمة املصادر واملراجع
 (:النصوص القانونية الدولية)قائمة املصادر  - أوال

 :املواثيق الدولية -0

، يف ختام 0415جوان  81: ، املوقع يف سان فرانسيسكو بتاريخميثاق منظمة األمم املتحدة -

 .0415أكتوبر  81: مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية، وأصبح نافذا يف

، مت (A/CONF.183/9): ، املعمم بوصفه وثيقة األمم املتحدة رقمنظام روما األساسي -

ر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية اعتماده خالل مؤمت

 0: ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ0442جويلية  00 –جوان  05: دولية، املنعقد بروما ما بني

 .8118جويلية 

 :اإلعالنات الدولية -8

 .0415إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  -

 .0402ن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام إعال -
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اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو  -

 .0420املعتقد لعام 

إعالن بشأن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية لعام  -

0448. 

 :الدولية االتفاقيات -5
 .0412اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام  -

 .0411اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبنع التمييز يف جمال التعليم لعام  -

 .0415االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  -

 .0411العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  -

 .0405االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام  -

 :الوثائق الرمسية ملنظمة األمم املتحدة -1
 .A/RES/260 (III) :وثيقة األمم املتحدة رقم -

 . A/RES/1904 (XVIII): وثيقة األمم املتحدة رقم -

 .(A/RES/36/55): وثيقة األمم املتحدة رقم -

 . A/RES/217 (III): وثيقة األمم املتحدة رقم -

 .A/RES/2200 (XXI) :وثيقة األمم املتحدة رقم -

 :كتيبات دليل األمم املتحدة  -5

دليل للمدافعني : النهوض حبقوق األقليات ومحايتهااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،  -

 .(HR/PUB/12/7): ، وثيقة رقم8108، (جنيف، نيويورك)، األمم املتحدة، عنها

 :قائمة املراجع - ثانيا
 :الكتب -0

، دار اجلامعة اجلديدة، محاية األقليات يف ضوء القانون الدويلمجال فورار العيدي،  -

 .8102اإلسكندرية، 

غسان غصن : ، ترمجة8111تقرير التنمية البشرية للعام بار وآخرون،  –ساكيكو فوكودا  -

 .8111منائي، نيويورك، وآخرون، برنامج األمم املتحدة اإل

، دار هومة، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدوليةعبد العزيز قادري،  -

 .8118اجلزائر، 

، دار النهضة احلماية الدولية لألقليات يف القانون الدويل العام املعاصرحممد الطاهر،  -

 .العربية، مصر، دون تاريخ نشر
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، دراسة سياسية قانونية: قليات القومية يف القانون الدويل العامحقوق األمىن يوخنا ياقو،  -

 .8101، مصر، (دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات)

 :الرسائل اجلامعية -8

، مذكرة املركز القانوين لألقليات يف القانون الدويل حلقوق اإلنسانعبد احلليم موساوي،  -

 – 8110القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، اجلزائر، : ماجستري يف احلقوق، ختصص

8112. 

، أطروحة دكتوراه يف محاية األقليات بني اإلسالم والقانون الدويل العامنذير بومعايل،  -

عقيدة، قسم العقائد واألديان، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة : العلوم اإلسالمية، ختصص

 .8112 – 8110اجلزائر، اجلزائر، 

 :املقاالت العلمية -5

، "األقليات وحق تقرير املصري مبوجب قواعد القانون الدويل"أمحد طارق ياسني املوىل،  -

، جامعة دياىل، 10، العدد 0، دورية نصف سنوية، اجمللد جملة العلوم القانونية والسياسية

 .8102العراق، 

منع التمييز : الدويل حلقوق اإلنساناحلقوق اجلديدة لألقليات يف القانون "مجال قامسية،  -

، دورية نصف سنوية، العدد جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "كنموذج لذلك

 .8101، اجلزائر، جانفي 8، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 14

، " القضاء الدويلدراسة يف: اإلبادة الثقافية يف القانون الدويل العام"عامر غسان فاخوري،  -

، مركز جيل البحث العلمي، 05، دورية دولية، العدد جملة جيل األحباث القانونية املعمقة

 .8100لبنان، جوان 

، جملة جامعة تكريت "8115األقليات وحق املواطنة يف العراق بعد عام "مىن جالل عواد،  -

، جامعة تكريت، العراق، 02 ، العدد5للعلوم القانونية والسياسية، دورية فصلية، اجمللد 

8105. 

 :املواقع اإللكرتونية -1

، الدورة ("80املادة )حقوق األقليات : "85التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  -

تاريخ  ،http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html ، رابط املوقع 0441أفريل  2، (12)

 .8102ديسمرب  5: اإلطالع

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc23.html
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 حق المواطن الجزائري في تأسيس األحزاب السياسية واالنخراط فيها
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :امللخص

مث اكتمل البناء القانوين  0121لقد مت تكريس حق املواطن اجلزائري يف تأسيس األحزاب يف دستور 

املتضمن  19/11وكذا األمر رقم  ،(امللغى)باجلمعيات ذات الطابع السياسي املتعلق  21/00بصدور القانون رقم 

املتعلق باألحزاب  08/10، وأخريا القانون العضوي رقم (امللغى بدوره)القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 

لسياسية يف اجلزائر السياسية الساري املفعول، حيث ركز هذا األخري على القيود الواردة على تأسيس األحزاب ا

حيث ركزت هذه القيود بالنسبة ملرحلة التأسيس على . وكذا القيود الواردة على اعتماد األحزاب السياسية

الشروط الواجب توافرها يف األعضاء املؤسسني وكذا األعضاء املنخرطني، أما بالنسبة ملرحلة اعتماد األحزاب 

القيود على التصريح باالعتماد باإلضافة إىل ملف االعتماد  فركزت 08/10السياسية يف ظل القانون العضوي 

 الذي حدد شروط خاصة وعديدة

واملالحظ أن هذا القانون العضوي قد متيز بفكريت تعدد القيود املفروضة على تأسيس األحزاب وطول 

اط فيها مقارنة وهو ما يشكل تراجعا حلق األفراد يف تأسيس األحزاب واالخنر. اإلجراءات املطلوبة لالعتماد

 . املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي امللغى 21/00مبا كان عليه الوضع يف القانون رقم 

Resume: 

Le droit du citoyen algérien de constituer les partis était inscrit dans la Constitution de 

1989 et la construction juridique s'achevait par la promulgation de la loi n ° 89/11 sur les 

associations à caractère politique (révoquée), ainsi que de l'ordonnance n ° 97/09, qui comprend 

la loi organique sur les partis politiques, Loi organique n ° 12/04 sur les partis politiques en 

vigueur, qui porte sur les restrictions à la création de partis politiques en Algérie ainsi que sur 

l’adoption de partis politiques. Ces limites concernaient le stade de l’établissement et les 

conditions auxquelles devaient satisfaire les membres fondateurs ainsi que les membres 

concernés. Pour ce qui est du stade de l’accréditation des partis politiques en vertu de la loi 

organique 12/04, les restrictions étaient axées sur l’autorisation de l’accréditation en plus du 

dossier d’accréditation, 

 Il est à noter que cette loi organique a été caractérisée par les idées de multiples 

restrictions à la constitution de partis et par la longueur des procédures requises pour 

l’accréditation. Cela constitue une régression sur le droit des individus de constituer et de 

rejoindre des partis, par rapport au statut de la loi n ° 89/11 sur les associations de nature 

politique. 
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 :مقدمة
املواطن اجلزائري يتمتع باحلق يف تأسيس األحزاب السياسية  أصبح

وبعد . 01211واالخنراط فيها ألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة يف دستور 

 21/00اكتمل البناء القانوين بصدور القانون رقم تكريس الدستور هلذا احلق 

املتضمن  19/11، مث األمر رقم 2 (امللغى)املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي 

، وأخريا القانون 3 (امللغى بدوره)القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 

 .4املتعلق باألحزاب السياسية الساري املفعول 08/10العضوي رقم 

ليتماشى مع  08/10صدر القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية رقم 

حاول مسايرة  19/11الظروف السياسية الراهنة، وعلى غرار سابقه رقم 

احلزب السياسي من حلظة تأسيسه إىل غاية حله عن طريق ترسانة من 

 .األحكام القانونية

جتمع : "بأنه ا القانون احلزب السياسيعرفت املادة الثالثة من هذ

مواطنني يتقامسون نفس األفكار وجيتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك 

حيز التنفيذ للوصول بوسائل دميقراطية وسلمية إىل ممارسة السلطات 

نفس  وأضافت املادة الرابعة من". واملسؤوليات يف قيادة الشؤون العمومية

ويتمتع بالشخصية  بأن احلزب السياسي يؤسس ملدة غري حمددة،: "القانون

املعنوية واألهلية القانونية واستقاللية التسيري، ويعتمد يف تنظيم هياكله 

 ".وتسيريها املبادئ الدميقراطية

أي مدى متكن املشرع اجلزائري من تنظيم حق املواطن اجلزائري يف  يلإف

تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها مبا يضمن هذا احلق طبقا ملا هو 

 .مكرس دستوريا؟

                                                 
 .0121من دستور  01املادة  - 1
 .0121جويلية  5، بتاريخ 89اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  - 2
 .0119مارس  6، بتاريخ 08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  - 3
 .8108جانفي  05، بتاريخ 18اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  - 4
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 :سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل املبحثني اآلتيني

يف تأسيس األحزاب القيود الواردة على حق املواطن اجلزائري  :املطلب األول

 .السياسية

القيود الواردة على حق املواطن اجلزائري يف اعتماد األحزاب : املطلب الثاين

 .السياسية

 القيود الواردة على حق املواطن اجلزائري يف تأسيس األحزاب السياسية: املطلب األول
تنحصر القيود اليت أوجبها املشرع اجلزائري على حق املواطن يف تأسيس 

والقيود ( الفرع األول)حزاب السياسية يف؛ القيود الواردة على تأسيس احلزب األ

 (.الفرع الثاين)الواردة على اعتماد احلزب 

 القيود الواردة على تأسيس احلزب السياسي: الفرع األول
ميكن حصر القيود اليت أوجبها املشرع على حق األفراد يف تأسيس 

 (.ثانيا)وقيود عامة ( أوال)األحزاب السياسية يف قيود خاصة

 :القيود اخلاصة لتأسيس األحزاب السياسية - أوال

الشروط الواجب توافرها يف  08/10حدد املشرع يف القانون العضوي رقم 

 (.8)، والشروط الواجبة لالخنراط فيه (0)من يرغب بتأسيس حزب سياسي 

 :الشروط الواجب توافرها يف األعضاء املؤسسني - 0
من القانون ( 09)، (01)، (15)النص على هذه الشروط يف املواد  ورد

، وهي شروط يتعني توافرها يف العضو املؤسس وإال رفض 08/10العضوي رقم 

  1:طلب التأسيس، وتتمثل يف ما يلي

مينع من تأسيس حزب سياسي أو املشاركة يف تأسيسه أو يف هيئاته  -

 .الذي أفضى إىل املأساة الوطنية املسرية كل شخص مسؤول عن استغالل الدين

                                                 
 .08/10من القانون العضوي رقم  15املادة  - 1
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كما مينع من هذا احلق كل من شارك يف أعمال إرهابية ويرفض  -

االعتراف مبسؤوليته يف املشاركة يف تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إىل 

 .العنف والتخريب ضد األمة ومؤسسات الدولة

 :وهذا ما مت تأكيده عند تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الذي نص على أنه

متنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من األشكال، عن كل شخص مسؤول عن "

االستعمال املغرض للدين الذي أفضى إىل املأساة الوطنية، كما متنع ممارسة 

استعمال الدين النشاط السياسي على كل من شارك يف األعمال اإلرهابية و

ألغراض إجرامية مبسؤوليته يف وضع وتطبيق سياسة متجد العنف ضد األمة 

 . 1"ومؤسسات الدولة

واملالحظ من املادتني السابقتني أن املشرع قد منع األشخاص املسؤولني عن 

استغالل الدين الذي أفضى إىل املأساة الوطنية، وكل من شارك يف أعمال 

سؤوليته يف املشاركة يف تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة إرهابية ورفض االعتراف مب

تدعو إىل العنف والتخريب ضد األمة ومؤسسات الدولة من تأسيس حزب 

سياسي، أو تبوء مراكز قيادية فيه، إال أن النص مل يتضمن أي إشارة متنعهم من 

وهل األشخاص الذين اعترفوا مبسؤوليتهم يف . االخنراط يف األحزاب السياسية

حدا  الدامية تحت هذا املنع أم ال؟، لذا فمن الواجب على املشرع إعادة األ

صياغة املادتني املذكورتني أعاله، مبا يكفل حق املواطن اجلزائري يف تأسيس 

وإدارة األحزاب السياسية مع منع من تثبت إدانتهم قضائيا عن جرائم إرهابية 

 .من ممارسة النشاط السياسي

وجيب أن تتوفر يف األعضاء املؤسسني حلزب سياسي الشروط  هذا،

  2:اآلتية

                                                 
اجلريدة املتضمن ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية،  16/10من األمر رقم  86املادة  - 1

 .16، ص 8116فيفري  82، بتاريخ 00، عدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية
 .املتعلق باألحزاب السياسية 08/10من القانون العضوي رقم  09املادة  - 2
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أن يكون العضو املؤسس من جنسية جزائرية، واملالحظ هنا أن املشرع  -أ

مل مييز بني اجلزائري األصل وبني من اكتسب اجلنسية ومل يشترط مرور مدة 

زاب زمنية يستطيع بعدها املتجنس من أن يكون عضوا مؤسسا يف أحد األح

ولكن ال ندري مل فسح املشرع اجملال لتأسيس األحزاب أمام مزدوجي . 1السياسية

 . ؟(امللغى) 19/11اجلنسية خبالف القانون 

سنة من عمره، نعتقد أن بلوغ  85أن يكون العضو املؤسس قد أكمل  -ب

العضو املؤسس هلذا السن يوفر له قدرا من النضج والوعي الفكري يف تقدير 

الوجه الصحيح، خصوصا ما يتعلق بأهداف احلزب وبرناجمه ووسائل  األمور على

وميكنه أيضا من إدراك ما يترتب على تأسيس احلزب . ممارسته لنشاطه

 .السياسي من مسؤولية جتاه الوطن

يتمتع العضو املؤسس بكامل حقوقه املدنية والسياسية، وأال يكون  أن -ج

ناية أو جنحة ومل يرد إليه قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بسبب ج

 . اعتباره

املالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل مييز بني اجلرائم املخلة بالشرف 

واألخالق احلميدة واجلرائم املتعلقة مبمارسة خمتلف احلريات األخرى الفردية 

أو اجلماعية منها واملكفولة مبوجب الدستور خبالف ما كان عليه احلال يف ظل 

 (.امللغى) 19/11القانون 

لذا، حبذا لو أن املشرع أبقى على اجلرائم املخلة بالشرف واالعتبار فقط 

كحائل أمام األفراد لتأسيس األحزاب السياسية، ألنه من اإلجحاف حرمان 

                                                 
 ،املؤرخ يف(امللغى)باجلمعيات ذات الطابع السياسي املتعلق 21/00من القانون رقم  01املادة  - 1

جويلية  15، بتاريخ 89، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 0121جويلية  15

0121 . 
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مرتكب جرم اجلرح أو القتل اخلطأ بسبب حاد  مرور من تأسيس حزب 

 . 1سياسي

ومثلها  0150ورة أول نوفمرب أن ال يكون قد سلك سلوكا معاديا ملبادئ ث -د

، واملالحظ هنا أن املشرع مل 0108بالنسبة لألشخاص املولودين قبل شهر يوليو 

يف أعمال  0108يبني طريقة إثبات عدم تورط األشخاص املولودين قبل يوليو 

تقدمي وثيقة تثبت ذلك، ( امللغى) 19/11ضد الثورة، يف حني اشترط القانون 

املقصود بالتورط يف أعمال ضد الثورة، هل املقصود بذلك  ومل يبني املشرع كذلك

رفع السالح ضد الثورة التحريرية وتعاون مع املدمر الفرنسي بأي شكل من 

أم يتعداه إىل من كانت له أفكار وآراء سياسية وإيديولوجية . األشكال وفقط؟

إذا كان  ومل يبني أيضا اجلهة املسئولة عن تحديد ما. معينة يسارية أو ميينية؟

ومثلها، مع  0150هذا الشخص أو ذاك قد سلك سلوكا معاديا ملبادئ أول نوفمرب 

، مما يضعف 8102عاما سنة  96قد بلغو  0108العلم أن املولودين قبل يوليو 

من قدرهتم على تأسيس أحزاب سياسية وقيادهتا إال أنه يتوجب على املشرع 

 .ضبط هذا الشرط وتحديده تحديدا دقيقا

من القانون  15أال يكون يف حالة منع كما هو منصوص عليه يف املادة  -ـه

 .08/10العضوي رقم 

وعالوة على ذلك جيب أن يكون بني األعضاء املؤسسني نسبة من  -و

النساء، يدل هذا البند على اهتمام املشرع بتفعيل دور املرأة يف احلياة السياسية 

األحزاب السياسية، استنادا  وذلك من خالل حثها على املشاركة يف تأسيس

 . 81062لالجتاه العام الذي تضمنه التعديل الدستوري لسنة 

                                                 
كلية احلقوق  حممد هاملي، آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر، رسالة دكتوراه علوم، - 1

 . 850، ص 8100/8108والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
ج، العدد .ح.ر.، املتضمن تعديل الدستور، ج12/01مكرر من القانون العضوي رقم  10املادة  - 2

 .8112نوفمرب  06، بتاريخ 61
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لئن اعترب البعض أن تواجد نسبة من النساء ضمن األشخاص املؤسسني 

، إال أنه 1للحزب السياسي إضافة نوعية تتماشى مع منظومات تشريعية أخرى

 :تسترعينا بعض املالحظات على هذه املادة وهي

 18عترب هذه املادة خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية خاصة املادة ت -

كل املواطنني سواسية أمام القانون، وال ميكن التذرع "من الدستور اليت تقضي بأن 

بأي متيز يعود سببه إىل املولد أو العرق، أو اجلنس أو الرأي، أو أي شرط أو 

 ".ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ضمان مساواة كل املواطنني "اليت نصت على أيضا ( 10)واملادة  -

واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية 

اإلنسان وتحول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية، االقتصادية، 

 ".االجتماعية والثقافية

( 12)هبا املادة إن هذا البند من هذه املادة يتناقض واملبادئ اليت جاءت  -

من هذا القانون واليت تستوجب أن تتم إدارة احلزب وقيادته بواسطة أجهزة 

منتخبة مركزيا وحمليا على أسس دميقراطية قائمة على قواعد االختيار احلر 

ويتم جتديدها يف إطار شفاف ووفقا لنفس الشروط واألشكال، . للمنخرطني

من حمتواها، وذلك من خالل ( 12)دة يفرغ املا( 09)فالبند األخري من املادة 

 .إقرار واعتماد مبدأ الكوطا فيما خيص النساء

طبقا هلذا الشرط ال ميكن جملموعة من الرجال تأسيس حزب سياسي  -

دون أن يكون من بني األعضاء املؤسسني نسبة من النساء، يف حني ميكن جملموعة 

يزيد هذا القيد من من النساء تأسيس حزب سياسي دون اشتراك الرجال أال 

 لك؟حق متثيل النساء يف تأسيس األحزاب السياسية ويقيد من حق الرجال يف ذ

 .لذا هنيب باملشرع إلغاء هذا الشرط ملا فيه من إخالل بالدستور

                                                 
عمار بوضياف، قانون األحزاب، جسور للنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، الطبعة  - 1

 . 51-58 ص ، ص8108األوىل، 
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 :القيود الواجب توافرها يف األعضاء املنخرطني -8
املشرع اجلزائري على مجلة من الشروط جيب أن تتوافر يف األفراد  نص

  1:حىت يتسىن هلم االخنراط يف األحزاب السياسية بعد تأسيسها، وتتمثل يف

لكل جزائري وجزائرية حق االخنراط يف حزب سياسي  :اجلنسية -أ

 .ةواحد، واملالحظ هنا أن املشرع مل مييز بني اجلزائري األصل ومكتسب اجلنسي

أن  2سنة كاملة 01حيق لكل من بلغ سن الرشد القانوين وهو : السن -ب

 .ينخرط يف حزب سياسي

من القانون  01/8بينت املادة  :عدم االنتساب للمؤسسات احليادية -ج

األفراد احملظور عليهم االخنراط يف األحزاب السياسية  08/10العضوي رقم 

ويتعلق األمر بالقضاة وأفراد اجليش الوطين الشعيب  أثناء ممارستهم لنشاطهم،

وأسالك األمن وأعضاء اجمللس الدستوري، وكل عون من أعوان الدولة الذين 

ميارسون وظائف السلطة واملسؤولية والذي ينص القانون األساسي الذي 

خيضعون له صراحة على تنايف االنتماء وقطع أية عالقة مع أي حزب سياسي 

ويرجع سبب منع هذه الفئات من االخنراط يف . عهدة أو الوظيفةطيلة هذه ال

األحزاب السياسية ملا حييط بوظائفها من حساسية تستلزم احلياد والوقوف 

 .على مسافة واحدة من اجلميع

نعتقد أن املشرع كان موفقا يف استبعاد هذه الفئات من النشاط احلزيب 

ط، ذلك أنه يف حال انتهاء العالقة طاملا أنه استبعاد مؤقت يرتبط بالوظيفة فق

 .الوظيفية حيق هلم االخنراط يف أي حزب سياسي يشاؤونه

ومن املفيد اإلشارة إىل أنه وإن كان عدم االنتساب للمؤسسات احليادية 

شرط ضروري لالخنراط يف األحزاب السياسية أو يف تأسيسها، إال أن ذلك ال 

                                                 
 .08/10العضوي رقم  من القانون 01املادة  - 1
 .من القانون املدين اجلزائري 10/8املادة  - 2
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هم عن طريق ممارسة حقهم يف اختيار مينع منتسيب هذه املؤسسات من إبداء آرائ

 . مرشحيهم ملختلف االستحقاقات االنتخابية

 :القيود العامة - ثانيا
ميكن تقسيم القيود العامة اليت أوجبها املشرع على حق األفراد يف تأسيس 

وقيود ( 0)األحزاب السياسية إىل قيود تتعلق بتسمية احلزب ومببادئه وأهدافه 

 (.8)تتعلق بنشاطه 

 :لقيود املتعلقة بتسمية احلزب ومبادئه وأهدافها -0
ال جيوز ألي : "على أنه 08/10نون العضوي رقم من القا( 16)أشارت املادة 

حزب سياسي أن خيتار لنفسه امسا أو رمزا أو عالمة كاملة أخرى مميزة ميلكها 

حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان 

 ".ومثلها  0150موقفها أو عملها خمالفني ملصاحل األمة ومبادئ أول نوفمرب 

ولعل عقدة تكرار التجربة اليت تسببت يف املأساة الوطنية والتخوف من 

عودة احلزب املنحل إىل الساحة السياسية، كانت وراء هذه الصياغة املرنة 

ة املذكورة أعاله على والغامضة، ولتاليف ذلك نقترح إعادة صياغة املادة السادس

جيب أال يكون للحزب املراد تأسيسه امسا أو رمزا أو عالمة : "النحو التايل

 ".متاثل امسا أو رمزا أو عالمة حلزب قائم أو سبق حله

جيب أن يكون إنشاء احلزب "ونصت املادة السابعة من ذات القانون على أنه 

". ور وهذا القانون العضويالسياسي وسريه وعمله ونشاطه مطابقا ألحكام الدست

 : "وأضافت املادة الثامنة على انه حيضر تعارض مبادئ احلزب وأهدافه مع

 .القيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية -

 .واخللق اإلسالمي 0150قيم ثورة أول نوفمرب  -

 .الوحدة والسيادة الوطنية -

 .احلريات األساسية -

البالد وسيادة الشعب وكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري  استقالل -

 .للدولة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0082 - 

 

 .أمن التراب الوطين وسالمته -

ومتنع عن األحزاب السياسية كل تبعية للمصاحل األجنبية أيا كان 

 ".شكلها

 :القيود املتعلقة بنشاط وعالقات األحزاب -8
ال ميكن " :على أنه 08/10نصت املادة التاسعة من القانون العضوي رقم 

للحزب السياسي أن يلجأ إىل العنف أو اإلكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما، كما 

 ".ال ميكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي حمل قضائيا

من نفس القانون احلزب السياسي يف إطار نشاطاته ( 06)وألزمت املادة 

 : باحترام املبادئ واألهداف اآلتية

 .رموزهاخصائص الدولة و -

 .ثوابت األمة -

 .تبين التعددية السياسية -

 .ممارسة النهج الدميقراطي يف مساره -

 .نبذ العنف واإلكراه بكل أشكاله -

 .احلريات الفردية واجلماعية واحترام حقوق اإلنسان -

 .النظام العام -

استعمال اللغات األجنبية يف مجيع : " هذا، ومينع على األحزاب السياسية

 .1"هتانشاطا

أي ارتباط عضوي أو تبعي أو : "ومينع أيضا على األحزاب السياسية

 ". رقايب مع نقابة أو مجعية أو أي منظمة أخرى ليس هلا طابع سياسي

 

 

 

                                                 
 . 08/10من القانون العضوي رقم  02 ةاملاد - 1
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 القيود الواردة على حق املواطن اجلزائري يف اعتماد األحزاب السياسية: املطلب الثاني
البدء مبرحلة التصريح يتطلب اعتماد احلزب السياسي يف اجلزائر 

وأخريا مرحلة ( ثانيا)مرورا مبرحلة عقد املؤمتر التأسيسي ( أوال)التأسيسي 

 (.ثالثا)االعتماد 

 :مرحلة التصريح التأسيسي - أوال

تبدأ هذه املرحلة بإيداع ملف التصريح التأسيسي من قبل األعضاء 

الرد عنه من قبل وتنتهي إما بقبوله أو برفضه أو االمتناع عن ( 0)املؤسسني 

 (.8)اجلهة املختصة بدراسته 

 :إعداد وإيداع ملف التصريح بالتأسيس -0
ألزم املشرع اجلزائري مؤسسي احلزب السياسي بإيداع ملف التصريح 

ويلزم املوظف املختص وفقا هلذا  بتأسيس احلزب لدى الوزير املكلف بالداخلية،

القانون بتسليم وصل إيداع التصريح بتأسيس احلزب بعد التحقق احلضوري من 

 .وثائق امللف

 :1ويشتمل ملف التصريح بتأسيس احلزب السياسي على

أعضاء مؤسسني يذكر فيه  (11)طلب تأسيس احلزب يوقع عليه ثالثة  -

 .أسم وعنوان مقر احلزب السياسي وكذا عناوين املقرات احمللية إن وجدت

مؤسسان على األقل عن كل والية ( 18)تعهد مكتوب يوقعه عضوان  -

واليات الوطن على األقل، يتضمن احترام أحكام الدستور ( 0/0)منبثقة عن 

للحزب يف أجل سنة واحدة ابتداء والقوانني املعمول هبا وعقد مؤمتر التأسيس 

 .من تاريخ إشهار قرار الترخيص بعقد املؤمتر يف الصحافة

 .نسخ( 11)مشروع القانون األساسي للحزب يف ثال   -

 .مشروع متهيدي للربنامج السياسي -

 .مستخرجات من عقود ميالد األعضاء املؤسسني -

                                                 
 . من القانون نفس القانون 01املادة  - 1
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 .اء املؤسسنيلألعض 11مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 .شهادة اجلنسية اجلزائرية لألعضاء املؤسسني -

 .شهادات إقامة لألعضاء املؤسسني -

أحد  املشرع اجلزائري تعديال على هذه الشروط مقارنة بالقانون رقم 

، باشتراطه إرفاق التصريح 1(امللغى)املتعلق باألحزاب السياسية  19/11

عضاء املؤسسني، وسحبه لشهادة التأسيسي بشهادات اجلنسية اجلزائرية لأل

 .يف أعمال ضد الثورة التحريرية 0108إثبات عدم تورط املولودين قبل يوليو 

وعلى العموم جممل حمتويات ملف التصريح التأسيسي يف متناول اجلميع 

وال تثقل كاهل األعضاء املؤسسني بأية شروط تعجيزية والفائدة منها واضحة 

 . وجلية

عضوا يف اثين ( 80)قامة الفعلية ألربعة وعشرين ولئن اعترب شرط اإل

والية على األقل من واليات الوطن للموقعني على التعهد ختفيفا على ( 08)عشر 

، والذي (امللغى)املتعلق باألحزاب السياسية  19/11ما كان عليه يف القانون 

والية على ( 06)اشترط اإلقامة الفعلية خلمسة وعشرين عضوا يف ستة عشر 

، إال أنه يعترب تشديدا على ما نص عليه القانون 2ألقل من واليات الوطنا

، والذي اشترط أال (امللغى أيضا)املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي  21/00

عضوا فقط دون تحديد ( 05)يقل عدد املؤسسني واملسريين عن مخسة عشر 

 .3لتوزيعهم اجلغرايف

لتصريح بالتأسيس أمام املوظف هذا، ويفرض إيداع املؤسسني لطلب ا

املختص تسليمهم وصل إيداع بذلك فورا بعد تحققه احلضوري من وثائق امللف، 

                                                 
 .املتعلق باألحزاب السياسية( امللغى) 19/11من القانون رقم  00املادة  - 1
 .املتعلق باألحزاب السياسية (امللغى) 19/11من القانون  00املادة  - 2
 .21/00من القانون  00املادة  - 3
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الذي مل حيدد املدة اليت جيب أن يسلم فيها ( امللغى) 19/11خبالف القانون 

 .1وصل اإليداع من طرف وزارة الداخلية، ومل ينص على وجوب تسليمه

 :التصريح بالتأسيس سلطة اجلهة املختصة بدراسة -8
من تاريخ وصل  2يوما( 61)للوزير املكلف بالداخلية أجل أقصاه ستني 

استالم التصريح بالتأسيس للتأكد من مدى مطابقته للدستور وألحكام القانون 

فإن تبني له أن ملف التصريح  املتعلق باألحزاب السياسية، 08/10العضوي رقم 

بالتأسيس قد استوىف مجيع الشروط التأسيسية مكن األعضاء املؤسسني من عقد 

، وإن تبني له خالف ذلك رفض التصريح بالتأسيس، أما إن 3مؤمتره التأسيسي

يوما من تاريخ طلب التصريح ( 61)سكت الوزير املكلف بالداخلية ومرت ستني 

عد مبثابة ترخيص لألعضاء املؤسسني بعقد املؤمتر بالتأسيس، فسكوته هنا ي

، هذا وميكن للوزير املكلف بالداخلية خالل هذا األجل طلب 4التأسيسي للحزب

تقدمي أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو ال يستويف الشروط 

 .5من هذا القانون العضوي( 09)املطلوبة يف املادة 

طات الواسعة املمنوحة لوزير الداخلية يف ومن هذا وذاك تتضح جليا السل

هذا، وميكن لألعضاء املؤسسني فقط الطعن يف قرار . مرحلة التصريح التأسيسي

باعتباره اجلهة األوىل واألخرية  6رفض التصريح التأسيسي أمام جملس الدولة

املنوط هبا الفصل يف دعاوى اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات 

يوما من ( 11)يف أجل أقصاه ثالثني  7رة عن السلطات اإلدارية املركزيةالصاد

                                                 
 .19/11من القانون رقم  08املادة  - 1
 .08/10من القانون العضوي رقم  81املادة  - 2
 .من نفس القانون 0/ 80املادة  - 3
 .من نفس القانون 81املادة  - 4
 .من ذات القانون 81املادة  - 5
 .من القانون ذاته 88املادة  - 6
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 110املادة  - 7



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0018 - 

 

، وجمللس الدولة أجل شهرين من تاريخ إيداع العريضة االفتتاحية 1تاريخ التبليغ

 .2للبت يف دعوى إلغاء قرار الرفض

هذا، ويؤهل قرار قبول الوزير املكلف بالداخلية مللف التصريح بالتأسيس 

بعقد املؤمتر التأسيسي للحزب، بعد إشهار قرار القبول يف األعضاء املؤسسني 

يوميتني إعالميتني وطنيتني على األقل، على أن يذكر يف هذا اإلشهار إسم احلزب 

ومقره وألقاب وأمساء ووظائف األعضاء املؤسسيني الذين وقعوا على التعهد 

 .3املطلوب يف امللف

 :مرحلة عقد املؤمتر التأسيسي - ثانيا

من قانون األحزاب على الشروط املتعلقة ( 86)، و(85)، (80)ملواد نصت ا

ومنها ما ( 0)بعقد املؤمتر التأسيسي للحزب، فمنها ما يتعلق بأجل انعقاد املؤمتر 

 (.8)يتعلق بشروط انعقاد املؤمتر 

 آجال انعقاد املؤمتر التأسيسي/ 0

ينعقد املؤمتر التأسيسي للحزب بعد استكمال مرحلة التحضري له من قبل 

األعضاء املؤسسني، خالل سنة واحدة يبدأ سرياهنا من تاريخ إشهار قرار 

، مع إمكانية متديد 4ترخيص التصريح بالتأسيس يف يوميتني إعالميتني وطنيتني

ى طلب يوجهه أجل السنة املذكور أعاله يف حالة القوة القاهرة بناءا عل

 .أشهر( 16)األعضاء املؤسسون إىل وزير الداخلية، على أال يتجاوز التمديد ستة 

هذا، ويكون قرار الوزير برفض التمديد قابال للطعن فيه خالل مخسة  

يوما املوالية لقرار رفض التمديد أمام جملس الدولة الفاصل يف ( 05)عشر 

ددة لعقد املؤمتر التأسيسي دون ، وبانقضاء املدة احمل5القضايا االستعجالية

                                                 
 .08/10من القانون العضوي رقم  0/ 80املادة  - 1
 .من نفس القانون 96املادة  - 2
 .من القانون نفسه 8/ 80املادة  - 3
 .املتعلق باألحزاب السياسية 08/10من القانون العضوي  80/0املادة  - 4
 .من القانون نفسه 1/ 86املادة  - 5
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انعقاده لسبب أو آلخر يصبح قرار التصريح بالتأسيس الغيا، ويقع كل نشاط 

حزيب ميارسه األعضاء املؤسسون تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

 (.08/10)من القانون العضوي ( 92)

 :شروط انعقاد املؤمتر التأسيسي -8
( 0/1)ر التأسيسي إال إذا كان ممثال بأكثر من ثلث ال يصح انعقاد املؤمت

والية موزعة عرب التراب ( 06)، أي أكثر من ستة عشر 1عدد واليات الوطن

مؤمتر منتخبني من ( 511)ومخسمائة ( 011)الوطين، وحبضور ما بني أربعمائة 

منخرط على األقل، على أال يقل عدد املؤمترين عن ( 0611)طرف ألف وستمائة 

عن كل والية، إضافة ( 011)مؤمترا وعدد املنخرطني عن مائة ( 06)عشر  ستة

 .2إىل وجود نسبة من النساء ضمن املؤمترين

واملالحظ على ما مضمون املادة املذكورة أعاله هو إقرار املشرع صراحة 

بصفة العضوية للمنتسبني للحزب السياسي تحت التأسيس، وذلك بنصها على أن 

جيب انتخاهبم من طرف ألف ( 511)أو اخلمسمائة ( 011)ائة املؤمترين األربعم

، فكيف ميكن ذلك إذا علمنا أن العضوية (عضو)منخرط ( 0611)وستمائة 

مينحه احلزب السياسي ملنتسبيه بعد استكمال إجراءات تأسيسه ( االخنراط)

