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ام العامة ل   *16/10 اطار القانون العضوي  اتالنتخابألاح
  

ش عبد املالك  )1( صا
ر ''أ'' ضرامح أستاذ )1( قوق والعلوم السياسية، عضو مخ ، كلّية ا

جزائر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، بجاية،  .ا
ص   :امل

سية ال  اور الرئ جزائري، فيظهر ذلك من لقد كانت الانتخابات أحد امل ها املشرع ا تم  ا
ها أيضا، ح يحقق بذلك  رقي ر العملية الانتخابية ول ن ال صاغها لتأط خالل مختلف القوان
ر  ترسيخ معالم الديمقراطية، وبناء دولة  ر وفعالية أك ها مصداقية أك عط مزدا من الشفافية و

ها إلارادة الشعبية  اختيار مم رم ف ذا الذي حاول املشرع الوصول إليھ من خالل تح ها، و ثل
و القانون العضوي رقم  ر املتعلق باالنتخابات و م  16/10القانون ألاخ تطرق إ أ الذي س

ذه الدراسة امھ من خالل   .أح
لمات املفتاحية   :ال

  .الانتخابات، القانون العضوي، القوائم الانتخابية، نتائج الانتخابات 
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The general provisions of elections in organic law 16/10 

Summary: 
Since the independence, the Algerian legislature has given big importance to the 

elections, through the various laws and amendmentsset upto improve and frame the 
electoral process, in order to achieve greater transparency and credibility, and to 
ensure greater transparency. Effectiveness in the consolidation of democratic practice 
in the country, these objectives and others have been addressed in Organic Law 16/10 
relating to the electoral system, which we will address its general provisions in this 
work. 
Keywords:  
Elections, organic law, elector lists, election results. 

 
Dispositions générales des élections dans la loi organique 16/10 

Resumé : 
Depuis l’indépendance, le législateur algérien a accordé une grande importance 

aux élections, et ce à travers les différents textes et amendements apportés pour 
mieux encadrer ce processus, afin de parvenir à plus de transparence et de crédibilité 
et d’assurer plus d’efficacité dans la consolidation de la pratique démocratique dans 
le pays. Tels étaient les objectifs du législateur à travers la loi organique 16/10 
relative au régime électoral, que nous essayerons de démontrer à travers ce travail.  
Mots clés : 
élections, loi organique, listes électorales, les résultats des élections. 
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  مقدمة
ها   ا  ترسيخها، بحيث يتم بواسط ر الانتخابات أحد ركائز الديمقراطية، بل فاعال محور عت

ر  عت اص الذين سيعهد لهم اّتخاذ القرارات ورسم السياسة العامة  الدولة، كما  اختيار ألا
ذا من جهة، ومن جهة أخرى  ّدد لشرعية ومشروعية السلطة القائمة وعدمهما،  فه املعيار امل

هم  ن ينوبون ع ر الشؤون العامة باختيار ممثل سي ن من ممارسة حقهم   ن املواطن وسيلة لتمك
ر  اتخاذ القرارات ر ومصداقية أك سي   .بما يحقق شفافية أوسع  ال

مية بالغة  جزائري أ نائية  –ع ذلك أو املشّرع ا لالنتخابات نظرا  –بل يمكن القول است
تج ذلك من خالل مجموعة للدور الفعال  ر شؤون البالد، و سي نالذي تلعبھ   ال  القوان

ا ،وبعده 89/133قانون ثم ال80/08،2مرورا بالقانون رقم  63/2651باملرسوم رقم  بداية جّسد
ر عدل بموجب القانون 12/015الذي أل بالقانون العضوي  97/074القانون العضوي  ذا الاخ ،و

  .16/106رقم 
جزائر يجد أن النظام الضابط للعلمية الانتخابية قد شملها  إن بع للمسار الانتخابي  ا املت

ر،  ال حول مضمون التعديل ألاخ ذه التعديالت يثور الاش عديالت عديدة، وع أساس غزارة 
ا ع استقرار  16/10مالذي جاء بھ القانون العضوي  ذه التعديالت وأثر من جديد وما جدوى 

و موجود  ال ا ع غرار ما  ة وفعالة  أداء مها نظام الانتخابي بما يضمن بناء مؤسسات قو
  .النظم الانتخابية املقارنة والديمقراطيات العرقة

 
 
  

                                                 
1 Décret n° 63-306 du 20 Aout 1963 portant code electoral, JORADP n° 58 du 20 aout 1963, NB 
texte en arable inexistent au www.joradp.dz. 

  .1980أكتوبر  28، الصادر  44عدد ج ج  املتضمن قانون الانتخابات، ج ر  1980أكتوبر  25الصادر   80/08القانون  2
  .1989أوت  7، الصادر  32عدد ج ج  املتضمن قانون الانتخابات، ج ر  ،1989 وتأ 5الصادر   89/13القانون 3 
 7، الصادر  12، واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج عدد 1997مارس  6املؤرخ   97/07مر ألا 4 

  .1997مارس 
 14 ، الصادر 01، ج ر ج ج عدد املتعلق بنظام الانتخابات، 2012 جانفي 12مؤرخ   12/01رقم  القانون العضوي  5

  .2012جانفي
  .2016أوت28 ، الصادر 50، ج ر ج ج عدد املتعلق بنظام الانتخابات، 2016 أوت25مؤرخ   16/10رقم  القانون العضوي  6
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�ث ام: ألاول  املب جزائري  ألاح شرع ا   العامة لالنتخابات  ال
ر من  رى  تحديد كث جزائري عن ألانظمة الك امال يختلف املشرع ا قة لاملتع ألاح

ر الانتخابات بحسب املادة  عت ون عاما  16/10من قانون الانتخابات  2باالنتخابات ولذلك فهو  ي
ر انھ مراعاة 1من الدستور  118املادة  الفقرة الثانية من فيما يتعلق بما تقره إالمباشرا وسري  ، غ

جزائري  شرع ا ع ال ها طا ام يط عل ر من ألاح جزائري فان الكث صوصية النظام السياس ا
راع أي ما يتعلق بالقوائم الانتخابية او تلك  سواء ها بكيفية تنظيم العمليات السابقة لالق علق م ما 

 .باألصوات إلادالءال تخص 
 

  هدة للعمليات الانتخابيةاملم إلاجراءات: املطلب ألاول 
تدأ ألاولية لالنتخابات باستدعاء الهيئة الانتخابية عن طرق مرسوم رئاس   إلاجراءات ت

دد  ، وبذلك يتم افتتاح القوائم الانتخابية 2هاية العهدة الانتخابيةلغضون ثالثة أشهر من اليوم امل
ها جرد أسماء جالت ال يتم ف ّ ق  وال  مجموعة من ال اص الذين يخول لهم القانون ا ألا

عهم ع البلديات ال يقيمون  عد أن يتم توز هم  العمليات الانتخابية،وذلك  ر عن آرا  التعب
اتب الانتخابية ال سيصوّ  ها، وكذلك املراكز وامل ون بصفة الزامية ف ذه القوائم ت ها، وألن  تون ف

رات ال  ها أو الشطب محال للتنقيح وفقا للتغ جيل ف انية للبلدية، فان ال ركيبة الس تطرأ ع ال
ددة قانونا ون وفق الشروط امل ها ي   .م

  
  تنقيح القوائم الانتخابية  إجراءات: الفرع ألاول 

ركيبة الّس  رات ال تطرأ ع ال ادات ووفيات، وكذلك ومع تماشيا مع التغ انية للدولة من ز
ن أو تنقص منھ، فانھ يتم مراجعة  إلاقامةر غّ  ومختلف الظروف ال قد تزد من عدد الناخب

ها  ة كل سنة  ثل ن بصفة دور رقائمة الناخب نائية مع كل موعد انتخابي،  ألاخ وكذلك بصفة است
ا مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية  جنة محددة قانونا )14م( مدة يحدد ون ذلك من خالل  ،و

ّددة وال ون عملها قابال للطعن  آلاجال امل   .ي
                                                 

ن  1 ر املباش(عكس جميع أنواع الانتخابات كرس املؤسس الدستوري الانتخاب ع درجت عند اختيار أعضاء ) الانتخاب غ
، الصادرة  بتارخ 14ستوري، ج ر عدد  ، يتضمن التعديل الد2016مارس  06مؤرخ   16/10مجلس ألامة، أنظر القانون رقم 

  .2016مارس  07
 .، مرجع سابق16/10رقم  القانون العضوي  25أنظر املادة 2
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ن: أوال لفة بمراجعة قوائم الناخب جنة امل   ال
ن إ رك ب ذه العملية تحت اشراف مش ها  أن املشرع جعل  ن املالحظة ألاو ال يمكن نبد

ن القضائية والتنفيذية بحسب مقتضيات املادة  جنة من قاض 151السلطت ذه ال ل  ش ، بحيث ت
س  تص  ساملجلعينھ رئ جنة، وتمثل  إقليمياالقضائي امل ذه ال رأس  كممثل للسلطة القضائية ي

ن العام للبلدية،  س املجلس الشع البلدي وألام  إ إضافةالسلطة التنفيذية   رئ
جنة  مقر املجلس الشع البلدي باستدعاء من  ذه ال جنة، وتجتمع  س ال هما رئ عي ن  ناخب

سها   .رئ
ن املق سبة للناخب ن يوبال ن خارج القطر الوط تناط مهمة تنقيح قوائم الناخب جنة  إم

هما رئ عي ، وناخبان  س املركز القنص س املمثلية الدبلوماسية أو رئ رأسها رئ جنة ي  إضافةس ال
ون ). 16م(كاتب من موظفي القنصلية  إ ي ي نقيح القوائم ول س  ،املواطنون ع علم ب فان رئ

بفتح وغلق القوائم، كما يحق لهم الاطالع ع القوائم  إشعاراملجلس الشع البلدي ملزم بتعليق 
ت ملمث ألاحزاب ق يث ها ونفس ا ة م صول ع  هم وا عن ن ألاحرار، ألامر  ال  ر وامل

ذه العملية شأن  راضات  هم من تقديم الاع   .الذي يمك
  

راضات: ثانيا   تقديم الاع
ل مواطن أن يقدم تظلما  ن، فان ل شوب قوائم الناخب ع أساس مختلف النقائص ال قد 

جنة  س ال جيلھ  إذاأمام رئ ص آخر أو  إغفالأو  حالة ) 19م(أغفل  لم يتم شطب  إذاأي 
ذا  أجل  االت العادية، أما  حالة  10أحد ألاسماء، و أيام من اختتام عملية التنقيح  ا

ذه املدة  نائي تخفض  ذه التنظيمات  5 إالتنقيح الاست ها   إأيام، وتحال  ت ف جنة ال ت ال
ون  3أجل  اأيام و ذا الشأن أيام 8قابال للطعن أمام القضاء  أجل  قرار كمة   ، لكن حكم امل

ر قابل للطعن بحسب الفقرة  ون غ هائية فيتم . 21من املادة  4ي ون بذلك القوائم  ة  إيداعلت

                                                 
ون ع درجة  1 س القضاء، ع أساس أن للقا دور جد حساس يقت منھ أن ي س الية  ذا الاطار اش يمكن أن تطرح  

ياد، وأن ال يتم ربطھ بمهام ذات طا ذه املادة تتعارض عالية من ا ، مما قد يجعل  ع اداري وذا عالقة وثيقة باملجال السياس
ام املادة  ، ومما يؤدي إ "السطة القضائية مستقلة، وتمارس  إطار القانون "من الدستور ال تنص ع أن  156مع أح

، أنظر   السلطة القضائية  الدول املغاربية،  ، مبدأ استقالليةقوراري مجدوبالاخالل بمبدأ الاستقالل الوظيفي للقا
  .302، ص 2016، جوان 15مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد 
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جنة  ها باألمانة الدائمة ل ةم ن لدى كل من مقر الوالية وكتابة الضبط  إلادار ت الانتخابية، و
كمة   .لدى امل

  
ي جيل : الفرع الثا ن شروط ال   قوائم الناخب

جيل  القوائم الانتخابية،  ن شروط الناخب وشروط ال جزائري عبثا ب ّ املشّرع ا لقد م
جيل  القوائم شرطا من شروط  ها شروط خاصة، ع الرغم من أنھ جعل ال ل م فخصص ل

ذه الشروط فيما ي5 إ 3الناخب وذلك من خالل املواد    : ، وعليھ سنحدد 
  سية ج جزائرةا  .ا
  راع 18بلوغ سن  .سنة كاملة يوم الاق
 قوق املدنية والسياسية  .التمتع با
 لية  .ألا
 جيل  القوائم الانتخابية  .ال
  ون قد سلك سلوكا  .الثورة التحررة مضادا لصا الوطن أثناءأال ي
  ون قد حكم عليھ بجناية ولم يرد  .اعتبارهأال ي
 س ون قد حكم عليھ با ها أال ي جنح ال يحرم بموج من ممارسة حقھ  الانتخاب   ا

ر وفقا للمواد   .1من قانون العقوبات 14و  1مكرر  9وال
  ون أشهر  .ولم يتم رّد اعتباره إفالسھأال ي
 جوزا عليھ جورا أو م ون م  . 2أال ي

                                                 
ر يدخل ضمن  1مكرر  9شرح املادة  1 ق  الانتخاب أو ال رمان من ممارسة ا رمان من  ممارسة  إطارع أن ا ا

قوق الوطنية واملدنية والعائلية ال أشارت لها املادة  ها تدخل ضمن  9ا  14العقوبات التكميلية، فيما تنص املادة  إطارع أ
وم عليھ ممارسة حق أو "ع أن  ا القانون، أن تحظر ع امل االت ال حدد ها  جنحة، و ا يجوز للمحكمة عند قضا

ر  قوق الوطنية املذكورة  املادة أك ذه العقوبة من يوم . سنوات) 5(، وذلك ملدة ال تزد عن خمسة 1مكرر  9من ا سري  و
رة أو  وم عليھ إلافراجانقضاء العقوبة السالبة ل ، املتضمن قانون 1966يونيو  8املؤرخ   66/156رقم  أنظر ألامر." عن امل

ر  20املؤرخ   06/23ون العقوبات، املعدل بموجب القان تم ر  24مؤرخ   84، ج ر عدد 2006س سم   .2006د
شروط أخرى ع غرار القانون  2 عض ألانظمة تربط صفة الناخب  ها ومع ذلك فإن  ذه الشروط قد تبدو مبالغا ف إن 

ن من املشاركة  الانتخابات، أنظر الفصل  س الذي يمنع العسكر ماي  26املؤرخ   16ساس عدد من القانون ألا  6التو
سية عدد 2014 ة التو جمهور   .2014ماي  27، الصادر  42، يتعلق باالنتخابات، الرائد الرس ل
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ضاف سلم لھ و ستوجب عليھ حيازة بطاقة الناخب ال  بطرقة  إ كل ما سبق أن الناخب 
ر ضرورة ألداء الواجب الانتخابي بل  ها عمليا غ ر أ جيلھ  القائمة الانتخابية، غ آلية بمجرد 

ة ذه القائمة وجلبھ لبطاقة الهو   .يكفي فقط مجرد مجرد التأكد من ورود اسم املع  
  

ي ر العملية الانتخابية: املطلب الثا   س
تدأ  العادة العملية الانتخابية  أشهر قبل ميعاد الانتخابات  3باستدعاء الهيئة الانتخابية ت

ن  ) 25م( رشيحات للراغب ها فتح القوائم الانتخابية، وكذلك ايداع استمارات ال حيث يتم بموج
امها باختالف نوع الانتخاب، أما الاجراءات ألاولية  رة تختلف أح ذه ألاخ ر أن  ذلك، غ

رك ش راع،التصوت والفرز ف امها لالق   .أح
 

راع: الفرع ألاول    إلاجراءات ألاولية لالق
رة  ذه  الاخ سميتھ بالدوائر الانتخابية،  تجرى الانتخابات  نطاق يصط املشرع ع 
ل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من  ش تختلف باختالف نوع الانتخابات، بحيث يمكن أن ت

ها ، )26م(بلدية واحدة أو من عدة بلديات  وتجرى الانتخابات  الدائرة الانتخابية ال يوزع عل
اتب للتصوت وال تندرج  مركز التصوت  حال مااذا كان  ل م الناخبون بقرار من الوا  ش

ان ر من مكتب  نفس امل   .ناك أك
ر العملية الانتخابية، ب سهر ع تنظيم س س  ذا املركز رئ رأس  الة ي ذه ا ل   ش نما ي

ن  م من طرف الوا من ب ر س، كاتب ومساعدين، وجميعهم يتم  س، نائب رئ املكتب من رئ
هم ا الدرجة  هم وكذا أقار ن ا حز هم واملنتم هم وأوليا ون وأبنا ر ناخ البلدية، ماعدا امل

م عة وأصهار ؤالء ع حسن آداء العملية الانتخابية وتوجيھ 1الرا سهر  ن، كما يقومون ،  الناخب
ون قابلة للطعن  أجل  رن ت ؤالء امل عملية الفرز، مع العلم أن قائمة قائمة  أيام من  5أيضا 

  .عليقها  مقرات البلدية، الدائرة والوالية
  

                                                 
ن إذا كانوا  1 ر ها  من قبل أقارب امل ر عل ة العملية الانتخابية وعدم التأث ناء لضمان نزا ذه الفئات است جعل املشرع من 

شكيل  رن ل ر من امل زبية قد تؤثر ع العملية الانتخابية أك س كافيا ع أساس أن التوجهات ا ر أن ذلك ل اتب، غ امل
ن إ ألاحزاب السياسية من التواجد   سب ر املشرع إ ذلك وأن يمنع املن ش من القرابة العائلية، ع ذلك كان من ألاجدر أن 

راع اتب الاق   .شكيلة م
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ي راع: الفرع الثا ر عملية الاق   س
ر من ذ ر أنھ يمكن أن يدوم أك عض البلديات كمبدأ عام يدوم الانتخاب يوما كامال غ لك  

ان أو السباب  ت الس اتب وش عد امل ب  س راع  نفس اليوم  ها اجراء الاق ال يتعذر ف
راع  اتب الاق ر الداخلية تقديم افتتاح م الة وبطلب من الوالة يمكن لوز ذه ا نائية، ففي  است

اتب التصوت ال 72ب راع  م ارج ب ساعة أي بثالثة أيام، كما يبدأ الاق ساعة  120 تقع  ا
راع ) أيام 5( دد لالق ون 1)33م(قبل اليوم امل ر أنھ يمكن أن ي ون  وسري غ ، والتصوت ي

م القانون   اص الذين حّدد سبة لأل م 53بالوكالة بال   :و
 شفيات و لهم/املر املوجودون باملس جون بم عا  .أو الذين 
 جزة ر أو ال  .ذو العطب الكب
  م  تنقل أو املالزمون أماكن عملهم هم أو الذين  العمال الذين يمارسون خارج والية اقام

راع  .يوم الاق
 هم ن الذين يدرسون خارج والية اقام و جامعيون والطلبة  طور الت  .الطلبة ا
 ارج  .املواطنون املوجودون مؤقتا  ا
 ما ، والامن الوط وا ش الوط الشع ج جمارك أفراد ا ية املدنية، مستخدمو ا

راع رس البلدي الذين يالزمون أماكن عملهم يوم الاق جون وا  .الوطنية ومصا ال
وتمنح الوكالة لوكيل واحد، والذي اليمكن أن يحوز الا وكالة واحدة من خالل عقد محّرر أمام 

شفى، أو قائد الو  جنة الادارة الانتخابية أو أمام مدير املس س ال حدة أو مدير املؤسسةأو أمام رئ
تقل  ستطيعون مغادرة منازلهم في جزة واملر الذين ال الة، أما ال املصا القنصلية حسب ا

هم جنة ال ن ال   .أم

                                                 
ذه املادة  1 ر  عدام غالبية الضمانات ال تث ب ا س ة العملية الانتخابية، وذلك  ا اال حقيقيا فيما يتعلق ب ا إش بدور

اتب املتنقلة، حيث يظل أعضاء املكتب  سبة للم ر العملية الانتخابية وعلنية الفرز، خصوصا بال ة س ا وضعها املشرع ل
ن  البيادي ملدة ثالثة أيام بحثا عن الناخب ن أم ال، متنقل ل حقا  أصوات التاخب ن، ثم تملء الصناديق دون معرفة 

اتب التصوت  تقل إ م ر عن رأيھ عليھ أن ي ع اتب مادام الانتخاب حق، فمن أراد أن  ذه امل وألاجدر أن يل املشرع كلية 
  .ومن أراد أن يمتنع فلھ ذلك
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شرع أعضائھ باستقبال  اتب  راع ع الساعة الثامنة وبمجرد افتتاح امل تدأ الاق ب و
ن، الذين يلزمهم القانون باالدالء بأرا هم  معزل ضمانا لسرة الانتخاب ثم يصوتون  الناخب

عززا لشفافية الانتخاب   .1صناديق شفافة 
  

  نتائج الانتخابات  إعالن: املطلب الثالث
ون ذلك علنية   هايتھ تماما و تواصل دون انقطاع ا غاية  راع و هاية الاق يبدأ الفرز فور 
ن من  ر عينون من طرف أعضاء املكتب وبحضور ممث امل ن  قوم بھ فارز ت، و اتب التصو م

ن  املكتب  جل ن امل سليم أور )49م(الناخب هاية عملية الفرز يقوم الفارزون ب اق عدد ، وعند 
س املكتب، وتحفظ  هاء آجال  ألاوراقالنقاط لرئ ها  أكياس مشمعة ومعرفة ا غاية ان ر ع املع

هائي عن نتائج الانتخابات، و نفس الوقت يحرر  كل مكتب محضر من ثالثة  وإلاعالنالطعن  ال
ة لدى رئ ت، وتودع  ا  مكتب التصو علق أحد جنة  يوقعها أعضاء املكتب،  س ال

ها ملمث  ة مصادق عل سلم  ، و س املركز الدبلوماس ة ا الوا أو رئ الانتخابية البلدية، و
جنة البلدية ملراقبة الانتخابات أو ممثلھ  س ال ن، ولرئ ، وتجدر الاشارة ان املشرع )51م(املر

ا من قبيل ألاص 52حّدد  املادة  عد ها وبالتا فه مجموعة من الاوراق ال ال  وات املعبلر ع
  :ملغاة و

 .الظرف املجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف -1
 .عّدة أوراق  ظرف واحد -2
ة أو املمّزقة -3  .الظرف والورقة ال تحمل أّية مالحظة أو ألاوراق املشّو
ل و  -4 ذا الش راع،  ألاوراق املشطوبة جزئيا أو كليا الا عندما تقت طرقة الاق

ها دود املضبوطة حسب الاجراءات املنصوص عل  .ا
ر النظامية -5  .ألاوراق أو الاظرفة غ

 
 
 
 

                                                 
ن  1   .16/10من القانون العضوي  44و  42املادت
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�ث ي املب ام: الثا شارات الانتخابية ألاح اصة بمختلف أنواع الاس   ا
عضها وطنية و الانتخابات الرئاسية والانتخابات  شارات انتخابية  ناك خمسة اس

ها شرعية، وبعضها محلية تجّدد  ام خاصة نضمها  ال ها أح ل نوع م املجالس البلدية والوالئية، ول
ام ال جاءت  الدستور    .املشرع  القانون العضوي املتعلق باالنتخابات تكملة لبعض الاح

  
لية: املطلب ألاول    الانتخابات امل

ركان ش ما  لية تجديد أعضاء املجالس البلدية والوالئية وكال   شمل الانتخابات امل
ددة  املواد من  ام امل تخب أعضاء  79ا  65مجموعة من الاح من قانون الانتخابات، حيث ي

سبق انقضاء املدة النيابية  س ع القائمة  الثالثة أشهر ال  راع ال ن باالق ، )65م(املجلس
ها كل قائمة، حيث تأخذ  ها وتوزع املقاعد بالتناسب مع عدد الاصوات ال حصلت عل كل واحدة م

وتطبق ) عدد الاصوات ع عدد املقاعد(عدد املقاعد بالتناسب مع عدد تكرار املعامل الانتخابي 
عد اقصاء القائمة ال لم  ون ذلك الا  عها كلها، ولكن ال ي ر  حال عدم توز قاعدة البا الاك

سبة  ها ) %7(تحصل ع  ر ع سبة  ، واذا لم تحصل1)66م(من الاصوات املع ذه ال أي قائمة ع 
ساوي عدد )70م(تقبل كل القوائم  ها  القائمة، أما  حالة  ، ثم توزع املقاعد بحسب ترتي

و الاصغر  ها  ون معدل س ب القائمة ال ي ون من نص   ).68م(ألاصوات فان املقعد ي
ها لعدد املقاعد املط ساوي عدد أعضا ون  قائمة  ر ي لوب شغلها وعدد مع العلم ان ال

ن  املئة، من عدد املقاعد املطلوب شغلها، سواءا كانت تحت  ن ال يقل يقل عن ثالث من املستخلف
رة ع  ها أو ع  %4رعاية حزب سياس حصل  الانتخابات الاخ ر ع ع الاقل من الاصوات املع

لية للوالية املعنية، أما  حالة عدم 10 ن  املجالس امل زب أو  منتخب ذه الشروط  ا توافر 
ر  قائمة حرة فان القائمة يجب ان تدعم بتوقيع  توقيعا من ناخ الدائرة  50تقديم ال

  ).73م(الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغلھ 
ر قبل  راع  60تقدم تصرحات ال دد لالق ر ) 74م(يوما من التارخ امل مكن رفض ال و

عليال قا ون القرار قابال للطعن  10نونيا من  الوا  أجل بقرار معلل  أيام من تارخ الايداع، و
                                                 

س لها قاعدة شعبية لقد  1 سمح لألحزاب املجهرة ال ل ر ال  سب تفاديا لعيوب قاعدة البا ألاك ذه ال وضع املشرع 
ع البوا بأسلوب املعدل ألاقوى، للمزد راجع  ذه الطرقة  توز عوض  انھ أن  بالوصول إ السلطة، وعوض ذلك كان بإم

ر جامعية، بن عكنون، 10، ط 2لسياسية املقارنة، ج ، القانون الدستوري والنظم اسعيد بوشع ، 2009، ديوان املطبوعات ا
 .19-16ص ص 
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تصة خالل  كمة الادارة امل ، أما )78م(أيام  5ايام من تارخ التبليغ، لتفصل فيھ  اجل  3أمام امل
ها املادة  ر فقد تناول   :و كالتا 79عن شروط ال

   ها ستو الشروط املنصوص عل  .من قانون الانتخابات 3املادة ان 
  ون بالغا راع 23ان ي  1.سنة ع الاقل يوم الاق
 سية جزائرة ون ذو ج  .ان ي
 ها دمة الوطنية أو اعفائھ م ت آدائھ ل  ان يث
  ها  املادة جنح املنصوص عل جنايات او ا وما عليھ  ا ون مح من قانون  5ان ال ي

ر العمديةالانتخابات، ولم يرد اعتباره باس جنح غ ناء ا  .ت
ن انتخاب اعضاء املجلس البلدي واعضاء املجلس  ام تختلف ب وفيما عدا ذلك فان الاح

  :الوالئي كما ي 
  

ام املتعلقة بانتخاب اعضاء املجالس البلدية : الفرع ألاول    الاح
ن  ا القانون  املادت ن  املادة 81و  80حدد كل بلدية  كيفية تحديد عدد مقاعد 80، فب

انية حسب التفصيل التا   :تماشيا مع الكثافة الس
 13  ها ا  .سمة 10.000عضو  البلديات ال يقل عدد س
 15  ن ها ب ا راوح عدد س  .سمة 20.000و  10.000عضو ا  البلديات ال ي
 19  ن ها ب ا راوح عدد س  .سمة 50.000و  20.001عضوا  البلديات ال ي
 23  ن عضوا ها ب ا راوح عدد س  .سمة 100.000و  50.001 البلديات ال ي
 33  ها ا راوح عدد س  .سمة 200.000و  100.001عضوا  البلديات ال ي
 43  ها ا ساوي عدد س  .سمة او يفوقھ 200.001عضوا  البلديات ال 

ت املادة  ر لالنتخابات  81وبي م الفئات الفئات ال تمنع من ال   :البلدية و

                                                 
راط نفس سن الناخب أي  18بلوغ سن  1 ان يكفي اش لية ف سبة للمجالس امل سنة، أسوة  18سنة مبالغ فيھ خصوصا بال

  :من قانون الانتخابات أنظر 228باملشرع الفرس  املادة 
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2018Legifrance2007-2018  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02املجلد 
ش عبد املالك، ام العامة ل صا  .23-07 .ص ص، 16/10ات  اطار القانون العضوي النتخابألاح

 

18 

ش العام للوالية، عضو املجلس  ن العام للوالية، املف س الدائرة، ألام ، الوا املنتدب، رئ الوا
ن خز  ، موظفوا أسالك ألامن، أم ش الوط الشع ج ، أفراد ا التنفيذي للوالية ، القا

ن العام للبلدية، مستخدما ا   .لبلديةالبلدية، املراقب املا للبلدية، ألام
ام املادة  ب الوارد  القائمة مع تطبيق أح رت ون حسب ال ع املقاعد ي  2واملالحظ أن توز

، حيث اذا كانت البلدية موجودة  مقر الدائرة أو يزد عدد 12/031من القانون العضوي  3مطة 
ها عن  ا سمة تمنح  20س ساء %30ألف    .من املقاعد لل

و 65،  املادة 2فقد أصبحت تحكمھ قواعد قانون البلدية أما عن رئاسة املجلس البلدي ،  و
علن  ساوي ألاصوات  ن، و حالة  يؤول ا متصدر القائمة ال حازت ع أغلبية أصوات الناخب

سا للبلدية ة ألاصغر سنا رئ ر ر أو امل  .امل
 

ي ام املتعلقة بانتخاب أعضاء املجالس الوالئية: الفرع الثا   ألاح
ت املادة ب كيفية تحديد عدد مقاعد املجلس الوالئي والذي يخضع أيضا ملعيار الكثافة  82ي

انية وذلك حسب التفصيل التا   :الس
 35  ها عن ا  .سمة 250.000عضوا  الواليات ال يقل عدد س
 39  ن ها ب ا راوح عدد س  .سمة 650.000و  250.001عضوا  الواليات ال ي
 43 ن عضوا  ا ها ب ا راوح عدد س  .سمة 950.000و  650.001لواليات ال ي
 47  ن ها ب ا راوح عدد س  .سمة 1.150.000و  950.001عضوا  الواليات ال ي
 51  ن ها ب ا راوح عدد س  .سمة 1.250.000و  1.150.001عضوا  الواليات ال ي
 55  ها ا  .3سمة 1.250.000عضوا  الواليات ال يفوق عدد س

                                                 
 املجالس املنتخبة، ج ر عدد  ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة2012يناير  12مؤرخ   12/03القانون العضوي  1
 .2012جانفي  14، الصادر  1
  .2011يوليو  2الصادر   37الذي يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد  2011يونيو سنة  22مؤرخ   11/10قانون رقم  2
ر مفهوم  3 نالك جانب غ انية، إال أن  جزائري  تحديد املقاعد حسب معيار الكثافة الس ع الرغم من اعتماد املشرع ا

انية وما يقابلها من املقاعد، كمثال ع ذلك ملاذا يزد عدد املنطق الذي اعتمده املشرع فيما يتعلق   ر الكثافة الس غ سب  ب
سب متناقصة من  انية ب نما تزد الكثافة الس را  200ألف إ  300ألف إ  400املقاعد بأربعة  كل مرة ب   .ألف 100ألف وأخ
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ة  املجلس الوالئي فهم الفئات التالية ر للعضو ، الوا : أما املمنوعون من ال الوا
ش العام للوال  ن العام للوالية، املف س الدائرة، ألام ، ية، عضو املجلس التنفيذي للواليةاملنتدب، رئ

ن خزنة ا ، موظفو أسالك ألامن، أم ش الوط الشع ج ، أفراد ا لوالية، املراقب املا القا
ة بادارة الوالية وبمديرة تنفيذية س مص ن العام للبلدية، رئ   .للوالية، ألام

ام املادة  ب الوارد  القائمة مع تطبيق أح رت ون حسب ال ع املقاعد ي ر أن توز ش مطة  2و
جالس الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل املرأة  امل 12/03من القانون العضوي  2

ساء،  % 30أو اقل من ذلك فتمنح  47املنتخبة، حيث اذا كان عدد مقاعد الوالية  من املقاعد لل
  .1من املقاعد %35تمنح لهن ع الاقل  47واذا كان يفوق 

  
ي   الانتخابات الوطنية: املطلب الثا

االت الاخرى  ستة سنوات، فان جميع ا حّددت لها ما عدا مجلس ألامة الذي حّددت العهدة 
، وما عدا ذلك فان  ة  املجلس الشع الوط و حال العهدة الرئاسية والعضو خمس سنوات، و
شارة انتخابية تختلف، تماشيا مع طبيعة الوظيفة التنفيذية ال خولت للمجلس  ام كل اس اح

 .الشع الوط ومجلس الامة
  

اصة بانتخاب أعضاء املجلس : الفرع ألاول  ام ا   الشع الوطألاح
تجري الانتخابات املتعلقة باملجلس الشع الوط ثالثة أشهر قبل انقضاء املدة النيابية، ع 
ن  ر ها ثالثة م ساوي عدد ملقاعد املطلوب شغلها يضاف ال ن  ر قوائم تضم عددا من امل

لية ماعدا ال ر للمجالس امل هم نفس شروط شروط ال ن، ممن تتوفر ف سن الذي حّدد اضافي
ر  قائمة حزبية حازت ع  25ب  ، مع ضرورة ال ر با من ال سنة، كما تمنع نفس الفئات تقر

رة او لها ع 4% شرعية ألاخ ها، واذا  10 الانتخابات ال ن  الدائرة الانتخابية املتنافس ف منتخب
ر  قائمة حرة فيجب أن ت ذه الشروط أو كانت ال ستوف  توقيع لناخ الدائرة  250زكي ب لم 

  .2الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغلھ

                                                 
  .، مرجع سابق12/03القانون العضوي  1
ذه  2 ر    ل جدل واسع لدي الساسة وح لدى رجال القانون مح الشروطلقد كانت  ها تضع قيودا ع ال ع أساس أ

بدوا أن املشرع أراد من وراء ذلك عدم السماح  سبة لألحرار، و سب املطلوبة وكذا بال جديدة أو ال لم تحز ع ال ألاحزاب ا
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، فان القاعدة 12/011وفيما يخص تحديد  املجلس الشع الوط الذي حدده الامر رقم
ر من  80000العامة ان كل  سمة يضاف لتلك الوالية  40000سمة يقابلها مقعد واذا بقي أك

سبة للواليا ها مقعدا، وايضا بال ا ون لها ع الاقل  350000ت ال يقل عدد س مقاعد مع  5ي
ا من  ر مقاعد ل والية لم يتغ عها فتعتمد نفس الطرقة 1997اضافة مقعد ل سبة لتوز ، اما بال

سبة  ها  % 5لكن يتم اقصاء كل القائم ال لم تحصل ع  ر ع ، مع اعطاء )86م(من الاصوات املع
ر  الاصغر سنا املقعد املتبقي  حال ساوي الاصوات للم ب )88م(ة  رت ، وتوزع املقاعد حسب ال

ام القانون العضوي    : والذي جاء كما ي 1مطة  2 املادة  12/03الوارد  القائمة مع مراعاة أح
  ساوي أو يفوق ساء %30تمنح  5اذا كان عدد املقاعد   .من املقاعد لل
 ساوي او ي ساء  %35تمنح 14فوق اذا كان عدد املقاعد   .من املقاعد لل
  ساوي أو يفوق ساء % 40تمنح  32اذا كان عدد املقاعد ي  .من املقاعد لل
  ارج % 50وتمنح جالية الوطنية  ا سبة ملقاعد ا ساء، بال  .من املقاعد لل

 
ي اصة بانتخاب أعضاء مجلس ألامةألا : الفرع الثا ام ا   ح

ون مجلس الامة من  تخبان من طرف عضو  144يت ة ثلثھ والثلثان ي جمهور س ا ن لرئ ع
جدد سنوات 6درة ب اعضاء املجالس البلدية و الوالئية، لعهدة نيابية مق نصفهم كل ثالث  و

ون الانتخاب)من الدستور  119و  118م(سنوات  ستد  ، و رة، و ا الا  حالة القوة القا اجبار
س يوما قبل الاق 45الهيئة الانتخابية  شرف عليھ رئ راع الذي يجرى ع مستوى الوالية  مكتب 

ر العدل هم وز عي   .ونائب ومساعدين وكلهم قضاة 
ر فهو حسب املادة  سبة لل ل عضو  املجلس  108وبال من قانون الانتخابات حق ل

ر يق 35الشع البلدي أو الوالئي اذا بلغ من العمر  ون ذلك  تصرح بال دم  سنة، و
ن  اجل  ر الذي  20ت علن فائزا امل ها، و كية حزبية او من دو يوم قبل الانتخاب سواءا ب

ر سنا  ساوي الاصوات يمنح املقعد ألك ر عدد من الاصوات، و حالة   ).129م(حصل ع اك
                                                 

 
س لھ قاعدة شعبية باملشاركة  العملية الانتخابية و  ب ملن ل س ن، بما يجعل املجالس معطلة  ت أصوات الناخب شت لعدم 

زبية   .عدد ألاطياف ا
راير  1مؤرخ   12/01الامر رقم  1 رملان ج ر 2012ف ، يحدد الدوائر الانتخابية و عدد املقاعد املطلوب شغلها  انتخابات ال

راير  15، الصادرة بتارخ 08عدد    .2012ف
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ةحألا : املطلب الثالث جمهور س ا اصة بانتخاب رئ   ام ا
ة لعه جمهور س ا تخب رئ دة  نيابية مقدرة بخمس سنوات قابلة للتجديد، وتجري عملية ي

ستد الهيئة الانتخابية  اجل ) 135م(يوما السابقة النقضاء العهدة  30انتخابھ  ظرف   90و
راع، لكن  اطار تطبيق  اميوما قبل تارخ الاق يوما  30من الدستور تخفض املدة ا  88املادة  أح

ستد الهيئة الان ة 15تخابية  اجل و جمهور س ا   .يوم من اعالن حالة شغور منصب رئ
ة لعهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نص املادة  جمهور س ا تخب رئ من  88و

ذا الشرط محل جدل واسع، ذلك أن تحديد عدد العهدات لم يكن معروفا   الدستور، ولقد كان 
جزائر إال  ظل دستور  رسسيخ مبدأ التداول ع السلطة ع ، وك1996ا ان تكرسھ محاولة ل

ذا التحديد  ظل التعديل 19511غرار ما تم  الواليات املتحدة ألامركية عام  ، لكن رفع 
ر سنة 20082الدستوري لسنة  ، والغرب  ألامر أن 2016، ثم تم العودة إليھ  التعديل ألاخ

ر القابلة للتعديلنفس من فتح عدد العهدات أعاد غل ، ثم الغرب 3قها ثم أدمجها ضمن املواد غ
  .أيضا أن نفس املجلس الدستوري الذي برر فتح عدد العهدات عدا وبرر نقيض ذلك

ن  ون ذلك باالغلبية املطلقة ألصوات الناخب ة في جمهور س ا  137م( وعن طرقة انتخاب رئ
ها ينظم )ق ا ر عل عد ، و حالة عدم حصول اي م ي  يوم من اعالن املجلس  15دور ثا

االت العادية، و أجل  أيام  حال كانت الانتخابات جراء  8الدستوري لنتائج الانتخابات  ا
ن اللذان حصال ع  102اعمال مقتضيات املادة  ر ن امل ي ب ون الدور الثا من الدستور، و

ر قدر من ألاصوات  تم التصر) ا.ق 145م ( اك ر لدى املجلس الدستوري بتقديم امللف و ح بال
  .يحتوي جملة من الوثائق

جزائري تصرح بالشرف ان املع  ل ع النظام الانتخابي ا ش س من الوثائق ال يمكن أن 
ل يجب أن  ن لنا  يدين باإلسالم، فهذا أمر ال يمكن التأكد منھ من جهة ومن جهة أخرى فهو ال يب

س متدين ون الرئ سب إ إلاسالم؟ي ونفس الانتقاد يوجھ إ التصرح آلاخر    ا مطبقا أم فقط ين
جزائر دون سواه مدة  شهد بموجبھ املع ع اقامتھ دون انقطاع با سنوات ع  10بالشرف 

                                                 
1 Claude Leclarq, Droit constitutionnel et institutions politiques, 9ed, Litec, Paris, 1995, p 246. 

ر  15، املؤرخ  08/19القاننون رقم  2 ر  16، املؤرخة  63، املتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2008نوفم   .2008نوفم
  .من الدستور  212أنظر املادة  3
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ا  قيقة محاولة لتكرس الشروط ال حدد ما  ا ھ، و سبق مباشرة ايداع تر الاقل ال 
ر الذي: " أنھالدستور بنصھ ع  ة الا امل جمهور تخب لرئاسة ا   : ال يحق أن ي

 ية سية أجن س بج  .لم يتج
 جزائرة الاصلية سية ا ج جزائرة الاصلية لالب  يتمتع با سية ا ج ت ا ث فقط، و

 .وألام
 يدين باالسالم. 
  ون عمره  .سنة كاملة يوم الانتخاب 40ي
 امل حقوقھ املدنية والسياسية  .يتمتع ب
 جزائرة ألاصلية فقطيث سية ا ج  .ت أن زوجھ يتمتع با
  ا ملدة جزائر دون سوا ت اقامة دائمة با سنوات ع الاقل قبل ايداع  10يث

ر  .ال
  ر ت مشاركتھ  ثورة أول نوفم  .1942اذا كان مولودا قبل يوليو  1954يث
  ر ھ  اعمال ضّد ثورة أول نوفم ت عدم تورط ابو عد اذا كان  1954يث مولودا 

 .1942يوليو 
 اتھ العقارة واملنقولة داخل الوطن وخارجھ  .1"يقدم التصرح العل ملمتل

ها املادة  سبة للتوقيعات ال أشارت ال من القانون العضوي املتعلق باالنتخابات  139وبال
ها املادة  ن جمع 142فقد فصلت ف ر ب ر القانون امل ن توقيع  60.000، حيث خ ن موزع للناخب

ن  املجالس  600، أو جمع  1500والية ع أال يقل التوقيع  كل والية عن  25ع  توقيع ملنتخب
ن أيضا ع  رملانية موزع لية أو ال   .والية 25امل

  
  
  
  
  

                                                 
جزائري  73املادة  1   .من الدستور ا
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  خاتمة
جزائري  ارساء دعائم  ر أنھ بالرغم من املجهودات ال بذلها املشرع ا ش يبقى من  املهم أن 
ن، وذلك عن طرق تكرس نظام انتخابي نزھ، الا  الديمقراطية وبلورة الو السياس لدى املواطن
ر  ترسيخ معالم النظام الانتخابي  م أك سا ها أن  عّدة جوانب كان من شأ أنھ اغفل الاحاطة 

عديلھ مع كل مناسبة انتخابية، جوء إ  ر استقرارا عوض ال جزائري، وكذا جعلھ أك مما يجعل  ا
عة  امھ قائمة لتتخذ كذر ر مستقر وتبقى معھ عدم ثقة ألاحزاب املعارضة  أح ذا النظام غ

ر الانتخابات ديث عن تزو   .ل
عدما مرت حوا ستون سنة من الاستقالل،  ر إ أن  ش جدير أن  من جهة أخرى فإنھ من ا

عكس توجها ح ناك قواعد انتخابية ثابتة  ون  ب أن ت قيقيا لتعزز املمارسة الديمقراطية، ي
ا،  ا أو نقصها أو ح خطأ ت قصور عديالت عرجاء ال تلبث أن تث سن  وع ذلك فال يجب أن 

ها، ومن كالذي حدث مع القانون الانتخابي ا الذي انتقد  أول مناسبة انتخابية تم اعتماد ه ف
جة الع س ال   .ا ملراقبة الانتخاباتليقبل رئ

ا، وأفضل  ع ل جدي قبل اعتماد ش ان أن تدرس القواعد القانونية  مية بم ذلك من ألا
ها أكاديميون  مخابر البحث، أو  دراسات أخرى وكذا  ستقى من دراسات يقوم  ها  من ذلك لو أ

ذا املوضوع بالدراسة ناول   .من التوصيات ال ترفع  امللتقيات وألايام الدراسية ال ت
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ة والقانونية ضماناتال   *لمجلس الدستوريالستقاللية ل الدستور
  

 )1( معيفي لعزز
قوق والعلوم السياسية'' أ'' أستاذ محاضر )1( ر ، كلّية ا ، عضو مخ

جزائر ،جاية، بجايةجامعة بالبحث حول فعلية القاعدة القانونية،   .ا
ص  :امل

عميقة مست املجلس الدستوري، كهيئة بتعديالت  2016لقد جاء التعديل الدستوري لسنة 

ة، ولتفعيل دوره   شار لفة بالرقابة وباإلشراف ع العمليات الانتخابية وكذا ببعض املهام الاس م

ها، كما  مي يان أ ذه املجاالت، فقد كرس لھ الدستور مجموعة من الضمانات ال كفلها لت كل 

را  ة أعضائھحددت نصوص أخرى جملة من الضمانات أقل تأث ر عملھ ونزا   .ع س

لمات املفتاحية   :ال

ن ة القوان  .املجلس الدستوري، الدستور، الرقابة ع دستور

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

                                                 
شر املقال 01/07/2018، تارخ مراجعة املقال 15/05/2018تارخ إرسال املقال  *   31/07/2018، تارخ 
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Constitutional and legal guarantees for the independence of the constitutional 
council 

Summary: 
The constitutional amendment of 2016 made several profound amendments 

affecting the Constitutional Council, as the body responsible for monitoring and 
supervising electoral processes as well as certain advisory tasks, and for the purpose 
of activating its role in all these areas, the Constitution has given it a set of guarantees 
to ensure its importance, and other guarantees less impact on its functioning and the 
integrity of its members. 
Keywords:  
Constitutional Council, Constitution, Control of the Constitutionality of Laws. 

 
Les garanties constitutionnelles et juridiques de l’indépendance du conseil 

constitutionnel. 
Résumé:  
La révision constitutionnelle de 2016 comporte plusieurs amendements notamment 
concernant le conseil constitutionnel soit en tant qu’institution chargée du contrôle 
des opérations électorales, ou des fonctions consultatives. 

Toutefois, et pour faire face aux attributions conférées à cette institution, la 
constitution l’a doté de plusieurs garanties, présentes aussi dans d’autres textes à 
moindre effet sur son fonctionnement et l’intégrité de ses membres. 
Mots clés :  
le conseil constitutionnel, la constitution,  le contrôle sur la constitutionnalité des lois. 
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 مقدمة
ن من نظام دستوري إ   ة القوان ع الرغم من اختالف أساليب وطرق الرقابة ع دستور
ن  آخر، ال ت ن أساس ، إال أن املتفق عليھ لدى )1قضائية وأخرى سياسية(تتجسد عادة  صورت

م من جانب  إرساء  سا ها، فه  س مية البالغة ال تك و ألا ة  غالبية ألانظمة الدستور
مقومات دولة القانون ال تقت تقّييد السلطات العامة  الدولة لسلطان القانون بصفة عامة، 

عد إحدى أقوى وإخض ة بصفة خاصة، من جانب آخر  ها الوثيقة الدستور ام ال تتضم اعها لألح
 .إ...الضمانات املعاصرة إلقرار مبدأ املشروعية وصيانة حقوق وحرات ألافراد،

ة    ها مهمة الرقابة ع دستور مية املرموقة ال تتضم ذا ألاساس، وبالنظر إ ألا ع 
ستد ن،  ة تتوفر فعال ع شروط وعوامل  القوان يئات دستور ا إ مؤسسات و ألامر إسناد

ي   ي واملؤسسا لة النظام القانو ي ا، وبالتا جعلها أداة فعالة   ها وحياد تضمن استقاللي
  .الدولة

ة    جزائري تب فكرة الرقابة ع دستور ذا السياق، نجد أن املؤسس الدستوري ا  
بمو  ها دستور سنة القواني ام ال تضم ها  دستور 19632جب ألاح ، وع الرغم من التخ ع

ها  دستور 19763 عده دستور 19894، إال أنھ أعاد إرسا والتعديالت ال طرأت  1996، ثم من 
ذه املهمة إ 20165مارس  06عليھ، ال سيما التعديل الدستوري املؤرخ   ، أين قام بإسناد 

ها مؤسسة دس سمي ة أطلق ع    ."باملجلس الدستوري " تور
                                                 

ن بمصط  1 ة القوان سمية الرقابة السياسية ع دستور ر القضائية"ناك من يفضل  ذا إلاطار "الرقابة غ  -، راجع  
جامعاتاملصرة :عليالسيدالباز نفيمصر،دراسةمقارنة،دارا ةالقوان ة،مصر، ،الرقابةعلىدستور وما  10، ص 1978إلاسكندر

ها  .يل
جزائرة الديمقراطية الشعبية لـ ، الاعالن املتضمن 1963دستور  2 ة ا جمهور ر  10شر نص دستور ا تم ج .ج.ر.، ج1963س

ر  10، الصادر  64عدد  تم  .1963س
جزائرة الديمقراطية الشعبية، ج76/97، الصادر بموجب ألامر رقم 1976دستور  3 ة ا جمهور ج .ج.ر.، يتصمنإصدار  دستور ا

ر  24، الصادر  94عدد  لية  07مؤرخ   ،79/06، معدل بالقانون 1976نوفم  10، صادر بتارخ 28ج عدد .ج.ر.، ج1979جو
لية   .1980جانفي  15، صادر بتارخ 03ج عدد .ج.ر.، ج1980جانفي  12، مؤرخ  80/01، والقانون رقم 1979جو

عديل دستور 1989فيفري  28مؤرخ   ،89/18مرسوم رئاس رقم  4 شر  فيفري  23ق عليھ  استفتاء املواف 1989، يتضمن 
 .1989مارس  01، صادر  09ج عدد .ج.ر.، ج1989

ر  07مؤرخ   ،96/438مرسوم رئاس رقم  5 سم  28، يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري املوافق عليھ  استفتاء 1996د
ر  ر  08، صادر  76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفم سم ، 2002أفرل  10، مؤرخ  03 - 02، معّدل ومتّمم بالقانون رقم 1996د

ر  15، مؤرخ  08/19م ، املعّدل بالقانون رق2002أفرل  14، صادر بتارخ 25ج عدد .ج.ر.ج ، 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفم
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هدف أساسا إ إلاجابة عن    ذا البحث مدى فعالية الضمانات القانونية املقّررة عليھ، فإن 
ام ومختلف الستقاللية املجلس الدستوري يان ألاح ؟ وذلك لن يتأت إال من خالل التطرق إ ت

ل الدستور املرجع ألاساس لهاالقواعد املتعلقة باملجلس الدستوري، سواء ت ش ، أو )أوال(لك ال 
ر عمل املجلس واختصاصاتھ  . )ثانيا(تلك املتعلقة بقواعد س

  
ة الضماناتعزز : املبحث ألاول    الدستور

عديل      ها املجلس الدستوري   انة املرموقة ال ح  رز امل من خالل كل  2016ت
عكف الدستور من  182املواد ال تناولتھ بالتفصيل، فجاء  املادة  يئة مستقلة  ع أن املجلس 

ام الدستور، وكذا من خالل الضمانات ال أحاطها بھ املؤسس  رام أح ع بالسهر ع اح
، لضمان أداء مهامھ ع أحسن وجھ ولتحقيق مزد من الفعالية خصوصا  مجال الدستوري

ن ة القوان  .  الرقابة ع دستور
  

انة املنفردة ل :املطلب ألاول    لمجلس  الدستور امل
ن    ذه الهيئة ب انة  رز من خالل ا الواسع الذي أعطاه املؤسس للمجلس الدستوري م ي

عزز دولة مختلف املؤسسات الدستو  ها  تكرس البناء الديمقراطي و مي ة للدولة، ومدى أ ر
 .القانون 
  

نائية  الدستور : املجلس الدستوري: الفرع ألاول  انة است   م
بالرقابة ومراقبة "املجلس الدستوري  نصوص الدستور  الباب الثالث املتعلق لقد أدرج  

ة شار املجلس ، وجاء "مؤسسات الرقابة" عنوان أول  فصل تحت، "الانتخابات واملؤسسات الاس
  .عد املجالس املنتخبة كهيئة رقابية الدستوري

  
  

                                                 
 

ر  16صادر بتارخ  ج .ج.ر.، يتضمن التعديل الدستوري، ج2016مارس  06، مؤرخ  16/01بالقانون رقم  ، املعّدل2008نوفم
 .2016مارس  07، الصادر  14عدد 
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ذه الهيئة ضمن ألاجهزة الرقابية ع أساس أن الاختصاص  ال غرابة  أن املؤسس وضع 
ام الدستور،  ن مع أح و السهر ع تناسق القوان ن بوضوحالطبي لھ  ّ  لكن ألامر يتعدى ذلك ليب

ي من الدستور،  انتھ املستقلة عن تنظيم السلطات الثالث  الدولة املنظمة بموجب الباب الثا م
ن  و ما يمنحھ ضمانا كافيا الستقالليتھ عن تلك السلطات وعدم تبعيتھ لها، سيما السلطت و

ال  اختصاصهبمراق و ا ة، كما  ن لنطاق رقابتھ الدستور اضعت شرعية ا بة التنفيذية وال
ن السلطات،عالوة ع ذلك ُيراد  حدود الالئحة والقانون، وكل ما يندرج تحت ضمان مبدأ الفصل ب
يئة  تلفة عن السلطة القضائية كونھ  انة املستقلة للمجلس، التأكيد ع طبيعتھ امل بتلك امل

ست رقابة قضائية يئا )6(سياسية تمارس  ألاساس رقابة مؤسساتية ول ت القضاء، مثلما تقوم بھ 
ه بحيث ُيفرد للهيئة  ّ ة باملجلس الدستوري  ال تمنحھ استقاللية تم اصية الدستور ذه ا و

ا خاصا، ّ ها ح ة وأعضا لفة بالرقابة الدستور صص للسلطة القضائية أو  )7(امل ّ امل ر ا غ
 .لبقية السلطات ألاخرى  الدولة

  
ي ة ضمني ملجلس الدستور وضع ا :الفرع الثا   املؤسسات الدستور

شاءه تم بموجب   ة كون إ يأخذ املجلس الدستوري مرتبة املؤسسات أو الهيئات الدستور
ها  ذه خاصية نوعية تضم الدستور مباشرة، أما استقالليتھ فه مقرونة بنص الدستور صراحة و

:" ما ي  182ادة، بحيث جاء  الفقرة ألاو من امل2016مارس  6التعديل الدستوري الصادر  
ّلف بالسهر ع حماية الدستور  يئة مستقلة ت ون ،..."املجلس الدستوري  ذا ألاساس ي ع 

ها ضمنيا من  ستدل عل ُ ذه املسألة  عدما كانت  املؤسس قد كّرس بوضوح تام استقاللية املجلس، 
ام الدستور  عض أح   .أو من خالل طبيعة اختصاصاتھ و نتائج أعمالھ)8(خالل 

  
  

                                                 
هوب مسعود،  6 جزائري "ش ن النموذج ا ة القوان  .43، ص 2004، السنة 05، العدد جلة النائبم، "الرقابة ع دستور
7  ، رة ع جزائرة"بوب ن  ظل املمارسة ا ة ع القوان ي، "ضوابط الرقابة الدستور رملا ، ص 2004، 05، العدد مجلة الفكر ال

55.  
ها الثالثة، ال تخول للمجلس سن قواعد عملھ بمفرده 189املادة كنص  8 مارس  06، مؤرخ  16/01القانون رقم  ،أنظر فقر

 .، يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق2016
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ر وظيفة املجلس مرتبط بمبدأ سمو الدستور، لذلك فإن سمو املجلس  يبدو جليا أن جو
س من سمو الدستور فحسب، وإنما من سمو املهام املنوطة بھ أصوال إحاطتھ  وال تقت ل

شاء املجلس بنص الدستور . باالستقاللية الالزمة لضمان التحقيق الفعال لها تؤدي طرقة إ
جمود والدقة  مباشرة إ  ر الدستور املعروف عنھ الثبات والديمومة، وكذا ا ره بمص ران مص اق

امھ، و نتائج تنصرف لتعزز ضمانات استقاللية وضع املجلس الدستوري  .عديل أح
  

  شكيلة واختصاصات املجلسعزز : الفرع الثالث
ن تركيبة أو املؤسس املجلس الدستوري عناية خاصة  تنظيم قواعده بد  و ء بت

ذا خالفا ملا جرى عليھ العرف  أن يحدد القانون ألاس املبادئ والقواعد ألاساسية  أعضائھ، و
انة  ذا ما يؤكد حرص املؤسس ع امل ى تحديد القواعد التفصيلية، و وأن يتو القانون ألاد

ام سامي نھ املنظمة بأح و هاالسامية للمجلس واستقالليتھ  إجراءات ت و )9(ة ُيحظر املساس  ،و
ة  ر استقاللية مقارنة ببقية املؤسسات الدستور عا أك كسبھ طا ما يجعلھ يتمتع بضمانات أقوى وُ

لفة بالرقابة  الدولة   .)10(ح تلك امل
ن 183لقد تضمنت املادة   ن تقني التعي من الدستور تركيبة املجلس الدستوري وتجمع ب

ر  التعديل ، بحيث رفع)11(والانتخاب ة ) 12(إمن عدد أعضائھ ألاخ جمهور س ا ّن رئ ع عضوا، 
شرعية  ن ال ن السلطت س ونائبھ، فيما يتم انتخاب بقية أعضائھ مناصفة ب هم الرئ هم، من بي ثل
سبة ملجلس الامة،  ال بال ن وكذلك ا تخب املجلس الشع الوط عضو والقضائية، بحيث ي

كمة العلي تخب امل سبة ملجلس الدولةوت ن وألامر نفسھ بال   .ا عضو

                                                 
ال  مصر مثال، بحيث يتو القانون  9 و ا ة للقانون كما  ن بالرقابة الدستور لف شكيل ألاعضاء امل انية عهد  بحكم ام

ذا الصدد ة، راجع   كمة الدستور اش سهيلة، املجلس الدستوري ومجلس الدولة، دبي: تحديد طرقة انتخاب قضاة امل
جزائر،  قوق، جامعة ا قوق، كلية ا ر  ا  .14، ص 2001مذكرة ماجست

ا  10 ن أعضائھ يحدد و ر أّن تنظيم اختصاصاتھ وت لفة بالرقابة املالية، غ ة م يئة دستور عد  اسبة مثال الذي  كمجلس امل
عة من املادة الفقرة ال عليھالقانون، ذلك حسب ما تنص  ر  07مؤرخ   ،96/438رئاس رقم الرسوم املمن  192را سم د

 .، املعّدل واملتّمم، مرجع سابق1996
ي  11 قوق، جامعة ت ات، أطروحة دكتوراه  القانون، كلية ا ر قوق وا نبا فطة، دور املجلس الدستوري  حماية ا

  .386، ص 2012وزو، 
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رص املؤسس ع ، )12(أتت اختصاصات املجلس محددة بنص الدستور  و أمر منطقي  و
مثلما تحدده ال  ضمان استقاللية املجلس  تأدية املهام املوكلة لھ لصيانة مبدأ سمو الدستور 

ُ 182صراحة الفقرة ألاو من املادة  ها اختصاصات خاضعة ملجال من الدستور، ح ال  ّ ر أ عت
ما ها من طرف ألاعضاء بالتفوض أو التنازل ونحو ها امتيازات يمكن التصرف ف ّ  ،القانون، أو أ

ع عها الدستوري املا و ما يخرجها عن طا  .و
  

ع ة وتفعيلها :الفرع الرا   تنظيم العضو
ة  املجلس    ها املادة تّضمن التعديل الدستوري شروطا جديدة للعضو الدستوري حدد

رة، ال184 ر الكفاءة والتخصص وا عكس رغبة املؤسس  اعتماد معاي  من الدستور وال 
ها ر سدور  تفعيلإ  تؤدي دس ة، بحيث  م عامل ااملجلس  القيام بمهام الرقابة الدستور

دد  الدستور حاليا،  تكرس تخص رة القانونية امل ص املجلس الدستوري سيما الكفاءة و ا
ي وكل ما يتصل بمقتضيات ا املهمة التقنية ألعضاء   مجال الفكر القانو ر الدستور باعتبار تفس

ؤالء ألاعضاء عزز من دور  و ما   حماية الدستور و يمنحهم استقاللية   املجلس الدستوري، و
ر بحكم تخصصهم الوظيف مجال عملهم الرقابي ال التأث   .يضد أش

ددة بـ عكس  40و ينطبق ذلك أيضا ع عامل السن القانونية امل و  سنة فما فوق، و
مية املسؤولية املنوطة  ة  املجلس الدستوري أل رة للعضو يل وا جوانب الن و التأ

هذه . بأعضائھ املتمثلة  حماية الدستور  ة املجلس الدستوري  ساب لعضو فتنظيم شروط الان
صرةالدقة املتن ية وا ها عملية  ا ة ال تحظى  ّ انة املم  الدستور كفيل باإلفصاح عن امل

ة ألاخرى ال يتو  ن املؤسسات الدستور و شروط ت ن مؤسسة املجلس الدستوري،مقارنة  و ت
ساب لها القانون عادة   .)13(تنظيم مسائلها التفصيلية وشروط الان

ة    سبة ملدة العضو ر إأما بال ي  املجلس فقد رفعها التعديل الدستوري ألاخ  )8(ثما
نما يتم تجديد نصف أعضاء  رة واحدة فقط، ب س املجلس ونائبھ،و لف سبة لرئ سنوات كاملة بال

س ونائبھ  ضمان الاستقرار   4املجلس كل  ة للرئ سمح تحديد العهدة الدستور سنوات، بحيث 
                                                 

ام 12 يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري املوافق  ،96/438رسوم الرئاس رقم من امل 182املادة حسب ما تنص عليھ اح
ر  28عليھ  استفتاء   .، معّدل ومتّمم، مرجع سابق1996نوفم

شرعية مثال قانون عضوي رقم  13 ر لالنتخابات ال ، يتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25، مؤرخ  16/10كشروط ال
 .2016أوت  28، الصادر  50ج عدد .ج.ر.ج
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ض ة بنص تأدية املهام من جهة وعدم ا ر السلطات ألاخرى بحكم تحديد مدة العضو وع لتأث
ها تضمن عدم جمود  ها، أما تقنية التجديد النصفي فإ يل للتصرف ف الدستور و انتفاء أي س

ن ألاعضاء هاد الدستوري وضمان الاستمرارة  العمل الرقابي ونقل التجربة ب عقب كل عملية  الاج
ة  ن أو الانتخاب، تجديد، حيث يضمن تأقيت العضو عدم تبعية ألاعضاء للسلطات القائمة بالتعي

يجة استقاللية )14(كما تجّنب تقنية التجديد الدوري التواطؤ أو الضغوطات، ذا ما يضمن بالن و
ة سهم  فعالية الرقابة الدستور يئة املجلس الدستوري و   .أعضاء 

  
ي ام الدستور  الدستورياستقاللية أعضاء املجلس عزز  :املطلب الثا    إطار أح

م املطلوب لتأدية   يتمتع أعضاء املجلس الدستوري بمجموعة من الضمانات تحفظ حياد
ى التعديل الدستوري مقررا ومعّدال لبعضها ومعززا لها،  وظائفهم ة، وقد أ خصوصا فيما الدستور
ة، ويتعلق ب صانة القضائيةكذا  نا العضو  .ا
  

ة  املجلس التأكيد ع : الفرع ألاول    تنا العضو
يجة منطقية   ة  املجلس الدستوري مع بقية الوظائف أو املهن ألاخرى ن عارض العضو

ا تلقائيا إ تطبيقات مبدأ  ة للمجلس، لذلك يمكن رد الستقاللية طبيعة الاختصاصات الدستور
ن السلطات ماية حدود )15(الفصل ب ، ذلك أن مؤدى رقابة املجلس الدستوري تمتد تلقائيا 

ساب   ة جمع الان نا معھ بدا شرعية والتنفيذية، الامر الذي ي ن ال ن السلطت ن آالعالقة ب
ن ت ن الدستور ن واحد للمجلس الدستوري وألحدى املؤسست ذا ما أكده املؤسس ألاخر ، و

ة  رملانالفرس بحظر جمع العضو ومة أو ال ناء السلطة )16( املجلس مع الانضمام ل ،باست
جزائري فقد نص ع حظر شامل  القضائية كمجلس الدولة أو محكمة النقض، أما املؤسس ا
شف  ُس ذا ما  ة  املجلس الدستوري مع أي وظيفة أو مهنة أخرى و ن العضو جمع ب انية ا إلم

ها183من نص الفقرة الثالثة من املادة  بمجرد انتخاب أعضاء املجلس الدستوري أو : "وال جاء ف

                                                 
14 Bertrand MATHIEUX, Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, Edition LGDG, Paris,2004, p 86. 

قوق، جامعة متنوري قسنطينة، السنة  15 قوق، كلية ا ر  ا جزائري، مذكرة ماجست بوسالم رابح، املجلس الدستوري ا
  .15، ص2005

دد باألمر الصادر  57حسب نص املادة  16 ة الفرسية امل جمهور ر  07من دستور ا   .1958نوفم
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شاط أو  ليف أو أي مهنة أخرى، وأي  ة أو وظيفة أو ت هم يتوقفون عن ممارسة أي عضو عيي
ة للمجلس الدستوري  بالتا" مهمة أخرى  س العضو هائيا أمام من ون املؤسس قد أغلق الباب  ي

انية مزاولة أي وظيفة أ جدير  إم هم  املجلس فقط، وا ون تفرغهم مطلقا لوظيف خرى، بحيث ي
شاط أو مهمة  ظر الامتناع عن مزاولة أي  باملالحظة أن النص املذكور قد أضاف لقائمة ا

  .)17(أخرى،مقارنة بالنص القديم
ة  املجلس الدستوري حظر الانتماء ا ألاحزاب   ب ع واجب التفرغ للعضو ي

غية تأكيد استقاللية أعضاء املجلس الدستوري وتال خضوعهم ألي ضغوط أو السياسية،و  ذا 
دد لقواعد عمل املجلس ام عالوة ع نظام امل ذا الال رات حزبية، وقد أكد  دف .)18(تأث إّن 

ة  املجلس الدستوري، يكمن   شاطات ألاخرى مع العضو املؤسس من حظر جمع الوظائف وال
رات، وضمان تفرغهم  ضمان استقاللية ال الضغوط والتأث م عن جميع أش عاد ألاعضاء وإ

ل ناجع ش ها  ة وانقطاعهم الك إلتيا بيد أننا نرى أنھ من الالئق إلدراك . لوظائفهم الدستور
شاطات العلمية ذات العالقة  ة، ترك مجال املشاركة ألعضاء املجلس  ال فعالية الرقابة الدستور

ساب باختصاصات امل ة، وكذا نقل واك شر ثقافة الرقابة الدستور عزز فرص  ها   جلس لفائد
ن أعضاء املجلس رات ب  .الدستوري ا

  
ي صانة القضائية :الفرع الثا   ا

صيا لألفراد وإنما  ضمان لألداء   ست حقا  ها ل صانة القانونية أ املعلوم فقها عن ا
هملالفعال ل ذه الضمانة القانونية ، )19(وظائف املنوطة  وقد جاء التعديل الدستوري ليضيف 

ل صرح ألعضاء املجلس الدستوري   .20ش

                                                 
ها الثانية من 164حسب نص املادة  17 يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري  ،96/438رسوم الرئاس رقم من امل  فقر

ر  28املوافق عليھ  استفتاء   .  ، معّدل ومتّمم، مرجع سابق1996نوفم
دد لعمل املجلس الدستوري، لسنة  77املادة راجع نص  18 ها الثانية من النظام امل جردة الرسمية املؤرخة  2016 فقر ، ا

 . 29، العدد 2016ماي  11
نا للعالقات الدبلوماسية لعام  19 س إفادة أفراد  1961تنص ديباجة اتفاقية في صانة الدبلوماسية ل ع أّن الهدف من ا

ذا الصدد ن أوكيل دمحم: البعثة الدبلوماسية بل ضمان ألاداء الفعال للوظائف الدبلوماسية،راجع   ن ألام دود الفاصلة ب ، ا
جزائر، العمل الدبلوم قوق، ا قوق، كلية ا ر  ا ، مذكرة ماجست   .114، ص 2006اس والقنص
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ستد بالضرورة   صانة القضائية  ھ، أن تمتع أعضاء املجلس الدستوري با جدير بالتنو
ها بالتفصيل،وكذا نطاقها ر الاستفادة م يان تداب شرع لت رخيص اتخاذ   وكيفية التصوت ع ال

دد لقواعد عمل املجلس الدستوري  ذا بالطبع عن طرق مراجعة النظام امل ها،و بالتنازل ع
ي كضمانة .لتكييفھ مع النص الدستوري السابق بيانھ ها تأ صانة القضائية فإ وأيا يكن من أمر ا

م، و تكفل عدم التعرض لهم  ة جديدة الستقاللية أعضاء املجلس الدستوري وحياد دستور
ر بأي  جرمة ما، تحت طائلة اتباع التداب هم  ا نوع من الضغوط أو الاستغالل ح  حالة ارت

ها  .السابق بيا
  

ي    ھنظام عمل من خالل استقاللية املجلس الدستوريعزز : املبحث الثا
ر عملها تكفل   ة تتعلق بنظام وس يتمتع املجلس الدستوري كهيئة مستقلة بضمانات دستور

ها فيما يذه الاستق يا ، واجب التحفظ، استقاللية املجلس  تحديد قواعد عملھ :اللية، يمكن ت
ياكل عملھ، استقاللية املجلس  اتخاذ إجراءات التأديب ر  سي  .استقاللية املجلس  

 
ن ألاداء :املطلب ألاول    تقييد ألاعضاء لتحس

انة بارزة  التنظيم السياس  الدولة خصوصا    لقد أصبح ألعضاء املجلس الدستوري م
امات تحت  مون بجملة من الال من خالل الامتيازات ال أعطيت لهم، ولكن  نفس الوقت فهم يل

  . طائلة القوبة
  

 واجب التحفظ: الفرع ألاول 
ام أعضاء املجلس الدستوري ع  2016مارس  6نص التعديل الدستوري الصادر    ال

عة من املادة ذا حسب الفقرة الرا ة، و جمهور س ا ن أمام رئ : ، و فيما ي نصها183بأداء اليم
هم ملهامهم، حسب " ة قبل مباشر جمهور س ا ن أمام رئ يؤدي أعضاء املجلس الدستوري اليم

                                                 
 

يتمتع ":، يتضمن التعديل الدستوري، ال تنص ع أنھ 2016مارس  06، مؤرخ  16/01من القانون رقم  185أنظر املادة  20
ج صانة القضائية  املسائل ا هم با س املجلس ونائبھ وأعضاؤه خالل عهد عة أو رئ نائية، وال يمكن أن يكونوا محل متا

رخيص من املجلس اب جنائية أو جنحة إّال بإذن صرح من املع أو ب ب ارت س   ".توقيف 
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ي ة وحياد:النص الا ا ، وأن أحفظ سرة املداوالت أقسم باهلل العظيم بأن أمارس مهامي ب
  ."وأمتنع عن اتخاذ أي موقف عل  أي قضية تخضع الختصاص املجلس

س   ن أمام رئ راط أداء اليم ون املؤسس قد ساير النموذج الفرس  اش كذا ي
ة، بيد أّنھ قد خالفھ  اتخاذ الدستور  ة قبل مباشرة أعضاء املجلس ملهامهم الدستور جمهور ا

ن كأداة  ها كذلك، ذلك أن الدستور الفرس لم يفرض أداء اليم ن وملضمو صرحة لشرط اليم
ذه املسألة )21( بحيث تكّفل القانون العضوي املنظم للمجلس الدستوري نظيم    .ب

ة املنوطة بأعضاء املجلس  ن البداية الرسمية ملمارسة الاختصاصات الدستور يمثل أداء اليم
م  ام بواجب الدستوري، بحيث يل ن بحفظ سرة املداوالت والال هم اليم ؤالء بمجرد أدا

عدم إلافصاح عن  ها التقّيد التام  ر عمل املجلس، وم التحفظ أو إبداء أي موقف عل ينا س
ة املقّرر ، )22(مجرات املداوالت أو طرقة التصوت أو محاضر جلسات املجلس و أو كشف اسم و

لف بالتحق ة ، )23(يق أو الهيئة املشاركة فيھأو العضو امل هكة ملقتضيات السرّ ا من ألامور املن ونحو
  .املهنية

هم  ها  الدستور رغبة من املؤسس  توثيق حياد ألاعضاء ونزا ى النص عل و لذلك أ
ل  مما يجعلهابموجب نص سامي،  ّ ش ها أفراد السلطة القضائية، بحيث  ن ال يؤد أوثق من اليم

ل أمانة، بالقدر الذي ذا التع هم بأداء مهامهم ب اما قاطعا يأخذه املؤسس م هد الدستوري ال
دد لقواعد  امات، منّظمة بموجب النظام امل ذه الال عد أن كانت  هم،  يمثل ضمانا الستقاللي

ن، بحيث ام بأداء اليم  76جاء  نص املادة . عمل املجلس الدستوري فقط، و لكن من دون الال
دد لقواعد عمل املجلس الدستوري من يجب ع أعضاء املجلس الدستوري أن : "النظام امل

ة وحياد، وأن يحفظوا سرة املداوالت، وأن يمتنعوا عن اتخاذ موقف عل   ا هم ب يمارسوا وظيف

                                                 
ر 07املادة الثالثة من ألامر املتعلق بالقانون العضوي املنظم للمجلس الدستوري الفرس الصادر   21 ، حول 1958نوفم

  :الدستوري الفرس راجع كال منتنظيم واختصاصات املجلس 
François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, organisation et attributions, Editions Economica, 
Paris, 1997,p 83. 