ومتتعه باألهلية القانونية؟، وعلى أي أساس ميز املشرع بني وصفهم باملؤسسني 

طاملا أن اجلميع منتسبون إىل احلزب قبل ( األعضاء)من وصفهم باملنخرطني و

 .إعالن تأسيسه

مؤيد أن تنتخب بني ( 0611)إضافة إىل ذلك، من أين أللف وستمائة 

مؤمتر وكياهنم الذي ينتسبون إليه مل ير ( 511)أو مخسمائة ( 011)أربعمائة 

بالداخلية، أليس األصل أن ينشأ النور بعد؟ ومصريه ال يزال بيد الوزير املكلف 

                                                 
 .من القانون نفسه 8/ 80املادة  - 1
 .من القانون ذاته 0و 1/ 80املادة  - 2
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احلزب أوال وبعدد حمدود من األعضاء املؤسسني الذين تلتقي أفكارهم على 

 .صياغة مبادئ احلزب وأهدافه؟ وبعد ذلك يأيت دور االستقطاب فيه؟

هذا، وجيب أن ينعقد وجيتمع املؤمتر التأسيسي للحزب داخل التراب 

النعقاد مبحضر حيرره حمضر قضائي ، ويثبت هذا ا1الوطين مهما كانت الظروف

يذكر فيه ألقاب وأمساء األعضاء املؤسسني احلاضرين والغائبني، عدد املؤمترين 

احلاضرين، مكتب املؤمتر، املصادقة على القانون األساسي والنظام الداخلي 

ملشروع احلزب وبرنامج عمله، هيئات القيادة واإلدارة وكل العمليات أو الشكليات 

 .2بت عن أشغال املؤمتراليت ترت

يتوج انعقاد املؤمتر التأسيسي للحزب باملصادقة على القانون األساسي 

 3:للحزب والذي جيب أن حيدد فيه ما يلي

 تشكيلة هيئة املداولة وطريقة انتخاهبا وصالحياهتا، -

تشكيلة اهليئة التنفيذية اليت جيب أن تضم عددا من املناضالت،  -

 .انتخاهبا وجتديدها ومدة عهدهتا وصالحياهتا وكيفيات

أسس احلزب السياسي وأهدافه يف ظل احترام الدستور وأحكام القانون  -

 العضوي املتعلق باألحزاب السياسية والتشريع الساري املفعول،

 إجراءات احلل اإلرادي للحزب السياسي، -

 األحكام املالية، -

يئة التنفيذية للحزب نسبة من النص على تضمني هيئة املداولة واهل -

 املناضالت ضمن أعضائها،

                                                 
 .من القانون ذاته 0/ 85املادة  - 1
 .من القانون نفسه 8/ 85املادة  - 2
 .من القانون نفسه 15املادة  - 3
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إضافة إىل التنظيم الداخلي للحزب والذي جيب أن حيدد حقوق  -

املنخرطني وواجباهتم والكيفيات والقواعد واإلجراءات املتعلقة باجتماعات 

 ،1الدورات العادية وغري العادية واالجتماعات الدورية للهيئات

 .2اع القانون األساسي للحزب لدى وزارة الداخليةالعضو املفوض بإيد -

على أن كل تغيري قد يطرأ على تنظيم اهليئات القيادية وتشكيالهتا طبقا 

للقانون األساسي والنظام الداخلي للحزب وكل تعديل لقانونه األساسي والنظام 

ىن يوما املوالية، ليتس( 11)الداخلي جيب أن يبلغ لوزير الداخلية خالل ثالثني 

يوما تحسب من تاريخ تبليغه ( 11)له بعدها إصدار قرار بشأنه يف غضون ثالثني 

، ويعد سكوت الوزير عن الرد على التصريح بالتغيري بعد انقضاء املدة 3بالتغيري

، هذا وال يعتد بالتغيريات 4احملددة لذلك مبثابة قبول للتغيريات احلاصلة

ملعتمد يف يوميتني إعالميتني وطنيتني احلاصلة إال بعد إشهارها من قبل احلزب ا

 .5على األقل

ولكن ماذا لو أن وزير الداخلية رفض هذه التغيريات احلاصلة؟ هذا ما مل 

وعلى اعتبار أن األصل هو قابلية الطعن أمام القضاء يف كل قرار . ينظمه املشرع

ي إداري ما مل يكن من أعمال السيادة وما مل يكن حمصنا أمام الطعن القضائ

بنص قانوين صريح، نرى انه ميكن الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها 

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية( 110)يف املادة 

 :مرحلة اعتماد احلزب السياسي -ثالثا

أو السكوت عن  وتنتهي بقبوله أو رفضه( 0)تبدأ بتقدمي طلب االعتماد

 (.8)الرد عنه من اجلهة املختصة بدراسته

                                                 
 .من القانون نفسه 01املادة  - 1
 .القانون نفسهمن  1/ 15املادة  - 2
 .من القانون نفسه 8و 0فقرة  16املادة  - 3
 .من القانون نفسه 1فقرة  16املادة  - 4
 .من القانون نفسه 19املادة  - 5
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 :طلب االعتماد -0
بعد اختتام أشغال املؤمتر التأسيسي للحزب، على العضو املفوض قانونا 

( 11)إيداع ملف طلب االعتماد لدى الوزير املكلف بالداخلية يف ظرف ثالثني 

 .1يوما من ذلك التاريخ، مقابل تسليم وصل إيداع حاال

نا فعل املشرع حني مدد مهلة إيداع ملف طلب االعتماد لدى وزير حس

يوما اليت كانت يف ظل القانون ( 05)الداخلية إىل شهر بدال من مخسة عشر 

، غري أن ما يؤخذ على هذا النص عدم ترتيبه ألي أثر عن عدم 2(امللغى) 19/11

 .يوما احملددة أعاله( 11)إيداع طلب االعتماد خالل ثالثني 

ستمر سلسلة القيود اإلجرائية يف التمديد، إذ يقع على عاتق األعضاء وت

 3:املؤسسني إرفاق ملف طلب االعتماد بالوثائق التالية

 طلب خطي لالعتماد، -

 نسخة من حمضر عقد املؤمتر التأسيسي، -

 نسخ،( 11)القانون األساسي للحزب السياسي يف ثال   -

 نسخ،( 11)برنامج احلزب السياسي يف ثال   -

قائمة أعضاء اهليئات القيادية املنتخبني قانونا مرفقة بالوثائق  -

 .من القانون العضوي املتعلق باألحزاب،( 09)املنصوص عليها يف املادة 

 .النظام الداخلي للحزب -

جندها تنص على  08/10من القانون العضوي رقم ( 09)وبالعودة للمادة 

ولو . املؤسسني، وال تتضمن أية وثائقالشروط الواجب توافرها يف األعضاء 

افترضنا أن املقصود هو الوثائق اليت تثبت توافر األعضاء املؤسسني على 

السالفة الذكر، أال تشكل هذه الوثائق ( 09)الشروط املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
 .من القانون نفسه 89املادة  - 1
 .من القانون نفسه 88املادة  - 2
 .من القانون نفسه 82املادة  - 3
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قيد آخر يف طريق تأسيس األحزاب السياسية؟ ما دام سبق تقدميها يف مرحلة 

 .سيالتصريح التأسي

 :سلطة اجلهة املختصة بتلقي طلب االعتماد -8
يتوىل الوزير املكلف بالداخلية مراقبة مدى مطابقة ملف االعتماد 

وميكنه من خالل هذا  يوما من تقدمي الطلب إليه،( 61)للقانون خالل ستني 

أو /األجل وبعد إجراء التدقيق الالزم أن يطلب استكمال الوثائق الناقصة و

. 1استخالف أي عنصر يف اهليئات القيادية ال يستويف الشروط املطلوبة قانونا

وتنتهي عملية التدقيق وفحص املطابقة إما باملوافقة على اعتماد احلزب أو 

 .الرد على طلب االعتماد االعتراض عليه، أو السكوت عن

فإذا ارتأى الوزير املكلف بالداخلية أن ملف االعتماد مطابق ألحكام 

القانون يوافق على اعتماد احلزب السياسي مبوجب قرار يبلغه إىل اهليئات 

القيادية يف احلزب وينشره يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

ر يكتسب احلزب الشخصية املعنوية ، ومن تاريخ النش2الدميقراطية الشعبية

 . 3واألهلية القانونية

هذا، وألزم املشرع الوزير املكلف بالداخلية يف حالة رفض طلب االعتماد 

 .وتبليغه لطاليب االعتماد 4تعليل قراره بالرفض تعليال قانونيا

وخيول القانون األعضاء املؤسسني واملسريين حق الطعن يف قرار رفض 

، وجمللس 5من تاريخ تبليغهم به( 18)جملس الدولة خالل شهرين االعتماد أمام 

من تاريخ إيداع العريضة االفتتاحية ليفصل يف ( 18)الدولة أجل شهرين

                                                 
 .من القانون نفسه 81املادة  - 1
 .من القانون نفسه 10املادة  - 2
 .من القانون نفسه 18املادة  - 3
 .من القانون نفسه 11املادة  - 4
 .من القانون نفسه 11املادة  - 5
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، فإذا مت قبول الطعن عد احلكم الفاصل يف الدعوى مبثابة اعتماد، 1الطعن

لف ويترتب عليه تسليم قرار اعتماد احلزب السياسي فورا من قبل الوزير املك

 .بالداخلية

ويعترب امتناع الوزير املكلف بالداخلية عن الرد على طلب االعتماد املودع 

يوما اليت حددها القانون لذلك، اعتمادا يتعني على ( 61)لديه خالل أجل ستني 

 .2الوزير تبليغه إىل اهليئة القيادية للحزب ونشره يف اجلريدة الرمسية

املذكورة أعاله األثر ( 10) املادة ولكن ولألسف، فإن املشرع مل حيدد يف

القانوين املترتب عن عدم تبليغ اهليئة القيادية للحزب باالعتماد بعد مضي 

عن سكوت الوزير املكلف بالداخلية عن الرد على الطلب، ( 61)أجل الستني يوما 

ويف ظل هذا الوضع ال نستبعد أن تلقى األحزاب نفس املصري الذي لقيه كل من 

، اللذين مل يعتمدا "اجلبهة الدميقراطية"، حزب "الوفاء والعدل حركة"حزب 

 .رغم مرور أجل الستني يوما املتاحة لوزير الداخلية للبت يف طلب االعتماد

مما سبق ذكره خنلص اىل أن احلزب السياسي يتمتع بالشخصية املعنوية 

عتماده يف واألهلية القانونية ملمارسة نشاطه السياسي اعتبارا من تاريخ نشر ا

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية يف حالة 

املوافقة، أو من تاريخ تبليغ االعتماد ونشره يف اجلريدة الرمسية يف حالة حكم 

( 61)جملس الدولة بقبول الطعن ضد قرار رفض االعتماد، أو بعد مرور ستني 

ماد دون رد وزير الداخلية على يوما اليت حددها القانون لدراسة طلب االعت

 .ذلك

 :خامتة
ويف األخري، ميكننا القول بأنه ولئن وجدت بعض األحكام االجيابية فيما 

يتعلق حبق األفراد يف تأسيس األحزاب السياسية واالخنراط فيها يف ظل 

                                                 
 .من القانون نفسه 96املادة  - 1
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انه قد متيز بفكريت تعدد الساري املفعول، إال  08/10القانون العضوي رقم 

. القيود املفروضة على تأسيس األحزاب وطول اإلجراءات املطلوبة لالعتماد

وهو ما يشكل تراجعا حلق األفراد يف تأسيس األحزاب واالخنراط فيها مقارنة 

 . مبا كان عليه الوضع يف قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي امللغى
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 الضمانات القانونية لحماية الحق في الترشح

 في التشريع الجزائري
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 :ملخص

الترشح جزءا ال يتجزأ من العملية االنتخابية ككل، وعلى يعد احلق يف 

الدولة أن توفر ضمانات أساسية وفعالة من أجل محاية هذا احلق من أي خرق 

وذلك من خالل إرساء نصوص قانونية صارمة، وكذا آليات ووسائل . أو اعتداء

 عملية توفر تلك احلماية ميدانيا وجتعل الواقع العملي مطابق ملستوى تلك

 .النصوص

 

Résumé: 

Le droit de se porter candidat fait partie intégrante du processus 

électoral dans son ensemble, l’état doit prévoir des garanties 

fondamentales et efficaces pour protéger ce droit de toute atteinte ou 

attaque, par la mise en place de textes juridiques stricts, en plus des 

mécanismes et des moyens pratiques qui fournissent une telle protection 

sur le terrain et rendent la réalité pratique identique au niveau de ces 

textes. 
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 :مقدمة
إن املشاركة السياسية هي حق من حقوق االنسان اليت ينبغي محايتها دفعا 

إىل التقدم والرقي، وأن لذلك احلق إطارا من النصوص اليت من الواجب يف 

وجودها أن حتميه وحتافظ عليه ضد أي تعسف أو جور، ومن خالل هذه العملية 

ملية السياسية ميارس املواطنون أدورا وظيفية فعالة ومؤثرة يف آليات الع

وخمرجاهتا سواء من حيث اختيار احلكام والقيادات السياسية على كافة 

 .املستويات

ويأيت حق الترشح لشغل الوظائف السياسية يف مقدمة احلقوق السياسية 

اليت كفلتها الوثائق الدستورية يف العصور احلديثة، وهو يعترب من األعمال 

تسبق االقتراع مباشرة، والترشح عمل التحضريية للعملية االنتخابية اليت 

قانوين يعرب به الشخص صراحة وبصفة رمسية أمام اجلهة املختصة عن 

وحلماية هذا احلق وجب توفر جمموعة من . إرادته يف التقدم القتراع ما

هل وفق املشرع : الضمانات القانونية، وهنا ميكن أن نطرح التساؤل التايل

لالزمة والكافية نظريا وعمليا حلماية حق اجلزائري يف توفري الضمانات ا

الترشح لالنتخابات، باعتباره حقا دستوريا ومؤشرا قويا على ممارسة 

 الدميقراطية؟

 :ولإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم الدراسة حسب اخلطة اآلتية

 .االطار القانوين حلق الترشح: املطلب األول

 .تعريف الترشح وأمهيته: الفرع األول

 .ليب وشروط املمارسة احلق والترشحأسا: الفرع الثاين

 .الضمانات العملية حلماية حق الترشح: املطلب الثاين

 .الضمانات اإلدارية حلماية حق الترشح: الفرع األول

 .الضمانات القضائية حلماية حق الترشح: الفرع الثاين

 .الضمانات الدستورية حلماية حق الترشح: الفرع الثالث

 :بيان ذلك كاآليت وسيأيت 
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 اإلطار القانوني حلق الرتشح: املطلب األول

 نتناول فيه تعريف الترشح وأمهيته مث أساليبه وشروط ممارسته وفقا

للنصوص القانونية الواردة يف الدستور اجلزائري وقانون االنتخابات وذلك يف 

 :فرعني، كااليت

 تعريف الرتشح وأهميته: الفرع األول

يعد احلق يف الترشح من أبرز احلقوق والسياسية والذي قوامه إتاحة 

الفرصة أمام كل مواطن تتوافر فيه الشروط اليت يتطلبها املشرع خلوض املراسم 

 1.االنتخابية املختلفة لترشيح نفسه ومتثيل املواطنني

مل تعرف معظم الدساتري والقوانني حق الترشح واكتفت بالنص على 

ليب ممارسته والشروط الواجب توفرها يف املرشح، لذلك ينبغي إجراءات واسا

حق الفرد يف تقدمي نفسه على : "لتحديد مدلوله، فقد عرف بأنه الرجوع للفقه

هيئة الناخبني لتويل السلطات العامة نيابة عنهم، ألن الدميقراطية تقوم على 

تأتى ذلك أساس حتقيق احلرية السياسية وهي حكم الشعب نفسه بنفسه، وال ي

 2"إال عن طريق االنتخاب والترشح لالنتخابات الرئاسية والربملانية واحمللية

حق من احلقوق السياسية ميارس على أساس من : "كما يعرف الترشح بأنه

املساواة بني املواطنني الذين تتوافر فيهم الشروط املوضوعية والشكلية 

ة من خالل القيام بعمل قانوين املنصوص عليها يف الدساتري والقوانني االنتخابي

إعماال للحق يف املشاركة السياسية، وذلك بإبدائهم لرغبتهم الصرحية يف تقلد 

                                                 
، دار النهضة العربية، القاهرة، السياسيةاحلقوق . أمحد سليمان عبد الراضي حممد - 1

 .012 ، ص8102
، مذكرة ماجستري يف احلماية الدستورية للحقوق السياسية يف اجلزائرسعيد لوايف،  - 2

 .01 ، ص8101 -8112احلقوق، ختصص قانون دستوري، جامعة بسكرة، 
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منصب من املناصب الرئاسية أو النيابية من خالل العمل على احلصول على 

 1.اصوات الناخبني املخولني اختيار املترشح املتنافس يف العملية االنتخابية

تعد من االعمال التحضريية للعملية االنتخابية اليت  إن عملية الترشح

تسبق االقتراع مباشرة وبزمن قريب جدا حيد د غالبا مبوجب القوانني املنظمة 

لالنتخابات، والترشح عمل قانوين يعرب به الشخص صراحة وبصفة رمسية 

 2.أمام اجلهة املختصة عن إرادته يف التقدم القتراع ما

جراء من إجراءات العملية االنتخابية اليت يتم كما يعرف بأنه ذلك اال

مبقتضاه اكتساب املواطن صفة املرشح والصالحية املؤهلتني لدخول املنافسة 

االنتخابية والسعي للحصول على اصوات الناخبني من أجل الفوز باملنصب 

 3.املطلوب شغله باالنتخاب

ائل أما عن أمهية هذا احلق فتمكن يف كونه وسيلة هامة من وس

الدميقراطية، إضافة إىل كونه ركن هام من أركان املشاركة السياسية، وسيلة 

 .فعالة لضمان وصول الشعب املناسب ملراكز صنع القرار

وميكن احلق يف الترشح الفرد من املسامهة يف إدارة شؤون اجملتمع وتويل 

تخابات ، وهو ال يقل أمهية عن احلق يف التصويت واالن4وظائف الدولة املختلفة

واالستفتاءات العامة يف الدولة وعن احلق يف التصويت واالنتخابات 

واالستفتاءات العامة يف الدولة وحق االشتراك يف تكوين االحزاب السياسية أو 

 .الدخول فيها

                                                 
املنظومة ضمانات وآليات محاية حق الترشح يف املواثيق الدولية وسهام عباسي،  - 1

 .12 ، ص8101 -8101، مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة باتنة،التشريعية اجلزائرية
دار  ،آليات ووسائل ضمان العملية االنتخابية يف التشريع اجلزائريمجال الدين دندن،  - 2

 .21 ، ص8101اخللدونية، اجلزائر، 
 .20املرجع نفسه، ص  - 3
دار الفكر والقانون، املنصورة  – دراسة مقارنة -اإلنسانضمانات حقوق أمرية خبابة،  - 4

 .28، ص 8101
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إن ممارسة هذا احلق يوقع على عاتق املعين مسؤولية العضوية يف أحد 

جلمهورية مىت مت انتخابه ألي من اجملالس املنتخبة أو مباشرة مهمة رئاسة ا

هذه املهام، وال ميكن أن تتأتى هذه املمارسة يف شكلها الفعال إال من خالل تبين 

املترشح لربنامج سياسي واضح، ميكن من خالله حتقيق اهلدف األمسى من 

 1.االنتخابات وهو معاجلة األوضاع السائدة يف اجملتمع

مية حلقوق االنسان حق الترشح وكرسته لقد كلفت املواثيق العاملية واالقلي

دساتري كل الدول كأحد احلقوق السياسية اليت يتمتع هبا املواطنون دون 

منه على احلق يف  12يف املادة  0212األجانب فقد أكد الدستور الفرنسي لسنة 

منه على حق املواطنني يف الترشح  81الترشح لرئاسة الدولة، ونصت املادة 

طبقا للشروط اليت ينظمها املشرع يف القانون األساسي، أما لعضوية الربملان 

بالنسبة للترشح لعضوية اجملالس احمللية فإن القوانني العادية هي اليت حتدد 

 2.شروطها وتنظيميها

، 81023من التعديل الدستوري لعام  28أما يف اجلزائر فقد نصت املادة 

لالنتخاب والترشح حيث  على أحقية كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية

، ونصت "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب" :ورد فيها

منه على احلق يف الترشح لرئاسة اجلمهورية وفقا للشروط احملددة يف  82املادة 

على احلق يف الترشح للمجلس النيايب طبقا للشروط  081املادة، ونصت املادة 

                                                 
تأثري نظام االقتراع على عملية الترشح لالنتخابات حممد الربج، حممد بن حممد،  - 1

، جامعة ورقلة، جملة دفاتر السياسة والقانون، وعالقته بالنظام السياسي يف اجلزائر وتونس

 .88 ، ص8108، جوان 08العدد
 .01 سعيد الوايف، مرجع سابق، ص - 2
 .، يتضمن التعديل الدستوري اجلزائري8102مارس  12مؤرخ يف  10-02قانون رقم  - 3
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، الذي حيدد 011-02العضوي وهو قانون االنتخابات اليت حيددها القانون 

 .كذلك شروط الترشح للمجالس البلدية والوالئية

تفعيل دور  8102و 8112كما فرض كل من التعديل الدستوري لسنة 

املرأة يف اجملاالت السياسية وحظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة وهذا يربر نية 

ة لضمان حرية ونزاهة العملية املشرع اجلزائري يف وضع آليات متين

 2.االنتخابية

 أساليب وشروط ممارسة احلق يف الرتشح : الفرع الثاني 
نتطرق لألساليب اليت أقرها املشرع اجلزائري للترشح لالنتخابات النيابية 

 .ووالرئاسية مث الشروط الواجب توفرها يف املترشح

 :أساليب ممارسة حق الرتشح  -أوال 
الترشح عن طريق : نص املشرع اجلزائري على أسلوبني للترشح، ومها

القوائم سواء قائمة حتت رعاية حزب سياسي أو قائمة حرة وهو أسلوب يتعلق 

باالنتخابات احمللية والتشريعية، وأسلوب الترشح الفردي أو ما يسمى ترشيح 

من  012، 21 ،81املواد. )األفراد ألنفسهم وهو يتعلق باالنتخابات الرئاسية

 (.01-02قانون 

 :الرتشح عن طريق القوائم احلزبية أو احلرة - 0

وهو من أكثر أساليب الترشح انتشارا يف الوقت احلايل، وتتميز به الدول 

من القانون العضوي  81ولقد ورد يف املادة  اليت تأخذ بنظام التمثيل النسيب،

فيما  01-02من القانون العضوي املتعلق باالنتخابات  81املتعلق باالنتخابات 

خيص االنتخابات البلدية والوالئية، جيب أن تزكى صراحة القائمة املرشحة 

من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، بشرط أن 

                                                 
، يتعلق 8102غشت  81املوافق ل  0118ذي القعدة  88مؤرخ يف  01-02القانون العضوي  - 1

 (.8102غشت  82صدرت يف  ،11جريدة رمسية عدد . )بنظام االنتخابات
 .21 مجال الدين دندن، مرجع سابق، ص - 2
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باملئة  1زب السياسي خالل االنتخابات احمللية االخرية على أكثر من يتحصل احل

من االصوات املعرب عنها يف الدائرة االنتخابية املترشح فيها، أو يتوفر احلزب 

 .منتخبني على األقل يف اجملالس الشعبية احمللية للوالية املعنية 01على 

ائمة حتت رعاية ويف حالة عدم توفر إحدى هاذين الشرطني، أو كانت الق

حزب يشارك ألول مرة يف االنتخابات، أو حالة تقدمي قائمة بعنوان قائمة 

توقيعا من ناخيب الدائرة االنتخابية  11حرة فإنه جيب أن يدعمها على األقل 

توقيعا  811ويزاد هذا العدد إىل . املعنية فيما خيص كل مقعد مطلوب شغله

 (.01-02من القانون  21املادة )طين نتخابات اجمللس الشعيب الوبالنسبة ال

 (:ترشيح االفراد ألنفسهم) الرتشح الفردي  - 8 

وهو أن يقوم الشخص الذي توفرت فيه شروط الترشح بتقدمي طلب 

ترشحه للجهات املختصة ويطبق هذا األسلوب يف اجلزائر يف االنتخابات 

نه يتم على أ 01-02من القانون العضوي  012الرئاسية حيث نصت املادة 

التصريح بالترشح لرئاسة اجلمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى اجمللس الدستوري 

من  018ويتضمن إسم املعين ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، وأضافت املادة 

نفس القانون أنه إضافة إىل الشروط الواجب توفرها يف املترشح جيب أن حيصل 

لس شعبية أو والئية أو برملانية توقيع فردي ألعضاء منتخبني يف جما 211على 

والية على األقل، حبيث ال يقل العدد األدىن من التوقيعات  81موزعة على 

 .توقيع 0111املطلوبة يف كل والية عن 

يف هذا األسلوب يقوم الناخبون باختيار مرشح واحد، أي أن الناخب جيد 

بصوته لفرد  نفسه أمام مرشحا فرديا أو مرشحني أفراد ويكون عليه أن يديل

 1.واحد منهم فقط

 

                                                 
، دراسة مقارنة ضمانات اإلشراف والرقابة على االنتخاباتعبد احلكيم فوزي سعودي،  - 1

 .81، ص8101بالنظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 :الشروط القانونية ملمارسة حق الرتشح - ثانيا
 :هناك شروط موضوعية وأخرى شكلية

 :الشروط املوضوعية ملمارسة حق الرتشح -0

 :شرط القيد يف القوائم االنتخابية -أ 
وهذا يعين أن يكون املترشح قد استوىف الشروط الواجب توفرها يف 

 82املادة )أي أن يكون مسجال يف الدائرة االنتخابية اليت يترشح فيها،  الناخب،

 (01-02من القانون العضوي  10فقرة 

سنة على االقل يوم االقتراع بالنسبة  81ويتمثل يف بلوغ املترشح  :السن

سنة بالنسبة النتخاب نواب اجمللس الشعيب  81للترشح لالنتخابات احمللية، و

لنسبة لالنتخابات الرئاسية، نالحظ أن هذا السن غري سنة با 11الوطين، و

موحد جلميع االستحقاقات االنتخابية يف الدولة الواحدة، كما أنه غري موحد 

 .بني تشريعات الدول املختلفة

إن احلقوق السياسية ومنها حقا االنتخاب والترشح، ال جيب  :شرط اجلنسية

ن ارتباطا وثيقا ومعيار هذا أن يتمتع هبما وميارسهما إال من يرتبط بالوط

مبعىن أن هذا احلق يقتصر على املواطنني دون  1.االرتباط هو اجلنسية

ولقد اشترط املؤسس الدستوري اجلزائري ضرورة عدم جتنس املترشح . األجانب

للرئاسيات جبنسية أجنبية وأن يتمتع باجلنسية اجلزائرية األصلية فقط وامتد 

 (.8102من التعديل الدستوري  28املادة ) هذا الشرط إىل والديه وزوجه

وهو يرتبط بالترشح لالنتخابات الرئاسية، وقد نص عليه  :شرط االسالم

الدستور صراحة، وهو الشرط الذي مل يتم النص عليه بالنسبة للترشح 

للمناصب النيابية، عل أساس أن الترشح لشغل أعلى منصب يف الدولة يعد 

 2.اجملتمع اجلزائري املسلممبثابة إلفراز طبيعي لفطرة 

                                                 
 .21 سهام عباسي، مرجع سابق، ص - 1
 .22املرجع نفسه، ص  - 2
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 :شرط التمتع باحلقوق املدنية والسياسية -ب

معناه متتع الفرد املتقدم للترشح لالستحقاقات االنتخابية باألهلية 

العقلية واألدبية، فيقصد باألوىل أن يكون املترشح معافا يف قواه العقلية فال 

ألهلية األدبية فتعين يكون موضوع حجز بسبب اجلنون أو العته أو السفه، أما ا

ختل بشرفه وتسقط  1أن ال يكون املترشح قد سبق احلكم عليه يف جرائم معنية

منه أن ال يكون  11يف املادة  01- 02اعتباره، كما يشترط القانون العضوي 

املترشح قد سلك سلوكا مضادا ملصاحل الوطن أثناء الثورة التحريرية، وذلك ألن 

ورة من شأهنا أن تؤدي إىل االقصاء املؤبد من حق القيام بأعمال منافية للث

 2.الترشح

أي أن يثبت املترشح أداؤه اخلدمة الوطنية أو  :شرط اخلدمة الوطنية

االعفاء منها، وهذا يعين ضرورة استجابة كل جزائري ذكر مت استدعاؤه من 

ليعرض على جلنة  سنة على األقل، 02طرف وزارة الدفاع الوطين بعد أن يبلغ 

الفحص الطبية اليت تقرر صالحيته أو عدم صالحيته ألداء اخلدمة العسكرية، 

وعليه إذا كان الشخص يف حالة تأجيل ألي سبب قانوين، فإنه ال يسمح له 

 3.بالترشيح، وعليه جيب أن يكون معفيا من أدائها أو يكون قد أداها فعال

 (:االجراءات)  الشروط الشكلية ملمارسة حق الرتشح - 8 

تنطلق عملية الترشح بسحب االستمارة اخلاصة بذلك وحيدد منوذجها 

فيما خيص  01-02من القانون العضوي  88عن طريق التنظيم، تطبيقا للمادة 

                                                 
، املكتب حقا االنتخاب والترشح وضماناهتما، دراسة مقارنة منصور حممد حممد الواسعي، - 1

 .111، 111، ص ص 8112اجلامعي احلديث، اإلسكندرية 
يف نظام الترشح لعضوية اجملالس الشعبية احمللية يف القانون  قراءةوحيدة قدومة،  - 2

، جامعة يةجملة البحوث للحقوق والعلوم السياس، املتعلق بالنظام االنتخابات 01-02العضوي 

 .812، 811، ص ص 18، العدد 11، جملد 0اجلزائر
جملة دفاتر ، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية املنتخبة يف اجلزائرموالي هامشي،  - 3

 .021 ، ص8101، جانفي08، جامعة ورقلة، العددالسياسة والقانون
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االنتخابات احمللية اليت نصت أن إيداع القائمة اخلاصة بالترشح يعد تصرحيا 

 :تصريح البيانات اآلتيةبالترشح وجيب أن يوقع من كل مترشح، ويتضمن ال

االسم واللقب والكنية، اجلنس تاريخ امليالد مكانه، املهنة، العنوان الشخصي،  -

 .املستوى التعليمي وترتيب كل واحد منهم يف القائمة

 تسمية احلزب أو األحزاب بالنسبة للقوائم املقدمة حتت رعاية حزب سياسي  -

 .ار مع إرفاقها لربناجمها االنتخايبعنوان القائمة بالنسبة للمترشحني األحر -

 .الدائرة االنتخابية املعنية -

 .يسلم للمصرح وصل يبني تاريخ وساعة االيداع -

من  21أما بالنسبة النتخاب نواب اجمللس الشعيب الوطين فقد نصت املادة 

 .على كيفية إيداع التصريح بالترشح 01-02القانون العضوي 

ملعرفة املزيد من الشروط املوضوعية أو الشكلية للترشح أنظر  :مالحظة

 من الدستور 28واملادة  01-02من القانون  829289012املواد 

 الضمانات العملية حلماية حق الرتشح: املطلب الثاني
 :وتتمثل يف الضمانات االدارية والقضائية والدستورية ونستعرضها كاأليت

 الضمانات االدارية حلماية حق الرتشح  :الفرع األول
 :وتتمثل يف الرقابة االدارية اليت ميارسها وايل الوالية ويتمثل دوره يف

 :الرقابة على توافر شروط الرتشح -أوال 
إذا كان املشرع اجلزائري أسند مهمة الرقابة على توافر شروط الترشح 

النيابة أسندت فيها  للرئاسيات للمجلس الدستوري، فإن الترشح لالنتخابات

الرقابة لوايل الوالية الذي يأمر بالنسبة لالنتخابات احمللية بتشكيل جلنتني، 

تقوم األوىل بدراسة ملفات الترشح النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية البلدية، 

أما الثانية ختتص بدراسة ملفات الترشح النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية 

التشريعية فتودع امللفات لدى مصاحل الوالية بالنسبة  الوالئية، أما االنتخابات

للمترشحني داخل الوطن لتتم دراستها حتتّ إشراف الوايل، يف حالة رفض أي 

ترشيح أو قائمة مترشحني من قبل الوايل جيب أن يكون قراره معلال تعليال كافيا 
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إمكانية  من تاريخ إيداع ملف الترشح، مع ابتداءايام  01وقانونيا وذلك خالل 

احملكمة )الطعن يف قرار الرفض أمام اجلهات القضائية املختصة إقليميا 

 1(.االدارية

 :السهر على احرتام أحكام احلملة االنتخابية -ثانيا
 :يسهر الوايل على السري احلسن للحملة االنتخابية وذلك من خالل

 :تقديم التصريح بعقد االجتماعات االنتخابية -0
وذلك بعد تلقي طلب خبصوص ذلك يتضمن أمساء منظمي االجتماع 

وألقاهبم وعناوينهم وأرقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان صدورها، وللوايل 

السلطة التقديرية يف منح الترخيص من عدمه كما له تغيري مكان انعقاده، هبدف 

ظهر من احلفاظ على النظام العام، كما له توقيف االجتماع إذا الحظ أي م

 .مظاهر الفوضى

 : االشراف على إدارة البلدية املختصة بتحديد األماكن املخصصة إلشهار الرتشيحات - 8
حيث يتدخل الوايل لتحديد األماكن املعنية إذا الحظ تقصري أو هتاون من 

 2.طرف رئيس البلدية

 :تعيني أعضاء مكاتب التصويت والفصل يف الطعون املقدمة بشأنهم - 1
، 01-02من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  11املادة  ورد يف

بأن يعني أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيني ويسخرون بقرار من 

الوايل من بني الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية باستثناء املترشحني وأقارهبم 

 أحزاهبم واالعضاء وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة، واالفراد املنتمني إىل

واملنتخبني، تنشر هذه القائمة مبقر الوالية واملقاطعة االدارية والدائرة 

 .والبلديات املعنية، كما تعلق يف مكاتب التصويت يوم االقتراع

                                                 
 .سالف الذكر 01-02من القانون  82922/0راجع املواد  - 1
 .018 عباسي، مرجع سابق، صسهام  - 2
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ميكن االعتراض من هذه القائمة، ويقدم كتابيا ويكون معلال قانونيا خالل 

االعتراض تكون القائمة حمل تعديل، أيام املوالية لتاريخ التعليق، إذا قبل  1

أيام من  11وإذا رفض االعتراض يبلغ قرار الرفض إىل االطراف املعنية خالل 

 احملكمة أمام الرفض قرار يف الطعن ميكن ،تاريخ إيداع من تاريخ ايداع االعتراض

 .الرفض قرار تبليغ من أيام 11 خالل إقليميا املختصة اإلدارية

  الرتشح حق حلماية القضائية ناتالضما :الثاني الفرع

 شروط توافر مدى على الرقابة يف اإلداري القضاء دور على الضوء سنسلط

 االنتخابات دون (والتشريعية احمللية) النيابية لالنتخابات بالنسبة الترشح

 رفض قرارات ضد الطعون يف للفصل اإلداري القضاء يتدخل حيث الرئاسية،

 .الترشيح

 :الوطين الشعيب اجمللس نواب انتخاب يف شروطال توافر على اإلداري القضاء رقابة - أوال