دد لقواعد عمل املجلس الدستوري، لسنة  22تنص املادة  22 ها الثانية من النظام امل ر يحظر ع غ: "، ع أنھ2016 فقر
 ".أعضاء املجلس الاطالع ع محاضر جلسات املجلس الدستوري 

لف بالتحقيق  القضية موضوع  16تنص املادة  23 دد لقواعد عمل املجلس الدستوري، ع أنھ يحق للمقرر امل من النظام امل
ص أو سلطة تفيد  مجرات التحقيق  . املرجع نفسھ. الاخطار الاستعانة باي 
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رة( 183أي قضية تخضع الختصاص املجلس الدستوري طبقا للمادة  . من الدستور ) الفقرة ألاخ
موا بواجب التحفظكما يج هم أن يل   24.. "ب عل
شّكالن  درتجو  ما  رن لزوما بمبدأ سرة املداوالت و ام التحفظ الوظيفي يق إلاشارة إ أّن ال

يئة أخرى  هم ألي سلطة أو  ة أعضاء املجلس الدستوري، وعدم خضوعهم أو تبعي ا معا ضمانا ل
و الدافع  ر بما يكفل نجاعة اختصاصهم الرقابي، و ام املذكور  تألاساس لقيام املؤسس بدس  .الال

  
ي ة ألاعضاءجراءات التأديب إلا اتخاذ : الفرع الثا   لضمان نزا

يئة مستقلة ال تخضع لسلطان أي جهة أو سلطة أخرى، يتمتع املجلس الدستوري   باعتباره 
ية املالئمة، فإخالل أي عضو من  ر التأدي أعضاء املجلس بصالحية حصرة  اتخاذ التداب

ل للنظر  مسألتھ كما تنص عليھ املادة  ستد تدخل الهيئة ك ة  من  63بواجباتھ الدستور
دد لقواعد عملھ إذا الحظ املجلس الدستوري أّن الشروط املطلوبة ملمارسة أحد : " النظام امل

عقد املج را،  ر متوفرة، أو أّن أحد أعضائھ يخل بواجباتھ إخالال خط لس اجتماعا أعضائھ غ
بحضور كل أعضائھ ثم يفصل إثر املداولة باإلجماع  قضية العضو املع دون حضوره، وإذا 
شعر السلطة املعنية بذلك قصد  را يطلب املجلس منھ تقديم استقالتھ و جل عليھ إخالال خط

هائيا مبدأ استقاللية أعضائھ و ذلك بإخضاعهم ،"استخالفھ ون املجلس قد حّصن  لرقابة  كذا ي
الهيئة دون أي سلطة أخرى، كما أّن استقاللية ألاعضاء تتأكد من خالل منع توقيفهم أو عزلهم عن 
يئة أو سلطة أخرى ح لو كانت السلطة املعّينة لهم أو  ممارسة مهامهم  املجلس من أي 

هم ألي جهة كانت، و بال م املطلق و عدم تبعي ياد ذا بيان  ذا املنتخبة لهم، و   ون  تا ي
ن و العزل املعروفة  القانون العام ، بحيث ال يملك  ي التعي ناء  حد ذاتھ عن قاعد الضمان است
د من عهدتھ، كما ال يمكن ألعضاء  س املجلس الدستوري أو ا ة سلطة عزل رئ جمهور س ا رئ

ة املجلس الدس ن من قبلهم لعضو هم من ألاعضاء املنتخب ب ثق رملان    .توريال
ن من طرف السلطة القضائية   سبة ألولئك املنتخب ورغم أّن نظام املجلس لم ،الامر عينھ بال

ا بقاعدة  ، فان تقرر ستوجب تداولھ وطلب الاستقالة من العضو املع يحدد قائمة ألاعمال ال 
ذا الاجراء بحقھ، وضمانا  عد ضمانا كافيا للمع لعدم التعسف  اتخاذ   نفس الوقت الاجماع 

                                                 
دد 24  .2016أفرل  6املؤرخ   لقواعد عمل املجلس لنظام امل
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ل توافقي، علما أن  ش ا القرار التأدي  يئة املجلس التخاذ جلس الدستوري  املالستقاللية 
ذا الشأن )25( فرسا  .يكتفي بقاعدة ألاغلبية  

 
ي ياكلھ: املطلب الثا  .املجلس الدستوري كصاحب الاختصاص ألاصيل  تحديد قواعد عملھ و

ر ع غرار املؤسسة    سي شرعية يتو املجلس وضع نظامھ ألاساس وكذلك تحديد و ال
 .ياكلھ

 
  استقاللية املجلس  تحديد قواعد عملھ: رع ألاول فال

املجلس الدستوري صالحية تحديد 189خّول الدستور  نص الفقرة الثالثة من املادة  
ة ستقالليتھ التامة ا و خاصية فردة تدل ع، )26( قواعد عملھ مقارنة ببا املؤسسات الدستور

رملان ال يخضع نظامهما الداخ لرقابة املجلس الدستوري حسب نص املادة  ألاخرى، كغرف ال
  .من الدستور 186

شائھ، 1989دأب املجلس ع إعداد نظام عملھ منذ  بما  إ بموجب مداولة )27( تارخ إعادة إ
عقاد جلسات املجلس  )28( .2016نظام الصادر   ذلك ال لم يحدد املؤسس نظاما معينا ال

دد لقواعد عملھ ، كما لم يتضمن الدستور أي 29الدستوري، أو نصابا قانونيا العتماد النظام امل
لية أو موضوعية إلعداد نظام املجلس أوشروط    .ضوابط ش

نتخابات باإلضافة املجلس الرقابية وكذا صالحياتھ  مراقبة الا  آلياتيتضمن النظام املذكور 
شارة وإجراءات  جية آلاراء  إلاخطارصالحياتھ الاس والتحقيق واملداولة ونظام التصوت و

ية ر التأدي امات ألاعضاء والتداب ى شك فإّن . والقرارات الصادرة عنھ، وال ظام املجلس ن من دون أد
عديل الدستور  ا ملسايرة قواعده مع  عديال ضرور شهد  ا س ، سيما 2016مارس 6  الصادرا

ة الواردة  نص املادة  آليات مجال  عدم الدستور جديدة أي رقابة الدفع  من  188الرقابة ا

                                                 
25François LUCHAIRE le conseil constitutionnel, organisation et attributions, op cit P 85. 

 ".يحدد املجلس الدستوري قواعد عملھ": من الدستور ع 189تنص الفقرة الثالثة من املادة  26
 .32، عدد 1989أوت  7، جردة رسمية مؤرخة  1989أوت  7النظام املؤرخ   27
دد لقواعد عمل املجلس الدستوري، مؤرخ  ال 28   .2016أفرل 6نظام امل
دد لقواعد عمل املجلس الدستوري "من النظام ألاساس الذي ينص ع  86ما ورد  املادة  إأنظر  29 عديل النظام امل يمكن 

س املجلس أو من أغلبية أعضائھ راح من رئ  " .باق
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سبة لرفع أجال تداول املجلس إ  يوما الواردة  النص  20يوما بدل  30الدستور،وكذا بال
ر ألاول  إلاخطارحيات من الدستور، عالوة ع توسيع صال  189القديم،طبقا لنص املادة  إ الوز

رملان جديدة)30(وأعضاء ال شارة ا   .)31(، فضال عن إناطة املجلس ببعض الصالحيات الاس
ر    عد أقوى الضمانات ال تتمتع بھ أيضا إ ش أّن استقاللية املجلس  تحديد قواعده 

امات الواردة  الدس عض الال ناء  ة، فباست تور، ال يخضع أعضاؤه إال ذه الهيئة الدستور
رح  ذا بحق سيادة املجلس، يق عكس  هم فقط،  ها مباشرة بمحض إراد امات ال يحددو لالل
ا  عرضها ع مجلس الوزراء ليتم إصدار امات أعضائھ ثم  باملقابل املجلس الدستوري  فرسا ال

دد لقواعد عمل املجلس ، )32(بموجب مرسوم رئاس جزائر يصدر النظام امل الدستوري  ا
س املجلس وأسماء ألاعضاء اضرن عند املصادقة ع  بموجب مداولة تحمل توقيع رئ ا

جردة الرسمية تحت ر  ا ذا ألاخ شر   ."نظم:"ركن النظام،ي
 

ي ر: الفرع الثا سي   ياكل عملھ استقاللية املجلس  
بمهامھ السامية بحماية الدستور، يكتمل مبدأ استقاللية املجلس الدستوري  القيام  
ر  نص الفقرة  بمنحھ ذا ما كّرسھ الدستور فعال  التعديل ألاخ ر، و سي الاستقاللية  ال

ها182الثالثة من املادة  يتمتع املجلس الدستوري باالستقاللية إلادارة ":منھ، وال جاء ف
 1989أوت  7املؤرخ   143-89ئاس رقم تم تنظيم املجلس الدستوري بموجب املرسوم الر "واملالية

املعدل واملتمم  2002ماي 16املؤرخ   157- 02املعدل واملتمم بموجب املرسوم الرئاس رقم 
نظيم  2005أفرل  5املؤرخ  105-04بموجب املرسوم الرئاس رقم  اصة ب املتعلق بالقواعد ا

ياكلھ إلادارة )33(.املجلس الدستوري والقانون ألاساس لبعض موظفيھ ر  سي ستقل املجلس  
ة  ددة بموجب املرسوم أعاله، املتمثلة  ألامانة العامة ومركز البحوث والدراسات الدستور امل

                                                 
 .من الدستور  187طبقا لنص املادة  30
ة للمجلس الدستوري  حالة وقوع العدوان، أو قبل حل املجلس الشع الوط أو اجراء  31 جمهور س ا شارة رئ كاس

ن  شرعية مسبقة، طبقا لنص املادت  .من الدستور  147، 109انتخابات 
اص بنظام املجلس الدستوري، مرجع ساب 32 عة من الامر املتضمن القانون العضوي ا   .قحسب املادة السا
 2004أفرل  7مؤرخة   27جردة رسمية رقم  33
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ة، ة إلادار س )34(واملص تخذ تحت سلطة رئ ر ألامانة العامة للمجلس و سي ن العام  يتو ألام
ر  ر الالزمة لتحض س املجلس )35(أشغال املجلس الدستورياملجلس الدستوري، التداب يحدد رئ

شيط  ر وت سي ة إلادارة ومركز البحوث، يتو املدير العام ملركز البحوث  النظام الداخ للمص
س املجلس ن  الوظائف السامية املذكورة أعاله بموجب .أعمال املركز تحت إشراف رئ يتم التعي

س املجلس،ي راح من رئ ، باق ن  مرسوم رئاس س املجلس بجميع صالحيات التعي ختص رئ
  .املناصب إلادارة الشاغرة لهياكل املجلس

ها لم  أما عن الاستقاللية املالية   للمجلس الدستوري فاّن النصوص التنظيمية املشار إل
انية ألاعباء العامة  انية املجلس ضمن باب م جل م تحدد صراحة استقالليتھ املالية، بحيث 
ها نظام التصوت  للدولة، وبالتا فه ال تخضع للتصوت بطرقة منفردة، و إنما ينطبق عل

اص بباب ألاعباء العامة املش ة،بيد أّن إشارة الدستور ا انية السنو ركة للدولة، ضمن أبواب امل
ا  شرع املالئم  إصراحة  التعديل ا الاستقاللية املالية للمجلس، ُيف بالضرورة التخاذ ال

انية العامة، و ذلك  انية املجلس الدستوري مثلما تقتضيھ أصول امل لتكرس إجراءات استقالل م
انية املجلس الدستوري طبقا ملبدأ  بإخراجها من عنوان م جيلها  باب ألاعباء العامة للدولة و

ة من استقاللية  إعداد  تخصيص الاعتمادات، ع غرار ما تتمتع بھ بقية املؤسسات الدستور
ها وفق اني هذه الكيفي م ا  عد ها  اس املعروفة،ليجري التصوت عل ر املا وامل سي ة القواعد ال

انية الدولة ّصص لها  م ة ضمن الفصل امل  .السنو
 

  خاتمة
م الضمانات القانونية سواء تلك ال    يان أ ها إ ت ذه الدراسة ال تطرقنا ف من خالل 

ها التعديل الدستوري لسنة  ها النظام الداخ للمجلس 2016تضم ، أو تلك الضمانات ال تضم
ة والتنظيم املتعلق بھ، ال تكفل استقاللية الهيئة املعنية بممارسة وظيفة الرقابة ع دستور 

جزائر  ن  ا ا يتمتع )املجلس الدستوري(القوان ر لة ألاو يمكن القول أن املجلس ظا ، فإنھ للو
رة  ذه الاستقاللية ال سيما بدس ر  ة ألاخرى، وتتج مظا باستقاللية تجاه املؤسسات الدستور

                                                 
عة من املرسوم الرئاس رقم   34 نظيم املجلس الدستوري املعدل  105_04حسب نص املادة الرا اصة ب املتعلق بالقواعد ا

 واملتمم، مرجع سابق
عة من املرسوم رقم  35  ري، مرجع سابقاملتعلق بقواعد تنظيم املجلس الدستو  143- 89طبقا لنص املادة السا
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يئة مستقلة، إضافة إ ط رقة املجلس ووصفھ من قبل املؤسس الدستوري صراحة ع أنھ 
ذا  ن،  ق عن طرق الاختيار أو التعي ذا ا اختيار أعضائھ من قبل السلطات الثالثة ال تتقاسم 
صانة  م كواجب التحفظ، ا إ جانب تكرس ضمانات أخرى تؤكد استقاللية أعضائھ وحياد

ية   . إ...القضائية، استقالليتھ  سن وتحديد قواعد عملھ، اتخاذ الاجراءات التأدي
سم بالفعالية كنظام العهدة    ة والتنظيمية تبقى ال ت ذه الضمانات الدستور ر أن  غ

ر  سبة ألعضاء املجلس، الالواحدة غ س و قابلة للتجديد بال يمنة السلطة التنفيذية ممثلة  رئ
س ونائبھ والضغط املمارس من طرفھ ع  نھ للرئ عي ة ع املجلس الدستوري من خالل  جمهور ا

ر ذلك من العوائق ال تحول دون استقاللية املجلسممث شرعية والقضائية، إ غ   . السلطة ال
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  *لعنصر الثمن  عقود التجارة الدولية  املقاربة القانونية 
 

 )1( موكھ عبد الكرم
قوق والعلوم السياسية، جامعة ''أ ''أستاذ محاضر  )1( ، كلّية ا

جزائر، جيجل، جيجل  .ا

 
ص   :امل

لة ع العالقة  ن  أول و ر الثمن عنصرا مهما  العقد التجاري الدو ع اعتبار انھ يب عت

إذا كان الثمن كذلك و القانونية والعملية الاقتصادية املراد تحقيقها من خالل العقد املزمع إبرامھ، 

ش"  العقدا مهما عنصر " اضع إ قواعد القانون ال  ي، فهو يمثل العقد ا ل النظام القانو

رورة واستمرار الاقتصاد ل شرطا لص ش ذا النظام    .و

لمات املفتاحية   :ال

دمات ، القانون، الاقتصاد، السلع وا   .الثمن، العقد التجاري الدو
  

  

  

  

  

 

  

 
  

  

 
                                                 

شر املقال 08/07/2018، تارخ مراجعة املقال 25/04/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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The legal approach to the element of price in international trade contracts  

Summary: 
The price is an important element in the international trade contract because it 
appears at first glance the legal and economic relationship that must be achieved 
through the contract. If the price is also an "important element in the contract," it 
represents the contract subject to the rules of law that constitute the legal system, and 
this system is a condition for the process and the continuation of the economy. 
Keywords:  
Price, international trade contract, law, economy, goods and services. 

 
 

L’approche juridique de l’élément du prix dans les contrats de commerce 
international 

Résumé: 
Le prix est un élément très important du contrat commercial international, car il 

montre au premier lieu la relation juridique et économique à atteindre grâce au 
contrat conclu. Si le prix est également « un élément important du contrat », il 
représente le contrat soumis aux règles de droit qui constituent le système juridique, 
ce système qui constitue une condition du processus et de la poursuite des relations 
économiques. 
Mots clés:  
le prix, contrat de commerce international, l’économie, marchandises. 
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  مقدمة
لة، فان ألاطراف    رة زمنية طو ستغرق ف الغالب  العقود التجارة الدولية أن مدة التنفيذ 

ون  ر لعنصر الثمن و بالتا فصياغتھ ت تمام الكب ن يولون الا ع بطرقة متأنية، مع ألاخذ 
، خاصة  الاعتبار التوقعات املستقبلية والظروف ال قد تحيط بالعملية أو العقد التجاري الدو
ام مقرر  جميع  ذا الال ام بالوفاء بقيمة العقد و ر صاحب الال عت ري الذي  من طرف املش

رمز"نماذجها مجموعة العقود الدولية وخاصة عقود البيع الدولية ال أصدرت  وت حيث "  الان
امھ بدفع الثمن الذي يتم الاتفاق عليھ  عقد البيع الدو و الثمن من خالل  . )1(نصت ع ال

، يمثل مبلغ من النقود الذي يتم دفعھ 1980فينا للبيع الدو للبضائع لعام ) ألامم املتحدة(اتفاقية 
ري مقابل انتقال ملكية املبيع إليھ   .من املش

صائص ال تتوافر   عض ا من خالل التعرف املقدم  اتفاقية فينا يمكن استخالص 
ام رئ ري وانھ مبلغ من النقودعنصر الثمن كال ة أو . س للمش ر الزاو ر بتغ ذا التعرف يتغ إال أن 

عرف الثمن من الناحية القانونية ثم من الناحية  تم  املجال الذي يتم فيھ دراسة الثمن ؟، لذا س
ياة  س ل رك الرئ ر  امل عت رة  ذه ألاخ الاقتصادية باعتباره يمثل قيمة من النقود و

ن الناحية القانونية )2(ديةالاقتصا جمع ب شمل و عرف مزدوج للثمن  ر يتم تقديم  ، و ألاخ
تلفة لعنصر الثمن  عقود التجارة  ،)أوال(والاقتصادية معا ومن خالل التعرف واملقاربات امل

ر مستوحاة من النظم القانونية الداخلية للدول ومن تأث عت عض خصائصھ وال  ن  ب ر الدولية، ت
عامل مهم يتعلق بخصوصية وطبيعة العقد    ).ثانيا(عوامل التجارة الدولية، وكذلك تأثره 

  
  عرف الثمن  عقود التجارة الدولية :أوال

ري بدفعھ إ البائع  م املش ، فيل الثمن مبلغ من النقود يتفق عليھ طرفا العقد التجاري الدو
ن ا. مقابل انتقال ملكية املبيع إليھ عي بت إليھ أغلب و و ما ذ لثمن ع انھ مبلغ من النقود 

شرعات املقارنة    )3(ال

                                                 
ــــ لإلصــــدارات  1  ري، املكتــــب الف ــــة للمشــــ ر جو امــــات ا ــــ عقــــد البيــــع الــــدو للبضــــائع كأحــــد الال ــــ دمحم عمــــر، الــــثمن  وليــــد ع

شر،   ..  34ص. 2001القانونية، دون بلد ال
2 BOUKHEZAR O.I, «Le concept de prix», RASJEP. n° 04, Alger, 1979. P. 667 
3 MARTIN .H Godel, «Les contrats du commerce international», Cours du professeur JACQET, 
Institut de hautes études internationales, GENEVE, 25-06-2001, p 23. In www.stoessel.ch/hei .   
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ذا ألاساس و  مجال العقود الداخلية، تحديد  إذن الثمن لھ عالقة وطيدة بالنقود وع 
هم إ نقل امللكية  ت أن املتعاقدين اتجهت ني الثمن أساس لنقل امللكية  ولوجود عقد البيع، فإذا ث

سب امللكية  ولم يكن و مك ري ألاداء النقدي و ام بمقابلها من  - ناك قصد لتحميل املش الال
بة -النقود ر أن الثمن  عقود التجارة الدولية ال .  )1(أي كان نقل امللكية بال عوض، صار العقد  غ

ن العقود  ون معيارا للتمي ب ذا نظرا للقيمة النقدية ال) عقد البيع وعقد الهبة(ي ون و رة ال ت كب
ذا ما يدفعنا للبحث  الثمن  حد ذاتھ كعنصر مهم  العقد التجاري  محل ألاداء أو الدفع، و

 .الدو إليجاد مدلول جامع وكامل لھ
  

ي للثمن -أ               التعرف القانو
و  راض طبي و لية عم"من الناحية القانونية، الثمن قائم أساسا وعامة ع فكرة أو اف

ذا ما تؤكده ألاستاذة " الدفع دمة مقيمة بالنقود، و -FRAISON   :أو ع فكرة مقابل ألاداء أو ا
ROCHE  حول الطبيعة القانونية للثمن:  

"Juridiquement, le prix consiste généralement, hormis l’hypothèse d’un paiement en nature, 
en une contre prestation en argent (2)" 

ل الثمن  العقد التجاري الدو قيمة نقدية  ش  ، دمة املقابل املرجو من"بالتا أو "أداء ا
ر  ر بتغ سميات عديدة ومتنوعة تتغ مال سواء كان منقوال أو عقارا، كما أن الثمن قد يرد تحت 
ل العقد املراد إبرامھ، إال أن املفهوم واملدلول العام للثمن يب ع أساس انھ املقابل  طبيعة وش

ن كما يؤكده ألاستاذ   دمة أو أداء مع دد بالنقود    : TALLON Dennisامل
« Le prix par essence une dette de somme d’argent soumise a ce titre a la réglementation 

propre de ce tipe d’obligation (3)». 
رة جو ذا املقام إ  - ألاصلية- بمع أن الثمن من الناحية ا و دين من النقود خاضع  

ام الوفاء بال ام، ال ذا الال كما أن تحديد مدلول الثمن يدفعنا إ . ثمنتنظيم تام من طراز 
ذه  ون  عوض ل ون محلها التعوض أو املبادالت  نا املبادالت و املعامالت ال ي بعاد من دراس اس

  .املعامالت تخرج من إطار املعامالت التعاقدية ومن مجال التجارة الدولية

                                                 
امــــات امل 1 طيــــب دمحم دمحم،  ال ــــ البيــــع الــــدو ا ري  ــــام فقــــھ الشــــرعة إلاســــالمية –شــــ ن،  -دراســــة مقارنــــة بأح دار العلــــم للماليــــ

روت،    .102، ص1986ب
2  FRAISON –ROCHE M-A, «L’indétermination du prix», RTDciv, n° 02, avr-juin, Paris, 1992, p 
.270. 
3 S/dir. TALLON Denis, op.cit, p. 09. Voir aussi : RACINE Jean-Baptiste, op.cit, p. 78. 
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ي وع رأسهم ألاستاذ ر فقهاء القانون املد هوري ع ر محل ثان   الس عت ع أن الثمن 
عرفھ خاصة  عقد البيع  ري، فالثمن يجد نفسھ و س للمش ام ألاساس والرئ عقد البيع والال
ن ألاطراف املتعاقدة، كما أن البيع يتم عن عقود  ر إبراما  التعامالت ب كونھ من العقود ألاك

ن امل ل و الثمن، املعاوضة ألاخرى كاملقايضة، بأن احد امل ون نقودا و ن  البيع يجب أن ي تبادل
ر العقد مقايضة ر النقود اعت شرعات تدل ع نقدية الثمن )1(فإذا كان الثمن غ ، فمختلف ال

عرفھ لعقد البيع أشار إ الثمن  نص املادة  ن  ي السوري ح يل املثال، القانون املد  376وع س
  :ع أن
م بھ ا( ء أو حق ما آخر  مقابل ثمن البيع عقد يل ري ملكية  لبائع أن ينقل للمش
  .)2()ينقد

ي نص ع تحديد الثمن بمبلغ من النقود وذلك دائما عند  ي اللبنا كما أن القانون املد
  :منھ ع أن 372عرفھ لعقد البيع إذ تنص املادة 

م ( ل ء و م فيھ البائع أن يتفرغ عن ملكية    .)فيھ الشاري أن يدفع ثمنھالبيع عقد يل
ري أمر أساس لوجود عقد البيع  فتحديد املقابل النقدي لنقل امللكية من البائع إ املش

يح ومنتج ألثاره ل  ش   .)3(وتنفيذه 
ي املصري ع نقدية الثمن وذلك من خالل  ن املد شرعات السابقة، نص التقن ع غرار ال

ن وال أكدت ع أن  133املادة  ون معينا أو قابال للتعي ن أن ي ري، فيتع ام املش الثمن محل ال
ذا الثمن  ن ع أساسها  ن أو ع ألاسس ال يتع ن ع ثمن نقدي مع وان لم يتفق الطرف

  .)4(النقدي لم ينعقد البيع ووقع باطال
ي الفرس  ن املد مها التقن ها نصت ع نقدية الثمن وأ شرعات الغربية، فأغل نما  ال ب
عقد البيع،  الذي نجد فيھ إشارة وتأكيد ع أن الثمن قيمة نقدية وذلك  النصوص املتعلقة 

                                                 
ـــــع  1 جـــــزء الرا جديـــــد، ا ي ا ـــــ شـــــرح القـــــانون املــــد هوري احمـــــد عبـــــد الـــــرزاق ، الوســــيط  الطبعـــــة الثانيـــــة، )البيــــع واملقايضـــــة(الســــ

روت، لبنان،  قوقية، ب ل ا شورات ا   . 324، ص1998م
طيب دمحم دمحم، املرجع السابق، ص  2  .37ا
 .38املرجع نفسھ، ص  3
 .38وليد ع دمحم عمر، املرجع السابق، ص 4
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ن  1583، 1591 ،1592عند استقراءه لنصوص املواد  RACINEولقد أكد ذلك ألاستاذ  من التقن
ي أن الثمن قيمة من النقود ال يدفعها الذي انتقلت امللكية إليھ إ البائعامل   .)1(د

ن ذلك من خالل  ب تم كذلك بفكرة نقدية الثمن و جزائري، فلقد ا شرع ا سبة لل أما بال
ري  م فيھ البائع أن ينقل امللكية للمش ن عرف عقد البيع بأنھ عقد يل ي، ح ن املد نصوص التقن

ء أو حق ما آخر  مقابل ثمن نقديملكي ري )2(ة ال س للمش ام الرئ ر الال عت ، كما أن الثمن 
ام بدفع املقابل النقدي  عقد  ر من النصوص لالل جزء كب ر دليل ع ذلك التخصيص  وخ

ري بدفع املقابل 75/58من ألامر  396إ  387البيع، إذ من املادة ام املش النقدي  كلها تتعلق بال
عد وفقا ألسس التقدير املوضوعية   .املتفق عليھ  العقد أو الذي تم تحديده فيما 

عقود البيع الدو للبضائع إ عنصر الثمن وتم  عرضت نصوص اتفاقية فينا املتعلقة  كما 
ها تؤكد ع نقدية الثمن  عرف دقيق لھ، إال أ  ذكره  العديد من املواطن لكن دون أن تحدد 

اصة بدفع الثمن 53،55،54كل مرة وخاصة  املواد  من  54إذ تنص املادة . )3(ع التوا وا
  :الاتفاقية ع انھ

يفاء إلاجراءات املطلوبة بموجب " ري بدفع الثمن ،اتخاذ ما يلزم واس ام املش يتضمن ال
سديد الثمن ن وألانظمة واجبة التطبيق من أجل    " )4(العقد أو بموجب القوان

ذا ع  عض العناصر ألاخرى و شمل  ر أن الثمن  عقود نقل التكنولوجيا مثال يتعدى ل غ
ذا النوع من العقود يتم فيھ تحديد الثمن بصفة إجمالية  ، )السعر إلاجما للصفقة(اعتبار أن 

ن، أي تجميع املعدات وبع لفة النقل والتأم لفة السلعة وت شتمل ع ت ض الرسوم بالتا فالثمن 
ونة لها، إال انھ  والضرائب ال يجب دفعها عن املصدر أو البلد ألاص للتكنولوجيا أو العناصر امل
وإعماال لقاعدة سلطان إلارادة  العقد التجاري الدو يمكن لألطراف املتعاقدة الاتفاق ع 

يل املثال الاتفاق ع ثمن محدد  شملها الثمن، وع س شمل رسوم العناصر ال   العقد وال 

                                                 
1 Voir, RACINE Jean Baptiste, op.cit, p. 78. 

ــ 75/58مــن ألامــر رقــم  351راجــع نــص املــادة  2 ر 26، املــؤرخ  تم ي، ج ر، عــدد1975ســ ، 1975لســنة  17، املتضــمن القــانون املــد
 .معدل ومتمم

، املرجع ال 3  .284سابق، صطالب حسن موس
4 HEUZE Vincent, Traité des contrats: La vente internationale de marchandises, Droit Uniforme, 
Editions LGDJ, DELTA, Paris, 2000, p 310. 
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راد أو التصدير وال تقع ع عاتق متلقي التكنولوجيا ر الثمن ع القيمة النقدية )1(الاست ع ، كما 
سبة لصاحب املشروع خاصة  عقود املفتاح وإلانتاج  اليد ثمار بال   .)2(محل الاس

دمة أو سلعة معين ة  مجال عقود التجارة إذن الثمن من خالل اعتباره املقابل النقدي 
ر منذ  دمة أو سلعة  مركز املبادالت و مركز الاقتصاد ا الدولية أو اعتباره القيمة النقدية 
ن  ن الاقتصادي ن املتعامل شاف الذي سهل املبادالت واملعامالت ب راع والاك أن كانت النقود الاخ

ة، ر  حركة املبادالت التجار م بقدر كب سا مية للثمن التعاقدي،  وال  عطي أ بالتا فالنقود 
دمات  سبة لهذه السلع وا ر أنھ بال مية أساسية  مجال املبادالت واملعامالت الاقتصادية، غ أ
انية تقييمها  و إم رك  عنصر واحد  ش ون محال للمبادالت أو محال  العقود الدولية  ال ت

دمةبالنقود أو تحديد مقابلها  سوق م ذا يمكن . حدد، بمع الثمن مقابل السلعة أو ا وع 
ذا ما يدفعنا إ  ي منظم و مية  قيام العالقة التعاقدية  إطار قانو التحدث عن الثمن أن لھ أ
ها  عرف الثمن من الناحية الاقتصادية كعامل الستقرار العقود التجارة الدولية من جان تحديد 

 .الاقتصادي
  

  رف الاقتصادي للثمنالتع -ب
يان  عرف الثمن من الناحية الاقتصادية ع أساس انھ عنصر مهم لتحديد أو ت يمكن 
ون ثابتة  ذه القيمة ت معادلة وموازنة املبادالت، كونھ يمثل قيمة املبادالت أو السلع محل التعاقد و

ر املنافسة الشديدة، إذ  نف رة معينة و سوق محدد وتحت تأث س الوقت يمثل قيمة التوازن  ف
ع أن   A/Bertrand أو معادلة التوازن للمبادالت والسلع، باإلضافة إ ذلك يضيف ألاستاذ 

و نقطة تال العرض والطلب  سوق محدد   .)3(الثمن 
يم للثمن تختلف باختالف املعاملة أو العقد املراد إبرامھ  إال انھ يمكن إيجاد العديد من املفا

ر الذي يقوم ع أساس حرة ألاسعار، فالثمن عادة ما يمثل قوة  وخاصة  ظل الاقتصاد ا

                                                 
روت،   1   .219، ص 1999صا بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، دار بالل للطباعة، ب
  :انظر  ذلك تحليل ألاستاذ مزغ  تحليلھ للثمن 2

MEZGHANI Ali, op.cit, p 277. 
ة،  3 جامعة، إلاسكندر  .37، ص2002ضياء عبد املجيد، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة شباب ا
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دمة من عدمھ من خالل كيفية تحديده للثمن وكذا باتخاذ مركزه   صاحب السلعة أو ا
 .)1(السوق 

ياة الاقتصادية حسب ألاستاذ  امةBOUKHEZAR  فالثمن  ا ، )2(يدل ع ثالثة مؤشرات 
ي    :كاآل

اجيات واملوارد :الثمن كمؤشر للندرة/ 1 ن ا ن درجة الضغط ال توجد ب ب   .إذ من خاللھ ت
دمات/ 2 ركة السلع وا ها عن  :الثمن كمؤشر  ر خالل حرك دمات تتغ فإنتاج السلع وا

ها النقدية ر قيم غ ذا ما يؤدي إ    .طرق املبادالت و
ع/ 3 ع: الثمن كمؤشر للتوز ون املفتاح ألاساس إذ  ر الثمن عن القيمة النقدية ال ت

شاط الاقتصادي ع الدخل الناتج عن ال   .لتقسيم وتوز
عرف للثمن دون التطرق إ النقود ال  ر انھ ال يمكن إيجاد  سبة ملهام الثمن، غ ذا بال

ذا ملا كانت عليھ الصعوبات ال ر قوة شرائية عامة، فه أداة مبادلة و ن عت ا املتعامل  يتلقا
دمات  إطار التجارة  ن  عملية املقايضة، بالتا أصبحت عملية تبادل السلع وا الاقتصادي
جهد والوقت الضائع عند  ري ا الدولية سهلة وذلك عند الاعتماد ع النقود، وتوفر للبائع واملش

ر الثمن ع الوحدة النقدية من عم ع مثال عملة الدوالر، (لة معينة مبادلة سلعة بأخرى، كما 
جنيھ جزائري ....الاورو، ا الة يصبح مؤشرا للقيمة وذلك باإلشارة إ )والدينار ا ذه ا ، فهو  

صول ع خدمة أو سلعة معينة   .)3(عدد الوحدات النقدية املطلوبة ل
ء كأداة مبادلة و نف ستخدم نفس ال ر الضروري أن  جدير بالذكر أنھ من غ س الوقت ا

سهيل إبرام العقود وإجراء ) الثمن(وحدة حساب، إذ يكفي تحديد أسعار دمات ل السلع وا
ء واحد لتحقيق  ستعمل  عمليات املبادالت ع مستوى التجارة الدولية، لكن من ألافضل أن 

ذه الوحدة للق ن أي الثمن ممثال بالنقود كأداة مبادلة ومقياس لتحديد القيمة، وان  ياس ال وظيفت
مية املشارع الاقتصادية  سهيل عملية املبادلة وإنما مطلوبة لتحديد أ تقتصر ع مجرد 
رى، بالتا فاختيار املشروع واملعاملة التجارة البد أن يقوم ع  واملعامالت التجارة الدولية الك

صول ع محل ال اليف بمع القيمة النقدية واجبة الدفع ل   .تعاقددراسة مسبقة للت

                                                 
1 DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 31. 

ياة الاقتصادية2    :انظر  تفصيل فكرة مؤشرات الثمن  ا
Les fonctions principales de prix, In BOUKHEZAR O.I, op.cit, pp 674-668. 

  .38ضياء عبد املجيد، املرجع السابق، ص 3
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قصد بذلك انھ  ها وسيلة للمدفوعات آلاجلة، و كما أن النقود لها وظيفة أخرى تتمثل  أ
صول ع قروض من املؤسسات البنكية واملالية الوطنية  ن ا ن الاقتصادي يمكن للمتعامل

، باإلضا رى ع املستوى الوط أو الدو ل الصفقات التجارة واملشارع الك فة إ والدولية لتمو
ا من طرف  يفاؤ ون وسيلة ضمان املدفوعات  مجال عقود التجارة الدولية، إذ يتم اس ذلك قد ت

ن بقيمة نقدية معينة و آجال محددة ن الاقتصادي   .)1(املتعامل
ها الثمن من  شتمل عل عض النقاط ال يجب أن  إذن، من خالل ما تقدم يمكن استخالص 

  :التاالناحية الاقتصادية و ك
ء -1 دمة(قيمة ال   .محل التعاقد ال تتحدد طبقا لقانون العرض والطلب) السلعة أو ا
شاط الاقتصادي -2 س لل رك الرئ ر امل عت و الذي  عود ع البائع و   .امش الربح الذي 
دمات وال تتمثل  الرسوم والضرائب، نفقات  -3 اصة بالسلع أو ا تلفة ا املصارف امل

ر ذلك من املصارف إلاضافية، فه تأخذ حكم الثمن وال تقع ع  التعبئة، التخزن، النقل وغ
ري ما لم يوجد اتفاق ع خالف ذلك  .املش

  
  التعرف املزدوج للثمن - ج

ن بأنھ يمثل مركز أو نقطة تال  ب ي والاقتصادي لعنصر الثمن ي ر القانو من خالل التفس
هم  مجال  الاقتصاد والقانون  ن م ن، خاصة الاقتصادي ن املتعامل مجال العالقات واملعامالت ب

ون عنصرا مهما   ي الذي ي كشف عن التصرف القانو ن و التجارة الدولية، فالثمن من جهة يب
ومن جهة أخرى  )2(العملية أو الصفقة الاقتصادية والذي يجعل من العقد قائم أو ممكن الوجود

دل ع  ن و ال- جميع الصور يب ياة - ألاش ا العالقات القانونية، بالتا فا ال يمكن أن تتخذ
عاقدي ذه التصرفات والعمليات ال تقوم ع أساس  يان  ستلزم ت   .)3(الاقتصادية 

لة ع  ن  أول و ر الثمن عنصرا مهما  العقد التجاري الدو ع اعتبار انھ يب عت
عملية الاقتصادية املراد تحقيقها من خالل العقد املزمع إبرامھ، ولكن إذا كان العالقة القانونية وال

ل النظام " عنصر  العقد"الثمن كذلك  ش اضع إ قواعد القانون ال  فهو يمثل العقد ا
                                                 

  .47ضياء عبد املجيد، املرجع السابق ، ص 1
2 JOEL Michel, « Le contenue Juridique des décisions du 1er Décembre 1995 », RTDcom, n°01, 
Paris,  1997, p 01. 
3 REVET Thierry, « Les apports au  droit  des relations de dépendance », RTDcom, n° 01, Paris, 
1997, p 37 et, s. 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02املجلد 
 .55-40 .ص ص،  لعنصر الثمن  عقود التجارة الدولية  املقاربة القانونية ،موكھ عبد الكرم

 

49 

عمل ع وضع وإرساء  رورة واستمرار الاقتصاد، والذي  ل شرطا لص ش ذا النظام  ي، و القانو
دمات، أو باألحرى املعامالت القواعد ال  تنظم العالقات الاقتصادية واملبدالت للسلع وا

، فهذه املبادالت واملعامالت الاقتصادية منصهرة  )1(الاقتصادية ال تمارس  إطار القانون 
ذا ما يؤدي بنا إ تأكيد الطرح السابق املتعلق بتال الاقتصاد والقانون  القواعد القانونية و
ي و ما العقد إال  و تصرف قانو بالقول ع أن كل تصرف أو معاملة اقتصادية  نفس الوقت 
ها تحقيق املعامالت الاقتصادية   ون ف ياة الاقتصادية وال ي وسيلة أو إطار تنظي لتنظيم ا

ي   .إطار تنظيم قانو
ر ب تغ مية  العقد التجاري الدو يتأثر و حسب طبيعة العقد وطبيعة فالثمن وما لھ من أ

ذا مع مراعاة املعطيات الاقتصادية  ي، و العالقة واملعاملة الاقتصادية املراد تحقيقها  إطار قانو
، كما أن الثمن كعنصر  العالقة الاقتصادية والقانونية يتأثر ببعض املبادئ )2(ال تحيط بالعقد

شرعات القانوني ر مثال ع القانونية املعروفة لدى معظم ال ة املقارنة الداخلية والدولية، وخ
وال تمثل مبدأ سلطان إلارادة  مجال العقود " العقد شرعة املتعاقدين " ذلك مبدأ أو قاعدة 

رة  تحديد الثمن وتقديره، وخاصة مع  داخلية كانت أم دولية، فاألطراف املتعاقدة لها كامل ا
و عامل العلم أن املعامالت الاقتصادية ال عامل مهم  مجال التجارة الدولية أال و دولية تتأثر 

رة، بالتا فاألطراف لهم أن  عدم استقرار العملة وكذا إعمال نظرة الظروف الطارئة والقوة القا
ون مستقرة  السوق املالية الدولية،  ن ومحدد وبعملة محددة عادة ما ت يتفقوا ع ثمن مع

  . )3(ال  مسألة دفع الثمن عند حلول اجل الوفاء بھبالتا ال يثار أي إش
عرفھ دون أن  ن لنا انھ ال يمكن تحديد مفهوم الثمن و ب بناًء ع التعرف املزدوج للثمن ي
ذا الاعتبار يمثل قيمة من  ات قانونية واقتصادية  نفس الوقت، فالثمن ع  يتم دمج مصط

ري إ البائع مقابل انتقال امللكية إليھ، إذن الثمن  النقود من عملة معينة يتم دفعها من قبل املش
ري إلبرام التصرفات القانونية واستمرار العالقة الاقتصادية الناتجة عن املبادالت و  عنصر جو

 .املعامالت التجارة
 
 

                                                 
1 BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667, DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 16. 
2 BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667. 

، املرجع السابق، ص  3  .222صا بن عبد هللا بن عطاف العو
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  خصائص الثمن  عقود التجارة الدولية :ثانيا
و اتفاق   ر(العقد  ن أو أك ص ) تال إلرادت اص نحو  ص أو عدة أ م بموجبھ  يل

ء ما اص آخرن بمنح أو فعل أو عدم فعل  فالعقد يحمل ألاطراف املتعاقدة . )1(أو عدة أ
ون املقابل لهذه  نة ومتعادلة وعادة ما ي ناك اداءات متقابلة م امات معينة ومحددة، إذ  ال

امات امللقاة ع الاداء ات قيمة نقدية أو خدمة يمكن تقييمها بالنقود، بالتا  حالة إلاخالل باالل
عدم الوفاء باملقابل النقدي أي  علق ألامر  رتب جزاءات مختلفة وخاصة إذا  عاتق ألاطراف ت

جدال والنقاش  عقود التجا)2(الثمن ها ا م العناصر ال يطول ف ر من أ عت رة الدولية ، الذي 
ر املستقرة ال تتأثر بالعديد من املؤثرات  السوق كالعرض  وكذلك العتباره من العناصر غ
ري  رة للمش جو امات ا ور قيمة العملة  البورصة، كما أنھ من الال والطلب، ارتفاع أو تد

امات ألاخ شأة محل التعاقد، ع غرار الال ل البيع أو امل ددة  العقدمقابل إسالمھ مل  .رى امل
  

ري  العقد التجاري الدو  - أ   الثمن عنصر جو
رة  عقود التجارة الدولية جو ع غرار ألاركان ألاساسية  )3(عد الثمن من العناصر ا

ب، إذ البد أن يتضمن العقد التجاري الدو  ل والس ألاخرى  العقد وال تتمثل  الرضا وامل
امات ألاخرى سواء كان نصا يحدد الثمن املتف ن ألاطراف  العقد باإلضافة إ تحديد الال ق عليھ ب

ذلك أثناء التقدم للمفاوضات أو تنفيذ بنود العقد، كون ع ألاطراف أن يحددوا الثمن أو أن 
ها )4(يجعلوه قابال للتحديد أو التقدير وفقا ملعطيات محددة موضوعية   .يتم الاعتماد عل

مية ال عقاد العقد التجاري الدو خاصة  مرحلة ما قبل التعاقد أي وتظهر أ ثمن  ا
ر ال يتوقف ع إلارادة املنفردة ألحد  ذا ألاخ مرحلة التقدم إ املفاوضات ع عناصر العقد، ألن 
و ما يمكن اعتباره  ن وتطابقهما ع ثمن العقد ومحلھ معا و املتعاقدين بل ع توافق إلارادت

هائيبمثابة  ام بالعقد ال رك والذي يمثل الال   .إيجاب مش
                                                 

تمم ألامر رقم 2005يونيو  20، مؤرخ  05/10من قانون رقم  23راجع نص املادة   1 عدل و  26،املؤرخ   75/58، 
ر نم ي، ج ر عدد  1975س  .2005، سنة  44واملتضمن القانون املد

  .33وليد ع دمحم عمر، املرجع السابق، ص  2
ميد، ف عقد البيع الدو للبضائ  3 ، مكتبة ومطبعة إلاشعاع الفنية، 1980ع وفقا التفاقية فينا لعام خالد احمد عبد ا

ة،   .145، ص2002إلاسكندر
4 FONTANEAU Cabinets, « La formation des contrats internationaux », RFEDIA, n° 125,  Paris, 
2001, p 07. 
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ذا ما يؤكده ألاستاذ  عض الفقھ إ اعتبار الثمن كركن  العقد التجاري الدو و ب  لقد ذ
  :دمحم كمال عبد العزز

عدم لم نكن بصدد عقد بيع "  الثمن ركن أساس  عقد البيع سواء كان محليا أو دوليا فإذا ا
  ". )1(باملرة

انة ال يحتلها  العقد، بالتا فغيابھ سيؤدي ال محالة إ نقصان    ذا بالنظر إ امل و 
ان  مية عنھ و تحديد م غطي ثالثة عناصر ال تقل أ العقد من عنصر مهم ألن تحديد الثمن 

  .)2(وزمان الوفاء بھ وكذا عملة الدفع
را مل تماما كب دمة(ل التعاقد بالرغم أن ألاطراف املتعاقدة تو ا وذلك ) السلعة أو ا

ها النقاش والتفاوض   اسمة وال يطول عل جهالة، إال أن النقطة ا بتحديده تحديدا نافيا ل
ذا ما يؤكده ألاستاذ " الثمن"النقطة املتعلقة باألداء النقدي   .)3(حول بند الثمن  العقد BIRBESو

ب ألاساس العتبار الثمن عنصر  و التقلبات ال ولعل الس ري  عقود التجارة الدولية  جو
ام  ية تبعا العتبارات عديدة ومتنوعة، ال يمكن لزاما إح تتعرض لها أسعار الصرف الوطنية وألاجن
ها من جانب السلطات النقدية الرسمية  الدولة، إ جانب ذلك فالثمن  عقد  السيطرة عل

تمام من جانب ألاطراف املقاولة الدو وعقود البيع الدو  ل عنصرا يلقى اشد الا ش للبضائع 
راض البلدان لتجه  ية والدولية ال تقوم باق ل ألاجن يئات التمو شغاال من  املتعاقدة وا

 .)4(مشروعات التنمية
  

  خاصية عدم الاستقرار للثمن  العقد التجاري الدو -ب
رام بنود العقد ال  تطبيقا ملبدأ سلطان إلارادة  العقود التجارة الدولية والذي يقت باح
ها ألاطراف، إذ أن بنود العقد تمثل القانون الذي ينظم املعامالت الواردة  إطار العقد ع  اتفق عل

                                                 
نا عدم اتجاه نية ألاطراف املتعاقدة أصال لوجود الثمن، بمع أن انتقال امللكية دون مقابل   1 عدام  : انظر  ذلك. نقصد باال

  .34وليد ع دمحم عمر، املرجع السابق، ص 
 .35وليد ع دمحم عمر، املرجع نفسھ، ص   2
اسمة، راج  3 ر الثمن وشروط الوفاء بھ محل املفاوضات ا   :ع  ذلكعت

" Le montant du contrat et les conditions de paiement seront l'objet des négociations serrées ". Voir, 
BIRBES Xavier, « L'objet de la négociation », RTDcom, n° 03, juill-sept, Paris,1998, p 478. 

ثمارات والعقود الدولية، وثائق وبحوث، التعاقد الدو وتجه مشروعات التنمية  4 عيم، املوسوعة القانونية لالس عطية 
روت، )ضمان املستحقات( جبالوي، ب ع، مطبعة ا جزء الرا  . 09،ص1995، ا
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ذه املعامالت ع املستوى الداخ  ، وخاصة البند غرار مختلف القواعد آلامرة ال تنظم  والدو
ون مستحق الوفاء عند حلول أجلھ، بالتا فاتفاق ) عنصر الثمن(املتعلق باألداء النقدي  الذي ي

ون ثابتة طول مدة تنفيذ العقد، مع العلم باملدة  ألاطراف ع القيمة النقدية واجبة الوفاء ت
ذا ما ي ستغرقها العقود الدولية عند التنفيذ و لة ال  ذه الطو جعل من استقرار الثمن طول 

ند إ املعدل أو الثمن الذي جرى عليھ  س س مطلق، كون أن ألاطراف املتعاقدة  املدة أمرا ل
ذا باالعتماد ع ألادلة املوضوعية واملعطيات املتعلقة  هم أو الثمن السابق  السوق و التعامل بي

ظة التعاقد، و حالة غياب ألادلة و  املعطيات املوضوعية املساعدة  تحديد بثمن السوق 
ن الاعتبار مرتب املقاول أو دخل املؤسسة أو سعر السوق  ع جأ إ ألاخذ  الثمن فان ألاطراف ت

  .   )1(ظة التعاقد
لة فإن تقلب ألاسعار  ون طو وبما أن الغالب  عقود التجارة الدولية أن مدة التنفيذ ت

دمات وارد ال اص بالسلع وا ، كما انھ يمكن حدوث ظروف طارئة )انخفاض أو ارتفاع(محالة  ا
ها أن تؤثر ع الثمن سلبيا إذ من جراء ذلك تدفع باألطراف إ مراجعة الثمن  رة من شا أو قوة قا

ري وحده إ طلب ذلك   .)2(أو إنقاصھ أو تدفع باملش
ي دورا مهما كما أن املنافسة  السوق والدور الذي يلعبھ العرض والطلب  ن ا فس ا امل

د بمواد  عقود التور  استقرار ثمن البضاعة أو املشارع محل التعاقد خاصة عندما يتعلق ألامر 
أولية أو أجهزة معينة، الن ثمن السلعة بالرغم من انھ ثمن محدد مسبقا وثابت  العقد إال أن 

دد بالنظر إ الكميات ذا الثمن امل ر ع  ا  السوق أو  للسوق تأث املطلوبة وكذا عامل وجود
د فان املورد  لفة والتور ها، لذلك والعتبارات التأثر بتقلبات ألاسعار ووجوب مراعاة سعر الت ندر
ادة  جديد  حالة ز لفة ا ادة الثمن ع أساس سعر الت عادة ما يقوم بطلب مراجعة الثمن وبز

ري  سبة للمش لفة، والعكس بال ي ثمن البضاعة  السوق فيطلب إنقاص  ثمن الت حالة تد
انية  الثمن وفقا لثمن السوق وخاصة  حالة وجود عروض بأثمان اقل و نفس السوق، بمع إم

صول ع نفس السلعة، و نفس السوق بثمن اقل   .)3(ا

                                                 
 .102صا بن بكر الطيار، املرجع السابق، ص   1

2   PANAYOTIS Glavinis, le contrat international de construction, Editions GLN-JOLI, Paris, 1993, 
pp 162,163. 
3   DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op-cit, p 20. Voir  aussi, BOUHKEZAR O-I, op.cit, p 
673. 
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عدم  لكن يبقى عامل عدم استقرار العملة  السوق املالية الدولية، العامل ألاساس 
ثبوتية واستقرار الثمن  عقود التجارة الدولية، كون انخفاض عملة الوفاء والدفع أو ارتفاعها لھ 
ذا ما يدفع بھ إ طلب املراجعة أو إعادة النظر  قيمة  امات احد ألاطراف و أن يثقل من ال

اصة بالثمن )1(العقد بعاد ألاطراف املتعاقدة املراجعة ا هيار أو ارتفاع  ، إال  حالة اس ب ا لس
تحمل املتعاقد املضرور نتائج عدم استقرار  نود العقد و العملة النقدية، بالتا استوجب ألاخذ ب

 . )2(العملة أثناء تنفيذ العقد
  

ري  عقود التجارة الدولية: الثمن - ج س للمش ام الرئ   الال
ري وفقا  شأة من قبل املش سلم املبيع وامل ام إ جانب  لبنود العقد، فعليھ القيام باالل

و الوفاء بالثمن املتفق عليھ  العقد وفقا  سلم و سبق عادة عملية ال س وألاساس الذي  الرئ
ددة فيھ  ها وإلاجراءات امل   .للبنود املنصوص عل

سية والهامة  عقود التجارة ال امات الرئ ري بالوفاء بالثمن من الال ام املش ر ال دولية عت
ام مقرر  جميع عقود البيع الدولية ال  ذا الال ذا املجال، و ها   مية ال يمتاز  نظرا لأل

رمز " أصدرت نماذجها مجموعة  وت ر نوع عقد البيع املراد "الان ر بتغ ر أن قيمة الثمن تتغ ، غ
ام بنفقات البضاعة وأجرة النقل،  ري باإلضافة إ تحقيقھ، فمثال  عقد البيع مع الال فاملش

صول ع شهادة املصدر  اليف ا ري بدفع جميع نفقات وت م املش قيقي للبضاعة يل الثمن ا
جمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى تدفع   والوثائق ألاخرى، باإلضافة إ تحملھ جميع الرسوم ا

راد البضاعة ب عملية است س   .)3(وقت أو 
ر ال عت و عقد البيع الدو إ جانب ذلك،  ري  نوع آخر من عقود البيع و امات املش

ع  C.I.Fسيف  ري بنفقات" الذي  ام املش ن  البيع مع ال ، "البضاعة وأجرة النقل ومصارف التأم
اصة بالبيع السابق  امات ا م بنفس الال ر من عقود البيع الدو  يل ذا النوع ألاخ ري   فاملش

يالحظ أنھ يتحمل جميع النفقات وألاعباء املالية املتعلقة بالبضاعة أثناء نقلها ع عرضھ ولكن 

                                                 
شر وا   1 جامعية لل ع، عمان، أبو قحف عبد السالم، بحوث تطبيقية  إدارة ألاعمال الدولية، الدار ا  .196، ص 2001لتوز
ية، إذ  كل مرة   2 جزائرة عند إبرامها للعديد من العقود الدولية مع مختلف الشركات ألاجن ومة ا ذا ما عملت بھ ا و 

ذه النقطة، راجع ب ملراجعة الثمن، ملزد من التفصيل حول  بعد عنصر تقلب ألاسعار كس معاشو عمار، الضمانات  : س
جزائرة العقود  . 150، املرجع السابق، ص ...الاقتصادية الدولية  التجربة ا

ة الدولية  3 ر، العقود التجار  . 45، املرجع السابق، ص...الشرقاوي محمود سم
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ن ع  ن البحري وإذا تم التأم السفينة خالل الرحلة البحرة، فيما عدا أجرة النقل ومصارف التأم
ن كذلك ذا التأم ري يتحمل مصارف  رب فإن املش   .)1(ألاخطار السياسية أو ضد ا

الثمن واجب الوفاء  عقود التجارة الدولية وتحديد نوع العقد املراد إبرامھ ح  يجب تحديد
ام ألاساس الذي يقع ع عاتقھ، باإلضافة إ تحديد  ري الدفع دون إخاللھ باالل س للمش ي

ذا املجال قاعدة )2(طرقة الوفاء بالثمن وخصم ما دفع منھ مسبقا ذا ألاساس تم وضع   ، وع 
ري عن أداء أ ا احتفاظ البائع بملكية املبيع ح الوفاء بالثمن بتمامھ وإذا تخلف املش ساسية مفاد

رية وإذا استمر متخلفا عن الدفع جاز للمتعاقد آلاخر أن  الثمن يمكن إرغامھ ع دفع فائدة تأخ
نما   سبة لعقود البيع الدو ب ذا بال عقود بناء يطلب ف العقد واملطالبة بالتعوض، 

ئ أن يوقف التنفيذ  شآت ونقل التكنولوجيا ففي حالة التأخر عن دفع الثمن يمكن للم امل
شاة جز ع امل انية ا س مع إم ستعمل حقھ  ا عة ألاشغال و   .)3(ومتا

س الذي يقع  1980ولقد أقرت اتفاقية فينا  ام الرئ املتعلقة بالبيع الدو للبضائع ع الال
ري وذلك  نص املادة ع  ها الذي ينص ع انھ 53عاتق املش   :م

ذه الاتفاقية أن يدفع ثمن البضاعة وان "  ري بموجب شروط العقد و  يجب ع املش
سلمها   ".ي

و إلاجبار  ام دائما  اما بأن يدفع الثمن، فهو مضطر إ ذلك وثوب الال ري ال إذن ع املش
ام  ذا ما يضفي صفة الال س ع الثمن  عقود التجارة الدولية مهما كان نوعهاو  . )4(الرئ

 
 
 
 
 

                                                 
1 PAVEAU Jacques & DUPHIL François, Avec la collaboration du CENTRE FRANÇAIS DU 
CMMERCE EXTERIEUR, Pratique du commerce international, Editions FOUCHER, 18eme 
édition, Paris, 2003, p163. 
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  خاتمة
ن بأن الثمن باعتباره عنصر مهم  العقد إال  ب من خالل الدراسة التحليلية لعنصر الثمن،  ي
ر من ذلك فهو يمثل مركز أو نقطة تال الاقتصاد والقانون  مجال العالقات واملعامالت  أنھ أك

ن امل كشف ب ن و هم  مجال التجارة الدولية، فالثمن من جهة يب ن م ن، خاصة الاقتصادي تعامل
ون عنصرا مهما  العملية أو الصفقة الاقتصادية والذي يجعل من  ي الذي ي عن التصرف القانو

دل ع جميع الصور  العقد قائم أو ممكن الوجود، ن و ال- ومن جهة أخرى يب ال يمكن أن -ألاش
ذه التصرفات والعمليات  يان  ستلزم ت ياة الاقتصادية  ا العالقات القانونية، بالتا فا تتخذ

عاقدي  .ال تقوم ع أساس 
فالثمن يدل ع العالقة القانونية والعملية الاقتصادية املراد تحقيقها من خالل العقد  

اضع إ قواعد ف" عنصر  العقد"املزمع إبرامھ، ولكن إذا كان الثمن كذلك  هو يمثل العقد ا
رورة واستمرار الاقتصاد، والذي  ل شرطا لص ش ذا النظام  ي، و ل النظام القانو ش القانون ال 
دمات، أو  عمل ع وضع وإرساء القواعد ال تنظم العالقات الاقتصادية واملبادالت للسلع وا

القانون، فهذه املبادالت واملعامالت الاقتصادية  باألحرى املعامالت الاقتصادية ال تمارس  إطار
ذا ما يؤدي بنا إ تأكيد الطرح السابق املتعلق باعتباره نقطة تال  منصهرة  القواعد القانونية و
و  الاقتصاد والقانون، بالقول ع أن كل تصرف أو معاملة اقتصادية دولية  نفس الوقت 

ي و ما العقد إال وسيل ون تصرف قانو ياة الاقتصادية الدولية وال ي ة أو إطار تنظي لتنظيم ا
ي ها تحقيق املعامالت الاقتصادية  إطار تنظيم قانو   .ف
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ن ن  ظل القانون الدو لالجئ   *مستقبل نظام حماية الالجئ
  

 

 )1( اليازد ع
قوق والعلوم السياسية'' أ''أستاذ محاضر  )1( م أجامعة ، ، كلّية ا

جزائرأ، البوا ، ا  .م البوا

 
 : ـصامل

قها من  ن من وضعت اتفاقيات جنيف وما  لقد قطعت أشواط عديدة  حماية الالجئ
وك ا من  ص ر ي وغ سا سان، والقانون الدو إلا قوق إلا دولية متعددة  إطار القانون الدو 

ر  ذا ألاخ ن، ومع ذلك فإن  لة الالجئ ا املجتمع الدو ملش مية ال أوال وك ، بما يو باأل الص
ن، ومسألة تكييف الال عيقھ صعوبات جمة تطرحها اتفاقية حماية حقوق الالجئ ئ وضبط مزال 

ئ عما سواه را  تمي الال ن، ثم أخ   .دور املفوضية السامية لشؤون الالجئ
   :فتاحيةامللمات ال

جوء، ي ال سا سان، القانون الدو إلا ن، حقوق إلا  الالجئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
شر املقال 29/06/2018، تارخ مراجعة املقال 17/01/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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The future of refugee protection in international refugee law 

Summary : 
Much progress has been made in strengthening refugee protection, including the 

development of the Geneva Conventions and the various international instruments; 
within the framework of international human rights law, international humanitarian 
law and other instruments, which shows the importance that the international 
community attaches to the problem of refugees. However, many difficulties still 
hinder the Convention on the Protection of Refugees, as the question of defining the 
status of refugees, its distinction from other similar statutes, and the framework of the 
role of UNHCR. 
Keywords: 
Asylum, refugees, human rights, international humanitarian law. 

 
L'avenir de la protection des réfugiés en droit international des réfugiés 

Résumé : 
De nombreux progrès ont été réalisés à fin de renforcer la protection des 

réfugiés, depuis l’élaboration des Conventions de Genève, et des divers instruments 
internationaux ; dans le cadre du droit international des droits de l’homme, du droit 
international humanitaire et d’autres instruments, ce qui montre l’importance que la 
communauté internationale attache au problème des réfugiés. Cependant beaucoup de 
difficultés entravent encore la convention sur la protection des réfugiés, ainsi la 
question de la définition du statut des réfugiés, et sa distinction des autres statuts 
similaires, l’encadrement du rôle du HCR. 
Mots clés: 
Asile, réfugiés, droits de l'homme, droit international humanitaire 
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  مقدمة  
ــ  خًيــا بــارًزا ع ــ تطــوًرا تار ــ العــالم، الســيما شــهد القــرن املا ن  ي لالجئــ صــعيد املركــز القــانو

عـرف  ُ ـ مجملهـا مـا  لت  ـ شـ وك الدوليـة، ال مع إقـرار ونفـاذ العديـد مـن الاتفاقيـات، املواثيـق والصـ
ن مـن جهـة،  ن حقـوق الالجئـ ن، بوصفها أحد فـروع القـانون الـدو املهتمـة بتقنـ ن الالجئ اليوم بقوان

ماية الدول ن نظام ا عي   .ية وألاطراف املُلزمة بتطبيقھ من جهة ثانيةو
جــــــوء،  رة ال ات اســـــتجابة الــــــدول لظــــــا تمــــــام مؤسســــــات املجتمـــــع الــــــدو برفــــــع مســــــتو عـــــود ا
ن  ن الالجئــ ة، طالــت ماليــ ربــان العامليتــان مــن تــداعيات مأســاو ــ مــا خّلفتــھ ا ن، إ ومشــكالت الالجئــ

ــــ ــــروب، ومــــا تال ــــالت ومآســــ تلــــك ا ن مــــن و ــــر العــــالم املتضــــرر ا مــــن منازعــــات دوليــــة وداخليــــة اخت
ية  ن مــــــن املأســــــاة الفلســــــطي ب الالجئــــــ ن، ولعــــــًل نصــــــ ــــــ حيــــــاة الالجئــــــ ِطــــــرة ع ها ا والتــــــزال تــــــداعيا
رة  عقيـــدات ظـــا جـــم صـــعوبات و ـــ  ـــو املثـــال ألابـــرز ع ة املتواصـــلة،  والعراقيـــة والروانديـــة والســـور

ام رام الدول الل جوء، وتفاوت درجات اح نال ها القانونية حيال الالجئ   .ا
ن، مـن دون  عامـل الـدول مـع قضـايا الالجئـ وض  مقاربات واقعية عـن كيفيـات  ستقيم ا ال 
ل إلاطــار  شــ ُ ــ  ن، وال ن العرفيــة واملكتوبــة ذات الصــلة بحقــوق الالجئــ معرفــة قانونيــة تحــيط بــالقوان

ـــــ  كـــــم املوضـــــو ع ـــــ عليـــــھ ا ، الـــــذي ُيب ســـــ عامـــــل الـــــدول مـــــع مشــــــكالت النظـــــري التأس حقيقـــــة 
ــــا ــــ عقــــر دار ا و ــــ حــــدود ن ع ن، حــــال مواجهــــة تلــــك الــــدول ملوجــــات مــــن الالجئــــ ل . الالجئــــ مــــا شــــ

س جـوء، إنمـا لـتلمس العيـوب والثغـرات اصـدمل فحسب امتحاًنا، ل عاملهـا مـع قضـايا ال ـ  قية الـدول 
جوء،  معرض تن الدول لتطبيقها أو ن ال امنة  قوان ها من القيام بذلك ال   .هر

مايـــــة   ن؟ فوجـــــود منظومـــــة  مايـــــة الالجئـــــ الية جديـــــة املنظومـــــة الدوليـــــة  ـــــر إشـــــ ـــــو مـــــا يث و
مايـــة  ـــ قـــد تفقـــد نظـــام ا ريـــھ العديـــد مـــن النقـــائص والصـــعوبات ال ع ـــو انجـــاز، لكـــن قـــد  ن  الالجئـــ

ــــذه ا ســــ  ــــو مــــا  ــــ إبــــراز انجازاتــــھ وتقلــــل مــــن آفاقــــھ ومســــتوى التطلعــــات بخصوصــــھ؟ و لدراســــة ا
ن ماية الدولية لالجئ   .البعض من جوانبھ  إطار تحديد مستقبل نظام ا

  
نإ: املبحث ألاول  ماية الدولية لالجئ   يجابيات ا

ــذا    ــ واجههــا  ن، والصــعوبات ال مايــة الدوليــة لالجئــ لــة واملعقــدة ل رة الطو بــالرغم مــن املســ
جيل عدد من الا    .يجابياتالقانون الا انھ يمكن 
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ر القانونية الالزمة: املطلب ألاول  ن توفر املعاي ام بقواعد حماية الالجئ   لالل
ن، عـن مواكبـة املجتمـع الـدو واملؤسسـات إلاقليميـة،  ـ قـانون الالجئـ ر التوسع النو  ّ لقد ع

ـــذه الفئـــة املهمشـــة واملستضـــعفة، وكيفيـــة التعامـــل والاســـتجابة  ـــ  ـــ طـــرأت ع ـــرات ال لهـــا وفـــق للمتغ
اتف املجتمـع الـدو  ن من جهة، وت ن حقوق الالجئ آليات دولية مكملة لبعضها، تقوم ع التوازن ب

جــــوء مــــن جهــــة ثانيــــة رة ال ا كــــان يــــدور حــــول املركــــز . للتخفيــــف مــــن أعبــــاء ظــــا لكــــن الســــؤال إلاشــــ
ن وبروتوك ر موقعة ع اتفاقية الالجئ ن، املوجودين  دول غ ي لالجئ   ولها؟القانو

ن، يمكــن  ن حقــوق الالجئــ ــ تقنــ ســان، الــذي كــان لــھ دور أســاس  ــ قــانون حقــوق إلا بــالعودة إ
ــــ  عــــة عــــدم توقيعهــــا ع ن، بذر قــــوق الالجئــــ ة تضــــع حــــًدا لتنكــــر الــــدول  ــــ ــــ إجابــــة وا العثــــور ع

هــا ن، أل رى تالًيــا–اتفاقيــة الالجئــ ــام الُعرفيــة والاتفاقيــات  –كمــا ســ رام ألاح ــ ُملزمــة بــاح الدوليــة، ال
سان ن الواردة  قانون حقوق إلا   .تتعلق بحقوق الالجئ

  
سان: الفرع ألاول    الالجئون  قانون حقوق إلا

ســـان،  ـــ مجملهـــا قـــانون حقـــوق إلا لت  ـــ شـــ ـــدات الدوليـــة وإلاقليميـــة ال أظهـــرت طائفـــة املعا
هـــــا، نصوًصـــــا ومـــــواّد صـــــرحة ن مواثيقهـــــا واتفاقيا ـــــ تضـــــم ـــــًرا ع ـــــ حمايـــــة حرًصـــــا كب ، تـــــدعو الـــــدول إ

ال  قـــوق مـــن جميـــع أشـــ جـــوء، بمـــا يكفـــل الـــدفاع عـــن تلـــك ا ن وطـــال ال ســـانية لالجئـــ قـــوق إلا ا
جـــؤوا  ـــ  ن، ومـــواط الـــدول ال ن الالجئـــ ـــ املعاملـــة بـــ تملـــة، وتقليـــل درجـــات التفـــاوت  هاكـــات امل الان

هما ها، بما يحقق املساواة بي لت إضـافة نوعيـة  .إل ن، وشـ م املواثيق ال عززت حقوق الالجئـ ومن أ
ها نذكر ن، وال يمكن للدول التنصل م اصة بالالجئ ماية املكفول بموجب الاتفاقية ا  :1 نظام ا

 
ـــ  -أوال جمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  ســـان الصـــادر عـــن ا قـــوق الا كـــانون  10إلاعـــالن العـــال 

ر / ألاول  سم   1948د
ـــ  ″2فقـــرة  13“ حيـــث نصـــت املـــادة  ـــ ذلـــك ”مـــن إلاعـــالن ع غـــادر أي بـــالد بمـــا  حـــق كـــل فـــرد أن 

ـــ بـــالد ”: “1فقـــرة  14”، كمـــا نصـــت املـــادة ”بلـــده كمـــا يحـــق لـــھ العـــودة إليـــھ  جـــأ إ ـــ حـــق كـــل فـــرد أن ي ع
رًبا من الاضطهاد ها  نت “ أخرى أو يحاول الالتجاء إل ن است يحق لـھ الانتفـاع  من ال ″2الفقرة ” ح

                                                 
سان  –أحمد أو الوفا  1 قوق الا ماية الدولية  هضة العرة  –ا رة  –دار ال   .136ص  -2000القا
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ـو  ـق و ـر سياسـية أو ألعمـال تنـاقض أغـراض ألامـم املتحـدة ”هذا ا ـ جـرائم غ مـن قـدم للمحاكمـة 
ها   ”ومباد

ـ حقوقهـا  ها، بنـاًء ع ر قانونية إ أراض ن بصورة غ تنازع العديد من الدول رفضها دخول الجئ
هــذا  ــ إطالقــھ  شــاء ع ــ لهــا فعــل مــا  ــ تج ي إلاعــالن العــال مــن الســيادية ال صــوص، ولــذلك يــأ ا

ناءات عليــــھ، وفــــق  ن والاســــت يــــت مبــــدأ اســــتقبال الالجئــــ ن، وتث ــــة حقــــوق الالجئــــ منطلــــق تــــرجيح أولو
ر موضوعية وعادلة   .معاي

  
قوق املدنية والسياسية  -ثانيا اص با   1966العهد الدو ا

ــاص  ــ العهــد الــدو ا هــا  قــوق املنصــوص عل قوق املدنيــة والسياســية، فئــات شــملت ا بــا
ـــــ عـــــدم التعـــــرض للتعـــــذيب وإســـــاءة  يـــــاة، و ـــــ ا ـــــق  جـــــوء، وذلـــــك مـــــن قبيـــــل ا ن وطـــــال ال الالجئـــــ
ـــ املســـاواة أمـــام  جمعيـــات، و راكفي ا ، والاشـــ ـــر والتجمـــع الســـل ـــة التنقـــل، والتعب ـــ حر املعاملـــة، و

ســـية ج ـــ ا صـــول ع ـــ ا ـــق  ـــو م. القـــانون، وا ن إال مـــا  ـــ املـــواطن ، إذ تـــنص )25املـــادة (قتصـــرا ع
ق  املشاركة  الشؤون العامة و التصوت والانتخاب وفرصة تقلد الوظائف العامة”ع    .”ا

ـــ توســـيع حزمـــة  ـــذا العهـــد، يكشـــف عـــن تطـــور الفـــت  ـــ نصـــوص  قـــوق الـــواردة  ـــ ا التأمـــل 
ن حقـوق ا ن، بما ُيجسـر الهـوة بـ قوق املمنوحة لالجئ ـ ا ـو مـا تبـدى  ن، و ملواطنـة ووضـعية الالجئـ

ــ تخفيــف حــدة  هــا  ــذا إلاعــالن، وتجار عــد  ــ صــدرت خــالل ثالثــة عقــود  جــوء ألاوروبيــة، ال ن ال قــوان
س ن، ومنحهم حقوق إلاقامة الدائمة والتجن سهيل شروط قبول الالجئ ن، و الت ن ا   .الفوارق ب

  
قوق الاق -ثالثا اص با   1966تصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدو ا

مايـــة  ر ا ـــ تـــوف قوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، ع ـــاص بـــا أكـــد العهـــد الـــدو ا
شـكيل نقابـات  ـ  ـ شـروط عمـل عادلـة وتفضـيلية، و صـول ع ـ ا جوء، و ن وطال ال ق الالجئ

ـــ كـــا ـــ تحقيـــق مســـتوى مع ، و ـــ الضـــمان الاجتمـــا ـــ التعلـــيمعماليـــة، و صـــول ع كمـــا .  ف، وا
ا -أن تقرر “ يج العهد الدو للبلدان النامية  سـان والقتصـاد قـوق إلا مع إيـالء املراعـاة الواجبـة 

ن   -القـومي ـر املــواطن ـذا العهــد لغ ــ  هـا  ــرف  قـوق الاقتصــادية املع ــ أي مـدى ستضــمن ا وقــد .  ”إ
جنـــــة ألامـــــم املتحـــــدة املســـــؤولة عـــــن تف ت  ـــــ قوق الاقتصـــــادية أو ـــــاص بـــــا ر العهـــــد الـــــدو ا ســـــ

هم ”: والاجتماعية والثقافية اص، بمـن فـ ـ قوق الواردة  العهد الدو تنطبق ع جميـع ألا أن ا
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ايا عمليـــات  ـــ ســـية، والعمـــال املهـــاجرن، و ج جـــوء، وعـــدي ا ن وطـــال ال ن، كـــالالجئ ـــر املـــواطن غ
غض النظر  شر الدولية،    .”عن الصفة القانونية والوثائق الثبوتيةالاتجار بال

  
عا ال التمي العنصري  -را   1965الاتفاقية الدولية للقضاء ع جميع أش

ســهل  هم كفئــات ضــعيفة  ــ واضــطهاد، والنظــر الــ ــ مــا يواجهــھ الالجئــون مــن حــاالت تمي نظــًرا إ
ــــــذه الا هــــــا،  جــــــاءت  هــــــاك حقوقهــــــا ســــــواء مــــــن الــــــدول املضــــــيفة أم مــــــن مواطن ــــــ ان ــــــّض ع تفاقيــــــة ل

هــا وفـق املـادة  قصـد  ـ العنصـري، و ال لتمي ضـة كافـة أشـ ناء ”مـن الاتفاقيـة  1منا ـ أو اســت أي تمي
 ، ـــــــ ســـــــب أو ألاصـــــــل القـــــــومي أو الاث ـــــــ أســـــــاس العـــــــرق أو اللـــــــون أو ال أو تقييـــــــد أو تفصـــــــيل، يقـــــــوم ع

ــات ر ســان وا ــراف بحقــوق إلا عطيــل أو عرقلــة الاع بع  ســت هدف أو  ســ هــا  و ألاساســية، أو التمتــع 
ــ أي  ، أو  ــ امليــدان السياســ أو الاقتصــادي أو الاجتمــا أو الثقــا ــ قــدم املســاواة،  ها ع أو ممارســ

يــاة العامــة عــّد املــادة . “ميــدان آخــر مــن ميــادين ا ميــة بالغــة، مــن حيــث  5كمــا  مــن الاتفاقيــة ذات أ
سـا ا ع حماية طائفـة واسـعة مـن حقـوق إلا ـ تأكيد ـ إلاقامـة وكفالـة إجـراءات التقا ق  ن، كـا

  إ.. والتنقل والعمل والتعليم
ــ  ن ب ــ مبــادئ املســاواة بــ ــا مــن اتفاقيــات أخــرى، قامــت ع ر ــ الــرغم مــن تلــك الاتفاقيــة وغ ع

جماعات ومات أو ا هاكات موّجهة إ فئات معينة، سواء من جانب ا شر، ثمة تماٍد  ان   ال
ــــرةأو ألافــــراد، و  ــــ الســــنوات ألاخ هدفة  ن أصــــبحوا مــــن تلــــك الفئــــات املســــ ثمــــة . بــــدو أن الالجئــــ

هم طــــرق  عــــرض لهــــا الجئــــون أثنــــاء تنكــــ ــــ والاضــــطهاد،  ــــ صــــنوف التمي ــــرة موثقــــة تنــــدرج  هاكــــات كث ان
ــا لوصــول  ــة البــد مــن اجتياز ل ممــرات إجبار شــ ــ  ــر الشــرعية، مــن جانــب دول العبــور، ال جــرة غ ال

ن إ ـ الالجئ ـ ع ـ مقابـل صـمت دو ـذا الصـعيد،  ـ  اسـة بالغـة ع ـ انت ر إ شـ رة، ما  هم ألاخ  وجه
هاكات   .مرتك تلك الان

  
سـانية  -خامسا ره من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإ ضة التعذيب وغ اتفاقية منا

  1984أو املهينة 
قوق  ـــذه الاتفاقيـــة بـــا ـــ  رفـــت الـــدول ألاطـــراف  جميـــع اع ـــر القابلـــة للتصـــرف،  ة وغ ســـاو امل

ـــة والعـــدل  ر ـــ أســـاس ا ـــ ميثـــاق ألامـــم املتحـــدة، ع شـــرة، وفقـــا للمبـــادئ املعلنـــة  أعضـــاء ألاســـرة ال
  :من الاتفاقية ع“ 2املادة ”والسلم  العالم، ونصت 
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شرعية أو إدارة أو قضائية فعالة أو أية إجـراءات أخـ- رى، ملنـع تتخذ كل دولة طرف إجراءات 
  .أعمال التعذيب  أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي

ــــذه الظــــروف حالــــة حــــرب أو  - نائية أًيــــا كانــــت، ســــواء أكانــــت  ال يجــــوز التــــذرع بــــأي ظــــروف اســــت
، أو أيــــة حالــــة مــــن حــــاالت الطــــوارئ العامــــة ألاخــــرى  ــــ رب أو عــــدم اســــتقرار سياســــ داخ هديــــدا بــــا

رر للتعذيب   1.كم
ن، فـإن خالًفا لنظام  ن من حماية اتفاقيـة الالجئـ اًصا معين ث أ س ن، الذي  حماية الالجئ

ن  ميـــــــ اص امل ـــــــ ناءات لأل ـــــــ أي اســــــت ، ال تنصــــــان ع ضـــــــة التعــــــذيب والعهـــــــد الـــــــدو اتفاقيــــــة منا
همـــــــا هاكـــــــات . بموج ي، بوصـــــــفها مـــــــن الان ســـــــا ـــــــ القـــــــانون الـــــــدو إلا مـــــــة التعـــــــذيب  يف جر أمـــــــا تصـــــــ

جسيمة، ال تق جنائية الفرديـة، فهـو تطـور  ا ها جنائًيا بموجب نظام املسؤولية ا مساءلة مرتكب
ــــــ جميــــــع الظــــــروف  ن، مــــــن ضــــــروب التعــــــذيب واملعاملــــــة املهينــــــة  ــــــ حمايــــــة الالجئــــــ ي وقضــــــائي  قــــــانو

  .وألاوضاع
  

ي   اتفاقيات أخرى ذات صلة: الفرع الثا
ن وبروتوكولهـــــــا، صـــــــدور  ـــــــ اتفاقيـــــــة الالجئـــــــ وك تأســـــــس أيًضـــــــا ع العديـــــــد مـــــــن املواثيـــــــق والصـــــــ

هــــا،  ن ُمكملــــًة للمنظومــــة الدوليــــة ومؤكــــدًة عل لت منظومــــة حمايــــة إقليميــــة لالجئـــ ــــ شــــ إلاقليميـــة، ال
ها   :نذكر م

  شــــارة القانونيــــة ــــ املنظمــــة الاس ــــا  ن، تــــم اعتماد وك حــــول وضــــع ومعاملــــة الالجئــــ مبــــادئ بــــان
ة ألافرقية  عام   .1966آلاسيو

 ــ  اتفاقيــة منظمــة قيــا  ــ أفر ن  تلفــة ملشــاكل الالجئــ جوانــب امل ــ تحكــم ا قيــة ال الوحــدة إلافر
 .1969عام 
  ن الة الواقعية لالجئ  1976توصيات املجلس ألاوروبي املعنية با
  ية  عام ا الالتي ن لدول أمر شأن الالجئ  .1984إعالن قرطاجة 

                                                 
ي 1 ن ميدا سان  –دمحم ام   .242ص -1992 –عمان  –مجموعة وثائق اقليمية  –حقوق الا
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  ر شــــــأن املعــــــاي هــــــات مجلــــــس الاتحــــــاد ألاوروبــــــي  يــــــل ووضــــــع رعايــــــا البلــــــد الثالــــــث توج الــــــدنيا لتأ
مايــــة الدوليــــة ومحتــــوى  ــــ ا م ممــــن يحتــــاجون إ ــــر ن أو غ ســــية، كالجئــــ ج اص عــــدي ا ــــ وألا

ماية املمنوحة  عام   .2004ا
  

ي:الفرع الثالث سا   الالجئون  القانون الدو إلا
ــــ القــــانون الــــدو إلا ميــــة  عــــّد الالجئــــون مــــن ضــــمن الفئــــات امل ي، حيــــث أولــــت اتفاقيــــة ُ ســــا

عـــــة لعـــــام  ة، وحّثـــــت  1949جنيـــــف الرا اعـــــات الدوليـــــة املســـــ ـــــ ال ن  عنايـــــة خاصـــــة بحمايـــــة املـــــدني
هم  ن معاملــة تفضــيلية، والامتنــاع عــن معــامل ــ معاملــة الالجئــ عــة البلــدان املضــيفة، ع الاتفاقيــة الرا

هـــم ال ـــ أ ـــر، نظـــًرا إ هم ال غ ســـي ـــ أســـاس ج ومـــة كأجانـــب أعـــداء ع ن بحمايـــة أي ح  يتمتعـــون كالجئـــ
عــة 44املــادة ” عــة بأنــھ .  “مــن الاتفاقيــة الرا ــ اتفاقيــة جنيــف الرا ص ”كمــا تق ــ ال يجــوز نقــل أي 

ية ب آرائھ السياسية أو عقائده الدي س مبـدأ عـدم “ ”مح  أي حال إ بلد يخ فيھ الاضطهاد 
عةمن الاتفاقي 4الفقرة , 45جواز الطرد املادة    ”ة الرا

ي لالتفاقيـــة عـــام   روتوكـــول إلاضـــا الثـــا ايا املنازعـــات   1977مـــع صـــدور ال ـــ الـــذي اخـــتص ب
رتوكـول  ن الدولية، وفضًال عن ذلـك، فـإن ال ر  القوان انة أك ة الداخلية، حظَي الالجئون بم املس

ن مــن عواقــب ألاعمــال العدائيــة ان املــدني ــ الســ ي يح كــذا يتمتــع ا.  الثــا ان املــدنيون بحمايــة و لســ
ونـــوا عرضـــة “ 13املـــادة ”عامـــة مـــن ألاخطـــار الناجمـــة عـــن العمليـــات العســـكرة  ـــ خاصـــة أن ي ب وال ي

جمات ظور أيًضا . لل ان ”ومن امل ن السـ ها الرامية أساًسا إ بـث الـذعر بـ هديد  أعمال العنف أو ال
ن   1.”املدني

رحيــــــل القســــــري  ي ال رتوكــــــول الثــــــا ن، إذ ال يجــــــوز وفــــــق كمــــــا يحظــــــر ال مــــــن  ″17املــــــادة ”للمــــــدني
روتوكــول  ــ ألامــن أو أســباب عســكرة “ ال نائية، إذا تطلبــت ذلــك دوا ــرحيلهم إال بصــفة اســت ألامــر ب

ـــة ـــال، . ُم ـــذه ا ـــ  ـــ ظـــروف ”و ن  ان املـــدني يجـــب اتخـــاذ كافـــة إلاجـــراءات املمكنـــة الســـتقبال الســـ
ية   .”الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية ُمرضية، من حيث املأوى وألاوضاع ال

ـ عـدة  ـر وترحيـل قسـري، يتعـرض لهـا الالجئـون  ج ـ عمليـات ت  ظـل وجـود حقـائق دامغـة، ع
ون  ل الالجئــــون الســــور شــــ ــــ حكمهــــم-منــــاطق مــــن العــــالم،  ــــ واقعنــــا  -ومــــن  هــــا  املثــــال الصــــارخ عل

                                                 
ر  1 ـر الدوليـة   –دن بالت ة غ ـ املنازعـات املسـ جـرن  اص امل ـ / ، كـانون ألاول 28املجلـة الدوليـة للصـليب ألاحمـر، العـدد   –حمايـة ألا

ر  سم ها 447، الصفحة 1992د   .وما يل



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدامل 
ن، اليازد ع ن  ظل القانون الدو لالجئ  .74-56 .، ص صمستقبل نظام حماية الالجئ

 

64 

ـــ ت ـــذه املـــواد القانونيـــة  ميـــة مثـــل  ، البـــد أن أ ـــا ـــر ا ج جهـــات املســـؤولة عـــن عمليـــات الت جـــرم ا
ـوا بصـورة  ه ن ان ها، بوصفهم ارتكبوا جـرائم حـرب حـ ن ع القسري، تفرض مالحقة ومعاقبة املسؤول

ا ان قسرً رحيل الس   .جسيمة تلك املواد ال تجرم كل من يقوم ب
ــــ املــــادة الث هــــاك مــــا جــــاء  ا بان اع أو أحــــد ــــ ــــ أن قيــــام أطــــراف ال س ال غلــــّو،  ركة، لــــ الثــــة املشــــ

ن  ، والسـيما حـ ـر الـداخ ج عرضـهم للت ـ ظـل  م،  عيًدا عما يتعرض لھ النـازحون أيًضـا داخـل بلـد
ســـانية  ل أيًضـــا جـــرائم ضـــد إلا شـــ ـــو مـــا  ن، و جـــ ـــع املمن صـــار والتجو هدافهم با يجـــة اســـ ـــون ن ي

جنائية ال“ د -1-7”بموجب املادة  ـ أن من نظام روما ألاساس للمحكمة ا ـ تـنص ع عـاد ”دولية، ال إ
ه موجھ ضد أيـة  جوم واسع النطاق، أو م ان، م ارتكب  إطار  ان أو النقل القسري للس الس

سانية ل جرمة ضد إلا ش ن،  ان املدني   1.”مجموعة من الس
ـــرة أيًضـــ ميـــة كب ن، ثمـــة أ ـــ حمايـــة الالجئـــ ي  ســـا ا ـــ مقابـــل دور اتفاقيـــات القـــانون الـــدو إلا

ــــ مبــــدأ عــــدم إلاعــــادة  ــــو مــــا نجــــده  مايــــة، و ر تلــــك ا ــــ وجــــوب تــــوف ــــ التأكيــــد ع للقواعــــد العرفيــــة 
ـــ  غـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت تلـــك البلـــدان دوًال أطراًفـــا  ـــ جميـــع البلـــدان  القســـرة، الـــذي ينطبـــق ع

ـــــ حظـــــر إلاعـــــادة القســـــرة ـــــ نصـــــت ع ـــــددة، ال ـــــ حا. الاتفاقيـــــات امل ـــــ  ـــــ أنـــــھ ح ع ـــــذا  لـــــة عـــــدم و
ـ  ص ع ـ عـدم إرغـام أي  ام  ـ ن، فإنھ يظل يقع ع عاتقهـا ال مصادقة دولة ما ع اتفاقية الالجئ

  .العودة إ بلد يمكن أن يواجھ فيھ خطر الاضطهاد
ــ إقامــة نظــام ُممتــاز  هــا  عتــد  ــرة غنيــة  ــذه املصــادر القانونيــة، ذخ ل مجمــل  شــ صــلة  ــ امل

ميــــة ن، وذات أ هــــاك للمبــــادئ  مايــــة الالجئــــ بقــــى أن كــــل تــــراٍخ أو ان ن، و ــــ مســــاعدة النــــازح أيًضــــا 
ي وعــــام  ســـا لــــة تراجـــع عـــن كفــــاح إ ـــو بم ها تلــــك املصـــادر،  ـــ تضـــمن العرفيـــة واملـــواد القانونيــــة ال

هم الواجبة ن وحماي ل بخصوص حقوق الالجئ   .طو
  

ي ماية الال : املطلب الثا ر ا ن تحت كل الظروفتوف   زمة لالجئ
ن أو دولـــة الاســـتقبال،   ســـبة للالجئـــ جـــوء ســـواء بال هـــا ال ـــ يـــتم ف غـــض النظـــر عـــن  الظـــروف ال

مـا  ن  تم ذلك وفـق آليتـ ذه الظروف و غض النظر عن كل  ماية الالزمة لهؤالء  ر ا فإنھ يجب توف
ن ماية املوّقتة لالجئ ماية الدولية وا   ا

                                                 
ي  –عامر الزما 1 سـا ـام القـانون الـدو إلا مية بموجـب أح رة  –املسـتقبل العربـي  دار –الفئات امل ـ  –القـا  – 330ص  –الطبعـة الاو

345.  
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ب مفهــوم  مايــة الدوليــة”يــذ ام ا“ ا ــ ــ ال ن املوجــودين إ ن، بمــنح الالجئــ لــدول املضــيفة لالجئــ
ــ مــواد اتفاقيــة  قــوق الــواردة  ها، ا ــ أراضــ عــّد البلــدان الـــ 1967وبروتوكولهــا  1951ع ــ  139، و ال

امهـــا نفيـــذ أح ـــ الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا، ُملزمـــة ب ام رقـــابي”وتحـــتفظ املفوضـــية بــــ . وقعـــت ع ـــ ـــ “ ال ع
جـــوء، وعـــدم إرغـــامهم  ـــذه العمليـــة، وتتـــدخل حســـب ن ال ن الصـــادق الاقتضـــاء لضـــمان مـــنح الالجئـــ

طر هم ل ها حيا   1.ع العودة إ بلدان يخ أن تتعرض ف
عمــــل املفوضــــية ضــــمن خيــــارات ثــــالث يل ذلــــك  ــــ ســــ ــــ : و ن ع إمــــا مــــن خــــالل مســــاعدة الالجئــــ

ــــ حــــال صــــعوبة تحقيــــق ذ يــــار ألاول، و ــــو ا هم و ــــ أوطــــا ــــ إعــــادة العــــودة الطوعيــــة إ عمــــل ع لــــك 
هم  بلدان  يار الثالث فهو توطي ي، أما ا يار الثا و ا هم  دول مضيفة و   .أخرى “ ثالثة”توطي

مايـــــــة املوّقتـــــــة”أمـــــــا مفهـــــــوم  ن تواجـــــــھ دولـــــــة مـــــــا، تـــــــدفًقا جماعًيـــــــا مفاجًئـــــــا مـــــــن “ ا فُيطبـــــــق حـــــــ
ائلـة جـوء لضـغوط  اصـة بمـنح ال هـا ا اص، وعنـدما تتعـرض أنظم ـذه الظـروف، و. 2ألا ـ مثـل 

مايــة املوقتــة”عمــل  هــا ُتكّمــل “ ا ــر أ ــ حــد ســواء، غ جــوء ع ومــة وملتمســ ال  -فحســب-لفائــدة ا
ها عّد بديًال م ن وال  اصة بالالجئ ا الاتفاقية ا ماية ال توفر   3.ا

ـ أن ألاسـاس القـانو مايـة املوقتـة،  ماية الدوليـة وا ن ا ري ب جو مايـة يكمن الفارق ا ي ل
ســــان ألاساســــية ــــو أحــــد حقــــوق إلا جــــوء، و ــــو حــــق ال مايــــة . الدوليــــة  ي ل بخــــالف ألاســــاس القــــانو

نائية تتعلـق بفئـات  املؤقتة الذي ال يتعدى كونھ قرار أو قانون مؤقت ُسنَّ ليحكم حالة طارئـة أو اسـت
  . محددة من ألاجانب

  
  نجهات املعنية بحماية الالجئعدد ا: املطلب الثالث

ــــــ أثنــــــاء تطبيــــــق الــــــدول   ، ن بــــــدور رقــــــابي أساســــــ تضــــــطلع املفوضــــــية الســــــامية لشــــــؤون الالجئــــــ
جهـــة  ن، وا عـــّد الســـلطة التنفيذيـــة لقـــانون الالجئـــ هـــا  ن، أل هـــا بموجـــب قـــانون الالجئـــ اما املضـــيفة ال

اع املســ حــول جميــع ا ــ ــ ال ســت طرًفــا  ــ ل ولــة بالتعــاون مــع الــدول، ال ســة امل ملســائل الدوليــة الرئ
مايــــــة الدوليــــــة ســــــية، مــــــن . املتعلقــــــة بنظــــــام ا ج ن وآخــــــرن عــــــدي ا ن والنــــــازح يبلــــــغ عــــــدد الالجئــــــ

                                                 
ر زخ  1 اتھ الاساسية  –الطا سان وحر قوق الا ماية الدولية  جنان  –تحديات تطبيق ا سان –مجلة ا   .2016/ أبرل / عدد ن
ماية املؤقتة  2 ن –ا  .(UNHCR) موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئ

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html  
ماية  -فولكر توك 3 ماية املؤقتة لسد الثغرة  نظام ا بات ا جرة القسرة  –ترت   53العدد  –شرة ال

 http://www.fmreview.org/ar/north  
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ن بحمايـــة املفوضـــية نحـــو  ص، مـــن أصـــل  33.9املشـــمول ـــ ـــم العـــدد  65.3مليـــون  ص  ـــ مليـــون 
هاية العام    .2015إلاجما ح 

ماية بموجب القا ن ال يتمتع الالجئون با ل ح و ا ي؟  نظًرا إ أن البلـد لكن ما  سا نون إلا
ــــ س عرضــــة ألي نــــزاع داخ ، أو لــــ ــــ ــــ نــــزاع مســــ دو س طرًفــــا  مايــــة . املضــــيف لــــ عندئــــذ ُتطبــــق ا

شــاط مفوضــية ألامــم املتحــدة لشــؤون  ســتفيدون تبًعــا لــذلك مــن   ن وحــده، و بموجــب قــانون الالجئــ
ن جنة الدولية للصليب.  الالجئ الـة إال بصـفة فرعيـة،  وكقاعدة عامة ال تتدخل ال ـذه ا ـ  ألاحمـر 

ــــ ميــــدان العمــــل أمــــا إذا حلــــت محلهــــا مفوضــــية ألامــــم املتحــــدة لشــــؤون . إن كانــــت املنظمــــة الوحيــــدة 
هـــا  ـــا ملهـــام مـــن بي ب مـــن ميـــدان العمـــل لتخصـــص جهود ـــ هـــا ت ـــا مـــن املنظمـــات، فإ ر ن وغ الالجئـــ

شفاء، والبحث عن املفق   1.ودينإقامة مناطق آمنة، ومناطق اس
ليـة، باتـت تلعـب دوًرا متنامًيـا  سانية الدولية وامل قوقية وإلا جدير باإلشارةأن املنظمات ا وا

جــــوء  ــــ ســــياق تطبيقهــــا قــــانون ال عــــد مــــن ذلــــك-ــــ مراقبــــة وتقيــــيم أداء الــــدول املضــــيفة،  توثيــــق   -أ
ن هاكات الدول املسؤولة عن والدة وتفاقم مشـكالت الالجئـ ـ أ. ان هـذا املع ـ أداء املفوضـية و صـبح ح

عــد أن أصــبح العــالم  عــة وتقيــيم مــن تلــك املنظمــات، وال ســيما  ن موضــع متا الســامية لشــؤون الالجئــ
عًضا عضها    .بفعل تطور وسائل الاتصال قرة كونية مفتوحة ع 

 
ي ن: املبحث الثا   صعوبات  مواجهة القانون الدو لالجئ

ــــــ أزمــــــةال ن  ــــــاثواي. قــــــانون الــــــدو لالجئــــــ هــــــا جــــــيمس  ســــــت جديــــــدة، بــــــل كت ، 2ــــــذه العبــــــارة ل
ن، منـــذ مـــا يقـــرب مـــن  ـــ قـــانون الالجئـــ ســـور  روف ســـهولة لـــدى  20ال ـــا  عامـــًا، ومـــع ذلـــك يمكـــن تكرار

ن اليوم   3.وصف حماية الالجئ
جـوء  ئة للغايـة لوصـول قرابـة مليـون طالـب  ـًا الاعتقـاد بـأن اسـتجابة أوروبـا السـ ـون مغر وقد ي

جـوء، بيـد أنـھ لـم خالل  ماية لطال ال ر ا امات الدول بتوف العام املا يمثل تراجعًا جديدًا  ال
اثواي مقالھ عام  ر منذ أن كتب  ر الكث   .1997يتغ

                                                 
ي  1 سا ماية  القانون الدو إلا جنة الدولية للصليب ألاحمر –آليات ا     موقع ال

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.ht-m    
ن قانون  برنامج مدير 2 شيغان جامعة  الالجئ   م

3 www.irin.org  
  16/04/2017 تارخ الاطالع
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ن، ثــم  ا ملســاعدة الالجئــ ومــات تواصــل إلادالء بتصــرحات حــول اســتعداد جــب أن ا ومــن 
همتبحــــث عــــن كــــل الســــبل املمكنــــة لتجنــــب مســــؤوليا شــــارة  .ها القانونيــــة تجــــا وعنــــدما قــــررت املس

هامــــات واســــعة  جــــوء، وجهــــت لهــــا ا ــــا تجــــاه طــــال ال امــــات بالد ركــــل التمســــك بال ألاملانيــــة أنجــــيال م
ـــ املهـــاجرن ـــ الســـيطرة ع هـــا  همـــل واجبا هـــا  ـــ . النطـــاق بأ نمـــا ركـــزت الـــدول ألاوروبيـــة ألاخـــرى ع وب

ــ القيــام بــذلك، اســتقبلت أملانيــا وال جــدد  ــر متناســب مــن الوافــدين ا هايــة املطــاف عــددًا غ ــ  د  ســو
  .2015عام 

املــزودة باألســالك الشــائكة،  عليــة ألاســوارفقــد تــم : ، ردود فعــل عكســية2016وقــد شــهد عــام 
ن ـــر تقييـــدًا لالجئـــ ن محليـــة أك ـــر قـــوان جـــدل الاتفـــاق الـــذي وتمر ـــر تلـــك إلاجـــراءات إثـــارة ل ، ولعـــل أك

ــــ  وروبــــي مــــع تركيــــاأبرمــــھ الاتحــــاد ألا  جــــدد الــــذين وصــــولوا إ ســــمح بإعــــادة جميــــع الوافــــدين ا والــــذي 
ــــ امتيــــازات لــــدى الاتحــــاد الاوربــــي، فأصــــبحت  .اليونــــان ــــرة ع ــــذه الاخ ــــ مقابــــل حصــــول  مــــن تركيــــا، 

ها قايض  الة سلعة تباع و ذه ا ن     .قضية الالجئ
ــــاثوا ــــذا، بحســــب  ــــ كــــل  جديــــد  ء الوحيــــد ا ــــ ــــر أن ال ــــ غ ــــ  ــــ املــــرة ألاو ــــذه  ــــو أن  ي، 

هــا  شــهد ف ــ  ديثــة ال ــ"الــذاكرة ا ل روتي شــ ". العــالم املتقــدم قلــيًال ممــا تحملــھ العــالم ألاقــل نمــوًا 
هــارت  ــدود ألاوروبيــة ا ــ ا ن إ ــ ضــمان عــدم وصــول الالجئــ ــ حــد مــا  ــ كانــت فعالــة إ والسياســات ال

ا، ود جماعيـــة مـــن ســـور جـــرة ا ـــ حالـــة ألازمـــةتحـــت وطـــأة ال ومـــات ألاوروبيـــة   –وقـــد أدى. خلـــت ا
ــدود  ــ ا ــى لهــا ع ــ ظــروف ير م ألشــهر  شــرد ــ اليونــان أو  ــن الاحتجــاز  ن حاليــًا ر  –وضــع الالجئــ

ن   .إ إلقاء الضوء ع نقاط الضعف املوجودة مسبقًا  النظام الدو لالجئ
ن وعلمــــــــاء الاجتمــــــــاع ــــــــام ــــــــق مــــــــن امل ــــــــاثواي وفر ــــــــ  وميــــــــة  ق ــــــــر ا شــــــــطاء املنظمــــــــات غ و

ــ محاولــة للتوصــل  ســعينات  ــرة ال ــرًا مــن ف وميــون مــن جميــع أنحــاء العــالم، جــزءًا كب ومســؤولون ح
ـذه ـ حلـول لنقـاط الضـعف  ـو ضـمان   .إ تقاسـم وكـان املبـدأ ألاساسـ للنمـوذج الـذي توصـلوا إليـھ 

ـر الـدو  ر إنصافًا ع ن ع نحو أك ـ عبـارة عـن حصـص محـددة . ل املسؤولية تجاه الالجئ والطرقـة 
ن ا املفوضــية الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــ رك . مســبقًا تــدير وبموجــب النظــام الــدو املشــ

هـا خضـع لعمليـة التقيـيم ذا ـ حـدود أي دولـة و ـئ أن يصـل إ جـوء يمكـن لال . لتحديد من يحـق لهـم ال
هم، وعـادة مـا يـتم ذلـك داخـل  ـ أن تـوفر الـدول ألاخـرى خـارج املنطقـة ثم يتم إعـادة تـوطي املنطقـة، ع

ن ــل وأمــاكن إلعــادة التــوط ــرة، فقــد حــددت . التمو هــا الاخ ــ أزم ــو الاســلوب الــذي اعتمدتــھ أوروبــا  و
ـ اقليمهـا، لكـن  ن السـتقبالهم ع ـ الفضـاء الاوروبـي مـن الالجئـ ل دولـة  املفوضية الاوربية حصصا ل
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ــــرح لقــــي معارضــــة شــــديد ــــد ــــذا املق شــــهد  ة مــــن عــــدد مــــن الــــدول خصوصــــا بولونيــــا واملجــــر، كمــــا 
را  تنفيذه من قبل الدول ال وافقت عليھ   .الساعة تخلفا كب

 
ن نفسها ا مراجعة؟: املطلب الاول    ل تحتاج اتفاقية حماية حقوق الالجئ

ن لعـام   ـا التفاقيـة الالجئـ ن 1951إن ألاساس للنظام ا ن ألاوروبيـ مايـة الالجئـ ، قـد صـيغ 
اص الفـارن مـن  ـ مايـة لأل ر ا عد ذلـك لتـوف رب العاملية الثانية، ثم جرى توسيعها   أعقاب ا

نـاك دعـوات مـن جميـع ألاطـرا. الاضطهاد  جميع أنحاء العالم ف لتعـديل وع مـر السـنوات، كانـت 
   .الاتفاقية

ن أن قــــول املــــدافعون عــــن حقــــوق الالجئــــ ــــئ ضــــيق جــــداً  و ــــف الال ن بوضــــوح عر ، وأنــــھ ال يبــــ
امـــات الـــدول  ـــ دولـــة يمكـــن أن (بمبـــدأ عـــدم إلاعـــادة القســـرة ال ن إ ـــو أنـــھ ال يمكـــن إعـــادة الالجئـــ و

هم هم أو حـر رة تمس حيا هديدات خط ها  رون أيضـًا ). يواجهوا ف شـ ـ أن الاتفاقيـةكمـا  ـ  إ تفتقـر إ
ا ر ع حسن نية الـ آلية إلنفاذ عتمد تطبيقها إ حد كب ها 148، ومن ثم    .دولة املوقعة عل

ن، املسؤولة عـن إلاشـراف  ها، عارضت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ من جان
عــديل ــ  هــا تحتــاج إ ــ تنفيــذ الاتفاقيــة، أي إيحــاء بأ عر  .ع ــ  10ضــت املفوضــية خــالل الـــ و ســنة  15إ

ـــد  هـــا ال تر ـــ الـــدوام ثابتـــًا بأ شـــأن الاتفاقيـــة، ولكـــن ظـــل موقفهـــا ع املاضـــية لضـــغوط إلعـــادة النقـــاش 
ن ء أسوأ مما لدينا  الوقت الرا هاية املطاف إ  ها ستصل     ."إعادة فتح باب املناقشة أل

ها ال و ومات الاتفاقية ل جماعيـة وقد انتقدت ا جرة ا ا لل ر . تواكب العصر ا الن مظـا
ــ آخــر قديمــة  اليــة، فقــد كانــت وســائل الانتقــال مــن إقلــيم إ ر ا جــرة القديمــة تختلــف عــن املظــا ال
را ما يلقون العديد من الصـعاب أثنـاء  جماعات املهاجرن وكث م  الانتقال السلس  سا ومتعبة وال 

ــر  ــ كث هــم  هــم ممــا يــؤدي  ــو رحال ــ املــوت والهــالك والتعــرض لالصــابات والامــراض ، و ــاالت ا مــن ا
عـــد الاقـــدام  ـــر مـــن وســـائل النقـــل والتنقـــل، ولـــم  ـــال الـــذي ال يختلـــف اليـــوم بـــالرغم مـــن تـــوفر الكث ا

ا الوسيلة الاو لذلك  بل أصبحت كل وسائل النقل ممكنة لذلك، خصوصـا  -كما  السابق –وحد
  .القطارات والسفن 
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ئ الوارد  اتفاقية : لفرع الاول ا   1951استدراك التعرف الضيق للال
ســية لعــام   ج ن وعـــدي ا اصــة بوضــع الالجئــ ــ  1951عرفــت الاتفاقيــة ا ــئ   1املـــادة ”، الال

يجـــة أحـــداث وقعـــت قبـــل ”ـــو “ 2فقـــرة  ص يوجـــد، بن ـــ ي 1كـــل  ب 1951ينـــاير / كـــانون الثـــا ، وبســـ
ـــــرره مـــــن التعـــــرض ل ـــــ فئـــــة خـــــوف لـــــھ مـــــا ي تھ أو انتمائـــــھ إ ســـــ ب عرقـــــھ أو دينـــــھ أو ج ســـــ الضـــــطهاد 

ب ذلــــــك  ســــــ ــــــد  ســــــتطيع، أو ال ير تھ، وال  ســــــ اجتماعيــــــة معينــــــة أو آرائــــــھ السياســــــية، خــــــارج بلــــــد ج
وجــــد خــــارج بلــــد إقامتــــھ  ســــية و ص ال يملــــك ج ــــ ســــتظل بحمايــــة ذلــــك البلــــد، أو كــــل  ــــوف، أن  ا

يجة مثل تلـك ألاحـدا ـ املعتادة السابق، بن عـود إ ـوف، أن  ب ذلـك ا سـ ـد  سـتطيع، أو ال ير ث وال 
  .“ 1ذلك البلد

ـــــ “ بـــــاء”جـــــاءت الفقـــــرة  مايـــــة  ا مـــــن نظـــــام ا ـــــف، لتحديـــــد املســـــتفيدين حصـــــرً مـــــن بنـــــد التعر
ر أن بروتوكول عـام    رب العاملية الثانية، غ م الجئو أوروبا  أعقاب ا ـق 1967الاتفاقية، و ، امل

ــــرة مــــن باالتفاقيــــة، اســــت ــــ تلــــك الفقــــرة، ووســــع بدرجــــة كب ــــ الــــواردين  ــــ والزم جغرا درك القيــــدين ا
شــرت  عــد أن ان ن  شــمل كافــة الالجئــ ن، ل نطــاق الواليــة املنوطــة باملفوضــية الســامية لشــؤون الالجئــ
ـــــ بقـــــاع متعـــــددة مـــــن العـــــالم، علًمـــــا أن املفوضـــــية الســـــامية قـــــدرت عـــــدد  وح  ـــــ جـــــوء وال مشـــــكالت ال

ن  هاية العام  50العالم بـ  الالجئ ص     .2015مليون 
  

ي نالفئات ا: الفرع الثا ناة من نظام حماية الالجئ    ملست
ها و اص من الاستفادة من امتيازا نت الاتفاقية عددا من الفئات والا   :است

  
ن ا: أوال سبة التفاقية وضعية الالجئ ن بال   1951لفلسطني

يون، بدليل  ذه الاتفاقية إّال الالجئون الفلسطي ام  َن ضمًنا من أح ست ُ “  فقرة د  1املادة ”لم 
ــــــ أن  ــــــ نّصــــــت ع اص الــــــذين يتمتعــــــون حاليــــــا بحمايــــــة أو ”ال ــــــ ــــــ ألا ــــــذه الاتفاقيــــــة ع ال تنطبــــــق 

ر مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الال  عة لألمم املتحدة غ يئات أو وكاالت تا نمساعدة من  وبمـا “ جئ
ن  يتمتعون بمساعدة من خالل منظمة  ي ن الفلسطي ـ تأسسـت عـام  “ألاونروا”أن الالجئ  1949، ال

ـــــد لعـــــدم اســـــتفادة  لـــــة تجر ناء، بم ـــــذا الاســـــت ـــــ  ـــــرون  هـــــدف تقـــــديم املســـــاعدة لهـــــم، فقـــــد رأى كث

                                                 
ن 02الفقرة  01املادة 1 ماية الالجئ   1951من الاتفاقية الدولية 
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مايــة الدوليــة ن مــن نظــام ا ي ن الفلســطي ن تحقيًقــا ألغراضــھ، ، الــذي قامــت اتفاقيــة الالجئــ1الالجئــ
ــــ  جــــم املعانــــاة ال يون،  شــــها الالجئــــون الفلســــطي ــــ عا وقــــد أظهــــرت التجــــارب التارخيــــة الالحقــــة ال
ـ الـرغم مـن أن اتفاقيـة  ن كانوا  حاجة ماسة لهـا، ع ماية ح م  لتلك ا ب افتقاد س عرضوا لها 

ـ  ن تـنص  هم مـن ا“ فقـرة د  2املـادة ”الالجئ ـ وجـوب اسـتفاد ن تتوقـف بـرامج ع مايـة الدوليـة، حـ
ناء مــن  ــ دائــرة الاســت ن بقــوا  ي ن الفلســطي ــر أن الالجئــ هــا، غ ــ كــانوا يتلقو مايــة ال املســاعدة أو ا
ن مــــرة  هم، وجــــدوا أنفســــهم الجئــــ ــــرة مــــ مايــــة، رغــــم توقــــف مســــاعدات ألاونــــروا عــــن أعــــداد كب تلــــك ا

ســـت مـــن منـــاطق عمليـــات ألاونـــروا  ـــ دول ل ـــ مصـــر وتركيـــا  أخـــرى، إ هم إ جـــأ مـــ مـــس، كحـــال مـــن  ا
ة ب ألاوضاع  سور س جزائر ودول أخرى    2.وا

  
  الفئات الاخرى : ثانيا

ــام  مايــة، مــا يحــول دون انطبــاق أح ــ الاخــرى مــن نظــام ا ســتفيد  كمــا توجــد فئــات أخــرى ال 
م الفقرتان  هم، فقد أتت ع ذكر    :كما ي“ و –ـ “ الاتفاقية عل

ـ البلـد الـذي اتخـذ ال  - تصـة  ص عّدتھ السلطات امل ذه الاتفاقية ع أي  ام  تنطبق أح
ذا البلد سية  امات املرتبطة بج قوق وعليھ الال ا ل   .فيھ مقاًما لھ مال

ص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنھ  - ذه الاتفاقية ع أي  ام    :ال تنطبق أح
ر سياسية  .1 ئارتكب جرمة جسيمة غ ذا البلد بصفة ال جوء قبل قبولھ     خارج بلد ال
ها .2 داف ألامم املتحدة ومباد  .ارتكب أفعاًال مضادة أل
ســـانية، بـــاملع املســـتخدم لهـــذه  .3 مـــة ضـــد إلا مـــة حـــرب، أو جر مـــة ضـــد الســـالم، أو جر ارتكـــب جر

ها شأ امها  وك الدولية املوضوعة للنص ع أح جرائم  الص   3.ا
يلولــة ــذا ل ــون لهــم  و ن وت ن قوافــل الالجئــ ن بــ عــض أخطــر النــاس واملطلــوب دون أن ينــدس 

ــاب عمليــات  همــون بارت اص امل ــ ــ الا فرصــة لإلفــالت مــن العقــاب، لكــن كــان يجــدر الاشــارة كــذلك ا
ــت  ــرة، بي جــوء الاخ ــذه العمليــات، خصوصــا أن موجــات ال ــاب مثــل  هم ارت ابيــة أو الــذين مــن شــأ ار

                                                 
ن  القانون الدو  1 ي ن الفلسطي   الفلسطي موقع مركز العودة –قراءة  حقوق الالجئ

http://prc.org.uk/portal/index.php/ar  
ماية الدولية 2 ناة من ا ن -الفئات املست   موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئ

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2l .  
اشم  3 جنائية الفردية  القانون الدو  –أيمن أبو    .18ص – 2009دمشق  –مطبعة رشيد  –املسؤولية ا
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ـــ نجــاح العديــد مــن  ن والوصــول معهــم ا ــ الاخـــتالط بــالالجئ ــابي  ن بــالفكر الار شـــبع ن أو امل ــاب الار
ـذا الوضــع،  ـئ وبالتـا بـا الامتيـازات املقـررة بموجـب  وجهـات املقصـد وربمـا الاسـتفادة مـن وضـع ال

ابية ع إقليم دولة الاس ر  القيام بأعمال إر سمح لهم باإلفالت من العقاب أو التفك   .تقبالمما 
  

ي ن من امتيازات الاتفاقية: املطلب الثا ر الالجئ اص من غ انية استفادة أ   ام
ن تلــك الـدول  -أشـار عــدد مـن الــدول  راليا واململكــة املتحـدة مــن بـ لها  -أسـ شــ ــ أن الاتفاقيـة  ال

ــــدود رات وا ــــ ضــــوابط التأشــــ ن للتحايــــل ع ــــر النظــــامي يًال للمهــــاجرن غ ــــا تــــوفر ســــ أن كمــــا  .ا
شھ العديـد مـن طـال  ع رًا ع الواقع الذي  ن لن يؤثر كث إدخال إصالحات ع النظام الدو لالجئ
ــــ تتمتــــع بــــبعض مــــن  ــــ البلــــدان ال ــــ  مايــــة القانونيــــة، ح ن، الــــذين يحرمــــون مــــن ا جــــوء والالجئــــ ال

ن شـــأن الالجئـــ ـــر تقـــدمًا  ن ألاك ـــ العـــالم ســـيفقد فاعليتـــھ عنـــدما  .1القـــوان ن  شـــرع لالجئـــ و أفضـــل 
لون مخـاطر  شـ هـم مهـاجرون اقتصـاديون أو  ـ أ سعون إ الاسـتفادة منـھ ع ُينظر إ أولئك الذين 

ن . 2أمنيـــــة ـــــديث عـــــن الالجئـــــ ـــــ ا طـــــاب املســـــتخدم  ـــــر ا غي ـــــ  توقف ع فتحقيـــــق إلاصـــــالحات ســـــ
امـــات فقـــط ال قـــوق والال ـــديث عـــن ا تمـــام فا عـــد مـــن الا ـــ مســـتوى أ  يكفـــي، بـــل يجـــب النظـــر ا

هم مــــن مأكــــل ومشــــرب  ر متطلبــــا انيــــات لتــــوف ن والســــ بمــــا يجــــب مــــن ام ســــانية للالجئــــ الــــة الا با
هم،  اعــا ــ حلــول مناســبة ل جهــات املعنيــة للوصــول ا ــ العمــل، وكــذا العمــل مــع ا ية وح ــ ورعايــة 

هم ا بلد انية لعود هم الاصليةوبالتا خلق ام   .ا
  

ما: املطلب الثالث ع أدوار املفوضية السامية  نإعادة توز   ية حقوق الالجئ
ـ  ـ الاتفاقيـة نفسـها، ولكـن  سـت  لة ل ـاثواي أن املشـ هم  عض الفقهـاء مـن بيـ الفشـل "أشار 

ــــ تقــــدم  ــــار الطــــرق ال ــــ ابت ن والــــدول  هــــا التــــام للمفوضــــية الســــامية لألمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــ
ماية ـ املفوضـية   ."ا ـ غـرار الاصـالح الـذي نفـذ ع ذا ع ذه املفوضية تحتاج إ إصالح و لذا فإن 

ــــرة  ــــذه الاخ ســــان،  مايــــة حقــــوق الا ــــ املفوضــــية الســــامية  ن و هة بمفوضــــية حمايــــة الالجئــــ الشــــب
ها العمالهـا واضـطالعها  راكم عدد من الصعوبات والاخفاقات  كيفية إدار بمهامهـا انخرطـت ونظرا ل

                                                 
  .62ص -161العدد  -مجلة السياسة الدولية –تطور مركز الفرد  القانون الدو  –عبد هللا ألاشعل  1
س، املغرب( مثال ما وقع مع حالة عدد من شباب شمال افرقيا  2 جزائر، تو ـذه الـدول أمنـة وبالتـا ال ) ا ـر  عت حيث صدر قانون  أملانيا 

جوء  أملانيا ا الاستفادة من حق ال   .ستطيع أفراد
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ن الانجــــازات  ــــة والعمليــــة لتجــــاوز جملــــة إلاخفاقــــات وتثمــــ هــــا الادار ــــ عمليــــة واســــعة الصــــالح منظوم
ــون  ــو الامــر الــذي مــن املفــروض أن ت ــر عــدة عمليــات ومبــادرات، و جيــدة وكــان ذلــك ع واملمارســات ا

ها ما زالت متأ عيد، ولك ن قد انخرطت فيھ منذ زمن  رمفوضية شؤون الالجئ   .خرة  ذلك بكث
ـ  ـ الاتفاقيـة  ـ إلابقـاء ع ـاثواي ع عتمـد نمـوذج  ـذا الشـأن  ـ  راحات املقدمـة  ن الاق ومن ب

ا رات جذرة ع طرق تنفيذ غي ا مع إدخال  لها ا تطلب . ش ذا س املفوضـية بحيـث " تجديد"و
ــ ســلطة لتخصــيص التمــوالت وتقســيم املســؤوليات وإدارة نظــام دو ن تتمتــع  . لتحديــد صــفة الالجئــ

ــ  ســهولة مــن خــالل ألامــوال ال صصــة لهــذا الــدور املوســع  انيــة امل غطيــة امل ــاثواي أنــھ يمكــن  ــرى  و
جـــوء ـــ طلبـــات ال ا إلدارة نظـــم وطنيـــة للبـــت  يجـــة لعـــدم اضـــطرار ومـــات ن ا ا ـــرة  .ســـتوفر وبعـــد ف

ه ن وال يمكـــ ـــان ترحيـــل الالجئـــ م الانـــدماج محليـــًا، سيضـــمنون إعـــادة زمنيـــة معينـــة، إذا لـــم يكـــن باإلم
ن  بقعة أخرى  ا. التوط جوء يطول أمد ستمر  إنتاج أزمات     .1ومن ثم ال 

جـوء، الــذين وصــلوا  شــر طــال ال ــ ذلـك أن محاولــة الــدول ألاوروبيـة اعتمــاد نظـام ل والـدليل ع
ن قــد ــق برنــامج إعــادة تــوط ــر الــدول ألاعضــاء عــن طر ســاو ع ل م شــ ــ  مــؤخرًا،  عــًا،  فشــل فشــًال ذر

ـ قبــول بضـع مئـات فقـط مـن أصــل  ـئ املقـرر نقلهـم 160,000ظـل موافقـة الـدول ع ورفــض دول   .ال
ــــ غــــرار املجــــر ن ع ــــ . أخــــرى إطالقــــا فكــــرة اســــتقبال الالجئــــ ــــ صــــعوبة موافقــــة الــــدول ع باإلضــــافة ا

ـر و  ن أو أي سـلطة غ ها للمفوضـية السـامية لشـؤون الالجئــ طنيـة أخـرى فيمـا يتعلــق التنـازل عـن سـلط
جوء   .بتحديد من يحق لهم ال

  
ع ن مفهوم: املطلب الرا هة لھ ضرورة الفصل ب يم املشا ن واملفا   الالجئ

ــذر عنــد  هــا لــذا وجــب ا ــ بي يم متقاربــة جــدا يصــعب أحيانــا التمي ــئ مفــا ــرن بمفهــوم الال يق
ربة ع  طورة النتائج امل يم نظرا  ذه املفا يم و خصوصاالتعامل مع  ن املفا   :التقارب ب

  
  النازحون : الفرع الاول 

ـ  هـم بقـوا  ـر أ ن، غ ـون مماثلـة لهـروب الالجئـ اص الذين نزحوا داخلًيا ألسـباب قـد ت م ألا
ــــ  هــــا، و ــــ نزحــــوا إل ــــ املنــــاطق ال ســــيطر واقعًيــــا ع ن تلــــك الدولــــة، أو ملــــن  هم يخضــــعون لقــــوان أراضــــ

                                                 
1 www.irin.org   

   06/04/2016 تارخ الاطالع
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هــــــا تقــــــدم املفوضــــــي عي نأزمــــــات  ن النــــــازح ــــــر مــــــن ماليــــــ اضــــــر . ة املســــــاعدة لكث ــــــ الوقــــــت ا وتــــــدور 
ر  ــ يمكــن مــن خاللهــا تــوف ، حــول الطرقــة ألافضــل ال ــ الصــعيد الــدو مناقشــات واســعة النطــاق ع
ر تقـارر دوليـة صـدرت عــام  شـ هــا القيـام بـذلك؟ و ـ يمك جهـات ال جهـة أو ا ن، ومـن ا مايـة للنـازح ا

ن2015 ص 25 العالم قد تجاوز  ، أن عدد النازح   .مليون 
  

ي   املهاجرون: الفرع الثا
هديـــــــد مباشـــــــر  ب  ســـــــ س  ـــــــ بلـــــــدان أخـــــــرى، لـــــــ م إ اص اختـــــــاروا الانتقـــــــال مـــــــن بلـــــــد ـــــــ ـــــــم أ
ـاالت  عـض ا ـ  ل أسـاس مـن خـالل إيجـاد العمـل، أو  ش هم  ن حيا باالضطهاد أو املوت، بل لتحس

ســـتطيعون . أســـباب أخـــرى مـــن أجـــل التعلـــيم، أو لـــّم شـــمل العائلـــة أو  ن الـــذين ال  ـــ عكـــس الالجئـــ ع
ــــذه العوائــــق للعــــودة هم بأمــــان، ال يواجــــھ املهــــاجرون مثــــل  ــــ وطــــ ــــ . العــــودة إ فــــإذا اختــــاروا العــــودة إ

هم وم ماية من ح صول ع ا ستمرون  ا   .الوطن فس
ـــذا الفـــارق أساســـًيا مـــن الناحيـــة القانونيـــة، إذ أن الـــدول تتعامـــل مـــع عـــّد  املهـــاجرن بموجـــب  و

ــّددة  جــوء امل ن وال ن بموجــب قواعــد حمايــة الالجئــ جرة، ومــع الالجئــ اصــة بــال هــا ا هــا وإجراءا قواني
ــ حــد ســواء شــرعات الوطنيــة والقــانون الــدو ع وتتحمــل الــدول مســؤوليات محــددة تجــاه أي . ــ ال
ا ـــــ حـــــدود ها أو ع ـــــ أراضـــــ جـــــوء ع ص يطلـــــب ال ســـــاعد املفوضـــــية ا. ـــــ ـــــ التعامـــــل مـــــع و لـــــدول ع

ن جــــوء والالجئــــ ــــ حمايــــة طــــال ال ها  هــــا الوطنيــــة والقــــانون  .مســــؤوليا ن بموجــــب قواني ومــــع النــــازح
ن   .الدو لالجئ

ن الدوليـــة،  ـــ القـــوان ن  مايـــة، املكفـــول ن ونظـــام ا ـــز حقـــوق الالجئـــ عز ـــ  ـــًرا، إن العمـــل ع أخ
جــــة ــــ معا ــــا بقــــدرة املجتمــــع الــــدو ع وًن ــــ والدة وتفــــاقم  يبقــــى مر ــــ تــــؤدي إ قيقيــــة، ال ألاســــباب ا

ر عوامـــــل تفجـــــر  ـــــ تـــــوف ـــــروب واملنازعـــــات الدوليـــــة والداخليـــــة،  جـــــوء، وطاملـــــا اســـــتمرت ا رة ال ظـــــا
هائًيــــا ملعانــــاة  ــــة تضــــع حــــًدا  جــــات جذر ــــديث عــــن معا ن، فمــــن الصــــعب ا ــــ كــــل حــــ جــــوء  لة ال مشــــ

ــــ العــــالم ن  ن الالجئــــ يل ملوا. ماليــــ ن، إال برفــــع مســــتوى إذ ال ســــ ــــ تواجــــھ الالجئــــ جهــــة التحــــديات ال
ــــرام  ـــو اح ـــذا التضـــامن  ال  م، وأبـــدى أشـــ ســـانية مـــع قضـــايا ومـــات واملجتمعـــات إلا تضـــامن ا

هاكات كافة هم من ضروب الان  .حقوقهم ألاساسية، وحماي
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 خاتمة
جوء  لة ال هـا طرحـت لقد كانت مش ، لك ـ رب العاملية ألاو هاية ا شدة منذ  ـاحمطروحة   بإ

رب العاملية الثانية، بما هاية ا ُ  مع  ن من الذي  ـ ّجِ خلفتھ من مئات املالي هم، و رو مـن أمـاكن سـك
ـــاحروحـــة بـــنفس طمـــا تـــزال م ـــ بـــذلت  إلا ثـــة ال ث جهـــود ا عـــد ألاشـــواط العديـــدة وا ـــ  والشـــدة ح

ــ هــا،  ج ــ أسســت ملعا ن، وبمختلــف ألاجهــزة ال ــ رأســها اتفاقيــة الالجئــ وك الدوليــة ع  مختلــف الصــ
عة لألمم املتحدة من تخفيفلل ن التا صوص املفوضية السامية لشؤون الالجئ ها وبا   .وطئ

صـوص  ، وبا تمامات املجتمـع الـدو لة تتصدر ا ذه املش جهود املبذولة تبقى  لكن مع كل ا
ـــــر أمـــــاكن ـــــ ألاوضـــــاع الر  غي عـــــدد بواعـــــث  اعـــــات وتـــــوفر وســـــائل التنقـــــل و ـــــرة ال ـــــ بك ـــــ تتم نـــــة ال ا

ن ش، ممـــــا يطـــــرح معـــــھ ســـــؤال عـــــن مـــــدى فعاليـــــة الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لشـــــؤون الالجئـــــ واملفوضـــــية  العـــــ
هة شا ات متعددة وم شابكھ مع مصط ئ  ظل    .السامية، وتكييف الال
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عد أحداث ملسلمضد ا التمي العنصري  حدة ألامركية  ر  11ن  الواليات املتَّ تم س
2001* 

  

  
 )1( دحية عبد اللطيف

قوق والعلوم السياسية'' أ''أستاذ محاضر  )1( جامعة دمحم ، ، كلّية ا
جزائر املسيلة ، ،بوضياف  .ا

 )2( قزران مصطفى
قوق والعلوم السياسية معهد، '' أ''أستاذ محاضر  )2( ، املركز ا

جام آفلو، الاغواط جزائر ،ا  .ا
  : ـصامل

ر من  تم ادي عشر من س عد أحداث ا حدة ألامركية  عانت ألاقلية املسلمة  الواليات املتَّ
جامعات وح أماكن العمل،  ذه ألاقلية داخل املدارس و ا مي  التمي العنصري، فلقد طال التَّ

لة ها ملدة طو ى ببعض العائالت للبقاء  بيو ا أدَّ  الاعتداءمخافة  بل و ح ألاماكن العمومية ممَّ
ذه ألاقلية من خالل قانون باتروت أكت لعام  ها، كما أنَّ التمي قد مّس  ، و الذي كان 2001عل

يد من محنة  دفھ ألاول ألاقلية املسلمة، كما جاءت القرارات التنفيذية لإلدارة ألامركية ل
ن سواء  ن، و  باالعتقالاملسلم ر شرعي ن أو كأعداء غ سي رية كشهود رئ هداف املنظمات ا كان اس

ا، ولعّل قرار إلادارة ألامركية  ها وا ها ووقف إمدادا جمعيات إلاسالمية بتجميد أرصد و ا
ي لهاتھ القرارات ع التمي ن قد أكد الطا املات املواطن ت ع م ماح بالتنصُّ ذا كلھ  ،بالسَّ يحدث 

قوق ألامركية تنصُّ ع  ن، وبالرغم من مصادقة بالرغم من أن وثيقة ا ن املواطن منع التمي ب
ها  سان و مقدم اصة بحقوق إلا  اتفاقيةالواليات املتحدة ألامركية ع العديد من املواثيق ا

قوق املدنية و السياسية و 1984منع التمي العنصري لعام  ن ل ، وكذا العهدين الدولي
  . 1966و الثقافية لعام  الاجتماعيةو  الاقتصادية

   :فتاحيةامللمات ال
ن، الواليات املتحدة ألامركيةالتمي العنصري    .، املسلم

  

  

  

                                                 
شر املقال 29/06/2018، تارخ مراجعة املقال 25/02/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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Racial discrimination against Muslims in the United States after the events of 11 
September 2001 

 
Summary:       

The Muslim minority in the United States of America suffered after the events 
of September 11th of racial discrimination, this is evident through the manifestations 
of hatred and rancor within the American community directly after these events. 
    This discrimination has affected this minority in schools, universities, workplaces, 
and even in public places which has led some families to stay in their homes for a 
long time, for fear of being attacked.  