 الوايل قرار ضد املرفوع الطعن يف إقليميا املختصة اإلدارية احملكمة تفصل

 العضوي القانون عليه نص ما حسب حرة أو حزبية قائمة ترشح برفض القاضي

 أو ترشح ألي الرفض القرار عللي أن الوايل على جيب حيث باالنتخابات، املتعلق

 التصريح إيداع تاريخ من أيام 01 خالل املعىن إىل ويبلغ مترشحني، قائمة

 من أيام 11 خالل وذلك اإلدارية احملكمة إىل اللجوء له حيق والذي بالترشيح،

 من أيام 11 خالل القضائي الطعن هذا يف الفصل ويتم الرفض، قرار تبليغ تاريخ

 تلقائيا ويبلغ الطعن أشكال من شكل ألي قابل غري هنائي احلكم ونويك رفعه، تاريخ

 القانون من 22 املادة ) تنفيذه قصد الوايل وإىل املعنية األطراف إىل صدوره وفور

 (.01- 02 العضوي

 :األمة جملس أعضاء انتخاب يف شروطال توافر على اإلداري القضاء رقابة - ثانيا

 ميكن أنه باالنتخابات املتعلق 01-02 العضوي القانون من 001 املادة تنص

 يترشح أن القانونية الشروط فيه تتوفر والئي أو بلدي شعيب جملس يف عضو كل

 .األمة جملس النتخاب
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 االنتخابية الوالئية اللجنة تفصل بأن القانون، ذات من 002 املادة وأضافت

 فيه تتوفر مل ترشح أي معدل بقرار فضتر أن وميكنها الترشيحات، صحة يف

 الشروط حسب قضائيا للطعن قابال الرفض قرار ويبلغ القانونية الشروط

 بنفس اإلدارية احملكمة أمام أي 02-01 القانون من 22 املادة يف عليها املنصوص

 الشعيب اجمللس نواب انتخاب خبصوص املتبعة واملواعيد واالجراءات القواعد

 .الوطين

 البلدية) احمللية نتخاباتاال يف الرتشح شروط توافر على اإلداري القضاء رقابة - ثالثا

 (:والوالئية
كما هو احلال بالنسبة لالنتخابات التشريعية فإن املشرع أسند مهمة 

دراسة ملفات الترشح لالنتخابات احمللية لنفس اجلهة االدارية املختصة بقبول 

إن إجراءات ومواعيد الطعن يف قرار رفض أو رفض الترشح وهي الوايل، وعليه ف

الترشح تكون أمام نفس اجلهة القضائية اإلدارية وهي احملكمة االدارية 

من  82املادة ) املختصة إقليميا حبكم غري قابل ألي طريق من طرف الطعن 

 (.01-02القانون العضوي 

مبا أن قرار احملكمة اإلدارية الصادر بشأن الطعن يف قرار رفض  :مالحظة

الترشح، غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن، فإنه يفهم من ذلك أن جملس 

الدولة اجلزائري حرم من النظر يف االستئناف يف قرار احملكمة االدارية يف 

مبدأ  جمال الترشح، وهذا ما يتناىف ويتناقض مع مببدأ دستوري أساسي وهو

التقاضي على درجتني، كما أن الطعن بالنقض أمام اجمللس غري منصوص عليه يف 

 .املتعلق بنظام االنتخابات 01-02القانون العضوي 

 الضمانات الدستورية حلماية الرتشح: الفرع الثالث

تتمثل هذه الضمانات يف اهليئات واملؤسسات الدستورية اليت خوهلا  

، حق مراقبة ومحاية حق 8102الصادر عام التعديل الدستوري اجلديد 

 .الترشح، وتتمثل يف اجمللس الدستوري واهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0011 - 

 

 :اجمللس الدستوري -أوال 
كما يسهر "... 8102من التعديل الدستوري  18فقرة  028نصت املادة  

اجلمهورية اجمللس الدستوري على صحة عمليات االستفتاء وانتخاب رئيس 

، وما يهمنا حنن يف هاته "واالنتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات

الدراسة دور اجمللس يف محاية حق الترشح، وعليه سنتناول دوره بالنسبة 

لالنتخابات الرئاسية فقط، ألن هذا الدور يبدأ من مرحلة الترشح إىل غاية 

 .إعالن النتائج

سالف الذكر، بأن يتم التصريح  01-02 من القانون 012نصت املادة 

بالترشح للرئاسيات بإيداع طلب تسجيل لدى اجمللس الدستوري، ويرفق طلب 

الترشيح مبلف حيتوي على الوثائق اليت تثبت توافر شروط املوضوعية اليت 

ذكرناها آنفا، باإلضافة إىل التوقيعات اليت مجعها املرشح، وبرناجمه وتعهد 

الوطنية يوقعه املرشح يتضمن موافقته على جمموعة من كتايب خطي باللغة 

 .البنود

يوما على األكثر املوالية لنشر  11ويودع التصريح بالترشح يف ظرف 

املرسوم الرئاسي املتضمن استدعاء اهليئة االنتخابية ويفصل اجمللس يف صحة 

أيام كاملة من تاريخ إيداع والتصريح  01الترشيحات بقرار يف أجل أقصاه 

بالترشح، يبلغ قرار اجمللس إىل املعين فور صدوره، كما ينشر يف اجلريدة 

الرمسية، ويكون غري قابل ألي طعن، وهو ما أكده اجمللس الدستوري يف قراره 

حيث قضى بأن قرارات اجمللس تكتسي الصبغة  0221أوت  12املؤرخ يف  10رقم 

مية، ويعين ذلك عدم متكن النهائية وذات النفاذ الفوري وتلزم كل السلطات العمو

املترشحني املرفوضة ملفاهتم من أي طريق للطعن رغم أمهية ذلك يف انتخابات 

 1.تعد من أهم االستحقاقات السياسية يف اجلزائر

                                                 
جملة الباحث ، مبدأ حرية الترشح لالنتخابات الرئاسية يف اجلزائربوزيد بن حممود،  - 1

 .111 ، ص8101جوان  ،12، العدد والدراسات األكادميية
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وتعد االنتخابات الرئاسية من أهم وأخطر االنتخابات على االطالق كوهنا 

صب هو أعلى منصب يف هتدف إىل اختيار الشخص الذي سيقود الدولة، فهذا املن

الدولة وصاحبه يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة جتعله مركز وحمرك كل 

، ونظرا هلذه األمهية البالغة فقد أسند املؤسس الدستوري 1السلطات يف الدولة

مهمة الرقابة على سري العملية االنتخابية للمجلس الدستوري باعتباره هيئة 

 .يع اهليئات والسلطاتعليا مستقلة وقراراته إلزامية جلم

 :اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات -ثانيا 

، 8102من التعديل الدستوري لسنة  021أنشئت هذه اهليئة مبوجب املادة 

لتحل حمل اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات تترأسها شخصية وطنية تعني 

وتتكون عالوة على  من طرف رئيس اجلمهورية بعد استشارة األحزاب السياسية،

أعضاء نصفهم قضاة والنصف اآلخر يتم اختيارهم من بني  101الرئيس من 

الكفاءات املستقلة من اجملتمع املدين وفقا لشروط قانونية حمددة مسبقا، 

 .وسنتطرق لصالحيات اهليئة يف جمال الترشح

املتعلق باهليئة العليا  00-02من القانون العضوي  08حيث نصت املادة 

ملستقلة ملراقبة االنتخابات على صالحيات اهليئة العليا املستقلة ملراقبة ا

 :حيث 2االنتخابات

تتأكد من حياد األعوان املكلفني بالعمليات االنتخابية وعدم استعمال امالك  -

 .ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحني

                                                 
املعاجلة الدستورية والقانونية حلالة االنسحاب من الترشح لالنتخابات جهاد رمحاين،  - 1

 ،10 ، اجمللد88، جامعة اجللفة، العدد جملة احلقوق والعلوم االنسانية، ئرالرئاسية يف اجلزا

 .821 ص
، يتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 8102غشت  81املؤرخ يف  00-02القانون العضوي  - 2

 .8102غشت  82صادرة يف  11االنتخابات، جريدة رمسية رقم 
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حكام القانون العضوي تراقب الترتيبات اخلاصة بإيداع ملفات الترشح أل -

املتعلق بنظام االنتخابات، وكذلك توزيع األماكن املعنية من قبل اإلدارة 

 .الحتضان جتمعات احلملة االنتخابية من طرف املترشحني

تتأكد من احترام األحكام القانونية املتعلقة باالنتخابات لتمكني األحزاب  -

املؤهلني قانونا يف مراكز  السياسية واملترشحني االحرار من تعيني ممثليهم

 .التصويت

تتأكد من التوزيع املنصف للحيز الزمين لوسائل االعالم السمعية البصرية  -

 .املرخص هبا للمشاركة من طرف املترشحني

تسهر على جمريات احلملة االنتخابية، ومدى مطابقتها للتشريع الساري  -

تصدر عنه خمالفات وتقرر  املفعول وترسل مالحظاهتا إىل كل حزب أو مترشح

هبذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وحتظر السلطة القضائية املختصة هبا 

 . االقتضاء

 :خامتة

رأينا أن حق الترشح يعد من أبرز احلقوق السياسية اليت كرسها الدستور 

اجلزائري والقوانني االنتخابية املتعاقبة من أجل ضمان سري العملية االنتخابية 

ونزاهة، ولقد حاول املشرع اجلزائري إحاطة هذا احلق بضمانات بشفافية 

قانونية متعددة سواء كانت إدارية أم قضائية أم دستورية، من خالل إقرار مبدأ 

املساواة بني املترشحني يف ممارسة هذا احلق، أو من خالل ضبط شروطه 

ضائية أم وأساليبه، أو من خالل وجود كل صور الرقابة سواء كانت إدارية أم ق

رقابة اجمللس الدستوري أو اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، إال أننا 

 :الحظنا بعض الثغرات القانونية نستعرضها يف اآليت

كان لزاما على املشرع إقرار مبدأ التقاضي على درجتني فيما خيص منازعة 

 حال تعسف الترشح، فيفترض يف القضاء اإلداري أنه قاضي حامي للحقوق يف

اإلدارة عند إصدار قرار جمحف، وحىت ال تكون أمام خطئني خطأ إداري وخطأ 

قضائي البد أن مينح االختصاص جمللس الدولة كجهة مقومة ألعمال اجلهات 
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لتصحيح وتصويب تلك األخطاء، وما ( احملكمة اإلدارية)القضائية اإلدارية 

 تكرس مبدأ التقاضي على الحظناه أن نصوص قانون االنتخابات اجلزائري مل

درجتني يف جمال منازعات الترشح، وعليه فالبد من تعزيز هذا احلق بضمانات 

إجرائية حتفظه وتعطى له مكانة تتالءم مع وجوده ضمن النصوص الدستورية 

 .واملواثيق الدولية

كما أنه وحىت تتحقق احلماية الدستورية حلق الترشح جيب النص على 

ارات الصادرة عن اجمللس الدستوري بشأن الترشح ضرورة مراجعة القر

النتخابات رئاسة اجلمهورية قبل اإلعالن الرمسي عن قائمة املترشحني 

املقبولني، ألنه ال ميكن محاية حق الترشح هلذه االنتخابات يف ظل صدور قرار 

غري مربر من اجمللس الدستوري حيوز حجية الشيء املضي به من هيئة سياسية 

 .ختطئ كما ميكن أن تصيبميكن أن 

 :قائمة املراجع
 :النصوص القانونية -أوال

، يتضمن التعديل الدستوري اجلزائري 8102مارس  12مؤرخ يف  10-02قانون رقم  -0

 .8102مارس  12الصادر يف 

يتعلق  ،8102غشت  81املوافق ل  0118ذي القعدة  88مؤرخ يف  01-02القانون العضوي  -8

 (.8102غشت  82صدرت يف  11جريدة رمسية عدد . )بنظام االنتخابات

، يتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة 8102غشت  81املؤرخ يف  00-02القانون العضوي  -1

 .8102غشت  82صادرة يف  11االنتخابات، جريدة رمسية رقم 

 :الكتب -ثانيا
، دار النهضة العربية، القاهرة، ق السياسيةاحلقو. أمحد سليمان عبد الراضي حممد -0

8102. 

دار الفكر والقانون، املنصورة،  – دراسة مقارنة -ضمانات حقوق اإلنسانأمري خبابة،  -8

8101. 

، دار آليات ووسائل ضمان العملية االنتخابية يف التشريع اجلزائريمجال الدين دندن،  -1

 .8101اخللدونية، اجلزائر، 
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ضمانات اإلشراف والرقابة على االنتخابات، دراسة مقارنة عبد احلكيم فوزي سعودي،  -1

 .8101، دار النهضة العربية، القاهرة، بالنظام الفرنسي

، املكتب حقا االنتخاب والترشح وضماناهتما، دراسة مقارنةمنصور حممد حممد الواسعي،  -1

 .8112اجلامعي احلديث، االسكندرية، 

 :كراتاملذ –ثالثا 
، مذكرة ماجستري يف احلماية الدستورية للحقوق السياسية يف اجلزائرسعيد لوايف،  -0

 .8101 -8112احلقوق، ختصص قانون دستوري، جامعة بسكرة، 

ضمانات وآليات محاية حق الترشح يف املواثيق الدولية واملنظومة سهام عباسي،  -8

 .8101 - 8101 جامعة باتنة،، مذكرة ماجستري يف احلقوق التشريعية اجلزائرية

 :املقاالت العلمية -رابعا 

جملة الباحث ، مبدأ حرية الترشح لالنتخابات الرئاسية يف اجلزائربوزيد بن حممود،  -0

 .8101جوان  ،12، العدد والدراسات األكادميية

لالنتخابات  الدستورية والقانونية حلالة االنسحاب من الترشحجهاد رمحاين، املعاجلة  -8

 .10، اجمللد 88، جامعة اجللفة، العدد جملة احلقوق والعلوم االنسانية، الرئاسية يف اجلزائر

تأثري نظام االقتراع على عملية الترشح لالنتخابات حممد الربج، حممد بن حممد،  -1

لة، ، جامعة ورقجملة دفاتر السياسة والقانون، اجلزائر وتونس وعالقته بالنظام السياسي يف

 .8108، جوان 08العدد

جملة دفاتر ، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية املنتخبة يف اجلزائرموالي هامشي،  -1

 .8101، جانفي 08 ، جامعة ورقلة، العددالسياسة والقانون

لعضوية اجملالس الشعبية احمللية يف القانون  يف نظام الترشحوحيدة قدومة، قراءة  -1

، جامعة جملة البحوث للحقوق والعلوم السياسية بنظام االنتخابات، املتعلق 01-02العضوي 

 .18، العدد 11، جملد 0اجلزائر
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 الحماية الجزائية لسرية المراسالت واالتصاالت الخاصة

 في التشريع الجزائري
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 :امللخص

من التعديل الدستوري  فقرة ثانية 64تعترب سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة حق دستوري مضمون وفقا للمادة 

قانون  وذلك من خالل قانون العقوبات و ، لذا رتب املشرع اجلزائري هلذا احلق محاية جزائية موضوعية فعالة8104لسنة 

 .اعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت اإللكترونيةالذي حيدد القو 8102مايو  01املؤرخ يف  16-02رقم 

وضع ترتيبات تقنية  ميكن ملقتضيات محاية النظام العام أو ملستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية اجلارية،

وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات  ملراقبة االتصاالت اإللكترونية وجتميع وتسجيل حمتواها يف حينها

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  16-10قانون رقم  اجلزائية ويف

رع وضع قيود وشروط عند اللجوء هلذه اإلجراءات وبذلك يكون أيضا قد أحاط سرية املراسالت إال أن املش .اومكافحته

 .واالتصاالت اخلاصة حبماية جزائية إجرائية فعالة تضمن مكافحة اجلرمية من جهة ومحاية حرية الفرد من جهة أخرى

مراقبة االتصاالت اإللكترونية، السلكية، اعتراض املراسالت السلكية والاملراسالت، االتصاالت،  :الكلمات املفتاحية

 .مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها، حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري

Résumé :  

La confidentialité de la correspondance et des communications privées est considérée comme un 

droit constitutionnel garanti par l'article 46, paragraphe 2 de l'amendement constitutionnel de 2016. Raison 

pour laquelle, le législateur algérien a rattaché à ce droit une protection pénale efficace à travers le code 

pénal et la  loi n° 18-04 Fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications.électroniques. 

Conformément aux règle prévues par le code de procédure pénale et la loi N° 09-04 portant règles 

particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de 

l’information et de la communication et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des 

correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre 

public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise on place de 

dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de 

collecte et d’enregistrements en temps réel de leur contenu . Cependant, le législateur y a défini des 

restrictions et des conditions lorsqu’il a eu recours à ces procédures, ce qui lui aura permis également de 

protéger pénalement la confidentialité de la correspondance et des communications privées pour garantir 

d’une part une lutte efficace contre le crime et  protection renforcée de la liberté de l’individu d’autre part. 

Mots clé : correspondances, communications, interceptions de correspondances émises par la vois 

des télécommunications, surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrements en 

temps réel données relatives au trafic.   
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 :مقدمة
 4مؤرخ يف  10-04الفقرة الثانية والثالثة من قانون رقم  64نصت املادة 

سرية املراسالت : )ما يلي( 1) يتضمن التعديل الدستوري، 8104مارس سنة 

جيوز بأي شكل املساس هبذه  ال. واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة

احلقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون على انتهاك هذا 

 (.احلكم

تبعا للفقرة الثالثة من املادة سابقة الذكر، نص املشرع اجلزائري يف املادة 

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم  16-10من القانون رقم  3

ص جمال تطبيق هذا جيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها فيما خياملتصلة بتكنولو

مع مراعاة األحكام القانونية اليت تضمن سرية املراسالت : )القانون على

واالتصاالت، ميكن ملقتضيات محاية النظام العام أو ملستلزمات التحريات 

والتحقيقات القضائية اجلارية، وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون 

إلجراءات اجلزائية ويف هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية ملراقبة االتصاالت ا

 .(2)...(اإللكترونية وجتميع وتسجيل حمتواها يف حينها

باستقراء املادتني نستنتج أن سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بأي 

شكل مضمونة، لذا حظيت هذه احلقوق حبماية جزائية، هذا ما يقودنا لطرح 

إىل أي مدى كرس املشرع اجلزائري محاية جزائية لسرية : شكالية التاليةاإل

 .املراسالت واالتصاالت اخلاصة للشخص باعتبارمها حقا دستوريا؟

 : لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع تقسيم موضوعنا إىل ما يلي

                                                 
، السنة الثالثة 06الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  اجلريدة -1

 .00 ص ،8104مارس سنة  7واخلمسون، الصادرة يف 

املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من ، 8110غشت سنة  5، مؤرخ يف 16-10قانون رقم  - 2

اجلريدة الرمسية للجمهورية  ،اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

 .4 ص ،8110غشت سنة  5، الصادرة يف 67الشعبية، العدد 
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 التعريف باملراسالت واالتصاالت اخلاصة : مطلب متهيدي

 احلماية اجلزائية املوضوعية للمراسالت واالتصاالت اخلاصة :املبحث األول

 احلماية اجلزائية اإلجرائية للمراسالت واالتصاالت اخلاصة: املبحث الثاين

 التعريف باملراسالت واالتصاالت اخلاصة: مطلب متهيدي
سنتكلم يف هذا املطلب على ماهية احلق يف سرية املراسالت واالتصاالت 

ضوابط احلماية اجلزائية للحق يف سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة، 

 اخلاصة، وذلك من خالل ما يلي

 ماهية احلق يف سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة: الفرع األول 
ال بد من تعريف كل من املراسالت واالتصاالت اخلاصة، وذلك من خالل 

 :اآليت

 :تعريف املراسالت اخلاصة -أوال
معىن ضيق ومعىن : ه يف حتديد معىن املراسالت إىل قسمنيانقسم الفق

 .واسع

 :املعنى الضيق للمراسالت -0
قصرها على الرسائل املكتوبة دون سواها من املراسالت اليت يتم التخاطب 

اخلطابات والطرود : "فيها بوسائل شفوية، كما عرف بعض الفقه املراسالت بأهنا

أيًا كانت الطريقة اليت  (1)ربيد والربقوالربقيات اليت توجد لدى مكاتب ال

ترسل هبا سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو كانت عبارة عن بطاقة 

  .(2)مكشوفة طاملا أن مرسلها أراد عدم اطالع غري املرسلة إليه عليها

ذ يرى فقهاء القانون املدين أن الرسالة يقصد هبا الورقة املكتوبة اليت إ

شخص إىل آخر ينقل فيها خربا أو فكرا أو ينهي إليه أمرا، وتقوم على  يبعث هبا

                                                 

، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، أسباب بطالن الضبط والتفتيششريف بدوي،  - 1

 .841 ص م،0020

، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائيةمحد فتحي سرور، أ - 2

 .572ص  ،م0003الطبعة السابعة، 
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نقل هذه الرسالة عادة مصلحة الربيد، كما قد يستلمها الشخص مباشرة بطريق 

 .(1)رسول أو تتم بالتفاهم كما لو كان املرسل إليه أصم

وقد وجد هذا االجتاه تأييد يف بعض الدساتري مثل الدستور اململكة 

يف الفصل احلادي عشر منه، وكذلك دستور تونس لعام  0078لعام  املغربية

 .يف الفصل التاسع منه 0050

 : املعنى الواسع للمراسالت -8
تبىن إجتاه آخر من الفقه معىن واسع للمراسالت لتشمل املراسالت 

 .(2)املكتوبة الربيدية والربقية واهلاتفية

لذا يقول بعض الفقه بأنه ينصرف القصد باملراسالت إىل كافة الرسائل 

املكتوبة، سواء مت إرساهلا بطريق الربيد أو بواسطة رسول خاص، وإىل 

التلكسات والفاكس والرسائل املرسلة بواسطة أجهزة احلاسوب والربقيات، 

ه مل ويستوي أن تكون ببطاقة مكشوفة، طاملا أن الواضح من قصد املرسل أن

 .(3)يقصد إطالع الغري عليها بدون متييز

ففقهاء القانون اجلنائي يرون بأن مدلول كلميت الرسائل واخلطابات يتسع 

يف حد ذاته فيشمل كافة اخلطابات والرسائل والطرود والرسائل 

 . (4)، كما تندرج حتته املكاملات اهلاتفية(التيليغرافية)الربقية

                                                 

دار النهضة  ،(حق امللكية) 2، ج الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق السنهوري،  - 1

 .637 ص العربية، القاهرة، مصر،

، منشأة املعارف، اإلسكندرية، النظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغين بسيوين،  - 2

 .874ص  م،0007

، جملة القانون واالقتصاد، احلق يف احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائيأمحد فتحي سرور،  - 3

 .65ص  م،0026العدد الرابع، 

ية، القاهرة، ، دار النهضة العرباحلرية الشخصية وحرمة احلياة اخلاصةشوقي اجلرف،  - 4

 .640 ص ،0003، 0مصر، ط 
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يف  0071الدساتري اليت تبنت هذا االجتاه الدستور العراقي لعام  ومن

منه والدستور املصري  02يف املادة  0058منه والدستور األردين لسنة  83املادة 

 . منه 65يف املادة  0070لسنة 

 : تعريف املراسالت واالتصاالت اخلاصة يف القانون اجلزائري –ثانيا  
م الواسع للمراسالت إذ ذكر املراسالت أخذ املشرع اجلزائري باملفهو

 واالتصاالت يف نصوص متفرقة كما سنتطرق هلا يف هذه الدراسة

 16-02من القانون رقم  04- 0ولقد عرف املراسلة اإللكترونية يف املادة 
الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت اإللكترونية يف املادة  (1)

اتصال جمسد يف شكل كتايب على : " ف املراسلة بأهناالتاسعة منه فقد عر

دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتم إيصاله وتسليمه إىل العنوان املبني من 

طرف املرسل نفسه أو بطلب منه، ال تعد الكتب والفهارس واجلرائد والدوريات 

 ".كمادة مراسالت 

السابق ذكره، فإنه يقصد  (2) 16 – 10و من القانون رقم – 8ووفقا للمادة 

أي تراسل أو إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات أو : " باالتصاالت اإللكترونية

 ".كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات خمتلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

السابق ذكره، تعريفا  16 -02من القانون رقم  0-01كما أوردت املادة 

كل إرسال أو تراسل أو استقبال عالمات أو : "ى أهنالالتصاالت اإللكترونية عل

                                                 
الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة  8102مايو  01املؤرخ يف  16-02أنظر قانون رقم  - 1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية بالربيد واالتصاالت اإللكترونية

 .4 ص ،8102مايو  03، الصادرة يف 87الشعبية، العدد 
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات  16-10رقم  قانون - 2

اإلعالم واالتصال ومكافحتها اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 

 .5 ص السابق ذكره،
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إشارات أو كتابات أو صور او أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، 

 .(1)"عرب األلياف أو األسالك البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

ومن خالل التعاريف السالفة الذكر يتبني بأن وسائل االتصال اليت يتم 

، (2)اهلاتف، الفاكس: نقل الرسائل من املرسل إىل املرسل إليه تشملمن خالهلا 

 .(5)األنترنات (4)، األقمار الصناعية(3)التلكس

 ضوابط احلماية اجلزائية للحق يف سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة: الفرع الثاني

                                                 
الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد  8102مايو  01املؤرخ يف  16-02رقم  قانون - 1

واالتصاالت اإللكترونية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 

 .4، 5ص ص  السابق ذكره،
جهاز يقوم ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق املكتوبة عرب  :يقصد بالفاكس - 2

معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا حممد دياب مفتاح، : خطوط اهلاتف العادي، انظر

 .43 ص ،0005، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، مصر، املعلومات واالتصاالت
بائية ترسل عرب أسالك نظام لنقل الرسائل يعمل وفق نبضات كهر": يقصد بالتلكس - 3

 ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليمرحبي مصطفى عليان وحممد عبد الدبس، : ، انظر"الربق

 .014ص  ،0000دار الصفاء، عمان، 
مركبة فضائية تدور حول الكرة األرضية هلا أجهزة لنقل ": يقصد باألقمار الصناعية - 4

حمطات ) رسل حمطات على سطح الكرة األرضيةإشارات الربق والراديو واهلاتف والتلفزين وت

اإلشارات إىل القمر الصناعي الذي يبث اإلشارات بعد ذلك إىل حمطات أرضية أخرى، ( أرضية

الرا عادل جبار : أنظر" وجاءت فكرة األقمار الصناعية معززة لطرق االتصال عرب األثري

املركز العريب للنشر والتوزيع،  ، دراسة مقارنة،محاية املنافسة يف قطاع االتصاالتالزندي، 

 .74-75 صص  ،8102
األنترنات هي إحدى طرق االتصال اليت تعتمد على إنشاء اتصال عرب األقمار الصناعية  - 5

بني جهاز احلاسوب الشخصي أو جهاز آخر ومزود خدمة األنترنات الذي قد يتواجد يف بلد 

اآلخرين وهناك عدة خدمات تقدمها  خمتلف عن بلد املستخدم ومن خالله ميكن التواصل مع

: أنظر" األنترنات كاحملادثات، خدمة شبكة املواقع، واب سايت، خدمة الربيد اإللكتروين

 .31 ص ،بوحسان سارة كزنة، املرجع السابق
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املشرع اجلزائري حلماية حق الشخص يف سرية مراسالته  استوجب

 :واتصاالته توفر مجلة من الشروط متثلت يف التايل

 :أن يكون حمل احلماية مراسلة أو اتصال -أوال
حىت حيضا الشخص باحلماية اجلزائية يستوجب أن يكون حمل احلماية 

من الدستور اجلزائري نالحظ أنه  64وبالرجوع لنص املادة  مراسلة أو اتصال،

جاء شامال لكل وسائل التراسل واالتصال دون حتديد هلا، مما يعين أهنا تشمل 

االتصال عرب اهلاتف احملمول أو األنترنات أو الربيد اإللكتروين أو املراسالت 

تصال أي الربيدية أو غريها،، وبذلك ترك الباب مفتوحا لتشمل وسائل اال

 . تقنية حديثة مما يعين تبين املشرع اجلزائري للمفهوم الواسع للمراسلة

 :الطابع اخلاص والسري للمراسلة أو االتصال -ثانيا 
ال غىن عن السرية يف احلديث عن احلق يف املراسالت واالتصاالت فهي 

فلوال رغبة الفرد  أهم ركائز هذا احلق الذي ينشأ بوجود السرية ويزول بزواهلا،

يف احلفاظ على تلك السرية ملا وجد أصال احلق يف املراسالت واالتصاالت، 

فلتكون الرسالة أو االتصال حمال للحماية اجلزائية البد أن تتمتع بالصفة 

 .اخلاصة أو السرية

: ، إذ أقر بعض الفقه بأن(1)"النبأ الذي يهم صاحبه كتمانه: "والسر هو

إذا كانت هناك مصلحة يعترف القانون يف حصر العلم هبا يف الواقعة تعد سرا "

 . (2)"شخص أو أشخاص حمدودين

لذا ميكن القول بأن سرية املراسلة تنتهك إذا كان احلديث الذي اطلع 

 .عليه اجلاين ذو طابع خاص

                                                 
، دار الفكر العريب، القاهرة، جرائم االعتداء على األشخاص واألموالرؤوف عبيد،  - 1

 .800ص  م،0076الطبعة السادسة، 
، دار النهضة العربية، 8 ، القسم اخلاص، طشرح قانون العقوباتعبد الستار فوزية،  - 2

 .431 ص ،8111القاهرة، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0044 - 

 

وقد اختلفت الدول يف حتديد املعيار املعتمد يف سبيل حتديد نطاق هذه 

، (1)فبعض الدول اعتمدت على املعيار املستمد من طبيعة احلديث ذاته احلماية،

فال تكرس احلماية اجلزائية إذا كان احلديث موضوع اجلرمية ذو طابع عام، 

أكان مكانا عاما أم خاصا، فال تكرس  (2)والبعض اآلخر تبىن معيار مكان احملادثة

عيار بطبيعة املكان، فكلما احلماية حلديث جرى يف مكان عام، فالعربة يف هذا امل

 . (3)كان املكان خاصا اعترب احلديث خاصا وسريا

مكرر من قانون العقوبات اجلزائري تبني لنا  313وباستقراء نص املادة 

بأن املشرع قد فرق بني احملادثات والصورة يف أخذه بأحد املعيارين السابقني، 

ة خاصة وسرية دون حيث جرم االعتداء على األحاديث مىت كانت هلا طبيع

االلتفات إىل طبيعة املكان الذي صدرت فيه، يف حني جرم االعتداء على الصورة 

 . إذا كان الشخص املراد أخذ صورته متواجد يف مكان خاص

 :أن يكون التعدي على احلق يف سرية املراسلة بغري إذن صاحبه أو رضاه -ثالثا
أو من األفراد أحيانا  يقصد بالرضى السماح للغري من السلطة غالبا،

بالتنصت على االتصاالت الشخصية ملن صدر عنه الرضا، كأن يسمح له يف غري 

احلاالت املصرح هبا قانونا بتسجيل أو بنقل أو باستراق السمع حلديث خاص أو 

حلديث تيليفوين، كما يتصور الرضا باستخدام الغري ملضمون احلديث أو الرسائل 

 .(4)كدليل جنائي

                                                 
من قانون العقوبات  0-884أعتمد هذا املعيار املشرع الفرنسي يف الفقرة األوىل من املادة  - 1

 .0008الفرنسي لعام 
 .من قانون العقوبات املصري 310ادة أعتمد هذا املعيار املشرع املصري يف امل - 2
أن الذي ينبغي  :يف قرار هلا أقرت فيه Aix-Provenceوقد أخذت هبذا املعيار حمكمة  - 3

 :أنظر: التعويل عليه ليس حالة اخلصوصية اليت يكون عليها األفراد وإمنا طبيعة املكان ذاته

 Trib ,corr ,- Aix –en-Provence,16 october,1973,j,c,p1974-2-17623. 
التنصت والتلصص على سرية االتصاالت الشخصية بني التجرمي حممود أمحد طه،  - 4

 .306 ص  ، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، دون سنة نشر،واملشروعية
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رط املشرع اجلزائري لقيام جرمية انتهاك سرية املراسالت وقد اشت

واالتصاالت عدم رضى صاحب الرسالة أو احلديث أو الصورة أو التسجيل، فإذا 

لذا ذهب املشرع اجلزائري إىل ختويل صاحب السر رضي بذلك تنتفي اجلرمية،

دون أن  احلق يف التنازل عن حقه هذا والسماح للغري باإلطالع على مكنون أسراره

تنطوي أفعاهلم عندئذ على وقائع جمرمة طاملا تقيدت بشروط ونطاق ذلك 

 .الرضى

 وعية لسرية املراسالت واالتصاالتاحلماية اجلزائية املوض: املبحث األول
عمل املشرع اجلزائري على توفري محاية جزائية موضوعية فعالة 

للمراسالت واالتصاالت اخلاصة من خالل املصادقة على االتفاقية العربية 

املؤرخ يف  16-02قانون رقم ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، قانون العقوبات و

تصاالت الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واال 8102مايو  01

 :وسنتطرق إىل كل ذلك من خالل ما يلي اإللكترونية

ملكافحة جرائم  احلماية اجلزائية املوضوعية وفقا لالتفاقية العربية: املطلب األول
 8101تقنية املعلومات لسنة 

مؤرخ  858-06واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي رقم 

ى االتفاقية العربية ملكافحة ، يتضمن التصديق عل8106سبتمرب سنة  2يف 

، وقد 8101ديسمرب سنة  80جرائم تقنية املعلومات، احملرر بالقاهرة بتاريخ 

عملت هذه االتفاقية على توفري محاية جزائرية ملراسالت الشخص واتصاالته 

 :(1)اليت جترى عن طريق تقنية املعلومات، من خالل جترمي اجلرائم التالية

 (: 4املادة )جرمية الدخول غري املشروع  - 0
الدخول أو البقاء وكل اتصال غري مشروع مع كل أو جزء من : ويتمثل يف

تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو . تقنية املعلومات أو االستمرار به

                                                 
، السنة 57اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -1

 .7-6 صص  ،8106سبتمرب سنة  82ون، الصادرة يف الواحدة واخلمس
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حمو أو تعديل أو تشويه أو نسخ : البقاء أو االتصال أو االستمرار هبذا االتصال

أو تدمري للبيانات احملفوظة ولألجهزة واألنظمة اإللكترونية وشبكات  أو نقل

 .االتصال وإحلاق الضرر باملستخدمني واملستفيدين، احلصول على معلومات سرية

 (: 7  املادة)جرمية االعرتاض غري املشروع  - 8
االعتراض املتعمد بدون وجه حق خلط سري البيانات بأي من الوسائل 

 .أو استقبال بيانات تقنية للمعلومات الفنية وقطع بث

 (: 2 املادة)االعتداء على سالمة البيانات  - 3
تدمري أو حمو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية : عن طريق

املعلومات قصدا وبدون وجه حق، وللطرف أن يستلزم لتجرمي األفعال السابقة، 

 .أن تتسبب بضرر جسيم

 (: 0  املادة)جرمية إساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات  -6
 : من خاللوذلك 

أية أدوات أو برامج : إنتاج أو بيع أو شراء أو استرياد أو توزيع أو توفري -

مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة السادسة إىل املادة 

دخول أو معلومات مشاهبة يتم  الثامنة، كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة

بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها ألية من اجلرائم املبينة يف 

 املادة السادسة إىل املادة الثامنة، 

حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة يف الفقرتني أعاله بقصد استخدامها  - 