 As well as the discrimination affected this minority by the Patriot Act for the 
year 2001, and that its first goal was the Muslim minority, as well as the executive 
decisions of the American administration that will increase the fate of Muslims, either 
by arrest as key witnesses or illegal enemies, and the targeting of charities and 
Islamic societies by freezing its supplies and stopping supplies was obvious, and 
perhaps the US administration's decision allows wiretapping on citizens' phone calls, 
confirmed the discriminatory nature of these situations, all of this occurs despite the 
fact that the US rights document provides for the prevention of discrimination 
between citizens, despite the ratification of the United States of America a large 
number of human rights conventions, in particular the Convention on the Prevention 
of racial discrimination of 1963, as well as the two international covenants relating to 
civil, political, economic, social and cultural rights of 1966. 
Keywords:  
Racial discrimination, Muslims, United States. 
 
 

La discrimination raciale envers les musulmans aux Etats unis après les 
événements du 11 Septembre 2001 

Résumé : 
 

La minorité musulmane présente aux Etat unis a souffert de discrimination 
raciale juste après les évènements du 11 Septembre 2001, des musulmans harcelés 
dans les écoles, les universités, les lieux de travail et même dans les lieux publics, 
certaines familles ne quittaient plus leurs domiciles de peur d’être attaquées. 

Cette discrimination est apparue clairement aussi à travers la loi du Patriote Acte 
de l’année 2001, les décisions émises par l’administration américaine à l’encontre des 
musulmans ont aggravé leurs sorts ; les arrestations des témoins principaux, des 
ennemis illégaux, le gel des ressources des organisations caritatives ou associations 
musulmanes, l’autorisation d’espionner les appels téléphoniques des citoyens…. 

Tous ces actes confirmaient cette discrimination, pourtant contraire à la 
convention américaine des droits de l’homme et au grand nombre de conventions 
ratifiées par les Etats unis telles que la convention sur la prévention de la 
discrimination raciale de 1963, ainsi que les deux pactes internationaux relatifs aux 
droits civils, politiques économiques sociaux et culturels de 1966. 
Mots clés :  
la discrimination raciale, les musulmans, les Etats unis. 
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  مقدمة
ش حيـــــاة  عـــــ ُعـــــد  ـــــ الواليـــــات املتحـــــدة ألامركيـــــة لـــــم  ـــــ أّن ألاقليـــــة املســـــلمة  ال يختلـــــف اثنـــــان 

ر  تم ــادي عشــر مــن أيلــول ســ عــد أحــداث ا ــ  1، حيــث أضــ املســلمون 2001طبيعيــة، خصوصــا 
ــ  مي عصــب والتَّ ال التَّ ــر مــن أشــ ن للكث حــدة ألامركيــة معّرضــ ــر أنَّ النظــرة الواليــات املتَّ العنصــري، غ

ن ر فهـــ  ألامركيــة الســـلبية تجــاه إلاســـالم و املســـلم تم ـــادي عشـــر مــن ســـ لـــم تكــن وليـــدة أحــداث ا
ــادي عشــر مــن 2 نظــرة قديمــة ــ تلــت أحــداث ا ــرة ال ــ الف ل خــاص  ، إالَّ أنَّ ألامــر ازداد ســوءا وبشــ

ر  تم سبة ألمر 2001س جديد بال م العدو ا ول الغربيةوذلك باعتبار ر من الدُّ  .  ا وللكث
ـادي للقـرن  العـال النظـام صـياغة ـ فاصلة تحول  نقطة تمثل  3ألاحداث تلك  والعشـرن، ا

ة بصـورة أدت حيـث ـ ـ وا ـز إ انـة عز  الدوليـة القـوى  ودفعـت ألامركيـة املتحـدة الواليـات م

                                                 
ع من املوجات الواسعة من   1 شار نا ذا إلان ي ومصدر  شارا  املجتمع ألامر ر الديانات ان ر إلاسالم اليوم من أك عت

ديثة ع أنھ إذا استمر نمو  املهاجرن ال جاء معظمها من منطقة الشرق ألاوسط و شمال إفرقيا، و تؤكد الدراسات ا
الية ، ف ن بنفس املعدالت ا ون إلاسالم الديانة الثانية  الواليات املتحدة ألامركية من حيث  2015إنھ بحلول عام املسلم سي

ن بھ ، أنظر  تحديات أمام الاندماج ، مجلة السياسة : عصام عبد الشا ، املسلمون  الواليات املتحدة ألامركية : عدد املؤمن
 . 89، ص  2003ناير ، السنة التاسعة و الثالثون ، ي 151الدولية ، العدد 

ن  2 ر ، فه نظرة قديمة ، فع  النظرة ألامركية السلبية تجاه إلاسالم و املسلم تم ادي عشر من س لم تكن وليدة أحداث ا
ج يل املثال قام فؤاد  رعات إلسرائيل ، مدعومة من مؤسسة القدس  1993جوان  3 خطاب لھ   - س  – حفلة جمع الت

سنجر بوضوح بإدانة القوم ري ك فلة نفسها قال  ر إيديولوجية مميتة  العالم و  ا و أستاذ ( ية العربية بوصفها أك و
ت ألابيض سابقا شار ألامن القومي  الب ارجية ألامركية و مس ارفرد ، ووزر ا اليمكنك  الواقع تصديق أي ) : " سابق  

  " .ء يقولھ عربي
- Norman Finkelstein, “ A Reply to Henry Kissinger and Fouad ajami “, The link ,vol .25, n 05 
(December 1992) p1. 

ر من القرن العشرن أي الواليات املتحدة  3 ت القوة العظ الوحيدة و املنفردة ع قمة النظام العال  العقد ألاخ لقد تلقَّ
لية ألامركية أقس الضربات  تارخها كلھ،  رب ألا اربر ) 1812(حيث ال  الذاكرة ألامركية، منذ ا رل  و حادث ب

ها )1914( سية ورموز قو ها الرئ عّرضت لھ الواليات املتحدة ألامركية، ومد جم و عنف ومفاجأة ما  ة ب رة دمو ، خ
ادي عشر من س عّرضت لھ يوم الثالثاء ا ر عام إلاقتصادية والعسكرة و املدنية، مثلما  جمات 2001تم ، فقد حدثت 

ا  نفيذ ة قام ب جوم عن طرق اختطاف أربع طائرات  19انتحار نظيم القاعدة، وقد تم تنفيذ ال هم ع صلة ب صا ُيزعم بأ
جمة حوا الساعة الثامنة و ست وأربعون دقيقة  ت أول  داف محددة، وتمَّ هها لتصطدم بأ ة ومن ثم توج ي تجار نقل مد

ا بدقائق حوا صباح ، وبعد رج الشما من مركز التجارة العال طوفة بال ورك، حيث اصطدمت الطائرات امل ا بتوقيت نيو
تان من الطائرات  هدفتھ اث جنوبي ومركز التجارة العال الذي اس رج ا الساعة التاسعة والنصف اصطدمت طائرة أخرى بال

ي بالضبط سبعة تألف كل من  املهاجمة يتألف من عدة مبا ن  و ن التوأم رج اب معروفتان باسم ال مها ناطحتا  أبراج، أ
ن وخمسة و  ن خمس ها ما ب عمل  ن شركة و مؤسسة و  اتب أربعمائة و ثالث ان م أو ن من مائة وعشرة طوابق و رج ذين ال

ر ع ألارج من هم ألفان وثمانمائة موظف فيدرا وعدد أك ص من ضم ن ألف  زور املركز  خمس ن، و لي ن امل املوظف
نغ  شرة حينما تتحول طائرتان من نوع بو سان كارثة  س من الصعب أن يتوقع إلا ص، فل  767يوميا حوا املائة ألف 

رج  ن تنقضان ع املب وبعد ما يزد عن نصف ساعة من اصطدام الطائرة الثانية بال ائلت ن  معبأتان بالوقود إ قنبلت
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ن واليابـان ألاوربـي الاتحـاد مثـل املنافسـة ـ وروسـيا والصـ هـا كمـا معهـا، التعـاون  إ  الضـوء أعطـت أ
ها لتنفيذ ألاخضر طط تنفيذ تم وقد ألاوسط، الشرق   سياسا ي امل  بـوش مفهوم خالل من ألامر
ن بھ صرح الذي الابن رب أعلن ح اب ع ا  .مقولتھ  إلار

ها ال التداعيات ومن ب َّ ساع و ألاحداث س رة ا ـي املجتمـع  آلاخر رفض"ظا  باتجـاه"ألامر
هـا، إلاسالمية وخاصة الثالث العالم شعوب ا 2016حـادث سـنة  2213 تـّم إحصـاء  أيـن م  ضـد وحـد
ن والعـرب ألاجانـب الرعايـا الية التاليـةواملسـلم ـ مـا سـبق تثـور إلاشـ ر معانـاة : ، وبنـاءا ع ـ مظـا مـا 

ر  تم ـادي عشـر مـن سـ عـد أحـداث ا ـي  ألاقلية املسلمة من التمي العنصـري داخـل املجتمـع ألامر
اتـھ ألاقليـات ؟ 2001 ـ حقـوق  ـاب ع افحـة إلار غـرض م ن ألامركيـة الصـادرة  ؟ كيف أّثـرت القـوان

عـھ  ل أّثرت القرارات ـاب و تجفيـف منا هـدف محاربـة إلار ها إلادارة ألامركيـة  ـ أصـدر التنفيذيـة ال
ا ؟  رات العامة لألقليات املسلمة  أمر  ع ا

طة التالية  بع ا اليات فإننا ن اتھ إلاش   :لغرض إلاجابة عن 
عد أحد: أوال  ي  ن داخل املجتمع ألامر مي العنصري ضد املسلم ر  11اث واقع التَّ تم   . 2001س
ر قــانون بــاتروت أكــت لعــام : ثانيــا قــوق و  2001تــأث ــ ا والقــرارات التنفيذيــة لــإلدارة ألامركيــة ع

رات العامة لألقلية املسلمة   .ا
ولية للتمي العنصري : ثالثا   .تجرم املواثيق الدَّ

  
  
  

                                                 
 

ج تاغون أو وزارة الدفاع ألامركية ال تقارن بمب التجارة ا تاغون، و رغم أن مب الب نوبي اصطدمت طائرة ثالثة بمب الب
تاغون يتجاوز ثالثة و عشرون ألف  ن بالب ذا الاصطدام، فعدد العامل جم  ع التقليل من  جم إال أن ذلك ال  العال  ا

ن ن و املدني عة فقد  ص من العسكر ر الدفاع و رؤساء ألاركان، أما الطائرة الرا هم وز ي بمن ف ش ألامر ج املتعاقدين مع ا
ورك وواشنطن ن نيو سلفانيا ب مة غرب ب ها ُمحطَّ ر عل   .ُع

ذه العمليات ال وقعت   ر  11وال شكَّ أنَّ  تم س فقط وفق التقديرات الرسمية ألامركية و إنما  –بلغت  2001س أيضا ل
َّ املباشر،  –وفقا لتقديرات جهات أخرى محايدة  عادل أو تفوق أحيانا جسامة أفعال العدوان اُملس جسامة  درجة عالية من ا

تطفة  سية ألامركية (راكبا  257فقد بلغ عدد ركاب الطائرات امل ج ايا مركز التجارة )معظمهم حملة ا ، كما بلغ عدد 
هم  مفقود و قتيل 5400العاملية  ن  400بما ف ر مب وزارة الدفاع ماب ايا تدم ر  قدَّ  750إ  200من رجال إلانقاذ وإلاطفاء، وُ

هيار مركز التجارة العال ب ا س ن  جر و املصاب ها . قتيل وكذلك مئات ا يك عن آلاثار الاقتصادية و ال ترجم ذا نا
اوف من سائر املادية الهائلة فقد ازدادت امل ر الوسيلة ألاو لالنتقال من والية ألخرى،  ا عت ي الداخ الذي كان  ران املد الط

عض الشركات بإلغاء حوا  ها لوالية أخرى، وحوا  % 88حيث قامت  هية أو  %30.1من رحالت موظف رف من الرحالت ال
ا أيضا ل استوعب ألا / د: أنظر .  السياحية تمَّ إلغاؤ ر  11مركيون درس أسامة الغزا حرب ،  تم ، مجلة السياسة  2001س

 . 14، ص  2002، يناير 147الدولية، العدد 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02املجلد 
عد أحداث ملسلمضد ا العنصري التمي  قزران مصطفى، دحية عبد اللطيف ، حدة ألامركية  ر  11ن  الواليات املتَّ تم  .96-75 .ص ص، 2001س

 

79 

عد أحداث : أوال  ي  ن داخل املجتمع ألامر مي العنصري ضد املسلم ر  11واقع التَّ تم    2001س
عــــد أحــــداث  ن  ــــ العنصــــري ضــــد املســــلم ــــ واقــــع التمي ر  11يتج تم ــــر  2001ســــ ُّ غ مــــن خــــالل 

ن وادث ضد املسلم جيل إرتفاع محسوس  ا   .النظرة ألامركية تجاه ألاقلية املسلمة، و 
  
ظرة ألامركية تجاه ألاقلية املسلمة -1 ر النَّ ُّ   :غ

ر  تم ــادي عشــر مــن ســ ــ ا ــ وقعــت  ــرات ال فج ت التَّ ظــرة ألامركيــة  2001لقــد أدَّ ــر النَّ ُّ غ ــ  إ
ـًرا  قوقيـة لألقليـات املسـلمة تصـاعًدا كب جمعيـات ا لألقلية املسلمة جملة وتفصيًال، فقد أحصـت ا

طيـــــب ـــــ حـــــاالت إلاعتـــــداءات ضـــــد ألا ـــــات املســـــلمة، حيـــــث قـــــال إحســـــان ا جنـــــة  -قليَّ َّ ـــــ ال املســـــؤول 
مي افحة التَّ ركية العربية مل جمات  -ألام ھ حدث  أعقاب  ر/أيلـول  11أنَّ تم ابيـة أن   2001سـ إلار

ـــ ضـــد ألاقليـــات املســـلمة "وقـــع  عصـــب ألاع ـــر مـــن أعمـــال التَّ ـــھ " عـــدد كب وقعـــت "كمـــا أضـــاف قـــائال إنَّ
هنَّ مـن حوادث تمي  هن مسلمات، وقـد قاسـ عـدد مـ َّ ي يرتدين لباسًا ُيظِهُر أ ساء الالَّ ِ

ّ عديدة ضد ال
هن حديق  انات والتَّ   ".  1إلا

ــــورة الســــلبية عــــن إلاســــالم  ــــ رســــم الصُّ الشــــكَّ أنَّ وســــائل إلاعــــالم ألامركيــــة لعبــــت دورًا مهمــــًا 
ن،  ضـــــة أساســـــًا لإلســـــالم واملســـــلم ـــــ نظـــــرة خاصـــــة مـــــن لهـــــا توجهـــــات منا ا تـــــؤثر ســـــلبًا ع ـــــ بـــــدور و
ــي العــادي، وأشــارت إحــدى اســتطالعات الــرَّأي أن  ســان ألامر ن يحملــون نظــرة % 49إلا مــن ألامــركي

ــؤالء ، خصوصــا أولئــك الــذين  ســلبية تجــاه إلاســالم ــر ُوجهــة نظــر  غي ــعب  ــذا مــا يجعــل مــن الصَّ ، و
م  تلك ألاحد هم ، أو أصدقاء   .اثفقدوا أحد أفراد عائل

  
ن -2 وادث ضد املسلم   :جيل إرتفاع محسوس  ا

ركيـة –مجلس العالقـات إلاسـالمية "أشار  هـا   2CAIR" ألام بلـغ 
ُ
ـ أ ـوادث ال ـ ارتفـاع عـدد ا إ

ــــر مــــن ،  3 املجلــــس منــــذ أن وقعــــت تلــــك ألاحــــداث ــــ تتعــــرَّض للكث ــــ رأس الفئــــات ال ي ألاطفــــال ع ــــأ و
ــــ  الميــــذ  صــــر يواجــــھ التَّ يل املثــــال ال ا ــــ ســــ ــــي، فع ــــ داخــــل املجتمــــع ألامر مي ال و أوجــــھ التَّ أشــــ

                                                 
بأ امل: أنظر  1 ا الاندماج  املجتمع ، شبكة النَّ ل ع مسل أمر َسّهِ

ُ مي  افحة التَّ ر  11علوماتية ، ألاحد سياسة م تم س
       www.annabaa.org:املوقع ، 2005

ر مجلس  2 عت ر املنظمات املسلمة) CAIR(العالقات إلاسالمية ألامركية ُ ر  12ألامركية ، وللمجلس  أحد أك فرعا إقليميا بأك
ص املجلس تخصَّ ي املدن ألامركية والكندية، و ا و توعية الرأي العام ألامر ن  أمر قوق املدنية للمسلم   الدفاع عن ا

قوم بإ ن ، و نحول إلاسالم واملسلم راسات العلمية عن واقع املسلم ع املجلس مشاركة  عداد البحوث والّدِ ّجِ
ُ ا، كما  بأمر

ياسية ألامركية ياة الّسِ ن  ا رنت  املسلم  www.cair.org  :، أنظر موقع املجلس ع إلان
ن ، : أنظر  3 ر من (تقرر عن إلاعتداءات ع املسلم ا حالة من حاالت الاعتداء ع  625أك ن  أمر حقوق و حرات املسلم

ر تم ادي عشر من س ر ، واشنطن (، ) منذ ا                            www.cair.org :، ع املوقع )  25/5/2001: ك
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م مـن أبنـاء  ـر ـيض و غ مي العنصـري الـذي يمارسـھ التالميـذ الّبِ ال التَّ ائل من أش املدارس مستوى 
يانات ســيات والــّدِ ج هم 1ألاخــرى  ا ــ ُتطلــق علــ ئة ال ــ عــوت السَّ ــر مــن النُّ ــؤالء التالميــذ الكث ، فيواجــھ 

ـــــابي"مثـــــل  ـــــا"و" أســـــامة"، " إر هم و " كـــــاره أمر ـــــر مـــــ ـــــ يتعـــــرَّض لهـــــا الكث ـــــ املضـــــايقات ال ، إضـــــافة إ
تم عرض للضرب و الشَّ   .2التَّ

ـــر عنـــد الكبـــار، ل كب شـــ ـــغار، بـــل و يـــرتبط  ـــ وفقـــا  ال يتوقـــف ألامـــر عنـــد الّصِ مي حيـــث يـــتمُّ التَّ
يـــــــة و طبيعـــــــة إلاســـــــم، فقـــــــد طالـــــــب مجلـــــــس العالقـــــــات  ِ

ّ س و ال شـــــــرة ونوعيـــــــة امللـــــــ ل ولـــــــون ال للشـــــــ
ر"إلاسالمية ألامركية  ان آير الي إلاعتذار عن طرد ضابط مسلم مـن أصـل عربـي " ك من شركة أمر

س ألامر  ــرس ألامركيــة املســؤولة عــن حمايــة الــرَّئ ــي جــورج بــوش وكبــار مســاعديھ عمــل بقــوات ا
ها ن إحدى طائرا فر ع م   .3من السَّ

ـــــ فـــــرص العمـــــل و ألاجـــــور، وعـــــدم قبـــــول  ـــــ  مي ن التَّ ـــــ ضـــــد املســـــلم مي ال التَّ شـــــمل أشـــــ كمـــــا 
ـ القضـاء للـدفاع  اص إ ـ ـر مـن ألا جـأ الكث ـرر عـن العمـل، فقـد  ـر امل ن، الفصـل غ توظيف املسـلم

ن و عمــال مســل ــافؤ فــرص العمــل ألامركيــة عــن حقــوقهم مــوظف جنــة ت  –مون و عــرب بالتعــاون مــع 
ـــ أمـــاكن العمـــل  ـــ  افحـــة التمي م ألســـباب  –املعنيـــة بم ـــ ضـــد ب التمي ســـ اب أعمـــالهم  ـــ ضـــد أ

يــة ي هم العرقيــة و الّدِ ــ خلفيــ ســاء و 4ترجــع إ ِ
ّ هديــد بالقتــل ضــد ال َّ ، كمــا رصــدت العديــد مــن حــاالت ال

ـــواء و ـــ السَّ ال املمارســـات  الّرِجـــال ع ـــا مـــن كافـــة أشـــ ر ســـاء املســـلمات و غ ِ
ّ جـــاب و بال هزاء با الاســـ

ن  ن مـن ألامـركي شمل أيضـا املسـلم م ل ا ن املهاجرن فقط، بل تتعدَّ العنصرة ال ال تطال املسلم
ساء ِ

ّ ود الذين أسلموا من الّرِجال وال يض و السُّ الّبِ
5.  
جومـات فقد واجھ املسلمون ألامركيون ظروفا ع بة خالل ألاسابيع ال تلت  ر  11ص تم سـ

ر إحصـــائيات مجلـــس العالقـــات إلاســـالمية ألامركيـــة 2001 شـــ ـــر"، إذ  هـــا " ك بلـــغ 
ُ
ـــ أ ـــوادث ال ـــ ا إ

ن  ــــــــرة الفاصــــــــلة بــــــــ ن خــــــــالل الف ــــــــ ضــــــــد املســــــــلم مي و  11/09/2001املجلــــــــس، حيــــــــث أنَّ أحــــــــداث التَّ
ــــراوح بــــ 1452قــــد بلغــــت  29/11/2001 فظــــيحادثــــة ت حــــرش اللَّ عّرضــــت ســــيدة . 6ن القتــــل و التَّ فقــــد 
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ــــامن  ا الثَّ ــــ شــــهر ــــا ترتــــدي غطــــاء الــــرَّأس إلاســــالمي وحامــــل  ــــ الثالثــــة و العشــــرن مــــن عمر مســــلمة 
ــ العتــداء عنصــري مــن قبــل ثــالث رجــال بــيض  اضــة امل ها ر رة أثنــاء ممارســ يقــودون حافلــة نقــل صــغ

اســع مــن أوت ســنة يــا ألامركيــة ، 2005 صـباح يــوم الثالثــاء التَّ رجي ، بمدينــة أرلينجتــون شــمال واليــة ف
ـر(وذكـرت  ن بألفـاظ عنصــرة ) ك ظــ ا متلّفِ ر ـباب لهـا خــالل سـ ـ توجيــھ الّسِ  الّرِجــال الثالثـة بــدؤوا 

أنَّ
ابيـــة "مثـــل  ـــ بلـــدك"، ..."إر ـــ 1، وألفـــاظ قبيحـــة أخـــرى "عـــودي إ ـــرت إلاعتـــداءات ال ، كـــذلك فقـــد أج

ــرا مــن عــرَّض لهــا املســل ــرات عــددا كب ــ تلــت التفج ــ ال ــ ألايــام ألاو ــي خاصــة  ــ املجتمــع ألامر مون 
هم شـــ ـــ لشـــراء إلاحتياجـــات الضـــرورة ملع ـــ عـــدم مغـــادرة منـــازلهم لعـــدة أيـــام، وح وقـــد  2العـــائالت ع

ـر(طالب مجلس العالقات إلاسالمية ألامركية  حـدة بمعا) ك ملـة سـلطات تنفيـذ القـانون بالواليـات املتَّ
هـا جرمـة  َّ ـ أ يـا ألامركيـة ع رجي ـ شـمال واليـة ف دة املسـلمة  عرَّضـت لـھ السـّيِ حادثة الاعتـداء الـذي 

ية   .3مدفوعة بالكرا
ـــــدت  ـــــ إلاعتـــــداءات فقـــــد أكَّ عـــــرَّض العديـــــد مـــــن املســـــاجد إ ـــــر(كمـــــا  ـــــ واليـــــات ) ك أنَّ مســـــاجد 

ــو  ا وكاليفورنيــا ونيو راســ ــدا وتكســاس ون ســلفانيا وفلور ــ ب ــرة ال عرَّضــت العتــداءات خــالل الف رك 
ـر لوكالـة  ر، كمـا أشـار تقر تم ادي عشر من سـ تد بـرس " تلت أحداث ا ـجد " أسوشـ عـرُّض م ـ  إ

ي" نا ســــــ سي عــــــرف أيضــــــا باســــــم " إلاتحــــــاد إلاســــــالمي  ُ ــــــجد كليفتــــــون "والــــــذي  ــــــايو " م ــــــ واليــــــة أو
ــــجد،  ن بامل قــــا أضــــرارا بمــــوقع ــــرين أ شــــرة ألامركيــــة لتفج ايا  ــــ ســــِفرا عــــن وقــــوع  ُ همــــا لــــم  َّ ولك

ـــ وقـــت وقـــوع إلانفجـــار ن  َصـــّلِ
ـــجد مـــن املُ ب ُخُلـــّوِ امل ، وقـــد أعلـــن مجلـــس العالقـــات إلاســـالمية 4ســـ

ر(ألامركية  سـاعد ) ك ـي ملـن ُيـد بمعلومـات  ا خمسـة آالف دوالر أمر افـأة ماليـة قـدر عن تقديم م
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ن عـن ـجد  القبض ع وإدانة املسؤول عـرَّض لهمـا امل ـرين الـذين  فج هـا 1التَّ َّ ـ أ ـر إ ، كمـا أشـارت ك
ر  ـــ نـــوفم ــــ   2004رصـــدت  ن والعـــرب  هدفت املســـلم ــــ اســـ ـــوادث العنصـــرة ال ــــرًا مـــن ا عـــددًا كب

حـدة،  ففـي واليـة ـ أحـد  منـاطق مختلفـة مـن الواليـات املتَّ فـات حيوانيـة ع دون مخلَّ شـّدِ نيفـادا ألقـى م
سوتا تمَّ تخرباملساجد، و ن  والية مي ـ  مركزن إسالمي لقيـت قنبلـة حارقـة ع

ُ
و واليـة تكسـاس أ

ــ متجــر يملكــھ  ــق شــبَّ  ــ حر ــ ضــلوعھ  وك  ص مشــ ــ ــ  ــجد بمدينــة آل باســو، كمــا ُقــبض ع م
ـــاص  ريـــد ا ـــ صـــندوق ال لقيـــت قنبلـــة حارقـــة ع

ُ
مســـلمون بمدينـــة ســـان أنطونيـــو بواليـــة تكســـاس، وأ

ن بالواليـــة نفســـهاإلا  بـــاملركز يوســـ ـــ العاصـــمة ألامركيـــة واشـــنطن ،  2ســـالمي بمدينـــة  ـــبو  تـــمَّ تخر
ــدا كتــب ُمخّرِبــون عبــارة  ــ واليــة فلور جامعــة ألامركيــة بواشــنطن ، و ــ ا هــا املســلمون   ِ

ّ ســاحة ُيصــ
ن" اخليـــة للمركـــز" أقتلـــوا جميـــع املســـلم جـــدران الدَّ ـــ ا بـــة  ع مـــن مدينـــة إلاســـالمي بمدينـــة لـــوتز القر

  .3تامبا
د عمـر أحمـد    س مجلـس إدارة مجلـس العالقـات إلاسـالمية ألامركيـة( وقد ذكر السّيِ ـر) (رئـ ) ك

ـــــ كـــــل حادثـــــة مـــــن حـــــوادث"  حقيـــــق  قـــــا قانونيـــــا وإعالميـــــا للتَّ ه أن ُيرســـــل املجلـــــس فر  أّنـــــھ كـــــان ِبـــــُوّدِ
ــــــ  نــــــة وال ا عــــــرَّض لهــــــا املســــــلمون خــــــالل ألازمــــــة الرَّ ــــــ  طورة إلاعتــــــداءات ال ــــــ ُمعظمهــــــا بــــــا ت  ــــــ َّ تم

ــر مــن جــزء كب ـاالت وتخصــيص املجلــس  ــ عــدد ا ــرة  ــادة الكب ــ العمــل  والعنـف، ولكــنَّ الز مــوارده 
ن مــن ألازمــة رشــيد تناولــھ ملوقــف املســلم ــي ل نــة حــاال دون ذلــك مــع إلاعــالم ألامر ا ، كمــا ذكــر  4"الرَّ

هاد عوض املدير العام لـ  ـر(السيد  ن  جلـس حـاول تخفيـف دائـرة العـداءامل" أنَّ ) ك ـھ ضـد املسـلم املوجَّ
ـ  ّثِ القيادات ألامركيـة ع ن السياسية وإلاعالمية  ا من خالل العمل ع الساحت والعرب  أمر

ــي مــع ألازمــة عامــل الشــعب ألامر ــ حــوار مــع منتــدى  .5" ضــبط إيقــاع  هــاد عــوض  ، كمــا قــال الســيد 
ــ ألاقليــات املســلمة  ــان ومناســبة : " إســالميات حــول حقيقــة إلاعتــداءات ع ــر مــن م ــ أك نحــن أشــرنا 

ورًا  نــاك تــد س ســرًا، بــل حقيقــة ونحــن  أنَّ  ــذا لــ ن و  ن ألامــركي قــوق املدنيــة للمســلم ــ حالــة ا
شها فمنظمتنا منظمة  ر"ع ن الـذي اعُتقلـوا ستق" ك ر مـن املسـلم ش معاناة الكث ع اوي و  بل الش

ي  ر قـانو ريـر أو تفسـ نـاك ت ـون  هم ظلمـًا دون أن ي مـت منـازلهم و مؤسسـا لوا ُظلمًا أوُ د ُظلمًا أو ُرّحِ
حدة يمقراطية داخل الواليات املتَّ ذا بال شك لھ أثر سل ع أداء الّدِ   . 6".أو ح محاكمة، و 

                                                 
ايو ألامركية ، موقع يومية العرب نيوز التا : أنظر  1 جد بوالية أو    www.alarabnews.com :إعتداء باملتفجرات ع م
ر مرافق إسالمية : أنظر  2 راق مساجد وتدم ا ، املصدر السابق  إح  .أمر
ا ، نفس املصدر: أنظر  3 ر مرافق إسالمية  أمر راق مساجد و تدم  .إح
ن ، : أنظر  4 ر من (تقرر عن إلاعتداءات ع املسلم ا  625أك ن  أمر حالة من حاالت إلاعتداء ع حقوق وحرات املسلم

ر تم ادي عشر من س   www.cair.org  :،  املصدر السابق ، املوقع ) منذ ا
ن ، املصدر السابق ، املوقع : أنظر  5  www.cair.org  :تقرر عن إلاعتداءات ع املسلم
انات النمو ، املرجع السابق ، ص : هاد عوض ، املسلمون ألامركيون : أنظر  6  . 75الواقع و إم
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شــرتھ لــوس أنجلــس تــايمز  وقــد كشــف ــر  ــ  L.A.TIMESتقر ا الصــادر   3/11/2001ــ عــدد
ــي  شــارا داخــل املجتمــع ألامر ــا ان ر هوديــة ألامركيــة و أك ــر املنظمــات ال عــن وقــوف مجموعــة مــن أك

هــــود ومركــــز أبحــــاث الشــــرق ألاوســــط ( ھ و رابطــــة الــــدفاع عــــن ال شــــو افحــــة ال خلــــف حملــــة ) جنــــة م
ھ ال تتع شو ر ال تم هم منذ أحداث س ر منظما ا و أك   .20011رَّض لها صورة مسل أمر

ـــ تفكيـــك  ـــي إ ـــرت ألاقليـــات املســـلمة داخـــل املجتمـــع ألامر ـــ اع يـــة ال ت موجـــة الكرا لقـــد أدَّ
اتـــــھ ألاقليـــــات، ولعـــــّل القـــــرارات  ا جديـــــدا واجهتـــــھ  ل تحـــــديًّ َّ ـــــا شـــــ هـــــا، ممَّ ـــــرابط الـــــذي كـــــان قائمـــــا بي َّ ال

ـ التنفيـذ يـوم  التنفيذية ـ دخلـت ح س دونالد ترامب، ال ا الرئ ـران /يونيـو 29ال أصدر  2017حز
يــــا، العــــراق، الصــــومال،  ــــ إيــــران، لي ن مــــن ســــتة بلــــدان ذات غالبيــــة مســــلمة،  بحظــــر ســــفر مــــواطن

ـــا ملـــدة  ـــ أمر ا والـــيمن إ ـــ الواليـــات املتحـــدة يومـــا 90الســـودان، ســـور ن إ ، وكـــذا حظـــر دخـــول الالجئـــ
ن 120دة مل ية و التعصب ضد املسلم قيقي للكرا  .يوما قد ترجم املع ا

ــ  ــس ع ره قــد تأسَّ ــ جــو ــي  ســ أنَّ املجتمــع ألامر ــ أنَّ الــبعض قــد ي ــ إلاشــارة إ ب إالَّ أّنــھ ي
ــ إزاحــة أبنــاء أمر  ــود إ ــ إزاحــة السُّ مــر إ ــھ، فمــن إزاحــة الهنــود ا ــا فكــرة إزاحــة آلاخــر و إلاحــالل َمَحلَّ

خ ــــار ــــر التَّ ــــر ع َّ ولــــة ألامركيــــة لــــم يتغ ــــذه إلازاحــــات فــــإنَّ مشــــروع الدَّ ــــر كــــل  يــــة، وع تي ــــر أنَّ 2 الالَّ ، غ
ـــــ ألاقليـــــات املســـــلمة مـــــن  ـــــر أخـــــفُّ وطـــــأة ع عت ُ ـــــي  ـــــ العنصـــــري داخـــــل املجتمـــــع ألامر مي ر التَّ مظـــــا

ــاب و  افحــة إلار جــة م ها إلادارة ألامركيــة ب ــ أصــدر ن ال ــا القــوان ــ مــن أبرز عــھ و ال تجفيــف منا
  . 2001قانون باتروت أكت لعام 

  
ر قانون باتروت أكت لعام : ثانيا قوق و  2001تأث والقرارات التنفيذية لإلدارة ألامركية ع ا

رات العامة لألقلية املسلمة    ا
ر قانون باتروت أكت لعام  رات العامة ع  2001سنحاول  البداية التطرق إ تأث قوق و ا ا

ر القرارات التنفيذية لإلدارة ألامركية ع  ديث عن تأث عد ذلك ل عّرج  لألقلية املسلمة، ثم 
رات العامة لألقلية املسلمة قوق و ا   .ا

 
 
 
 
 

                                                 
ر(مجلس العالقات إلاسالمية ألامركية : أنظر   1 في رقم ) ك   :، املوقع  6/11/2001 - 112، بيان 

http://www.geocities.com/azzalloum/m1.htm  
ا ،  املوقع/ د: أنظر  2 ن  أمر مي العنصري ضد املسلم  www.diwanalarab.com :صا سليمان عبد العظيم ، التَّ
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ر قانون باتروت أكت لعام  -1 رات العامة لألقلية املسلمة 2001تأث قوق و ا   :ع ا
ـاب لعـام لقد تمَّ تب  افحـة إلار ـادي عشـر   20011قـانون م عـد سـتة أسـابيع مـن أحـداث ا

ي جورج بوش يـوم  س ألامر ره الرئ ر واعت تم ـھ ) تـارخ توقيـع القـانون ( 2001أكتـوبر  26من س : " بأنَّ
ـب وقـوع فضـاعات جديـدة مـا أيضـا لتجنُّ ن ، وإنَّ ـابي عـة و معاقبـة إلار س فقـط ملتا ري لـ  "شـرع جـو

ــ البنــد ، 2 ــذا القــانون نــصَّ  ــ أنَّ  102وُرغــم أنَّ  ن : " منــھ ع ــّلِ ألامــركي ــات املدنيــة ل ر قــوق وا ا
هـــــا وكـــــذا اتخـــــاذ  ن و املســـــلمون ألامركيـــــون مـــــن جنـــــوب آســـــيا يجـــــب حماي هم العـــــرب ألامـــــركي بمـــــن فـــــ

هم  ر املمكنــــــة لضــــــمان أمــــــ ــــــداب ن"التَّ ــــــف مــــــن قلــــــق املســــــلم ن  ، إالَّ أنَّ ذلــــــك لــــــم يخّفِ والعــــــرب ألامــــــركي
د، كمــا لــم يمنــع أيضــا مــن تطبيــق القــانون  ي محــدَّ ــذه الفقــرة ال تحمــل أيَّ مــدلول قــانو خصوصــا ألنَّ 
وميـة  مـات ا ر من رجال القـانون و املنظَّ ي ضد ألاقلية املسلمة ، إذ يرى الكث ل إنتقائي و تمي ش

ـ الع مي نـا للتَّ ـد تقن ذا القانون قد جسَّ ـ أنَّ صدور  ِ
ّ ي ، فبعـد شـهر مـن دخـول القـانون ح ـ و الـّدِ ر

ــــــر العــــــدل الســــــابق  فــــــاذ ، عهــــــد وز ــــــ مكتــــــب التحقيقــــــات الفيــــــدرا مراقبــــــة " جــــــون أشــــــكروفت"النَّ إ
حــدة ألامركيــة يــة بالواليــات املتَّ ي جماعــات الّدِ ، وكانــت البدايــة بقيــام املكتــب 3املنظمــات السياســية وا

ـ بإحصاء عدد املساجد بمختلف ال عهـا ع ـ أنحـاء الـبالد ،  56واليات ألامركية لتوز عـة ع وكالـة موزَّ
ش و املراقبــة املســتمرة فتـ ـ مجموعــة مــن املسـاجد مــن خـالل عمليــات التَّ شــِرُف كـلُّ فــرٍع ع ُ ،  4بحيـث 

ايــدة و الشــك  قابــة امل عــانون مــن الرَّ ومنــذ صــدور قــانون بــاتروت أكــت أصــبح أفــراد ألاقليــة املســلمة 
يـــة  العـــام ي هم الّدِ ـــُق بخلفيـــ

اصـــة ألســـباب تتعلَّ هم ا ـــا ش العشـــوائية ومصـــادرة ممتل فتـــ وحمـــالت التَّ
هــــا ا ــــة جــــرائم يــــتم ارت ، فقــــد صــــدر أمــــر ملكتــــب التحقيقــــات 5والعرقيــــة و بــــدون دليــــل كــــاٍف يــــربطهم بأيَّ

                                                 
ذا  1 ن من يُمسُّ  وَّ ت صية ، و ياة السياسية و املالية و ال ن  166القانون العديد من جوانب ا مة إ جزئ صفحة ُمقسَّ

قة أساسا باملراقبة و  رات العامة فقد عا القانون مواضيع متعّلِ ق با عا موضوعا مختلفا ، وفيما يتعلَّ ن ، كل جزء  اثن
ش و تجميد ألارصدة و ألاموال  فت حدة : و إلاعتقال ، أنظر  ذلك التَّ رات العامة لألقلية املسلمة بالواليات املتَّ يم نادية ، ا لي

عد  ر  11ألامركية  تم ر قانون دو عام ، جامعة با مختار ، عنابة ،  2001س  . 104، ص  2007/2008، مذكرة ماجست
ا ، املوسوعة إلاسالمية ، املوقع دمحم جمال عرفة، وسائل النازي لتعذيب العرب و امل: أنظر  2 ن  أمر  :سلم

www.balagh.com        
3 cynthya vroom, Lutte contre Le Terrorisme et Protection Des Droits Fondamentaux ,Annuaire 
International de Justice Constitutionnelle,Paris,Economica, 2003 , p173. 

ا ، شبكة العراق الثقافية ، : أنظر  4 دي، الذي انكسر  أمر و    www.iraqcenter.net ، 2003مارس  02فه 
ن  الانتخابات : أنظر  5 ن ألامركي شغل املسلم يف العر  ص فيفري  8القادمة ، جردة الشعب ، مصر ، حزب العمل ، التَّ

  www.alarabnews.com  :، ع املوقع  2004
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ــــر مــــن  ن  5000الفيــــدرا بــــالتحقيق مــــع أك م بــــ ــــراوح أعمــــار ص ت ه 35و  18ــــ م مــــن ســــنة و غــــالبي
ن ن و املسلم شرة السمراء الشرق ألاوسطي اب ال   .1أ

ريــة أمــًرا مفروغــًا منــھ، وذلــك  كمــا أصــبحت مســألة تجميــد أرصــدة العديــد مــن املؤسســات ا
ــــ أكتــــوبر  دة  ــــق عمــــل مــــن وكــــاالت متعــــّدِ شــــكيل فر ــــاب ، فــــتمَّ  ــــة دعمهــــا لإلر جَّ ُ تحــــت إســــم  2001ب

وميـــة أخـــرى لتحديـــد و  2"عمليـــة البحـــث ألاخضـــر" ن مـــن وزارة املاليـــة ومـــن فـــروع ح ـــراء مـــالي يضـــم خ
ن ابي ل إلار ات تمو   .عطيل وتفكيك شب

مـــــــات  اص واملنظَّ ـــــــ كيـــــــة بتجميـــــــد أرصـــــــدة العديـــــــد مـــــــن ألا نـــــــة ألامر ز كمـــــــا قامـــــــت وزارة ا
ـة  جَّ رية إسالمية ب مات و جمعيات خ ها منظَّ حدة ألامركية غالبي ـاببالواليات املتَّ ، ولـم 3دعمهـا لإلر

فــــة بحــــق تلــــك املؤسســــات  ــــ تطبيــــق ممارســــات م يتوقــــف ألامــــر عنــــد تجميــــد ألارصــــدة  بــــل وصــــل إ
هام ِّ ر أو إلا شه َّ   .4كاملصادرة أو إلاغالق أو ال

ريــة لألقليــة املســـلمة  لقــد كانــت البدايــة بتجميـــد أرصــدة خمــس مــن املؤسســـات إلاســالمية ا
عـــد ـــا ومـــن ثـــمَّ إغالقهـــا  ـــ  بأمر ـــاب باإلضـــافة إ هـــا مؤسســـات تـــدعم إلار َّ يف وزارة املاليـــة لهـــا بأ تصـــ

يف غلقـــــت دون تصـــــ
ُ
نميـــــة  5مؤسســـــة سادســـــة أ ســـــة لإلعانـــــة والتَّ ، فلقـــــد كانـــــت مؤسســـــة ألارض املقدَّ

(HOLY  LAND  FOUNDATION )  ريـة لألقليـة املسـلمة  -بوالية تكسـاس ـمُّ مؤسسـة خ ـر و أ ـ أك و
حدة ألا  ذا القانون ، حيث تمَّ تجميد أموال املؤسسة  –مركية بالواليات املتَّ عرَّض لتطبيق  ل من  أوَّ

ر  سـم ع مـن د ـ كاليفورنيـا و نيوجرسـ وإلينـوي  2001املذكورة  الرا ، 6، ومـن ثـمَّ إغفالهـا وفروعهـا 
س بــوش تجميــد  ر الــرئ هم مــدير املؤسســة  ولقــد بــرَّ ها مــن بيــ ها كمــا تــمَّ اعتقــال أربعــة مــن أعضــا أرصــد

                                                 
ر ، تحوالت الفكر و السياسة ، : أنظر  1 تم ادي عشر من س عد ا محمود محمود محمود حمد ، الواليات املتحدة ألامركية 

 . 65، ص  2002، يناير 147الدولية، العدد مجلة السياسة 
رعات إلاسالمية ، واسُتجيب لھ  توقيف  2 ِّ كيفية الت ن  تق راء املالي ذا الفرق من ا هد  فردا و توجيھ  38لقد اج

هام إ  جز حوا  26إلا ا ، و  7آخرن ، و ن دوالر داخل أمر الت  طر 16مالي قها إ أوجھ صرف مليون دوالر كانت تحو
يم نادية ، املرجع السابق: أنظر  مختلفة ،  . 106، ص  لي

ر : أنظر  3 تم م س ر: تقو تم ادي عشر من س جمات ا اب من وقوع  رب صد إلار م زم ل بي س  ، بي 2001أيلول / تقو
ر  8العربية ،  تم    2003س

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3091000/3091838.stm  
 
ن الفتالوي ،موسوعة القانون الدو .أ: أنظر  4 سان(د سهيل حس ع ، ألاردن ، ) حقوق إلا شر و التوز ،  2007، دار الثقافة لل

 . 159ص 
جزرة ، : نظر أ  5 ا ، برنامج من واشنطن ، قناة ا رعات إلاسالمية  أمر    :، ع املوقع  2006أكتوبر  12مراقبة الت

  www.aljazeera.net   
ر  أون الين ، : أنظر  6 رية إلاسالمية ، خ ملة ألامركية ع املؤسسات ا   .    2007جوان  3دمحم بن عبد هللا السلومي ، ملف ا

www.kheironline.com  
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ن :" قـائال ـا يجعلهـم فـدائي نــا فكرً و هـا ت ـّوِن ُطالَّ ــ " إنَّ املؤسسـة تـدعم مـدارس ُت جيـب  ريـر  ـذا ت و
ـر عب ـر والتَّ فك ـة التَّ ـ حر ياس ع جـدة العامليـة 1بلد يب نظامھ الّسِ ر لقيتـھ مؤسسـة النَّ ، ونفـس املصـ

) GLOBAL RELIEF  FOUNDATION ( ـر مؤس ي أك ـ ثـا حـدة ، و ريـة بالواليـات املتَّ سـة إسـالمية خ
ـاب،  ـد لإلر ريـة كمؤ ـذه املؤسسـة ا يف  زنة ألامركية رسميا بتص ألامركية ، إذ قامت وزارة ا
ر  تم ـــادي عشـــر مـــن ســـ ـــرات ا ل بتفج هم ألاوَّ َّ ـــ وجـــود صـــالت لهـــا مـــع أســـامة بـــن الدن ، املـــ وأشـــارت إ

ــــــذه املؤسســــــة خــــــ 2001 ن و ــــــ ــــــ العديــــــد مــــــن 2ارج ميــــــدان العمــــــل، ومنــــــذ ذلــــــك ا ــــــذا باإلضــــــافة إ  ،
رية ألاخرى    .3املؤسسات إلاسالمية و ا

قيقـة محـض  ـ ا ـ  ابيـة ،  شـطة إر ـ أ ريـة  هامات بضلوع املؤسسـات ا ِّ إنَّ ا و إلا
ـــراءات فبحســـب  س(اف ـــ ـــرن  ارجيـــة ) ر س الســـابق لقســـم إلاســـتخبارات املاليـــة بـــوزارة ا ـــو الـــرَّئ و
ظـام :" ألامركية فقد قال  ـ يجـري تحركهـا خـارج الّنِ حديد كمية ألامـوال ال عرف ع وجھ التَّ ال أحد 

جــــاري التقليــــدي ــــ " املصــــر الّتِ ــــًدا ع ــــ ظــــل "مؤّكِ مــــوالت وإلاجــــراءات املاليــــة  ــــع أنــــواع التَّ بُّ صــــعوبة ت
حــ قــال ، إذ أنَّ الواليــات املتَّ ــي و الهــاتف النَّ رو ريــد إلالك ــل ال ــد  ســتطيع أبــًدا أن تتأكَّ دة ألامركيــة لــن 

سانية ن أم لقضايا إ ابي ب إ أيدي إلار   . 4"ألاموال تذ
ابيـــة  ـــ قضـــايا إر ريـــة  جمعيـــات ا ط تلـــك املؤسســـات و ا ـــة حـــول تـــورُّ لـــذا فـــإنَّ فقـــدان ألادلَّ

ـــة الســـرة بموجـــب قـــا ســـ إلعمـــال بنـــد ألادلَّ حـــدة ألامركيـــة  ـــاب جعـــل الواليـــات املتَّ افحـــة إلار نون م
هـا  2001 ـ إطـار حر ـا  جديـد ألمر ي ا اكم  طلـب إلادانـة ، فالوضـع القـانو ة امل لضمان عدم أحقيَّ

ة لإلدانة اب يقت عدم وجود ألادلَّ هـام و مصـادرة 5ع إلار ِّ حـدة ألامركيـة إ ان الواليـات املتَّ ، فبإم
ريــة إذا مـــا أر  ـــة مؤسســة أو جمعيـــة خ ى و إغــالق أيَّ ها ، وقـــد أدَّ س مــن حـــق أحــد محاســـب ادت ذلــك و لـــ

ـاب لعـام  افحـة إلار ـة السـرة بموجـب قـانون م وسع  استخدام بند ألادلَّ ـ جعـل العديـد  2001التَّ إ
ـــ الـــذي أصـــبح جـــزًءا مـــن  شـــون حالـــة مـــن الهـــاجس ألام ع هـــا  ن  مـــن املؤسســـات إلاســـالمية و العـــامل

هم العمليـــــة ، هم اليوميـــــة و أجنـــــد مـــــالت إلاعالميـــــة و  حيـــــا ســـــلم مؤسســـــة إســـــالمية مـــــن ا فقـــــلَّ أن 
ها أو فــــرد مــــن  شــــاطا شــــاط مــــن  ــــدقيق حــــول  حقيــــق أو املراقبــــة و التَّ امليدانيــــة أو مــــن املســــاءلة و التَّ

                                                 
يم نادية ، املرجع السابق ، ص : أنظر  1  . 107لي
يم نادية، نفس: أنظر  2  . 107املرجع ، ص  لي
ا من  3 ر رية إلاسالمية ألامركية وغ جمعية ا يئة إلاغاثة إلاسالمية ألامركية ، ا دقة الدولية ،  ها مؤسسة الصَّ من بي

رة املمتدة من  ر من  2004إ  2001املؤسسات إلاسالمية ألاخرى ، إذ وخالل الف يف أك صية  390تم تص مؤسسة و 
دين ِ

يم  إسالمية كمؤّ هم و اعتقالهم ، أنظر  ذلك ، لي ا يالء ع ممتل هم جميعا عرضة لإلس َّ ع أ ا  اب ممَّ ن لإلر و ُممّوِل
 . 107نادية ، نفس املذكرة ، ص 

 .املصدر السابقدمحم بن عبد هللا السلومي ، : أنظر  4
 .دمحم بن عبد هللا السلومي ، نفس املصدر: أنظر  5
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هـــــا الا الـــــة مـــــن حوَّ ـــــا أو حوَّ ـــــي 1أفراد ـــــامي ألامر س جمعيـــــة أصـــــدقاء " ونـــــدل بيلـــــو"، فبحســـــب امل رئـــــ
ريــــــة بواشــــــنطن ــــــ ) : " FOCA( املؤسســــــات ا نحــــــن نواجــــــھ حــــــاالت صــــــعبة ، فهنــــــاك صــــــعوبة تكمــــــن 

همـة ، ولكـن  فاع عـن نفسـك ضـد أّيِ  ـ الـّدِ ـق  ي لـديك ا فوع القانونية ، ففي ظل القانون ألامر الدُّ
م  ــــق عليــــك القــــانون ، وال يحــــقُّ لــــك أن ُتَقــــّدِ ــــاب ال ُيطبَّ ــــ قــــوائم إلار فة ع ــــ القضــــايا املصــــنَّ لألســــف 

هامــات ألامركيــة دفوعــا ملوا ع لإل ّبِ اليــة ، فــاملت ــ ظــّلِ السياســة ألامركيــة ا هم ، خاصــة  ُّ ــذه الــ جهــة 
هــــم يــــدينون املؤسســــات  َّ ــــة أو إثباتــــات ، إ ــــ أدلَّ هــــا ال تقــــوم ع َّ ريــــة يــــرى بأ ســــات ا ضــــد ألافــــراد واملؤسَّ

ة ة أدلَّ   .2"وألافراد من دون أيَّ
ـــا و خارجهـــا قنـــ ـــري انطالقـــا مـــن لقـــد خســـر املســـلمون بأمر ـــيح العمـــل ا امـــة كانـــت ت وات 

ـــــ  ن  ن املضـــــطهدين و املعـــــوز ـــــ تقـــــديم املـــــال و الغـــــذاء للمســـــلم مؤسســـــات عملـــــت طيلـــــة ســـــنوات ع
ن، خاصــــة أن دخــــل  ن املســــلم هان بــــھ بــــ ســــ ــــو مصــــدر للتعــــاون والتــــآلف ال  مختلــــف بقــــاع ألارض ، و

ــ مســ خل ع ــا يفــوق متوســط الــدَّ ها ألاقليــة املســلمة بأمر شــر توى ألاقليــات ألاخــرى ، حســب أرقــام 
جرة عام    .32002مصادر قربة من دائرة ال

ــاب لعــام  افحــة إلار نــة ألامركيــة تطبيقــا لقــانون م ز ها وزارة ا خــذ ــ اتَّ ر ال ت التــداب لقــد أدَّ
لت 2001 َّ ـــــ مؤسســـــات ألاقليـــــة املســـــلمة بالواليـــــات املتحـــــدة ألامركيـــــة ، فشـــــ نـــــاق ع يق ا ـــــ تضـــــ  إ

ن وطنيــــــا ودوليــــــا ، كمــــــا أنَّ إدانــــــة  جمــــــع املكفــــــولت ــــــر و التَّ عب ــــــة التَّ ــــــ حر ــــــق  هاكــــــا صــــــرحا ل بــــــذلك ان
هـا مـن الـدفاع عـن نفسـها أمـام  ة و حرما ـرَّ ف بالّسِ

ـة ُتصـنَّ ـ أدلَّ اب بنـاءا ع املؤسسات إلاسالمية باإلر
عــدُّ مساســا خط ُ ها ،  ــ ُتــدي ــة ال ــ ألادلَّ ــالع ع ــرا بالضــمانات القضــائية  كمــا أنَّ تطبيــق القضــاء و إلاّطِ

ـر مـن مليـون  ا من ألاقليات ألاخرى بـالرغم مـن وجـود أك ر ذه إلاجراءات ع ألاقلية املسلمة دون غ
ـــ  قـــوق ال ـــم ا ـــو مـــن أ ـــ املســـاواة و ـــق  هاكـــا ل عـــدُّ ان ُ ريـــة أمركيـــة ،  و نصـــف مليـــون مؤسســـة خ

قوق إلا و    .4سانيكُفُلها القانون الدَّ
ـــ تزايـــد املعانـــاة  2001لقـــد أضـــرَّ قـــانون بـــاتروت أكـــت لعـــام  ى إ بحقـــوق ألاقليـــة املســـلمة ، وأدَّ

باه و فقـــدان الضـــمانات  عـــد يـــوم ، خصوصـــا البنـــد املتعلـــق باالعتقـــال ملجـــرد الاشـــ ـــا يومـــا  ن أفراد بـــ
ذا القانون وما انجرَّت  ر أنَّ ألامر لم يتوقف عند  هاكـات ، بـل إنَّ القضائية تبعا لذلك ، غ عنھ من إن

                                                 
 .نفس املصدر: أنظر  1
س لها أدلة أو إثبات، إسالم داي: أنظر 2 رية ل هامات املوجهة ضد املؤسسات ا ، الا ي يب الو  : ، املوقع 2005أكتوبر  4، و

 www.islam-daily.net     
يم نادية ، املرجع السابق ، ص : أنظر  3  .110لي

4 The Government's Demand for New And Unnecessary Powers After September 11,Americain 
Civil Liberties Union, April 2002. 
 http://www.aclu.org/FilesPDFs/insatiable%20appetite.pdf  

 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02املجلد 
عد أحداث ملسلمضد ا العنصري التمي  قزران مصطفى، دحية عبد اللطيف ، حدة ألامركية  ر  11ن  الواليات املتَّ تم  .96-75 .ص ص، 2001س

 

88 

هـا  حـدة ألامركيـة لقـرارات بمناسـبة حر ـ الواليـات املتَّ لطة التنفيذية  ى ذلك إ إصدار السُّ عدَّ ألامر 
ــــذه التطـــورات ألاســــتاذ  ـــ مضــــاعفة معانـــاة ألاقليــــات املســـلمة ، وقــــد دفعـــت  مت  ـــاب ســــا ـــ إلار ع

رحيــب بالواليــات املتحــدة ألامر  ــ ال ــدي إ و ــ  هــا فه َّ ــ منتــدى العــالم الثالــث بقولــھ أ اســتوفت "كيــة 
ن القمع رات املدنية و تقن الة ع صعيد إلاعتداء ع ا خاذ خطوات فعَّ ا باّتِ   . 1أوراق اعتماد

  
ـــات العامـــة لألقليـــة املســـلمة بالواليـــات  -2 ر قـــوق وا ـــ ا ـــا ع ر نفيذيـــة وتأث ر القـــرارات التَّ تـــأث

حدة ألامركية   : املتَّ
ن املؤسسات الثالث التنفيذيـة  ر إختلَّ بوضوح التوازن الدقيق ب تم ادي عشر من س عد ا
هـــارت الرقابـــة  ـــ بـــال منـــازع  وا شـــرعية و القضـــائية داخـــل الواليـــات املتحـــدة ألامركيـــة لصـــا ألاو وال

ــ املؤسســة القضــائية  ا حربــا شرســة ع شــن إدارة بــوش و أنصــار نمــا  شــرعية ب ــت ال وإلاعــالم و ن
رات املدنية   .  2بالتا  إحداث إنحسار وا  مساحة ا

ــــــان املســــــلمون  ــــــات العامــــــة، ف ر ــــــدة ل خــــــذت إدارة بــــــوش العديــــــد مــــــن القــــــرارات املقّيِ لقــــــد اتَّ
هم ألســابيع  ا ، إذ تــمَّ اعتقــال آلاالف مــ ايا ــ ــ  خصوصــا ذوو ألاصــول العربيــة و الشــرق أوســطية أو

ة بـــــل أل  ـــــذه القـــــرارات عـــــدَّ ابيـــــة ، فشـــــملت  هم بأعمـــــال إر ـــــ إدانـــــة أي مـــــ وصـــــل إ شـــــهر دون أن يـــــتمَّ التَّ
اص ذوو ألاصـــول العربيـــة و  ـــ ـــ ألا ـــذه الاعتقـــاالت ع ـــ  ـــزت  ن ، حيـــث ركَّ ســـي إلاعتقـــال كشـــهود رئ

ن، فــــتمَّ اســــتجواب حــــوا  هم مــــن املهــــاجرن املســــلم ن ، وإن كــــان غــــالبي مســــلما  1200آخــــرن مســــلم
ر مــن قبــل الوكــاالت الفيدراليــةبال تم ــادي عشــر مــن ســ حــدة ألامركيــة عقــب أحــداث ا .  3واليــات املتَّ

رفـــت وزارة العـــدل باعتقـــال  هم  1017كمـــا اع هم  مـــن بيـــ صـــا دون تحديـــد وقـــت محـــدد لإلفـــراج عـــ
ر  738 تم ــادي عشــر مــن ســ ــرة املمتــدة مــن أحــداث ا ــ الف ــ غايــة  2001مســلما و عربيــا و ذلــك  و إ

  .20024أوت من عام 
د مجلس العالقات ألامركية إلاسالمية   ر"ولقد أكَّ م العشرات مـن  ، أنَّ ألامن" ك ي حطَّ ألامر

ــو مــا دفــع بمئــات الطلبــة العــرب  هــم و قــام باعتقــالهم ، و باه  ن ملجــرد إلاشــ منــازل العديــد مــن املســلم

                                                 
 . 65محمود حمد ، املرجع السابق ، ص محمود محمود : أنظر  1
ارجية ، مجلة السياسة الدولية ، السنة : أنظر  2 ر  سياسة الواليات املتحدة ألامركية ا منار الشورب ، الثابت و املتغ

ادية و ألاربعون ، العدد   . 214، ص  2005، يوليو  161ا
3 Presumption Of Guilt:Human Rights Abuses of Poste-September 11 Detainees, Human Rights 
Watch , http://www.hrw.org/reports/2002/us911/USA0802.pdf  

ر  عام : أنظر  4 ا ، ع  2003حصاد ك ن  أمر ر  الدفاع عن حقوق و حرات املسلم     :املوقع ، جهود كي
www.cair.org   



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02املجلد 
عد أحداث ملسلمضد ا العنصري التمي  قزران مصطفى، دحية عبد اللطيف ، حدة ألامركية  ر  11ن  الواليات املتَّ تم  .96-75 .ص ص، 2001س

 

89 

هم أو إعتقــالهم يجــة الضــغط علــ م ن ــ العــودة لــبالد حــدة ألامركيــة إ ، 1ممــن يدرســون بالواليــات املتَّ
ـــ العـــرب وامل ل وا شـــ هدفت  دة ، فحملـــة إلاعتقـــاالت إســـ ـــة محـــدَّ ن مـــن الـــذكور مـــن فئـــة عمر ســـلم

ـــا إذا  ظـــر عمَّ ـــ أّيِ عمـــل مخـــالف للقـــانون ، وِبَغـــّضِ النَّ طهم 
هة لتـــورُّ نـــاك بالضـــرورة شـــ ـــون  دون أن ت

ســـــية ألامركيـــــة ج ـــــ ا ن ع اصـــــل ، كمـــــا رفضـــــت وزارة العـــــدل 2كـــــانوا مـــــن ألاجانـــــب أو املهـــــاجرن أو ا
ـــة معلومـــات  ـــ أمـــاكن اعتقـــالهم ، ألامركيـــة إلادالء بأيَّ هم و ال ح ـــا و هم أو  ن أو أســـما شـــأن املعتقلـــ

ــــ حســــاب ألامــــن القــــومي وأنَّ  ة ع ســــو ــــو  ــــ عــــن إســــم واحــــد  ومــــة بــــأنَّ الكشــــف ح كمــــا زعمــــت ا
ــــ  حقيــــق  ــــاب و التَّ ــــ إلار رب ع دة مــــن شــــأنھ أن َيُضــــرَّ بــــا ــــدَّ ــــذه املعلومــــات امل الكشــــف عــــن مثــــل 

ــادي عشــر مــن ســ م جمــات ا ــة الشــهود وتــرفض أيضــا الكشــف عــن عــدد وَّ ــت ُتخفــي  ر ، وظلَّ تم
انھ ،  ة إلاعتقال وم يات إعتقالهم و كذا مدَّ بـل أنَّ حمـالت إلاعتقـال والتحقيـق الواسـعة الفع و حي

ـ  باه ، فهـ حمـالت عشـوائية تقـوم ع ها أجهزة ألامن ال تقوم بالضرورة ع وجود ولـو اشـ ال تقوم 
ر عن ومورسـت ضـد  ) Racial Profiling( صرة عرفت تقليديا  ممارسات أجهزة ألامن ألامركيـة معاي

هدف ال  ـــو املســـ جديـــد الوحيـــد  ـــ ، فا قـــي و التي ـــ رأســـها ألامركيـــون مـــن أصـــل إفر أقليـــات أخـــرى ع
ـ ذه املرة مجموعة اعتبـارات أخـرى مثـل الفئـات العمر ة ألاسلوب نفسھ، و إن كانت قد أضيفت إليھ 

ـــ أســـس ال تتعـــدى الصـــدفة و  رين ع و املـــوطن ألاصـــ بـــل تخمينـــات و تقـــديرات جزافيـــة توقـــع بـــالكث
عـض ألاحيــان ــ  ــظ  ن ُحِرُمــوا مــن 3سـوء ا ــر مــن املعتقلـ ـدت منظمــة العفــو الدوليـة أنَّ الكث ، كمــا أكَّ

ـــرا فج عـــد التَّ ـــورك  ـــجن نيو ـــ  ن اعـــُتقال  صـــ ن وقالـــت أنَّ  ـــام ت دون توجيـــھ حـــق الاتصـــال بامل
همــا  ُمــھ دي هامـات لهمــا ، وتــمَّ تقــديم طعــام لهمــا ُيَحّرِ يــر(إ ــ زنزانــة بــاردة دون أغطيــة ) ــم ا ، وُتِركــا 

الســــل ، وقــــد  شــــهما يوميــــا وربطهمــــا مــــن ألايــــدي وألاقــــدام بالسَّ ــــجن بتفت كافيــــة، فيمــــا تقــــوم إدارة ال
هــا مســلمون أ ى ف ــ عــا ــاالت ال عــض ا ف عربيــة  ــ ــ أيــدي نقلــت  مركيــون مــن ســوء املعاملــة ع

ي   .4ألامن ألامر
قتــھ العشــرات مــن املنظمــات ألامركيــة املدافعــة  ــات املدنيــة وثَّ ر ــ ل لقــد حــدث تقلــيص وا

ــات املدنيــة ر قــوق وا قــوق املدنيــة و حقــوق 5عــن ا ــرة مــن منظمــات ا مت مجموعــة كب ، وقــد تقــدَّ

                                                 
يم نادية ،: أنظر 1  . 116، ص  املرجع السابق لي

2 Jodi Wilgoren,  “A Nation Challenged : The Interviews ;Prosecutors Begin Effort to Interview 
5000, but basic Questions Remain” ,New York times, 15/11/2001, 
http:// www.nytimes.com/2001/11/15 national /15 DETA .html 
3 Amy Goldstein, « A Deliborate Strategy of discruption Massive ,secretive Detention Effort Aimed 
Mainly at preventing More terror”, Washington post , 4/11/2001, 
http:// www. wachington poste .com/wp-dyn/articles/136356-2001 nov 3.     

سان ، : أنظر  4 ن ، منظمة مراقبة حقوق إلا سي   :، املوقع  2004أوامر إعتقال الشهود الرئ
www.hrw.org/reports/2004   
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راك مــــع منظمــــات ألامــــركي ســــان، باإلشــــ ــــر إلا ــــ وز ــــر مــــن الطلبــــات إ عــــدد كب ن  ن العــــرب و املســــلم
ن و  ـــة املعتقلـــ و جـــرة لإلفصـــاح عـــن  س وكالـــة ال س مكتـــب التحقيقـــات الفيدراليـــة و رئـــ العـــدل و رئـــ
ـــ عديـــد مـــن  ِندة إ هـــا رفضـــت ذلـــك مســـ َّ هم ، ولك هـــة إلـــ هامـــات املُوجَّ ِّ م وأمـــاكن اعتقـــالهم و إلا أعـــداد

ق با ية تتعلَّ يا الوا فاظ ع ألامن القومي ألامر اب و ا   .رب ع إلار
ن          ـر شـرعي ن أعـداء غ ها إدارة بـوش ، إلاعتقـال كمقـاتل خذ نفيذية ال اتَّ كما شملت القرارات التَّ

ــ  نفيذيــة إ ــلطة التَّ نصــرف مفهومــھ وفقــا ملــا تــراه السُّ عرفــھ القــانون الــدو و ــو مصــط جديــد لــم  و
ه َّ ـــ نـــزاع كـــل فـــرد مـــ حـــدة ألامركيـــة، أو تحالفـــات منخرطـــة  ـــ قـــوات معاديـــة للواليـــات املتَّ م باالنتمـــاء إ

حـــــدة ألامركيـــــة فھ الســـــلطة  1مســـــ ضـــــد الواليـــــات املتَّ ـــــذا املفهـــــوم فـــــإنَّ أيَّ معتقـــــل ُتَصـــــّنِ ، بحســـــب 
ـــ املثـــول أمـــام القضـــاء إلعـــا ـــق  س لـــھ ا ـــر شـــر ، لـــ ـــھ مقاتـــل عـــدو غ ـــ أنَّ نفيذيـــة ع ـــ التَّ ظـــر  دة النَّ

اكمـــة  ـــ امل ـــق  مايـــة القانونيـــة والقضـــائية وكـــذا ا ـــ ا ـــق  هـــاك ل ـــذا إن ـــ  مشـــروعية اعتقالـــھ و 
سـان، ولقـد  قـوق إلا قـوق ألامركيـة وكـذا مواثيـق القـانون الـّدو  العادلة املكفـول وفقـا لوثيقـة ا

ن أعدا ّمِ القرارات التنفيذية باالعتقال كمقاتل ن أ ومـة ألامركيـة كان من ب ن قيـام ا ر شـرعي ء غ
ــ  س إلانفــرادي  ــ ــ ا هــم ودون محاكمــة  ُ مــا دون  ن تــمَّ احتجاز ن ُمســلَم ن أمــركَي باعتقــال مــواطَن
ـھ بـاديال املعـروف باسـم  مـا خوز ن  ـذين املـواطن جون البحرة ألامركية ملدة ثالث سـنوات ،  أحد 

ــــى شــــروط إلاعتقــــال و ُمِنعــــا مــــن  عبــــد هللا املهــــاجر و ياســــر عصــــام حمــــدي لــــم ــــ اعتقالهمــــا أد ــــرم  يح
شــارة القانونيــة ــ الاس صــول ع اســتقبال أّيِ زائــر لهمــا وكــذا مــن ا

جنــة ألامــم املتحــدة 2 ، وقــد ذكــرت 
ـــ  ـــر الـــذي أصـــدرتھ حـــول الواليـــات املتحـــدة ألامركيـــة  قر ـــ التَّ عـــذيب  ضـــة التَّ أنَّ   2006مـــاي  19ملنا

ــــ اص إ ــــ ضــــة  اعتقــــال ألا هاكــــا التفاقيــــة منا ل بحــــّدِ ذاتــــھ ان ِ
ّ شــــ ُ همــــة  ًّ و بــــدون  ــــر ُمســــ أجــــل غ

ل  ِ
ّ شــــــ ُ ــــــ  ســــــانية أو املهينــــــة ال ــــــره مــــــن ضــــــروب املعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو الالإ عــــــذيب و غ التَّ

ها حدة ألامركية طرفا ف   .3الواليات املتَّ
نفيـــذي نفيذيـــة ذلـــك القـــرار التَّ س  كمـــا شـــملت القـــرارات التَّ ـــري و الـــذي بموجبـــھ أمـــر الـــرئ الّسِ

ـــــة  ـــــ أيَّ وصـــــل إ غيـــــة التَّ ن  ن ألامـــــركي ـــــ محادثـــــات املـــــواطن جســـــس ع بـــــوش وكالـــــة ألامـــــن القـــــومي بالتَّ

                                                 
  
سان ،  :أنظر 1 تجزون  الواليات املتحدة ألامركية ، تقرر ملنظمة مراقبة حقوق إلا   .2004مقاتلو العدو امل

http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2k4/abovelaw6.htm  
 
رنت 2006تقرر منظمة العفو الدولية السنوي لعام : أنظر  2  : ، موقع املنظمة ع إلان

www.amnesty.org  
همة أو محاكمة ، منظمة : أنظر  3 س إلانفرادي بدون  عد ثالث سنوات ، ع املاري يظل  ا الواليات املتحدة ألامركية 

 :، املوقع  2006جوان  22العفو الدولية ، 
 www.ara  amnesty.org   
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ــــ ذلــــك ابيــــة دون استصــــدار أمــــر قضــــائي ُيج شــــأن عمليــــات إر يفة 1معلومــــات  ــــ ،  فقــــد كشــــفت 
ــورك تــايمز" ر " نيو ســم ــ د ــذه الفضــيحة  ــادي عشــر مــن  2005وقــائع  جمــات ا عــد  ــھ  ــدة أنَّ مؤّكِ

ريـــــد  املـــــات الهاتفيــــة الدوليـــــة وال س الدولـــــة ، امل ر راقبـــــت وكالــــة ألامـــــن القـــــومي طبقــــا لقـــــرار رئــــ تم ســــ
حـــدة ألامركيـــة دون أمـــر  شـــون داخـــل الواليـــات املتَّ ع ـــي ملئـــات بـــل و ربمـــا لـــآلالف مـــن النـــاس  رو إلالك

ـ إطـار مـا أطلقـوا  2002بدايـة مـن عـام قضائي طوال السـنوات الـثالث املاضـية  تـارخ صـدور القـرار ، 
اتفيـــــة قـــــذرة مرتبطــــــة بالقاعـــــدة" عليـــــھ  ــــــذه "2أرقـــــام  ـــــ  نفيذيــــــة مـــــا جـــــاء  ب الســـــلطة التَّ ، ولـــــم ُتَكـــــّذِ

جمــات  ــ أعقــاب  نصــت  ــ برنــامج التَّ ــ وقــت الحــق ، باملوافقــة ع س بــوش ،  يفة ، إذ أقــرَّ الــرئ ــ ال
تم ــــادي عشــــر مــــن ســــ نظــــيم :"ر قــــائال ا اص لهــــم صــــالت معروفــــة ب ــــ ــــ أ نصــــت ع أنــــھ ســــمح بالتَّ

ابيــــــة املرتبطــــــة بــــــھ  ــــــ ضــــــربت واشــــــنطن و ... القاعــــــدة و املنظمــــــات إلار فــــــبعض خــــــاطفي الطــــــائرات ال
ـــ  ـــورك  حـــدة ألامركيـــة مـــع رفـــاق لهـــم خـــارج الـــبالد  2001نيو أجـــروا اتصـــاالت مـــن داخـــل الواليـــات املتَّ

جمــات ، لكــنَّ  عــد فــوات ألاوانقبــل ال علــم ذلــك إالَّ  حــدة ألامركيــة لــم  ــھ يمكــن  3"الواليــات املتَّ ، إالَّ أنَّ
نصـــت هدفة مـــن برنـــامج التَّ ـــ املســـ قـــابي  4القـــول بـــأنَّ ألاقليـــة املســـلمة  ظـــام الرَّ ـــ أنَّ الّنِ الـــذي 5 بـــل ح

امس من جوان  ـ و الذي كان مـن املفـ 2002أعلنت عنھ وزارة العدل ألامركية  ا روض أن يرمـي إ
هـــم ال  َّ أكـــد مـــن أ ا للتَّ حـــدة ألامركيـــة ســـنو ـــ يـــزورون الواليـــات املتَّ ن مليـــون أجن مراقبـــة خمســـة و ثالثـــ
ـ مئـة ألـف مسـلم و عربـي يقيمـون بالواليـات املتحـدة  لون خطرا ع ألامـن القـومي ، تـمَّ فرضـھ ع ِ

ّ ش ُ

  .6ألامركية
                                                 

1 Jason Leopold, Bush Authorized Domestic Spying before 9/11,Truthout, Friday 13 January 2006, 
http://www.truthout.org/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/48/16920  

يم نادية ، املرجع السابق ، ص : أنظر  2  . 136لي
بادل املعلومات : أنظر  3 قول وكالة التجسس ألامركية ت : السرة ، بوش الغارق  مشاكل داخلية يدافع عن برنامج التنصت و

عرف ، الوفاق ، السنة التاسعة ، العدد  ص من القاعدة فإننا نرد أن    :، ع املوقع  221إذا إتصل بك 
www.grettings.irna.com   

ر العدل ألا  4 عد أصدر وز ن املعتقل و محاميھ  جون  يمنحها صالحية التنصت ع أي اتصال يتم ب يئة ال ي أمرا إ  مر
ابية ، للمزد أنظر سهيل أعمال إر ذا الاتصال ل ستخدم  ن  ج ذا ال ا موضوعيا  أنَّ  ناك ش ر العدل بأن  :  شهادة من وز

رات املدنية  الواليات املتحد ، ا ادي عشر من أيلول منار الشورب عد ا ر ، مجلة املستقبل العربي ، / ة ألامركية  تم س
ر  85العدد   .17، ص  2002، نوفم

دود  ومراقبة  5 هم ع ا اصة  ع ا ذا النظام التقاط صور فوتوغرافية للزوار ألاجانب و أخذ بصمات ألاصا يتضمن 
جرة ألاجانب الذين يقيمون بالواليات املتحدة ألامركية  شديد ع أجهزة ال را ال ل منتظم ، و أخ ش ن يوما  ملدة تزد عن ثالث

رة الدخول ، أنظر  ددة  تأش رة إلاقامة امل عاد ألاجانب الذين يتخطون ف ا : إل نصت  ، ... أمر القضاء يكفل للسلطات حق التَّ
ر  19إسالم أون الين نت ،    ، املوقع 2002نوفم

www.islamonline.net  
ا : أنظر  6 ن  أمر نصت و املراقبة ضد املسلم تار إلاسالمي ،  املوقع ... سياسات التَّ سان ، امل قوق إلا هاك صرح     :إن
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ـــــراف الســـــ عـــــد أســـــبوع واحـــــد مـــــن اع ـــــھ  ـــــ كمـــــا أنَّ نصـــــت ع هـــــا إجـــــراء التَّ لطة التنفيذيـــــة بموافق
فية أمركية عن أنَّ أجهزة ألامن بالواليـات  حدة ألامركية ، كشفت تقارر  اص بالواليات املتَّ أ

ــــ أعقــــاب  ــــذت  حــــدة ألامركيــــة نفَّ ــــة  11املتَّ حقــــق مــــن عــــدم وجــــود مــــواد نوو ر عمليــــة ســــرة للتَّ تم ســــ
ر من مئة موقع ي ة  أك هـا ، وأشـارت ُمِشعَّ يطـة  وجـد بـھ مسـلمون بالعاصـمة واشـنطن و املنطقـة امل

اتــب ومخـــازن فضــال عـــن  ة شـــملت مســاجد ومنـــازل و م ــ أنَّ عمليـــة رصــد املـــواد املُِشــعَّ تلــك التقـــارر إ
َعـدُّ مـن الوجهـة  ُ ـ  هة  خمس مدن أمركية ، وقالـت تلـك التقـارر أنَّ العمليـة السـرة ال مواقع مشا

ـــ القانونيـــ عـــد  ـــ الـــرُّغم مـــن اســـتخدام أجهـــزة تكنولوجيـــة ترصـــد إلاشـــعاع عـــن  ش ، ع ة عمليـــة تفتـــ
ـذه  ـماح بمثـل  لـة بالسَّ وَّ جهـات القضـائية امل ـ تـرخيص مـن ا صول ع ت دون ا عض ألاحيان ، َتمَّ

ـــ " يـــو آس نيـــوز آنـــد وورلـــد روبـــرت "، وكانـــت مجلـــة 1العمليـــات ـــذه القضـــية  ل مـــن كشـــف تفاصـــيل  أوَّ
رونيــــة الصــــادرة يــــوم ــــ ر  26ها إلالك ســـــم ، إذ ذكــــرت أنَّ مكتــــب التحقيقــــات الفيدراليـــــة  2005د

حـدة  ـا املسـلمون بالواليـات املتَّ ات ملراقبة املساجد وأماكن أخرى يرتاُد ووزارة الطاقة قاما بآالف املهمَّ
ة محتم هـــدف البحـــث عـــن مــواد ُمِشـــعَّ ، وكانـــت عمليـــات 2لـــةألامركيــة خـــالل الســـنوات الـــثالث املاضــية 

ـــن يحملـــون  بـــا ممَّ هـــار ، كمـــا أنَّ جميـــع مـــن خضـــعوا لهـــا تقر يـــل أو ال ـــ اللَّ ش أو املراقبـــة تحـــدث  فتـــ التَّ
ـــ وقـــت مبكـــر مـــن عـــام  رنـــامج الســـري بـــدأ  ســـية ألامركيـــة ، وأضـــافت املجلـــة بـــأنَّ تطبيـــق ذلـــك ال ج ا

20023.  
ـــــد مـــــن محنـــــة ـــــذا ألامـــــر مـــــن شـــــأنھ أن يز ـــــا  ال شـــــكَّ أنَّ  جعـــــل مـــــن أفراد ألاقليـــــة املســـــلمة ، و

مــــــات  ــــــات ، ألامــــــر الــــــذي جعــــــل املؤسســــــات و املنظَّ ر قــــــوق و ا ــــــ ا ن مــــــن الدرجــــــة الثانيــــــة  مــــــواطن
جـــرة إلاســـالمي  ســـاءل مركـــز ال ـــُر عـــن ذلـــك صـــراحة ، إذ  ِ

ّ َع ُ حـــدة ألامركيـــة  ـــ الواليـــات املتَّ إلاســـالمية 
ن ملجــــرَّ " ــــ املســــلم جســــس ع يــــة ؟كيــــف يــــتمُّ التَّ ي م الّدِ هــــم يمارســــون شــــعائر َّ ، كمــــا قــــال مجلــــس 4د أ

ــر"العالقــات ألامركيــة إلاســالمية  هــا " : "ك غلــب عل ــ دولــة  ــ دولــة يحكمهــا القــانون ، بــل  عــد  نــا لــم  إنَّ

                                                 
 

www.islamselect.com  
رونية و بزعم إعداد قنبلة قذرة أحمد: أنظر  1 عد فضيحة رصد الاتصاالت الهاتفية و إلالك جدا و مخزنا 120: عبد الهادي ،  م

ن أخضعت ملراقبة سرة منذ عام  ا ، الوطن ، اململكة العربية السعودية ، السنة السادسة ، العدد  2001و مكتبا ملسلم  أمر
1913 ،  

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-25  
بأ املعلوماتية : أنظر  2 هدف البحث عن مواد مشعة ، شبكة النَّ نصت ، مراقبة مساجد  الواليات املتحدة ألامركية  فضيحة التَّ

ر  26،  سم  :، ع املوقع  2005د
 www.annabaa.org   

نصت ، نفس املصدر : أنظر  3  .فضيحة التَّ
 .نفس املصدر : أنظر   4
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ـــ كســـب عقـــول  ل بـــال شـــك أزمـــة واشـــنطن  ِ
ّ َشـــ ُ ة ، وإنَّ مـــا يحـــدث س ســـتور قـــوق الدُّ ـــ ا ـــوف ع ا

ن   حدة ألامركيةوقلوب املسلم ن بالواليات املتَّ سلب حرة املسلم ُ نما    . 1"العالم ، ب
ـات وحقــوق  ر رام ا شـدق بـاح َّ سـاؤل حـول مـآل الديمقراطيـة و ال ـره يـدعونا لل ـھ و غ ـذا كلُّ
عانيــھ  عــد مــا عانــاه والزال  حــدة ألامركيــة ، والــذي ال نجــد لــھ أيَّ أثــر  ســان مــن طــرف الواليــات املتَّ إلا

ن مهمـا كانـت املس يون للمسـلم ـلي ھ الصَّ ية الذي ُيكنُّ قد و الكرا رجم بصدق مدى ا لمون و الذي ي
ر إالَّ  تم ـــادي عشـــر مـــن ســـ ـــ اخـــتالف طـــوائفهم منـــذ ألازمنـــة الغـــابرة و مـــا أحـــداث ا هم و ع ســـيا ج

ن مي العنصري ضد املسلم رير التَّ ة لت جَّ ُ.  
  

ولية للتمي العنصري  :ثالثا  تجرم املواثيق الدَّ
قــــــوق         و  ــــــ القــــــانون الــــــدَّ ــــــا  مهــــــا دورا محور ــــــ وتحر ــــــ العنصــــــري أو العر مي تلعــــــب إدانــــــة التَّ

ـ  جرمـة وذلـك  ـذه ا د ع تحـرم  قوق املدنية والسياسية أكَّ اص با و ا سان ، فالعهد الدَّ إلا
ـــ العنصـــري لعـــام  2نـــّصِ مادتـــھ الثانيـــة مي ال التَّ ـــ جميـــع أشـــ وليـــة للقضـــاء ع  1965، و الاتفاقيـــة الدَّ

هـــا  عـــة م ا ـــ املـــادة الرَّ ول ألاطــراف بمقت ـــُجُب الـــدُّ ــ العنصـــري، إذ  مي ول ألاطـــراف عـــن التَّ َتنهــ الـــدُّ
ق أّيِ  ـات القائلـة بتفـوُّ ظر ـار أو النَّ ـ ألاف نظيمـات القائمـة ع عايات والتَّ ـة جماعـة  جميع الـّدِ ِعـرق أو أيَّ

ـــ  مي يـــة والتَّ ال الكرا ل مـــن أشـــ ـــز أّيِ شـــ عز ريـــر أو  ـــ تحـــاول ت ـــ واحـــد، أو ال مـــن لـــون أو أصـــل ِإث
ن القائمـة ، وتطالـب  ـ ظـّلِ كـل القـوان هـا  ن  ّلِ املقيمـ ة ل ساو ماية امل ر ا ها بتوف ن وتطال العنصر

ال ــــ جميــــع أشــــ وليــــة للقضــــاء ع ومــــات بمعاقبــــة كافــــة أعمــــال  إلاتفاقيــــة الدَّ ــــ العنصــــري ا مي التَّ
ــــــ  يات الوطنيــــــة وذلــــــك حســــــبما يق وح العنصــــــرة أو العرقيــــــة أو العصــــــ ــــــ تــــــدفعها الــــــرُّ العنــــــف ال

ومــات باعتبــار ) أ(4القــانون، وُتلــِزُم املــادة  حديــد ا ــ وجــھ التَّ كــل عمــل مــن أعمــال "مــن إلاتفاقيــة ع
ــذه ألاعمــال يُ  ــ  ــ آخــر العنــف أو تحــرض ع ــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إث رتكــب ضــد أّيِ ِعــرق أو أيَّ

هــا القــانون  عاقــب عل لهــا، جرمــة  ــ ذلــك تمو شــاطات العنصــرة، بمــا  َّ كمــا ". وكــذلك كــل مســاعدة لل
ـــ  ســـان بــدون تمي هـــا كــل إ ــع  ــ يجـــب أن يتمتَّ قـــوق ال د ا عــّدِ

ُ ـــذا املبــدأ بـــل و  امســة  ــد املـــادة ا ُتؤّكِ
  .                                                    أودي عر أو لغوي 

                                                 
ا ، املصدر السابق : أنظر  1 ن  أمر نصت و املراقبة ضد املسلم  .سياسات التَّ
قوق املدنية و السياسية ع أنھ  2 قوق تتعهد كل دولة طرف " :تنص املادة الثانية من العهد الدو ل رام ا ذا العهد باح  

ب العرق، أو  س ها، دون أي تمي  ن  والي جميع ألافراد املوجودين  إقليمها والداخل قوق  ذه ا ها فيھ، وبكفالة  رف  املع
، أو ا ، أو ألاصل القومي أو الاجتما ر سياس ين، أو الرَّأي سياسيا أو غ غة، أو الّدِ

س، أو اللُّ ج سب، أو اللون، أو ا َّ روة، أو ال ل
ر ذلك من ألاسباب  ."غ
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عصـــــب  ال التَّ ــــ كافــــة أشــــ شــــأن القضــــاء ع حـــــدة  عــــة مــــن إعــــالن ألامــــم املتَّ كمــــا أنَّ املــــادة الرا
ول  ين أو املُعتقــد تطالــب الــدُّ ــ الــّدِ ن ع ــ القــائم مي ين "والتَّ ــ أســاس الــّدِ ــ ع ئصــال أّيِ تمي بمنــع واس

عصب القائم ع أساس الدين"، و"دأو املعتق افحة التَّ ر املالئمة مل داب خاذ جميع التَّ   ..." إّتِ
ومــات بمعاقبــة     ــ العنصــري ا ال التمي ــ جميــع أشــ وليــة للقضــاء ع وتطالــب إلاتفاقيــة الدَّ

يات الوطنيـــة وذلـــك حســـبما  وح العنصـــرة أو الِعرقيـــة أو العصـــ ـــ تـــدفعها الـــرُّ كافـــة أعمـــال العنـــف ال
و حول ما إذا كـان مـن الواجـب معاقبـة  ساؤل قائما  ظل القانون الدَّ َّ يق القانون ، لكن يظل ال
ن  شـــرعات خاصـــة أم الاكتفـــاء بمعاقبتـــھ مـــن خـــالل القـــوان ح مـــن خـــالل ســـّنِ  العنـــف املـــدفوع بـــالتَّ

جنائية العادية فحسب ؟    . ا
ــ أنَّ الع ــل  عــض البلــدان موقفــا يتمثَّ ح يجــب تجرمــھ بصــوره خاصــة وقــد اتخــذت  نــف املــدفوع بــالتَّ

ــ جميــع  ــرح التفاقيــة القضــاء ع يــة ، لكـنَّ الــنَّص الصَّ شــرعات خاصــة بجــرائم الكرا مـن خــالل ســّنِ 
ــ معاقبــة العنــف  عوة إ ــد عــن الــدَّ قطــة، فــال يز ــذه النُّ ــمت حيــال  م الصَّ ــ ــ العنصــري يل مي ال التَّ أشــ

ح بدون أن ي   .1صف وسيلة العقوبةاملدفوع بالتَّ
يــة         ــ العنصــري وكرا مي افحــة العنصــرة والتَّ و مل كمــا أنَّ برنــامج العمــل الصــادر عــن املــؤتمر الــدَّ

عصب املرتبط بـذلك ـ 2ألاجانب والتَّ شـور  ي /ينـاير 25، وامل ـ 2002كـانون الثـا ومـات إ ، لـم َيـْدُع ا
يــ َدة خاصــة بجــرائم الكرا ن محــدَّ ــام باعتبــار إصــدار قــوان ــ القضــاة عنــد إصــدار ألاح ــھ يو ة، ولكنَّ

ًدا ح عـامال مشـّدِ ـ . دافع التَّ ومـات ع صـوص ا ـ وجـھ ا ـر ع قر ر العتبـار "وحـثَّ التَّ اتخـاذ تـداب
جـــــرائم بـــــدون عقـــــاب  ـــــذه ا يلولـــــة دون مـــــرور  ـــــام ل ًدا عنـــــد إصـــــدار ألاح وافع عـــــامال مشـــــّدِ ـــــذه الـــــدَّ

  ".وضمانا لسيادة القانون 
ر  ــداب ُد برنــامج العمــل مجموعــة مــن التَّ عــّدِ ــا للتعامــل 3 كمــا  ومــات اتخاذ ــ ا ــ ع ب ــ ي ألاخــرى ال

جتــھ ــ مجموعهــا قائمــة مفيــدة مــن إلاجــراءات . مــع العنــف املــدفوع بــالتح وملعا ر  ــذه التــداب ــل  وُتمّثِ
                                                 

حدة ألامركية: أنظر  1 هم من العرب أو  "نحن لسنا العدو: "الواليات املتَّ ن أ
َ
ن ومن ُيظ ية ضد العرب واملسلم جرائم الكرا

ر تم ادي عشر من س عد ا ن      :أيلول ، ع املوقع /املسلم
www.hrw.org  

رة من  2 قيا  الف ية ألاجانب   دوربان  بجنوب إفر مي العنصري و كرا افحة العنصرة و التَّ و مل عقد املؤتمر الدَّ  31لقد ا
ر  7أوت و إ غاية  تم مي العنصري،  2001س سانية والتَّ ج رك ع نحو خاص ع القضايا ا م توصياتھ ال ن أ ، وكان من ب

طروال  س والطبقة والعنصر وألاصل العر ، للمزد أنظر ورقة  سيما ا ج جوانب الذي يقع عندما يتداخل نوع ا املتعدد ا
جزرة نت   : حول املؤتمر ع موقع ا

 www.aljazeera.net  
ر ما ي 3 داب ذه التَّ   : وتتضمن 

  شاء جماعات عمل من جهود الالَّزمة إ سيق ا ن لت ن والوطني لي ن و مسؤو تنفيذ القانون امل لي الزعماء امل
ح عامل مع العنف املدفوع بالتَّ  .للتَّ
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ــ جميــع  ــ اتفاقيــة القضــاء ع ول ألاطــراف  هــا الــدُّ ن  ســتع ــ يمكــن أن  ــ العنصــري ، ال مي ال التَّ أشــ
ح افحة العنف املدفوع بالتَّ حدة ألامركية مل ها الواليات املتَّ   .ومن بي

سـان قوق إلا ن  1 كما أكد املؤتمر العال  اص املنتمـ ـ ـ أن تضـمن لأل مـن جديـد واجـب الـدول 
ــات ألاساســية ممارســة ك ر ســان و ا انيــة ممارســة جميــع حقــوق إلا ــ أقليــات إم املــة وفعليــة دون إ

ــ أقليــات  ن إ اص املنتمــ ــ ــ قــدم املســاواة التامــة أمــام القــانون وفــق إعــالن حقــوق ألا ــ و ع أي تمي
ة ية أو لغو ية أو دي   .2قومية أو إث

ــ  ســان أمــام القــانون ، فــنصَّ ع قــوق إلا هــا إلاعــالن العــال  ــ نــصَّ عل قــوق ال ــھ مــن أول ا كمــا أنَّ
عامـل أن يولد الناس جميعه هم أن  را وعلـ بـوا عقـال و ضـم قـوق ، وقـد ُو ـ الكرامـة و ا ن  سـاو م م

عضا بروح إلاخاء و الكرامة   .عضهم 
  

  خاتمة
ر       تم ـادي عشـر مـن سـ ـ ا ـ الواليـات املتحـدة ألامركيـة  ـ وقعـت  رات ال  2001لقد أّدت التفج

ن داخـــل الو  ـــر النظـــرة ألامركيـــة تجـــاه املســـلم ُّ غ ـــ  ـــؤالء مـــن إ ى  اليـــات املتحـــدة ألامركيـــة ، فلقـــد عـــا
ــــو مــــا ترجمتــــھ إلاعتــــداءات و الاضــــطهاد الــــذي مــــورس  ــــي و  ــــ العنصــــري داخــــل املجتمــــع ألامر التمي
افحــــة  ــــ جــــاءت تزامنــــا مــــع بــــروز فكــــرة م ن ال ــــ تطبيــــق القــــوان ــــ العنصــــري  م ، وكــــذلك التمي ضــــد

ئصال جذوره ، فبصدور قـانون بـات اب و اس ش املسـاجد و إلار ـ مراقبـة و تفتـ روت أكـت تـمَّ البـدء 
ــ  ــ ألاقليــات املســلمة  ا القــرارات التنفيذيــة جــاءت وبــاًال ع ريــة، وبــدور تجميــد أرصــدة املنظمــات ا
ا  ــ هداف وا ن أيــن كــان الاســ ســي هم كشــهود رئ الواليــات املتحــدة ألامركيــة، فــتمَّ اعتقــال العديــد مــ

ن ، وتــمَّ  ــ معتقــل  للعـرب و املســلم هــم  ن ومـن ثــمَّ الــزج  ــر شــرعي ن أعــداء غ اعتقــال عــدد آخـر كمقــاتل
ن أيــن عانــت ألاقليــة  املــات املــواطن ــ م جســس ع ــت و التَّ ســمح التنصُّ غوانتانــامو ، وتــمَّ إصــدار قــرار 

                                                 
 

 ح  .دعم جميع البيانات عن العنف املدفوع بالتَّ
 ح قوق املدنية ال ُتحّرِم العنف املدفوع بالتَّ ن ا طبيق الصارم لقوان                                                                    .ضمان التَّ
 ح جرائم املدفوعة بالتَّ حقيق  ا ن ع تنفيذ القانون ع التَّ  .تدرب القائم
 رام سامح و الاح َّ مية ال                                                                            . وضع املواد التعليمية الالزمة لتعليم الصغار أ
  صعيد الا مي العنصري إ مواجهة التَّ ال التَّ راف بحاجة كل الدول ألاطراف  اتفاقية القضاء ع جميع أش ع

ا   ية إلاسالم ع مستوى العالم، "ا حدة ألامركية: أنظر  مشاعر العداء للعرب وكرا نحن لسنا : "الواليات املتَّ
 .املصدر السابق   "العدو

نا من  1 سان املعقود  في قوق إلا نا، صادر عن املؤتمر الدو   . 1993حزران  25إ  14يقصد بھ إعالن و برنامج عمل في
، املرجع السابق، ص .أ: أنظر  2 ن الفتالوي، موسوعة القانون الدو  . 303د سهيل حس
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ره بالرغم من كون الواليات املتحدة ألامركية قـد صـاد ھ و غ ذا كلُّ را،  ذا القرار كث قت املسلمة من 
ا ينصُّ ع تحرم التمي العنصري    .  ع اتفاقية التمي العنصري كما أنَّ دستور

ر        تم ها أحداث س حديات ال فرض ـ  –ضمن اعتبـارات أخـرى  –لقد كان للتَّ ـ التأكيـد ع ـا  دور
ــذه ألاحــداث  ــي، ولــئن أّدت  ســيج العــام للمجتمــع ألامر ــ معانــاة أن الوجــود إلاســالمي أصــبح مــن ال إ

ـــاتف مـــن أجـــل  هـــة داخليـــة تت ـــ ظهـــور ج ـــ العنصـــري فقـــد أّدت وباملقابـــل إ ألاقليـــة املســـلمة مـــن التمي
ن للـدين إلاسـالمي قـد  ن، بـل إن عـدد املعتنقـ يم املغلوطـة حـول إلاسـالم واملسـلم يح املفـا ـ إعادة ت

يجة إلاقبال الهائل ع الكت عد تلك ألاحداث ن وظة  رة م شرح إلاسالمازداد بوت     .ب ال 
 

ها م النتائج املتوّصل إل   :أ
ـادي أحـداث تركـت -      ر مـن عشـر ا تم ـ أثـاًرا 2001 سـ يـاة مجـاالت كافـة ع  الاجتماعيـة ا

ـي، املجتمـع داخـل والعسـكرة والاقتصـادية والسياسـية ـ بـدوره أدى والـذي ألامر  العديـد تقلـيص إ
ـات مـن ر ن ووضـع العامـة ا ها ـ تنافـت طارئـة قـوان  ألامركيـة الديمقراطيـة مبـادئ مـع مضـمو

سان حقوق  ومبادئ   .إلا
ــ كــل مــا يمــت  -      عــة لالعتــداء ع وظفــت الواليــات املتحــدة ألامركيــة فكــرة حمايــة ألامــن القــومي كذر

ي رة إلاسالموفوبيا  أوساط املجتمع ألامر   .لإلسالم بصلة، مما نجم عنھ تنامي ظا
ـادي أحـداث املتحـدة واليـاتال وظفـت - ر مـن عشـر ا تم ـروب مـن مجموعـة لشـن 2001 سـ  ا

ها لتحقيق    .والاقتصادية والعسكرة السياسية مصا
ـرب توظيـف - ـ ا ـاب ع  بمشـروع عـرف فيمـا ألاوسـط الشـرق  خارطـة رسـم إعـادة أجـل مـن إلار

جديد ألاوسط الشرق  رة عنھ أعلنت الذي ا ارجية وز س ألامركية ا ا را   .كوندال
 

  :التوصيات
اب ربط عدم -     الديانات جميع دو مؤتمر عقد خالل من وذلك ،)إلاسالم تحديدا( بالديانات إلار

ـوار لغة ع والاتفاق سـامح ا ـاب العنـف ونبـذ وال ـ التحـرض وعـدم وإلار ـ آلاخـر، ع رك ـ وال  ع
ن العـرب عـن حقيقـة صـورة نقـل ھ لعـدم واملسـلم س إلاسـالم وأن إلاسـالم شـو ـاب رديفـاً  لـ  لإلر

  .الغرب  شاع ما عكس
ن، الكيـل عـدم -   جمـات وتوظيـف اسـتغالل ـ بمكيـال ابيـة ال هـاك ـ إلار سـان حقـوق  ان ـرر إلا  كم

اربة اب مل   .إلار
ـ مـؤتمر عقـد ضـرورة -   ـاب عرـف لتحديـد دو ـ بإجمـاع لإلر  املناسـبة إلاجـراءات وضـع ثـم ومـن دو

افحتھ د مل   .بالدول  خاصة مصا لتحقيق اً يسياس توظيفھ من ل
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كم شهر إلافالس   *غل يد املدين كأحد آلاثار املالية 
  

ي مراد  )1( عمرا
قوق '' أ''أستاذ محاضر  )1( عنابة،  ،جامعة با مختار ،، كلية ا

جزائر  .ا
 
  : ـصامل

كم شهر إلافالس املتمثل  غل يد املدين املفلس  ذه الدراسة أحد آلاثار املالية  تناولت 
ي لھ بالتعرف بمضمونھ بوجوب امتناع املفلس قانونا عن إدارة أموالھ  بتحديد املبدأ القانو

سة  حل محلھ وكيل التفل كم أو الذي تؤول إليھ  املستقبل و ذا ا اململوكة لھ وقت صدور 
ره من ألانظمة القانونية  ه عن غ رراتھ وتحليل الطبيعة القانونية لغل اليد وتمي لتصفية أموالھ وم

سبة للتصرفات القانونية وإبراز نطاق غ ن ما يدخل  نطاق غل اليد بال ل يد املدين املفلس ب
ر اململوكة للمدين والنفقة  ن ما يخرج عن نطاق الغل من ألاموال غ والفعل الضار وألاموال وب

صية   .املقررة لھ ولعائلتھ والدعاوى ال
   :فتاحيةامللمات ال

  .إلافالس، ألاثر املا ،املفلس، غل اليد

  
  
  

   
  
 

 

  
 

                                                 
شر املقال 15/05/2018، تارخ مراجعة املقال 15/03/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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Restrictionof the debtor's hand, as one of the financial effects of the bankruptcy 

ruling 
Summary: 

This study deals with one of the financial effects of the judgment which declares 
the bankruptcy, which consists in the divestiture of the bankrupt administration and 
the disposition of its property. It determines the legal concept with the identification 
of its content, which consists of the debtor's obligation in bankruptcy to refrain from 
managing his property, this obligation applies to the future owner, he is replaced by 
the Trustee to liquidate these assets. It also addresses the legal nature of divestiture 
and its deference to other legal systems, and also shows the scope of the divestiture of 
the debtor's bankruptcy. 
Keywords:  
Restriction, Bankrupt, Financial effects, bankruptcy. 
 
Dessaisissement du débiteur failli comme l’un des effets financiers du jugement 

prononçant la faillite 
Résumé: 

Cette étude traite l’un des effets financier du jugement prononçant la faillite qui 
prive le failli de l'administration et de la disposition de ses bien. nous déterminerons 
le principe juridique régissant le dessaisissement du failli de ses biens actuels et 
potentiels et sa substitution par le Syndic dans la liquidation de ses biens. Nous 
traiterons également son champ d’application et sa différence avec les autres 
systèmes juridiques. 
Mots clés : 
Dessaisissement, Le failli, Les effets  financiers, la faillite. 
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 مقدمة
ون  ن التجار ي رابطة ب لقات امل من خاللها دائنا إن املعامالت التجارة تفرز سلسلة من ا

ن لھ عن  امھ قد يؤدي إ تخلف التجار الدائن نفيذ ال ومدينا  الوقت نفسھ وبالتا فإن إخاللھ ب
ر من ألاحوال إفالسهم ب  كث س هم مما  اما   .تنفيذ ال

رتبة عنھ  نصوص خاصة  القانون  ام الافالس و آلاثار امل جزائري أح لقد نظم املشرع ا
  .ولم يكتف بالقواعد العامة التجاري 

ي  سر املادي إ حالة العسر املادي،  و املع القانو و انتقال املدين من حالة ال وإلافالس 
و إجراء نص عليھ القانون للتنفيذ ع أموال املدين التاجر بقصد تصفية أموالھ تصفية  لھ 

هم يھ وتحقيق املساواة بي   .جماعية لصا دائ
عد التو  ضيقا ماديا عابرا بل يجب أن يو  )1(قف عن الدفع املوجب لشهر إفالس التاجرال 

جز حقيقي يمنع التاجر من  ها بحيث تدل ع  باملركز املا للتاجر  وضعية حرجة ميئوس م
  .  الوفاء بديونھ  مواعيد استحقاقها

جز ا و ال رر شهر إلافالس  عزع ومن ثم فمعيار التوقف عن الدفع الذي ي قيقي الذي ي
يھ إ خطر محقق ح  ولو كانت لديھ أموال تزد عن  معھ ائتمان التاجر وتتعرض بھ حقوق دائ
ر تاجر وتوقف عن دفع ديونھ  شهر إفالسھ طاملا لم يتوقف عن الدفع، فإذا كان املدين غ ديونھ فال 

و عدم كفاية أموال املدين    .للوفاء بديونھفإنھ يصبح  حالة إعسار، وإلاعسار 
جزائري ن املشرع الفرس  عدم تنظيم حالة إلاعسار بإجراءات  ولقد انت املشرع ا

سبة لإلفالس ،  فإذا ما توقف التاجر عن سداد ديونھ التجارة فانھ )2(تصفية خاصة كما فعل بال
كم شهر إلافالس   .يخضع 

تصة وم صدر    كمة امل ت عليھ آثار قانونية وإلافالس يصدر بحكم من امل كم ترت ذا ا
ن كافة  ر نافذة  حق جماعة الدائن ها،  وإن تصبح  غ كغل يد املدين عن إدارة أموالھ والتصرف ف

                                                 
شر دار ". املبادئ العامة  القانون التجاري :" جالل وفاء البدري دمحمين 1 جديدة لل جامعة ا  .438ص . 1995. ا
جزائري :" نادية فضيل 2 ة القضائية  القانون التجاري ا سو جامعية. الطبعة الثانية ". الافالس وال . 2007. ديوان املطبوعات ا

جزائر  . 5ص . ا
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رة الربة ها املفلس خالل ف ،  كما أن الذمة املالية للمفلس تصبح خاضعة )1(التصرفات ال قام 
سة تحت رقا ا وكيل التفل ر املدين إلدارة خاصة يتوال كم يص ذا ا كمة،  وبمجرد صدور  بة امل

صا  صية واملالية ع املدين سواء كان  رتب عليھ جميع أثاره ال ي ت  حالة إفالس قانو
ن رتب ع الدائن ا وكذلك أثاره ال ت   .طبيعيا أو اعتبار

ي بنص املادة  جزائري نظرة الافالس القانو القانون التجاري من  225/1وقد تب املشرع ا
جزائري ال تنص ع أنھ  ر صدور حكم مقرر لذلك، ومع : "ا غ ة قضائية  سو رتب إفالس وال  ال ي

س دون  سيط أو التدل   ".التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك ذلك تجوز إلادانة باإلفالس ال
ة ال سو ب إلافالس أو ال جزائري قرر عدم ترت ذا النص أن املشرع ا ن  قضائية بمجرد يب

 ، بعد صراحة ألاخذ بنظرة الافالس الفع جزائري قد اس ون املشرع ا هذا ي التوقف عن الدفع و
جزائي بتوقيع العقوبات املتعلقة بجرائم  ناء  املجال ا ولم يأخذ باإلفالس الفع إال است

س( )2(الافالس ر وإلافالس بالتدل جرائم امل، )لإلفالس بالتقص   .تعلقة باألموال فيما يخص ا
رة الالحقة لصدور حكم الافالس بقوة القانون ودون  شأ عن الافالس أثر ما ينطبق ع الف ي
و غل يد املفلس عن إدارة أموالھ  حاجة لصدور حكم قضائي بھ أو النص عليھ  حكم الافالس، و

ذه ألا  سة محلھ  ذلك تمهيدا لتصفية  حل وكيل التفل ها، و ها ع أو التصرف ف ع ثم موال وتوز
سة   ون لوكيل التفل ق ي شهر الافالس وا كم  رة سابقة لصدور ا ن وأثر رج يمتد لف الدائن
ا املشرع  و وسيلة قانونية أورد ذا إلاجراء  ن، وإذا كان  ة جماعة الدائن ذا إلابطال ملص طلب 

ساءل كيف نظم املشرع  ن، فإننا ن   .ذه آلالية وما  حدود تطبيقهاماية أموال الدائن
 
  

                                                 
شهر الافال 1 كم  ن تارخ التوقف عن الدفع وتارخ ا رة الواقعة ب بة الف رة الر رة الربة الن املشرع نظر يقصد بف س وسميت بف

ر  ون غ كم قد ي رة السابقة ع ا إ تصرفات املفلس خاللها نظرة شك وارتياب فقدر ان املشرع ان سلوك املفلس  الف
ة  ، فوض بات أو عقد بيوع صور ة كمنح  عقود صور ها  يھ أو إخفا عمد إ تبديد أموالھ  إضرارا بدائ ع املشرع شرف ، إذ قد 

يھ أو ال  محل شك وارتياب  ها ما كان ضارا بدائ سقط م رة ل ذه الف اما لتصرفات املفلس خالل  قروف : نقال عن. أح
جزائري : " موس رة الربة  القانون التجاري ا امس". الطبيعة القانونية لف ي. العدد ا قوق . مجلة املنتدى القانو . كلية ا

 .204ص. 2013. سكرةجامعة دمحم خيضر، 
ش عبد الغ 2 جزائري : " طراب شرع ا س  ال ر ". جرمة إلافالس بالتدل قوق . رسالة ماجست .  2005.جامعة باتنة . كلية ا

 . 6ص 
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ي لغل يد املدين املفلساملبد: املبحث ألاول    أ القانو
و غل يد املفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف  إن ألاثر املا الهام الذي يخلقھ حكم الافالس 

سة بالص أو الاتحاد هاء التفل كم و ح إن ذا ا ها منذ بداية صدور  ع  ، إال أن ذلك)1(ف ال 
املة  ليتھ ال يھ بل يظل متمتعا بأ ع انتقال ملكية أموالھ إ دائ ليتھ أو نقصها كما ال  فقدان أ

  .و ملكيتھ ألموالھ
جر ع املدين املفلس وذلك تبعا  وغل اليد كأثر لإلفالس التجاري يختلف عن نظام ا

هما وكذلك ظروف و متطل االت ال تطبق فيھ كل م   .بات التعاملالختالف ا
 

  ن أعمال الادارة و أعمال التصرفمفهوم غل يد املفلس و التفرقة ب: املطلب ألاول 
كم  ها بمجرد صدور حكم شهر الافالس ا ر غل يد املفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف ف عت

سة شرعا وفقها وقضاء ليحل محلھ  ذلك وكيل التفل ي املتفق عليھ   .القانو
 

  :مفهوم غل اليد: ألاول الفرع 
ها بأي  و وجوب امتناع املفلس قانونا عن إدارة أموالھ أو التصرف ف إن مفهوم غل يد املفلس 
ذا  نوع من أنواع التصرف بمجرد صدور الافالس سواء أكانت أموالھ اململوكة لھ وقت صدور 

كم أو ال تؤول إليھ  املستقبل و يحل محلھ   ذلك وكيل التفل كمة ا عينھ امل سة الذي 
ن  قسمة غرماء وذلك ما تق بھ  ها ع الدائن ع ثم ذه ألاموال وبيعها وتوز تمهيدا لتصفية 

كم : " من القانون التجاري بقولها 244صراحة الفقرة ألاو من املادة  رتب بحكم القانون ع ا ي
ها ألاموال ال قد بإشهار إلافالس ومن تارخھ تخ املفلس عن إدارة أموالھ أ ها، بما ف و التصرف ف

سة جميع حقوق و دعاوى  مارس وكيل التفل ب كان، ومادام  حالة إلافالس و ها بأي س س يك
سة   ".املفلس املتعلقة بذمتھ طيلة مدة التفل

ن من  ماية الدائن ون ع ألاعمال والتصرفات ع حد السواء، وذلك  فغل يد املدين ي
شهر الافالس عبث املدين  كم  صدر غل اليد بقوة القانون فور صدور ا هم، و وتقرر املساواة بي

                                                 
ة وإلافالس:" ع البارودي1 جامعية". ألاوراق التجار رة. دار املطبوعات ا  .272ص . 2002. القا
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جنائية توقف املدين  اكم ا ت أمام امل أما إذا لم يصدر حكم الافالس فال محل لغل اليد ح ولو ث
  .عن الدفع

سة بقيام حالة الاتحاد أو الص أو عن طرق هاء التفل ظل غل اليد قائما ح ان التخ  و
سة لعدم كفاية أموالها فيظل غل اليد قائما، ألن حالة  ن، أما اذا أقفلت التفل عن ألاموال للدائن
ة القضائية، أو اذا ما آلت  سو ب ال س الافالس مازالت قائمة، أما اذا عاد املدين ع رأس تجارتھ 

ذه  ها من سداد ديونھ ففي  ستعيد أموالھ إليھ أموال بأي طرق مشروع وتمكن بواسط الة  ا
س لھ أثر رج هاء غل اليد ل ها ألن ان الة ال عل   .با

  
ي ررات غل اليد: الفرع الثا   م

و ألاثر الوحيد لإلفالس الذي يتقرر قانونا  إن غل اليد عن الادارة  أو التصرف  أموالھ 
ررات ال جعلت م ستد دراسة امل و ما  مية البالغة لھ، و   :نھ بتلك الدرجة، ووذلك لأل

هم وانتقاص ما لهم من  - ها إ إلاضرار  س  ن من أعمال املدين املفلس وال قد  حماية الدائن
 .)1(ضمان عام ع أموالھ

ن ع حساب البعض ألاخر ومن ثم  - عض الدائن منع املدين املفلس من القيام بإيثار و محاباة 
هم دار مبدأ املساواة بي  )2(.إ

اص للمفلس والردع العام إن إقر  - جزاء الذي يحقق الردع ا ر نوعا من ا عت ار مبدأ غل اليد 
ره من التجار   .لغ

ذا املبدأ بمجرد صدور حكم شهر إلافالس قانونا ودون الانتظار التخاذ أي إجراء آخر  - إن إقرار 
عد صدور حكم شهر إلافالس يتمكن بموج و لتفادي إعطائھ أي مدة زمنية  ة إنما  ها القول ب

ذا  ب  عد لتغل يده بموجبھ، لذا كان ترت جة أنھ لم يتخذ أي إجراء  ذه املدة ب تصرفاتھ خالل 
و إعالن مسبق ومنع قاطع للمفلس من إبرام أي  ألاثر بقوة القانون و بمجرد صدور حكم إلافالس 

ناة من ذلك، كما أن تقرره سة عدا التصرفات املست و  تصرف خالل مدة التفل هذه الصفة 

                                                 
ة وإلافالس –ون التجاري القان: " مصطفى كامل طھ1  .443ص ". -ألاوراق التجار
و: " محسن شفيق2 ة، إلافالس - القانون التجاري ال ة، ألاوراق التجار وت" -العقود التجار وت.مطبوعات جامعة ال . ال

 .408ص . 1982
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إجراء وقائي كان املشرع موفقا  إقراره قبل أن يقع املفلس  فخ التصرفات القابلة لإلبطال حتما، 
سة رمة خالل مدة التفل عد ذلك للمفلس ليدافع عن تصرفاتھ امل جة إطالقا   .وبالتا ال 

ن من سوء نية املدين،  - فإنھ  الوقت نفسھ فيھ كما أن تقرر مبدأ غل اليد فيھ حماية للدائن
امات أخرى، تضاف إ ديونھ  حماية للمدين نفسھ، وذلك بإنقاذه من إغراق ذمتھ  ديون وال

با  شهر إفالسھ  .السابقة املتوقف عن دفعها وال كانت س
 

ن أعمال إلادارة وأعمال التصرفالتفرقة : الفرع الثالث   ب
شرعات القانونية بتقرر  مبدأ غل اليد عن الادارة فقط ألموالھ أو عن التصرف لم تكتف  ال

سة محلھ  ذلك، بل نصت  ها فقط، وذلك بمجرد صدور حكم شهر الافالس وحلول مدير التفل ف
سة  ذلك كلھ، وح  حل محلھ مدير التفل ع غل اليد عن الادارة و عن التصرف معا  أموالھ و

ن ال كانت تنص ع غل يد امل فلس عن الادارة فقط دون غل يده عن التصرف قد القت القوان
هما معا عديل موقفها، وتداركت ألامر ونصت عل   .نقدا الذعا و بالتا عملت ع 

غل يد املفلس  إن ألاساس الذي يجب أن نب عليھ فكرة أعمال إلادارة و أعمال التصرف ال 
و الذمة املال سة  ها إ وكيل التفل وكل  ها و ذا العنصر الثابت فإن )1(ية للمفلسع ، وانطالقا من 

ذا العنصر، تنقسم إ أعمال حفظ وأعمال إدارة وأعمال  ها ع  ألاعمال القانونية بحسب خطور
  .تصرف

ا خطورة أعمال التصرف أما أعمال إلادارة فتقع موقعا  ر فظ وأك فأقلهما خطورة أعمال ا
ذه و تلك، وطبقا للقواعد ن  فظ بأعمال  وسطا ب ق أعمال ا العامة فإن الفقھ عادة ما ي

  )2(.إلادارة
ون املقصود  سة و ها وكيل التفل وعليھ فاملقصود بأعمال إلادارة  تلك ألاعمال ال يقوم 
ونة للذمة املالية للمفلس استغالال  ثمار العناصر املادية امل ها حماية أو حفظ أو استغالل أو اس م

ر من التخصيص الاقتصادي عاديا دون أن  غ ها إلزام الذمة  املستقبل ودون أن  رتب عل ي
اص ر للمراكز القانونية لأل غ ونة لها أو    .للعناصر امل

                                                 
اص: " دمحم السعيد رشدي1 هضة ا". أعمال التصرف و أعمال إلادارة  القانون ا رة. لعربيةدار ال  .119ص . 1983. القا
ق: " إسماعيل غانم2  .149ص ".محاضرات  النظرة العامة ل
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ق فمن  هية ل شئة أو معدلة أو م ون م وأما املقصود بأعمال التصرف فه ألاعمال ال قد ت
ص أو تلزم مر  ي لل عدل املركز القانو ها أن  سبة للمستقبلشأ   .كزه املا بال

صول  ها ا ون الهدف م سة ي ها وكيل التفل ت من ذلك، أن أعمال التصرف ال يقوم  و
ر عادية يحتاج إ روابط قانونية،  سة  أحوال غ ر عائد من ألاموال تضاف إ أموال التفل ع أك

ها إنقاص الذمة املالية لل ون من شأ ها أو  مجموعها أو وتبعات جسيمة وقد ي مفلس  جزء م
ون  اد ت سبة للذمة املالية للمفلس وتكشف عن سلطة ت ها باملرة وبالتا فه أعمال خطرة بال ها إ

ر عن سلطان وإرادة حرة ومباشرة ع   .)1(كاملة ع املال و
سة بدال عن  ها وكيل التفل املفلس  أموال وتجدر إلاشارة إليھ أن أعمال التصرف ال يقوم 

ر من أعمال  عت ناك من ألاعمال ما  ع نقل حق عي كنقل امللكية، ذلك ألن  سة ال  التفل
ها  رتب عل ها ال تنطوي ع نقل حق عي مثل عقد الايجار فهذه ألاعمال ي التصرف بالرغم من أ

هدد الذمة املالية للمفلس ها أن  سبة للمستقبل ومن شأ ص بال من حيث وجود أو  إلزام ال
  )2(.تحديد رأس املال الذي يوجد بداخلها

  
ي ه : املطلب الثا جر ع املدين املفلسالطبيعة القانونية لغل اليد و تمي  عن نظام ا

إن تحديد الطبيعة القانونية لغل يد املفلس عن التصرفات و إدارة أموالھ بمجرد صدور حكم 
ناك العديد من التصورات يمكن أن شهر الافالس من املسائل ال أثارت ج ر أن  دال فقهيا، غ

هم ستحسن التمي بي ها نظام غل اليد مع أنظمة قانونية أخرى و   .يختلط 
ها تظل  س نزعا مللكيتھ لهذه ألاموال بل إ ها ل إن غل يد املفلس عن إدارة أموالھ والتصرف ف

رتب ع ذلك أنھ  حالة التصفية وبيع أم تقل امللكية مباشرة من املفلس إ ع ملكھ و والھ ت
ها  ذه ألاموال، فإ ئا من  قوقهم وبقى ش ري، كما أنھ لو بيعت أموالھ واستو الدائنون  املش
عود للمدين كامل حرتھ  التصرف   سة بالص  هت التفل ا لھ، وإذا ان عود للمدين بوصفها مل

  .ذه ألاموال
س ضربا من ضروب من جهة أخرى، فإن غل يد  ها ل املفلس عن إدارة أموالھ والتصرف ف

ا املشرع   لية إنما  حاالت عدد عدام ألا لية، وذلك أن حاالت نقص أو ا عدام ألا نقص أو ا
                                                 

 .168ص . املرجع السابق. دمحم السعيد رشدي1
ي2 وا ق: " حسام الدين ألا ي، نظرة ا هضة العربية". مقدمة القانون املد رة. دار ال  368ص . 1972. القا
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ها أن يصدر حكما من القضاء لغل يده لعدم وفاء التاجر  س من ضم ي، ومنھ ل مواد القانون املد
  .بديونھ التجارة
هذ رتبط  شهر و كم  ها املفلس عقب صدور ا و أن التصرفات ال يجر ا التصور أمر آخر 
سليم بھ وذلك ألنھ إن كان تصرفا قابال لإلبطال فإنھ ال . إفالسھ تقع باطلة ذا أمر ال يمكن ال و

ة  ل ذي مص ع أن ل تھ، وإن كان باطال بطالنا مطلقا فإنھ  يجوز التمسك بھ إال ملن تقرر ملص
ستقيم مع ألاثر الذي رتبھ ع مخالفة غل اليد التم ذا ال  س أطراف التصرف فقط، و سك بھ ول

ن هذا التصرف ع جماعة الدائن و عدم جواز الاحتجاج    .و
ون  لية فإن التمسك بھ ي فلو كان تصرفا قابال لإلبطال ع سند من أنھ من نقص ألا

يھ التمسك بھ، وإن  ل ذي للمفلس فقط وال يج لدائ ع أن ل لية مما  عدام ألا كان أحد صور ا
ة أن يتمسك ببطالنھ   .مص

ن املتعاقدين  يحا و منتجا ألثاره فيما ب ون  ذا العقد ي " ولكن من املقرر قانونا أن 
هذا التصرف  مواجهة " املفلس واملتعامل معھ نالك أنھ ال يحتج  هما غاية ما  ل رتب حقوقا ل و

ن ومن ثم ال يجوز للمفلس أو املتعاقد معھ أن يتمسك ببطالن التصرف، كما أنھ جماعة الدائن
ستقيم وبطالن التصرفات  ذا أمر ال  نفيذ ذلك العقد و هما ملزما ب ون كل سة ي بزوال حالة التفل

  .)1(القانونية
ولم يقتصر الفقھ  تحديد جزاء وأثر مخالفة املفلس لغل يده عن إدارة أموالھ أو التصرف 

ند إليھ عدم النفاذ س ر ألاساس الذي  شهر إفالسھ بل امتد كذلك إ تفس ها بصدور حكم    . ف

                                                 
ة:" راشد راشد1 سو جزائري  الافالس وال امسة". القضائية  القانون التجاري ا جامعية. الطبعة ا . ديوان املطبوعات ا

جزائر   .269ص . 2005. ا
من قانون التجارة تق بوجوب غل يد املفلس عن  216وإن كانت املادة : " وكذلك ما قضت بھ محكمة النقض املصرة بقولها

ها من تارخ صدور ا كم بإشهار الافالس وال ت لھ مباشرة الدعاوى املتعلقة بتلك ألاموال وح ال إدارة أموالھ والتصرف ف
ها املفلس  أموالھ منقولة أو  ي إال أن غل اليد ال يق ببطالن التصرفات ال يجر شاطھ القانو ن من  تضار جماعة الدائن

ن مع بقا ا  مواجهة جماعة الدائن ة وإنما يؤدي إ عدم نفاذ ن وحده أن عقار ون لوكيل الدائن ها و ن طرف يحة ب ها 
التوقف عن الدفع وأثره ع حقوق دائ املفلس  ظل قانون التجارة رقم : " شرف مكرم: نقال عن" يطاب عدم نفاذ التصرف

هضة العربية. الطبعة ألاو".  1999لسنة  17 رة. دار ال  .245ص . 2005. القا
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و تطبيق للدعوى البولصية يتقرر بمقت  ب فرق من الفقهاء إ أن غل يد املفلس  فذ
و عدم نفاذ التصرف  مواجهة  القانون، ذا الاتجاه أن الغرض من الدعوى البولصية  وسند 

ر م كان مشوبا بالغش و ترتب عليھ ضررا لھ   .الغ
رض  اصل من املفلس واف سبة للتصرف ا ر بال ر من الغ عت ن  وباملثل فإن جماعة الدائن