 .سة إىل املادة الثامنةلغايات ارتكاب أي من اجلرائم املذكورة يف املادة الساد

 (:00  املادة)الشروع واالشرتاك يف ارتكاب اجلرائم  -5
االشتراك يف ارتكاب أية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها : من خالل

يف هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب اجلرمية يف قانون الدولة الطرف، الشروع يف 

 .من هذه االتفاقيةارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين 
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 احلماية اجلزائية املوضوعية من خالل قانون العقوبات: املطلب الثاني
يقضي قانون العقوبات حبرمة الرسائل الربيدية والربقيات ويعاقب على 

فضها أو تسهيل ذلك، كما جيرم ويعاقب على املساس حبرمة احلياة اخلاصة 

 :التايل على النحو(1)للمواطن فيما يتعلق باملكاملات

 : 8116نوفمرب سنة  01املؤرخ يف  05/16تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم  -0
متم املشرع اجلزائري قانون العقوبات، الفصل الثالث من الباب الثاين من 

، بقسم سابع 8116نوفمرب  01املؤرخ يف  05/16الكتاب الثالث بالقانون رقم 

، احتوى على أهم "اجلة اآللية للمعطياتاملساس بأنظمة املع"حتت عنوان  0مكرر 

 306إىل  306اجلرائم اليت تستهدف األنظمة املعلوماتية، وذلك يف املواد من 

 :(2)وهي 17مكرر 

 

                                                 
، دراسة مقارنة، دار هومة، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائيجنيمي مجال،  -1

 .666-663 صص  ،8100اجلزائر، 
اإلطار القانوين ملواجهة خمتار األخضري، : أنظر يف تلك اجلرائم يف القانون اجلزائري -2

حماربة : ، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل حولجرائم املعلوماتية يف الفضاء االفتراضي

؛ 54 ص ،8101ماي  4-5اجلرمية املعلوماتية، مركز البحوث القانونية والقضائية، اجلزائر 

قدم إىل ، حبث مجرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطياتمناصرة يوسف، : وكذلك

حماربة اجلرمية املعلوماتية، مركز البحوث القانونية والقضائية، : امللتقى الدويل حول

نوفمرب سنة  01املؤرخ يف  05-16قانون رقم : ؛ كذلك70ص  ،8101ماي  4-5اجلزائر 

، واملتضمن قانون العقوبات 0044يونيو سنة  2املوافق ل  054-44يعدل ويتمم األمر ، 8116

، السنة الواحدة 70مسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد اجلريدة الر

؛ واألحكام اخلاصة باجلرمية 08-00 ص  ،8116نوفمرب سنة  01واألربعون، الصادرة يف 

، دراسة مقارنة، اجلرمية املعلوماتيةغنية باطلي، : املعلوماتية كصورة للجرمية االلكترونية

احلماية اجلنائية وما بعدها؛ بدري فيصل،  033 ص ،8105ر، الدار اجلزائرية، اجلزائ

-8108بن عكنون، –، كلية احلقوق 0، جامعة اجلزائر للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري

 .وما بعدها 74 ص ،8103
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الدخول خلسة : واليت تتمثل يف :مكرر 306ملنصوص عليها يف املادة اجلرائم ا -أ

املعلوماتية، تعديل أو حذف لألنظمة املعلوماتية، البقاء غري املشروع يف األنظمة 

معطيات املنظومة نتيجة الدخول غري املشروع، اإلضرار بنظام تشغيل املنظومة 

 .على إثر الدخول أو البقاء غري املشروع

إدخال معطيات يف : وهي  : 0مكرر  306اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -ب

 .ومة معلوماتية خلسةمنظومة معلوماتية خلسة، إزالة أو تعديل معطيات يف منظ

القيام عمدا أو خلسة  : 8مكرر  306اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -ج 

بتصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر معطيات متكن من ارتكاب جرائم 

املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال 

 .املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات معطيات متحصل عليها من جرائم

تتمثل يف ارتكاب اجلرائم  :3 مكرر  306اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -د 

سالفة الذكر إضرار بالدفاع الوطين أو اهليئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون 

 .العام

حبيث تنص  :5  مكرر 306املنصوص عليها يف املادة : جرمية االتفاق اجلنائي -هـ 

كل من شارك يف جمموعة أو يف اتفاق تألف "قانون العقوبات  5مكرر  306ادة امل

بغرض اإلعداد جلرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها قي هذا القسم وكان 

بالعقوبات املقررة هذا التحضري جمسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب 

 ".للجرمية ذاهتا

نصت : الشروع يف ارتكاب اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات جرمية -و 

يعاقب على الشروع يف ارتكاب جنح "قانون العقوبات  7مكرر  306ادة امل

 (1) ".املنصوص عليها يف هذا القسم بالعقوبات املقررة للجنحة ذاهتا 

                                                 
أنظر يف كل ما سبق استعراضه عن الشروع يف ارتكاب اجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية،  -1

، الطبعة الثانية، دار هومة، اية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائرياحلمأمال قارة، 

 .033-038 صص  ،8117اجلزائر، 
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 :(8114ديسمرب  81مؤرخ يف  83-14قانون رقم ) 037املادة  - 8
كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة )

للربيد يقوم بفض أو اختالس أو إتالف رسائل مسلمة إىل الربيد أو يسهل فضها 

سنوات ( 5)أشهر إىل مخس ( 3)أو اختالسها أو إتالفها يعاقب باحلبس من ثالثة 

 .دج 5110111دج إىل  310111وبغرامة من 

نفسها كل مستخدم أو مندوب يف مصلحة الربق خيتلس  ويعاقب بالعقوبة

 .أو يتلف برقية أو يذيع حمتواها

ويعاقب اجلاين فضال عن ذلك باحلرمان من كافة الوظائف أو اخلدمات 

 (.العمومية من مخس إىل عشر سنوات

 :(8114ديسمرب  81مؤرخ يف  83-14قانون ) 313املادة  - 3
من يفض أو يتلف رسائل أو مراسالت موجهة إىل الغري وذلك بسوء  كل)

( 0)يعاقب باحلبس من شهر  037نية ويف غري احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

دج أو بإحدى هاتني  0110111دج إىل  850111وبغرامة من ( 0)إىل سنة 

 (.العقوبتني فقط

 :(8114يسمرب د 81مؤرخ يف  83-14قانون : )مكرر 313املادة  - 6
سنوات وبغرامة من ( 3)أشهر إىل ثالث ( 4)يعاقب باحلبس من ستة )

دج، كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة  3110111دج إىل  510111

 :لألشخاص، بأية تقنية كانت وذلك

التقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة، أو سرية، بغري إذن  -0

 صاحبها أو رضاه،

التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص، بغري إذن صاحبها ب -8

 . أو رضاه

يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة 

 .بالعقوبات ذاهتا املقررة للجرمية التامة

 (.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية
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احملدد  16-02قانون رقم احلماية اجلزائية املوضوعية من خالل  :املطلب الثالث
 الربيد واالتصاالت اإللكرتونية للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واالتصاالت اإللكرتونية

سابق الذكر، على مجلة من اجلرائم اليت متس  16-02نص قانون رقم 

 :(1)بسرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة، نوجزها يف التايل

يلتزم املتعاملون وكذا مستخدموهم باحترام سرية املراسالت  041املادة  -

الصادرة عن طريق املراسالت اإللكترونية وشروط محاية احلياة اخلاصة 

 .واملعلومات االمسية للمشتركني

انتهاك : سابق الذكر على جرمية 16-02من القانون رقم  046املادة  -

ريق الربيد أو االتصاالت اإللكترونية أو إفشاء سرية املراسالت املرسلة عن ط

مضموهنا أو نشره أو استعماله دون ترخيص من املرسل إىل املرسل إليه أو 

 .اإلخبار بوجودها

فتح أو حتويل أو ختريب الربيد من طرف متعامل للربيد : 045/0املادة  -

 .أو يساعد يف ارتكاب هذه األفعال

حتويل متعامل االتصاالت اإللكترونية، بأي طريقة  :045/8املادة  -

كانت، املراسالت الصادرة أو املرسلة أو املستقبلة عن طريق االتصاالت 

 . اإللكترونية، أو أمر أو ساعد يف ارتكاب هذه األفعال

فتح أو حتويل أو ختريب الربيد من طرف عون مستخدم : 0-044املادة  -

 .ممارسة مهامه من طرف متعامل للربيد يف إطار

حتويل بأي طريقة كانت املراسالت اإللكترونية أو : 8-044املادة  -

املرسلة أو املستقبلة عن طريق االتصاالت اإللكترونية من طرف كل شخص 

                                                 
مايو  03، املتضمن قانون الربيد واالتصاالت اإللكترونية، املؤرخ يف 16-02قانون رقم  - 1

 السابق ذكره، ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،8102سنة 

 .30 – 31 صص 
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مستخدم لدى متعامل لالتصاالت اإللكترونية، أو أمر أو ساعد يف ارتكاب هذه 

 .األفعال

 اإلجرائية للمراسالت واالتصاالت اخلاصةاحلماية اجلزائية  :املبحث الثاني
ويف هذا اجملال سنجيب على أهم إشكال يطرح على الصعيدين الفقهي 

ما مدى مشروعية بعض اإلجراءات املتبعة يف التحري والقانوين، متمثلة يف 

والتحقيق عن بعض اجلرائم، نظرا ملساسها حبق الفرد يف سرية مراسالته 

دستوريا ودوليا يف إطار االتفاقيات الدولية املنظمة  واتصاالته اخلاصة، احملمية

 .؟حلقوق اإلنسان

عمل املشرع اجلزائري على مواكبة التشريعات اجلنائية املتقدمة يف 

مكافحة بعض اجلرائم اخلطرية عن طريق تطوير إجراءات التحري والتحقيق، 

مراقبة  اعتراض املراسالت السلكية والالسلكية،خبلق إجراءات جديدة، منها 

االتصاالت اإللكترونية، مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف 

حينها وعلى حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري، ولقد نظمت أحكام هذه 

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية : اإلجراءات احلديثة من خالل

وقانون اإلجراءات اجلزائية، اليت صادقت عليها اجلزائر  8101املعلومات لسنة 

السابق الذكر، ولقد وضع املشرع أحكام وقيود يلزم  16-10ومن خالل قانون 

للسلطات القائمة إتباعها عند اللجوء هلذه اإلجراءات وذلك لتحقيق التوازن بني 

مكافحة اجلرمية من جهة ومحاية احلياة اخلاصة لألفراد إزاء هذه اإلجراءات 

  :ض كل ذلك يف اآليتمن جهة أخرى وسنعر

احلماية اجلزائية اإلجرائية وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم : املطلب األول
  8101تقنية املعلومات لسنة 

سنتطرق يف هذا املطلب إىل إجراء التحفظ العاجل على البيانات املخزنة 

 :يف تقنية املعلومات وعلى اجلمع الفوري للمعلومات وذلك كالتايل
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 :إجراء التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية املعلومات: الفرع األول
سنتناول هذا اإلجراء من خالل حتديد مفهومه، مث بيان أحكامه من خالل 

 :، وذلك كاآليت8101االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 

 :مفهوم اإلجراء -أوال
تحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية حيتوي هذا اإلجراء على ال

 .املعلومات والتحفظ العاجل والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني

 :(1)مفهوم التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية املعلومات -0

اليت  au données stockéesينطبق هذا اإلجراء على البيانات املخزنة 

عن طريق حائزي البيانات  archivéesواالحتفاظ هبا  collectéesسبق جتميعها 

Les détenteurs de données بيد (مزودي اخلدمات)، مثال ذلك مقدمي اخلدمات ،

 en temps réel( اجلمع الفوري)أهنا ال تنطبق على التجميع يف الوقت الفعلي 

( ومات تتبع املستخدمنيعلى معل)والتحفظ املستقبلي على البيانات املتعلقة باملرور 

(. اعتراض معلومات احملتوى)أو الولوج يف الوقت الفعلي إىل حمتوى االتصاالت 

 .إذ أن هذه املسائل متت معاجلتها

وبالنسبة لغالبية الدول، فإن التحفظ على البيانات يعد سلطة أو إجراء 

ام يف جمال فهو أداة جديدة للتنقيب اهل. قانونيا جديدا كليا يف القانون الداخلي

الكفاح ضد اإلجرام املعلومايت واجلرائم املتصلة به، وباألخص ضد اجلرائم 

 :املرتكبة بواسطة شبكة االنترنت وذلك للمربرات التالية

 :مفهوم التحفظ العاجل والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني -8

واحد أو عدة مقدمني  (مزود اخلدمة)حينما يكون هناك مقدم خدمة 

قد سامهوا يف نقل اتصال معني، فإن التحفظ العاجل ( مزودي اخلدمة)للخدمة 

ميكن أن يتم من ( احلفظ العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني)على بيانات املرور 

                                                 
، معلقا عليها، الطبعة اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتيةهاليل عبد الاله أمحد،  -1

 .وما بعدها 000ص  .8117األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بيد أن هذه املادة مل حتدد الوسائل اليت من خالهلا ميكن حتقيق . خالهلا مجيعا

للقانون الداخلي ليحدد الطريقة اليت تتالئم مع نظامه  ذلك، تاركة هذا األمر

 .(1)القانوين واالقتصادي

التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية املعلومات وفقا لالتفاقية  -ثانيا
 :8101العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات املربمة  تناولت

التحفظ العاجل على البيانات املخزنة والتحفظ العاجل  8101بالقاهرة سنة 

 :والكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمني وفقا ملا يلي

 :التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنية املعلومات -0
 : (2)تفاقية على أنهمن اال 83نصت املادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات  -0"

املختصة من إصدار األمر أو احلصول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة مبا 

يف ذلك معلومات تتبع املستخدمني واليت خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا 

 .عرضة للفقدان أو التعديل كان هناك اعتقاد أن تلك البيانات

كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة  تلتزم -8

بواسطة إصدار أمر إىل شخص من أجل حفظ معلومات تقنية املعلومات ( 0)

املخزنة واملوجودة حبيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه حبفظ وصيانة سالمة 

من اجل متكني السلطات . ا قابلة للتجديديوم 01تلك املعلومات ملدة أقصاها 

 .املختصة من البحث والتقصي

                                                 
يف النظام  ،كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتيةهاليل عبد الاله أمحد،  -1

وما  001 ص ،8100البحريين على ضوء اتفاقية بودابيست، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .بعدها
، يتضمن التصديق على 8106سبتمرب سنة  2، املؤرخ يف 858-06مرسوم رئاسي رقم  -2

 االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

 .7ص  الدميقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية إللزام الشخص  -3

املسؤول عن حفظ تقنية املعلومات لإلبقاء على سرية اإلجراءات طوال الفترة 

 (.القانونية املنصوص عليها يف القانون الداخلي

 :الكشف اجلزئي ملعلومات تتبع املستخدمنيالتحفظ العاجل و -8
 :(1)من االتفاقية، حبيث 86نصت عليه املادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية فيما خيص معلومات )

 :تتبع املستخدمني من أجل

توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني بغض النظر عن  ضمان -0

 .اشتراك واحد أو أكثر من مزودي اخلدمة يف بث تلك االتصاالت

ضمان الكشف العاجل للسلطات املختصة لدى الدولة الطرف أو  -8

لشخص تعينه تلك السلطات ملقدار كاف من معلومات تتبع املستخدمني لتمكني 

 (.ديد مزودي اخلدمة ومسار بث االتصاالتالدولة الطرف من حت

 اجلمع الفوري للمعلومات: الفرع الثاني
سنتكلم على مفهوم اإلجراء وعلى أحكامه وفقا لالتفاقية العربية 

 :حسب ما يلي 8101ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة 

 :(2)مفهوم اإلجراء -أوال

تعين أن هذا العنوان يطبق  "اجلمع الفوري"أو " يف الوقت الفعلي"عبارة  

على جتميع أدلة احملتويات املتعلقة باالتصاالت يف فترة اإلنتاج وجتميعها حلظة 

 .النقل عرب االتصال

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمرب سنة  2، املؤرخ يف 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

 .2ص  الدميقراطية الشعبية، املصدر السابق،
ص  ه أمحد، كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية، املرجع السابق،هاليل عبد الال -2

 .وما بعدها 803
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البيانات املتعلقة باملرور : البيانات اليت يتم جتميعها تنقسم إىل نوعني

ات اعتراض معلوم)والبيانات املتعلقة باحملتوى  (معلومات تتبع املستخدمني)

وبالنسبة للنوع األول فتعرف بأهنا كل البيانات اليت تعاجل االتصاالت . (احملتوى

اليت متر عن طريق نظام معلومايت، واليت يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام 

أصل : املعلومايت بوصفه عنصرا يف سلسلة االتصال، مع تعيني املعلومات التالية

تصال، خط السري، ساعة االتصال، تاريخ االتصال، مقصد أو اجلهة املقصودة باال

أما بالنسبة للنوع . االتصال، حجم االتصال، وفترة االتصال أو نوع اخلدمة

فتشري إىل احملتوى اإلخباري لالتصال، مبعىن مضمون االتصال أو : الثاين

الرسالة أو املعلومات املنقولة عن طريق االتصال، فيما عدا البيانات املتعلقة 

 . باملرور

اجلمع الفوري للمعلومات وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات  -ثانيا
 8101لسنة 

نصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، ضمن الفصل 

الثالث اخلاص باألحكام اإلجرائية، على التزام الدول األطراف بتبين يف 

ءات الضرورية جلمع األدلة عن اجلرائم قانوهنا الداخلي التشريعات واإلجرا

اجلمع الفوري : على 80و 82بشكل إلكتروين، حيث نصت االتفاقية يف املادتني 

 :ملعلومات تتبع املستخدمني، واعتراض معلومات احملتوى ونظمتهما وفقا ملا يلي

 اجلمع الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني  -0
 : حبيث( 82املادة )نصت عليه املادة 

تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية لتمكني السلطات  -0)

 : (1)املختصة من

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمرب سنة  2، مؤرخ يف 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

 .0-2 صص  لشعبية، السابق ذكره،الدميقراطية ا
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مجع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة ( أ 

 الطرف،

 : إلزام مزود اخلدمة ضمن اختصاصه الفين بأن( ب 

 جيمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو -

يتعاون أو يساعد السلطات املختصة يف مجع وتسجيل معلومات تتبع  -

املستخدمني بشكل فوري مع االتصاالت املعنية يف إقليمها واليت تبث بواسطة 

 .تقنية املعلومات

إذا مل تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوين الداخلي تبين  -8

ا تبين إجراءات أخرى فيمكنه( أ-0)اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 

بالشكل الضروري لضمان اجلمع أو التسجيل الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني 

املرافقة لالتصاالت املعنية يف إقليمها باستخدام الوسائل الفنية يف ذلك 

 (.اإلقليم

 :اعرتاض معلومات احملتوى -8
 :حيث 80تكلمت عليه االتفاقية باملادة 

بتبين اإلجراءات التشريعية والضرورية فيما تلتزم كل دولة طرف  -0) 

خيص بسلسلة من اجلرائم املنصوص عليها يف القانون الداخلي، لتمكني السلطات 

 :(1)املختصة من

اجلمع أو التسجيل من خالل الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، ( أ 

 أو 

                                                 
، يتضمن التصديق على 8106سبتمرب سنة  2، مؤرخ يف 858-06مرسوم رئاسي رقم  -1

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

 .0 ص الدميقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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ومساعدة السلطات املختصة يف مجع أو تسجيل معلومات  التعاون( ب

احملتوى بشكل فوري لالتصاالت املعنية يف إقليمها واليت تبث بواسطة تقنية 

 .املعلومات

إذا مل تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوين الداخلي تبين  -8

رى فيمكنها تبين إجراءات أخ( أ-0)اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 

بالشكل الضروري لضمان اجلمع والتسجيل الفوري ملعلومات احملتوى املرافقة 

 .لالتصاالت املعنية يف إقليمها باستخدام الوسائل الفنية يف ذلك اإلقليم

تلتزم كل دولة طرف باختاذ اإلجراءات الضرورية إللزام مزود خدمة -3

صوص عليها يف هذه باالحتفاظ بسرية أية معلومات عند تنفيذ الصالحيات املن

 (.املادة

 احلماية اجلزائية اإلجرائية من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية : املطلب الثاني
متم قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بالباب الثاين من الكتاب األول 

يف "بفصل رابع بعنوان  8114ديسمرب  81املؤرخ يف  88-14بالقانون رقم 

 45ويشمل املواد من " يل األصوات والتقاط الصوراعتراض املراسالت وتسج

 :حيث 01مكرر  45إىل  5مكرر 

جيوز لرجال الشرطة القضائية إذا اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية 

، القيام باعتراض املراسالت، تسجيل (1)املتلبس هبا أو التحقيق االبتدائي

ن إجراءاهتم األصوات والتقاط الصور لكنه قيدهم جبملة من الشروط لتكو

 :صحيحة ومنتجة آلثارها وهي

أن يقوم الضباط هبذه األعمال سعيا للكشف عن جرائم حددها املشرع  -

جرائم املخدرات، اجلرائم املنظمة العابرة للحدود : وهي 5مكرر  45يف املادة 

الوطنية، اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، جرائم تبييض 

                                                 
 .هو التحريات األولية للضبطية املقصود بالتحقيق االبتدائي، -1
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اإلرهاب، اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، جرائم  األموال، جرائم

 .الفساد

ما يالحظ أن املشرع اجلزائري عدد هذه اجلرائم على سبيل احلصر وقد 

يرجع هذا للخطورة اإلجرامية هلذه األفعال وأثرها على السياسة العامة يف 

أما إذا كانت هذه األعمال يف غري هذه اجلرائم فإجراؤها  الدولة واقتصادها،

 (1).باطل

للقيام باألعمال احملددة -أن يصدر اإلذن إىل ضباط الشرطة القضائية  -

، (2)، مكتوبا من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق املختصني5مكرر  45يف املادة 

 :بأن يأذنوا مبا يلي

ريق وسائل االتصال السلكية اعتراض املراسالت اليت تتم عن ط* 

 ،(3)والالسلكية

                                                 
، الضبطية القضائية يف القانون اجلزائرياملرجع السابق، : نصر الدين هنوين ودارين يقدح -1

 .72 ص ،8100دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثانية، 
أن  81/08/8114كانت القاعدة العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري قبل  -2

اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور من اإلجراءات القضائية اليت ال جيوز 

اختاذها إال على مستوى التحقيق القضائي مبوجب أمر من قاضي التحقيق، وال ميكن اللجوء 

لتحريات األولية حىت ولو تعلق األمر حبالة تلبس، مث استحدث املشرع إليها خالل مرحلة ا

من خالل  81/08/8114املؤرخ يف  88-14اللجوء إىل هذه األساليب مبوجب القانون رقم 

وأما يف فرنسا فقد استحدثها مبوجب قانون )منه  01مكرر  45إىل  5مكرر  45استحداث املواد 

وما بعده من قانون اإلجراءات اجلزائية  05-714الذي استحدث املواد  10/13/8116

جنيمي مجال، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي، املرجع : أنظر يف ذلك(. الفرنسي

 .650 ص السابق،
املقصود باملراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، كل تراسل أو  -3

ور أو أصوات أو معلومات خمتلفة عن ص  ات أو كتابات أوإرسال أو استقبال عالمات أو إشار

طريق األسالك أو البصريات أو الالسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسة 

 =، حيدد8111غشت سنة  15، املؤرخ يف 13-8111من قانون رقم  80-2حسب املادة 
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وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة املعنيني، من أجل التقاط وتثبيت * 

وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة 

أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

 .يتواجدون يف مكان خاص

يسمح اإلذن املسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إىل احملالت 

من هذا القانون وبغري  67السكنية أو غريها ولو خارج املواعيد احملددة يف املادة 

 .علم أو رضا األشخاص الذين هلم حق على تلك األماكن

وكيل تنفذ العمليات املأذون هبا على هذا األساس حتت املراقبة املباشرة ل

 اجلمهورية املختص،

يف حالة فتح حتقيق قضائي، تتم العمليات املذكورة بناء على إذن من 

 .قاضي التحقيق وحتت مراقبته املباشرة

ضابط الشرطة القضائية مقيد أثناء قيامه بالعمليات احملددة يف املادة  -

 ، باحلفاظ على السر املهين حرصا على جناحها من جهة وخوفا من5مكرر  45

ذ على فشلها من جهة أخرى وهذا راجع خلطورة هذه األفعال اإلجرامية اليت تنف

، وإذا اكتشفت جرائم أخرى غري تلك اليت ورد (1)مستوى من االحتراف والسرية

 .ذكرها يف إذن القاضي، فإن ذلك ال يكون سببا لبطالن اإلجراءات العارضة

تسمح بالتعرف على جيب أن يتضمن اإلذن املذكور، كل العناصر اليت  -

االتصاالت املطلوب التقاطها كتحديد رقم اهلاتف واسم املشترك، وحتديد 

األماكن املقصودة سكنية أو غريها، وحتديد به اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل 

 (2).هذه التدابري

                                                                                                                        

اجلريدة الرمسية السلكية، القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية وال=

 .7 ص ، السنة السابعة والثالثون62العدد ، للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 .70 ص نصر الدين هنوين، دارين يقدح، املرجع السابق، -1
، دار هومة، الطبعة مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريحممد حزيط،  -2

 .003 ص ،8106التاسعة، 
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أشهر قابلة للتجديد حسب ( 16)يسلم اإلذن مكتوبا ملدة أقصاها أربعة  -

 . التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنيةمقتضيات التحري أو 

جيوز لوكيل اجلمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له،  -

ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون 

مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة باملواصالت 

 45باجلوانب التقنية للعمليات الذكورة يف املادة السلكية والالسلكية للتكفل 

 .5مكرر 

حيرر ضابط الشرطة القضائية املأذون له أو املناب من طرف القاضي  -

املختص حمضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل املراسالت وكذا عن عمليات 

وضع الترتيبات التقنية وعمليات االلتقاط والتثبيت والتسجيل الصويت أو 

البصري، ويذكر باحملضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات واالنتهاء السمعي 

 .منها

يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية املأذون له أو املناب املراسالت  -

. والصور أو احملادثات املسجلة واملفيدة يف إظهار احلقيقة يف حمضر يودع بامللف

ية، عند االقتضاء، مبساعدة وتنسخ وتترجم املكاملات اليت تتم باللغات األجنب

 .(1)مترجم يسخر هلذا الغرض

 16-10احلماية اجلزائية اإلجرائية وفقا للقانون رقم : املطلب الثالث
سابق الذكر، أحكام كل من  16-10نظم املشرع اجلزائري يف القانون رقم 

إجراء مراقبة االتصاالت اإللكترونية، مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى 

                                                 
: قانون رقم: أنظر يف إجراءات اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور -1

يونيو  2املؤرخ يف  055-44يعدل ويتمم األمر رقم ، 8114ديسمرب سنة  81، املؤرخ يف 14-88

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 0044سنة 

ديسمرب سنة  86، السنة الثالثة واألربعون، الصادرة يف 26بية، العدد الدميقراطية الشع

 .0-2 صص  ،8114
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االتصاالت يف حينها وعلى احلفظ العاجل للبيانات املعلوماتية املخزنة، وسنتكلم 

 :عن أحكام وشروط كل إجراء فيما يلي

 مراقبة االتصاالت اإللكرتونية: لالفرع األو
من القانون املتضمن القواعد  16وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة 

يات اإلعالم واالتصال ومكافحتها اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوج

سابق الذكر، على مراقبة االتصاالت االلكترونية، ونظم احلاالت اليت تسمح 

 : (1)باللجوء إىل هذا اإلجراء وهي

للوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم  -

 املاسة بأمن الدولة،

داء على منظومة معلوماتية على يف حالة توفر معلومات عن احتمال اعت -

حنو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد 

 الوطين،

ملقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب  -

 الوصول إىل نتيجة هتم األحباث اجلارية،

 .بادلةيف إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية املت -

ال جيوز إجراء عمليات املراقبة يف احلاالت املذكورة سابقا إال بإذن مكتوب 

 .من السلطات القضائية املختصة

عندما يتعلق األمر باحلالة األوىل، خيتص النائب العام لدى جملس قضاء 

اجلزائر مبنح ضباط الشرطة القضائية املنتمني للهيئة الوطنية للوقاية من 

ة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته املنصوص عليها يف اجلرائم املتصل

                                                 
، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، املؤرخ يف 16-10: قانون رقم -1

اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 

 .4 ص عبية، السابق ذكره،الدميقراطية الش
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أشهر قابلة للتجديد وذلك على ( 4)من نفس القانون، إذنا ملدة ستة  03املادة 

 .أساس تقرير يبني طبيعة الترتيبات التقنية املستعملة واألغراض املوجهة هلا

تكون الترتيبات التقنية املوضوعة لألغراض املنصوص عليها يف احلالة 

األوىل، موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من األفعال 

اإلرهابية واالعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، وذلك حتت طائلة العقوبات 

 . ياة اخلاصة للغرياملنصوص عليها يف قانون العقوبات بالنسبة للمساس باحل

 16-10من قانون  3فقرة  6ولقد أوكل املشرع اجلزائري مبوجب املادة 

املؤرخ  840-05من املرسوم الرئاسي رقم  6بند  8فقرة  6سابق الذكر، واملادة 

، احملدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية 8105أكتوبر سنة  2يف 

، مهمة (1)ولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهاللوقاية من اجلرائم املتصلة بتكن

مراقبة االتصاالت االلكترونية للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة 

 .بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، حتت سلطة القاضي املختص

 :مجع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها: الفرع الثاني
، سابق الذكر، إجراء مجع 16-10نظم املشرع اجلزائري ضمن قانون 

وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت يف حينها، وجعله من التزامات 

يف إطار )على أنه  01مقدمي اخلدمات يف مساعدة السلطات، حيث تنص املادة 

اعدة للسلطات تطبيق أحكام هذا القانون، يتعني على مقدمي اخلدمات تقدمي املس

املكلفة بالتحريات القضائية جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت 

ويتعني على مقدمي اخلدمات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوهنا ... يف حينها

                                                 
احملدد تشكيلة وتنظيم ، 8105أكتوبر سنة  2، املؤرخ يف 840-05مرسوم رئاسي رقم  -1

وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

، السنة 53العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،ومكافحتها، 

 .00-07 صص  ،8105أكتوبر سنة  2الثانية واخلمسون، الصادرة يف 
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بطلب من احملققني وكذلك املعلومات املتصلة هبا وذلك حتت طائلة العقوبات 

 .(1) (التحقيقاملقررة إلفشاء أسرار التحري و

  16-10احلفظ العاجل للبيانات املعلوماتية املخزنة وفقا لقانون رقم : الفرع الثالث
حتدث املشرع اجلزائري يف الفصل الرابع من قانون املتضمن القواعد 

اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 

، على أنه من بني التزامات مقدمي اخلدمات 00و 01سابق الذكر، يف املادتني 

 .حبفظ املعطياتمساعدة السلطات املكلفة بالتحريات 

، على أنه يف إطار تطبيق أحكام هذا القانون، يتعني 01حيث نصت املادة 

... على مقدمي اخلدمات تقدمي املساعدة للسلطات املكلفة بالتحريات القضائية

حفظ املعطيات ) 00يهم حفظها وفقا للمادة وبوضع املعطيات اليت يتعني عل

ويتعني على مقدمي . ، حتت تصرف السلطات املذكورة(املتعلقة حبركة السري

اخلدمات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوهنا بطلب من احملققني وكذا املعلومات 

 .املتصلة هبا وذلك حتت طائلة العقوبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق

 8د عرف املشرع اجلزائري املعطيات املتعلقة حبركة السري يف املادة وق

أي معطيات متعلقة : )سابق الذكر بأهنا 16-10ن رقم من قانو ـفقرة ه

باالتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه األخرية باعتبارها جزءا يف 

والطريق الذي  حلقة اتصاالت، توضح مصدر االتصال، والوجهة املرسلة إليها،

 .(2)سلكته، ووقت وتاريخ وحجم ومدة االتصال ونوع اخلدمة

                                                 
، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية 8110غشت سنة  5، مؤرخ يف 16-10قانون رقم : أنظر -1

من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .7 ص قراطية الشعبية، السابق ذكره،اجلزائرية الدمي
، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، مؤرخ يف 16-10قانون رقم  - 2

اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

 . 5 ص اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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يف إجراء حفظ املعطيات املتعلقة خبط السري حيث  00بينما فصلت املادة  

مع مراعاة طبيعة ونوعية اخلدمات، يلتزم مقدمو اخلدمات : نصت على أنه

 :حبفظ

 املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة، -أ

 املعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لالتصال، -ب 

 اخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، -ج 

 املعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها،  -د 

املعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه أو املرسل إليهم االتصال  -ـه 

 وكذا عناوين املواقع املطلع عليها، 

بالنسبة لنشاطات اهلاتف، يقوم املتعامل حبفظ املعطيات املذكورة يف 

من هذه املادة وكذا تلك اليت تسمح بالتعرف على مصدر االتصال " أ"الفقرة 

 وحتديد مكانه،

حتدد مدة حفظ املعطيات املذكورة، بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 

 .التسجيل

خالل بالعقوبات اإلدارية املترتبة على عدم احترام االلتزامات دون اإل

من نفس القانون، تقوم املسؤولية اجلزائية  00املنصوص عليها يف املادة 

لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندما يؤدي ذلك إىل عرقلة حسن سري 

أشهر إىل ( 4)التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي باحلبس من ستة 

ويعاقب الشخص . دج 5110111دج إىل  510111سنوات وبغرامة من ( 5)مخس 

 .املعنوي بالغرامة وفقا للقواعد املقررة يف قانون العقوبات

 : 16-10حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري ضمن قانون  -أوال
املؤرخ  ،16-10: حتدث املشرع اجلزائري يف الفصل الرابع من قانون رقم

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 8110غشت سنة  5يف 
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، على أنه من بني 00و 01، يف املادتني (1) بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 .حبفظ املعطياتالتزامات مقدمي اخلدمات مساعدة السلطات املكلفة بالتحريات 

أحكام هذا القانون، يتعني ، على أنه يف إطار تطبيق 01حيث نصت املادة 

... على مقدمي اخلدمات تقدمي املساعدة للسلطات املكلفة بالتحريات القضائية

حفظ املعطيات ) 00وبوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها وفقا للمادة 

ويتعني على مقدمي . ، حتت تصرف السلطات املذكورة(املتعلقة حبركة السري

ت اليت ينجزوهنا بطلب من احملققني وكذا املعلومات اخلدمات كتمان سرية العمليا

 .املتصلة هبا وذلك حتت طائلة العقوبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق

يف إجراء حفظ املعطيات املتعلقة خبط السري حيث  00بينما فصلت املادة 

مع مراعاة طبيعة ونوعية اخلدمات، يلتزم مقدمو اخلدمات : نصت على أنه

 :ظحبف

 املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة، -أ

 املعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لالتصال، -ب

 اخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، -ج

 املعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها،  -د

املعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه أو املرسل إليهم االتصال وكذا  -ـه

 عناوين املواقع املطلع عليها، 

بالنسبة لنشاطات اهلاتف، يقوم املتعامل حبفظ املعطيات املذكورة يف 

من هذه املادة وكذا تلك اليت تسمح بالتعرف على مصدر االتصال " أ"الفقرة 

 وحتديد مكانه،

                                                 
، املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من 8110غشت سنة  5، مؤرخ يف 16-10رقم  قانون -1

اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

 .2-7 صص  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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دة حفظ املعطيات املذكورة، بسنة واحدة ابتداء من تاريخ حتدد م

 .التسجيل

دون اإلخالل بالعقوبات اإلدارية املترتبة على عدم احترام االلتزامات 

من نفس القانون، تقوم املسؤولية اجلزائية  00املنصوص عليها يف املادة 

 لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندما يؤدي ذلك إىل عرقلة حسن سري

أشهر إىل ( 4)التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي باحلبس من ستة 

ويعاقب الشخص . دج 5110111دج إىل  510111سنوات وبغرامة من ( 5)مخس 

 . املعنوي بالغرامة وفقا للقواعد املقررة يف قانون العقوبات

 :840-05سي رئاالرسوم امل وفقاحلفظ العاجل للبيانات املعلوماتية املخزنة  -ثانيا
، املؤرخ 840-05من مرسوم رئاسي رقم  6نص املشرع اجلزائري يف املادة 

، احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية 8105أكتوبر سنة  2يف 

، على (1)للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 

حفظ املعطيات الرقمية وحتديد مصدرها : اهليئةمن بني املهام املكلفة إىل : أنه

إال أنه مل حيدد املدة . ومسارها من أجل استعماهلا يف اإلجراءات القضائية

القصوى اليت تلتزم هبا اهليئة حلفظ هذه املعطيات كما فعل بالنسبة حلفظ 

املعطيات املتعلقة خبط السري على مستوى مقدمي خدمات االنترنت مبقتضى املادة 

 . 16-10من قانون  00

 :خامتة
 :من خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية

فقرة ثانية من التعديل الدستوري  64نص املشرع اجلزائري يف املادة  -

 .على أن سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة 8104لسنة 

                                                 
القواعد اخلاصة للوقاية من  ، املتضمن8110غشت سنة  5، مؤرخ يف 16-10قانون رقم  -1

اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

  .04 ص اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، السابق ذكره،
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هلذا احلق، لذا عمل املشرع على توفري محاية جزائية موضوعية فعالة 

ويتجلى ذلك من خالل املصادقة على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

وما تتضمنه من أحكام جترميية هلذا النوع من اجلرائم،  8101املعلومات لسنة 

قانون قانون العقوبات و: من خالل أيضا نصوص التجرميية والعقابية لكل من

ي حيدد القواعد العامة املتعلقة الذ 8102مايو  01املؤرخ يف  16-02رقم 

 .بالربيد واالتصاالت اإللكترونية

على أنه ال  8104من التعديل الدستوري لسنة  64/3بينما نص يف املادة  -

ويعاقب القانون . جيوز املساس هبذه احلقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية

من خالل ذلك أجاز املشرع ملقتضيات محاية النظام العام  على انتهاك هذا احلكم،

أو ملستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية اجلارية، وضع ترتيبات تقنية 

العتراض املراسالت السلكية والالسلكية، مراقبة االتصاالت اإللكترونية، جتميع 

السري، لكن  وتسجيل حمتوى االتصاالت يف حينها، حفظ املعطيات املتعلقة حبركة

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية وفقا لشروط وقيود وضمانات، حددهتا 

 16-10، وقانون اإلجراءات اجلزائية والقانون رقم 8101املعلومات لسنة 

يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 

 . واالتصال ومكافحتها

وط والقيود هو حتقيق توازن بني حسن مكافحة الغاية من هذه الشر

اجلرمية من جهة واحملافظة على احلياة الشخصية للفرد يف جمال سرية 

مراسالته واتصاالته اخلاصة من جهة ثانية وعدم تعريض بعض األشخاص 

وميكن إجياز هذه . كمقدمي اخلدمة للمسؤولية اجلزائية واملدنية من جهة ثالثة

 : الشروط والضمانات يف

أن هذه اإلجراءات للتحري والتحقيق قد أجيز للسلطات القضائية * 

اللجوء إليها مبقتضى القانون الدستوري وكذا مبقتضى قانون اإلجراءات 

يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم  16-10اجلزائية والقانون رقم 

  .املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
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ؤذن هبذه اإلجراءات إال إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقيق أن ال ِي* 

من  5مكرر  45يف اجلرائم احملددة على سبيل احلصر واملنصوص عليها يف املادة 

قانون اإلجراءات اجلزائية واجلرائم اليت متس بالنظام العام كاجلرائم املنظمة 

ريبية، الفساد، العابرة للحدود الوطنية، تبييض األموال، اإلرهابية والتخ

، اجلرائم (اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات)اجلرائم املعلوماتية 

 .املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، املخدرات

ضرورة التقيد بشروط شكلية وموضوعية دقيقة ومفصلة، يلتزم * 

كتحديد ) القائمون بالتحري والتحقيق بإتباعها عند اعتراض االتصاالت

لسلطة القضائية املختصة باإلذن باختاذ اإلجراء، أن يكون اإلذن الصادر ا

باختاذه مكتوبا ومسببا، حتديد مدة اإلجراء، نطاق اجلرائم اليت يتخذ بشأهنا، 

ضرورة احلفاظ على السر املهين، حترير حمضر خاص باإلجراء املتخذ، ضرورة 

القضائية املختصة واليت  اإلشراف القضائي واملراقبة املستمرة من قبل السلطة

أذنت به، حاالت بطالن اإلجراء، العقوبات اجلزائية والتأديبية اليت يتعرض هلا 

 ...(منفذوا اإلجراء يف حال خمالفتهم لإلجراءات القانونية

أن يراعى مبدأ التناسب بني هذه اإلجراءات وطبيعة اجلرمية، أي أن * 

ة على اجلرائم اخلطرية اليت تبيح تنص الدول ضمن قوانينها العقابية الداخلي

اللجوء إىل هذه اإلجراءات، واليت تتمثل يف اجلرائم املاسة باألمن القومي أو 

النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، كاجلرائم املنظمة العابرة 

للحدود الوطنية، تبييض األموال، اإلرهابية والتخريبية، الفساد، اجلرائم 

، اجلرائم املتعلقة (اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات)ة املعلوماتي

ومبفهوم املخالفة مينع اختاذ تلك . بالتشريع اخلاص بالصرف، املخدرات

اإلجراءات حتت طائلة البطالن يف حال التحري والتحقيق يف جرائم غري هذه 

 .اجلرائم احملددة

اء البيانات وتسهيل إفشائها عدم تعريض األشخاص الذين يقومون بإفش -

 .للمسؤولية اجلزائية واملدنية كمقدمي اخلدمة
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 : كما نقترح يف هذه الدراسة بعض االقتراحات تتمثل يف 

سحب اختصاص وكيل اجلمهورية باإلذن باعتراض املراسالت السلكية  -

عند التحري عن اجلرائم املنصوص عليها على سبيل احلصر يف  والالسلكية،

إ ج، لكون النيابة العامة هي جهة اهتام ترتكز يف حترياهتا  5مكرر  45املادة 

 .على البحث عن أدلة االهتام وليس أدلة النفي

لذا ندعو املشرع اجلزائري، بإلغاء إجراء اعتراض املراسالت السلكية 

لبحث والتحري، واإلبقاء عليه يف مرحلة التحقيق فقط والالسلكية من مرحلة ا

بأن يأذن به قاضي التحقيق عند فتح حتقيق قضائي، وجيوز لوكيل اجلمهورية 

إ ج، سواء يف طلبه االفتتاحي إلجراء التحقيق أو بطلب إضايف  40وفقا للمادة 

يف أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق اعتراض 

 . سالت السلكية والالسلكية إذا رأى أن هذا اإلجراء الزم إلظهار احلقيقةاملرا

وإذا أراد اإلبقاء على هذا اإلجراء كعمل من أعمال التحري، فعليه أن 

ينصب قاضي احلريات واالعتقال ويوكل إليه مهمة اإلذن باعتراض املراسالت 

 .السلكية والالسلكية، بطلب من وكيل اجلمهورية

األمر الصادر من اجلهات القضائية  تسبيبنص على ضمانة ضرورة ال -

من قانون  7مكرر  45املختصة باعتراض املراسالت، رغم أن املشرع نص يف املادة 

اجلرمية اليت ...جيب أن يتضمن اإلذن املذكور: ) اإلجراءات اجلزائية بقوهلا

تسبيب إال أن ، فهذا وإن كان يعين ال...(تربر اللجوء إىل هذه التدابري ومدهتا

النص اقتصر على وجوب ذكر اجلرمية دون ذكر القرائن واألدلة اليت استندت 

عليها اجلهات القضائية املختصة إلصدار أمر باعتراض املراسالت وتسجيل 

 .األصوات

النص على أنه ال ميكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على إذن من  -

تراض املراسالت السلكية قبل وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق باع

والالسلكية، القيام بنسخ املراسالت اليت جترى مع احملامي يف إطار ممارسة حقوق 

الدفاع، وال نسخ املراسالت مع صحفي واليت تعترب مصدر انتهاك للقواعد 
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اخلاصة حبرية الصحافة، يف حمضر يودع بامللف، إال إذا تبني أن حمتوى 

مبشاركة هذا احملامي أو الصحفي يف جرمية،  االتصاالت تدعو إىل االفتراض

 .وذلك حتت طائلة البطالن

النص على عدم إجراء أي اعتراض خلط نائب أو عضو جملس األمة  -

من دون إبالغ وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق، حسب احلالة، اجمللس النيايب 

يل اجلمهورية الذي يتبعه وال خط معتمد ملكتب حمامي أو ملزنله من دون إبالغ وك

أو قاضي التحقيق نقيب احملامني وال خلط معتمد ملكتب قاضي أو ملزنله من دون 

إبالغ وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق الرئيس األول للمحكمة أو اجمللس 

 . وذلك حتت طائلة البطالن. القضائي أو النائب العام مبقر إقامته

سواء كان وكيل  النص على ختويل السلطة القضائية املختصة، -

اجلمهورية أو قاضي التحقيق، وحدها دون سواها باالطالع على املراسالت 

 .املكتوبة واملكاملات اهلاتفية بعد تسجيلها

استلزام النص على ضرورة حضور املتهم أو حماميه إجراءات اإلطالع  -

ة على املراسالت واملكاملات اهلاتفية بعد تسجيلها، وذلك لالطمئنان إىل سالم

 .اإلجراء وضمان حقوق الدفاع أيضا

يتم تدمري التسجيالت املسجلة عن طريق اعتراض  النص على أن -

املراسالت السلكية والالسلكية، بناء على طلب من وكيل اجلمهورية أو النائب 

العام، عند انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، مع حترير حمضر بعملية 

 .التدمري
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 :امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل البحث عن طبيعة العالقة بني حق التأليف من حيث أصول 

ممارسته، والسلطات املرتبطة به يف بيئة رقمية بالنظر إىل حق الغري ذي الصلة واملرتبط 

باالستفادة من املعرفة، واملعلومات اليت ينتجها املؤلف رقميا، وهو األمر الذي يطرح مشكلة 

 . حدي هذه العالقة حتقيق التوازن بني

ما يقتضي حتليل واستنتاج حدود حق املؤلف على املصنف الرقمي من جهة، واستنباط 

الضوابط والقيود الواردة عليه باجتاه حق الغري املستفيد من جهة أخرى يف إطار قانوين دويل 

 .وداخلي

 

Résumé : 

Cet article vise à étudier la nature de la relation entre le droit d’auteur et 

les autorités associées au regard des droits des tiers à l’information ; et au 

savoir numérique, ce qui pose le problème de les équilibrer. 

Cela nécessite d’une part une analyse du droit d’auteur numérique, et 

d’autre part ; l’identification des exceptions pour protéger le droit à 

l’information. 
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 :مقدمة
إن الثورة الرقمية يف عامل اليوم ذات أثر بالغ على الفكر أكثر من أي 

جمال آخر، فتلك األوعية الرقمية اليت نتجت بفضل التكنولوجيا املعاصرة البد 

الفكر، وإن البيئة الرقمية بفضل أهنا سامهت يف عرض تلك األفكار، وإبراز ذلك 

 . قد أعطت بعدا آخر حلرية الفكر، أكثر مما مضى" اإلنترنيت"

مما جعل احلق الوارد على جمموع تلك األفكار يتسع، وتتغري طبائعه، 

وتصبح عالقته حبق الغري يف احلصول على املعلومة حباجة إىل ضبط وحتديد، 

لذلك فإن . ي كل فرد يف احلصول عليهانظرا لطبيعة املعرفة الرقمية اليت يبتغ

احلق الوارد على األفكار يف هذه البيئة له أصول يف ممارسته من جهة، كما ترد 

عليه ضوابط باعتبار تلك العالقة حبق الغري يف املعلومة من جهة أخرى، وهو 

 : الذي يدفعنا إىل التساؤل

الرقمية  كيف يعرب املؤلف عن فكره يف حدود ما هو متاح يف البيئة

 ملمارسة حق التأليف من دون املساس باحلق يف املعلومة ؟

وهو ما يقتضي فك هذه العالقة بالتحليل من خالل القواعد الناظمة 

ملمارسة حق التأليف سواء يف االتفاقيات الدولية البارزة يف هذا اجملال 

ل عرض باعتبارها اطارا مرجعيا ومعياريا للضبط، أو القوانني الداخلية من خال

 19/01حالة اجلزائر يف تنظيمها يف قوانني حق املؤلف ابتداء من األمر رقم 

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وهو تاريخ بداية  0119املؤرخ يف مارس 

املؤرخ يف  10/10مواكبة التطور الرقمي يف هذا اجملال يف اجلزائر، واألمر رقم 

 .ملؤلف واحلقوق اجملاورةاملتعلق حبقوق ا 8110جويلية  01

 :و ذلك وفق احملاور التالية

 .ف وحقوق املؤلف يف احمليط الرقمياملصن: أوال

 .حق التأليف الرقمي أصول ممارسة: ثانيا

نظر للحق يف احلصول األنظمة القانونية لضبط حق التأليف رقميا بال: ثالثا

 .على املعلومة
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 :الرقميف وحقوق املؤلف يف احمليط املصن - أوال
إن املؤلف هو الشخص الذي يبتكر ويبدع يف خلق األفكار والتعبري عنها، 

ووعاء تلك االفكار يف حميط اإلنترنيت والبيئة الرقمية متصل باملصنف 

 . الرقمي

واألوعية الرقمية اليت حتوي هذا الفكر، أصبحت منطلق الثورة يف 

والقانون، واالجتماع،  املفاهيم، واملعتقدات، وذات أثر بالغ على السياسة،

وعلى اجملتمع كله، بل على العامل تلك القرية الصغرية يف  ،موغريه واالقتصاد،

 .حميط رقمي

ولذلك فإن كفالة احلق املدين يف فكر حر، أسهم يف بروز حق التأليف 

 الذي اتسع نطاقه بفضل هذه الثورة،لينطلق كل مبدع فينتج افكارا تغري وتطور،

األدبية، الوعاء الذي حيوي أفكار املؤلف ومعتقداته،و آرائه "وما املصنف إال 

 .1"والسياسية،و االجتماعية

لكن هذا النوع من املصنفات مل حيسم اجلدل بشأنه بعد، بسبب تأثري 

ولكن رغم  التغري والتطور املستمر يف التكنولوجيا الرقمية على كل ما يتعلق به،

 .ذلك ميكن اعطاء بعض التعريفات اليت قد حتيط بأكثر جوانبه

 :تعريف املصنف الرقمي - 0
املصنف اإلبداعي العقلي الذي ينتمي إىل " :من بني حماوالت تعريفه أنه

بيئة تقنية املعلومات، وفق مفهوم متطور لألداء التقين،ووفق اجتاهات تطور 

ون أن يؤثر ذلك على انتماء املصنف بذاته إىل د 2التقنية يف املستقبل القريب

                                                 
 ،"جترمي االعتداء على حق املؤلف األديب يف االحترام دراسة مقارنة"صفاء أوتاين،  - 1

 . 8101، العدد األول، 01جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جملد 
، ورقة عمل التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقميةيونس عرب،  - 2

 مقدمة أمام الندوة العلمية اخلامسة حول دور التوثيق واملعلومات يف بناء اجملتمع العريب،

 . 1 دمشق، ص عريب للمعلومات،النادي ال
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و يقصد بتقنية املعلومات النظم اآللية .1"فرع أو آخر من فروع امللكية الفكرية

 .2وااللكترونية للتعامل مع املعلومات 

الشكل الرقمي ملصنفات موجودة ومعدة سلفا دون تغيري أو "كما عرف بأنه 

الوجود، كأن يتم نقل النص املكتوب تعديل يف النسخة األصلية للمصنف سابق 

أو الصوت  ،(مصنف بصري) أو الصورة ،(مصنف مسعي) ، أو الصوت(مصنف أديب)

، من الوسط التقليدي الذي كان عليه إىل (مصنف مسعي بصري)والصورة معا 

وسط تقين رقمي متطور منذ البدء ألي نوع من املصنفات، حبيث يكون التثبيت 

 .3"عمل نسخ منه مت على وسط تقين متطوراملادي األول للمصنف و

إن هذا التعريف يفترض أن كل مصنف رقمي وجد يف األصل يف شكل 

تقليدي، مث نقل إىل وسط رقمي بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية، باعتبار 

أن املؤلف يشري إىل مصنفات موجودة ومعدة سلفا بأنواعها املختلفة، وهو على كل 

أو على هيئة التعبري  ينشأ املصنف ابتداء يف شكل ورقي،احد االحتماالت أن 

بالصوت أو الصورة، لكن حيتمل ايضا أن يوجد يف اصله يف صيغة رقمية، دون ان 

يكون له شكل تقليدي، ورغم ذلك فإن الفارق بينهما هو وسيلة التعبري عن الفكر 

 (.0/  1)باستخدام لغة رقمية تعتمد على ثنائية 

صنف هو الذي حيوي التعبري عن فكر شخص مبدع ومبتكر، هذا يعين أن امل

فيظهر تلك املكنونات إىل الوجود أو العامل اخلارجي، وباعتبار أن القانون غالبا 

ال ميتد حلماية سوى األوضاع الظاهرة، فإن هذا التجسيد ضروري، وهو يف عامل 

ها يف كيان الرقمية تثبيت هذه األفكار على دعامة الكترونية، حيث يتم جتسيد

                                                 
، Rist، جملة "حقوق املؤلف كعائق أمام الوصول إىل املعلومات وتداوهلا "لوراري نوال،  - 1

 (.www.webreview.dz)، 8101، 10، عدد 02جملد 
: حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرقمية"حممود رحايلي، الزبري بلهوشات، -  2

 . 9 ، ص"احلالة اجلزائرية 
دار اجلامعة اجلديدة ، (مشكالت وحلول)تداول املصنفات عرب األنترنيت أسامة أمحد بدر، - 3

 .98 ص ،8111 االسكندرية، للنشر،
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مادي يتمثل يف نبضات الكترونية أو اشارات كهرومغناطيسية يتم ختزينها على 

فقد أفرزت ... وسائط وميكن نقلها وبثها وحجبها واستغالهلا واعادة انتاجها،

البيئة الرقمية أشكاال جديدة للتثبيت املادي للمصنفات بشكل يسمح بنقلها 

ها شبكة االنترنيت واألقراص املدجمة للجمهور بطريقة غري مباشرة ومن أمثلت

 .1بأنواعها املختلقة

فإذا كان الشكل التقليدي للمصنف هو بسبب وسائل التعبري عن الفكر 

املتاحة للمؤلف حسب عصره، فإن تزاوج املعلوماتية واإلنترنيت آنيا أفضى إىل 

ت، أنواع مستحدثة من املصنفات أيا كانت دعاماهتا، وقد مشلت قواعد البيانا

 .، واملصنفات املتعددة الوسائط.برامج الكومبيوتر،و الدوائر املتكاملة

أما قاعدة البيانات فهي جمموعة من عناصِر البيانات املنطقية املرتبطة 

جتميع ": ويف نطاق امللكية الفكرية فهي. 2مع بعضها البعض بعالقة رياضية

ويب عرب جمهود شخصي مميز للبيانات بتوافر عنصر االبتكار او الترتيب والتب

بأي لغة أو رمز يكون خمزنا بواسطة الكمبيوتر وميكن استرجاعه بواسطتها 

حيث االبتكار يستمد إما من طبيعة البيانات نفسها،وإما من طريقة ...ايضا،

ترتيبها أو اخراجها أو جتميعها أو استرجاعها،فمحتوى البيانات حبد ذاته ال 

االبتكار ال يتحقق إال إذا عكست قاعدة البيانات يعد عمال ابتكاريا،ومن هنا فإن 

 .3"مسات شخصية لواضعها

                                                 
 ،8110 سكندرية،دار اجلامعة اجلديدة، اال. املسؤولية االلكترونيةحممد حسني منصور،  - 1

 .000 ،001 صص 
 ،1/10/8101، تاريخ االطالع "قاعدة بيانات"املوسوعة احلرة ويكيبيديا، مادة  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki).) 
 .01 ص بلهوشات الزبري، مرجع سابق، حممود رحايلي، - 3

إذ البد أن يكون للفكرة شكال جديدا، وهو ما " اجلدة"خالف " األصالة"وخاصية االبتكار أو 

بالتعبري عنها بأسلوب جديد، وحينها تكون الفكرة  يعين أن املؤلف قد ترك بصمته عليها،

 =األصالة تعين الطابع املميز لشخصية املؤلف اليت تظهر يفو أصيلة يف شكلها أو مضموهنا،
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ويعرف أيًضا باسم تطبيق أو كيان )تعد برامج الكمبيوتر أو احلاسوب و

عبارة عن جمموعة أو سلسلة من األوامر تعطى للحاسوب لتنفيذ مهمة ( برجمي

لغة أو رمز،  فهو جمموعة التعليمات املعرب عنها بأي.1معينة يف إطار زمين

واملتخذة أي شكل من األشكال اليت ميكن استخدامها بطريق مباشر أو غري مباشر 

يف حاسوب آلداء وظيفة أو الوصول إىل نتيجة سواء كانت هذه التعليمات يف 

 .2شكلها األصلي أو يف أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة احلاسب

أما الدوائر املتكاملة فهي أشباه املوصالت،حيث بتطور عمليات دمج الدارات 

االلكترونية على الشرحية للقيام مبهام ووظائف الكترونية أصبح التميز واخللق 

االبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر املدجمة على شرحية شبه 

 .3املوصل

سائط خمتلفة يف نقل وجتمع املصنفات املتعددة الوسائط جمموع و

ناقل معلومايت جديد جيمع يف الوقت "املعلومات املبتكرة، ولذلك عرفت بأهنا

والنص والصورة الثابتة أو املتحركة، والبيانات القادمة بدورها  نفسه الصوت،

                                                                                                                        

هذا يعين أن عنصر اجلدة ليس شرطا يف .املصنف أو البصمة الشخصية للمؤلف على مصنفه=

غري مسبوقة يف مضموهنا، فاألساس املصنف، إذ أن اجلدة تعين أن تلك الفكرة مستحدثة و

أنظر يف تفاصيل .القانوين حلماية املصنفات الفكرية هو األصالة أو كما مساه املؤلف االبتكار

 ،0عدد ال، جملة املنتدى القانوين، "حقوق املؤلف يف التشريع الداخلي"حنان برامهي، : ذلك

 .892 ص ،8112مارس 
 ،1/10/8101 ، تاريخ االطالع،"برامج احلاسوب"مادةويكيبيديا املوسوعة احلرة،  -  1

ihttps://ar.wikipedia.org/wik. 
حبث  ،"محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال االنترنيت"حسام الدين كامل األهواين،  - 2

مقدم إىل املؤمتر العلمي العاملي األول حول امللكية الفكرية،جامعة الريموك، األردن، كلية 

محاية املصنفات الرقمية ،حواس فتيحة:نقال عن .0 ، ص8111جويلية  01/00القانون،

القانون اخلاص، فرع يف اطروحة دكتوراه علوم،  وأمساء النطاقات على شبكة اإلنترنيت،

 .08 ، ص8101، كلية احلقوق، 0ية، جامعة اجلزائر امللكية الفكر
 .00حممود رحايلي، بلهوشات الزبري، مرجع سابق، ص  3

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الذي جيمع "، وبالتايل فاملصنف متعدد الوسائط هو املصنف 1من وسائط خمتلفة

قصد تقدمي املعلومة يف صورة نص أو صوت،أو اكثر من عمل ابداعي واحد ب

بصرية )صورة، وميكن قراءته باالستعانة بآلة معينة قراءة مرئية أو مسموعة 

 .2(أو مسعية أو مسعية بصرية

 :احمليط الرقمي حلق املؤلف - 8
-الذي يصف إن ما يقع على هذا املصنف من سلطات يشكل حقا للمؤلف 

جمموع احلقوق  –نف إىل فروع عدة للملكية الفكريةباعتبار تنوع انتماء املص

املمنوحة للمبدعني يف مصنفاهتم األدبية والفنية، ويشمل أنواع من املصنفات 

األدبية مثل الروايات وقصائد الشعر واملسرحيات واملصنفات املرجعية والصحف 

وبرامج احلاسوب وقواعد البيانات، واألفالم والقطع املوسيقية وتصاميم 

رقصات واملصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية ال

واملنحوتات ومصنفات اهلندسة املعمارية واخلرائط اجلغرافية والرسوم 

 .3التقنية

فحق املؤلف هو سلطات خمولة لشخص على فكرة ابتكرها أو اختراع 

سبة هذه اكتشفه أو أي مزية أخرى نتجت عن عمله لتمكينه من االحتفاظ بن

                                                 
1  - Alain Bensoussan ,Internet aspet Juridique, 2eme

 éd , édition Hermès , Paris, 1998, 

P 45. 
  .10 ص مرجع سابق، حواس فتيحة،: نقال عن

النشر الرقمي للمصنفات وأثره على احلقوق األدبية الزواهرة، رامي ابراهيم حسن  - 2

 دار وائل للنشر،. دراسة مقارنة يف القوانني األردين واملصري واإلجنليزي: واملالية للمؤلف

 .19 ص حواس فتيحة، مرجع سابق،: نقال عن .881 ص ،0189 عمان،
دار النهضة ، 2 ج ،امللكية حق:الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق السنهوري،  - 3

 . 890، 891ص  ص ،0119 العربية، القاهرة،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0811 - 

 

، أو أنه جمموع املزايا األدبية واملالية اليت تثبت 1الفكرة أو االختراع أو املزية

 .2للكاتب أو الفنان أو العامل على مصنفه

وقد سامهت الوسائط املتعددة اليت هي مجع متكامل لكل مزايا وامكانيات 

هو وقدرات املواد السمعية والبصرية،وامكانية عرضها من خالل جهاز واحد 

ونقل هذا  ،3احلاسوب، وما له من تأثري يف احلصول على املعلومات واالستفادة منها

 .الفكر للمتلقني

وهو ما يظهر عالقة املعلومات باملعرفة اإلنسانية ودورها يف تشكيل االنتاج 

الفكري باعتبارها معىن منقول عن طريق وسائل مسجلة على حوامل مطبوعة أو 

تتكون من دال  (لغة)اإلشارات تشكل نظاما من ...عن طريق إشارة كهربائية

هبدف ادراك معاين ...ومدلول يسمح بتكوين املعرفة حول مواضيع معينة

 .4األشياء

كما ساعدت هذه الوسائط من جهة أخرى على النشر الرقمي، ما ادى إىل 

اتساع نطاق الوصول إىل هذه األفكار وتداوهلا على الشبكة، حيث هو استخدام 

ولوجيا احلديثة يف تأليف وترقيم املصنفات وإتاحتها،أو بثها للجمهور من التكن

                                                 
 ،0129 القاهرة، ،1 ط دار النهضة العربية،.الوايف يف شرح القانون املدين سليمان مرقس، - 1

 .021 ص
 ، معهد البحوث والدراسات العربية،حماضرات يف القانون املدينعبد املنعم فرج الصده،  - 2

 . 00 ص ،0119 مصر،
مذكرة ماجستري يف علم  املكتبات وحق املؤلف يف ظل البيئة الرقمية،طرشي حياة،  - 3

، 8108 جامعة منوري قسنطينة، قسم املكتبات، املكتبات، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

 .080 ص
4 -Yves Fançois , Ia science de l’information. 3

eme
  , Paris , p.u.f ,2006, PP 6,7. 

احلماية القانونية للمصنفات الرقمية واثرها على تدفق املعلومات يف يصرف احلاج، : نقال عن

 قسم علوم االتصال واالعالم، يف علوم االتصال واالعالم، أطروحة دكتواه الدول النامية،

 .89ص ،8101 ،8100 أمحد بن بلة، 0 جامعة وهران كلية العلوم االنسانية،
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خالل الوسائط الرقمية احلديثة كشبكات اإلنترنيت أو أي وسائط أخرى 

 .1تستجد مستقبال

ونظرا هلذه البيئة الرقمية فقد اصبح خيشى من عدم اتزان العالقة بني 

وبني حق صاحبها عليها بسبب ما املستفيد من املعلومة املبتكرة يف شكلها هذا، 

تتيحه هذه البيئة، حيث إن املستفيد ميكنه احلصول على أوعية املعلومات بإنزال 

املصدر الرقمي على الشبكة ما خيوله امللكية الكاملة، مع إتاحة أي عدد منه 

مهما بلغ من عمليات التزنيل الرقمي، وهو الذي يثري التخوفات لدى أصحاب 

وم هذا املستفيد أو غريه بأي عمل غري نظامي رمبا ينتج عنه فقد احلقوق، فقد يق

، أو التغيري يف احملتويات بغري اذنه، والذي علومات،أو وضعها بغري اسم صاحبهاامل

قد يؤدي إىل ظهور اسم املؤلف على مادة أو أفكار ختتلف مع معتقداته 

 .2وقناعاته

لالعتداءات، إال أن ذلك يف ذات الوقت ورغم التخوفات من أشكال عدة و

،من خالل تلك القواعد والقيود 3يطرح هاجسا آخر لدى املستفيد من جهة اخرى

اليت تضمن للمالك حقه، حيث قد تصبح عائقا أمام ممارسة احلق يف املعلومة، 

وهذا جيعلنا نبحث عن اتزان هذه العالقة من خالل اصول ممارسة حق التأليف 

 .الرقمي يف احملور املوايل

 :أصول ممارسة حق التأليف الرقمي - ثانيا
للمؤلف حقوقا استئثارية على جمموع افكاره املعرب عنها، ايا كان شكل 

املصنف اإلبداعي،فهو الوعاء الذي حيوي تلك االفكار اخلالقة األصيلة، ويشمل 

                                                 
حواس فتيحة، مرجع : نقال عن .21ص  رامي ابراهيم حسن الزواهرة، مرجع سابق، - 1

 .00 ص سابق،
 .00 صحممود رحايلي، الزبري بلهوشات، مرجع سابق،  - 2
نعين باملستفيد يف هذا املوضع كل ذي حق يف االطالع واإلستفادة مما يبتكره املؤلفون من  - 3

 .حاجته من املعرفة والعلم أفكار، الشباع
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وكل ذلك قائم على  أنواع عديدة كما ذكرنا، وله احلق يف احترام هذه احلقوق،

 .جمموع املصاحل اجلديرة باحلماية القانونية وهي املصاحل املادية واملعنوية

باعتبار تلك املصاحل فإن للمؤلف على مصنفه حقوقا مالية وأخرى و

معنوية، ولكل منها أصوال يف ممارستها جتعل املؤلف حمميا من جهة، كما توضح 

ن هذا الفكر، ويتلقى تلك املعلومات حدود العالقة مع الغري الذي يستفيد م

 .بأصناف أوعيتها حتقيقا حلاجته يف املعرفة واالستفادة من املعلومة

 :أنواع احلقوق املالية الواردة على املصنف الرقمي - 0
ترتبط هذه احلقوق بسلطة املؤلف املباشرة على مصنفه ختوله استغالله 

 . تغالل غري مباشرواس ماليا، ولإلستغالل نوعان استغالل مباشر،

أما االستغالل املباشر فيعين أن يتم نقل املصنف إىل اجلمهور بشكل علين 

فالنقل املباشر للمصنف يكون بعرضه علي اجلمهور عرضا مباشرا من قبل  وعام،

 .1املؤلف أو الغري ممن يكون قد تلقي هذا احلق من املؤلف

وليس للغري مباشرة هذا  إن حق اإلستغالل هذا قاصر على املؤلف وحده،

احلق إال بعد احلصول على إذن كتايب منه أو من خلفائه، ويعطى اإلذن عادة عن 

طريق عقد النشر، ويتضمن اإلذن أو العقد طريقة ونوع ومدة اإلستغالل، 

وميلك املؤلف التنازل عن هذا . وحيصل هذا اإلستغالل مبقابل أو بدون مقابل

لتنازل يقتصر على أمناط االستغالل املذكورة يف احلق كليا أو جزئيا، وهذا ا

مقتضى ذلك أن املؤلف حرٌّ يف أن جييز ملن يشاء نشر مؤلفه،وأن مينعه و .العقد

 . عمن يشاء

أما حق االستغالل غري املباشر فيحصل من خالل نقل املصنف إىل اجلمهور 

مصنفه بطريق النسخ، وليس من خالل النسخة األصلية، فإن مل ينشر املؤلف 

                                                 
 .0 ص ،(,http:www.ladis.com على موقع) ت،.ب ،"حق املؤلف" علي رضا، - 1
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بنفسه، فقد خيتار نشره بواسطة من خالل نسخ مناذج أو صور للمصنف تكون يف 

 .1متناول اجلمهور، إذ ميلك أي فرد أن حيصل على نسخة من املصنف

ولذلك ميكن للمؤلف فيما يتعلق حبقوقه املالية على املصنف الرقمي،أن 

 :مينع أو يصرح مبجموعة من املكنات تبعا ملا سبق هي

 .اخ املصنف مبختلف األشكالاستنس -

 .اآلداء العلين للمصنف -

 .اجراء التسجيالت على وسائط أو دعائم الكترونية -

  .تيق اإلذاعة أو الساتل أو الكابالالبث عن طر -

 .الترمجة إىل لغات أخرى أو حتوير املصنف -

 :أنواع احلقوق املعنوية الواردة على املصنف الرقمي - 8
احلقوق املعنوية بشخصية املؤلف، وتعترب بذلك من احلقوق  ترتبط

اللصيقة بشخصية اإلنسان اليت هي ترمجة إلنسانيته، وهذا النوع من احلقوق 

 .خيرج عن طائفة احلقوق املالية، ولذلك ال ميكن التصرف فيه

وتشمل هذه احلقوق حق املؤلف يف تقرير نشر مصنفه، حيث يتعلق بسلطة 

دم نشر املصنف، وتعيني طريقة وأوان ذلك، والنشر يعين إتاحة تقرير نشر أو ع

املصنف للجمهور ألول مرة، أما تعيني طريقته وأوانه فهي يف احلقيقة سلطات 

متفرعة عن األصل الذي هو تقرير النشر وما هي إال تطبيق له، وتعترب مسائل 

غم املؤلف على ، وطبعا ال ميكن الحد أن ير2بديهية فمن ميلك األصل ميلك الفرع

، أما يف حال وفاة املؤلف دون "حق الكشف"نشر مؤلفه، ويسمي البعض هذا احلق 

                                                 
دار  ،محاية امللكية الفكرية وأحكام الرقابة على املصنفات الفنيةعبد احلميد املنشاوي،  - 1

 .02 ص ،8118الفكر اجلامعي، االسكندرية، 
، احلماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق املؤلفحممد علي فارس الزغيب،  - 2

 .812 ص منشأة املعارف، اإلسكندرية، ب ت،
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تقرير النشر، فإن ذلك يؤدي إىل ايلولة احلق إىل ورثته حيث يباشرون نفس 

 .1احلق األديب الذي كان للمؤلف أثناء حياته

ون كما ميكن للمؤلف أن خيتار يف حياته الشخص أو األشخاص الذين ميلك

ممارسة هذا احلق بعد موته، ويف هذا األمر توسيع لدائرة األشخاص الذين 

 .يؤول إليهم هذا احلق بعد وفاة املؤلف

وإن كان املؤلف ميلك حق تقرير نشر مؤلفه على النحو السابق،فإنه ميلك 

أيضا رفض النشر بعد التزامه بذلك بعقد مع الغري موضوعه تأليف مصنف معني 

وذلك إن تعلق األمر باعتبارات خاصة باملؤلف، نظرا خلصوصية وتسليمه إياه، 

 .هذا احلق باعتباره لصيق بشخصيته

كما له احلق يف نسبة املصنف إليه، وهو ما يسمى أيضا حبق األبوة، ويتم 

ذلك من خالل ذكر اسم املؤلف على مؤلفه، أو وضع عالمة تدل على شخصيته، 

اإلسم أو تلك العالمة دون زيادة أو نقصان، وبالتايل يلتزم الناشر بذكر ذلك 

وإال كان مسؤوال ألن اسم ولقب املؤلف يعتربان من عناصر الشخصية األدبية 

 .2للمؤلف

ومن احلقوق املعنوية أيضا احلق يف تعديل املصنف، فقد يتم بالتغيري أو 

اع التنقيح، أو اإلضافة يف األفكار لتعرب عن آخر ما توصل إليه مؤلفها من ابد

 .3فكري مما حيفظ له مسعته ومكانته املناسبة

ولذلك متنح جمموع هذه احلقوق املعنوية للمؤلف يف احمليط الرقمي ما 

 :يلي

نسبة املصنف الرقمي إليه، وذكر امسه على مجيع النسخ املنتجة على  -

 .الوسائط والدعامات االلكترونية

                                                 
ديوان املطبوعات  ،على ضوء القانون اجلزائري اجلديدحقوق املؤلف  حمي الدين عكاشة، - 1

 .082 ، ص8110 اجلامعية، اجلزائر،
 .810 حممد علي فارس الزغيب، مرجع سابق، ص - 2
 .891 ، صهنفس املرجع - 3
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 .نهتقرير نشر مصنفه الرقمي، وتعيني طريقة ذلك وأوا -

 .االنفراد بإجراء إي تعديل على املصنف،و بأي شكل -

منع أي تشويه أو حتريف، أو تعديل يقع على املصنف الرقمي،و ميس بسمعة  -

 .املؤلف أو حىت قناعاته وتوجهاته

سحب املصنف الرقمي من التداول رقميا إن وجدت أسباب جدية لذلك  -

شريطة التعويض املناسب ملن آلت إليه حقوق االستغالل املايل، ويعترب هذا احلق 

من أكثر السلطات اليت تتأثر بالتطورات التكنولوجية، إذ واقعيا تكاد التقنية 

رات اقتصادية هائلة، الرقمية تلغيه بسبب النشر الرقمي، الذي يتطلب استثما

فيكون من الصعب،أو املستحيل سحب املصنف من التداول لعدم القدرة على دفع 

 .1التعويض املايل العادل للناشر

وتبعا لتلك املصاحل احملمية يف كل األحوال فإن حقوق املؤلف اإلستئثارية 

ا، كما تشمل االنتفاع باملصنف، أو التصريح لآلخرين باالنتفاع بشروط متفق عليه

تشمل احلق يف اتاحة املصنف أو سحبه بعد اعالنه للجمهور، كما أن كل تلك 

الصور اليت عرضناها، وأصول ممارسة تلك احلقوق الواردة على املصنف، يوضح 

أن حق التأليف قد اتسع بسبب التقدم الرقمي، وأن املصنفات الرقمية أصبحت 

 .اليوم استكماال وامتدادا للمصنفات التقليدية

إن هذه احلقوق باتساعها اليوم أصبحت شديدة التأثري على احلق الوارد 

يف املعرفة وإتاحة املعلومة لألفراد، خاصة يف جمال املعرفة الرقمية اليت هي 

سريعة التغري والتطور يف كل حني، ما جيعل احلاجة إىل احلصول عليها أكثر مما 

ههنا، ( املؤلف)ق للغري عليها مضى بتسهيل الوصول إىل منابعها، وملا ترتبط حب

يصبح احتمال تعارض احلقني وارد، عند منع األفراد من االطالع على املعلومات 

 . واملعارف، او حىت عند ممارسة تلك احلقوق اليت يتمتع هبا املؤلف بشكل متعسف

                                                 
  ص صحواس فتيحة، مرجع سابق،  :يف أنظر تفاصيل ذلك وجمموع آراء الفقه يف املسألة - 1

02-11. 
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لذلك سعت الدول من خالل انظمتها القانونية، وكذا جهودها على املستوى 

ة التوازن بني احلقني، من جهة بضبط حق املؤلف وعدم التعسف الدويل إىل إقام

يف استعماله، ومن جهة أخرى بضمان عدم االضرار به خالل ممارسة الغري حلقه 

 .املتصل به، وهو احملور املوايل

 األنظمة القانونية لضبط حق التأليف رقميا بالنظر للحق يف احلصول على املعلومة - ثالثا
ي املعياري لضبط ممارسة حق التأليف رقميا هو من خالل إن اإلطار املرجع

جمموع تلك االتفاقيات الدولية، والقوانني الداخلية اليت نظمت هذا احلق 

 .واحلقوق اجملاورة، واليت يستنبط منها األنظمة اليت ميكن اعماهلا للضبط

  :أنظمة الضبط يف االتفاقيات الدولية -0

جمموعة من االتفاقيات الدولية املهمة يف هذا الشأن اليت ستعود  هناك

 :إليها كإطار مرجعي معياري كما أسلفنا منها

 .0221اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية عام  -

 .01111معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف عام  -

املتعلقة باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية عام  اتفاقية تريبس -

01112. 

املتعلقة بتسهيل النفاذ إىل املصنفات املنشورة  8100معاهدة مراكش عام  -

وتعترب آخر . لفائدة األشخاص املكفوفني،أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املصنف

اإلضافات جملموعة معاهدات حق املؤلف اليت تشرف عليها منظمة الويبو، وهلا 

                                                 
االتفاقية خاصة ناجتة عن اتفاقية برن ألهنا تتعلق حبماية املصنفات وحقوق  هذه - 1

،وقد زادت هذه االتفاقية بأن أضافت محاية لربامج احلاسوب، .مؤلفيها يف البيئة الرقمية

 . وقواعد البيانات إذا كان فيها ابتكار
عاملية، وهي حتدد هي احدى اتفاقيات التجارة الدولية اليت تديرها منظمة التجارة ال - 2

املعايري الدنيا للقوانني املتعلقة بالعديد من أشكال امللكية الفكرية، إذ حتتوي على الشروط 

الواجب توافرها يف قوانني الدول قيما يتعلق حبق املؤلف، وذلك لتنمية روح االبتكار واالبداع 

 .وحتقيق أكرب استفادة يف حقل املعرفة التقنية نقل نتائجه عامليا،و التقين،
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لف اجباريا لفائدة الفئة بعد إنساين يف تنمية اجملتمع، وهدفها ضبط حق املؤ

 .املذكورة

وقد اشترطت مجيع هذه االتفاقيات العمل على وضع تقييدات، 

للموازنة بني حق املؤلف وحق املستفيد من املعلومة، عن طريق مبدأ  1واستثناءات

 :الذي يقوم على 2"مبدأ اخلطوات الثالث"ترتكن إليه وهو 

 .جواز الضبط يف بعض احلاالت اخلاصة فقط - أ

 .عدم التعارض مع االستغالل العادي للمصنف - ب

 . عدم احلاق الضرر بدون مربر يف مصاحل املؤلف املشروعة - ج

واليت ميكن اعماهلا للضبط فيما نظمته هذه  3وأما األنظمة املستنبطة منها

 :االتفاقيات فهي

 .نظام الرخصة االجبارية . 0

 .نظام النسخة اخلاصة .8

 .على املقابل املايل الذي مينح للمؤلف مها نظامني يعتمدانو

يقابله نظام آخر متاح قانونا وهو نظام بدون ترخيص مسبق، أو مكافئة و

 :مالية، والذي يقوم على

                                                 
يعترب البعض االستثناءات والقيود الواردة ضريبة مفروضة على املؤلف لصاحل اجملتمع،  - 1

وذلك العتبارين أوهلما أن املؤلف مل ينشئ مصنفه من فراغ، بل إن انتاجه الذهين مبين عل ما 

بار الثاين أن للمجتمع فضل على املؤلف، ذلك أن أنتجه غريه من املؤلفني الذين سبقوه، واالعت

: أنظر يف هذا الرأي. هذا اجملتمع يطلع على املصنف ويعجب به وهذا ما يؤدي إىل انتشاره

 .90ص حواس فتيحة، مرجع سابق، 
يقوم هذا املبدأ على امكانية حتديد فرض ضوابط مبوجب القواعد الدولية املتعلقة حبق  - 2

 .تستنبط ما يالئم بيئتها الرقمية يف إطار ذلك املؤلف، وللدول أن
وهي أنظمة تعكس النظام السائد إما ناظم التيين جرماين وهو نظام الرخصة االجبارية،  - 3

نظام االيداع و والنسخة اخلاصة، أو نظام أجنلو سكسوين وهو نظام االستعمال املشروع،

 .القانوين
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 .نظام االستعمال املشروع،وهو ضابط للحقوق اإلستئثارية للمؤلف - أ

 .نظام االيداع القانوين - ب

خصة اليت مينحها القانون تلك الر"أما نظام النسخة اخلاصة فيقصد به 

ألي شخص يف نسخ صورة من املصنف بأي طريقة من طرق النسخ حبيث ال 

يستهدف نشرها أو اتاحتها لالستعمال اجلماعي، وإمنا لغايات االستعمال 

النسخة اليت تتم عن "،أما النسخة اخلاصة الرقمية فهي 1الشخصي اخلاص به

حيدة منه وختزينها رقميا على طريق االستنساخ ملصنف حممي باعداد نسخ و

 . 2"جهاز احلاسب اآليل للشخص الناسخ

ولكن هذا يبدو مستساغا يف الوسط التقليدي الورقي، إذ ال يكون بذلك قد 

إن مل خيل ذلك باالستعمال املعتاد -اعتدى على حق النشر الثابت للمؤلف 

على املؤلف  ،ألن هذا العمل ال يضيع-للمصنف، أو رتب ضررا له أو لذوي حقوقه

أو الناشر إال مثن النسخة الواحدة، وهذه خسارة هينة إذا ما قورنت مبا 

بينما ،للمجتمع من حق يف تيسري سبل الثقافة، والتزود من مثار العقل البشري

اليوم عبارات االستعمال الفردي أو الشخصي غريبة عن طبيعة شبكة االنترنيت 

حيث سهولة االستنساخ وما يترتب عليه من أضرار كبرية بأصحاب احلقوق، مما 

 . 3جعل البعض ينتقد هذا االستثناء من حيث املبدأ 

ة، بينما نظام الرخصة االجبارية كان نتيجة ضغوط مارستها الدول النامي

إذ عقب حصوهلا على استقالهلا،وبعد معاناهتا من استالب ثقايف،وجدت صعوبات 

مجة يف احلصول على احلق يف ترمجة واصدار املواد التعليمية الالزمة والعمل 

على نشرها باللغات الوطنية لتكون ارخص مثنا من الطبعات اليت تصدرها 

                                                 
 .001ص ، عبد الرزاق امحد السنهوري، مرجع سابق - 1
 .91ص  حواس فتيحة، مرجع سابق، - 2
وتسترسل املؤلفة قائلة أن اجتاها آخر قد ذهب (. بتصرف)91-91ص ص  ،هنفساملرجع  - 3

إىل وجوب بقاء قيد النسخة الشخصية ساري املفعول يف الوسط الرقمي،فهو حق غري قابل 

 .باعتباره من احلقوق األساسية للجمهور أو للمستخدمني للمساس به
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ماية حقوق املؤلف حتول دون االقطار املصنعة، فيما كانت االتفاقيات الدولية حل

حيث جعلت للمؤلفني احلق يف مقابل عادل  قيامها بذلك واستنساخ هذه املصنفات،

ملصنفاهتم ووجوب احترام حقوقهم، ولكن تلك الضغوطات وتوايل االجتماعات 

بني الكتلتني املنتجة واملستهلكة،و اعتماد تعديالت لصاحل هذه األقطار أفضى إىل 

ترخيص االجباري وهو حمدود بترمجة واستنساخ املصنفات العمل بنظام ال

األدبية والعلمية والفنية اليت حتتاجها، لكن مع اخلضوع لبعض الشروط 

، فهذا النظام مكن من استنساخ وترمجة املصنفات 1الشكلية كدفع تعويض عادل

 .2املنشورة يف الدول املتقدمة يف حال تعذر احلصول على تراخيص اختيارية 

جعل أيضا نظام تراخيص االستنساخ الذي يسمح للمستفيد من املواد  كما

احملمية بواسطة قانون حق املؤلف باجراء عمليات كتحميل املواد الرقمية اليت 

ال يسمح هبا عادة وفق قانون املؤلف، وذلك من خالل اتفاقيات التراخيص اليت 

طرف جهات معتمدة تكون مقابل رسوم حمددة،و هو عقد قانوين يتم توقيعه من 

، 3ومسؤولة،حيث يتم مبوجب الترخيص منح حقوق امللكية بدون نقل للملكية

وتعد املكتبات احدى املؤسسات اليت تعمل عل ذلك بدخوهلا بصورة متزايدة يف 

جمال اخلدمات الرقمية، ولكن استخدام ذلك البد أن يكون مبفهومه الضيق أي 

ن استثناء وليس حقا عاما مفتوحا االستخدام املناسب ألغراض حمددة فيكو

 .4للجميع

ما فيما يتعلق بأنظمة الضبط اليت ال تشترط ترخيص مسبق، وال أ

ترتبط مبقابل مايل فتحوي نظام االستعمال املشروع، كتلك املتعلقة باملكتبات 

                                                 
 .19،12 ص صطرشي حياة، مرجع سابق،  - 1
 حقوق املؤلف يف النطاقني التقليدي والرقمي يف ظل التشريع اجلزائري،بو معزة مسية،  - 2

، كلية احلقوق والعلوم 0مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص ملكية فكرية،جامعة باتنة 

 .21ص  ،8100/8101السياسية، قسم احلقوق، 
 .000ص  طرشي حياة، مرجع سابق، - 3
 . 000ص  ،هنفساملرجع  - 4
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ومؤسسات التعليم ووسائل االعالم، واليت تعد جتسيد حلق الغري يف املعرفة 

ومة من جهة، وتشجيعا للبحث العلمي من جهة أخرى، حيث والوصول إىل املعل

ميكن هلذه املؤسسات القيام بعمليات استخراج نسخ لبعض املصنفات دون 

 . 1ترخيص

وقد نصت اتفاقية برن على االستنساخ يف بعض احلاالت اخلاصة طبقا 

باالنتفاع واالقتباس  01، ومن ذلك االنتفاع اجملاين طبقا للمادة 1/8للمواد 

ألغراض التعليم،باستنساخ املصنفات واالنتفاع هبا لغرض االبالغ باألحداث 

 . القيام بالتسجيالت املؤقتة ألغراض البث 00/8اجلارية، ومبتقضى املادة 

كما حتوي أنظمة الضبط نظام االيداع القانوين وهو نظام حيقق غاية 

إذ  ،2الع عليهمجع االنتاج الفكري الوطين واحصائه، والسماح لألفراد باالط

باإلضافة إىل كونه قرينة على ملكية املصنفات من الناحية القانونية، فإنه 

يساعد على توثيق املعرفة الفنية واألدبية والعلمية اللذين توصلت إليهما أمة 

من األمم،و يعترب أداة ملعاونة الباحثني عن املعرفة يف اكتشاف ومتابعة 

 .3تطورمها

ي يفرضه القانون على كل شخصية طبيعية أو وهو يعين االلتزام الذ

معنوية ذات هدف مربح أو عمومي تنتج وثائق باإلعداد من أي نوع كانت، بغية 

ايداع نسخ واحدة أو عدة نسخ لدى هيئة وطنية معينة، إذ توضع حتت تصرف 

اجلمهور، وفيما خيص املنشورات االلكترونية فإن أي ملف من نسخة وحيدة هو 

بيانات خمزنة يف جهاز موزع ميكن أن خيضع إللزامية االيداع  مبثابة قاعدة

                                                 
 .22ص مسية بومعزة، مرجع سابق،  - 1
 .11 ص  لوراري نوال، مرجع سابق، - 2
، حلقة عمل الويبو التمهيدية، "مدخل إىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"حسن مجيعي،  - 3

 .00 ،01 صص ، القاهرة، 8111أكتوبر  01العاملية للملكية الفكرية،  املظمة
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القانوين ألنه موضوع حتت تصرف اجلمهور بوسيلة تكنولوجية تسمح هلذا 

 .1األخري بقراءته،االستماع إليه، أو مشاهدته

وميزة االيداع القانوين بالنسبة للمستفيد من املعلومة أنه يوفر اليوم 

شخص من أي بلد االستعارة من مكاتب هيئة املودع أو أي  املكنة ألي باحث،

الوطين أية وثيقة نشرت وأنتجت من عدة سنوات أو عدة قرون بسبب ايداعها 

، ولوال ذلك لكان نظام الترخيص سيحد من حرية 2وحفظها لألجيال الالحقة

كل شخص يف الوصول إىل املعلومات، إذ كان أصحاب احلقوق سيصرون دون شك 

 .3التشريع محاية لوثائقهم ضد أي استعمال غري مرخص بهعلى أن يضمن 

 ":عرض حالة اجلزائر"أنظمة الضبط املقررة يف القوانني الداخلية  - 8
اعتمد املشرع اجلزائري نظام الترخيص االجباري كقيد على احلقوق 

يف الفصل الثالث منه بعنوان االستثناءات  10/10املالية للمؤلف مبوجب االمر 

ميكن أن يترتب على أي ": أنه اليت نصت على 00من خالل املادة واحلدود 

مصنف أديب أو فين أنتج يف شكل مطبوع أو مسعي أو مسعي بصري أو أي شكل 

 :آخرو معد للتعليم املدرسي أو اجلامعي ما يأيت

ترخيص اجباري بترمجة غري استئثارية ألغراض النشر يف اجلزائر على  -

لبث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا مل شكل نشر خطي أو بواسطة ا

تسبق ترمجته إىل اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو ابالغه إىل اجلمهور 

 ..."يف اجلزائر

وقد راعى يف ذلك توافر املقابل املايل ضمانا حلقوق املؤلف املعنوية متأثرا 

تبار هذه احلقوق، بذلك بالنظام الالتينوجرماين املعتمد على هذا املقابل باع
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جيب أن يراعي مستفيد "اليت نصت على  01وذلك ظاهر من خالل املادة 

الترخيص االجباري لترمجة أو استنساخ مصنف احلقوق املعنوية للمؤلف أثناء 

 . استغالل املصنف

 ".يتعني على هذا املستفيد دفع مكافأة منصفة ملالك احلقوق 

ى نظام النسخة اخلاصة، حيث ويف الباب الرابع من نفس األمر نص عل

يترتب على استنساخ نسخة من مصنف قصد " :أنه على 081نص يف املادة 

االستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة مل يسبق استعماهلا حق مكافأة يتلقاها 

ومنتج التسجيالت السمعية أو السمعية  وفنان اآلداء أو العازف واملنتج، املؤلف،

على هذا النحو حسب الشروط احملددة يف املواد  البصرية للمصنف املستنسخ

 ".من هذا األمر 081إىل  081

لكنه رغم ذلك فقد اعفى بعض اهليئات من دفع اإلتاوة على النسخة 

اخلاصة، مقابل الدعائم واألجهزة املعدة للتسجيل االحترايف للمصنفات، 

 والتسجيل الذي ال يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية الحتياجات

، ورغم اجلدل الذي حييط هذا النظام يف حميط 1املؤسسات العمومية املتخصصة

رقمي يسهل فيه استنساخ اعداد هائلة من املصنف الرقمي،وعدم جدوى احلديث 

عن قيد نظام النسخة اخلاصة، إال أن املشرع اجلزائري اختذ مسلك املشرع 

رار اليت قد تصيب الفرنسي يف ذلك بفرض مقابل أو تعويض عادل لتغطية االض

أصحاب احلقوق، آخذا يف ذلك اعتبار التوفيق بني املصاحل املتعارضة بني املؤلفني 

 .واملستفيدين

وأما بالنسبة لنظام االستعمال املشروع وااليداع القانوين كأنظمة ال 

تستدعي الترخيص املسبق وال املقابل املايل فقد أخذ هبا املشرع اجلزائري يف 
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، وإمنا غايته يف 1اوجا يف ذلك بني النظام األجنلوسكسوين وسابقههذا األمر، مز

ذلك تغطية مجيع األحوال مهما كان النظام املعتمد لتحقيق التوازن ما امكن بني 

حق املؤلف على انتاجه الفكري الرقمي، واحلق يف اتاحة املعلومة وحرية 

نسانية، وحث وترية الوصول إليها من املستفيد، أو املتلقي إلثراء املعرفة اإل

 . البحث العلمي ودعمها

ولذلك ذكر يف جمموعة من املواد حق االستعمال التربوي أو التعليمي 

بشروط أمانة االستعمال ومشروعيته كما يف حالة االقتباس أو االستشهاد اجملاز 

قانونا بشروط التوثيق واإلسناد العلمي، وكذا استنساخ املصنف الرقمي إذا كان 

ريا لفائدة املكتبات،أو حلفظه من التلف أو تعويض النسخة املهددة ذلك ضرو

 . بذلك

 على 18، حيث نصت الفقرة الثانية من املادة 10 ،18 وهذا من خالل املواد

كما يعد عمال مشروعا االستشهاد مبصنف أو االستعارة من مصنف آخر ": ما يلي

لربهنة املطلوب وا شريطة أن يكون ذلك مطابقا لالستعمال االمني لإلبالغ

يعد عمال مشروعا ": أنه على 10بينما نصت املادة ". املنشودة يف مجيع احلاالت

استعمال رسم زخريف أو توضيحي ملصنف أديب أو فين يف نشرية أو يف تسجيل 

مسعي أو مسعي بصري أو يف برنامج البث االذاعي السمعي أو السمعي البصري 

إذا كان اهلدف املراد بلوغه هو املربر لذلك  موجه للتعليم أو التكوين املهين

 ".االستعمال

واختذ نظام االيداع القانوين قرينة على امللكية، ألغراض احلفظ ومل 

 001جيعله شرطا للحماية بسبب هذه الغاية التشريعية ولذلك نص يف املادة 

اورة يتلقى الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجمل": أنه من هذا األمر على
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كل تصريح مبصنف أديب أو فين يقوم به املؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد 

 .منح قرينة ملكية املصنف وملكية احلقوق احملمية وفقا هلذا األمر

ال ميثل التصريح باملصنف للديوان شرطا لإلعتراف باحلقوق املخولة 

 ".مبقتضى هذا األمر

املتعلق بااليداع  0111ليو يو 8املؤرخ يف  11/01وكان قد نص يف األمر 

منه على أنه اجراء اجباري لكل شخص طبيعي أو معنوي  8القانوين طبقا للمادة 

له انتاج فكري أو فين موجه للجمهور، لكنه ال ميس حبقوق امللكية طبقا للمادة 

 .1، ألن له طابع احلفظ فقط1

للمادة وقد جسد يف ذلك التزاماته الدولية وفقا التفاقية برن،إذ طبقا 

اخلامسة منها يف فقرهتا الثانية الزمت الدول األعضاء بعدم اخضاع التمتع هبذه 

 .احلقوق أو ممارستها ألي اجراء شكلي

 :خامتة
إن اجلدل حول حقوق التأليف الرقمي، وما يرد على املصنفات الرقمية 

ن من سلطات ما زال قائما، نظرا لشدة التغري والتبدل يف هذا احمليط، فال ميك

اجلزم بتعداد ألشكال األوعية اليت قد حتمل أفكار املؤلف، وال حبصر أشكال 

 .االستفادة منها

فاحمليط الرقمي رغم انه ساهم يف اتساع حقوق التأليف الرقمي،بل منح 

انتشارا ال نظري له ألفكار مبدعة رمبا مل تكن لتلقى الرواج، ومل يكن أصحاهبا 

أنه يف نفس الوقت أدى خدمة للمستفيدين قد ال ليأخذوا مكانتهم لوال ذلك، كما 

تضاهيها وسائل العصور السابقة يف نقل املعرفة إليهم وتلقيها، ومتكينهم من حق 

احلصول على املعلومة املبتكرة يف أي شكل كانت، وعلى أي وسيط أو دعامة، بل يف 

 . أي مكان كانت موجودة
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احلقوق املدنية  إال أنه أدى إىل عالقة جدلية بني حقني من أهم

التصاهلما بالفكر احلر واملعرفة االنسانية، ما طرح مسألة حتقيق التوازن بني 

مصلحتني قد تتعارضا، من جهة املؤلف من حيث مصاحله املادية واملعنوية 

اجلديرة باحلماية ضمانا الحترام فكره وانتاجه املعريف، ودرءا ملخاوف االعتداء 

ولوجيا الرقمية، وبني مصاحل املستفيدين الواجبة عليها اليت زادت بسبب التكن

االعتبار قانونا من جهة أخرى التصاهلا هبذا االنتاج الفكري الذي لن يكون ذا 

فائدة بدون شيوعه واطالع الغري عليه مىت كانت احلاجة إىل ذلك كإرث انساين 

 .خاصة مع سرعة تطور املعلومة يف هذا احمليط

ى مصنفاته الرقمية تستوجب احلماية، فإن فإذا كانت حقوق املؤلف عل

احلق يف املعلومة واملعرفة يستحق النظر إليه على نفس القدر من األمهية، ببيان 

أصول ممارسة األول، وحدود سلطات املؤلف يف حميط رقمي متسع ومعقد، بل 

 .وضبطه حىت نضمن ممارسة الثاين واستمراره

بال شك يف حتديد العالقة بني  وإن األنظمة القانونية اليت وجدت أسهمت

احلقني، واجياد نوع من التوازن بينهما، لكنها مازالت تعيق أحيانا إما ممارسة 

احلق املايل على املصنف الرقمي عندما ال تضبط بشكل دقيق كل شكل مستحدث 

وتلك احدى حتديات عالقة القانون بالرقمية يف جمال  -للمصنف الرقمي 

أو كيفية االستفادة من الغري مبقابل أو بدون مقابل بتحديد  ،-امللكية الفكرية

أو عندما يتعلق األمر بتلك املصاحل املعنوية اليت ترتبط  اختيار النظام املناسب،

واحلفاظ على ابداعه من التشويه  يف أصلها بنسبة املصنف الرقمي لصاحبه،

 .ع دون حد واضحواالساءة إذا ما انتشر نظام االستنساخ أو االستعمال املشرو

ويف احلالة العكسية سينحسر احلق يف احلصول على املعلومة عندما متتد 

السلطات على املصنفات الرقمية املتصلة باحلقوق املالية واالهتمام هبا أوال، 

وبالعائدات االقتصادية من وراء النشر، مثلما هو احلال يف أنظمة املقابل املايل 

اضع الضبط يف تلك القوانني يف حدود ضيقة ال الذي قد يكون ضخما، فتظهر مو

 . تشجع على امناء املعرفة الرقمية، والوصول إليها يف شكلها املبتكر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 0801 - 

 

 



 8102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسكرة خيضر محمد جامعة ــــــــــــــــ التشريع حركة على القضائي االجتهاد أثر مخبر

 

 حماية حق الملكية في التشريع الجزائري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mguerrouf@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة

يعترب حق امللكية العقارية من احلقوق األساسية منذ القدم حيث  اتتنث    

به معظم التشريعات الوضعية من حي  تنظيمه وكيفية استعماله وضبط نطاقه 

 :مثن القثانوا املثدجل ائرا ثر      476: وكيفية محايتثه وذثذا مثا تكدتثه املثا       

ال تسثثتعم  بقوهلثثا امللكيثثة ذثثل حثثق التمتثثيف والتاثثرش ط األ ثثيا  بشثثر  تا "

 ". استعماال ال حترمه القوانني واألنظمة

فحق امللكية قدميا كاا يغلب تليه الطابيف الفثر     بثدت يثتقلي  ثي ا      

فشي ا حىت تصبح تبار  تن وظيفة اجتماتيثة دثدم املاثلحة العامثة كمثا تا      

مثن   87: املشرع ائرا ر  وضثيف تعريفثا للملكيثة العقاريثة  وجثب نثي املثا         

 :املعدل واملتمم واملتضمن التوجيه العقار  وايل نا  تلى ما يلل 91/82القانوا 

امللكية العقارية اخلاصة ذل حق التمتثيف والتاثرش ط املثال العقثار  واحلقثوق      "

 ". العينية من تج  استعمال األمالك حسب طبيعتها وترضها

ونظرا ألمهية العقار من الناحية االقتاثا ية واالجتماتيثة والسياسثية     

إا املشرع يسعى حلمايته كمالحة خاصة تن طريق تنظيمه موازنا بثذل  بثني   ف

 .املالحة العامة واملالحة اخلاصة
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 : إشكالية الدراسة
إا مسألة محاية العقار وطريقة استغالله تشك  حبق مسألة حيوية تؤثر 

فتوفري احلماية القانونية للملكيثة   إىل حد بعيد تلى مستقب  الشعوب وتطورذا،

من  أنه املسامهة ط تطوير خدمة العقار إذ ال جدوى مثن تقريثر امللكيثة إا      

تكن ذناك وسا   قانونية حتميها فامللكية اجملر   من احلماية يكثوا هلثا وجثو     

ما    وا الوجو  القانوجل وذذا ما جيعلها نطرح اإل ثكالية حثول إىل ت  مثد     

كية العقار باحلماية ؟ وذ  ذذه احلمايثة كفيلثة للحفثال تلثى حقثوق      تتمتيف مل

 .امللكية ؟

ولإلجابة تلى ذذه اإل كالية رتينا دايي ذذه الدراسة إللقثا  الضثو    

 .تلى تذم الوسا   حلماية امللكية العقارية

 : خطة الدراسة
 . سنتناول ذذه الدراسة من خالل مطلبني 

 . ة للملكية العقاريةاحلماية املدني: املطلب األول

 .املبا ئ العامة للحماية املدنية: الفرع األول

 . تنواع الدتاوى اخلاصة حلماية امللكية العقارية: الفرع الثاجل

 . احلماية ائرا ية للملكية العقارية: املطلب الثاجل

 . جرمية التعد  تلى امللكية العقارية: الفرع األول

 . ى العقارصور االتتدا  تل: الفرع الثاجل

 احلماية املدنية للملكية العقارية: املطلب األول
لقد تكد القانوا املدجل تلى محاية امللكية اخلاصثة بوجثه تثام وتحاطهثا     

ومبدت محاية امللكيثة اخلاصثة مبثدت  سثتور  نثي تليثه        بترسانة من القوانني،

 . كما تناوله قانوا التوجيه العقار  8104املعدل واملتمم ط  ستور  0994 ستور 

ومن ذنا يتجسد مبدت محاية امللكية خاصة ط  قها املدجل ط  ك   تاو  

 . ني تليها القانوا حلمايتها من االتتدا ات اليت تقيف تليها
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 تاو  امللكية ط حثد ذااثا بثاختالش نثوع االتتثدا  الواقثيف       كما دتلف 

 .تليها

 املبادئ العامة اخلاصة بالدعاوى املدنية حلماية امللكية العقارية: الفرع األول
لقد خي املشرع امللكية بدتاو  حلمايتها حد ذا تلى سثبي  احلاثر كمثا    

وى احليثاز  مثن   خي احلياز  بدتاو  حلمايتها،إذ دتلف  تاو  امللكية تن  تا

حي  خاا اها وموضوتها وتحكامها، باتتبثار تا  تثوى احليثاز  حتمثل واقعثة      

ما ية ميكن إثبااا بكافة طرق اإلثبات تلى خالش  تاو  امللكية اليت حتمل ط 

األص  واقعة قانونيثة ال ميكثن إثبااثا إال بواسثطة السثند الرشثل املشثهر ط        

 . 1احملافظة العقارية

 :عدم اجلمع بني دعاوي احليازة ودعاوي امللكية قاعدة - أوال
قثثد وضثثيف املشثثرع ائرا ثثر  قواتثثد وتسثثمل حلمايثثة حثثق امللكيثثة كحثثق  

موضوتل مستق  تن  تاو  احلياز  وباملقاب  ني تلى  تاو  حلمايثة احليثاز    

باتتبارذا مركرا قانونيا مستقال تن احلق املوضوتل، فنظرا للتباين املوجو  بثني  

 من الدتاو  ال جيوز ائميف بني الدتاو  اليت ترمل حلماية تص  ذذين النوتني

احلق والدتاو  اليت ترمل حلماية احلياز  ط نفمل الوق  سثوا  تكثاا بالنسثبة    

 .2للمدتى تو املدتى تليه

 287: وتليه قد وضيف املشرع ضمانة إجرا ية ذامة تتجسد ط ني املثا   

ال جيوز للمحكمة املطروح تليها " :هلامن قانوا اإلجرا ات املدنية ائرا ر  يقو

واملقاو  بذل  تا احلا ر إذا ما تتتد  تلى  ،" توى احلياز  تا تفا  ط امللكية

حيازته وجب تليه تا يسل  طريق احلياز  توال فإذا با ر  توى املطالبة بأصث   

 .3"احلق تتترب متنازال تن  توى محاية احلياز  وبالتايل ال تقب   توى احلياز 

                                                 
تبد الرزاق السنهور ، الوسيط ط مشرح القانوا املدجل اجمللد التاسيف  ار النهضة العربية  - 1

 .816، ص 0942القاذر ، 
 .072، ص 0977وجد  راغب، مبا ئ القضا  املدجل  ار الفكر العريب، طبعة  - 2
 .041ص  ،تبد الرزاق السنهور ، مرجيف سابق - 3
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ومن الناحية التنظيمية ال جيوز ائميف بني  توى احلياز  و توى امللكية  

وال جيوز التحقيق فيهمثا ط نفثمل اخلاثومة وال جيثوز الفاث  فيهمثا ط حكثم        

واحد، تلى تا الفا  ط  توى امللكية يغين تن  توى احلياز  وط حالة خسثار   

 . 1از املدتى الدتوى فال توجد ذناك مربرات حلماية  توى احلي

 :قاعدة شهر دعاوي امللكية - ثانيا
املتعلثق بتأسثيمل    82/2/0974: املؤرخ ط 74/46: لقد توجب املرسوم رقم