يھ هدف من ورائھ إ إلاضرار بدائ   )1(.املشرع أن املفلس 
ل دائن  ي نجد أن يقر ل هذا ألاساس، ذلك أنھ بالرجوع إ القانون املد سليم  لكن ال يمكن ال
عدم نفاذ التصرف  حقھ  ون حقھ مستحق ألاداء وصدر من مدينھ تصرف ضار بھ، املطالبة  ي

امھ وترتب عليھ إعسار املدين أو ا ادة  إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق املدين أو زاد  ال لز
  .إعساره 

سوء نية قاصدا  وبا  ون التصرف الصادر من املدين م ي تطلب أن ي وعليھ فاملشرع املد
علم أن من شأن تصرفھ  ون املدين  ي سوء النية ب يھ، وقد عرف املشرع املد بھ إلاضرار بدائ

رض فيھ سوء النية ومن ثم تحقق الشرط الذي ي ادة  إعساره اف ج لدائنھ رفع إعساره أو الز
  .الدعوى البولصية

ع خالف من ذلك نجد أن املشرع التجاري عندما نص ع غل يد املفلس كأثر مباشر  
ة ع سوء نية  ون تصرفات املفلس منطو رط أن ت ش شهر إفالسھ لم  ووجوبي لصدور حكم 

ن، وبالتا ال يجوز لنا ت ها  مواجهة جماعة الدائن ا عدم سر شروط خارجة عنھ للتقرر  قييده 
  .من باب القياس ال سيما مع اختالف مجال كال من ألامر املقاس عليھ عن ألاخر

سبة لغل اليد  ر وإن كان ع فرض قبولھ يمكن تصوره بال ذا التفس ومن جهة أخرى فإن 
هدف ا عدم نفاذ  هما  هھ بالدعوى البولصية من حيث أن كل شب عن التصرف  ألاموال و 

لتصرف  مواجهة الدائن إال أنھ ال يفسر لنا كيفية سران عدم النفاذ ع الدعاوى والاجراءات ا
ن كم وال تنفذ  مواجهة جماعة الدائن عد صدور ا ها املفلس    .الفردية القانونية ال يجر

كما أن املستقر عليھ فقها وقضاء أن مجال إعمال الدعوى البولصية قاصر ع التصرفات 
  .لقانونية دون أعمال التصرفات املادية أو إلاجراءات القانونيةا

                                                 
رة. دار الفكر العربي". س  القانون التجاري املصري إلافال : "ع حسن يوس1 ا 111ص . 1997. القا عد  .وما 
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ها الوارد بالقانون التجاري  نا فإننا نرى أن غل يد املفلس عن إدارة أموالھ والتصرف ف ومن 
ي ومن حيث  ها  القانون املد شابھ من حيث ألاثر مع الدعوى البولصية املنصوص عل وإن كان ي

هدف إ امل هما  هما شروط متطلبة ونطاق أن كل ل م ن إال أن ل افظة ع الضمان العام للدائن
عضهما فيھ   .تطبيق يختلفان عن 

و نوع من عدم نفاذ التصرف  مواجهة جماعة  كما أن اتجاه الفقھ الراج يرى أن رفع اليد 
ل من ألاموال ال  جزا جماعيا شامال ل ها  جوزا عل ن اذ تصبح أموالھ م ها الدائن جز عل يجوز ا

ن ة جماعة الدائن جما مقرر ملص جز ا ذا ا سة )1(و  با ع ذلك فإن لوكيل التفل ، وترت
ن كما أن لھ التمسك بھ إن كان  عدم نفاذ التصرف  مواجهة جماعة الدائن وحده أن يطالب 

جماعة   )2(.محققا لصا ا
عديال  ذا الرأي أن حكم شهر الافالس يحدث  ن فبعد أن كان وسند  ا  مركز الدائن ر جو

ر منذ صدور حكم  عت سري عليھ تصرفاتھ مادامت خالية من الغش  ر خلفا للمدين  عت الدائن 
ن   . الافالس عضوا  جماعة الدائن

ر  كم تصبح من الغ ن بمجرد صدور ا ذا الاتجاه مؤكدا ع أن جماعة الدائن ستدرك  و
سبة لتصرفات املفلس  هم تصرفاتھبال سري  مواجه   .)3(ومن ثم ال 

رتب عليھ   كم و ن بمجرد صدور ا جز يقع لصا جماعة الدائن ذا الرأي إ أن ا ته  و
  )4(.وضع الاموال املذكورة  حالة عدم قابلية للتصرف

جزا شام ذا الاتجاه من اعتبار غل يد املفلس  ن الوقوف  معرض بيان سند  ر أنھ يتع ال غ
رة محل نظر ذلك أن  ها، فهذه العبارة ألاخ ر قابلة للتصرف ف ع أموال املفلس يجعل أموالھ غ
ر مملوك للمتصرف أو كونھ خارجا عن  ونھ غ ون راجعا ل عدم قابلية املال للتصرف فيھ إما أن ي

ذا التصرف كأ ون ماال عاما مملوكا للدولة و أن القانون يحظر  ون نطاق التصرف أي أن ي ن ي
درة وكذلك حاالت املنع من التصرف املنصوص  ر مشروع كاالتجار  املواد امل محل التصرف غ

ي   .عليھ  القانون املد

                                                 
 .146ص . املرجع السايق. دمحم سامي مذكور 1
هضة العربية". غل يد التاجر املفلس : " حمد هللا دمحم حمد هللا2 رة. دار ال  .33ص . 1992. القا
جت فايددمحم 3 هضة العربيةدا". عمليات البنوك وإلافالس:" ب رة. ر ال  .272ص . 2000. القا
 .176ص . محسن شفيق4
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ذه الصور يجعل من التصرف باطال بطالنا  ومن املستقر عليھ قانونا أن مخالفة أي من 
س بطالنا و عدم نفاذ و ل للتصرفات القانونية ومن ثم  مطلقا وقد سبقت الاشارة اليھ أن غل اليد 
ها ر قابلة للتصرف ف   .فال محل للتقرر بوصف أموال املدين املفلس غ

س عدم نفاذ التصرفات الالحقة للمفلس ع  ناك جانب من الفقھ يرى عدم وجوب تأس و
ن  جز شامل ع أموالھ لصا جماعة الدائن صدور حكم شهر الافالس ع أساس أنھ تم توقيع 

ها  مجال وسند  ر م ها قانونا وال ال يمكن إعمال الكث جز إجراءاتھ املنصوص عل ذا الرأي أن ل
  .إلافالس

جوز عليھ حارسا اذا طلب ذلك منھ إال  ن امل ع ضر القضائي أن  ذلك أنھ يجب مثال ع امل
  .اذا خاف التبديد منھ وكانت لھ ألاسباب املعقولة  تقرر ذلك

ال يج للمفلس أن يتو حراسة أموالھ ولو لم يخش التبديد من جانبھ،  إن نظام إلافالس
ي  رتب ع غل يد املفلس ع أنھ جزء من نظام قانو ذا الاتجاه أنھ يجب النظر إ ألاثر امل رى  و

امل النظام الذي أوجده املشرع هما كي يت   . )1(خاص لھ آلياتھ املتعددة لتداخل فيما بي
ر عدم نفاذ تصرفات املفلس  حق جماعة وبعد استعراض م ات كأساس لتفس عظم الاتجا

فاظ ع الضمان  و محض عدم نفاذ ل ر من أن أثر التصرف  ساير الاتجاه ألاخ ن فإننا  الدائن
سة دونما حاجة لرد ذلك  جانب من أموالھ من موجودات التفل ن و منع إخراج املفلس  العام للدائن

  .القانونية السابقة ألاثر ألي من النظم
ع وجوب  رتب ع حكم شهر إلافالس فإن ذلك  يھ غل اليد امل ش رير ذلك أنھ لو تم  وت
هما لھ مضمار مختلف عن آلاخر فحكم شهر  جز والواقع أن كل ة ا ر بحكم  مقارنة ألاخ

ها و ن وجدي بوت حقوق الدائن ع  املقام ألاول ب من ثم إصدار حكم  إلافالس ع ما سبق بيانھ 
ق املوضو من عدمھ  س ثبوت ا جز ول ة ا نما دعوى    .إلافالس ب

ليتھ، مما  ع امللكية من املدين املفلس و ال ينقص من أ تج بأن غل اليد ال ي ست وعليھ 
  .يدفعنا لدراسة نطاق غل يد املدين املفلس

 
 

                                                 
ن املا1 ا: " حس ام إلافالس  ظل قانون التجارة ا هضة العربية". أح  .317ص . 2000. دار ال
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ياملبحث ا   نطاق غل يد املدين املفلس: لثا
ل للتقا بنفسھ  الدعاوى  يصبح املدين ر أ املفلس بمجرد صدور حكم شهر إلافالس غ

ون متعلقة بأموالھ، وذلك  سة كل دعوى ترفع عليھ أو منھ وت تو وكيل التفل املتعلقة بأموالھ و
ن   .)1(ماية حقوق الدائن

شأن أي دعوى رفعت قبل شهر إفال  سھ، ولم كما يمنع عليھ أيضا إتمام إلاجراءات القضائية 
سة عد فيحل محلھ وكيل التفل ها    . يتم الفصل ف

  
  ما يدخل  نطاق غل اليد: ألاول  املطلب

  .شمل غل اليد التصرفات القانونية والفعل الضار و ألاموال
  

سبة للتصرفات القانونية: ول الفرع ألا    بال
ي كالبيع أو الهبة أو الايجار أو ت ة، أو ال يجوز للمفلس إجراء أي عمل قانو حرر أوراق تجار

يفاء   ة، كما ال يجوز للمفلس الوفاء بما عليھ من ديون أو اس ها ديون تجار رتب عل إبرام أي عقود ي
ها املفلس يجب  ي يتم إعمال قاعدة غل اليد وعدم نفاذ التصرفات ال يقوم  مالھ من حقوق، ول

عد شهر إلافالس فيختل   :ف ألامرمعرفة وقت حدوث التصرف، فإذا وقع 

جوازي حسب  - رة الربة فإنھ يخضع للبطالن الوجوبي أو ا فإذا وقع أو حدث التصرف خالل ف
 .نوع التصرف

سبة لطرفيھ، أي ال يجوز لطر العقد  - ون نافذا بال رة الربة في أما إذا وقع التصرف خارج ف
غية عدم تنفيذ العقد شهر إلافالس  سة. الاحتجاج  أن يتمسك بالعقد  كما يجوز لوكيل التفل

جوز للمتعاقد مع  ن، و جماعة الدائن ة  عد شهر الافالس إذا وجد فيھ مص الذي أبرمھ املفلس 
ة القضائية سو  .املفلس ع رأس تجارتھ بال

                                                 
كم بإشهار الافالس ومن تارخھ: الفقرة الثانية من القانون التجاري  244تنص املادة 1 رتب بحكم القانون ع ا تخ املفلس  ي

سة  مارس وكيل التفل ب كان، ومادام  حالة الافالس و ها بأي س س ها الاموال ال قد يك ها بما ف عن ادارة اموالھ او التصرف ف
سة  ...".جميع حقوق و دعاوى املفلس املتعلقة بذمتھ طيلة مدة التفل
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امھ،  - ستطيع تنفيذ ال ن، فال  ن جماعة الدائن أما إذا بيعت أموال املفلس وصفيت وقسمت ب
عو تحول حق املتعاقد إ   .ض يتقاضاه وفقا للقواعد العامةو

ستوي لسران - ون التصرفات ال أبرمها املفلس بنفسھ أو بواسطة وكيلھ  و قاعدة غل اليد أن ت
كم  ذا ا شهر إلافالس ألن صدور  كم  ح ولو صدرت الوكالة عن املفلس قبل صدور ا

ها لقيام الوكالة ع الاعتبار ال الذي ينق أو  هار بإفالس املوكل ألن ستوجب ف ي
  .عمل الوكيل ينصرف أثره إ املوكل

  
ي سبة للفعل الضار: الفرع الثا   بال

ابھ أي فعل ضار سواء عن عمد أو  ب ارت س شغل ذمة املفلس  شمل غل اليد أيضا كل ما 
ون  يوانات ال ت عيھ أو من ا صيا أو من تا ر عمد وسواء وقع الفعل الضار من املفلس    غ

  .حراستھ
ر أو يحدثھ كل من  رقابتھ أو رعايتھ وفقا  ر املفلس مسؤوال عن الضرر الذي يحدثھ للغ عت

ي ، فإذا حكم للمضرور بالتعوض عن الفعل الذي ارتكبھ املفلس أو )1(لنصوص مواد القانون املد
ر  عد صدور حكم شهر إلافالس فال يجوز لھ الاش عيھ أو ما تحت حراستھ  سة  أحد تا اك  التفل

قوم بالتنفيذ ع ما تبقى لھ من مال أو  سة، و هاء التفل بمبلغ التعوض إنما عليھ الانتظار ح ان
ستجد لھ من أموال   .ما 

كم  أما إذا كان الفعل الضار قد ارتكبھ املفلس قبل شهر إلافالس ولكن لم يصدر ا
ون من حق امل الة ي ذه ا عده، ففي  سة بمبلغ التعوض بالتعوض إال  ضرور أن يتقدم  التفل

شئھ كم يقرر حق املضرور  التعوض وال ي   .ع أساس أن ا
و املضرور فمبلغ التعوض املستحق لھ يدخل ضمن أموال  و حالة ما إذا كان املفلس 

ستطيع املفلس التصرف فيھ ألنھ مغلول اليد سة وال    .التفل
  

                                                 
ي 124تنص املادة 1 با  حدوثھ  كل فعل أيا كان برتكبھ: "  من القانون املد ر يلزم من كان س ب ضررا للغ س ص بخطئھ و ال

  ".بالتعوض
ي 134وكذلك تنص املادة  ب قصر أو : " من القانون املد س ص  حاجة إ الرقابة  كل من يجب عليھ قانونا أو اتفاقا رقابة 

ون ملوما بتعوض الضرر الذي يحدثھ ذلك ال جسمية ي ب حالتھ العقلية أو ا  ...".ص بفعلھ الضارس
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سبة لألم: الفرع الثالث   والبال
و   شمل غل اليد جميع أموال املفلس ال يملكها قبل شهر إلافالس، وكذا ال آلت إليھ و
عوض، وسواء  حالة إفالس سواء كان ذلك عن طرق إلارث أو الهبة أو عن طرق تجارة جديدة أو 

جز و مملوكة لھ ذه ألاموال منقوالت أو عقارات ما دامت قابلة ل   .كانت 
يفاء مالھ من حقوق وإن قام وال يجوز للم عد شهر إفالسھ سداد أي دين عليھ أو اس دين 

سة  ر رد ما أخذه إ أموال التفل ذا ألاخ ن وجب عليھ ع  املدين املفلس بالوفاء ألحد الدائن
ر واستو دينھ منھ  ن أما إذا كان املدين دائنا للغ ن العادي دخل   قسمة الغرماء مع با الدائن و

سةف ذا املال ضمن أموال التفل   .عليھ أن يدخل  
شهر إلافالس الوفاء بما عليھ من  كم  عد صدور ا إال أنھ وبالرغم من أنھ ال يجوز للمفلس 

يفاء ما لھ من حقوق فقد أجازت املادة  انية الوفاء  )1(من القانون التجاري  250ديون أو اس إم
غرض حماية ائتمان الورقة بالورقة التجارة سواء كانت سفتجة  أو سن ا، وذلك  دا ألمر أو شي

ق  رفع  ون لهم ا ن في ة الدائن نا يمكن أن تضر بمص ة الوفاء  ر أن إجازة  ة، غ التجار
ب السفتجة أو ضد  ذه الدعوى ضد الساحب  حالة  ون  سة وت دعوى برد املال إ التفل

رر  السند ألمر أو ضد املستفيد بالش شرط إقامة الدليل ع أن املطالب برد املال كان امل يك 
سبة للمدين   .عاملا بالتوقف عن الدفع بال

شأ  ها نوع من الوفاء املزدوج  ت وبالرغم من أنھ ال يجوز الوفاء أيضا عن طرق املقاصة أل
ذا قد يضر بم ن، و ن الدائن ة يتعارض مع مبدأ املساواة ب ها حق أولو ة من يتمسك  ة ملص ص

صول ع  خضع إ قسمة الغرماء فال يتمكن من ا ن و الدائن الذي يدخل ضمن جماعة الدائن
ن أو حق تخصيص، وباملقابل فإن عليھ الوفاء بما  حقھ كامال ما لم يكن دائنا ممتازا أو صاحب ر

  .عليھ للمدين
عد شهر إلافالس م كانت الديون ناشئة  ناء تجوز املقاصة  ب واحد وكان إال أنھ است عن س

ي واحد ومثال ذلك ب قانو ئ عن س رابطا و متالزما أي نا   :)2(دين املدين وحقھ لدى دائنھ م

                                                 
سة ضد ساحب : "...من القانون التجاري ع أنھ 250تنص املادة 1 ن أن ترفع دعوى رد املال ا التفل جماعة الدائن ر أن  غ

ب وكذلك ضد املستفيد من الشيك وأول مظهر للسند ألمر  ساب ضد آلامر بال ب ألجل ا السفتجة، أو  حالة ال
 ".أن املطالب برد املال كان عاملا بالتوقف عن الدفع شرط إقامة الدليل ع

جزائري : " وفاء شيعاوي 2 ة القضائية  القانون ا سو جامعية". إلافالس وال جزائر. ديوان املطبوعات ا  .89ص . 2013. ا
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ن البنك وعميلھ - جاري ب ساب ا  .ا

ن املوكل والوكيل -  .الوكالة بالعمولة ب

ن املؤمن واملؤمن لھ - ن ب  .عقد التأم

هلك - ن املس ها وب  .شركة الكهرباء والغاز واملياه بي

ن الزوجة وزوجها املفلس - ساب ال ب  .ا
  

ي   ما يخرج عن نطاق غل يد املدين املفلس: املطلب الثا
ناءات عما يخرج عن نطاق غل يد املدين املفلس تتمثل  فيما ي جزائري است   :أورد املشرع ا

  
ر اململوكة للمدين: الفرع ألاول    ألاموال غ

ناك مال موجو  ذا أمر منطقي فإذا كان  ر مملوك لھ فهذا املال ال و د تحت يد املفلس و غ
ر(يدخل  نطاق غل اليد  ها مملوكة للغ كالودائع أو أموال ) ألاموال املوجودة تحت يد املدين لك

ن ومن ثم ال يجوز التنفيذ  ر داخل  الضمان العام للدائن ن، باعتباره غ القصر أو أموال املوكل
  .يد من تلك ألاموالعليھ فال جدوى إذن من مد غل ال

اصة  جز كاألموال املنقولة ا ر القابلة ل ها غ جز نظرا لطبيع شملها ا ناك أموال ال  و
ستعملها س وألاغطية والكتب ال  شتھ كاملال   .ص املدين والضرورة ملع

  
ي   لنفقة املقررة لھ ولعائلتھا: الفرع الثا

سبة للتصرفات القانونية  ال بال و ا املتعلقة بحياة املدين فيحق للمفلس التصرف  كما 
ب حكم  س ذه النفقة مقررة  سة أو مراقبتھ، سواء كانت  قيمة النفقة دون تدخل وكيل التفل

ب أي حكم آخر س   .شهر إلافالس أو 
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هم كما لو كان يدير أموال  ر بوصفھ نائبا ع ساب الغ ها املفلس  كذلك ألاعمال ال يأت
همأوالده القصر ب ر لغرض إلانفاق ع )1(صفتھ وليا طبيعيا عل ها لھ الغ ه ، أو من ألاموال ال 
  .حياتھ اليومية 

  
صية: الفرع الثالث   الدعاوى ال

مال غش املدين فيما يجرھ من  ن من إ و حماية الدائن ملا كان الهدف من غل يد املفلس 
ذا الهدف يمكن  ستحق إذا سمح للمدين بمباشرة حق أعمال و تصرفات متعلقة بأموالھ، فإن  أال 

ها، إذ يمكن عندئذ أن يتخذ من حق التقا وسيلة  سبة لألموال ال غلت يده ع التقا بال
تحقق ذلك مثال إذا سلم  يھ و ا وإخراجها من الضمان العام املقرر لدائ هرب أموالھ أو تبديد ل

جلسات  ق الذي يدعيھ خصمھ أو تخلف عن حضور ا ام با صمھ أن يحصل ع أح فأمكن 
  .)2(ضده

س بذمتھ املالية ال  ص املدين ول إن املشرع لم يجعل من غل اليد عن الدعاوى املتعلقة 
صيا  ها  سة رفعها إنما يقوم املدين املفلس برفعها ومباشر شملها غل اليد وال يمكن لوكيل التفل

صية   .كدعاوى ألاحوال ال
جزائية  سة والدعاوى ا هما أو مجنيا عليھ، ولكن يجب إدخال وكيل التفل سواء كان املفلس م

هما بجرمة خطأ وطالبھ املج  رنت بمطالبة مالية كما لو كان املفلس م ذه الدعاوى إذا ما اق  
ي   .عليھ بالتعوض املد

 
 
 
 
 
 

                                                 
ر الشرقاوي 1 ة، ألاور ( الوج  القانون التجاري : " ع جمال الدين عوض، محمود سم ة، عمليات العقود التجار اق التجار

هضة العربية)". البنوك، إلافالس  رة. دار ال  .464ص . 1975. القا
 .94ص . املرجع السابق. عبد الفضيل أحمد2
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  خاتمة
ه تج بأن غل يد املفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف ف ست ر  ا ال يؤثر ع ملكيتھ و ألاخ

لية، ثم إن العلة  غل اليد بقوة القانون بمجرد  عد عارض من عوارض ألا ألموالھ كما أنھ ال 
و لتفادي إعطاء املفلس أي مدة  صدور حكم شهر إلافالس ودون الانتظار التخاذ أي إجراء آخر، 

عد صدور حكم شهر إلافالس ليتمكن بواس رة جدا  ة زمنية ولو كانت قص رير ل ها الت ط
ذا املبدأ بقوة  كمة كذلك من إقرار  جة أنھ لم يتخذ ضده أي إجراء لغل اليد، وا تصرفاتھ ب
ن محققا  عد صدور حكم شهر إلافالس وأن قصد إلاضرار بالدائن و خطورة التصرفات  القانون 

شهر إفالس املدين   .ال محالة منھ بالذات وقد حكم 
سة محل املدين املفلس  إدارة أموالھ أو من جانب أخر فإن مسألة  حلول وكيل التفل

كم القضائي الصادر من محكمة  ها تتولد عن ا و نوع من الوكالة القضائية أل ها  التصرف ف
سة واملدين املفلس،  ن وكيل التفل ست وليدة اتفاق أو عقد ب ها ل ست وكالة اتفاقية أل إلافالس ول

ون شرطا لشهر إلافالس فه حالة  أما حالة التوقف عن الدفع رة الربة وال ت ها ف ال تتحدد 
واحدة، و مسألة واقع  البداية عند التأكد من ظروفھ املالية من و واقعھ التجاري، إال أنھ 
الة الواقعية فإنھ يلزم إعمال الشروط القانونية ع  تصة لهذه ا كمة امل عند استخالص امل

الة فت   .ون عندئذ حالة قانونيةذه ا
جزائري  ها فإن املشرع ا ته بصدور حكم شهر إلافالس أما عن بداي رة الربة ت سبة لف وبال
ها ولكنھ لم  تصة السلطة التقديرة  تحديد بداي ا صائبا عندما أعطى للمحكمة امل سلك مسل

ذه السلطة مطلقة بل تم ضبطها بضوابط  نصوص القانون التج د ألاق لها(اري يجعل    ).ا
ها وقابلية تصرفات املفلس  واملالحظ أن مبدأ غل يد املفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف ف
ن بحيث  ة جماعة الدائن رتب ع حكم إلافالس وقد قررت ملص رة الربة لإلبطال أثار ت خالل ف

جماعة مع  ذه ا ون تصرفات املفلس قابلة لإلبطال  مواجهة  ها وإن ت ن طرف يحة ب ها  بقا
سة هاء التفل عد ان ا إال  تج آثار ذه التصرفات ال ت  .كانت 

 
 
 
 



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدامل 
ي مراد كم شهر إلافالسغل يد املدين كأحد آلاثار ، عمرا  .115-97 .، ص صاملالية 

 

115 

اد  طورة ع الذمة املالية للمدين املفلس وال ت سم بھ أعمال التصرف من ا نظرا ملا ت
ر عن سلطان إرادة حرة كاملة ومباشرة يمكن إبداء اق ع راحات تكشف عن سلطة كاملة ع املال و

ها ذه الدراسة م   :حول 

ون مثال أضيق نطاقا   - سة كأن ت ها وكيل التفل وضع ضوابط دقيقة ألعمال التصرف ال يقوم 
ل مستقل ح  ش ها  القانون التجاري  ذه الضوابط البد من النص عل وللضرورة القصوى، و

ها القانونية ها وقو جي ون لها   .ت

ق  - عد شهر إلافالس وال كان كما يمكن تقديم للمفلس ا  إتمام إلاجراءات القضائية أصال 
عة حضوره  ها ملتا سة لھ أثنا ع من مالزمة وكيل التفل كم مع عدم املا ذا ا ها قبل صدور  قد بدأ 
سة وال يقال  يھ أو تنال من أموال التفل راف بأمور تضر دائ جلسات التقا وعدم التنازل أو الاع

ا قد أعطي لھ ا عطيھ دورا ثانو سة فالتدخل   .ق  التدخل بجانب وكيل التفل
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كم ن وظيف التحقيق وا   مدى قانونية جمع قا ألاحداث ب
شرعات املغاربية( شرع الفرس وال   *)دراسة مقارنة  ال

  

  
 )1( عنان جمال الدين

جــــــــــامعة محــــــــمد بوضياف،  ،قوق ـــــــــا ليةـــــــ، ك''أ'' محـــــاضر أستــــــــــاذ )1(
جزائر   .املسيلة، ا

  
  : ـصامل

و نفسھ  دث  ها قضاء ألاطفال أن القا الذي يحقق مع ا صائص ال يتم  من أبرز ا
ن وظيف التحقيق  ناء ع مبدأ الفصل ب ل است ش ذا  ذه القضية، و الذي يتو الفصل  

ن  جزائري بموجب املادت كم الذي كرسھ املشرع ا جزائيةمن قانون إلاجراءات  260و  38وا   .ا
ها قا  سم  ن الوظائف ال ي جمع ب ذا البحث سنقوم بدراسة مسألة ا ومن خالل 
شرعات  ب  وضعها، وإبراز نطاقها وموقف ال ررات ال كانت الس ألاحداث، وذلك بالتطرق للم

شرع ا ذه القضية باعتباره ال عرض موقف املشرع الفرس إزاء  ها لنختتمھ  لذي املغاربية تجا
ها  ها أو باإلبقاء عل ها سواء بإلغا ر إ بيان موقفنا م شرعات، لنخلص  ألاخ ذه ال استلهمت منھ 

ها مازالت قائمة ررا  .إذا كانت م
   :فتاحيةامللمات ال

ن الوظائف جمع ب  .ألاطفال، قا ألاحداث، التحقيق، ا
 
 
 

 

                                                 
شر املقال 15/05/2018، تارخ مراجعة املقال 15/03/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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The Extent to Which the Juvenile Judge is Brought Together Between the 
Investigative and Judicial Functions 

(Comparative study in French legislation and Maghreb legislation) 
Abstract: 

One of the most prominent characteristics of juvenile justice is that the 
magistrate who investigates the juvenile is the same person who adjudicates the case. 
This is an exception to the principle of separation between the investigation and 
sentence functions established by the Algerian legislator under articles 38 and 260 of 
the Code of Criminal Procedure. 

In this research, we will examine the issue of combining the functions of the 
juvenile judge with the justifications that were the reason for its development, 
highlighting its scope and the position of the Maghreb legislations towards it, and 
concluding with the position of the French legislator on this issue as the legislation 
inspired by this legislation. To indicate our position on them, whether to cancel them 
or to keep them if the justifications still exist. 
Keywords:  
Juvenile judge, investigation and judgment function. 
 

La légalité du cumul des fonctions d’instruction et de jugement par le juge des 
mineurs 

(Etude comparative entre les législations française et magrébines). 
Résumé : 
L’une des spécificités de la juridiction des enfants est que le juge qui instruit avec le 
mineur est lui-même qui tranche dans l’affaire, ce qui constitue une exception dans le 
principe de séparation entre les fonctions d’instruction et de jugement concrétisé par 
le législateur Algérien par les articles 38 et 260 du code de procédure pénale. 
A travers cette recherche, nous allons étudier la question de cumul de fonctions 
réservée au juge des mineurs, en abordant notamment les causes et les justificatifs qui 
ont poussé à son instauration tout en mettant en exergue sa portée. Aussi, nous 
aborderons la position des législations maghrébines la concernant, et la position du 
législateur français d’où ont été inspirées ces dernières. 
En conclusion, nous statuerons sur l’annulation ou la validation de cette règle, si ses 
justificatifs restent en vigueur. 
Mots clés :  
Les enfants, juge des mineurs, l’instruction, le cumul de fonction. 
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  مقدمة
 ، ي والنفس والعق جسما عدم اكتمال نموه ا سم  دث الذي ي �ية سن ا صو نظرا 
ي خاص، سواء  شقھ املوضو أو  شرعات الوضعية إ نظام قانو فقد أخضعتھ مختلف ال
ابھ فعال  عفيھ تماما من أي مسؤولية جنائية  حال ارت إلاجرائي، ح أن الشرعة إلاسالمية 

�ف كذلك، لقولھ ملسو هيلع هللا ىلص َثٍة :" يو
َ

 : ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثال
َ
ْيِقظ َ ْس َ  َّ ِاِئم َح َر . َعِن النَّ ُ َّ َيْك ِر َح ِغ . َوَعِن الصَّ

 َّ ْجُنوِن َح َ
ْ
ْو ُيِفيَق َوَعِن امل

َ
ْعِقَل، أ َ  ."1  

ذا  دث إ نظام إجرائي خاص سواء كان جانيا أم مجنيا عليھ أملتھ ظروف  إن إخضاع ا
و مقرر  تھ، حيث وجد املشرع نفسھ ومراعاة لهذه الاعتبارات يخرج عن نطاق ما  � دث وخصو ا

دث متوخيا  ذلك عالج  �ة تالءم ا دث بدل عقابھ، وع بالقواعد العامة، ليقرر قواعد خا ا
هذيب ربية وال ر ال و تداب جانح  دث ا ر ما يواجھ بھ ا أما إذا استد ألامر . ذا ألاساس فإن أك

سا ع أن  جزاءات املقررة لھ  حالة ثبوت إذنابھ خفيفة تأس ون ا رط أن ت ش عقابھ فإنھ 
لھ ألن يتحمل قدرا من املسؤ  دث بلغ قدرا من التمي يؤ   .وليةا

�ة،  ا دث ببعض القواعد ا ع املستوى إلاجرائي يالحظ أيضا أن املشرع قد عامل ا
�دور القانون  عد  �ة  ها، خا و معمول بھ بموجب القواعد العامة املنصوص عل ناء ع ما  است

و منصوص عليھ باتفاقية حقوق  12- 15 جا ملا  املتضمن قانون حماية الطفل والذي جاء تتو
جمعية العامة لألمم املتحدة بتارخ الطفالل ها ا �ادقت عل ر  20    .1989نوفم

و منصوص  جزائري خروجا ع ما  ا املشرع ا ومن أبرز خصائص قضاء ألاحداث ال أقر
كم  و نفسھ الذي يجلس ل دث  عليھ بالقواعد العامة، أن قا ألاحداث الذي يحقق مع ا

تھ، وال أدرجها امل دث، عليھ  قض جزائري سعيا منھ إ تحقيق أفضل معاملة قضائية ل شرع ا
ن  ن الوظائف القضائية، ال سيما تلك املتعلقة بالفصل ب ر خروجا ع قاعدة الفصل ب عت ذا  و
تھ، ذلك  س املشرع من خاللها إ تكرس مبدأ حياد القا ونزا كم، ال  وظيفة التحقيق وا

قق إذا ما كان م و أن امل تھ إذا كان  ذه القناعة من نفس قتنعا باإلدانة، فمن الصعب محو 
  .نفسھ الذي يجلس كقا حكم  نفس القضية

                                                 
ر والنائم، حديث رقم  -  1  .2041أخرجھ ابن ماجة  كتاب الطالق، باب طالق املعتوه والصغ
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ها ونطاقها، ومن  ررا ن الوظائف وم جمع ب إن وضعا كهذا يوجب البحث  حقيقة قاعدة ا
ها ما زا ررا �ول إ القول إن كانت م ها، للو شرعات املغاربية م لت قائمة لإلبقاء ثم موقف ال

ذا  ما ي الية موضوعنا  ها، وعليھ تحددت إش ن وظيف التحقيق : عل ناك جمع ب ل حقيقة 
شرعات  و نطاقھ وموقف ال كم ع مستوى قضاء ألاحدث، وإذا كانت ألامر كذلك فما  وا

ل الدوا ال بررت سنھ ما زالت قائمة للقول باإلبقاء عل   يھ أو إلغاءه؟املغاربية منھ، و
ن  ناول  ألاول مفهوم قاعدة الفصل ب ن ن ذا إ مطلب ذا قسمنا بحثنا  ساؤلنا  إجابة عن 
ي  ها، أما املطلب الثا رتب ع مخالف ها نطاقها وألاثر امل ررا كم، بالتطرق مل وظيفة التحقيق وا

ناء ع ق ر است عت ن الوظائف ال  جمع ب اعدة الفصل وموقف فنتعرض فيھ إ قضية ا
ناء  ذا الاست رير  ررات ال سيقت لت تطرق فيھ إ مختلف امل ها، والذي س شرعات املغاربية م ال
شرعات املغاربية منھ باملقارنة مع موقف املشرع الفرس باعتباره املصدر املادي  وموقف ال

شرعات، لنخلص  خاتمة البحث إ القول إن  كان من الضروري إلابقاء ع والتار لهذه ال
شرع والقضاء و مستجد ع مستوى الفقھ وال ناء أم إلغاؤه،  ضوء ما    .ذا الاست

  
كم: املطلب ألاول  ن وظيف التحقيق وا   مفهوم الفصل ب

يان  كم، وذلك ب ن وظيف التحقيق وا تطرق إ مع قاعدة الفصل ب ذا املطلب س  
ها ونطاقها،  ررا ذه القاعدةم رتب ع خرق  ديث عن ألاثر امل   .لنختتمھ با

  
كم: الفرع ألاول  ن وظيف التحقيق وا   مقت قاعدة الفصل ب

ن الوظائف القضائية،  و مبدأ الفصل ب جزائري ع مبدأ أساس و يقوم النظام القضائي ا
هام إ النيابة العامة، ووظيفة التحقيق ع مستوى الدرجة ألاو  لذلك فقد أوكلت وظيفة الا

كم ففقد أوكلت لقضاة  هام، أما وظيفة ا لقا التحقيق وع مستوى الدرجة الثانية لغرفة الا
ها من نتائج غاية  رتب عل ها، وما ي جنائية وحرك ر الدعوى ا ذا أمر طبي مرده طبيعة س كم، و ا

طورة ع حرات ألافراد وحقوقهم   . ا
قت مبدأ ا س لنفس القا و نفس و كم، أنھ ل ستقاللية قا التحقيق عن قضاة ا

كم، فال يجوز لقا التحقيق الذي باشر وظيفة التحقيق  الدعوى مباشرة وظائف التحقيق وا
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ها، أي ال يجوز لقا التحقيق أو قاض آخر  تص بالفصل ف شكيل القضاء امل ون ضمن  أن ي
ر إجراءات التحقيق سواء ع مستوى الدرجة ألاو للتحقيق أو ع مستوى الدرجة  شارك  س

كم   1.الثانية، أن يجلس للفصل  نفس القضية ع مستوى جهة ا
ر  8وتم إدراجهذا املبدأ ألول مرة  القانون إلاجرائي الفرس بموجب قانون  سم  1897د

س ستا و منھ ع عدم جواز مشاركة ، حيث نص  املادة ألا Loi Constansواملس بقانون كو
عد ضمن نصوص قانون  ها، ليكرسھ فيما  قا التحقيق  الفصل  القضايا ال حقق ف

جنايات جزائية الذي عوض قانون تحقيق ا الصادر Le code d’instruction criminelإلاجراءات ا
  1808.2سنة

ذا املبدأ  املادة  جزائري عن  ر املشرع ا تناط بقا :" ق إ ج ال تنص ع 38/1وقد ع
ا بصفتھ قاضيا للتحقيق  رك  قضايا نظر ش التحقيق إجراءات البحث والتحري وال يجوز لھ أن 

كم باطال  07- 17إجراءات معدلة بالقانون رقم  260وأكد عليھ أيضا املادة  3،"وإال كان ذلك ا
�فھ قاضيا ال يجوز للقا ا:" بنصها ع 2017مارس  27املؤرخ   لذي سبق لھ نظر قضية بو

جنايات ها بمحكمة ا هام أو ممثال للنيابة العامة، أن يجلس للفصل ف غرفة الا   ".للتحقيق أو عضوا 
جنايات، حيث  كم الصادر عن محكمة ا كمة العليا ببطالن ا ذا الصدد قضت امل و 
جنايات كان عضوا  ن أمام محكمة ا هم هام ال أحالت امل شار املقرر  غرفة الا ذكرت أن املس
رة  جو ر خرقا لإلجراءات ا عت هم، مما  جنايات ال نظرت  قضي شكيلة محكمة ا كذلك  

                                                 
جامعية، 1 ها، ديوان املطبوعات ا اد مليكة، نطاق سلطات قا التحقيق والرقابة عل جزائر  در ، محمود 99-98: ، ص2014ا

ة  جامعية، إلاسكندر ن، دراسة مقارنة، دار املطبوعات ا جانح جنائية لألحداث ا ، إلاجراءات ا  .239: ، ص2008سليمان موس
جزائر  2 ة، ا ربو جزائية، دراسة مقارنة، الديوان الوط لألشغال ال ، البطالن  قانون إلاجراءات ا : ، ص2003أحمد الشاف

69. 
ي، والفصل  236وتقابلها املادة من  3 تا جنائية املور ، واملادة  50من قانون إلاجراءات ا س جزائية التو من مجلة إلاجراءات ا

�راحة ع 52/5 جنائية املغربي ال تنص  شاركوا :" من قانون املسطرة ا ال يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطالن، أن 
�دار حكم  ن بالتحقيق  إ لف هم قضاة م هم بصف شرع الفرس ". القضايا الزجرة ال سبق أن أحيلت إل وباعتبار ال

ن وظيف التحقيق  ب قاعدة الفصل ب شرعات الدول ال كانت مستعمرات فرسية، فإنھ ي مصدرا ماديا وتارخيا للعديد من 
كم  املواد  رد شرحها بمناسبة  253واملادة  1-137دة و الفقرة الثالثة من املا 49/2وا جزائية، ال س من قانون إلاجراءات ا

 .التطرق ملوقف املشرع الفرس
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رتب  ري املتعلق بالنظام العام،ي جو ذا املنطلق فمثلما يحظر القانون ع 1 عنھ البطالن ا ومن 
كم  القضايا ال سبق لھ أن  قا التحقيق أن يخطر نفسھ بنفسھ فإنھ يمنعھ أيضا من ا

كم والنيابة، ها، فهو أثناء تأدية وظيفتھ يتمتع باالستقاللية عن قضاة ا هم الذين ال يمك 2حقق ف
ن مهما كان، عمل مع هوه عن القيام  كم ال يخضع إال للقانون  3أن يأمروه أو ي فهو كقا ا

و ما ترجمتھ املادة  ر، و جزائري لسنة  165والضم ال يخضع :" ال تنص ع 2016من الدستور ا
ها ألاو  212واملادة  4،"القا إال للقانون  جزائية  فقر هامن قانون إلاجراءات ا :"... ال جاء ف

اص   ".وللقا أن يصدر حكمھ تبعا القتناعھ ا
 

ي كم: الفرع الثا ن وظيف التحقيق وا ررات الفصل ب   م
كم  ن وظيف التحقيق وا ررات الفصل ب   :يمكن حصر م

هم ع حد سواء،  -1 ر الدعوى وللم سن س ر الضمانات املقررة  ر من أك عت ذا املبدأ  أن 
ها، فاملنطق  كم  قضية سبق لھ وأن حقق ف عارض جلوس قا التحقيق ل رره   جد م و
سيطر عليھ أية فكرة  ن لم  ص خا الذ عرض أوجھ دفاعھ ع  هم  يقت أن يقوم امل
و من يقوم بالفصل   مسبقة جراء قيامھ بإجراءات التحقيق، لذلك فلو كان قا التحقيق 

ان أ ون متأثرا القضية، ل هذا فإنھ ي ها، و يا �يلها وحي شد الناس معرفة لها واطالعا ع تفا
سب نوعا من املناعة  نھ يك ها، مما يجعل ذ ا م ا وباملعلومات ال استمد بالتحقيقات ال أجرا

راءة اكمة من أسباب تدعو إ ال هم وأقوالھ، وما يمكن أن تكشف عنھ امل   5.ضد دفوع امل

                                                 
�ادر بتارخ  1 جنائية  الطعن رقم  28/07/1998قرار  ، املجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد خاص 168183من الغرفة ا

 .323: ، ص2003سنة 
جزائر، الطبعة الثانية أحسن بوسقيعة، التحقيق ا 2 ة، ا ربو اد 28: ، ص2002لقضائي، الديوان الوط لألشغال ال ، در

 .102: مليكة، املرجع السابق، ص
جزائر  3 جزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، ا شرع ا جزائية  ال غدادي، إلاجراءات ا ي   .228: ، ص1992موالي مليا
 .1996ة من دستور سن 147وتقابلها املادة  4
اد مليكة، املرجع السابق، ص 5 جزائر، الطبعة 99: در جزء الثالث، دار الهدى، ا هم أثناء التحقيق، ا ، دمحم محدة، ضمانات امل

، عمارة فوزي، قا التحقيق، رسالة دكتوراه  القانون، جامعة إلاخوة منتوري 164- 163: ، ص1992-1991ألاو 
 .17: ، ص2010-2009بقسنطينة، 
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ها، فالقانون ي ن  كل ما يتعلق  ون خا الذ وجب ع القا الذي يحكم  الدعوى أن ي
ها والتحرر  سهولة التخلص م ستطيع  الة ال  ذه ا ها، ألنھ   ون لديھ فكرة مسبقة ع وأن ال ت

ها كم ف ها عند النظر  الدعوى وا ن . من سلطا و س لھ ت ذه القاعدة ح ي لذلك قررت 
جلسة،قناعتھ  ذا تنص املادة 1 ع التحقيقات واملرافعات الشفهية ال تجري  ا من  212/2و 

سوغ للقا أن يب قراره إال ع ألادلة املقدمة لھ  معرض املرافعات وال :" ق إ ج ع أنھ وال 
ا أمامھ ها حضور   ".حصلت املناقشة ف

و حرص -2 ذا املبدأ  رات وحقوق ألافراد  يرى البعض أن علة إقرار  املشرع ع حماية ا
ا  و افتقار هام  جهة ال تتو مهمة التحقيق أو الا هك، فالغالب عند ا صية من أن تن ال
ذه السلطات بأجواء وظروف  و تأثر  ون مرد ذلك  يجة ميلها نحو إلادانة، وقد ي ياد ن لعنصر ا

سبة ا رج معھ  همالدعوى ال قد تخلق مناخا ت   2.جرمة إ امل
ر من  -2 و تفادي الكث كم  ن وظيفة التحقيق وا عض الفقھ أن من دعائم الفصل ب يرى 

ها، حيث لو  ل الدولة وإنقاص قيم اق كا القضايا الباطلة ال ال أساس لها، حيث يؤدي ذلك إ إر
ها ر م ن  كث هم راءة امل ها لوجب النطق ب ن يد ذه القضايا ب   3.تركت 

كم بمهمة تحري ألادلة وجمعها، ثم يتولون  نفس الوقت  -3 إنھ من التناقض قيام قضاة ا
ن  كل من الادعاء والدفاع، نظرا ملا  يجة املوازنة ب مها والفصل  الدعوى ن ا وتقو تقدير

هذه امل ر قادرة ع القيام  ر عملها، مما يجعلها غ اكم من بطء شديد  س سم بھ امل فهذا . همةت
هم واملج عليھ والعدالة نفسها، وكما قال أستاذنا الدكتور دمحم  �ا كل من امل س   البطء ل
س الشهود ألادلة، وضاعت املعالم وقل حماس  جرمة كلما  لما ابتعدنا عن وقت ا محدة ف

ذه كلها أمور تجا العدالة وا هم، و ملبادئ ال ألجلها القا  إلاثبات، وزاد تقييد حرة امل
شرعات ر وال   4.جاءت الدسات

                                                 
رة  1 عة، دار الشروق، القا جنائي الدستوري، الطبعة الرا ي 411: ، ص2006أحمد فت سرور، القانون ا ، موالي مليا

 .221: غدادي، املرجع السابق، ص
، املرجع السابق، ص 2   .241: محمود سليمان موس

G. Stefani et G. Levasseur, procédure pénale, neuvième édition, Dalloz, Paris 1975, p : 41. 
 .164: دمحم محدة، املرجع السابق، ص 3
 .164: دمحم محدة، املرجع السابق، ص 4
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س مجرد ضمان  -4 كم ل ن وظيف التحقيق وا يرى الدكتور أحمد فت سرور أن الفصل ب
ذه الوظائف ينال  ن  هم، لذلك فالفصل ب ر ضمانا لقرنة براءة امل عت ياد القا فحسب، إنما 

يجة ملبدأين دستور  ة باعتباره ن راءةقيمة دستور ما حياد القضاء وقرنة ال ن  ام   1.ن 
  

كم: الفرع الثالث يئة ا ة   ع للعضو   نطاق التحقيق املا
ص  �ف ال ن الاعتبار و ع ا حينما أخذ  جزائري وا جزائية ا لقد كان قانون إلاجراءات ا

�راحة  املادة  كم، فنص  ع ل وال :"... منھ ع 38/1القائم بالتحقيق لتحديد نطاق التحقيق املا
كم باطال ا بصفتھ قاضيا للتحقيق، وإال كان ذلك ا كم  قضايا نظر رك  ا ش   2".يجوز لھ أن 

ي الذي يقوم بھ قا  و إلاجراء التحقيقي القانو كم  لذلك فاإلجراء الذي يمنع من ا
ذه، أي باعتباره محققا وذلك بموجب طلب من النيابة العام ره  3 ةالتحقيق بصفتھ  أو إنابة من غ

هام، 4 سواء أكان  الدرجة ألاو غض النظر إن كان  5 أم الدرجة الثانية كرجال غرفة الا ذا  و
قا التحقيق قد قام بالتحقيق كلھ أو جزء منھ،أبدى رأيھ فيما سبق أن أجراه من تحقيق أو لم 

                                                 
جنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 1 سان : ، ولنفس املؤلف410: أحمد فت سرور، القانون ا ة وحقوق إلا الشرعية الدستور

هضة العربية، ال جنائية، طبعة معدلة، دار ال رة  إلاجراءات ا  .300: ، ص1995قا
ها أضفت ع ما يقوم  2 كم، كو عا ل ر من ألاعمال عمال تحقيقيا ما عت الية تحديد ما  شرعات إش عض ال تثور ع مستوى 

ي، كالقانون السوري مثال، وعمل الضبطية القضائية   �ف التحقيق العم القانو س و بھ قا التحقيق من أعمال  التل
جزائري فإنھ لم يصبغ ع أعمال قا التحقيق  ألاحوال الع جزائية ا سبة لقانون إلاجراءات ا ادية كالقانون السعودي، وبال

ون  ها أعمال ضبطية قضائية عادية، في �ف التحقيق العم حيث كيفها ع أ ليف من النيابة العامة و س، وقبل الت التل
ة، فإذا  جمهور ذا خاضعا إ وكيل ا ر تحقيقا عمليا مرتبا آلثاره القانونية عملھ  كلف بطلب افتتا للتحقيق فإن عملھ يص

�ف بأنھ تحقيق ابتدائي  .165- 164: دمحم محدة، املرجع السابق، ص: أنظر. ومن ثم يو
ة إجراء :" ق إ ج ع 67/1تنص املادة  3 جمهور التحقيق ال يجوز لقا التحقيق أن يجري تحقيقا إال بموجب طلب من وكيل ا

ها س  كم ذاتھ الذي نصت عليھ املادتان "ح ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متل و ا من قانون املسطرة  84و  54، و
جنائية املغربي، والفصل  سية 51ا جزائية التو  .من مجلة إلاجراءات ا

قابلها الفصل  138راجع املادة  4 جزائية  57ق إ ج، و سية، واملادة من مجلة إلاجراءات ا جنائية  189التو من قانون املسطرة ا
 .املغربي

قابلها الفصل  190راجع املادة  5 سية، واملادة  116/3ق إ ج، و جزائية التو من قانون املسطرة  283من مجلة إلاجراءات ا
هام، أما ا س بدائرة الا ها املشرع التو سم هام  جنائية املغربي، مع مالحظة أن غرفة الا جنحيةا ها الغرفة ا سم  .ملشرع املغربي ف
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منع 1 يبد رأيا، ذا الفرض فإنھ يؤدي مفعولھ و كم ) أي قا التحقيق(�احبھ فإذا تحقق  من ا
م قضاة تحقيق  هام باعتبار كم قضاة غرفة الا ذا ا شمل  ون حكمھ باطال، و ولو فعل ذلك سي

  .من الدرجة الثانية
اكمة  قضية سبق لھ أن  ل يمكن لقا التحقيق أن يمثل النيابة العامة أثناء امل ولكن 

ون الوضع لو قام وكي ها؟ وكيف ي �فھ كذلك ال حقق ف ة ببعض أعمال التحقيق بو جمهور ل ا
اص أو أمر بإحضاره أو قام بإجراء مما أكسبھ معرفة حول  �فھ محققا فاستجوب أحد ألا بو

ها؟ ذا يمنعھ من نظر القضية و الفصل ف   القضية، فهل 
كم املنصوص عليھ  ن وظيف التحقيق وا  من حيث املبدأ نقول بأن التعارض املوجود ب

ن  ومن ثم فهو ال يحول  2ق إ ج لھ مدلول ضيق ال يمكن توسيعھ عن طرق القياس، 260و  38املادت
ها،  كم  قضية كان قد حقق ف دون مشاركة قا التحقيق كممثل للنيابة العامة أمام جهات ا

ن ا وب ن دور النيابة العامة الذي يقوم بھ أعضاؤ رره  عدم وجود تضارب ب جد ذلك م قيام  و
رك فيما تصدره  ش الة ال  ذه ا هذا الدور، ذلك أن قا التحقيق   قا التحقيق أحيانا 
كمة  نما تتم مداولة امل ام، إذ يقتصر دوره ع عرض الوقائع وتقديم طلباتھ، ب كمة من أح امل

تھ كم  غي   3.شأن ا
ا الصادر ب ذه الفرضية  قرار كمة العليا  حيث قضت  20/05/2010تارخ وقد أكدت امل

جلوس  هام ا غرفة الا �فھ قاضيا للتحقيق أو عضوا  بأنھ يجوز للقا الذي نظر القضية، بو
ل خرقا  ش ذا الوضع ال  جنايات، وأن  ها أمام محكمة ا ممثال للنيابة العامة، عند الفصل ف

ر م 260للمادة  ذا الوضع غ ذه املادةق إ ج، ع اعتبار أن قا التحقيق     4.ع بحكم 

                                                 
جنائية، مرجع سابق، ص 1 سان  قانون إلاجراءات ا ة وحقوق إلا ، دمحم الفاضل، 300: أحمد فت سرور، الشرعية الدستور

 .13: ، ص1965قضاء التحقيق، مطبعة جامعة دمشق، 
جزائية لتعارضھ مع مب 2 جنائيةع اعتبار أن القياس محظور  القضايا ا  .دأ الشرعية ا
جزائر : أنظر 3 جزائري، دار الشهاب باتنة، ا جزائية ا ، وكذلك القرار 172: ، ص1986سليمان بارش، شرح قانون إلاجراءات ا

جنائية باملجلس ألاع  كمة العليا حاليا(الصادر عن الغرفة ا ام، الصادرة 1969جانفي  28بتارخ ) امل شور بمجموعة ألاح ، امل
ي، صعن  جزء الثا ، ا جزائرة، املجموعة ألاو شرع لوزارة العدل ا ، مشار لھ  رسالة عمارة فوزي، املرجع 425: مديرة ال

 .، الهامش ألاول 19: السابق، ص
�ادر بتارخ   4 ي، ص2010، املجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 613513، تحت رقم 20/05/2010قرار   .311: ، العدد الثا



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدامل
كمعنان جمال الدين ن وظيف التحقيق وا شرعات املغاربية( ، مدى قانونية جمع قا ألاحداث ب شرع الفرس وال ، ص )دراسة مقارنة  ال

 .145-116 .ص
 

125 

ر  ر من أك عت كم  انية تمثيل النيابة العامة عند ا كما أن منح قا التحقيق إم
�ة  جرمة، خا ِهَمھ ع دراية مسبقة بأحوالھ وأدلة إثبات ا َّ هم، ذلك أن ُم الضمانات املمنوحة للم

تم الحقا أمام سلطة محايدة تأخذ ما يقولھ مأخذ ا ذا ال وأن عرض ألادلة س جد واملوازنة، و
ها تمثل املجتمع وتجسد حق الدولة   صم الشرف رغم أ �ف با نا أن النيابة العامة تو س ي
ق وإقامة العدل وإنزال العقاب  قيقة، وإحقاق ا �ول إ ا و الو دفها ألاس  العقاب، وأن 

هم حقھ وال تضيع ضمانا غمط امل ذه املسائل كلها ال    1.تھبمستحقيھ، و
�ل إ  تلف النصوص القانونية ال نتو ي فإننا من خالل قراءتنا مل ساؤلنا الثا وفيما يتعلق ب

و منع من نظر  38استخالص ما يمنع ذلك، فما نصت عليھ املادة  جزائية  من قانون إلاجراءات ا
جوء إ القياس ع عدم جواز ال �ف آخر، ما  �فھ قاضيا للتحقيق ال بو   . قضية بو

سا غ عض الفقھ يتجھ إ منع وكيل الدولة من الفصل  القضية والتصدي لها، تأس ر أن 
فاظ  38ع ما تقتضيھ قواعد العدالة وقياسا ع ما ورد بنص املادة  و ا نا  ق إ ج، فعلة املنع 

ذا ال يتحقق إال من خالل قاض محايد خا ر الضمانات لهم، و ر أك ن وتوف هم  ع حقوق امل
سب فكرة مسبقة عن القضية يتعذر معها التحرر من  ر ألادلة ولم يك ن، لم يقع تحت تأث الذ
ة   جمهور ر متوافرة وال موجودة  وكيل ا ذه الضمانات والظروف غ ها عند الفصل، و سلطا

الة كمة . ذه ا و ما قضت بھ امل ص حكما وخصما  نفس الوقت، و ون ال عقل أن ي إذ ال 
ا الصادر بتارخ الع ر العدالة 18/5/1982ليا  قرار   2.معللة ذلك بضمان س

  
ع كم : الفرع الرا جلوس ل عة ل ر ما   حاالت غ

كم  شارك فيھ إذا كان ذلك ا ستطيع قا التحقيق أن يصدر حكما أو  من حيث املبدأ ال 
ذا  ث من  س ها، و �ال  موضوع الدعوى ال سبق لھ أن حقق ف ما يصدره قا التحقيق فا

                                                 
 .166: دمحم محدة، املرجع السابق، ص 1
ذا 166: ، نقال عن دمحم محدة، املرجع السابق، ص53-52: ، ص1987شرة القضاة، العدد ألاول، جانفي  2 ، الهامش ألاول، و 

جنائية الثانية، ملف رقم  04/02/1986املع أيضا يراجع القرار الصادر بتارخ  جلة ، امل35722من القسم ألاول للغرفة ا
ع، ص1989القضائية لسنة  �ول . 313: ، العدد الرا �راحة ع حالة كهذه كقانون أ شرعات  عض ال ذا وقد نصت 

جزائية السوري الذي نص  املادة  اكمات ا ال يجوز للقا أن يحكم  الدعوى ال تو وظيفة النيابة :" منھ ع 24امل
ها  ".العامة ف
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ر التحقيق أو قرار  من قرارات وأوامر أثناء أداءه لعملھ، كالبت  مختلف الدفوع ال تثار خالل س
هاءه   1.إ

عض املواضع قسطا من وظيفة  ر أن املشرع والعتبارات عملية قد يخول قا التحقيق   غ
كم، ومثال ذلك ما جاء  نص املادة  جزائيةمن قانون إلا  97ا ال أجازت لقا 2 جراءات ا

را  ة استحضاره ج جمهور د وبناء ع طلب من وكيل ا التحقيق  حالة عدم حضور الشا
غرامة من  كم عليھ  دينار، كما أجازت تطبيق العقوبة  2000إ  200وبواسطة القوة العمومية وا

ن أ د الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليم شهادتھنفسها ع الشا   3.و إلادالء 
من ذات القانون لقا  4مكرر  65و نفس السياق أجازت الفقرة الثانية من املادة 

ا من  راوح مقدار ص املعنوي ي دينار  500.000إ  100.000التحقيق أن يصدر عقوبة ع ال
ر ص املعنوي بالتداب ام ال ة، وذلك  حالة عدم ال جمهور املفروضة عليھ  عد أخذ رأي وكيل ا

  4.السافة الذكر 65بموجب املادة 
هم ألاجن املفرج عنھ بكفالة الذي  129كما أجازت املادة  عاقب امل ق إ ج لقا التحقيق أن 

س من ثالثة  رية دون تصرح، با ج سنوات، ) 03(أشهر إ ثالث ) 03(غادر حدود محل إلاقامة ا
ن، وفضال عن ذلك يحكم عليھ وجوبا دينار،  50.000إ  500وبغرامة من  ن العقوبت ات أو بإحدى 

راب الوط   .ب جواز السفر مؤقتا، كما يجوز لقا التحقيق منعھ من مغادرة ال

                                                 
 .167: ابق، صدمحم محدة، املرجع الس 1
سية 61وتقابلها املادة   2 جزائية التو  .من مجلة إلاجراءات ا
ن وأداء الشهادة مع مراعاة :" ق إ ج ع أن 97تنص املادة  3 ضور وحلف اليم ص استد لسماع شهادتھ ملزم با كل 

سر املهنة ام القانونية املتعلقة    .ألاح
د فيجوز لقا  را بواسطة القوة العمومية وإذا لم يحضر الشا ة استحضاره ج جمهور التحقيق بناء ع طلب وكيل ا

غرامة من  كم عليھ  ها جاز  2000إ  200وا د  عد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤ ر أنھ إذا حضر فيما  دينار غ
ة إقالتھ من الغرامة كلها أو جزء  جمهور عد سماع طلبات وكيل ا هالقا التحقيق    .م

ن أو إلادالء  د الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليم جوز توقيع العقوبة نفسها بناء ع طلب وجل القضاء املذكور ع الشا و
  .بالشهادة

ون قابال ألي طعن قق وال ي ن بقرار من القا امل ن السابقت كم املشار إليھ  الفقرت صدر ا  ".و
ر  10املؤرخ   14-04القانون  بموجب 4مكرر  65أضيفت املادة  4 جردة الرسمية لسنة 2004نوفم  .71، العدد 2004، ا
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كم، ألن الفصل املنه  ن وظيفة التحقيق وا ر خروجا ع مبدأ الفصل ب عت فهذا الوضع ال 
و الذي يتعلق بذات الدعوى  بمع وحدة (عنھ  صوم والس و ما ال ينطبق ع الدعوى ) ا و

ن، فه مختلفة تماما عن الدعوى ال  ضور أو عن حلف اليم د عن ا �ة بامتناع الشا ا ا
ب صوم أو من حيث الس   1.يحققها قا التحقيق سواء من حيث ا

قق معھ، فلو  ص امل س بال قق فيھ ول ون  املوضوع امل رة باملنع ت أن قا لذلك فالع
و قاضيا فقدم إليھ  �ادف أن كان  ص  جرمة ما وحكم عليھ، ثم  التحقيق مثال حقق مع 
سب من القضية ما  ي ال غبار عليھ ألن القا لم يك ها ففصلھ قانو بجرمة ثانية، فإن فصل ف

تھ أو حيدتھ سيطر عليھ ح يمكن الطعن  نزا   2.يؤثر فيھ أو 
سا ع ما سبق ذكر  ر إوتأس ش ها القا  ه  قا التحقيق (وجود أعمال قد يقوم 

قيقي، ) باألخص ست أعماال تحقيقية باملع ا ها ل ال تكسبھ إملاما بالقضية أو إحاطة باملوضوع أل
ها  التحقيق، وال تنم عن إملامھ بموضوع  �اح مة  ئ عن مسا بل  مجرد أعمال والئية ال تن

ء املضبوط الذي الدعوى ومن ثم فه ال ت يع ال ها، ومن قبيل ذلك ألامر ب كم ف منعھ من ا
ن  عض القوان ستغرق قيمتھ، أو مثل ما يوجد   ستلزم حفظھ نفقات  يتلف بمرور الزمن، أو 

هم، �ور من أوراق التحقيق ع نفق صول ع  سمح با هم أو للمج عليھ  3ال  رخيص للم فال
قوق املد �احبھ من النظر  القضية أو املد با عد عمال تحقيقيا يمنع  ها ال  نية أو املسؤول ع

ها   4.والفصل ف

                                                 
جنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 1  .411: أحمد فت سرور، القانون ا
 .168: دمحم محدة، املرجع السابق، ص 2
جزائري  68/1راجع املادة  3 جزائية ا  .من قانون إلاجراءات ا
جنائية، مرجع 13: السابق، صدمحم الفاضل، املرجع  4 سان  إلاجراءات ا ة وحقوق إلا ، أحمد فت سرور، الشرعية الدستور

ن . 300: سابق، ص جمع ب ذا السياق فإن املجلس الدستوري وإن كان بموجب العديد من قراراتھ يحظر ع القا ا و 
كم م ل قا ا ر بأن تخو عت كم إال أنھ  جرائم ال تجعلھ مباشرا ألحد إجراءات وظيف التحقيق وا عض ا د مدة القبض  

كم ع إجراءات  ن وظيف التحقيق وا جمع ب شأن مسؤوليتھ، فهو يقصر حظر ا هم  ون لديھ عقيدة ضد امل التحقيق ال ت
جرمة دون أن يتعدى ذلك إ إج شأن مسؤوليتھ عن ا هم  ةالتحقيق ال تخلق الشك والتح ضد امل ر . راءات املساس با

ر منذ سنة  غ ذا الوضع قد  ر أن  س  2000غ رات الذي يختص وحده با س وا شأ املشرع الفرس قا ا عندما أ
جزائية، بموجب القانون رقم  عديلھ لقانون إلاجراءات ا  30املؤرخ   1354- 2000املؤقت دون قا التحقيق، وذلك بمناسبة 

ر  سم �راحة  الفقرة الثالثة من املادة  13املادة  ، 2000د جزائية ع عدم  1-137منھ، حيث نص  من قانون إلاجراءات ا
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ر أن منع  260و  38إن قراءة ن املادة  كم، غ عارض وظيف التحقيق وا ق إ ج تف إ 
ها،  جلوس كقا حكم ال ينصب إال ع القضايا ال سبق لھ أن حقق ف قا التحقيق من ا

و ما لية الفصل  و كم إ جانب كونھ معينا كقا تحقيق، أ يحفظ لھ كقاض من قضاة ا
كمة بناء ع  جنح املرفوعة من امل كمة  القضايا املدنية أو قضايا ا كبا زمالئھ القضاة بامل

�ادر عن قا تحقيق آخر س أو ع أمر إحالة    1.ادعاء مباشر أو حالة التل
ها، ال كما أن منع قا التحقي جلوس كقا حكم  قضية سبق لھ التحقيق ف ق من ا

كم، بل ع العكس من  ن إلجراء تحقيق تكمي بناء ع أمر من جهة ا يطبق ع القضاة املنتدب
جهة ال  لون ا ش عهد بھ ألحد القضاة الذين  ذا التحقيق التكمي غالبا ما  ذلك فإن مثل 

�درتھ   2.أ
 

امس كم أثر : الفرع ا ن وظيف التحقيق وا جمع ب   ا
لية  كم فقد القا أل ن وظيف التحقيق وا رتب ع عدم مراعاة قاعدة الفصل ب ي

ن  جزائري، ومن ثم  260و  38الفصل  القضية عمال بنص املادت جزائية ا من قانون إلاجراءات ا
و بطال  ذه القاعدة إ البطالن، و كم الذي ال يرا  ن متعلق بالنظام العام باعتباره يتعرض ا

قق أن يمتنع ع الفصل   ن ع القا امل جهات القضائية، لذلك يتع شكيل ا يمس بنظام 
كم يظل باطال  ذا ا صوم ع ذلك، فإن  رض ا ع القضية من تلقاء نفسھ، فإن لم يفعل ولم 

                                                 
 

س وإال كان حكمھ باطال ها با كم  القضية ال أمر ف س  ا رات وا راك قا ا أحمد فت : أنظر. جواز اش
جنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  .409: سرور، القانون ا

اد مليكة، املرجع السابق، ص 1 ي، عمارة فوزي، املرجع السابق، ص102: در  .18- 17: ، الهامش الثا
كمة العليا، ملف رقم  1998جوان  13جاء  القرار الصادر بتارخ  -  2 الفات بامل جنح وامل  215494من القسم الثالث لغرفة ا

ها ألاو ال ينطبق إال ع مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي وال مجال ق إ ج  فقر 38إن ما نصت عليھ املادة :" ما نصھ
ام املادة  كمة عمال بأح ال تلزم القا الذي أمر بإجراء تحقيق  356/2لتطبيقھ ع التحقيق التكمي الذي أمرت بھ امل

جزائية  ضوء امل". تكمي بأن يقوم بھ بنفسھ شر، نقال عن أحسن بوسقيعة، قانون ا ري لل شورات ب مارسة القضائية، م
جزائر    .19: ، ص2013ا

Fréderic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, précis de droit pénal et de procédure pénale, 
édition Delta, Liban 2014, p : 372. 
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راض، بل يجوز التمسك بھ وإثارتھ  أي  ھ عدم الاع جزائية وال ي مرحلة من مراحل الدعوى ا
ر طلب جوز للمحكمة أن تق بھ ولو تلقائيا وبغ كمة العليا،و   1.ولو ألول مرة أمام امل

و اتحاد املوضوع ال  ها  لية الفصل  قضية سبق لھ أن حقق ف إن الذي يفقد القا أ
ص، بھ البطال  2اتحاد ال ذا املنع وترت ن ع ذلك عند حصولھ، ومن ثم فإن نص القانون ع 

ر  القضية  إطار من  هم، ح يتم الس ادة  الضمانات القانونية املقررة للم و من قبيل الز
ريھ من رب أو شك   ع زول ما قد  هم و سري الاطمئنان إ نفس امل هذا  يدة والاستقالل، و ا

ة جهاز العدالة   3.نزا
ذا املب كمة العليا  ها، حيث قضت  قرار لها مؤرخ  وقد أكدت امل دأ  العديد من قرارا

جنائية الثانية تحت رقم 1981جوان  16 �ادر عن القسم ألاول للغرفة ا أن عدم  25941، 
ها،  سبة للقضية ال سبق لھ وأن قام بالتحقيق ف كم بال يئة ا �الحية القا باملشاركة  

ا من النظام العام، ي ر ها القضية،عد إجراء جو كما  4جوز التمسك بھ  أية مرحلة كانت عل
شارن  ون أحد املس قضت  قرار آخر بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البوا ل
يئة املجلس ال نظرت  القضية كان قد سبق لھ أن قام بإجراءات التحقيق  لون  ش الذين 

من املقرر قانونا أن قا :" للتحقيق، حيث جاء فيھالابتدائي  نفس القضية بصفتھ قاضيا 
ا  كم  قضايا نظر رك  ا ش التحقيق املناطة إليھ إجراءات البحث والتحري ال يجوز لھ أن 

عد خرقا للقانون  ذا املبدأ    .بصفتھ قاضيا للتحقيق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف 
ال أن أحد املس شارن الناظرن  القرار موضوع الطعن ملا كان من الثابت  قضية ا

بالنقض سبق لھ وأن قام بإجراءات التحقيق  نفس القضية بصفتھ قاضيا للتحقيق، فإن القرار 

                                                 
، املرجع السابق، ص - 1 ، 19: ، عمارة فوزي، املرجع السابق، ص14: السابق، ص ، دمحم الفاضل، املرجع70-69: أحمد الشاف

جنائية الثانية، ملف رقم  08/07/1982وأنظر أيضا القرار الصادر بتارخ  ، املجلة القضائية 25212عن القسم الثالث للغرفة ا
ي، ص1989لسنة   .268: ، العدد الثا

 .168: دمحم محدة، املرجع السابق، ص 2
 .169-168: سابق، صدمحم محدة، املرجع ال 3
جزائر  4 شر وإلاشهار، ا جزائية، املؤسسة الوطنية لالتصال وال هاد القضائي  املواد ا غدادي، الاج جزء 1996جيال  ، ا

 .440، القرار رقم 143: ألاول، ص
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�ار باطال عمال بمقتضيات املادة  جزائية، وم كان ذلك  38املطعون فيھ  من قانون إلاجراءات ا
  1".استوجب نقض القرار املطعون فيھ

ن  و قرار معا شارن اثن كمة العليا بأن مشاركة مس كس لهذين القرارن قضت امل
هام ال نظرت طلب  شكيلة غرفة الا ذا القرار كانا قد شاركا   �درت  شكيلة املجلس ال أ
ها البطالن وبالتا نقض القرار، وأن  رتب ع شأنھ ال ي �درت قرارا  هم وأ إلافراج الذي قدمھ امل

يئة الغرفة املجلس لم يق جلوس   شارن با س لهذين املس م بأي خرق لإلجراءات م أذن الرئ
ب إلاجازات  س غيب القضاة  ذه القضية، نظرا للضرورة املتمثلة   جزائية للفصل   ا

س املجلس  556الصيفية، وذلك طبقا للمادة  جزائية ال تنص أن لرئ من قانون إلاجراءات ا
ها القضائي أن يقرر م ب من أسباب الرد املشار إل علم بقيام س ب ع القا الذي  ا إذا كان ي

ن عن نظر الدعوى، 554 املادة  ال بأن املسألة 2أن ي كمة العليا  قضية ا رت امل حيث اعت
ها باملادة  جزائية 554تتعلق بحاالت رد القضاة املنصوص عل   3.من قانون إلاجراءات ا

  
كم  : ياملطلب الثا ن وظيف التحقيق وا جمع ب شرعات املغاربية من مسألة ا موقف ال

  قضاء ألاحداث
ن وظيف  جمع ب و ا ناء املقرر  قضاء ألاحداث أال و ذا املطلب إ الاست تطرق   س
عرض موقف  شرعات املغاربية منھ، لنختتمھ  رراتھ وموقف ال عرض م كم، وذلك  التحقيق ا

هقد زالت أم ال زالت قائمة املشرع ررا ن إن كانت م   .الفرس لتب
 
 
 

                                                 
�ادر بتارخ  1 جنائية الثانية، ملف رقم 12/07/1988قرار  ي للغرفة ا ة القضائية للمحكمة ، املجل48744، عن القسم الثا

 .282: ، ص1990العليا، العدد الثالث لسنة 
�ادر بتارخ  2  .345: ، العدد ألاول، ص1989، املجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 25874 الطعن رقم  07/06/1983قرار 
، املرجع السابق، ص 3 ذا الباب تق املادة 70: أحمد الشاف ها  554، ومن  امسة ع أنھ فقر يجوز رد أي قاض من :" ا

كم لألسباب التالية ها أو أد بأقوالھ ... قضاة ا إذا كان القا قد نظر القضية املطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا ف
د ع وقائع  الدعوى   ".كشا
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كم: الفرع ألاول  ن وظيف التحقيق وا جمع ب   ا
هام  ن وظيف الا ن الوظائف، سواء ب شرعات  الفصل ب إذا كانت القاعدة  أغلب ال

كم، بحيث ال يجوز للقا الذي نظر قض1 والتحقيق ن وظيف التحقيق وا ية معينة أو ب
ذه القاعدة وأوردت  شرعات أخرى قد شذت عن  ها، فإن  كم ف بصفتھ محققا أن يجلس ل
ن وظيف  ن يديھ  آن واحد ب االت أن يجمع القا ب عض ا ها، إذ يمكن   ناءات عل است

كم   .التحقيق وا
ناء  قضايا ألاحداث وبمناسبة قضاي ذا الاست شرعات  عض ال ت  ا محددة ع وقد تب

ديث عن ضرورة الفصل  ررات ال سيقت بمناسبة ا صر، ع اعتبار أنھ إذا كانت امل يل ا س
ر من الفقھ  ن، فإن الوضع وكما يرى الكث سبة للبالغ ة بال �ا كم  ن وظيف التحقيق وا ب

ذا كمة منھ   ن، النتفاء علتھ وا جانح جنائي يختلف ملا يتعلق باألحداث ا هذا فإنھ  ا املجال، و
هم حدث، رغم أن  علق ألامر بم جنائية م  كم  الدعوى ا ن سلط التحقيق وا جمع ب يمكن ا

جزائية رة  إلاجراءات ا   .الوضع يخالف مبدأ أساسيا وقاعدة جو
جنا ذه املسألة جدال حادا  الفقھ الفرس املتأثر بالفلسفة املهيمنة بالفكر ا ئي وقد أثارت 

ن الوظائف التقليدية ح ولو كان ذلك يتعلق بجناة  جمع ب التقليدي، والذي لم يكن يقبل أبدا ا
س  مدى جواز إعطاء سلطة مطلقة لقا ألاحداث  مرحل  ساؤل الرئ أحداث، أين تحدد ال

الة الضمانات القانونية ا ذه ا ل تبقت   ملقررة ال التحقيق والفصل  الدعوى  آن واحد، و
ياد؟ ها بمبدأ ا   سيما ما يتعلق م

  
ي كم: الفرع الثا ن وظيف التحقيق وا جمع ب ررات ا   م

كم  مجال قضاء  ن سلط التحقيق وا جمع ب جنائي مسألة ا عض الفقھ ا رر  ي
جانحة أو املجرم ن ألاحداث، إ كون ذلك وجها من أوجھ استقالل املبادئ ال تحكم الطفولة ا

ا بقواعد مختلفة وأحيانا متعارضة مع النظام إلاجرائي العام، ذلك أن الفلسفة  ألاحداث، وتم

                                                 
ن وظيف الا 1 شرع املشرع املصري واليم حيث تجمع النيابة العامة ب ذا  حقيقة ألامر يجعل  ظل ال هام والتحقيق، و

ك ياد والاستقاللية ع امل  .مبادئ كا
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ها النظام إلاجرائي  ذه القواعد ترتكز ع أسس مختلفة عن تلك ال يقوم عل ها  ال تقوم عل
هما ذا الاختالف بدوره أدى إ اختالف السياسة املتبعة  كل   1.العام، و

ذا  كم، و  ن قضاء التحقيق وا جمع ب ة ا السياق قضت محكمة النقض الفرسية ب
ون مقبوال  نطاق  ن الوظائف القضائية يمكن أن ي وقالت  ذلك أن مخالفة مبدأ الفصل ب

جانح ورعايتھ دث ا ها حماية ا ن العتبارات تقتض جانح   .ألاحداث ا
كم كرد ع محكمة استئناف  ذا ا امها عن رفضها وقد جاء  رت  أحد أح رم ال ع

عدم مشروعية  كم  الدعوى، حيث قضت  ن وظيف التحقيق الابتدائي وا جمع ب لفكرة ا
س  ذا ل ا  ندة  قضاء شكيل محكمة أحداث ترأسها قاض كان قد أجرى التحقيق بنفسھ، مس

جانحة، وإنما بالرجوع إ نص امل ام قانون الطفولة ا من الاتفاقية ألاوروبية  6/1ادة ع أح
سان ال تنص ع تھ بطرقة عادلة وعلنية خالل :" قوق إلا ق  عرض قض ص ا ل  ل

شأ وفقا للقانون  هة ت ذا أمر ال يتحقق  حالة ما إذا "مدة معقولة أمام محكمة مستقلة ونز ، و
و نفسھ الذي يحكم   ص الذي يتو وظيفة التحقيق    2.الدعوى كان ال

�ات قا ألاحداث، ومنحھ سلط  ن وسع من نطاق اختصا وبررت ذلك بأن املشرع ح
ب اعتقاد املشرع بأن قا ألاحداث الذي حقق   س التحقيق والفصل  الدعوى، فإن ذلك كان 
و ألاقدر من  دث بصورة مباشرة  صية ا عرف ع  ها، و سا افة ظروفها ومال الدعوى وألم ب

ره دث،  غ ة ا ة املالئمة ملص ربو كم بالعقوبات ال ع الفصل  الدعوى بصورة أفضل وا
ن الوظائف القضائية ر أمرا مخالفا ملبدأ الفصل ب عت   3.رغم أن ذلك 

                                                 
، املرجع السابق، ص 1  . 241- 240: محمود سليمان موس

2 Art 6/1:" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, 
soit des contestations". 

قوق بجامعة سكيكدة، : أنظر 3 ر، كلية ا جنائية  مواجهة جنوح ألاحداث، مذكرة ماجست -2008حنان بن جامع، السياسة ا
جانحة، ترجمة أ118: ، ص2009 جزائر، بدون سنة ، جان شازال، الطفولة ا ع، ا شر والتوز نطوان عبده، الشركة الوطنية لل

 .86: شر، ص
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هذا إ جعل قا التحقيق مؤسسة حقيقة  س  ذا الوضع فإنھ  فاملشرع حينما قرر 
ن جمع ب ون  ا ياد  وفعالة، ومن ثم ال ي كم ما يتعارض مع مبدأي ا وظيف التحقيق وا

هذيبھ مھ و تھ عند إعادة تقو دث ومص ة، ألن القا يأخذ دائما  حسبانھ ظروف ا ا   1.وال
سان قضاء محكمة النقض الفرسية، وقضت  قوق إلا كمة ألاوروبية  وقد أيدت امل

ن سلط التحقيق الابتدائي والفصل  جمع ب ة ا علق ألامر بقضية من قضايا ب  الدعوى، إذا 
ن، وتم ذلك  إطار ألامر الصادر بتارخ  جانح املتعلق بالطفولة  1945فيفري  2ألاحداث ا

ا بأنھ ي لقا ألاحداث املتخصص الذي أجرى التحقيق الابتدائي  جانحة، معللة قضاء ا
امل بملف الدعوى، أ رة بنفسھ وقد توافر لديھ إلاملام ال ها، و ذلك ما يحقق مزايا كب ن يفصل ف

ن سلط   مجال حماية ورعاية ألاحداث وال يتعارض مع النصوص املتعلقة بوجوب الفصل ب
اكمة   2.التحقيق وامل

  
س: الفرع الثالث   موقف املشرع التو

س بأن التحقيق وجوبي  مادة  47يق الفصل  جزائية التو من مجلة إلاجراءات ا
جن قوم ا الفات فهو اختياري ما لم ينص القانون ع خالف ذلك، و جنح وامل ايات، أما  ا

ام بقرار للقيام بالوظائف  ن مؤقتا أحد ا ع ن بأمر، وعند الضرورة  بوظائف التحقيق حاكم مع
 وتتمثل مهمة حاكم التحقيق  التحقيق  القضايا 3املذكورة أو إلجراء البحث  قضايا معينة،

كمة  ها امل ند عل س قيقة ومعاينة جميع ألامور ال يمكن أن  جزائية والبحث بدون توان عن ا ا
ها 4لتأييد حكمها، كم  القضايا ال باشر التحقيق ف شارك  ا   5.وال يجوز لھ كمبدأ عام أن 

                                                 
، املرجع السابق، ص 1  . 243: محمود سليمان موس

2 Fréderic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, Op Cit, p : 372. 
جزائية، مع مالحظة أن مصط  48/1راجع الفصل  3 حاكم التحقيق يقابلھ قا التحقيق  النظام من مجلة إلاجراءات ا

جزائري  شط  إطار . القضائي ا كم، و ت لهيئة ا بع بل يحتفظ بصفتھ كقا ي عد قا التحقيق سلطة ت وال 
شورات مجمع ألاطرش للك: أنظر. الاستقاللية التامة وعدم التبعية جزائية، م تاب ع كحلون، التعليق ع مجلة إلاجراءات ا

تص، توس   .135: ، ص2010امل
جزائية 50/1راجع الفصل  4  .من مجلة إلاجراءات ا
جزائية 50/2راجع الفصل  5  .من مجلة إلاجراءات ا
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جزائية، وبالرجوع  إ مجلة حماية ذا فيما يتعلق بالقواعد العامة الواردة بمجلة إلاجراءات ا
اكمة تتمثل  القيام  1الطفل �ا فإن مهمة قا ألاطفال  مرحلة ما قبل امل ا قانونا خا باعتبار

�ل إ إظهار  ن لذلك بجميع ألاعمال وألابحاث الالزمة للتو ل اص املؤ مباشرة أو عن طرق ألا
�الحھ وحمايت صية الطفل أو الوسائل املناسبة إل قيقة ومعرفة    2.ھا

جمع قا ألاطفال عن طرق البحث الاجتما جميع إلارشادات عن حالة العائلة املادية  3و
تھ  شأتھ وترب ها وعن ظروف  رتھ  صية الطفل وسوابقھ وعن مواظبتھ باملدرسة وس وألادبية و
� يضاف إ امللف الاجتما وذلك بإجراء فحص ط  ن ملف  و أمر عند الاقتضاء بت و

ي ع الطفلوفحص    4.نفسا
ستلزم القيام بتحقيق فإنھ يحيل الطفل إ قا  وإذا رأى قا ألاطفال أن القضية 

تص، هائھ من التحقيق فإنھ يصدر  5التحقيق امل دث، وفور ان الذي يقوم بإجراء تحقيق مع ا
ل جنحة، أما إذا كا ش جرمة  نت الوقائع قرارا بإحالة القضية ع قا ألاطفال إذا كانت ا

هام، ها ع دائرة الا ل جناية فإنھ يصدر قرارا بإحال ها   6ش شأ ألجل اتخاذ إلاجراءات املناسبة 
ها تصة للفصل ف جهة امل ها إ ا   7.وإحال

                                                 
ر  9مؤرخ   92قانون عدد  - 1 شور بمجلة الرائد الرس الصادرة بتارخ  1995نوفم �دار مجلة حماية الطفل، امل  10يتعلق بإ

ر   .90د ، العد1995نوفم
 .من مجلة حماية الطفل 87/1راجع الفصل  2
تصة 93/2طبقا للفصل  3 لف بالبحث الاجتما املصا الاجتماعية امل  .فإن قا تحقيق ألاطفال يمكنھ أن ي
اص  98من مجلة حماية الطفل، مع مالحظة أن الفصل  87/4راجع الفصل  4 من نفس القانون يوجب ع القا وكل ألا

لف �ة للطفلامل ا ياة ا رام حرمة العائالت وا  .ن من قبلھ عند قيامهم بإعداد امللف الاجتما اح
 .من مجلة حماية الطفل 91/2راجع الفصل  5
هام تراجع املواد  92راجع الفصل  6 امسة، وفيما يتعلق بصالحيات دائرة الا عة وا  116من مجلة حماية الطفل،  فقرتيھ الرا

ها من  جزائيةوما يل  .مجلة إلاجراءات ا
ون  116باستقراء املادة  7 تصة بقضايا ألاطفال فال ت هام امل �در القرار عن دائرة الا جزائية فإنھ إذا  من مجلة إلاجراءات ا

تصة بقضايا ألاطفال ع مستوى امل جنائية امل الفة أو إ الدائرة ا جنحة وامل كمة إلاحالة إال إ قا ألاطفال  حالة ا
 .216: ع كحلون، املرجع السابق، ص: أنظر. الابتدائية
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ب مبدأ  س ي ام مجلة حماية الطفل أن املشرع التو ونخلص من خالل قراءة نصوص أح
كم ح ن وظيف التحقيق وا هذا الفصل ب سبة لألحداث، ع الرغم من أنھ لم يورد   بال

ن ن الوظيفت ات ن  جمع ب �رحا يحظر بموجبھ ا   .القانون نصا 
  

ع   موقف املشرع املغربي: الفرع الرا
جنائية املغربي  املادة  ام قانون املسطرة ا منھ، فإن التحقيق وكقاعدة  83بالرجوع إ أح

جنايات  د ألاق عامة إلزامي  ا جن املؤبد أو ال يصل ا ها باإلعدام أو ال املعاقب عل
جنح بنص  جنايات املرتكبة من طرف ألاحداث، وا ن سنة، إضافة إ ا للعقوبة املقررة لها ثالث

  .خاص  القانون 
د  ون ا جنح ال ي جنح املرتكبة من طرف ألاحداث، و ا جنايات وا أما فيما عدا ذلك من ا

ر فهو اختياري ألاق   . للعقوبة املقررة لها خمس سنوات أو أك
لفة باألحداث  كل من قا التحقيق لألحداث املوجود ع  يئات التحقيق امل وتتمثل 
لف باألحداث املوجود ع مستوى محكمة الاستئناف، شار امل اكم الابتدائية، واملس  1مستوى امل

جنحية لألحداث ال   . يتم أمامها استئناف أوامر قا التحقيق لألحداث أمامهاإ جانب الغرفة ا
ة(وعليھ فإذا ارتأى وكيل امللك  جمهور ضرورة إجراء تحقيق  القضية، فإنھ يحيلها ) وكيل ا

ستد إجراء تحقيق، أو كان ألامر  جنحة ال  لف باألحداث، أما إذا كانت ا إ قا التحقيق امل
هايتعلق بمخالفة فإن وكيل    2.امللك يحيل القضية مباشرة ع قا ألاحداث ألجل الفصل ف

لف  شار امل و املس ع جنائي فإن الذي يتو عملية التحقيق  أما إذا كانت الوقائع ذات طا
من قانون املسطرة  486/1املوجود ع مستوى محكمة الاستئناف، عمال بنص املادة  3باألحداث

ون قد أجر  عد أن ي جنائية،    4.من املسطرة 474ى البحث املنصوص عليھ  املادة ا

                                                 
جنائية املغربي 462راجع املادة  1  .من قانون املسطرة ا
جنائية املغربي 470راجع املادة  2  .من قانون املسطرة ا
ر العدل 485/1عمال بنص املادة  3 ن  كل محكمة استئناف بقرار لوز ع جنائية  ر للقيام من قانون املسطرة ا شار أو أك ، مس

عفى من مهامھ بنفس الكيفية لف باألحداث ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، و شار م  .بمهام مس
ها ألاو والثانية ع أنھ 474تنص املادة  - 4 جنائية  فقرت ون جنحة، فإن قا :" من قانون املسطرة ا إذا كانت ألافعال ت

تلقى بواسطة  ألاحداث يجري بنفسھ أو يأمر دث وإنقاذه، و ا لضمان حماية ا ر الواجب اتخاذ بإجراء بحث لتحديد التداب
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ل جناية، فإنھ  ش دث و لف باألحداث أن ألافعال ثابتة  حق ا شار امل فإذا ظهر للمس
جنايات لألحداث، ون جنحة أو مخالفة  1يأمر بإحالة القضية إ غرفة ا أما إذا ارتأى أن ألافعال ت

كمة الابتدا دث ع امل تصةفإنھ يحيل ا   2.ئية امل
كم فإن املشرع املغربي كان  ن وظيف التحقيق وا جمع أو الفصل ب وفيما يتعلق بمسألة ا
علق ألامر بقضاء ألاحداث،  ذه النقطة، حيث مال إ فكرة الفصل ولو  �رحا حول  ا و وا

جنائية ع أنھ 52/5حيث جاء  املادة  قيق، تحت ال يمكن لقضاة التح:" من قانون املسطرة ا
هم  هم بصف �دار حكم  القضايا الزجرة ال سبق أن أحيلت إل شاركوا  إ طائلة البطالن، أن 

ن بالتحقيق لف   ".قضاة م
ا  ن فإن املشرع املغربي قد أكد جناة البالغ ذه القاعة عامة وتتعلق أساسا با وإذا كانت 

جناة ألاحداث، حيث نصت املادة  سبة ل ها  من 462�راحة بال جنائية  فقر قانون املسطرة ا
عة ع ن أو انتدب أو كلف بصفة :" الرا شار ع ال يمكن تحت طائلة البطالن ألي قاض أو مس

اص باألحداث ها التحقيق ا كم  قضايا سبق لھ أن مارس ف شارك  ا ذا "مؤقتة أن  ، ومن 
شار امل لف باألحداث تقتصر ع التحقيق املنطلق فإن وظيفة قا التحقيق لألحداث أو املس

هم قضاة للتحقيق ا بصف كم  القضايا ال سبق لهم نظر ا إ ا   .دون أن تتعدا
 
 
 
 
 

                                                 
 

ها وعن سلوكھ  رتھ ف ة وعن طبعھ وسوابقھ وعن مواظبتھ باملدرسة وس بحث اجتما معلومات عن حالة عائلتھ املادية واملعنو
تھ ها ترب ها وتلقى ف   .املنه وعن رفاقھ وعن الظروف ال عاش ف

�دار جميع ألاوامر  مكنھ عند الاقتضاء، إ ي، و ال بإجراء فحص ط أو فحص عق أو فحص نفسا يأمر كذلك إن اقت ا
 . املفيدة

جنائية 487/2راجع املادة  1  .من قانون املسطرة ا
جنائية 487/4راجع املادة  2  .من قانون املسطرة ا
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امس جزائري : الفرع ا   موقف املشرع ا
جزائري يوجب إلاشارة إ مختلف املبادئ العامة الواردة  إن التعرض إ موقف املشرع ا

جزائية،  ها سواء  قانون الطفلبقانون إلاجراءات ا �ة املنصوص عل ا أو   1إضافة إ املبادئ ا
ها  جزائية قبل إلغا ها  قانون إلاجراءات ا ن ألاحداث املنصوص عل �ة باملجرم ا ام ا  ألاح
جانحة،  شرع الفرس ال سيما  مجال الطفولة ا نا القول بأن ال س ذا ال ي بقانون الطفل، و

ر مصدرا ما هماعت ر بي شابھ كب جزائري، ألامر الذي ترتب عليھ وجود  شرع ا   .ديا وتارخيا لل
جزائية نجد أن املادة  ام العامة لقانون إلاجراءات ا منھ تق بأن  66وبالرجوع إ ألاح

الفات  �ة، أما  امل ناك نصوص خا جنح ما لم تكن  جنايات، واختياري  ا التحقيق وجوبي  ا
ون  افي ها باملواد . جواز ن املنصوص عل جانح ام املتعلقة باألحداث ا ها  442وبالرجوع لألح وما يل

شف من املواد  س جزائية امللغاة، فإنھ  ق إ ج أن التحقيق وجوبي  453و  452من قانون إلاجراءات ا
الفات، جنح وامل جنايات وا ج  2 ا جنايات وا ا  ا �بح التحقيق إجبار ن أ ا   ح نح وجواز

الفات عمال بمقتضيات املادة   3.من قانون حماية الطفل 64امل
ها تتمثل  دث فإ جزائري إجراء تحقيق مع ا جهات التحقيق ال خولها املشرع ا سبة  أما بال

 : ما ي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
جردة الرسمية لسنة 2015وليو ي 15املؤرخ   12-15الصادر بموجب القانون  1  .39، العدد 2015، ا
شف أيضا من نص املواد  2 س و ما  جزائية 467/3- 454/3-453و  من قانون إلاجراءات ا
ن  3  .من قانون حماية الطفل 68- 66راجع أيضا املادت
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شؤون ألاحداث : أوال تص   قا التحقيق امل
ها محكمة مقر من قانون حماية الطفل ب 61/4تق املادة  ن  كل محكمة بما ف ع أنھ 

جنايات لفون بالتحقيق  ا س املجلس القضائي ي ر بموجب أمر لرئ  املجلس، قا تحقيق أو أك
ن قضاة التحقيق  1املرتكبة من قبل ألاحداث، شؤون ألاحداث من ب ن  لف ختار قضاة التحقيق امل و

كمة   2.املوجودين ع مستوى امل
جنايات املرتكبة من تتمثل مهمة  شؤون ألاحداث  التحقيق  ا تص  قا التحقيق امل

ها لوحده ل جناية، سواء ارتك ش دث  سوبة ل جرمة امل دث، وعليھ إذا كانت ا أم كان  3 قبل ا
دث إ قا التحقيق  رفع ملف ا ن و ة يفصل امللف جمهور همون بالغون، فإن وكيل ا معھ م
ال نفس  و بطبيعة ا ن و ن إ قا تحقيق البالغ شؤون ألاحداث، وملف البالغ تص  امل
ل  ة يقدم إ السيد قا التحقيق طلبا افتتاحيا ل جمهور ، مع مالحظة أن وكيل ا القا

هاء من التحقيق4لف،م س عند الان ون ابتداء ول يجة فإن الفصل  امللفات ي   .وبالن

                                                 
�ل قا 1 �فات، فهو  ألا ن ثالث  شؤون ألاحداث يجمع ب تص  نھ بموجب مرسوم ( يالحظ أن قا التحقيق امل عي يتم 

، عمال بنص املادة  ر  6املؤرخ   04/11من الدستور، واملادة الثالثة من القانون العضوي  92/8رئاس تم ، املتضمن 2004س
و أيضا قا تحقيق )القانون ألاساس للقضاء � للمادة (، و جزائية كان قا  39 النص ألا من قانون إلاجراءات ا

ع ر العدل ملدة ثالث سنوات، وبموجب القانون التحقيق  ن يتم  2001جوان  26املؤرخ   08-01ن بقرار من وز �بح التعي أ
ذه املادة تماما بالقانون  ، لتل  ر  20املؤرخ   22-06بمرسوم رئاس سم ن بقرار من 2006د ع ، ليصبح قا التحقيق 

شارة املجلس ألاع للقضاء  عد اس ر العدل  إ جانب كون قا .) من القانون ألاساس للقضاء 50عمال بنص املادة وز
س املجلس القضائي عمال بنص املادة  ن بأمر من رئ ع  .من قانون حماية الطفل 61/4تحقيق أحداث 

ن قضاة التحقيق بنفس الش 449/3بالرجوع إ نص املادة  2 عي جزائية امللغاة، فإنھ يتم  روط املنصوص من قانون إلاجراءات ا
ها  الفقرة السابقة من املادة  ر 449عل عينون بقرار من وز ، ما يفهم منھ بأن قضاة التحقيق ع مستوى محكمة مقر املجلس 

س املجلس القضائي اكم ألاخرى فيعينون بأمر من رئ  . العدل، أما قضاة تحقيق امل
3 � جزائية، وخا عض محاكم مقر املجلس، أن الذي يقوم بالتحقيق لقد لوحظ  ظل سران قانون إلاجراءات ا ة ع مستوى 

هاء من  و قا ألاحداث، والذي يحيلها إ قسم ألاحداث بمجرد الان ل جناية  ش سوبة إليھ  جرمة امل دث إذا كانت ا مع ا
ها بنفسھ ها. التحقيق، ليحكم ف عتقد بأ ها العمل من قبل القضاة، ونحن  و  و ممارسة جرى عل ممارسة خاطئة وتجا ما 

كم. منصوص عليھ  القانون  �يل مادة بمادة، : أنظر تأييدا لهذا ا جزائر تحليل وتأ نجي جمال، قانون حماية الطفل  ا
جزائر  ع، ا شر والتوز ومة للطباعة وال  .114-113: ، ص2016دار 

 .من قانون حماية الطفل 64املادة  4
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ة يوجھ طلبا افتتاحيا  جمهور دث جناة آخرون بالغون فإن السيد وكيل ا وإذا لم يكن مع ا
دث  سوبة ل شؤون ألاحداث ألجل إجراء تحقيق  الوقائع امل تص  للسيد قا التحقيق امل

  .ةواملكيفة جناي
جزائية فإن التحقيق مع ألاحداث وعمال بنص املادة   ام قانون إلاجراءات ا وباملقارنة مع أح

ن 452 ذا القانون يتم بواسطة قا التحقيق  حالت   :من 
الة ألاو همون  :ا دث سواء كان لوحده أم كان معھ م جناية املرتكبة من قبل ا و حالة ا

الة يجر  ذه ا هاء من التحقيق فإنھ بالغون، و  ي قا التحقيق تحقيقا واحدا، وعند الان
صدر أمرا بإرسال  دث أمام قسم ألاحداث بمحكمة مقر املجلس، و ن، فيحيل ا ن امللف يفصل ب

ن ندات  ما يتعلق بالبالغ   1.املس
ها املادة  ناك فرضية أخرى نصت عل جزائية، و حالة ق 467/3و يام من قانون إلاجراءات ا

ن  ب هاء من التحقيق ي جرمة املرتكبة جنحة، وبعد الان قا ألاحداث بالتحقيق ع أساس أن ا
كمة املوجودة بمقر املجلس القضائي أن يحيلها  ر امل نا يجب ع قسم ألاحداث غ ها جناية،  أ

رة كمة ألاخ   .لهذه امل
ها أن يأمر  الة يجوز لقسم ألاحداث قبل البت ف ذه ا ندب و  بإجراء تحقيق تكمي و

�در من قا ألاحداث   2.لهذا الغرض قا التحقيق إذا كان أمر إلاحالة قد 
الة الثانية عهد :ا نائية أن  شعبة حيث يجوز للنيابة العامة وبصفة است جنحة امل و حالة ا

بة   3.لقا التحقيق بإجراء تحقيق نزوال ع طلب قا ألاحداث وبموجب طلبات مس
 
 
 
 

                                                 
جزائية امللغاة من 452/1راجع املادة  1  .قانون إلاجراءات ا
جرمة  2 س قا ألاحداث، ومرد ذلك أن ا و قا التحقيق ول ذه الفرضية يالحظ أن الذي يندب للتحقيق  بخصوص 

الة  قانون حماية الطفل ذه ا جزائري قد أغفل النص ع مثل  الحظ أن املشرع ا س جنحة، و  .املرتكبة جناية ول
جزائية امللغاة 452/4 راجع املادة 3  .من قانون إلاجراءات ا
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  قا ألاحداث: ثانيا
ن قا ألاحداث ملدة ثالث سنوات  61طبقا لنص املادة  عي من قانون حماية الطفل يتم 

اكم ألاخرى فإنھ يتم  علق ألامر بقضاة محكمة مقر املجلس، أما  امل ر العدل إذا  بقرار من وز
س املجلس  �ادر عن رئ هم ملدة ثالث سنوات أيضا، وبموجب أمر    1.القضائيعيي

ون لقضاة  61وطبقا للفقرة الثانية من نص املادة  رط أن ي ش من القانون سالف الذكر، 
س محكمة ع ألاقل   2.ألاحداث رتبة نائب رئ

دث  62وعمال بنص املادة  من قانون حماية الطفل يختص قا ألاحداث بالتحقيق مع ا
سوبة إليھ جنحة أو مخالفة، ون الوقائع امل جرمة لوحده أم كان معھ  عندما ت وسواء ارتكب ا

انية  ن، مع إم ن امللف الة أن يفصل ب ذه ا ة   جمهور ن ع وكيل ا همون بالغون، إذ يتع م
ن قا ألاحداث وقا التحقيق   3.تبادل الوثائق ب

شؤون  تص  ا كل من قا ألاحداث و قا التحقيق امل وبتحليل أوامر إلاحالة ال يصدر
ن وظيف ألا  جمع ب ، فإن مسألة ا ا هاء من التحقيق  ظل قانون الطفل ا حداث، عند الان

جرمة املرتكبة مخالفة أو جنحة ها ا ون ف الة ال ت كم ال تتحقق إال  ا   4.التحقيق وا
ها  محكمة مقر املجلس، وال يحال  تصة للفصل ف كمة امل جنايات فإن امل سبة ل أما بال
دث من قبل قا ألاحداث الذي قام بالتحقيق معھ عمال بقواعد الاختصاص العامة  ها ملف ا إل

ها باملادة    5.من قانون حماية الطفل 60املنصوص عل

                                                 
ر محكمة  449/2يالحظ أنھ  ظل املادة  1 اكم ألاخرى غ ن قضاة ألاحداث  امل عي ون  جزائية امللغاة، ي من قانون إلاجراءات ا

س املجلس القضائي بناء ع طلب من النائب العام �ادر من رئ  .املجلس بأمر 
ها م 449/1 ظل املادة  2 رط  قضاة ألاحداث الكفاءة والدراية والعناية ال يولو ش جزائية امللغاة، كان  ن قانون إلاجراءات ا

ر أن ذلك ال يمنع من  رطا فقط التمتع برتبة معينة، غ و الشرط الذي أل  قانون حماية الطفل، مش لشؤون ألاحداث، و
ن  ع ها  ذه الشروط رغم عدم نص القانون عل نأخذ   .الاعتبار  عملية التعي

ذا املع أيضا راجع املادة  3 جزائية امللغاة 452/2   .من قانون إلاجراءات ا
�در أمرا :" من قانون حماية الطفل ع 79/1تنص املادة  4 ون مخالفة أو جنحة، أ إذا رأى قا ألاحداث أن الوقائع ت

 ".باإلحالة أمام قسم ألاحداث
�در أمرا :" من قانون حماية الطفل ع 79/2تنص املادة  5 ون جناية، أ لف باألحداث أن الوقائع ت إذا رأى قا التحقيق امل

تص  ".باإلحالة أمام قسم ألاحداث ملقر املجلس القضائي امل
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جمع  الة الوحيدة ل جزائية امللغاة، فإن ا ام قانون إلاجراءات ا ر أنھ وبالرجوع إ أح غ
جرمة املرتكبة جن ون ا نا قا ألاحداث تتحقق عندما ت شعبة، إذ يقوم  ون م حة شرطة أال ت

ها ها ع نفسھ ألجل الفصل ف جنحة وإحال ذه ا   1.بالتحقيق  
ها قسم  ن، وال يفصل ف اص بالبالغ الفات ا ها قسم امل الفات يفصل ف ومرد ذلك أن امل

دث، ر مناسب  حق ا علق ألامر باتخاذ تدب و 2  ألاحداث إال إذا  سبة و الكالم نفسھ بال
حيلها إ قا ألاحداث  شؤون ألاحداث و تص  ها قا التحقيق امل جنايات إذ يحقق ف ل
ها لقا تحقيق  شعبة ال يمكنھ التنازل ع جنح امل املوجود بمحكمة مقر املجلس، إضافة إ ا

ن  3.البالغ
  

  موقف املشرع الفرس: الفرع السادس
ب املشرع الفرس  كم، حيث ال ي ن وظيف التحقيق وا من حيث املبدأ قاعدة الفصل ب

ذا املوقف  ها، و ها أن يجلس للفصل ف يجوز للقا الذي حقق  قضية معينة وأخذ فكرة ع
ن  ذا املنع أيضا ع قا  253و  49/2أقرتھ املادت سري  جزائية، و من قانون إلاجراءات ا

س بموجب املادة  رات وا   .من ذات القانون  1-137ا
ن ألاحداث فإن املشرع الفرس وكقاعدة عامة  وبالرجوع إ القواعد املطبقة ع املجرم

ر وبموجب املواد  املتعلق بالطفولة  1945فيفري  2املؤرخ   175-45من ألامررقم  20و  5عت
جانحة التحقيق الابتدائي  جرائم ألاحداث إلزاميا، وذلك سواء  ا الفات ا جنح وامل جنايات وا

امسة، دث املجرم، فهو 4 من الدرجة ا ساعد ع نجاح التدخل القضائي  مواجهة ا كونھ 
جرمة املرتكبة شأن ا قيقة  ادة ع إظهار ا دث، ز صية ا   .يؤدي إ التعرف ع 

                                                 
جزائية امللغاة 461راجع املادة  1  .من قانون إلاجراءات ا
ن  2  .جزائية امللغاةمن قانون إلاجراءات ا 446/3و  459راجع املادت
جزائية امللغاة 465و  464و  452راجع املواد  3  .من قانون إلاجراءات ا
ها  13- 131بحسب املادة   4 ون عقوب امسة عندما ت ر مخالفة من الدرجة ا عت يورو  1500من قانون العقوبات الفرس فإنھ 

ر، وال يمكن رفعها إ  الفة ظرفا يورو  حالة العود، و  3000ع ألاك ها القانون العود  امل ر ف عت االت ال  ر ا ذا  غ
ها جنحة  .مشددا يجعل م
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أخذ املشرع الفرس بمبدأ تخصص قضاء التحقيق الابتدائي، فجعلھ من اخت صاص كل و
هما  ع الاختصاص بي شؤون ألاطفال، ومعيار توز تص  من قا ألاطفال، وقا التحقيق امل
هما يباشر مهامھ طبقا للقواعد املقررة   جرمة املرتكبة، مع العلم بأن كل م يقوم ع أساس نوع ا

جانحة جزائية وقانون الطفولة ا   1.قانون إلاجراءات ا
سبة لقا ألاحداث  الفات من ) Le juge des enfants(بال جنح وامل فإنھ يتو التحقيق  ا

ذا الصدد تمنحھ املادة  امسة، و  جانحة سلطة اتخاذ كافة  8/1الدرجة ا من قانون الطفولة ا
هم  صية الطفل امل قيقة وللتعرف ع  �ول إ كشف ا إلاجراءات والتحقيقات الالزمة للو

يلھ اجتماعياوتحديد الوسائل    2.املالئمة إلعادة تأ
الة املادية  املة عن ا ولقا ألاطفال أيضا أن يجري فحصا اجتماعيا يتضمن املعلومات ال
ها، ولھ أيضا أن  وألادبية ألسرة الطفل وسوابقھ إلاجرامية ووضعھ الدراس والظروف ال عاش ف

  3.يجري فحصا طبيا ونفسيا إذا لزم ألامر
هاء الت ون إما إحالتھ أمام قا وبان حقيق فإنھ يصدر واحدا من أوامر التصرف، ال قد ت

التحقيق املتخصص  شؤون ألاطفال الستكمال التحقيق، وذلك إذا قدر قا ألاطفال بأن 
ة استكمال التحقيق بمعرفة قا  �ة، وأنھ من املص ر مشاكل خا سوبة للطفل تث الواقعة امل

شؤو    .ن ألاحداثالتحقيق املتخصص 
ر أو توقيع عقوبة جزائية، فإنھ  ستوجب اتخاذ تداب وإذا رأى قا ألاطفال حالة الطفل 
جرمة مخالفة تدخل ضمن  يصدر أمرا بإحالتھ الطفل أمام محكمة ألاطفال، أما إذا كانت ا

الفات  ، فإنھ يتم إحالة الطفل أمام محكمة امل ، مع )Le tribunal de police(الدرجات ألاربع ألاو
دث، يتحول إ قا حكم  سوبة ل مالحظة أن قا ألاطفال الذي أجرى التحقيق  الوقائع امل

ها باملادة  دود املنصوص عل ذه الوقائع ضمن ا فصل   جانحة،  8/8و من قانون الطفولة ا
رد بيانھ عديلھ لقانون التنظيم القضائي كما س ذا قبل تدخل املشرع الفرس و   .و

                                                 
رة  1 هضة العربية، القا جنائية لألطفال، الطبعة الثانية، دار ال ماية ا  .288: ، ص2006شرف سيد كامل، ا
ذا املع أيضا راجع املادة املادة  2  L252-5 ضائيالفرسمن قانون التنظيم الق. 
امسة من املادة  3 عة وا جانحة 1945فيفري  2املؤرخ   175- 45من ألامر رقم  8الفقرتان الرا  .املتعلق بالطفولة ا
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جنايات  شؤون ألاحداث فإنھ يختص بالتحقيق  ا وفيما يتعلق بقا التحقيق املتخصص 
ر  ذا ألاخ ها من قبل  جنح فالتحقيق ف ة، أما ا جمهور املرتكبة من قبل ألاحداث بطلب من وكيل ا
جنحة إما إ قا ألاطفال ع النحو ذه ا سند  ة أن  جمهور ا، إذ يجوز لوكيل ا ون جواز  ي

شأن  قيقة  السابق بيانھ أو قا التحقيق، مع مالحظة أن قا ألاطفال إذا الحظ أن إظهار ا
�ة فإنھ يحيلها أمام قا تحقيق ألاطفال �عوبات خا ر  جنحة يث   .ذه ا

ها املادة  هاء التحقيق فإن قا التحقيق يصدر بدوره أمرا من أوامر التصرف ال حدد وبان
الفات  من قانون الطفولة 9 ل مخالفة أحالها أمام محكمة امل ش جانحة، فإذا رأى بأن ألافعال  ا
)Le tribunal de police(،  امسة فإنھ يحيلها أمام الفة من الدرجة ا ذه امل ع خالف ما إذا كانت 

  .قا ألاطفال أو محكمة ألاطفال
ل جنحة فإنھ يحيلها أمام قا ألاطفال أو ش محكمة ألاطفال ع  وإذا كانت الوقائع 

ساوي أو  ها  ع ع جرمة املتا ا أمام محكمة ألاطفال إذا كانت عقوبة ا جنحة إجبار يار، وتحال ا ا
دث ست عشرة سنة   1.تفوق سبع سنوات، وكان سن ا

دث الذي يبلغ سنھ ست عشرة سنة أمام محكمة ألاطفال، و  جناية يحال ا و حالة ا
ها  االت املنصوص عل ون أمام  20باملادة ا دث ت جانحة فإن إحالة ا من قانون الطفولة ا
  2.محكمة جنايات ألاحداث

علق ألامر بقا ألاطفال أو قا تحقيق  االت سواء  تام يالحظ بأنھ  أغلب ا و ا
و من  ون بالضرورة وبنص القانون  ألاطفال فإن من يتو وظيفة التحقيق  قضية معينة، ال ي

هذيب من قبل قا ألاطفال يفص ماية وال ر ا ر من تداب كم بتدب علق ألامر با ها، إال إذا  ل ف
جرمة املرتكبة جنحة ون ا  . عندما ت

ها،  كم ال كان يتمتع  ر أنھ وتراجعا عن قاعدة جمع قا ألاطفال لسلط التحقيق وا غ
�در املجلس الدستوري بتارخ  لية  8أ ة قرارا أ 2011جو قر بموجبھ حال فصلھ  مسألة أولو

                                                 
جانحة 1945فيفري  2املؤرخ   175-45من ألامر رقم  2/3-9راجع املادة  1  .املتعلق بالطفولة ا
جانحة 1945فيفري  2املؤرخ   175-45من ألامر رقم  20واملادة  2/4- 9راجع املادة  2  .املتعلق بالطفولة ا
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ة  من قانون التنظيم  3- 251أن املادة بUne question prioritaire de constitutionalité(، 1(الدستور
ها تتعارض  كم ف جلوس ل سمح للقا الذي حقق  قضية من قضايا ألاحداث با القضائي ال 

ام الدستور، وحدد تارخ  ذا الوضع، وبالفعل فقد  2013جانفي  1مع أح يح  كآخر أجل لت
ر  26�در بتارخ  سم امسة منھ فقرة  1940- 2011القانون  2011د الذي أضاف بموجب املادة ا
ها ع قا ألاطفال أن يرأس جلسة  3-251ثانية للمادة  من قانون التنظيم القضائي حظر بموج

كم  القضية ال سبق لھ أن أحالها ع محكمة   .ألاحداث ا
  

  خاتمة
كم  ن وظيف التحقيق وا جمع ب جزائري وإن أقر قاعدة ا ختاما نخلص إ أن املشرع ا
دود مسايرا  ذلك ما كان  ا  حاالت معينة و أضيق ا سبة لقضاء ألاحداث، إال أنھ حصر بال

جزائري أغلب الق ، الذي استلهم منھ املشرع ا شرع الفرس واعد املتعلقة باملعاملة معموال بھ  ال
جانح دث ا   .العقابية وإلاجرائية ل

جزائري أنھ قصر حالة جمع قا ألاحداث لوظيف  وما الحظناه ع موقف املشرع ا
ذا إذا لم تكن  جزائية امللغاة،  جنح فقط  ظل نصوص قانون إلاجراءات ا كم  ا التحقيق وا

                                                 
ن  1 ي مع ة نص قانو انية إخطار املجلس الدستوري ألجل الفصل  مدى دستور ن إم عطي الدستور الفرس لألفراد العادي

من القانون الدستوري رقم  I-46بموجب املادة  2008من الدستور ال استحدثت سنة  1-61من عدمھ، وذلك بموجب املادة 
لية  23الصادر بتارخ  2008-724 يئة قضائية، 2008جو ة أمام  اص وبمناسبة منازعة جار ذه املادة لأل سمح  ، حيث 

شر  كمة العليا أو مجلس الدولة، بناء ع دفع مفاده وجود نص  بإخطار املجلس الدستوري، وذلك عن طرق إحالة من امل
رات املضمونة بموجب الدستور يتضمن مساسا ب قوق وا �درت مختلف النصوص التطبيقية لهذه املادة . واحد من ا وقد 

ر  10الصادر بتارخ  1523 -2009بدءا بالقانون العضوي رقم  سم من الدستور،  1- 61واملتعلق بكيفيات تطبيق املادة  2009د
الصادر  1523 - 2009املتعلق بتطبيق القانون العضوي رقم  2010فيفري  16الصادر بتارخ  148-2010وكذا املرسوم رقم 

ر  10بتارخ  سم �ھ التطبيقية 1- 61املتعلق بكيفيات تطبيق املادة  2009د   .من الدستور، إ جانب مختلف نصو
ا لسنة  ، حيث وسع من حاالت إلاخطار  الدستور ا هذا املس جزائري قد تأثر  ظهر أن املشرع ا ح لألفراد ومن 2016و

انية ذلك حيث تنص ع 188بموجب املادة  ة بناء ع إحالة من :" إم عدم الدستور يمكن إخطار املجلس الدستوري بالدفع 
شر الذي يتوقف  كم ال اكمة أمام جهة قضائية أن ا كمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يد أحد ألاطراف  امل امل

هك ا اع ين ها الدستور عليھ مآل ال رات ال يضم ذه الفقرة بموجب قانون . قوق وا تحدد شروط وكيفيات تطبيق 

عد". عضوي  ة أخرى لم تصدر  ن عضو ذا القانون مثلھ مثل قوان  .ومازلنا بانتظار 
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جنح الفات وا شعبة، و امل جنحة م ستد منھ  ا و وضع ما كان   ظل قانون الطفل، و
رة  إلاجراءات ومتعلقة بالنظام العام ية بقاعدة جو   . الت

جنح  رة  ا رره، أما أن نض بقاعدة جو ان لذلك ما ي جنايات ل علق ألامر با فلو 
شف منھ بأن  ر سوي، وس جنايات، فهذا وضع غ ها  ا الفات، ونتقيد  ررات ال سيقت وامل امل

ن  شرع �ة وأن كل من ال جمع  محل نظر وشك عندما يتعلق ألامر بجناية، خا  شأن ا
ذا املوقف لصا الفصل، إ جانب املشرع الفرس الذي أقر  س واملغربي قد تراجعا عن  التو

سمح لقا ألاحداث بأن يجمع ب ة القاعدة ال  عدم دستور ن وظيف مجلسھ الدستوري 
ر ع حياده واستقالليتھ ومن ثم قضائھ كم، ملا  ذلك من تأث   .التحقيق وا

ن  جزائري بتعديل قانون الطفل وتكرس قاعدة الفصل ب لذلك نأمل أن يقوم املشرع ا
�ة وأن املشرع الفرس الذي كان السباق إ تكرسها قد  ره، خا غ كم أسوة  وظيف التحقيق وا

ها  ، تخ ع ر ال للقا و الضم سن تطبيق القانون  قيقي  لصا الفصل، ألن الضمان ا
ر من قاض ذه املهمة أك يل تحقيق  عاون  س  . والذي بھ يتحقق حياده وعدلھ، وال ضرر إن 
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ن جأ  استقبال الالجئ  *مدى حرة دولة امل
  

  
 )1( نوار شهرزاد

قوق والعلوم السياسية'' ب''محاضرة  ةأستاذ )1( جامعة  ،، كلية ا
جزائرم البواأ ، ا  .، أم البوا

  : ـصامل
ر أن  ي ملقى ع عاتق الدول، غ ون واجب قانو ي قبل أن ي سا ن عمل إ إن استقبال الالجئ

هاذه  ها ومصا هديد أم رة من حقها مراعاة عدم  جوء . ألاخ رة ال خاصة مع ما تنطوي عليھ ظا
عقيدات   .من مخاطر و

راف بحرة الدولة  قبول ألاجانب ع اقليمها كمبدأ  لذلك استقر القانون الدو ع الاع
ا ألاعراف  عدة اعتبارات مصدر رة  ها، مع تقييد تلك ا ثق عن سياد والاتفاقيات الدولية من

هم الالجئون  ى  معاملة ألاجانب بما ف د ألاد امها با ها، كضرورة ال . وجب ع الدولة مراعا
ياة الدولية املعاصرة ن من املشاكل املعقدة ال تم ا و ما دفعنا لبحث . لتبقى مسألة الالجئ و

ن عن سائل   :جانب من جوانب املوضوع م
جأ حر  رة ع استقبالهم؟ل دولة امل ن أم مج   ة  قبول أو عدم قبول الالجئ

   :فتاحيةامللمات ال
ن، القانون الدو جأ، الالجئ   .دولة امل

 
 
 
 
 
 

                                                 
شر املقال 15/07/2018، تارخ مراجعة املقال 24/05/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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The extent freedom of the state of refuge in the reception of refugees 

 
Summary : 

The reception of the refugees is a humanitarian act before it is a legal duty of 
States, but the State has the right to not threaten its security and interests. Especially 
with the risks and complications involved in the phenomenon of asylum. 

International law has therefore been based on the recognition of the freedom of 
the State to accept foreigners as a principle emanating from its sovereignty, while 
restricting that freedom by a number of considerations arising from international 
norms and conventions, which must be respected by the State.  

So that the question of refugees remains one of the complex problems that 
characterize contemporary international life. Which prompted us to discuss one 
aspect of the subject wondering about:Is the State of asylum free to accept or not 
accept refugees or it is obliged to receive them? 
Keywords:  
State of refuge, refugees, international law. 
 
 

De la liberté des Etats d’accueil d’accepter les réfugiés 
Résumé:  

L’accueil des réfugiés reste un acte humain avant d’être un devoir édicté par les 
lois. Toutefois, les Etats peuvent préserver leurs intérêts et leur sécurité face aux 
dangers et aux complications que cela puisse engendrer. 

Le droit international a permis aux Etats d’accepter ou pas les étrangers sur leurs 
territoires comme signe de souveraineté, cette liberté reste tout de même restreinte 
par les devoirs des Etats issus de coutumes et de conventions internationales. 

La question des réfugiés reste un problème complexe qui marque la société 
internationale contemporaine, c’est pourquoi nous avons choisi de traiter ce sujet en 
nous demandant si : 

Le pays d’accueil était libre d’accepter ou non les réfugiés, ou s’il était contraint 
de le faire ?    
Mots clés : 
Pays d’accueil, les réfugiés, le droit international. 
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  مقدمة
م تطور املواصالت  انفتاح املجتمعات  راف لقد سا عضها البعض ، وتم الاع سانية ع  الا

رة طبيعية،  جرة الشعوب كظا رة  سان، فاستفحلت ظا بحق التنقل كحق أساس من حقوق الا
ربا من الاضطهاد ، و  ها لعدة دوافع كالبحث عن العمل أو  ر دولهم والاستقرار ف إ أقاليم دول غ

ي املنادي بوحدة الطبيع سا ن الناس جميعا ، تطور املركز مع تطور الفكر الا شرة واملساواة ب ة ال
ديث ي لألجن  العصر ا   .القانو

ن جميع  سان ع واجب املساواة ب ولكن بالرغم من نص املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الا
ن الوط وألاج س أو اللغة أو الدين، يبقى الفرق ب ج ب العرق أو ا س اص دون أي تمي  ن ألا

  .قائما ال محالة
اص الذين تدفعهم الضرورة للبقاء خارج  م ألا ن، و ن ألاجانب نجد فئة الالجئ ومن ب
جأ آمن، ، وتحظى تلك الفئة  بحماية خاصة ظل  هم لدولة أخرى بحثا عن م جو هم و إقليم دول

عد من املبادئ ألاساسية املستقرة  هم وال  اص بذوا ماية املقررة لأل ، وال  ا العمل الدو
ها ها والتقيد  ب ع الدول مراعا ر دولتھ . ي والواقع أن مسألة قبول ألاجن  اقليم دولة غ

تدخل  الاختصاص الداخ للدولة صاحبة الاقليم مع مراعاة ما تنص عليھ ألاعراف والاتفاقيات 
ها لألجانب باختالف ظروفها الدولية ذات الصلة باملوضوع، وعليھ يختلف موقف الدول ومعا مل

ها   .  ومصا
قوق لألجانب،    ن من ا راف بقدر مع وملا كان من املسلم بھ فقها وقانونا وقضاء ضرورة الاع

ياة وحرة التنقل   ق  ا ها كا شرة وال ال تقوم بدو ياة ال ها ا قوق ال تتطل خاصة تلك ا
ها، كان من جوء كحق متفرع ع جوء  وحق ال ن مراعاة حق ال دود الفاصلة ب مية بيان ا ألا

ها  قبول أو عدم قبول ألاجانب  اقليمها  سان، وحق الدول وحر باعتباره حق من حقوق إلا
سمح بھ ظروفها، حيث تتمتع الدولة ذات السيادة بحرة تنظيم  ها وما  حسب ما تقتضيھ مصا

شر  ها الداخلية ضمن حدود اقليمها،  ها الدوليةشؤو اما   .ط أال يتعارض ذلك مع ال
ساؤل عن    :وعليھ كان من املفيد ال

سمح بھ  جوء أم  حرة  ذلك حسب ما  جأ ملزمة باالستجابة لطلب ال ل دولة امل
 ظروفها؟
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ه  ئ أوال قصد تمي الية املطروحة من خالل الاحاطة بمفهوم الال تو الاجابة عن الاش وس
ره من الف ن عن غ عاملها مع ألاجانب الالجئ جأ   ديث عن مدى سلطة دول امل ئات ، ثم ا

ها   .الوافدين إل
  

ئ: أوال   عرف الال
ر  ي تأكد  العديد من املواثيق الدولية وكرس  دسات سا جوء حق ا ئ  طلب ال حق الال

جوء إ أية دول ي معظم الدول ال أكدت صراحة ع حق كل فرد  طلب ال عا ة م كان 
  .الاضطهاد والقهر السياس

تھ القانونية   ص راف  سان ع حق كل فرد  الاع قوق إلا وقد نص إلاعالن العال 
هم  ت بذلك حالة ألاجانب وم جأ  بلدان أخرى، فتحس ان يتواجد فيھ ولھ حق التماس م  أي م

قوق بصورة أوسع ع راف لهم با ن وتم الاع هم سواء بموجب الالجئ ية ع  أرا الدول ألاجن
ن تلك الدول أو بموجب الاتفاقيات   . قوان

جوء   عد حق ال عيد، حيث  1و من املبادئ ألاساسية ال استقرت  العمل الدو منذ زمن 
ي لألجن الذي تدفعھ الضرورة للبقاء خارج إقليم دولتھ،  نظيم املركز القانو ع القانون الدو ب
سانا، مقابل حدود سلطة الدولة املستقبلة  قبول أو  ها بوصفھ إ رف لھ  ع يان حقوقھ ال  ب

عاد ألا      2.جانب الذين يقصدون إقليمها فرارا من الاضطهاد الذي يواجهونھ أو قد يواجهونھ  دولهما
                                                 

هم إ دول أخرى  1 جو م و شرد ن بفعل  ائلة من الالجئ رب العاملية ال خلفت أعداد  رة ا ا لف عود جذور جوء  رة ال ظا
ماية وألامن رة و أصبحت من املسائل ال . طلبا ل جوء .  شغل املجتمع الدو ثم تفاقمت  السنوات ألاخ يرتبط حق ال

ياة وحق التنقل وحرة الانتقال ومغادرة إلاقليم إ دولة أخرى، وحق  ق  ا اتھ ألاساسية كا سان وحر ببعض حقوق إلا
ر معظم الدول، وال أكدت صراحة.  العودة إليھ ق  العديد من املواثيق الدولية وكذا  دسات ذا ا ع حق كل  وقد تأكد 

ي الاضطهاد والقهر السياس عا جوء إ أية دولة م كان   .فرد  طلب ال
رت املادة   سان لعام  1فقرة  14وع قوق إلا جوء بنصها 1948من إلاعالن العال  جأ إ : "عن حق ال ق  أن ي ل فرد ا ل

ربا من الاضطهاد ها    ".بالد أخرى أو يحاول الالتجاء إل
ق بقولها 33ادة أما امل سان فقد نصت ع ا قوق إلا جوء السياس إ بالد : "من امليثاق العربي  ق  طلب ال ل مواطن ا ل

ربا من الاضطهاد عد نوعا من ." أخرى  جوء السياس والذي  ذا الصدد أن املادة سالفة الذكر ركزت ع حق ال واملالحظ  
س النوع الوحيد، جوء ول جوء أنواع ال شمل كل أنواع ال سع املفهوم ل ي  حيث ي سا ها السياس والدي والا  .بما ف

جزائر،  2 جم القانون الدو املعاصر، د م ج، ا اص : وأنظر. 349،، ص 2005عمر سعد هللا، م دمحم سعادي، القانون الدو ا
جزائر،  لدونية، ا جزائري، دار ا ي ا  .323- 322ص ص 2009وتطبيقاتھ  النظام القانو



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدامل 
ن،  نوار شهرزاد جأ  استقبال الالجئ  .158- 146 .، ص صمدى حرة دولة امل

 

150 

سان بموجب املواثيق الدولية ال توجب    جوء ع الدول كحق من حقوق الا فرض حق ال و
جوء إ أقاليم الدول  اص حق ال عطي لأل صهم ومالهم، وباملقابل  ها حماية ألاجانب   عل

ها الوطنية م النظام العام وأمن الدولة ومصا                                                        1.شرط أال يخالف وجود
سان    تمام الدو بحقوق إلا رين  ظل الا تمام ك عناية وا ن  وقد حظي موضوع الالجئ

ئ مرك جوء، فأصبح لال ي خاص بھ ع املستوى ومع تزايد املشاكل الناجمة عن حق ال ز قانو
جوء ومسايرة ما استقر عليھ  ر الدول وال نصت معظمها ع حق ال الدو يجد مصدره  دسات

جأ آلامن جوء ومنحهم امل راف لهم بحق ال ن والاع ، كما يجد مصدره 2العمل الدو  قبول الالجئ
ها العديد من الاتفاقيات الدولية املعنية بمركز الال اصة3ئ العامة م   4.، أو ا

ن كفرع من فروع القانون الدو   عرف بالقانون الدو لالجئ لت تلك النصوص ما  وقد ش
ام ع عائق الدول بضرورة مراعاتھ، وإال كانت عرضة للمسؤولية الدولية  العام والذي يرتب ال

ام دو ع بحقوق إلا5ع أساس خرق ال شري وال ، مصدره النصوص ال  سان بوصفھ كائن 
ن ها اتجاه الالجئ ب التقيد والوفاء  امات ملقاة ع عاتق الدول ي   6.  ذات الوقت ال

ن  ام بحماية الالجئ س  إذ يقع ع عاتق الدول الال بتقديم كل املساعدات لهم من مأكل ومل
ها، و هم أو دمجهم  مجتمعا هم ألوطا ر عود س سهيل مهمة مفوضية ألامم املتحدة ومسكن، وت

                                                 
1 www.refugee.wordpress.com 

ن  2 جزائري  83و 81مثال نص املادت جزائر املرسوم )2016مارس 6املؤرخ    16/01قانون ( من الدستور ا ، كما أصدرت ا
ن 7/1963/ 25املؤرخ   63/274التنفيذي رقم  اص بالالجئ  .  ا

سان : من تلك النصوص العامة نذكر 3 قوق الا قوق  1966، العهدان الدوليان 1948الاعالن العال  ، امليثاق العربي 
سان لعام   .2004الا

اصة نجد 4 ، النظام ألاساس ملفوضية ألامم املتحدة، 1967، بروتوكول 1951اتفاقية ألامم املتحدة لعام : من النصوص ا
جوء السياس اتفاقية  جوء ، اتفاقية ال شأن ال جوء الاقلي 1933افانا  شأن ال وتجدر الاشارة إ . 1954، اتفاقية كاراكاس 

ن  العالم العربي  .عدم وجود اتفاقية عربية جماعية خاصة بحماية الالجئ
ر املشروع دولي 5 جنة القانون الدو حول مسؤولية الدول عن عملها غ  .2001ا لعام أنظر مشروع 
جوء السياس: أنظر 6 ان أمر هللا، حق ال رة، : بر هضة العربية، القا ، دار ال جأ  القانون الدو ، 1978دراسة  نظرة حق امل

 .55ص
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ن ن1لشؤون الالجئ سانية كمراعاة وضعية الالجئ ر الدولية للمعاملة إلا ام باملعاي ، 2، وكذلك الال
ها الاضطهاد هم ال يمكن أن يواجهوا ف هم قسرا إ بلدا ن أو اعاد ها طرد الالجئ   3.كما يحظر عل

شؤون الالجئ  تمام الدو  ها الاعتناء بأوضاع كما تجسد الا دفها ومهم شاء أجهزة  ن بإ
جنة الدولية  ن وال ها مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئ ماية الالزمة لهم، م ر ا ن وتوف الالجئ

ها باملوضوع شأ تمام ألامم املتحدة منذ    4.للصليب ألاحمر  إطار ا

ام  بقى من املسلم بھ فقها وقضاء وممارسة ضرورة ال ى  معاملة  و د ألاد الدول با
ها العمل  و من املبادئ املهمة ال استقر عل م  اقليمها، و ألاجانب بصرف النظر من وراء وجود
قوق لألجانب املتواجدين  ى من ا د ألاد ن ا ن ع الدولة تأم ل، حيث يتع الدو منذ وقت طو