السج  العقار  بشهر جمموتثة مثن الثدتاو  العقاريثة باحملافظثة العقاريثة إذ       

منه تلثى تا الثدتاو  الراميثة إىل النطثق بفسثإ تو إبطثال تو        22: نا  املا  

وق ناجتثة تثن وثثا ق ش إ ثهارذا ال يثتم إال إذا ش إ ثهارذا       إلغا  تو نقض حق

 : مسبقا، ويتم إثبات اإل هار بوسيلتني

 ها   مسلمة من احملافظ العقار  الكا ن بدا ر  اختاثاص العقثار املتنثازع     - 0

 . تليه

 .2التأ ري تسف  العريضة االفتتاحية تلى قيام اإل هار - 8

دتاوى ط احملافظة تلى حقوق املدتى ط ويكمن اهلدش من الشهر املسبق لل

حالة صدور حكم لااحله، كما تا  هر الثدتوى باحملافظثة العقاريثة ال يترتثب     

 . تلى حاوله منيف التارش ط العقا بأ  تارش كاا من  أنه تا ينق  امللكية

وملبدت الشثهر املسثتبق للثدتاو  العقاريثة تمهيثة مثن الناحيثة القانونيثة         

بالنظر إىل الوظيفة اليت تؤ يها تملية الشهر وذل إتثالم الغثري بثأا     والعملية،

العقار حم  نراع تمام القضا  وذذا يعطثل للمثدتى إمكانيثة االحتجثاحل بثاحلكم      

 .3الذ  صدر لااحله ط مواجهة ك  من قب  التعام  فيه

 

                                                 
 .الغرفة املدنية 4/2/0992املؤرخ ط  ،862204 :رقم قرارال - 1
املؤرخ ط  6/086باملرسوم رقم  82/6/0974املؤرخ  74/46قد ش تعدي  املرسوم  - 2

09/2/0946. 
 .من قانوا اإلجرا ات املدنية ط ذذا الاد  69املا    - 3
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 أنواع الدعاوي اخلاصة حبماية امللكية العقارية اخلاصة: الفرع الثاني
  املشرع ثالثة  تاوى حلمايثة امللكيثة العقاريثة ط  ثقها املثدجل،      لقد حد

 : ني تليها تلى سبي  احلار سنتطرق هلا كما يلل

 :االستحقاقدعوى  - أوال
تعترب  توى االستحقاق من تذم الدتاوى املدنية الثوار   حلمايثة امللكيثة    

ط قثانوا   العقارية اخلاصة وذل دضيف للقواتد العامة للدتوى املناوص تليهثا 

 . اإلجرا ات املدنية واإل ارية بشك  تام

وترفيف  توى االستحقاق ط حالة وجثو  منثازع للمالث  ط ملكيتثه فيقثيم      

مطالبا فيهثا بتثبيث  ملكيتثه تلثى     "  توى االستحقاق" توى تمام القضا  تسمل 

، كمثا ال ميكثن   1العقار حم  املطالبة القضثا ية وذثل  تثوى ال تسثقط بالتقثا م     

مثن القثانوا    89ا إال تن طريق السند الرشثل املشثهر، فقثد ناث  املثا        إثباا

تثبث  امللكيثة اخلاصثة لكمثالك     :" املتعلق بالتوجيثه العقثار  تلثى تنثه     91/82

 .2"العقارية بعقد رشل خيضيف لقواتد اإل هار العقار  

 :دعوى منع التعرض للملكية - ثانيا
ترفيف ط حالة تعرض الغري للمال  وحرمانه من ممارسثة سثلطاته الثثال     

وبالتثايل فثدتوى منثيف     ،3تلى ملكيته وذل حق االستعمال، االسثتغالل والتاثرش  

التعثثرض للملكيثثة ذثثل  تثثوى موضثثوتية  ثثمل تصثث  احلثثق وتأخثثذ صثثور       

اإللرام،ويشثثتر  لرفعهثثا تا تكثثوا امللكيثثة ثابتثثة بالسثثند الرشثثل املشثثهر ط    

                                                 
 .6272حت  رقم  0996مارس  88املذكر  املؤرخة ط  - 1
 ار ذومة للطباتة والنشر والتوزييف  ،01   ،محد  با ا، محاية امللكية العقارية اخلاصة - 2

 .68، ص 8106 ،ائرا ر
املتضمن التوجيه العقار   02/00/0991املؤرخ ط  91/82من القانوا  89 :تنظر املا   - 3

كتاب القانوا العقار  منشورات احلليب  82/19/0992املؤرخ ط  82/84املعدل واملتمم باألمر 

 .8112طبعة 
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افظة العقارية وتا يشك  االتتدا  تعرضا للملكية سوا  كاا تعرض ما يا تو احمل

 . قانونيا

 :دعوى وقف األعمال اجلديدة اخلاصة بامللكية - ثالثا
وذل تبار  تن اديد للملكية  عىن الشروع ط تتمال مثن  ثأ ا حرمثاا    

 .1هااملال  من ملكيته كقيام  خي تجنيب بتشجري وغرس ترض  وا إذا صاحب

ويشتر  ط ذذه الدتوى تا تكثوا واقعثة الشثروع ط األتمثال ائديثد       

ثابتة وتا تتوفر حالة مستعجلة وقا مثة بالنسثبة للمالث  ط  ر  الضثرر قبث       

 .2وقوته

و توى وقف األتمال ائديد    يقيدذا املشرع  د  معينة، وذل  تثوى  

امثة لرفثيف الثدتوى    وقا ية لوجو  تعرضا ما   مسثتقبلل، ودضثيف للقواتثد الع   

املناوص تليها ط قانوا اإلجرا ات املدنية وإل ارية ويقتار احلكم فيهثا تلثى   

 . 3جمر  وقف ذذه األتمال او اإلذا باستمرارذا

 احلماية اجلزائية للملكية العقارية: املطلب الثاني
يعترب التشرييف ائرا ثل طريقثا اسثتثنا يا حلمايثة امللكيثة العقاريثة، ألا       

ق امللكية خيول صثاحبه اللجثو  إىل ائهثات القضثا ية املدنيثة لثر        املساس حب

االتتدا  ميف التعويض ط بعض احلاالت، تما العقوبات ائرا ية فال توقثيف إال ط  

 . حالة املساس اخلطري بامللكية العقارية

 جرمية التعدي على امللكية العقارية وأركانها: الفرع األول
ني املشرع ائرا ر  ط قانوا العقوبثات تلثى جرميثة التعثد  تلثى       لقد

انتثراع تقثار مملثوك    " :منثه تلثى تا   624: األمالك العقارية حي  تني املثا   

 ".للغري خلسة تو تن طريق التدليمل

                                                 
 .982تبد الرزاق السنهور ، الوسيط ط  رح القانوا املدجل، مرجيف سابق، ص  - 1
 .90تمر محاية امللكية العقارية اخلاصة، مرجيف سابق، ص  محد  با ا، - 2
قدر  تبد الفتاح الشهاو ، احلياز  كسبب من تسباب امللكية ط التشرييف املار  واملقارا،  - 3

 .049، ص 8116منشأ  املعارش اإلسكندرية، 
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يعاقثثب بثثاحلبمل مثثن سثثنة إىل  ثثمل سثثنوات " :كمثثا ناثث  كثثذل  تلثثى

مثن انتثرع تقثارا مملوكثا للغثري وذلث          حل 810111 حل إىل  80111وبغرامة مثن  

 . خلسة تو بطريق التدليمل

وإذا كاا انتراع امللكية وقيف ليال بالتهديد تو بالعنف تو بطريثق التسثلق تو   

الكسر من تد  ت خاص تو ميف مح  سالح ظاذر تو خمبأ بواسطة واحثد تو تكثثر   

 010111 من ائنا ، فتكوا العقوبة من سنتني إىل تشر  سثنوات والغرامثة مثن   

 ".  حل61.111إىل 

 :األركان العامة جلرمية االعتداء على امللكية العقارية - أوال
ونعين باألركاا العامة اليت ني تليها املشرع بوجثه تثام وتتثوافر ط كث      

ائرا م مهما كاا نوتها واليت ني تليها قانوا العقوبات وذل ثال  تركاا تتمث  

لثركن املعنثو  وباإلضثافة إىل ذثذه األركثاا      ط الركن الشرتل، الركن املثا   وا 

تنارين آخرين تنفر  هبما ذذه ائرمية ومهثا   624: ا تر  القانوا ط املا  

 . 1انتراع تقار مملوك للغري واقتراا االنتراع باخللسة والتدليمل

 :األركان اخلاصة جلرمية التعدي على امللكية العقارية - ثانيا
للجرمية تتمير جرمية التعد  تلثى امللكيثة    باإلضافة إىل األركاا العامة

العقارية بأركاا خاصة ال تقوم بدو ا وذنا ما تكده االجتها  القضا ل ط قثرار  

مثن املقثرر قانونثا تا    " :والثذ  جثا  فيثه    07/10/0929احملكمة العليا املؤرخ ط 

نثرع  : جرمية االتتدا  تلى ملكية الغري ال تقوم إال إذا توافرت األركثاا اتتيثة  

 .2"تقار مملوك للغري وارتكاب الفع  خلسة تو بطريقة التدليمل
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 :انتزاع عقار مملوك للغري - 0

وبالتثايل انتقثال    يستفا  من لفظ انتثراع األخثذ بعنثف  وا رضثا املالث ،     

حياز  العقار املعتد  تليه إىل من قام بفع  االنتراع فال يكفل مثثال املثرور تلثى    

األرض ب  جيب لتحقق ائرمية تا يكوا اهلدش من التعد  ذثو االسثتيال  تلثى    

مل  الغري كما جيب تا يكوا العقار حم  االنتراع مملوكا للغري  قتضل سثند مثن   

 . ة العقاريةالسندات املثبتة للملكي

 :اقرتان االنتزاع باخللسة والتدليس - 8

  ير  ط قانوا العقوبات ائرا ر  تعريفا للخلسة تو التثدليمل بثالرغم   

 . من تمهيتها ضمن العناصر املكونة ئرمية التعد  تلى امللكية العقارية

فاخللسة ذل القيام بفع  االنتراع خفية ت  بعيدا تن تنضثار املالث  و وا   

  .1تما التدليمل فهو إتا    غ  العقار بعد إخال ه تنو  تن املال  تلمه

ويتطلثب ط تناثر  اخللسثثة والتثدليمل ط جنحثة التعثثد  تلثى امللكيثثة      

 : توافر العناصر التالية 624العقارية وفقا للما   

 .صدور حكم مدجل يقضل باإلخال  -

 .إ ام إجرا ات التبليغ والتنفيذ -

 .2لشغ  األماكن من جديد بعد طر ه منهاتو   احملكوم تليه  -

 :العقوبة املقررة جلرمية التعدي على امللكية العقارية - ثالثا
كما ذو معروش جنا يا تا العقوبة ذل ائرا  الذ  يقرره املشثرع ئرميثة   

يكثوا  " :من قانوا العقوبات نطاق توقييف العقوبة بقوهلا 6: ما وقد حد ت املا  

 ."لوقاية منها باداذ تدابري األمنالعقوبات وتكوا اجرا  ائرا م بتطبيق 

 فبمقتضل مبدت الشرتية املوضوتية خيضيف ائرا  ائنا ل ملبثدت  ثرتية  

 ".  تقوبة تو تدبري تمن بغري قانواال جرمية وال"ائرا م والعقوبات الذ  مفا ه 
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 :العقوبات السالبة للحرية -0

يثه بعثد االتتثدا ، تو تنثازل     ال يعد خروحل ائاجل مثن العقثار املعتثد  تل   

املعتدى تليه تن حقه املدجل سببا إلسقا  العقوبة تو دفيضثها وتلثة ذلث  تا    

توقييف العقوبة يعد من النظام العام وذل حق خالي للدولة، ط توقيثيف العقوبثة   

محاية حلقوق األفرا  واجملتميف وذل  لتحقيق الر ع العام والثر ع اخلثاص تلثى    

 .1حد سوا 

يتبني تا ائرمية تأخذ وصف ائنحة وذل ط  624: خالل ني املا   من

 . جر  منها تقوبة سالبة للحرية

فإذا ارتكب  ائرمية ميف استعمال اخللسة والتدليمل  وا توافر ظرش مثن  

 2الظروش املشد   فتكوا العقوبة املقرر  هلذه ائرمية ذل احلبمل من سنة إىل 

وتما إذا ارتكب  جرمية التعد  تلى امللكية العقاريثة بثالظروش املشثد       سنوات،

قانوا العقوبات فإا العقوبة ط ذثذه احلالثة    624املناوص تليها ط ني املا   

 .سنوات 01وترفيف إىل الضعف ت  تكوا تقوبة احلبمل من سنتني إىل 

 : العقوبات املالية -8
شرع قد نثي تلثى تقوبثة ماليثة     جند تا امل 624بالرجوع إىل ني املا   

إىل جانب العقوبة السالبة للحرية، ميف تشديد العقوبثة ط نفثمل املثا   الفقثر      

الثانية إذا ما توافرت ظروش التشديد وتقوبثة الغرامثة ذثل تقوبثة تصثلية ط      

موا  ائنح يقاد هبا املشثرع إلثرام املعتثد  بثدفيف قثدر مثن املثال إىل اخلرينثة         

 حل وط  810111 حل إىل  8111 ائرميثة البسثيطة بثني    ، وذل مقدر  ط2العامة

 010111حالة توافر ظرش من الظروش املشد   بالنسبة للغرامة اليت ترفيف مثن  

 . حل 810111إىل 

                                                 
 .84، ص 8101ذومة، ائرا ر، الفاض   ار، ائرا م الواقعة ط العقار،  ار  - 1
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 :إجراءات رفع دعوى التعدي على امللكية العقارية - رابعا
دضيف جرمية التعد  تلى امللكيثة العقاريثة للمبثا ئ العامثة لإلجثرا ات      

ية واليت تطبق تلى مجييف جرا م القانوا ائنا ل العثام إذ يثتم حتريث     ائنا 

الدتوى العمومية من طرش النيابة العامة الثيت تقثوم  با ثر  الثدتوى باسثم      

 . اجملتميف واليت ادش تساسا إىل توقييف ائرا  تلى ائاجل

ش إحالة الدتوى إىل احملكمة يربز  ور القاضل اإلجيايب ط اإلثبات  وإذا

قدمته النيابة العامة من ت لة إثبات تثنا  مرحلة التحقيقات  حبي  ال يكتفل ملا

  .األولية اليت تقوم بإجرا ها رجال الضبطية القضا ية

 : ولإلثبات ائنا ل  رو  تتمث  ط

 اقشته ط ائلسة وجو  الدلي  ضمن ملف القضية ومن -

 تا يكوا الدلي  املطروح تلى احملكمة قد ش احلاول تليه بإجرا  قانوجل  -

 . 1إسنا   اللتها ط احلكم -

 صور االعتداء على العقار يف قانون العقوبات والقوانني األخرى: الفرع الثاني
دتلف  رجة ائرا م الواقعة تلى العقارات من حيث  خطوراثا و رجثة    

لضرر الالحثق بالعقثار ط حثد ذاتثه تو  الث  العقثار وحسثب تكييفهثا         جسامة ا

 . القانوجل إىل جنايات وجنح وخمالفات

 :اجلنايات اخلاصة بالتعدي على العقارات - أوال
املعثثروش تا ائنايثثات ذثثل ت ثثد ائثرا م خطثثور  وذثثل الثثيت تكثثوا   مثن  

تقوبتها اإلتدام تو السجن املؤبد تو السحن املؤق  ملد  تتراوح من  مل سنوات 

 . من قانوا العقوبات 2إىل تشرين سنة حسب ما ذو مناوص تليه ط املا   

ذناك جثرا م تشثك  خطثرا تلثى امللكيثة العقاريثة وتلثى مالكهثا والثيت          

 :تتطاذا املشرع ائرا ر  وصف ائناية وتتمث  ذذه ائرا م ط

                                                 
تمحد  وقل الشلقاجل، مبا ئ اإلجرا ات ائرا ية ط التشرييف ائرا ر ، ائر  األول،  - 1
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 .احملالت املسكونة واملعد  للسكن وضيف النار ط - 0

 . وضيف النار ط األماكن غري املسكونة - 8

 :اجلنح اخلاصة بالتعدي على العقارات - ثانيا
تعترب ائنح تق  خطور  من ائنايات وذثل تاثنف حسثب خطوراثا ط      

ومثن تذثم ائثنح الثيت     . حل. ع. ق 2الثانية بعد ائنايثات حسثب املثا      الدرجة 

 : تشك  اتتدا  تلى امللكية العقارية واليت سنذكرذا تلى سبي  املثال

 . جنحة انتهاك حرمة السكن - 0

 .ث جرمية التخريب العمد  ئر  من العقار 8

 :املخالفات اليت تشكل خطرا على العقارات - ثالثا
ذل تق  ائرا م خطور  حبي  تكوا فيها العقوبة تق  من مثوا    املخالفات

ائنح وائنايات وذل احلبمل من يوم واحد تلى األق  إىل  هرين تلثى األكثثر   

قثانوا   12/16:  حل حسب ما ذو وار  ط املثا    810111إىل  8111والغرامة من 

 . العقوبات ائرا ر 

ي احلماية من حوا   وقد ني املشرع ائرا ر  تلى خمالفة واحد  د

اهلدم تو الترميم تو إصالح البنا ، وذل دي العقارات املبنية  وا سواذا حيث   

 حل كمثا   00111 حل إىل  011مكرر تلى تنه يعاقب بغرامة من  660: نا  املا  

جيوز تيضا تا يعاقب باحلبمل من تشر  تيام تلى األق  إىل  هرين تلى األكثثر  

م بنثا   وا ادثاذ االحتياطثات الضثرورية لثتالط      ك  من تقثام تو تصثلح تو ذثد   

 . احلوا   للمساكن اجملاور  هلا

باإلضافة إىل ذل  كلثه فثإا تمليثات البنثا  واإلصثالح واهلثدم تتطلثب         

 .1رخي إ ارية للشروع من قب  اإل ار 

                                                 
الذ  حيد  كيفيات حتضري الشها ات اخلاصة  90/074: تنظر املرسوم التنفيذ  رقم - 1

بالتعمري ورخاة التجر ة و ها   التقسيم ورخاة اهلدم وغريذا املعدل واملتمم باملرسوم 

 .09/  02: التنفيذ  رقم
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 :خامتة
إا مبدت توفري احلماية القانونية للملكيثة العقاريثة اخلاصثة ط ائرا ثر     

إل كاالت اليت واجهه املشرع منذ االستقالل وذذا يرجيف لعثد  تسثباب   يعترب من ا

تمهها الوضثعية العقاريثة املوروثثة تثن الفتثر  االسثتعمارية وباتتنثاق املشثرع         

ائرا ر  للنظام الليربايل جعله يعيثد النظثر ط الناثوص القانونيثة املكرسثة      

ريثة اخلاصثة فمثن خثالل     ملبدت اال تراكل  ا فيها النظام القانوجل للملكية العقا

ذذه الدراسة ملوضوع احلماية القانونية للملكية العقارية اخلاصة اتضثح لنثا تا   

املشرع ائرا ر  وضيف تسسا قانونية حلماية امللكية اخلاصة تتمث  ط مبدت  هر 

التارفات اخلاصثة بالعقثارات وكثذل  مسثألة إثبثات امللكيثة العقاريثة بالسثند         

فظة العقاريثة واحملثرر  مثن قبث  املوثثق تو مثدير تمثالك        الرشل املشهر ط احملا

الدولة بافته موثقا الدولة، تلى الرغم تا معظم العقثارات تفتقثر إىل سثندات    

رشية وذذا ما يشك  تا قا يقف تمام ائهات املسثؤولة ممثا ت   إىل اسثتحدا     

 . ناوص تشريعية ذات طبيعة قانونية

 : وصياتت
القضا  تلى العقو  العرفية و كني املواطنني من الدفاتر العقارية اليت تكثوا   -

 . السند الوحيد إلثبات التارفات القانونية وحتسني مبدت اإل تماا العقار 

البد من إنشا  حماكم تقارية متخااة ط القضايا العقاريثة وتكثوين قضثا      -

 .ط ذذا اجملال

 .دتم محاية امللكية اخلاصة ط ك  جوانبهاتقرير قانوا العقوبات  وا  ت -
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 دور منظمة الصحة العالمية

 في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في تفعيل حق الفرد
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 :مقدمة
وأصبح هذا التاريخ  ،0492أفريل  7مت إنشاء منظمة الصحة العاملية يف 

وحيتفل به حاليا كل عام، واملنظمة هي جهاز متعاون " يوم الصحة العاملي"ميثل 

مع منظمة األمم املتحدة وليست فرعا من فروعها فهي منظمة دولية حكومية 

وتعمل بالتعاون مع سائر هيئات األمم  متخصصة تتمتع بشخصيتها املستقلة،

من ميثاق األمم  36و 77املتحدة مبوجب اتفاق التعاون والتنسيق حسب املادتني 

 . (1)املتحدة

كما تطور مفهوم احلق يف الصحة خالل القرن العشرين وبصفة خاصة 

اليت تعمل على  (2)بعد إنشاء منظمة الصحة العاملية، وغريها من املنظمات املعنية

                                                 
، 07/13/8102: منظمة الصحة العاملية، معلومات عن املنظمة، من حنن، تاريخ الدخول -1

 http://www.who.int/about/who-we-are/ar                 :، املوقع االلكتروين07:11: التوقيت
من بني أهم املنظمات احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل من أجل حتسني األوضاع  -2

، مهمتها 0497الصحية يف العامل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة اليت تأسست سنة 

املتحدة لرعاية الطفولة وصندوق األمم . القضاء على اجلوع وضمان مستوى جيد من التغذية

 .مهمته دعم برامج تعليم األطفال واملساعدة على خفض وفياهتم0493الذي تأسس سنة 

 =، وتعمل على محاية حقوق0471إضافة اىل مفوضية األمم املتحدة لالجئني تأسست سنة 

http://www.who.int/about/who-we-are/ar


 ـــــــــــــــ

- 0861 - 

 

وكذلك بعد صدور . حتسني األوضاع الصحية يف العامل خاصة يف الدول النامية

واعتماد العهد الدويل للحقوق  0492اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 

، وأيضا العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية 0433االقتصادية لسنة 

تماعية وثقافية وبيئية فلقد أصبح احلق يف الصحة يشمل أبعاد اج. هبذا احلق

  .(1)تتجاوز املفهوم الضيق والقدمي وأصبح مفهوم الصحة أكثر مشولية وعمقا

كل هذا حييلنا اىل دراسة مفهوم حق الفرد يف التمتع بأعلى مستوى من 

الصحة من منظور منظمة الصحة العاملية، واجلهود اليت تبذهلا يف تفعيل هذا 

األول : ومن اجل ذلك ارتأينا تقسيم دراستنا هذه اىل حمورين أساسيني احلق،

عاجلنا فيه حق الفرد بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة ضمن دستور منظمة 

 . الصحة العاملية، والثاين جهود منظمة الصحة العاملية يف إعمال هذا احلق

 حق الفرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ضمن دستور املنظمة :املطلب االول
يعد تعريف منظمة الصحة العاملية للحق يف الصحة التعريف األكثر 

مشولية وانتشارا، من خالل اهنا أقرت للفرد احلق يف التمتع بأعلى مستوى من 

ف ومع مرور الوقت تأكد هذا من خالل إدراج احلق يف الصحة يف خمتل. الصحة

ولقد نص دستور منظمة الصحة العاملية سنة  .الصكوك الدولية واإلقليمية

حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ال " :بأن الصحة هي 0492

التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو . جمرد انعدام املرض أو العجز

صر أو العقيدة السياسية أحد احلقوق األساسية لكل إنسان دون متييز بسبب العن

 .(2)"احلالة االقتصادية أو االجتماعيةأو 

                                                                                                                        

احلماية اجلنائية للحق يف الصحة )عادل حيي، : راجع .الالجئني ال سيما احلق يف الصحة=

، كلية القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية ، جملة(بني النظرية والتطبيق

 .80، ص 8101، 26احلقوق جبامعة القاهرة، مجهورية مصر العربية، العدد 
 .80 املرجع نفسه، ص -1
مت إقرار دستور منظمة الصحة العاملية يف مؤمتر الصحة الدويل الذي عقد يف نيويورك من  -2

= ، منظمة الصحة0492/ 17/19، ودخل حيز النفاذ يف 0493جويلية  88جوان إىل  04
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واعتمدت بعض االتفاقيات الدولية واإلقليمية يف تعريفها للحق يف التمتع 

كامليثاق  بأعلى مستوى من الصحة على تعريف دستور منظمة الصحة العاملية،

واتفاقية حقوق الطفل لسنة  0420االفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 

وسنحاول حتليل مضمون التعريف للحق يف الصحة املقدم من طرف  .0424

منظمة الصحة العاملية، حيث نتطرق أوال ملفهوم اكتمال السالمة البدنية 

اجلزء الثالث خمصص والعقلية مث نتناول اكتمال السالمة االجتماعية ويكون 

 .لتحديد مفهوم التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

 مفهوم اكتمال السالمة بدنيا وعقليا: الفرع األول

إن حمل احلق يف الصحة هو جسم اإلنسان احلي، فاالعتداء على اجلثة ال 

يعد مساسا بسالمة اجلسم وإمنا هي جرمية مستقلة ذات أركان خمتلفة عن 

املاسة بسالمة اجلسم، إن سالمة اجلسم واكتمال السالمة البدنية اجلرائم 

والعقلية هي مقومات احلق يف السالمة اجلسدية وحمل احلق يف السالمة 

 . اجلسدية هو جسم االنسان

 :املفهوم الطيب جلسم اإلنسان - أوال

يتكون جسم اإلنسان من خاليا وأنسجة تتكون لتعطينا أعضاء تعمل مع 

بعضها بانتظام مكونة أجهزة تقوم مبظاهر احلياة املختلفة، ويكون عمل األجهزة 

َوَلَقْد " :مستمر ومنتظم لبقاء اإلنسان حيا، حيث قال اهلل تعاىل يف دقة خلقه

ُثمَّ  (06)ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي  (08) َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطنٍي

َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم 

 .(1)"(09) اْلَخاِلِقنَي َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن

ويدخل يف تكوين جسم اإلنسان املشتقات واملنتجات البشرية وهي عناصر 

ال تشكل يف ذاهتا وحدة نسيجية متكاملة وال يترتب عن استئصاهلا فقداهنا 

                                                                                                                        

 :العاملية، تصريف الشؤون، دستور منظمة الصحة العاملية، املوقع االلكتروين=

http://www.who.int/governance/eb/constitution/a  
 .09إىل  08سورة املؤمنون، اآليات من  - 1

http://www.who.int/governance/eb/constitution/a
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لألبد، فهي متجددة بطبيعتها كالنخاع العظمي املسؤول عن انتاج خاليا الدم وهو 

أعضائه، وكذلك يوجد الدم والشعر وخاليا اجللد من مشتقات اجلسم وليس أحد 

 . (1)وبويضة األنثى، فأخذ كمية من هذه املنتجات ال يعود بالضرر على اجلسم

 :اجلانب الروحي جلسم اإلنسان - ثانيا

 الروح هي السر اإلالهي الذي مبوجبه تصري التركيبة اآلدمية كائنا حيا،

والروح إذا سكنت اجلسم وتفاعلت مع مطالبه من الدنيا مسيت نفسا، ويقول اهلل 

ومسألة . (2)"(84)َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن " :تعاىل

الروح من أعظم وأصعب مسائل العلم والفلسفة ومذاهب التفكري، فال يزال العلم 

ا فهي سر من األسرار اإلهلية حيث يقول اهلل عز وجل يف عظمة جاهل حبقيقته

َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِليًلا " الروح

(27)" (3).  

 :املفهوم القانوني جلسم اإلنسان - ثالثا

جبسم اإلنسان من الناحية القانونية ذلك الكيان املادي والنفسي  يقصد

الذي يباشر وظائف احلياة الطبيعية واالجتماعية، فمحل احلق يف الصحة هو 

 .جسم اإلنسان جبميع جزيئاته وأعضائه العضوية والذهنية واحلسية

 :اجلانب املادي يف جسم اإلنسان -أ

مل يعد تعريف جسم اإلنسان يقتصر على التعريف الكالسيكي املعتمد على 

األعضاء واألجهزة، بل أصبح يشمل األنسجة واخلاليا وكذلك األنزميات، 

اهلرمونات، اجلينات، املشتقات واملنتجات املختلفة للجسم، فكل عنصر له وظيفة 

 .(4)حمددة يف هذا الكيان البشري

                                                 
عروبة جبار اخلزرجي، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر  - 1

 .838 ، ص8101والتوزيع، عمان األردن، 
 .84سورة احلجر، اآلية  -2
 .27سورة اإلسراء، اآلية  -3
 .71 عادل حيي، املرجع السابق، ص -4
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تساوية جلميع أعضاء اجلسم سواء كانت داخلية إن احلماية القانونية م

أو خارجية وسواء كانت تلك األعضاء يف شكلها املعتاد أو كانت خمتلفة بالزيادة 

أو بالنقصان، فمثال ال ميكن إحلاق الضرر بإصبع السادس الزائد يف اليد ألنه 

قولة ميثل مساسا بسالمة اجلسم، كما تشمل احلماية القانونية حىت األعضاء املن

من شخص آلخر، كالكلية مثال اليت أصبحت جزءا من اجلسم الذي انتقلت إليه 

وتقرر هلا محاية كاألعضاء األصلية، أما األعضاء االصطناعية فهي عبارة عن 

أعضاء مصطنعة من معدن أو بالستيك حتل حمل العضو الطبيعي التالف أو جزء 

وهناك أعضاء اصطناعية منه لتؤدي وظيفته، كالساق االصطناعية أو اليد، 

توضع للزينة وحتسني املظهر فقط كالعيون الزجاجية اليت ال تقوم بوظيفة 

 .(1)النظر 

ولكن يف الوقت احلايل ومع التطور الطيب والتكنولوجي أصبحت األعضاء 

االصطناعية أغلبها مرتبطة باألعصاب من خالل تقنيات عالية مما يسمح هلا 

األعضاء الطبيعية وبالتايل فاالعتداء عليها سيسبب تلقي رسائل من املخ كباقي 

آالم جسمية وجروح وخماطر صحية متفاوتة، وبالتايل االعتداء عليها هو 

مساس حبق الفرد يف السالمة اجلسدية ويف حقه يف الصحة وحقه يف التمتع 

 .بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

 :اجلانب النفسي جلسم اإلنسان -ب

ان مرتبط بنشاطه النفسي املتغري من انفعاالت وإدراك إن وجود اإلنس

وتعلم، وحمور النشاط النفسي يف اإلنسان هي الشخصية اليت تعترب تنظيم 

ديناميكي داخل الفرد متمثل يف النشاط الوظيفي لكل من العقل واجلسم، مما 

 مييز الفرد عن غريه بانفراد بسلوك وتفكري خاص به، فهذا التكوين البيولوجي،

                                                 
دين مروك، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن نصر ال - 1

والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، 

 .84 ، ص89 ، ص8116اجلزائر، 
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العضوي، النفسي واالجتماعي جيعل لكل فرد ذاتية خاصة يستقل هبا، واملكونات 

النفسية للشخصية هي اليت حتدد نوعية السلوك الذي يقدم عليه الشخص من 

حيث االستواء أو االحنراف وتظهر حالة االنفعال مدى تأثري وتأثر كل من 

ال داخليا ويترجم يف النشاط املادي والنفسي جلسم اإلنسان، وقد يكون االنفع

صورة سلوك حركي أو يكون فسيولوجيا حيدث تغريات كثرية يف أعضاء 

 .(1)اجلسم

وبالرجوع إىل مراحل خلق اإلنسان، جند أن الطني هي منشأ اإلنسان وهي 

مراحل التكوين املادي العضوي ويعرف بالتكوين البيولوجي، وبعد نفخ الروح 

ياة وهذا من بني صور تكرمي وتفضيل اهلل اإلالهية يبعث يف اجلسد الروح واحل

لإلنسان، وهذا هو اجلانب السيكولوجي فيه واملتمثل يف العواطف واألحاسيس 

واملشاعر وهذه الصفات هي خاصة بالطبيعة اإلنسانية، فالتراب ميثل مطالب 

اجلسد العضوية وهذا هو الدافع لذلك اجلوع والعطش، أما اجلانب الروحي 

لب الروحية واخللقية واحلرية واإلرادة، واجلانبني يتفاعالن يتمثل يف املطا

  .(2) دائما وال ينفصالن لبناء احلياة النفسية املتكاملة

فكل مساس هبذا اجلسد سواء كان ماديا أو معنويا يعرقل السري الطبيعي 

 .لوظائف احلياة واالستقرار النفسي ويعرف بانتهاك احلق يف السالمة اجلسدية

 مفهوم اكتمال السالمة اجتماعيا: الثانيالفرع 

تطور املفهوم البسيط للصحة وأصبح مرتبطا بالعوامل املتداخلة والظروف 

السائدة داخل كل بلد واليت تؤثر على املستوى املعيشي للفرد، وهي تعرف 

مبصطلح احملددات االجتماعية للصحة، وتشمل الغذاء الصحي، البيئة النظيفة، 

التعليم، توفري املياه النقية وغريها، ولقد أكد تقرير منظمة السكن املالئم، 

                                                 
 .63 ، ص، املرجع السابقنصر الدين مروك -1
اجلسم البشري وأثر التطور الطيب على نظام محايته جنائيا، دراسة  يوسف بوشي، - 2

مقارنة، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .80 ،06ص  ، ص8110-8116
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الصحة العاملية أن العوامل االجتماعية من احملددات الرئيسية للصحة وليست 

  .(1)األنظمة الصحية 

كما نصت املادة اخلامسة والعشرون من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على " :على أنه 0492

كما نصت املادة احلادية عشر من العهد  ،(2)"الصحة والرفاهية له وألسرته

حيق لكل : "بأنه 0433الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء 

 .(3)"الكساء واملأوى وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشيةو

إن التقيد مبعايري واحدة لتلك احملددات االجتماعية للصحة أمر بالغ 

الصعوبة نظرا الختالف أوضاع الدول االقتصادية واالجتماعية وهذا ما حيول 

وبالتايل عدم وجود  اجياد معايري موحدة لتحديد مستوى معيشي الئق، دون

مساواة يف التمتع باحلق يف الصحة، وهذا االختالل يف العدالة واالنصاف يف 

الصحة يكون إما داخل البلد الواحد نتيجة التمييز بني املواطنني واملهاجرين 

وهناك التزامات . مثال، أو يكون بني مواطين الدول املتقدمة والدول النامية

بتحقيقها لتمكني األفراد من التمتع مبستوى معيشي مترتبة على الدول مطالبة 

مناسب وبالتايل الوصول إىل اكتمال السالمة االجتماعية، ومن بني هذه 

االلتزامات حتسني ظروف احلياة اليومية من أجل حتسني ظروف النمو الطبيعي 

 .وحماربة عدم املساواة يف توزيع السلطة واملوارد املالية وغريها

 

                                                 
منظمة الصحة العاملية، احملددات االجتماعية للصحة، تقرير االمانة العامة التابعة  -1

، تاريخ 0 ، ص8106مارس  00، بتاريخ 09البند  -33الصحة العاملية  جلمعية

 :، املوقع االلكتروين80:62: ، التوقيت00/08/8107:الدخول

 http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030. 
 .من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان 87راجع املادة  -2
 .0433من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  00راجع املادة  -3

http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030
http://apps.who.int/iris/handle/10665/82030
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 مفهوم احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه: الفرع الثالث

التمتع بأعلى : "الصحة العاملية على أن نصت ديباجة دستور منظمة

، واهلدف "مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان

. (1) "أن تبلغ مجيع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن: "األساسي للمنظمة هو

وبالرجوع إىل تعريف احلق يف الصحة الوارد ضمن دستور منظمة الصحة 

حالة : "العاملية باللغة الفرنسية وترمجته احلرفية جند أن احلق يف الصحة هو

من الرفاهية التامة البدنية والنفسية واالجتماعية ال جمرد انعدام املرض أو 

مصطلح الرفاهية، ألن  وتعرض هذا التعريف لالنتقاد بسبب استخدام .(2)"العجز

الرفاهية تعرب عن السعادة وليس عن الصحة، لكن اجلانب املؤيد للتعريف يرى 

بأن التعريف له هدف مثايل جيب حتقيقه عن طريق تظافر اجلهود واالهتمام 

ويف رأينا استخدام ، (3) بتوفري وتنمية العناصر اليت تساهم يف االرتقاء بالصحة

نيا وعقليا واجتماعيا أدق وأمشل من استخدام مصطلح اكتمال السالمة بد

 .مصطلح الرفاهية

كما أكدت منظمة الصحة العاملية أن احلق يف الصحة ليس جمرد انعدام 

املرض أو العجز وإمنا هو بلوغ درجة اكتمال السالمة البدنية والعقلية 

                                                 
 .من الفصل األول من دستور منظمة الصحة العاملية، املرجع السابق 0راجع املادة  -1

2 - La santé est un état de complet bien etre physique ,mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absance de maladie ou d'infirmité. voir: Organisation Mondiale De 

La Santé, Apropos de l’OMS , Constitution de L’OMS, Le Site Electronique: 

http://www.who.int/about/mission/fr  / 
عبد العزيز حممد حسن محيد، احلق يف الصحة يف ظل املعايري الدولية، الطبعة االوىل،  -3

 .97 ، ص8112 دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر،

احلقوق األساسية هي احلقوق الثابتة لكل شخص جملرد وجوده وكونه إنسانا وهي حقوق  -

هبا مجيع الدول سواء كانت طرفا يف االتفاقيات حلقوق اإلنسان أم ال، ألهنا تشكل تلتزم 

عباس عبد األمري إبراهيم العامري، محاية : راجع .قواعد آمرة دولية ال جيوز انتهاكها

حقوق االنسان يف القانون الدويل، الطبعة االوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

 .63 ، ص8103

http://www.who.int/about/mission/fr
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وى واالجتماعية، ومل تكتفي املنظمة بذلك بل جيب على الفرد أن يبلغ أعلى مست

من الصحة مؤكدة أنه من احلقوق األساسية بدون متييز، فكل شخص مهما كان 

انتمائه الديين أو السياسي أو املستوى االجتماعي أو االقتصادي لدولته له احلق 

 .يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة

فاحلق يف الصحة ال يقتصر على خلو اجلسم من املرض أو العجز وعلى 

عاية الصحية، وإمنا أصبح مرتبطا ببعض احلقوق حقه يف العالج والر

االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت متكن الفرد من التمتع مبقومات احلياة 

الصحية األساسية كاحلق يف السكن املالئم والغذاء الصحي، مياه الشرب النقية، 

 .(1)العيش يف بيئة نظيفة وبيئة عمل صحية

أجل الوصول إىل أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه جيب أوال  فمن

وبلوغ أعلى مستويات الصحة متوقف على مجلة من  .التمتع باحلق يف الصحة

العوامل املختلفة جند يف مقدمتها الوضع االقتصادي للدول، فالدولة املالكة 

ألجهزة إلمكانيات مالية وبشرية تستطيع متويل وجتهيز القطاع الصحي بأحدث ا

  .الطبية وتوفري األدوية وضمان تقدمي أجود اخلدمات

ويالحظ انه مؤخرا تداول استخدام مصطلح التنمية الصحية املستدامة، 

ولقد عرفت التنمية املستدامة على أهنا تقوم على تلبية احتياجات اجليل 

احلايل دون املساس باحتياجات األجيال القادمة، فمفهوم التنمية املستدامة 

أمشل من مفهوم التنمية الذي ارتبط سابقا بالنمو االقتصادي فالتنمية 

                                                 
األمم املتحدة، الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، اجمللد األول، جتميع للتعليقات العامة  - 1

، احلق يف 09والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا هيئات ومعاهدات حقوق اإلنسان، التعليق رقم 

 :، املوقع االلكتروين8112ماي  87التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، 

 https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf  

https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/524092/files/HRI_GEN_1_Rev.7-AR.pdf
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املستدامة هلا أبعاد تتجاوز احلدود االقتصادية لتشمل اجلوانب الصحية 

 . (1) واالجتماعية، الثقافية والسياسية

فال ميكن حتقيق تنمية مستدامة مع تفشي األمراض اخلطرية ومن جهة 

أخرى ال ميكن احلفاظ على صحة السكان دون وجود تنمية مستدامة من 

الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، ولقد أكدت الدكتورة 

Margaret Chan التنمية  أن (2)املديرة العامة السابقة ملنظمة الصحة العاملية

، (3)الصحية للفرد تؤدي إىل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية

تسعى لتمتع  (4)8161خلطة التنمية املستدامة لعام  07وأغلبية األهداف 

األفراد بأعلى مستوى من الصحة، كالقضاء على الفقر واجلوع والتعليم اجليد 

ضمان احلياة الصحية واحلصول على مياه نظيفة والعيش يف بيئة صحية و

وتشجيع الرفاه للجميع ولكل األعمار، ومن أهم أهداف التنمية املستدامة لعام 

                                                 
جملة ، (من أجل تنمية صحية مستدامة يف اجلزائر)الياس بومعراف، عمار عماري،  -1

 :، املوقع االلكتروين87، ص8101-8114، 7العدد  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الباحث

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752 
منصب مديرة عامة ملنظمة الصحة العاملية خالل الفترة  Margaret Chan تقلدت الدكتورة-2

 Tidros Adhanumواملدير احلايل للمنظمة الصحة العاملية هو الدكتور  ،8107إىل  8117بني 

Gibrisos، منظمة الصحة العاملية، برامج ومشاريع، املوقع االلكتروين: 

 http://www.who.int/dg/ar  
 .82 الياس بومعراف، عمار عماري، املرجع السابق، ص - 3
اجتمع رؤساء الدول واحلكومات يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة  8107يف شهر سبتمرب - 4

غاية مرتبطة هبا،  074هدفا و 07بنيويورك لالتفاق حول جيل جديد من األهداف، ويتضمن 

وتعترب هذه األهداف متكاملة وغري قابلة للتجزئة وهي عاملية بطبيعتها وشاملة من حيث 

هدفا إلنقاذ العامل،  07مم املتحدة، األهداف، أهداف التنمية املستدامة، تطبيقها، منظمة األ

 :، املوقع االلكتروين13:97: ، التوقيت18/00/8104: تاريخ الدخول

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/752
http://www.who.int/dg/ar
http://www.who.int/dg/ar
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
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: املعين باحلق يف أعلى مستوى من الصحة اهلدف الثالث واملتمثل يف 8161

 .(1)"حتقيق الصحة اجليدة والرفاه للجميع"

ة وخيتلف املستوى الصحي لألفراد من دولة ألخرى وحىت داخل الدول

نفسها، ويرجع ذلك للوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي املتباين للدول 

وإىل الربامج التنموية املعتمدة وطريقة تسيري املرافق العمومية واخلاصة 

وطرق الرقابة عليها، وكيفية ختصيص وإنفاق احلصص املالية املخصصة لكل 

تلف ومتغري حسب قطاع، لذلك فأعلى مستوى صحي ميكن أن يصل إليه الفرد خم

 .ظروف ومعطيات كل دولة فال ميكن حتديده أو توحيده

كما سبق لنا اإلشارة، فاحلق يف الصحة ال يقتصر على حق الفرد يف 

فهو حق متوقف على التمتع  الرعاية الصحية وتلقي العالج فهو أوسع من ذلك،

حبقوق أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية من أجل بلوغ أعلى مستوى من 

الصحة، ويوجد بعض الباحثني اعتمدوا مصطلح أسباب الصحة لكننا نفضل 

احملددات "عاملية وهو استعمال نفس املصطلح الذي اعتمدته منظمة الصحة ال

 :ق يف الصحة إىل اقسام رئيسيةتنقسم مقومات احلو ".االجتماعية للصحة

فأول شيء يرتبط باحلق يف أعلى مستوى من الصحة هو احلق يف مستوى 

احلق : معيشي مالئم، هذا األخري الذي يرتبط مبجموعة من املقومات من بينها

يف الغذاء الكايف، احلق يف السكن املالئم، واحلق يف الكساء، إضافة اىل احلق يف 

 . مياه شرب مأمونة

ا يعترب احلق يف التعليم ذا أثر مباشر على احلق يف بلوغ اعلى مستوى كم

من الصحة، فالتعليم ميكن الناس من العيش حياة صحية بعيدة عن األخطار 

ومن جانب اخر ميكن القول ان احلق يف العمل ومن خالله . الصحية املنتشرة

لصحة خاصة احلق يف بيئة عمل امنة وصحية يرتبط ارتباطا وثيق باحلق يف ا

                                                 
 .املرجع السابقمنظمة األمم املتحدة، األهداف،  -1
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تشكل بيئة العمل مصدرا للعديد من املخاطر اليت تؤثر سلبا على صحة عندما 

 .العامل البدنية والنفسية

احلق يف بيئة  ومن املقومات األخرى للحق يف اعلى مستوى من الصحة

أجل محاية حق اإلنسان يف العيش يف بيئة نظيفة وصحية  نظيفة، وهذا من

متتعه حبق يف الصحة ووصوله ألعلى مستوى من خالية من أي تلوث يؤثر على 

كما يرتبط حتقيق احلق يف الصحة باحلق يف العالج واحلق يف الضمان . الصحة

 . االجتماعي

 جهود منظمة الصحة العاملية: املطلب الثاني
 يف إعمال حق الفرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة

لقد أنشئت املنظمة من أجل مكافحة األمراض والوقاية منها، فلها دور بارز 

يف احلفاظ على صحة اإلنسان، ولقد جعلت املنظمة بلوغ كل إنسان أعلى مستوى 

من الصحة من بني أهم أهدافها اليت تسعى لتحقيقها وأيضا تسعى للوصول 

ملباشر مع الدول مبستوى صحي الئق لشعوب العامل عن طريق التعاون الفين ا

 :وهلذا فلقد نصت ديباجة دستور املنظمة على أن. األعضاء

الصحة هي حالة من اكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية ال  -

 .جمرد انعدام العجز أو املرض

التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل  -

 .إنسان دون متييز

وب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن الدويل وهي تعتمد إن صحة الشع -

 .على التعاون األكمل للدول واألفراد

  نظرة عن منظمة الصحة العاملية: الفرع األول
سنحاول التطرق يف هذا الفرع اىل وظائف املنظمة، ونظام العضوية فيها، 

 .إضافة اىل أجهزهتا الرئيسية اليت تعمل من خالهلا
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 :وظائف املنظمة - أوال
 (1):متارس املنظمة يف إطار دستورها الوظائف التالية 

تقدمي املساعدة من أجل تعزيز اخلدمات الصحية الوطنية وتقدمي  -

 .املعلومات الفنية بناء على طلب احلكومات املعنية

التعاون مع الوكاالت املتخصصة األخرى من أجل النهوض مبستوى  -

 .حاح وحتسني ظروف العمل وغريهاالتغذية واإلسكان واإلص

 .وضع تسميات دولية لألمراض وأسباب الوفاة وتوحيد طرق التشخيص -

اقتراح معاهدات واتفاقيات دولية حول الشؤون الصحية وإصدار  -

 .التوصيات

 :نظام العضوية يف منظمة الصحة العاملية - ثانيا
من دستور منظمة الصحة العاملية على أن عضوية  6لقد نصت املادة  

املنظمة مفتوحة جلميع الدول، والشرط األساسي والوحيد يف العضوية أن يكون 

العضو دولة، ويتم قبول أيضا طلب الدول اليت ليست أعضاء يف منظمة األمم 

. ة العامليةاملتحدة، وهذا متاشيا مع مبدأ عاملية العضوية يف منظمة الصح

وتتحمل الدول األعضاء كافة االلتزامات وتكتسب كافة احلقوق واملزايا اليت 

 .يقرها دستور املنظمة

وهناك أيضا العضوية االنتسابية، وهذا النوع من العضوية ميكن بعض  

الوحدات اإلقليمية من االشتراك يف نشاط املنظمة، ولكن يشترط دستورها 

حدى الدول األعضاء أو السلطة املسؤولة عن لقبول العضوية أن تتقدم إ

 .(2)العالقات الدولية هلذه الكيانات بطلب العضوية

 

 

                                                 
 .697 عبد العزيز حممد حسن محيد، املرجع السابق، ص - 1
 .676 ، صهنفساملرجع  - 2
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 :األجهزة الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية - ثالثا
تقوم منظمة الصحة العاملية كغريها من املنظمات على ثالثة أجهزة 

 :رئيسية وهي

 :مجعية الصحة العامة -أ
هي السلطة العليا للمنظمة وتتكون من ممثلي كل الدول األعضاء يف  

املنظمة ويتم اختيارهم من بني األشخاص األكثر كفاءة التقنية يف جمال 

 (1):الصحة، ومن بني أهم اختصاصاهتا

 .رسم سياسة املنظمة وتقييم نشاطها -

 .إنشاء جلان من أجل املسامهة يف أعمال املنظمة -

 .ى السياسات املالية للمنظمة ودراسة امليزانية واعتمادهااإلشراف عل -

النظر يف التوصيات الصادرة عن أجهزة منظمة األمم املتحدة املتعلقة  -

بالصحة من أجل موافاهتا بالتقارير اليت توضح اخلطوات اليت اختذهتا املنظمة 

 .لتنفيذ تلك التوصيات

 . تشجيع وتوجيه البحوث يف ميدان الصحة -

وتعقد اجلمعية دورة عادية يف شهر ماي من كل سنة بدعوة من املدير  

العام، كما جيوز هلا أن تعقد دورة استثنائية مىت كانت احلاجة إليها، وهذا بطلب 

من املدير العام بناء على طلب أغلبية الدول األعضاء يف املنظمة أو بناء على 

ائل اهلامة عن طريق وتصدر قرارات مجعية الصحة يف املس. طلب اجمللس

التصويت مبوافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء احلاضرة واملشاركة يف التصويت 
(2). 

 

                                                 
: منظمة الصحة العاملية، تصريف الشؤون، مجعية الصحة العاملية، تاريخ الدخول- 1

 / http://www.who.int/governance/ar   :، املوقع االلكتروين03:71: التوقيت، 81/13/8102

 .املرجع نفسه - 2

http://www.who.int/governance/ar
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 :اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية -ب
إن العضو الذي ختتاره الدولة يف اجمللس التنفيذي ال يعترب مندوبا أو  

إليها، وجيب أن يكون العضو ممثال للدولة بل ميثل املنطقة اإلقليمية اليت ينتمي 

من ذوي املؤهالت التقنية يف جمال الصحة، ويعقد اجمللس التنفيذي للمنظمة 

 82، ومن خالل املادة (1)اجتماعني على األقل يف السنة بدعوة من األمني العام 

 (2): من دستور املنظمة ميكننا استخالص بعض مهام اجمللس املتمثلة يف

 .صحة العامليةتنفيذ قرارات مجعية ال-

 العمل كجهاز تنفيذي جلمعية الصحة العاملية-

 تقدمي املشورة أو املقترحات إىل مجعية الصحة العاملية -

 .إعداد جدول أعمال دورات مجعية الصحة العاملية -

 :األمانة العامة -ج
األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية مجيع املوظفني الفنيني  تشمل 

، واألمني العام هو (3)واإلداريني العاملني يف جنيف ويف املكاتب اإلقليمية الستة 

الرئيس الفين واإلداري للمنظمة ويتم تعيينه بقرار من اجلمعية العامة بناء 

 Tedros Adhanom:" هوعلى ترشيح اجمللس التنفيذي واألمني العام احلايل 

Ghebreyesus. 

 

                                                 
 .637عبد العزيز حممد حسن محيد، املرجع السابق، ص  - 1
 .من دستور منظمة الصحة العاملية، املرجع السابق 82راجع املادة  - 2
املكتب اإلقليمي للشرق املتوسط، املكتب : مكاتب إقليمية 3وتضم منظمة الصحة العاملية - 3

اإلقليمي إلفريقيا، املكتب اإلقليمي لألمريكتني، املكتب اإلقليمي جنوب شرق أسيا، املكتب 

اإلقليمي ألروبا، املكتب اإلقليمي لغرب احمليط اهلادي، منظمة الصحة العاملية، تصريف 

: ، التوقيت81/13/8102: النظام الداخلي جلمعية الصحة العاملية، تاريخ الدخولالشؤون، 

  http://apps.who.int/gb/gov/ar/index.html                              :، املوقع االلكتروين07:17

http://apps.who.int/gb/gov/ar/index.html
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االسرتاتيجيات املتبعة من طرف منظمة الصحة العاملية لبلوغ األفراد أعلى : الفرع الثاني
 مستوى من الصحة

تتبع املنظمة استراتيجيات خمتلفة لتحقيق ذلك أمهها العمل على حفظ 

ومن أجل ذلك تقوم املنظمة بتحسني التغذية وتوفري مياه للشرب  صحة األفراد،

 .مأمونة ومرافق الصرف الصحي مع التركيز على التثقيف الصحي

 :أنشطة املنظمة يف جمال التغذية - أوال
حيث يعد سوء  إن احلق يف الغذاء من أهم احملددات االجتماعية للصحة،

التغذية من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف ظهور أمراض خمتلفة هتدد حياة 

األفراد، وتعد مشكلة التقزم من أهم املؤشرات الرئيسية اليت تدل على سوء 

التغذية املزمن، فعدم حصول خاليا اجلسم على األغذية األساسية لنموها 

وهذا ما يؤدي إىل تدهور وضعف وتكاثرها يبطئ النمو ويؤخر مناء الدماغ 

القدرات العقلية والنفسية للطفل ويصاب بالتقزم، وتبلغ معدالت التقزم ذروهتا 

 .(1)يف افريقيا وآسيا 

ونظرا ألمهية الغذاء الصحي يف منو اجلسم منوا سليما وطبيعيا وأيضا 

 العتبار الغذاء الصحي من أهم املقومات األساسية للصحة، قامت منظمة الصحة

العاملية بالتعاون مع غريها من الوكاالت الدولية املتخصصة بعقد مؤمترات دولية 

مع تقدمي التوصيات واعتماد الربامج يف خمتلف جوانب التغذية، وأمهها املؤمتر 

وكان من بني أهدافه املرجوة القضاء على سوء  (2) 8109الدويل للتغذية لسنة 

                                                 
: ، تاريخ الدخول8108ائق عن التغذية، أكتوبر حق 01منظمة الصحة العاملية،  - 1

 :، املوقع االلكتروين03:81: ، التوقيت88/13/8102

 http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/ar  /  
لقد مت تنظيم املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية بصورة مشتركة بني منظمة الصحة  - 2

العاملية ومنظمة األغذية والزراعة يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، 

مشارك، ولقد  81، ولقد حضر املؤمتر أكثر من 8109نوفمرب  80-04إيطاليا يف الفترة ما بني 

 =ر على معاجلة سوء التغذية يف مجيع أشكاهلا، منظمة األغذية والزراعة لألممركز املؤمت

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/ar
http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/ar
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فئات اهلشة واألشخاص الذين التغذية وبصفة خاصة الذي تعاين منه ال

إعالن روما "يعيشون حالة إنسانية طارئة، ولقد صدر عن هذا املؤمتر 

 .(1)"للتغذية

وتعمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مع منظمة الصحة  

املتعلق  8161من أهداف التنمية املستدامة حبلول  6العاملية على حتقيق اهلدف 

رفاهية يف مجيع األعمار، عن طريق توضيح أمهية بضمان الصحة اجليدة وال

اتباع األمناط الغذائية الصحية، وضمان توفر التغذية الكافية للجميع من أجل 

ولقد مت التأكيد بأن . 8161القضاء على اجلوع وسوء التغذية يف العامل حبلول 

مل حتديات الغذاء والتغذية اليوم معقدة وال ميكن معاجلتها فقط من خالل الع

يف قطاع الزراعة أو قطاع الصحة بشكل منفرد، وإمنا هي قضية عامة تستدعي 

التعاون بني كل اجلهات ذات العالقة ومن بينها القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
(2). 

 :أنشطة املنظمة يف جمال املياه والصرف الصحي - ثانيا
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة صراحة حبق األفراد  8101سنة  يف 

يف احلصول على مياه مأمونة وكافية مع إمكانية احلصول عليها ماديا وبأسعار 

وتقوم منظمة الصحة العاملية ببذل جهود . معقولة مع توفري مرافق صحية

ملياه، كبرية من أجل الوقاية من انتقال األمراض واجلراثيم عن طريق ا

وبالتعاون مع هيئات أخرى كمنظمة األمم املتحدة للطفولة اليت بذلت جهود 

                                                                                                                        

-04، تغذية أفضل تعين حياة أفضل، ((ICN2املتحدة، املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية =

، املوقع 07:61: ، التوقيت03/13/8102: ، روما، إيطاليا، تاريخ الدخول8109نوفمرب  80

 / http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar                                             :االلكتروين

 .املرجع نفسه - 1
ندوة الفاو ومنظمة الصحة العاملية تؤكد على ضرورة  منظمة الصحة العاملية، التغذية، - 2

: ، تاريخ الدخول08/8103/إجراء حتول يف نظم الغذاء يف مجيع القطاعات، روما 

 :، املوقع االلكتروين07:07: ، التوقيت86/13/8102
 http://www.who.int/nutrition/closing-pressrelease-FAOWHO-transformation-foodsystems/ar  /  

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar
http://www.who.int/nutrition/closing-pressrelease-FAOWHO-transformation-foodsystems/ar
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معتربة مع منظمة الصحة العاملية من أجل وضع هناية لوفيات األطفال النامجة 

عن االلتهاب الرئوي واإلسهال مع حتقيق اإلتاحة الشاملة ملياه الشرب حبلول 

8161 (1) . 

 :فحة االمراض املعدية وغري املعديةأنشطة املنظمة يف مكا - ثالثا
إن السبب الرئيسي يف إنشاء منظمة الصحة العاملية هو مكافحة األمراض 

املعدية حيث اهتمت املنظمة منذ نشأهتا بالوقاية من األمراض املعدية 

ومكافحتها، فلقد حددت املنظمة أن تكون املالريا والسل واألمراض املنقولة 

العليا، ولقد اتسع نشاط املنظمة بعد ذلك ليشمل أمراض جنسيا من أولوياهتا 

أخرى هتدد احلق يف الصحة ومل تكن معروفة عند نشأة املنظمة ومن بينها مرض 

 . (2)اإليدز

وتعد اللوائح الصحية الدولية أحد أدوات احلامسة يف مكافحة انتشار 

اإلبالغ عن األمراض املعدية يف العامل، فهي قواعد تلتزم من خالهلا الدول ب

األمراض ووقف استفحاهلا، وتلتزم أيضا بإبالغ منظمة الصحة العاملية بأي 

حدث يشكل طارئة صحية عمومية وتثري قلقا دوليا وفقا ملعايري حمددة، وأهم 

 .(3) أنشطتها يف هذا امليدان مكافحة فريوس األنفلوانزا

فلقد  أما فيما خيص جهود املنظمة يف مكافحة األمراض غري املعدية

اختذت سياسات تواجه عوامل واألسباب املسببة لألمراض غري املعدية 

الرئيسية، وهذا عن طريق التوسع يف نطاق تنفيذ أفضل اآلليات للوقاية من تلك 

                                                 
صحائف الوقائع،  منظمة الصحة العاملية، الصفحة الرئيسية، مركز وسائل اإلعالم، - 1

Detail ،املوقع 07:71:، التوقيت03/13/8102: ، تاريخ الدخول17/18/8102، مياه الشرب ،

 http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water             :االلكتروين

، 8113املنظمة الصحة العاملية، التعريف مبنظمة الصحة العاملية، العمل من أجل الصحة،  2

 :، املوقع االلكتروين07:86: ، التوقيت81/13/8102: تاريخ الدخول

 https://www.who.int/about/ar  /  
 .622عبد العزيز حممد حسن محيد، املرجع السابق، ص  - 3

http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/about/ar
https://www.who.int/about/ar
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العوامل، وتتمثل يف تعاطي التبغ واخلمول البدين واملنتوجات الغذائية غري 

 . (1)الصحية 

 :أنشطة املنظمة يف جمال التثقيف الصحي - رابعا
إن اهتمام منظمة الصحة العاملية جبانب التثقيف الصحي أمر ال يقل 

أمهية عن االهتمام حبماية احلق يف الصحة والعمل على حتقيقه مع تسخري كل 

اإلمكانيات لذلك، فلقد أكدت املنظمة على أن التثقيف الصحي جزء أساسي يف 

 تعتمد على مساندة اجملتمع ومسامهة ومشاركة اجلميع من الربامج الصحية اليت

أجل إعمال احلق يف الصحة، وتعتمد املنظمة يف ذلك على وسائل اإلعالم 

فهي تزود الرأي العام بتقارير ومعلومات تتضمن احصائيات . وشبكات األنترنت

 عن مستوى متتع األفراد حبقوقهم والعوائق املختلفة اليت حتول دون التمتع

الفعلي باحلقوق، وأيضا تعترب تلك التقارير املقدمة من طرف أجهزة متخصصة 

 . تابعة للمنظمة مراجع موثوقة للبحوث األكادميية

 :دور منظمة الصحة العاملية يف حفظ صحة األم والطفل - خامسا
أكدت منظمة الصحة العاملية أن من أهم أولوياهتا هو العمل على متتع 

األمهات وأطفاهلن بالصحة اجليدة ويستلزم ذلك مواصلة خفض وفيات األمهات 

واألطفال، ويتطلب ذلك زيادة يف سرعة التدخالت الرئيسية والفعالة وميسورة 

 .(2)ل الوالدة التكلفة مع توفري خدمات الرعاية اجليدة أثناء احلمل وخال

قدمت منظمة الصحة العاملية تقريرا عن سبب استمرار وفاة الكثري ولقد 

 616111توفيت  8107من النساء يف فترة احلمل أو أثناء الوالدة، ففي سنة 

امرأة بسبب مضاعفات تتعلق باحلمل أو الوالدة، ويعود سبب وفيات األمهات إىل 

ف اخلطري، ويف مجيع هذه احلاالت اإلجهاض غري اآلمن وتسمم احلمل والزني

                                                 
 ،08ص  منظمة الصحة العاملية، التعريف مبنظمة الصحة العاملية، املرجع السابق، ص -1

06. 
 . 628 ، صهنفساملرجع  -2
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كانت األسباب الرئيسية للوفاة عدم توفر الرعاية أو عدم إمكانية الوصول إليها 

 .(1)أو تكلفتها الباهضة

ومن أجل االهتمام بصحة الطفل تطبق منظمة الصحة العاملية  

 :االستراتيجيات التالية

تقدمي الرعاية الالزمة يف املزنل والعالج املناسب ملنع مضاعفات  -

 .الوالدة

 7توفري العالج املتكامل ألمراض الطفولة جلميع من تقل أعمارهم عن  -

 .سنوات

وترمي االستراتيجية أيضا إىل محاية تغذية الرضع وصغار األطفال  -

 .بالطرق املناسبة وتعزيزها ودعمها

حة اإلجنابية من أهم احلقوق املنبثقة عن احلق يف كما أن احلق يف الص

التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، ولقد أقرت املواثيق الدولية 

واإلقليمية بأعلى قدر من احلماية للمرأة يف حاالت احلمل والوالدة، الرضاعة 

 .(2)واعترفت حبقوقها اإلجنابية وتزويدها باملعلومات الصحية 

ا املنظمة أن العنف املمارس ضد املرأة والطفل يسبب معاناة وقد أكدت أيض

إنسانية كبرية ولقد قامت بتحليل أسباب التعرض للعنف وأساليب الوقاية منه 

ومن بني مظاهر العنف الذي يشكل أخطر أشكال العنف ضد . والتصدي له

النساء وينتهك حقهن يف الصحة ويف التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو ختان 

 .البنات

 

                                                 
ملاذا ال تزال نساء كثريات مينت يف فترة احلمل أو أثناء الوالدة؟،  منظمة الصحة العاملية، - 1

 :، املوقع االلكتروين07:07:، التوقيت82/10/8102: ، تاريخ الدخول03/00/8107

 http://www.who.int/features/qa/12/ar  /  
 .084محيد، املرجع السابق، صعبد العزيز حممد حسن  - 2

http://www.who.int/features/qa/12/ar
http://www.who.int/features/qa/12/ar
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تقييم عمل منظمة الصحة العاملية من أجل متتع األفراد حبقهم يف أعلى : الفرع الثالث
 مستوى من الصحة

تنشر منظمة الصحة العاملية اإلحصاءات الصحية العاملية سنويا منذ 

وهي تتضمن  ، وهي مصدر املعلومات القاطع بشأن صحة السكان يف العامل،8117

نسبة : بلدا عن جمموعة متنوعة من املؤشرات املتمثلة يِف 049بيانات من 

الوفيات واألمراض والنظم الصحية مبا يف ذلك العمر املتوقع والوفيات النامجة 

عن األمراض الرئيسية واخلدمات الصحية واالستثمار املايل يف الصحة وكذلك 

 .(1)السلوكيات اليت تؤثر يف الصحة

د أدرجت الصحة كمساهم رئيسي يف أهداف التنمية املستدامة األخرى، ولق

فبدون الصحة يتعذر حتقيق العديد من تلك األهداف، فمنظمة الصحة العاملية 

 8161تتقلد الدور القيادي يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة حبلول سنة 

األخرى داخل  املتعلقة بالصحة واستعراضها، فهي تعمل بالتعاون مع املنظمات

منظومة األمم املتحدة من أجل تقدمي املساعدات الفنية واملالية للدول وأيضا 

مراقبة مدى وفاء الدول بالتزاماهتا من أجل التمتع الفعلي بتلك احلقوق، 

فاألمني العام ملنظمة األمم املتحدة يصدر تقرير مرحلي سنوي بناءا على ما مت 

اسات ميدانية من طرف هيئات منظمة تقدميه من تقارير واحصائيات ودر

، ولقد مت اإلشارة مسبقا عن التقارير املقدمة (2)الصحة العاملية ومنظمات أخرى

من طرف منظمة الصحة العاملية والنتائج النهائية املسجلة لألهداف اإلمنائية 

 .8107لأللفية لسنة 

                                                 
منظمة الصحة العاملية، مركز وسائل اإلعالم، معلومات عن إحصاءات املنظمة، تاريخ  - 1

 :، املوقع االلكتروين08:81:التوقيت 07/13/8102: الدخول

 http://www.who.int/ar/news-room  /  
منظمة الصحة العامية، اجمللس التنفيذي، تقرير األمانة العامة، الصحة يف خطة التنمية  - 2

، 00/08/8107من جدول األعمال املؤقت،  8-7، البند 062، الدورة 8161املستدامة لعام 

EB138/14املوقع االلكتروين86:11: ، التوقيت07/13/8102:، تاريخ الدخول ،: 

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf  

http://www.who.int/ar/news-room
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf
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 ولقد كان ملنظمة الصحة العاملية دور كبري يف مراقبة مدى حتقيق

عن طريق تقدمي التقارير الدورية  8107االهداف اإلمنائية لأللفية لسنة 

ونشرها عرب موقعها االلكتروين، وأيضا تقدمي االقتراحات واحللول ملساعدة 

الدول لتحقيق تلك األهداف، ويف حاالت الضرورة تقدمي املساعدات املادية 

 مشال شرق نيجريا كتقدمي األدوية واللقاحات، كحملة التطعيم ضد احلصبة يف

 9، واليت تعد من بني التدخالت الطارئة حلماية أكثر من 03/10/8107يف 

ماليني طفل ضد مرض شديد العدوى بعد معاناة طويلة من الصراع الذي أدى 

إىل توقف تقدمي اخلدمات الصحية الضرورية من بينها التطعيمات الضرورية 

 . (1)لألطفال

وصلت إليها منظمة الصحة العاملية يف ومن بني أهم النتائج اليت ت

املقدم من طرف األمني العام  8107تقريرها النهائي عن اهداف االلفية لسنة 

ولكن ما يزال  رغم النجاحات الكبرية احملققة،" :بأنه Ban Ki-moonالسابق 

هناك تباين كبري يف املستوى الصحي بني األسر املتواجدة يف الريف واملتواجدة 

وما يزال هناك أعداد كبرية من الفقراء ال ميكنهم احلصول على . يف املدن

، وأكدت منظمة الصحة العاملية أن النقص احلاد (2)"اخلدمات الصحية األساسية

وزيعها العادل يف خمتلف املناطق اجلغرافية يف القوى العاملة الصحية وعدم ت

يشكل عقبات كبرية حتول دون بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة 

                                                 
منظمة الصحة العاملية، مركز وسائل اإلعالم، حتقيقات وتقارير، تفاصيل، ماليني األطفال  - 1

، 04/13/8102:، تاريخ الدخول03/10/8107، حيصلون على لقاح احلصبة يف مشال نيجريا

 :، املوقع االلكتروين86:11: التوقيت

 http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-

measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria  
األهداف اإلمنائية  Ban Ki-Moon دارة شؤون اإلعالم، األمني العاممنظمة األمم املتحدة، إ - 2

 .، املرجع السابق8107لأللفية تقرير عام 

http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria
http://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/millions-of-children-to-receive-measles-vaccine-in-north-eastern-nigeria
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، وأرجعت املنظمة أن الزناعات املسلحة والفقر مها أهم األسباب يف (1)بالصحة

عدم متتع األفراد حبقهم يف أعلى مستوى من الصحة وكل النتائج املتوصل إليها 

 .8161أرضية ألهداف التنمية املستدامة لعام  أصبحت

 :خامتة
يف األخري نقول أن حتقيق أهداف منظمة الصحة العاملية على أرض الواقع 

ليس بالسهل واملتاح ألن أغلبية احملتاجني للخدمات الصحية يعانون الفقر 

وأيضا كما مت دراسته سابقا فإن  ومتواجدون يف مناطق يصعب الوصول إليها،

احلق يف الصحة واحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو حق متشعب 

ومرتبط حبقوق أخرى أو كما تعرف باحملددات االجتماعية للصحة، لذلك 

فمنظمة الصحة العاملية تبذل جهود مضاعفة من أجل التمتع الفعلي باحلق يف 

تلفة لذلك كعقد مؤمترات يف مواضيع الصحة فهي تعتمد على سبل وطرق خم

متنوعة كالتعليم والبيئة وحماربة سوء التغذية وغريها وإصدار االتفاقيات 

 .وتعتمد أيضا على تقدمي الدعم املادي والفين للدول. واإلعالنات

ونظن أن أهم الطرق للبلوغ أعلى مستوى من الصحة والذي سوف حيقق 

هو التثقيف الصحي، فنشر املعلومات  8161أهداف التنمية املستدامة حبلول 

وتوعية األفراد باملخاطر الصحية وكيفية العالج والوقاية هي أهم الركائز اليت 

يقف عليها احلق يف الصحة والذي يعتمد باملوازاة على حماربة اجلهل واألمية 

وحتسني املستوى التعليمي، فمنظمة الصحة العاملية هي آلية عاملية ورئيسية 

                                                 
طبيبا وممرضا 86لقد وضعت منظمة الصحة العاملية كعتبة دنيا جيب توفريها وهي  - 1

ساكن، ووضع كشرط للتمكن من توفري خدمات صحية لألم والطفل وبلوغ 01111وقابلة لكل 

، منظمة الصحة العاملية، القوى العاملة الصحية، ال بد من 8107املرامي اإلمنائية لأللفية 

: لالزمة لبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة، تاريخ الدخولتوفري القوى العاملة ا

 :، املوقع االلكتروين86:61:، التوقيت04/13/102

 http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/ar  /  
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ق التمتع الفعلي لألفراد حبقهم يف الصحة وبلوغهم أعلى مستوى من لتحقي

 .الصحة
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