ول عنھ، بما  ذلك جأ  ع اقليمها مع وجوب عدم ال صول ع امل ن وحقهم  ا فئة الالجئ
ها جملة  سانية ال يتفرع ع شري متمتع بالصفة إلا ئ كائن  آلامن  دولة من الدول، بوصف الال
سان  مادتھ  قوق إلا جوء، كما أكد ع ذلك إلاعالن العال  ها حقھ  طلب ال قوق م من ا

جأ  بلد آخر والتمتع بھ خوفا من الاضطهادال نصت ع حق كل فرد  التماس  14   .م

رمة    ن امل لية  28و بالرجوع إ اتفاقية جنيف املتعلقة بالالجئ ا قد  1951،5جو نجد
ئ بنصها  املادة  و الال ق و ذا ا عرفها لصاحب  جوء ، من خالل  ق ال ئ : " 1/2أشارت  الال

ب عرقھ أو دينھ أو  س رره من التعرض لالضطهاد  ب خوف لھ ما ي س ص غادر إقليم بلده  كل 
تھ أو انتمائھ إ فئة اجتماعية معينة أو آلرائھ السياسية س   .ج

                                                 
سان، دار الثقافة، ألاردن، : ملزد من التفاصيل أنظر 1 قوق الا ، القانون الدو  ، 2011دمحم يوسف علوان و دمحم خليل املوس

 .147- 146ص ص 
رة،  2 ديث، القا سان، دار الكتاب ا عيمة، الوا  حقوق الا ي و : وأنظر.143، ص2010عميمر  ف فرحا عمر ا

اتھ ألاساسية، دار الثقافة، ألاردن،  سان وحر قوق الا ماية الدولية   .84، ص2012أخرون، أليات ا
يل املثال 3 شروط دخول ألاجانب إ  2008جوان  25املؤرخ   08/11قانون  من 42ما نصت عليھ املادة: ع س واملتعلق 

عاد أو الطرد، وعدم اتخاذ قرار  ن من العقاب عن عدم تنفيذ قرار إلا ناء الالجئ ها ، من است ها وتنقلهم ف هم  جزائر واقام ا
ها ا اما جزائر الل بھ تنفيذ ا ناء س ذا الاست عاد تلقائيا وقسرا، و  .                                                    1951لدولية بموجب اتفاقية الا

4  réfugies et droit d’asile dans le monde, www.Ladocumentation francaise.fr     .  
ورك املؤرخ   1طبقا للمادة  5 ن املكمل التفاقية ا 1967جانفي  31من بروتوكول نيو  .1951اص بوضع الالجئ
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ر   ول املكمل التفاقية جنيف لعام و ال ص موجود خارج 1967وت و كل  ئ  ، فالال
ها ب خوفھ  العودة إل س تھ املادة  1.دولتھ وال يرغب  و نفس التعرف الذي تب من النظام  6و

ن لعام    2 . 1950ألاساس ملفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئ
ص الذي يتعرض لالضطه عرف بأنھ ذلك ال جأ آمنكما  و   3.اد، وحقھ  م ئ  وعليھ الال

ية أو عنصرة لدرجة  ايا القهر والاضطهاد ألسباب دي م  اص الذين  املنت لطائفة من ألا
رف  ع شرط أن  ل ألافراد دون تمي  ي مضمون ومكفول ل سا طر، ولهم حق إ هم با هديد حيا

جوء ن ال ئ طبقا لقوان   4.لهم بوصف الال
ماية القانونية ومن     ال ا ل من أش و ش جوء و رف لھ بحق ال ع ئ،  يتمتع بوصف الال

ن هم ألاص ليصبحوا  مركز املقيم ر موط سمح لألفراد بالبقاء  مواطن غ و تواجد . ال  أو 
جوء أحد  عد ال ب الاضطهاد، كما  س ص خارج بلده ألام وعدم القدرة ع العودة إليھ  ال

ال ا ص بموجبھ حق البقاء وإلاقامة أش ون لل رحيل إ دولة ما، في صانة من ال ماية و ا
  5.بصفة قانونية

ون لھ    اتھ، و ص املهدد  حياتھ ووجوده أو حقوقھ وحر رف بھ لل و حق دستوري مع و
جأ آمن  دولة من الدول  ية لالستفادة من . بموجھ م ص لدولة أجن جوء  كما يقصد بھ 

طر عرض حياتھ وسالمتھ وحرتھ ل ربا من ظروف أو مالحقة  ها  ب الاضطهاد أو 6حماي س  ،
وف من التع   7.رض لالضطهادا

                                                 
ن سنة  1 جمعية العامة رقم  1949شأت مفوضية ألامم املتحدة لشؤون الالجئ ر  3بتارخ ) 4- د( 319بموجب قرار ا سم د

ر  14، واعتمد نظامها ألاساس  1949 سم شورات ألامم املتحدة، مساعدة: وملزد من التفاصيل حولها أنظر. 1950د  م
سرا،  ن، قسم شؤون الاعالم، سو عرف باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ  .2004الالجئون 

جوء، 2  www. Mohager.comحق ال
، : أنظر 3 ر تخصص قانون دو خاص، جامعة أم البوا مرزو وسيلة، محاضرات  مركز ألاجانب، ألقيت ع طلبة املاس

2016. 
ف فرح 4 ي و أخرون، مرجع سابق،صعمر ا  .289عمر سعادي، مرجع سابق، ص : وأنظر.  82ا
جوء، 5  www.ar.wikipedia.orgحق ال
رة،  6 سان دراسة مقارنة  النظرة والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القا  : وأنظر. 361،ص2003أحمد الرشيدي، حقوق الا

www.droit d’asile.jurifiable.com 
 .142عيمة، مرجع سابق، صعميمر  7
 droit d’asile.fr.wikipedia.org: وأنظر 
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ئ خارج بلده، وأن   جوء جملة من الشروط أولها تواجد الال رط لالستفادة من حق ال ش و
سية أو الانتماء  ج ب العرق أو الدين أو ا س رره من التعرض لالضطهاد  ون لديھ خوف لھ ما ي ي

سمح لھ بالتواجد خارج بلده ألاص الذي  شأ فيھ، وأال توفر إ جماعة معينة أو الرأي السياس و
ر شرعية ص املهدد  بالده بصورة غ و ال ئ و  س عندئذ بالال ماية و   1 .لھ دولتھ ا

جوء   ص بتقديم طلب ال ص  قيام ال ق، فتت وفيما يتعلق بإجراءات ممارسة ا
جرة  دودية أو  املطارات أو لدى مصا ال ها، عند املراكز ا وألاجانب، الدولة ال وصل إل

ستد املع من  جوء من طرف تلك الدولة، و حالة قبول النظر  الطلب،  عا طلب ال و
ا يتم اتخاذ القرار بقبول  عد رك بلده،  جوء لسماع ألاسباب املقنعة ال دفعتھ ل طرف موظف ال

ص اخطار برفض الطلب مع توضيح ألا  رة يتلقى ال الة ألاخ سباب، ولھ الطلب أو رفضھ، و ا
ل للبقاء يتم تطبيق اجراءات  ر مؤ حق الطعن وتقديم أدلة جديدة لدعم الطلب، وم كان غ

رحيل  مواجهتھ   2.ال
  

ها: ثانيا ن الوافدين إل عاملها مع ألاجانب الالجئ جأ     سلطة دول امل
ام الدول با   ى  لقد استقر العمل الدو فقها وقضاء وممارسة، ع ضرورة ال د ألاد

سبة لبعض  سانية، خاصة بال ياة إلا م  اقليمها متطلبات ا معاملة ألاجانب الذين بررت وجود
م  اقليمها، فاقت  غض النظر عن الهدف من وجود ها  ياة بدو ستقيم ا قوق ال ال  ا

جوء ها ال ها ألغراض عدة بما ف سمح الدولة لألجانب بالقدوم إل   .ألامر أن 
ن، من خالل الاضطالع بمهمة   تمام الذي يوليھ املجتمع الدو لفئة الالجئ و بالرغم من الا

هم ماية الدولية لهم والس إليجاد حلول ملشكال ر ا هم وتوف ، خاصة مع الظروف الصعبة 3رعاي
ها عان ها واملشاكل ال  ئ  البلدان ال يتوافد عل شها الال ع رف القا4ال  ع نون الدو للدول ، 

سمح  ها  وحسب ما  ها وحر ها، حيث يخضع ألامر لسياد عاملها مع الوافدين إل رة   بقدر من ا

                                                 
 .300أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  1
ي و أخرون، مرجع سابق، ص 2 ف فرحا  .83عمر ا
ن املعتمدة   3 اصة بوضع الالجئ لية 28راجع اتفاقية ألامم املتحدة ا ع املوقع  1954ودخلت ح النفاذ عام  1951جو

ها www.un.org :الرس لألمم املتحدة ها   131، وقد صادقت عل جزائر ال انظمت ال ها ا  .25/7/1963دولة بما ف
رة، : أنظر 4 هضة العربية، القا  .483، ص2002صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدو العام، دار ال
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ن  عاملها مع الالجئ سلطة الدولة   ر عنھ قانونا  ع و ما  ها و ها ومصا بھ ظروفها وما يقتضھ أم
ي م القانو   .وتنظيم مركز

ا أمر حيث تملك الدولة ال يتواجد ألا  ها وحد ها سلطة تنظيم مركزه إذ يرجع إل جن ف
ن خاصة بذلك وتمنحهم حقوق بالقدر الذي تراه مناسبا وتفرض  تنظيم وضع ألاجانب، فتضع قوان
ها  ر سياد ذا مظهر من مظا عد  ها و حافظ ع سياد ها و امات بما يحقق مصا هم ال عل

ست مطلق ها كاختالف واستقاللها، و لكن تلك السلطة ل عدة اعتبارات تتحكم ف ة بل مقيدة 
ن ومبدأ املعاملة باملثل،  ها، ومراعاة الاتفاقيات والعرف واملجاملة الدولي شرعات الدول ومصا
ية والقومية املهيمنة ع سياسة الدولة، ومقتضيات ألامن والاقتصاد ولكن دون  عات الدي وال

نإلزام الدول بمساواة ألاجانب بالوط رة  السماح  .ني ل دولة ا وملا كان من املسلم بھ أن ل
لألجانب بالدخول إ اقليمها وإلاقامة فيھ، فمن حقها تقديم اعتذار عن عدم قبولها استقبال 

ن م بررت ذلك بأسباب أمنية كأن  ها ـالالجئ م ع اقليمها خطرا ع أم ل تواجد ش
ا   1 .واستقرار

هم الالجئون، يختلف موقف الدول    وعليھ تبعا ملبدأ حرة الدولة  قبول ألاجانب بما ف
عاملها مع ألاجانب حسب ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وألامنية، واملالحظ أن 

ي من مشاكل النمو الديمغرا أو تف عا ذه املسألة خاصة إذا كانت  شدد    غالبية الدول ت
اعات الداخلية   .البطالة أو ال

ها الذي يخولها سلطة ع    و حق سياد وأساس مبدأ حرة الدولة  قبول ألاجانب 
سمح بھ ظروفها2اقليمها ا أمر اقرار ذلك حسب ما  ها وحد رجع إل ، ذلك أنھ عادة ما يطرح 3، ل

ون من  ل خطر ع أمن الدولة في ش جوء مشاكل جمة ومعقدة، قد  ن أو ال عاد الالجئ الواجب ا
س  جوء أمر اختياري ول و ما يجعل من منح ال عدم السماح لهم بالدخول إ اقليم الدولة، و

عاملها مع البعض . 4إجباري ع الدولة عض الدول ألاوروبية   ر إ مواقف  ش ذا الصدد  و 

                                                 
ذا الصدد 1  .185دمحم سعادي، مرجع سابق، ص : أنظر  
، مرجع سابق، ص 2  .220دمحم يوسف علوان و دمحم خليل املوس
ة، : أنظر 3 ، دار املعارف، الاسكندر اص القانون الدو ي، أ  .78، ص 2000ع صادق البارو
ن  افرقيا لعام  1ف 2نصت املادة  4 س  1969من الاتفاقية املتعلقة بمشاكل الالجئ جوء أمر اختياري ول ع أن منح ال

 .اجباري يلزم الدول 
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جوء، كحالة أملانيا ال اتخذت مؤخرا قرار بمنع  ن إ اقليمها من طال ال ن السور دخول الالجئ
م دود ح يتم النظر  أمر هم ع ا   .وابقا

ن وقياسا ع قبول ألاجانب بصفة عامة، والذي    وحول مدى سلطة الدولة  قبول الالجئ
جوء إ الدولة دفة من ال ن وذلك حسب نوع ألاجن و شأنھ إ اتجا   1.انقسم الفقھ الدو 

راف بحرة الدولة  قبول أو  فم كان  مية الاع اب إلاقامة الدائمة فمن ألا ألاجن من أ
ع من السماح لھ بالدخول ولكن  عدم قبولھ ع اقليمها، وإن كان من ذوي إلاقامة املؤقتة فال ما
رة  راط التأش وفق إجراءات وقواعد منظمة لدخول ألاجانب تضعها الدولة صاحبة إلاقليم كاش

ا مثال، روك لسلطة الدولة وتقدير بقى ألامر  ألاول وآلاخر م    2.و
ا وعدم املساس   ها واستقرار هديد أم و عليھ فإن الدولة ترا  استقبال ألاجانب عدم 

ها تجاه معاملة ألاجانب  ها أو معارضة نظامها السياس والاقتصادي، لذلك فإن سياس بمصا
ع  ...وأمنية تتوقف ع عدة عوامل ديموغرافية رف القانون الدو للدولة بحقها املا ع ، كما  ا

ها  هم فيھ، إذا كان من شأن ذلك املساس بأم عض ألاجانب إ اقليمها واقام رفض دخول 
ها ع اقليمها راف للدولة بمطلق سياد رتبة عن الاع يجة م ذا ن ها و    3.ومصا

ن  وبناء ع ما تقدم  شأن ألاجانب، يم   ام الدولة بقبول الالجئ كن القول أن مدى ال
ديث، حيث يرى  ن فقهاء القانون الدو التقليدي و ا اقليمها كانت محل جدل فقه واسع ب

عد من املسائل ال '' فاتيل''جانب من الفقھ التقليدي ع رأسهم  جوء  أن الاستجابة لطلب ال
جأ ملن تدخل  الاختصاص الداخ للدولة، وبمو  ا أمر منح امل ها وحد جب حق السيادة يرجع إل

رر طلب  ها التقديرة، ح وإن توفرت كل ألاسباب ال ت ها املنفردة وإعماال لسلطا يطلبھ بإراد
ذا الاتجاه  ب  جوء  مواجهة تلك الدولة، و ئ التمسك بحق ال جوء، ومنھ ال يمكن للال ال

مها مبدأ     4.سيادة الدولة، موقفھ ع عدة  أ
ا''واتجاه آخر بزعامة  ئ من الدخول إلقليمها، بل ''فيتور س من حق الدولة  منع الال رى ل ، ف

هدد أو  اطر ال  جأ آمن يقھ من امل ر دولتھ طلبا أو بحثا عن م من حقھ دخول إقليم دولة غ

                                                 
 .301-300أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص ص 1
 .302نفس املرجع، ص  2
جزائر،  3 ومة، ا جزائري، دار  اص ا ي الطيب، دراسات  القانون الدو ا  .368-363، ص ص 2011زرو
 .371أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 4
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رر ذلك حق الشعوب  الاتصال ببعضها هدد حياتھ ووجوده، وم البعض، وأن النظام  توشك أن 
سان  قوق إلا ماية الدولية  الدو قد طرأت عليھ عدة مستجدات وتطورات خاصة  مجال ا
ياة، خاصة إذا كان  ق  ا جوء كمطلب أساس مالزم ل راف بحق ال ستلزم ضرورة الاع و ما  و

س  م ل، ول رره ليصبح حق  مواجهة املجتمع الدو ك ق ما ي الهذا ا جأ وحد . واجهة دولة امل
عد مطلق، بل أصبح مقيد  ب الاتجاه إ القول أن مبدأ السيادة لم  جة السيادة، يذ وردا ع 
جأ آلامن وجب آال يفسر بأنھ عمل  جوء للفرد امل عدة اعتبارات قيدت إطالقھ، كما أن منح دولة ال

سية أو دولة إلاقامة ج و 1عدائي  مواجهة دولة ا سانية الهادفة إ ، بل  من قبيل ألاعمال إلا
ياة سان  ا   2.حماية حق إلا

رة ومشروعة   ديث فيقر بحق الدولة  ممارسة املنع م وجدت أسباب جو  .أما الفقھ ا
هذا الرأي ودليل ذلك ما جاء  املادة و جزائري قد تأثر  من القانون  5 اعتقادنا يبدو أن املشرع ا

ها  2008يونيو25ملؤرخ  ا 08/11رقم  هم  جزائر واقام شروط دخول ألاجانب إ ا واملتعلق 
ها، حيث نصت جزائري '' '':وتنقلهم ف ر الداخلية منع أي أجن من الدخول إ إلاقليم ا يمكن وز

أو بأمن الدولة، أو تمس باملصا ألاساسية والدبلوماسية للدولة /ألسباب تتعلق بالنظام العام و
  ''.جزائرةا

ن، فمن الدول من    ن موقف ن، يمكن أن نم ب سياسة الدول اتجاه الالجئ وفيما يتعلق 
جت  ن ح دون قيود كأملانيا والنمسا، ودول أخرى انت عتمد سياسة الانفتاح بمع قبول الالجئ

هديد جت ب ية كحالة املجر ال ت ررة  ذلك بأسباب أمنية وح دي م سياسة ألابواب املغلقة م
ساء وألاطفال فقط دون الذكور  ق ع ال للثقافة املسيحية  أوروبا، وكندا ال قصرت ا

هم ابية بي سلل عناصر ار م خوفا من    .بمفرد
ر بالغ ع   عرضت لها بارس مؤخرا، وال كان لها تأث جمات ال  وكمثال واق ع اثر ال

رق حا جوء  مف ن، حيث وضعت حق ال همالالجئ . سم وأسفرت ع خطاب سياس حاد اتجا
عض الدول كفنلندا ال رفضت حوا  رت سياسة  غ ج  65كما  رو جوء، وال باملئة من طلبات ال

                                                 
قيا لعام من الاتفاقية املتعلقة بمشاكل  2أنظر نص املادة  1 ن  افر  .1969الالجئ
 .372أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 2
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يا وكذا أملانيا  ا مع سلوفي ت سياجا ع حدود رت من موقفها وب هم، أما النمسا غ ال قررت اعاد
  1.ال فعلت اتفاقية دبلن

ئ إ إقليم دولة معينة متوقف ع إرادة تلك الدولة وخالصة القول أ  ن حق دخول الال
انية الدولة  و ما تؤكده املمارسة الدولية، كما أن القانون الدو قد أقر بإم ها التقديرة و وسلط

ن لعام  ئ، حيث أجازت اتفاقية الالجئ جوء طرد  32 املادة  1951املضيفة طرد الال ها لدولة ال م
هم أو الالج ها حيا م إ أماكن ال تتعرض ف عاد ، وا ن ألسباب تتعلق بالنظام العام وألامن الوط ئ

طر هم ل ها دوليا2حر رف    3.، مع مراعاة الضمانات الاجرائية املع
  

  خاتمة
راف    ار أن التعامل الدو فرض ع الدول الاع ختاما، يت لنا مما سبق عرضھ من أف

رة  قبول  ل دولة ا ر أنھ ل ، غ ام دو سان ألاساسية وكال جوء كحق من حقوق الا بحق ال
ر عدة  ألاجانب  إقليمها أو رفض قبولهم، خاصة وأن مبدأ قبول ألاجانب  إقليم الدولة يث

اطر مش هم من امل يل وحيد لنجا ن الذين يجتازون حدود الدولة كس ا وضعية الالجئ اكل أبرز
ها من معاناة وأوضاع  رة، ومع ما ينجم ع ئذان، وازدياد وتفاقم الظا هم دون اس هدد حيا ال قد 

ر من ألا  رة  الكث ون مج ئ  الدولة املقصودة وال قد ت سانية يتعرض لها الال ر إ حيان ع غ
عض  و ما أكدتھ  جوء و ها لطالب ال رر عدم استجاب رة ت استقبالهم، إال  حالة وجود أسباب قا

جمعية العامة لألمم املتحدة لعام  جوء إلاقلي 1967الوثائق الدولية كإعالن ا   .حول ال
جوء ،   ي فيما يتعلق بال سا ق  ليبقى البعد ألام واملصل يرج ع البعد الا ذا ا بقى  و

هم من دخول اقليمها،  ر املرغوب ف ها من خالل منع غ ما حق الدولة  صيانة أم نازعھ عامالن  ي
ن ومنحهم  بقى قبول الالجئ سان وتقديم املساعدة لبعض الفئات، و وضرورة مراعاة حقوق إلا

                                                 
ن أقرت   1 ها  1990يونيو25اتفاقية دبلن لالجئ  1997دولة عضو  الاتحاد ألاوروبي، ودخلت ح النفاذ   12ووقعت عل

سيق التعامل املوحد  ي لت عديالت الحقة، وقد أسفرت عن نظام قانو ها عدة  ن بلدانھ كتحديد وطرأت عل جوء ب  قضايا ال
جوء  .الدولة املسؤولة عن دراسة طلبات ال

ون حياتھ 1951من اتفاقية  33طبقا لنص املادة  2 ئ أو رده إ حدود ألاقاليم ال ت ، وال نصت ع عدم جواز طرد ال
تھ أو انتمائھ أو أرائھ السياسية س ب عرقھ أو دينھ أو ج س ن   .وحرتھ مهددت

 .18عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص: أنظر 3
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ها التقديرة جأ أمر يتوقف ع ارادة الدولة املستقبلة وخاضع لسلط تھ املمارسة  امل و ما أيب و
  . الدولية
ن، ألن ألامر يتوقف ع    وح وإن لم تصل تلك النصوص إ حد الزام الدول بقبول الالجئ

ر الدولية للمعاملة  راما للمعاي ام أدبي أو  اح ي أو ال سا ق كواجب إ ب الوفاء با ها، ي ئ مش
سانية   . إلا
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ع النقابي أمام املجلس ألاوروبي   *املنازعات ذات الطا
  

 )1(غازي فاروق 
قوق ، جامعة با مختار'' ب''أستاذ محاضر  )1( عنابة،  ،، كلية ا

جزائر  .ا
 
  : ـصامل

سان حرة التنظيم النقابي من خالل املادة  قوق إلا ر 11تح الاتفاقية ألاوروبية  عت ، و 
ن ألاليات القضائية القليلة ال أتاحت لألفراد مقاضاة  سان من ب قوق إلا كمة الاوروبية  امل

رة الن كمة عدة قضايا تتعلق با جت امل قابية، كانت الدول ألاعضاء  تلك الاتفاقية، و لقد عا
ام الاتفاقية،  اوى قد خرقت أح ا الش ومات الدول ال رفعت ضد كمة قد قررت ان ح امل

كمة  رة النقابية  املمارسة أمام امل ذا املقال كيف تطور مفهوم ا قوق  ألاوروبيةيناقش 
سان  .إلا

   :فتاحيةامللمات ال
رة النقابية سان ،ا قوق إلا كمة ألاوروبية  س تنظيمات نقابية، امل   .تأس

  
  
  

   
  
 

 

 
  
  

 
                                                 

شر املقال 10/05/2018، تارخ مراجعة املقال 25/03/2018تارخ إرسال املقال  *  31/07/2018، تارخ 
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Labor unions litigation before the European Council 

Summary: 
The European Convention on Human Rights protects freedom of labor union 

through Article 11; the European Court is considered one of the few judicial 
mechanisms that allowed individuals to institute legal proceedings against the 
members of the Convention. The Court has dealt with a number of cases relating to 
freedom of labor union. The Court ruled that the governments of the States against 
which the complaints had been filed had violated the provisions of the Convention. 

This article explains how the concept of freedom of labor union has evolved in 
practice before the European Court of Human Rights. 
Keywords: 
Freedom of labor union - European Court of Human Rights - Creation of labor union. 

 
Litiges de nature syndicale devant le Conseil européen 

Résumé: 
La convention européenne des droits de l'homme protège la liberté syndicale  à 

travers l'article 11,la Cour Européenne est considérée comme l'un des rares 
mécanismes judiciaires qui ont permis aux individus de poursuivre en justice les 
membres de la Convention. La Cour a traité plusieurs questions relatives à la liberté 
syndicale. La Cour a décidé que les gouvernements des États contre lesquels les 
plaintes avaient été déposées avaient violé les dispositions de la convention. 

Cet article explique comment le concept de liberté syndicale a évolué dans la 
pratique devant la Cour européenne des droits de l'homme. 
Mots clés : 
Liberté syndicale, Cour Européenne des Droits de l'Homme, Création d'organisations 
syndicales 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدامل 
ع النقابي أمام املجلس ألاوروبي، غازي فاروق   .169-159 .، ص ص املنازعات ذات الطا

 

161 

  مقدمة 
سان لقد  تأسس املجلس الاوروبي من أجل إعالء دولة القانون  أوروبا و حماية حقوق  إلا

ون املجلس من  قوق الاقتصادية و الاجتماعية، و يت ها ا دولة، واعتمد لغرض تحقيق  44بما ف
سان لعام  قوق إلا دافھ كل من الاتفاقية ألاوربية  و امليثاق الاجتما ألاوروبي عام  1950أ

1961.  
قوق من حقوق مدنية وسياسية  سان أغلب ا قوق إلا لقد ضمنت الاتفاقية الاوروبية 
ن،  جأ املجلس ألاوروبي إ اتفاقيت قوق الاجتماعية ، لكن ملاذا  وميثاق الاجتما ألاوروبي ضمن ا

جدل الذي عرفتھ ألامم املتح قوق ، يبدو أن ا دة حول و لم يتكتف باتفاقية واحدة تضم جميع ا
ن جوء إ اتفاقيت س عهد واحد قد شهدتھ أوروبا من خالل ال   .العهدين و ل

ق النقابي، حيث ضمنتھ بموجب  مية بالغة ل سان ا قوق إلا و تو الاتفاقية ألاوربية 
ق  ترقية حقوق ووضعية العمال ذا ا ميتھ  ضمان دولة القانون و دور    .الاتفاقية نظرا أل

قوق ال وردت  لقد أرست الا ماية ا سان ألية قضائية  قوق إلا تفاقية ألاوروبية 
جمعيات. الاتفاقية شاء ا ق يتداخل مع حق ا ذا ا ذه الدراسة إ الاطالع ع . ان  ترمي 

رة النقابية  ر مفهوم حديث ل كمة وكيف اثر ذلك  تطو االت القضائية ال عرضت ع امل ا
كمة  . لة القانون مما يخدم دو  ة تركياقضية حيث أكدت امل   توم خابار صن و جينار ضد جمهور

ل خرقا للمادة  2006فيفري  21بتارخ  ش شكيل نقابة  من  11أن منع موظفي القطاع العام من 
  .الاتفاقية

ن  نفس الوقت، الاول   ق  التنظيم النقابي يحمل حق ذه الدراسة ع أن ا كما تركز 
ق النقابي السل و  و ا ي  ق الثا ن النقابات و ا و ق  ت ق النقابي إلايجابي و معناه ا و ا
ق النقابي السل  املمارسة القضائية  ق  عدم الانتماء ألية نقابة، و لقد تأسس ا مفاده ا

كمة   سان، حيث قررت امل قوق إلا كمة الاوروبية  ن  قضية سورسان و أمام امل راسموس
ق النقابي السل  2006جانفي  11بتارخ ضد الدانيمارك  ومة الدانيمارك لم تح ا أن ح

ام املادة  ل خرقا ألح شغيل مما ش من  11عندما سمحت بوجود اتفاقيات الهيمنة النقابية قبل ال
  . الاتفاقية

ة املناز  سو  عات النقابية؟فإ أي مدىن املجلس ألاوروبي  ضمان طرق قضائي ل
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رة النقابية أمام املجلس ألاوروبي: أوال  ي ل  إلاطار القانو
سان 11تنص املادة  قوق إلا ق  حرة 1من الاتفاقية ألاوروبية  سان ا ل إ هل ع أ

راك  الاتحادات  جمعيات مع آخرن، بما  ذلك حق الاش ن ا و الاجتماعات السلمية، وحرة ت
ھالتجارة  ددة  . ماية مصا ر تلك امل قوق لقيود أخرى غ ذه ا وال تخضع ممارسة 

ر،  جما القانون حسبما تقتضيھ الضرورة  مجتمع ديمقراطي لصا ألامن القومي، وسالمة ا
هم ا ة وآلاداب، أو حماية حقوق آلاخرن وحر جرمة وحماية ال وال تمنع . وحفظ النظام ومنع ا

ة أو الشرطة أو إلادارة  ذه املادة م ن فرض قيود قانونية ع ممارسة رجال القوات املس
قوق    : ع ما ي 2من امليثاق الاجتما ألاوروبي 5وتنص املادة  الدولة لهذه ا

ن منظمات محلية أو قومية أو ’‘  و اب العمل  ت جيع حرة العمال وأ هدف ضمان أو 
هم الا ماية مصا يتعهد ألاطراف أال  –قتصادية والاجتماعية والانضمام إ تلك املنظمات دولية 

رة ذه ا ل يفسد    .يفسد القانون امل أو يطبق ل
ذه املادة ع  لية املدى الذي تطبق بھ الضمانات الواردة   ن أو اللوائح امل تحدد القوان

لية املبد ن أو اللوائح امل ذه الضمانات عأ اأفراد الشرطة، وتحدد القوان  لذي يحكم تطبيق 
ذه الفئة اص من  ة، ومدى تطبيقها ع حد سواء ع ألا   ’’.أفراد القوات املس

  : من نفس امليثاق 6وتضيف املادة 
ل جما ’‘  ش ق  التفاوض  جيع  –هدف ضمان املمارسة الفعالة ل يتعهد ألاطراف، ب

اب ن العمال وأ رك ب شاور املش جيع  ال ًا ومناسبًا  –العمل، ب آليات  –م كان ذلك ضرور
اب العمل ومنظمات العمال بقصد  اب العمل أو منظمات أ ن أ املفاوضات الاختيارة ب
شاء  جيع إ جماعية، ب الوصول إ لوائح بنود وشروط التوظيف عن طرق الاتفاقيات ا

ة والتحكيم الا  ة نزاعات العمالة، وأن واستخدام آلاليات املناسبة للمصا سو ختياري من أجل 
رف جما  حاالت تضارب املصا: ع اب العمل  العمل ا بما  ذلك حق  – بحق العمال وأ

رمة مسبقاً  –إلاضراب  جماعية امل شأ عن الاتفاقيات ا امات ال قد ت   ’’.بموجب الال
                                                 

1 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, Rome le 4 
novembre 1950, publié sur :  
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf  
2 Charte sociale européenne, Turin, 18/10/1961  - Traité ouvert à la signature des Etats membres du 
Conseil de l'Europe, publié sur : 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035  
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ق النقابي ب التنوع حيث يوجد ع مستوى مجلس أوروبا تتم الرقابة ألاوروبية  مجال ا
ي من خالل  سان و الثا قوق إلا كمة ألاوروبية  ق، ألاول من خالل امل ذا ا ماية  طرقان 
جماعية للمنظمات  اوى ا قوق الاجتماعية ال أنيط لها صالحية النظر  الش جنة ألاوروبية ل ال

  1.و النقابات الناشطة  الدول ألاوروبية
ست كاملة باملقارنة مع  سان ل قوق إلا رة النقابية  ظل الاتفاقية ألاوروبية  إن حماية ا
قوق ألاساسية لالتحاد ألاوروبي حيث ينص  ماية املقررة  الاتحاد ألاوروبي من خالل ميثاق ا ا

جماعيحيث قرر بأن يصراحة ع  28من حالل املادة  ق  عقد الصفقات والعمل ا ون للعمال ا
اب العمل  هم  –وأ اصة  هم ا لية  –أو منظما ن واملمارسات امل طبقا لقانون املجتمع والقوان

ون  – عارض املصا ي ات املالئمة، و حالة  جماعية ع املستو حق التفاوض وإبرام الاتفاقات ا
هم بما  ذلك إلاضراب ق  اتخاذ إجراء جما للدفاع عن مصا   2.لهم ا

ي  رة النقابية مقارنة بالنظام ألامر ر تطورا  مجال حماية ا ر املجلس ألاوروبي أك عت و
رة من خالل  بروتوكول  ذه ا سان الذي ادرج  قوق الاقتصادية و  1988قوق إلا حول ا

رة  3الاجتماعية و الثقافية ذه ا سان الذي ال ينص ع  قوق إلا ميثاق والنظام الافرقي 
سان و الشعوب   4.حقوق إلا

  
كمة رة النقابية أمام امل �ائيات حول القضايا ال تتعلق با   ثانيا قراءة  الاح

كمة  رة النقابية أمام امل صول ع احصائيات القضايا املتعلقة با ان ا من الصعوبة بم
ن ا و كمة تفصل  املسائل النقابية من باب حرة ت و وذلك ألن امل جمعيات بصفة عامة، و

  .من الاتفاقية11توجھ املادة 

                                                 
1 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations 
collectives, Strasbourg, 9.XI.1995, publié : https://www.coe.int/fr  
2 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, publié sur : 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  
3 Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droitsde l’homme traitant des 
droits économiques, sociaux et culturels (Protocolede San José, 1988) 
4 Lee SWEPSTON, Droits del’ homme et liberté syndicale: évolution sous le contrôle de l’OIT, 
Revue internationale du Travail, vol 137 , 1998, n 02, p 192. 
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كمة ألاوروبية لغاية ماي  ر إحدى احصائيات امل ش جت  2016و  ها عا قضية تتعلق  27إ ا
وى من قبل ألافراد و النقابات بـ  ركيا كدولة محل ش ر ل صة ألاك قوق النقابية، كانت ا  7با

ر الاحصائيات الرسمية  1قضايا، ش سان انھ تم التوصل إ إصدار و قوق إلا للمحكمة ألاوروبية 
رة  2899 سان بصفة عامة  الف قوق إلا كمة إ خرق الاتفاقية الاوروبية  قرار توصلت فيھ امل

  2.من قبل تركيا 2017إ غاية   1959من 
ن  رة املمتدة ب كمة توصلت إ  2017و  1959حسب الاحصائيات  الف أن الدول فإن امل

قوق . قضية 232  11الاعضاء خرقت املادة  جلة تجاه ا هاكات امل و رقم ضئيل مقارنة باالن و
ذا الرقم يصل إ  ق  محاكمة عادلة 4712ألاخرى حيث أن  هاك ا هاك يتعلق بان عكس  3.ان

ق من جهة و ذا ا وجود أليات أخرى  ذه ألارقام فعالية القضاء الوط للدول ألاعضاء  كفالة 
قوق  جنة ألاوروبية ل رة النقابية ع املستوى ألاوروبي مثل ال ر قضائية تتكفل بحماية ا غ

  .الاجتماعية
رة النقابية  كمة  مجال ا هادات امل وعالوة ع ذلك فإن نظرة سرعة ع مجموع اج

هاك ا ث أية دولة، بمع أن ان س هاكات ال  رة النقابية ال يقتصر فقط ع الدول تجد أن الان
هاك   ر متطورة  مجال دولة القانون و الديمقراطية بل سبق للمحكمة و أن توصلت إ ان الغ
عرف حماية  رة النقابية من قبل دول عرقة  مجال الديمقراطية مثل اململكة املتحدة و دول  ا

رة النقابية مثل فرسا شرعية ل   .متطورة 
  

سانث قوق إلا كمة ألاوروبية  رة النقابية أمام امل جانب إلايجابي ل  : الثا ا
ن و الانتماء للتنظيمات النقابية  و رة النقابية  حق الافراد  ت جانب إلايجابي ل يتعلق ا
شاط الطبي النقابي من اضراب و عقد اتفاقيات جماعية بالرغم من  وممارسة ما يتصل بال

رة النقابية باإلضراب و عقد الاتفاقيات   11ادة قصور امل عن النص صراحة عن عالقة ا
جانب  عدة قضايا ذا ا كمة  جماعية، و لقد أكدت امل   .ا

                                                 
1 Unité de presse,  Fiche thématique – Droits en matière syndicale, Cour Européenne des Droits de 
l’Homme, pp 1- 8. 
2 Statistiques 1959-2017, Cour Européenne Droits de l’Homme, publié: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2017_FRA.pdf  
3Ibid. 
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ة .  1 ضا عن ألاضرار املعنو عو ن نقابات يرتب  ق  تكو هاك ا   ان
ن نقا تأكد و ق  ت هاك ا ضا عن  قضية موظفي البلديات  تركيا أن ان عو بات يرتب 

ة تعلق ألامر بقضية  ، ألاضرار املعنو ص وقائعها   Demir et Baykara c. Turquieو ،  ال تت
س نقابة   وى رفعها للمحكمة رئ ذه النقابة عام Tüm Bel Senش ها، حيث تأسست  و أحد اعضا

ن لها 1990 سب عض البلديات املن   1. من أجل الدفاع عن مصا موظفي 
ذه النقابة اتفاقية جماعية مع  1993و  عام  تضمنت عدة غازي عنتاببلدية أبرمت 

هم العمال مثل الاجور و املنح و العالوات و الشؤون الاجتماعية، لكن البلدية املتعاقدة لم  جوانب 
ها املالية مع النقابة، مما دفع بالتنظيم النقابي  اما ام إ رفع دعوى امTüm Bel Senتف بال

يح حق  ي ي كمة أول درجة أنھ بالرغم من غياب نص قانو تصة، و رأت امل جهات القضائية امل ا
ق ع  ذا ا سمح بإجازة  ي  ذا الفراغ القانو س تنظيمات نقابية إال أن  موظفي البلديات  تأس

ها ت ركيا، حيث أساس الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقيات منظمة العمل الدولية ال صادقت عل
ركي لها قيمة القانون ع املستوى الوط   2.أعطى الدستور ال

ركية قررت عام  س التنظيم لم  1994لكن محكمة النقض ال أنھ  ظل القانون وقت تأس
جماعية، و أن نقابة ن التنظيمات النقابية و ال إبرام الاتفاقيات ا و ن حق ت   Tüm يكن للموظف

Bel Sen  لية القانونية للتقا أصاللم يكن لها ي و بالتا لم تملك ألا   3.وجود قانو
ها ع املادة  عدم مصادق سان دفعت تركيا  قوق إلا كمة ألاوروبية  من  6و  5أمام امل

رة من املادة  قوق  11امليثاق الاجتما ألاوروبي، و تمسكت بالفقرة الاخ من الاتفاقية الاوروبية 
سان ال تقيد سبة ملوظفي إلادارة العامة إلا ق بال   4.ذا ا

هكت املادة  كمة قررت أن تركيا ان عوض  11لكن امل أورو  20000من الاتفاقية و قررت 
ر 500للمنظمة النقابية و    Kemal Demir.5اورو للسيد كمال ديم

  
                                                 

1 Demir et Baykara c. Turquie [GC] - 34503/97 Arrêt 12.11.2008 [GC], note d’information sur la 
jurisprudence de la Cour No113, p 1, disponible sur : https://hudoc.echr.coe.int 
2 Ibid. 
3Demir et Baykara c. Turquie [GC] - 34503/97 Arrêt 12.11.2008 [GC],  Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, para 21. 
4Ibid, para 55. 
5Ibid, para 184-186. 
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جماعية . 2 شمل حق الاضراب و ابرام الاتفاقيات ا ق النقابي    ممارسة ا
كمة  قضية موظفي قطاع الاتصاالت  تركيا،و قضيةحيث   TÜMيظهر جليا توجھ امل

HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE،  حيث تأسستTÜM HABER SEN  16بتارخ 
ريدية و الهاتفية   1996جانفي  ، قامت Türk Telecomكنقابة ملتعاقدي قطاع الاتصاالت ال

ذه النقابة بناء ع طلب كمة بحل  بول بتارخ  امل ر  15سلطات محافظة است سم ، 1992د
سمية التنظيم بمصط نقابة ال  1994فيفري  14بتارخ  ب ان  س كم  نقضت محكمة النقض ا

جماعية، لكن تمسك التنظيم بحق الاضراب و  ع تمتعها بحق الاضراب و قيادة الاتفاقيات ا
د حك كمة تؤ جماعية،  جعل امل كم من خوض الاتفاقيات ا مها ألاول، طعن اعضاء النقابة  ا

جة غياب قانون خاص لتطبيق  كمة ب ل الصادر من امل جديد، أيدت محكمة النقض حكم ا
  1.النص الدستوري

س  ق  تأس ركي يضمن ملوظفي القطاع العام ا ركية بأن القانون ال ومة ال دفعت ا
هم لكنھ ال يضم جماعيةجمعيات من أجل الدفاع عن مصا . ن لها حق الاضراب و الاتفاقيات ا

هاك للمادة  كمة خلصت إ وقوع ان سان من قبل  11لكن امل قوق إلا من الاتفاقية الاوروبية 
  2.تركيا

  
سان قوق إلا كمة ألاوروبية  رة النقابية أمام امل جانب السل ل عا ا   : را

رة النقابية  حق  جانب السل ل ألافراد  عدم الانتماء ألية تنظيم نقابي و عدم يتعلق ا
روج . جواز إجبار ألافراد ع الانتماء ألية منظمة نقابية نوع  ا لكن ممارسات الدول  أوروبا ت

سلندا، و سبق للمحكمة أن وقفت ع  ق خصوصا  الدانيمارك و اململكة املتحدة و أ ذا ا عن 
رة النقابية من  هاك ل جانبان   .ذا ا

  
  
  

                                                 
1AFFAIRE TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE (Requête no 28602/95),Cour Européenne 
des Droits de l’Homme,  Arrêt, Strasbourg 21 février 2006, para 9 -15. 
2 Ibid, para 46. 
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  من الاتفاقية 11اتفاقيات الهيمنة النقابية تتعارض مع املادة  .1
و يتعلق ألامر بحظر الهيمنة النقابية أو إجبارة الانتماء النقابي ملنظمة محددة، و يتج ذلك 

ن ضد الدانيمارك   ، حيث تتمثل القضية  2006جانفي   11بتارخ قضية سورسان و راسموس
ن جمعت ن من الدانيمارك، حيث فرض ع  قضت  سورسانالسيد  قضية واحدة تخص مواطن

ة تحت لواء   SIDمنظمة اجبارة الانتماء إ  ، و عند توقيع   Landsorganisationenو املنضو
ن الهيئة املستخدمة رم ب و  منظمة  FDBعقد العمل قيل لھ أن تنفيذ عقد العمل يخضع لالتفاق امل

SID رة للدانيمارك مما أدى إ السيد سورسان، لكن راكاتھ ألنھ انضم للنقابة ا رفض دفع اش
ب، رفع  دعوى ضد املؤسسة املستخدمة، و ب دعواه   السيد سورسانفصلھ من عملھ لهذا الس

يح للهيئة املستخدمة عند توظيف موظف ان  ع أساس أن القانون الوط الدانيماركي الذي ي
ره ع الا  كمة  11نتماء إ منظمة محددة يتعارض مع املادة تج من الاتفاقية ألاوروبية، لكن امل

كمة العليا بتارخ    1.حكم محكمة الدرجة ألاو 1999جوان  8رأت خالف دعواه و اكدت امل
نأما  دائق و كان منضم لنقابة  السيد راسموس لكنھ  SIDفقد عمل  مجال العناية با

ها  رة لك رة بطالة وجد فرصة عمل  مؤسسة صغ عد ف عد ذلك للنقابة املسيحية، و لكن  انضم 
رطت عليھ الانضمام لنقابة  راضھ ع مواقفها السياسية SIDاش   2.بالرغم من اع

سان بتارخ  قوق إلا كمة ألاوروبية  أن دولة الدانيمارك خرقت  2006جانفي  11قررت امل
ن، و حكمت بالتعوض  11املادة  سبة لكال الشاك سان بال قوق إلا من الاتفاقية ألاوروبية 

سبة لألضرار املادية و  2000للسيد سورسان قدره  ضا للمصارف  33698أورو بال عو أورو 
كمة ن مصارف  33698و حكمت بتعوض قدره .  إلاجراءات أمام امل أورو للسيد راسموس
كمة   3.إلاجراءات أمام امل

  
  
  

                                                 
1 Communiqué du Greffier,  COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,  ARRÊT DE 
GRANDE CHAMBRE SØRENSEN et RASMUSSEN c. DANEMARK,  11.1.2006, pp 1-2. 
2 Ibid, p 2. 
3 AFFAIRE SØRENSEN et RASMUSSEN c. DANEMARK  (Requêtes nos 52562/99 et 52620/99),  
ARRÊT, Grande Chambre, COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, p 37. 
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رة النقابية closed shop ممارسة .2 هاك ل ل ان   ش

و عبارة عن نظام للهيمنة النقابية ظهر   closed shop،1سبق للمحكمة أن حظرت ممارسة      
سان أكدت ذلك  قضية  قوق إلا كمة الاوروبية   YOUNG, JAMES برطانيا، حيث ان امل

ET WEBSTER c. ROYAUME-UNI  عملون ن كانوا  ن برطاني ، و تتعلق القضية بمواطن
ديدية  ، لكن بناء ع اتفاق أبرمتھ الشركة مع ثالث "British Rail"شركة النقل بالسكك ا

ن أعاله، حيث تم فرض closed shopنقابات من نوع   ن املذكور سرح املواطن ب   س ، مما 
هم ضرورة الانتماء إ نقابات  ذه عل يح  ي الذي ي ريطا كمة أن القانون ال محددة، أقرت امل

هاكا للمادة  ل ان ش سان 11املمارسة  قوق إلا   2.من الاتفاقية ألاوروبية 
  
رة النقابية .3 هاك ل ر ان عت  الانتماء الاجباري لبعض املنظمات النقابية 

رت الانتماء الا  سان  وان اعت قوق إلا جباري ملنظمة سائقي سبق للمحكمة الاوروبية 
 AFFAIREمن الاتفاقية، حيث كان ذلك  قضية  11سيارات ألاجرة مثال يتعارض مع املادة 

SIGURDUR A. SIGURJÓNSSON c. ISLANDE حيث فرض ع مواطن ضرورة الانضمام ،
ي سلندي ي ح إ منظمة مقابل حصولھ ع رخصة استغالل سيارة اجرة، بالرغم من ان القانون الا

كمة قررت انھ يخالف املادة   2بل وأمرت للشاكي بتعوض قدره . من الاتفاقية 11ذا إال أن امل
سلندية  401 134   3.كورونا ا

  
رة النقابية خارج املادة  :خامسا كمة ألاوروبية  مفهوم ا   من الاتفاقية 11توسع امل

رة النقابية إ  سان  مجال ا قوق إلا كمة ألاوروبية  ر املمارسة القضائية امام امل ش
ظهر ذلك  قضية  شمل نظرة القانون ألاوروبي لها،  و ،  Matelly c. Franceتوسع  مفهومها ل

                                                 
1 Un closed shop est une entreprise ou un atelier dans lesquels, à la suite d’un accord ou 
arrangement entre un ou des syndicats et un ou des employeurs ou associations d’employeurs, les 
salariés d’une catégorie déterminée sont, en pratique, obligés d’appartenir ou adhérer à un syndicat 
désigné. 
2 Young, James et Webster C. Royaume-Uni, cour européenne des droits de l’homme,  (requête no 
7601/76; 7806/77),  arrêt,  13 août 1981. 
3 AFFAIRE SIGURDUR A. SIGURJÓNSSON c. ISLANDE,  (Requête no16130/90) ; cour 
européenne des droits de l’homme,  ARRÊT,  30 juin 1993. 
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ا املؤرخ   كمة  قرار هر من خالل إ القانون ألاوروبي الذي يظ 2014أكتوبر  2حيث أشارت امل
رملانية للمجلس ألاوروبي وتوصيات  5املادة  جمعية ال من امليثاق الاجتما ألاوروبي و توصيات ا

شمل وثائق الاتحاد ألاوروبي مثل املادة  ذا التوسع ل شمل  مجلس الوزراء باملجلس ألاوروبي، بل و
قوق ألاساسية 12   1.من ميثاق ا

  
 خاتمة 

جوانب املتعلقة  11ة خلص البحث إ أن نص املاد شمل كل ا من الاتفاقية ألاوروبية لم 
قوق  كمة ألاوروبية  رة النقابية من قبل امل ر مفهوم ا رة النقابية، مما أدى إ تطو با

جانب إلايجابي و السل  معا شمل ا سان ل   .إلا
رة ع مستوى د ذه ا ر وحماية  كمة  تطو هادات امل مت اج ول املجلس ولقد سا

ياكل املجلس  ا من قبل  عة تنفيذ كمة لها الصفة الالزامية و يتم متا ألاوروبي ألن قرارات امل
  .ألاوروبي

ا ع النصوص ألاوروبية  مجال    سان تفتحا وا قوق الا كمة ألاوروبية  شهدت قرارات امل
رة النقابية ذا الانفتاح النصوص املعتمد  اطار. ا املجلس ألاوروبي مثل ميثاق  حيث شمل 

  .الاجتما ألاوروبي و النصوص املعتمد  اطار الاتحاد ألاوروبي
و إال ردة فعل ع قصور نص املادة     ذا الانفتاح ما  قوق  11و من الاتفاقية ألاوروبية 

رة النقابية اصلة  مجال ا سان، ال ال تمثل التطورات الاجتماعية ا   .إلا
كمة ألاوروبية     رة النقابية املطورة ع مستوى امل ر ا تمام بمعاي يو البحث بضرورة الا

سان   .قوق إلا

  
  
  

                                                 
1 AFFAIRE MATELLY c. FRANCE , (Requête no 10609/10) , arrêt, cour européenne des droits de 
l’homme, 2 octobre 2014, p 6 et 7. 
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ام   يم أح جزائر وفقا ل وكفالتھ لشرعة إلاسالمية االي   *ي لقانون ا

  
 )1( كرمي رمة

قوق والعلوم السياسية، جامعة ''أ ''أستاذة مساعدة  )1( ، كلّية ا
جزائر، جيجل، جيجل  .ا

  
ص   :امل

ا لھ بدقة لم يصل  �ديد ان ت يم، ف �ديد مفهوم الي ام الشرعة إلاسالمية لت تصدت أح

ها  ها، إل ن املستمدة م عكست تلك الدقة املوضوعية ع القوان ن، وا أع املفكرن والباحث

ام دث، ولم يفرد لھ أح يم ضمن مفهوم القاصر أو ا جزائري كان تناولھ للي خاصة بھ  اوالقانون ا

جزائري  ها  قانون ألاسرة ا   .إال فيما يخص الكفالة املنصوص عل

لمات املفتاحية   :ال

ام الشرعة إلاسالمية جزائري، أح ن ألاسرة ا يم، تقن   .الكفالة ، الي

  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

شر املقال 01/07/2018، تارخ مراجعة املقال 15/05/2018تارخ إرسال املقال  *   31/07/2018، تارخ 
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The provisions of Islamic law relating to the orphan and its legal collection 

(Kafala) according to Algerian law 
Summary: 

Islamic law (sharia) has defined "the orphan" in a very objective and precise 
way. On the other hand, the Algerian law treated the latter through the concept of 
minor and did not have specific provisions except in the family code by approaching 
the legal collection (kafala). 
Keywords: 
Legal collection, the orphan, code of the Algerian family, Islamic law (sharia). 

 
Les dispositions de la loi islamique relatives à l’orphelin et de son recueil légal 

(Kafala) conformément à la loi algérienne 
 

Résumé : 
 La loi islamique (charia) a défini « l’orphelin » d’une manière très objective et 
précise. Par contre, la loi algérienne a traité cette dernière à travers la notion de 
mineur et ne l’a pas muni de dispositions spécifiques sauf dans le code de la famille 
en abordant le recueil légal (la kafala). 
Mots clés :  
recueil légal, l’orphelin , code de la famille algérien,  loi islamique (charia). 
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  مقدمــــة
يم وجعل من  ھجناتال وضعھ هللا عز وجل للدخول إ السبل  من ضمن   يل كفالة الي س

يم رحمة للناس،  تماموجود الي ذا يو بمدى ا يم،  و ذلك من سواء كان الشرعة إلاسالمية بالي
انة أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنأو من  ،القرآن الكرم خالل نصوص يم ورعايتھ،  م ا الي ولعل أشهر

ن": ملسو هيلع هللا ىلص قولها  جنة كهات يم  ا   .وأشار بأصبعيھ السبابة والوسطى" أنا وكافل الي
م اجتماعية وأخالقية عالية باعتبار أن الشرعة إلاسالمية دوما  السباقة  طرح قي  

ا لھ  �ديد ان ت يم، ف �ديد مفهوم الي يل إ ت ذا الس رام، فلقد تصدت   التنظيم والدقة والاح
ن  عكست تلك الدقة املوضوعية ع القوان ن، وا ها أع املفكرن والباحث بدقة لم يصل إل

شرعات الوضعية وباألخ ها، أما إذا عدنا إ ال ر إ املستمدة م ش جزائري ال نجد ما  ص القانون ا
يم ضمن مفهوم القاصر أو  تمام املشرع إلاسالمي، وكان تناولھ للي يم مثل ا تمامھ البالغ بالي ا
ها  قانون ألاسرة  ام خاصة بھ إال فيما يخص الكفالة املنصوص عل دث، ولم يفرد لھ أح ا

رك عليھ من خالل و ما سوف يتم ال جزائري و قوق  ا ذه ا ذه املداخلة، ألننا لم نجد ما يقابل 
جزائري، فارتأينا التطرق إ موضوع  يم  القانون ا ها  الشرعة إلاسالمية للي املنصوص عل

  .الكفالة
ساؤالت التالية   يم  الشرعة : من خالل ما تقدم نصل إ طرح ال ما  حقوق الي

جز  وكيفإلاسالمية؟  يم؟عا القانون ا   ائري موضوع الي
الية وجب التطرق إ ذه إلاش يم  الشرعة إلاسالمية : لإلجابة عن  ام الي �ث ألاول (أح ، و )املب

جزائري  يم  القانون ا ي(كفالة الي �ث الثا  .)املب
  

يم  الشرعة إلاسالمية: املبحث ألاول  ام الي   أح
ام غا   يم فرد عزز القرآن الكرم جانبھ بأح مية، وزجر كل من يظن أنھ الي ية  الدقة وألا

ذلھ، ولذلك يجب  هينھ و يم ف ام بأداء حقوق الي مھ  حل من الال مكرم بمالھ وعزه، فيجعلھ و
ن ألاولياء واليتامى  دائرة إلاكرام  القول والسلوك و رعاية حقوقهم بما  أن تدور العالقة ب

هم بإحسان ع. ير هللا ها إل م، وأن من يخرج  سلوكياتھ مع اليتامى عن وأدا ندما يبلغون أشد
عا ًئا ۖ َوِباْلَواِلَدْيِن : دائرة إلاكرام وإلاحسان فهو من العصاة، قال  ْ ْشِرُكوا ِبِھ َش ُ  

َ
َ َوال َواْعُبُدوا اهللَّ

َجاِر ِذي الْ  ْ ِن َوا ََساِك
ْ
َجنِب َواْبِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َوامل ْ اِحِب ِبا ُجُنِب َوالصَّ ْ َجاِر ا ْ ُقْرَبٰى َوا
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ِ�بُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا   ُي
َ
َ ال ْيَماُنُكْم ۗ ِإنَّ اهللَّ

َ
يِل َوَما َمَلَكْت أ ِ

 َتْقَرُبوا َماَل " وقال أيضا  1"السَّ
َ
َوال

ٰ َيْبُلَغ  َّ ْحَسُن َح
َ
َ أ ِ  ِ

يِم ِإالَّ ِبالَّ ِ ْوُفوا ِباْلَعْهِدۖ  ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال  اْلَي
َ
ُه ۚ َوأ ُشدَّ

َ
  .2"أ

ء إ    يم  الشرعة إلاسالمية البد من التعرض أوال وقبل كل  وقبل التطرق إ حقوق الي
يم  الشرعة إلاسالمية  .عرف الي

  
يم  الشرعة إلاسالمية: املطلب ألاول    عرف الي

ناول التعرف اللغوي ثم كلمة    ل استعمالها، لذا سن ي تختلف تبعا مل يم لها عدة معا الي
 .الاصطال  الشرعة إلاسالمية

  
  التعرف اللغوي : الفرع ألاول 

تامى، ونقول يتم الص بالكسر    يم جمعھ أيتام و يم كلمة مشتقة من الفعل َيِتَم والي الي
يوانات من قبل ألاميتم يتما واليتم  الناس من قبل  ر الذي . ألاب، و ا جوا يم من ا كما أن الي

يمة" ال أخ لھ ومنھ  قر والدفع، فإذا " درة ي ي بمع ا يم يأ ل اللغة الي أي ال أخت لها، وعند أ
و صرفھ أو أنھ يصبح مهمل �قر والدفع  و مدفع، أي يدفع و يم، و لمة . مات أبو الص فهو ي ول

يم  ا ء انفرد فقد الي يما النفراده، وكل  يم س ي للغة مع الانفراد ال أحد لھ أو معھ، والي
تم  .3ت

  
ي   التعرف الاصطال: الفرع الثا

جزء ألاول  اليتامى    ام القرآن ا ل من ال أب "يقوم ابن العربي  أح و عند العرب اسم ل
لم، فإذا بلغھ خرج ع ن ح يبلغ ا ذا الاسم وصار  جملة الرجاللھ من آلادمي   .4"ن 

و من  فقد أباه ولم يبلغ    يم  لقد اتفق الفقهاء املسلمون مع علماء اللغة العربية، ع أن الي
يما،  عد بلوغ الص لم يكن ي يما، ولو مات ألاب  س ي مبلغ الرجال، فمن مات أبوه قبل بلوغھ 

                                                 
ساء، آلاية - 1   .36سورة ال
  .34سورة إلاسراء، آلاية - 2
يم  القانون العرا والشرعة إلاسالمية: "سالم رضوان املوسوي - 3 ام الي شور ع املوقع التا"أح  : ، مقال م

www.iraqja.org/researches.htm  
ي- 4 سان  الشرعة إلاسالمية: "موالي مليا   .329، ص1994، قصر الكتاب، البليدة، "حقوق إلا
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يما، لم: " وقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكذا لو ماتت ألام قبل بلوغھ لم يكن ي عد ا عا" ال يتم  : وقال 
 ....." 

َ
ْمَوال

َ
ِهْم أ ْ

َ
ُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإل ْ ْسُتم ّمِ َ اَح َفِإْن آ َ ٰ ِإَذا َبَلُغوا الّنِ َّ   .1..."ُهْم َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمٰى َح

  
ي يم  الشرعة إلاسال : املطلب الثا   ميةحقوق الي

�قوا عناية إلاسالم، وأحاطهم هللا بنصوص    ن، فاست اليتامى صغار ضعاف فقدوا املع
هم، ففي  تمام  هم والا �ض ع تربي �فظ أموالهم، وت هم حقوقهم وت عط ة  قرآنية وأحاديث نبو
ها ثمانية آيات مكية وخمسة عشرة آية  يم  ثالثة وعشرن آية كرمة م القرآن الكرم ذكر الي

ن قسم آلايات إ ثالثة أقسام. نيةمد   :كما ي 2وبعض الكتاب املسلم
يم: القسم ألاول    .بيان شمول اللطف إلاله للي
ي يم: القسم الثا قوق الاجتماعية للي   .بيان ا
يم: القسم الثالث قوق املالية للي  .بيان ا

  
يم: الفرع ألاول  قوق الاجتماعية للي   ا

قوق الاجت ييمكن إجمال ا يم فيما يأ   :ماعية للي
هم  . أ هم والشفقة  يم،  :العطف عل نان والشفقة ع الي ألزم إلاسالم كل مسلم بالعطف وا

ضھ عن حنان ألابوة، وذلك بامل ع رأسھ حيث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يم " وبتعو من م برأس ي
ل شعرة حسنة يم". كان لھ ب �دث مع الي وعدم . بكالم طيب والسؤال عن أحوالھ كما أو بالت

عا ب  جرح مشاعره أو احتقاره مصداقا لقولھ  س يم فال تقهر: " ال   .3"فأما الي
ربية والتعليم  . ب يم  ال يم ع ترب :حق الي �ض إلاسالم ع كل متكفل برعاية ي تربية تھ ي

يا وعلميا، وأن يفعل معھ ما يفعل مع  عليما دي عليمھ  عا. ولده من صلبھحسنة و �انھ و : قال سب
َ َوْلَيُقوُلوا"  ُقوا اهللَّ ِهْم َفْلَيتَّ ْ ًة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَل َّ ْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذّرِ

َ
ِذيَن ل . 4"َقْوًال َسِديًدا  َوْلَيْخَش الَّ

                                                 
ساء ، آلاية - 1   .6سورة ال
شور ع نفس املوقع- 2   .سالم رضوان املوسوي، مقال سابق، م
، آلاية - 3   .9سورة الض
ساء، آلاية -   4   . 9سورة ال
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شرفون ع الي و أن يخ ألاولياء وألاوصياء الذين  ذه آلاية الكرمة  هم ومع  تامى، كخشي
هم هم وثقاف هم وتربي �سنون معامل هم، فال يأكلون أموالهم، و عد مو هم الضعاف من    .1ع ذر

س لھ مال،  إلانفاق عليھ من طرف ذوي القربى : النفقة وإلاطعام. ج يم الذي ل من حق الي
عاامل ن، قال  ُلوَنَك َما: " سرن، ثم ع ألاغنياء من املسلم

َ
ْسأ ٍر َ ْ ْن َخ نَفْقُتم ّمِ

َ
َذا ُينِفُقوَنۖ  ُقْل َما أ

ٍر َفِإنَّ ا ْ يِل ۗ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخ ِ
ِن َواْبِن السَّ ََساِك

ْ
َن َواْلَيَتاَمٰى َوامل ْقَرِب

َ
َ ِبِھ َعِليٌم َفِلْلَواِلَدْيِن َوألْا   .2"هللَّ

يم من إطعام وحاجات أخرى ضرورة واجبة ع ذوي القربى فإن لم   فاإلنفاق ع الي
ن هم، فع جميع املسلم ر قادرن ع إلانفاق عل إذن فلقد أمر القرآن الكرم . يوجدوا أو كانوا غ

ج هم ا هم، وحبب إل ر من آلايات ولفت أنظار ألاغنياء إل نة عن بإطعام اليتامى وحض ع ذلك  كث
و ما أمر بھ الرسول كذلك حيث قال ن : "طرق إلاطعام وإلانفاق ع اليتامى و ت  املسلم ر ب خ

ساء إليھ يم  ن فيھ ي ن ب ن  املسلم �سن إليھ، وشر ب يم ي ت فيھ ي  ".ب
  

ي يم: الفرع الثا قوق املالية للي   ا
�فظ مالھ، وعدم العبث بھ إ غاية بلو   يم أن ي عامن حق الي  َتْقَرُبوا : " غھ سن الرشد، قال 

َ
َوال

ُه  ُشدَّ
َ
ٰ َيْبُلَغ أ َّ ْحَسُن َح

َ
َ أ ِ  ِ

يِم ِإالَّ ِبالَّ ِ   .3"َماَل اْلَي
�قوا من هللا مزد من العناية، ورحمة وكرامة،    ن، فاست إن اليتامى صغار ضعاف فقدوا املع

�ذير من أكل أموالهم وجعل ذلك من  هم الت كبائر إلاثم حيث قال الن الكرم  فمن عنايتھ 
يم �ذير من أكل مال الي بوا السبع املوبقات: " الت يم" اجت ها أكل مال الي   .وذكر م

يم وأوصياءه عا . يلزم إلاسالم أولياء الي َفَهاَء " رعاية مالھ رعاية تامة حيث قال   ُتْؤُتوا السُّ
َ
َوال

 ُ ِ َجَعَل اهللَّ
ُكُم الَّ

َ
ْمَوال

َ
ُهْم َقْوًال َمْعُروًفا أ

َ
ْم َوُقوُلوا ل ُ َها َواْكُسو ْم ِف ُ ُكْم ِقَياًما َواْرُزُقو

َ
َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى * ل

ا إِ  َ ُكُلو
ْ
 َتأ

َ
ُهْم َوال

َ
ْمَوال

َ
ِهْم أ ْ

َ
ُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإل ْ ْسُتْم ِم َ اَح َفِإْن آَ َ َّ ِإَذا َبَلُغوا الّنِ ْن ْسَراًفا َوِبَدارً َح

َ
ا أ

 ْ
َ
َْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإل

ْ
ُكْل ِبامل

ْ
ًرا َفْلَيأ ْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِق َ ا َفْل ُروا َوَمْن َكاَن َغِنيًّ َ ُهْم َيْك

َ
ْمَوال

َ
ِهْم أ

ًبا ِ َحِس
ِهْم َوَكَفى ِباهللَّ ْ ْشِهُدوا َعَل

َ
  .4"َفأ

                                                 
ي، مرجع سابق، صمو - 1   .333الي مليا
  .215سورة البقرة، آلاية - 2

عام، آلاية  3-   .152سورة ألا
ساء، آلايتان  4 -   .6و 5سورة ال
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ُهْم ۖ : "وقال أيضا   
َ
ْمَوال

َ
ٰ  َوآُتوا اْلَيَتاَمٰى أ

َ
ُهْم ِإ

َ
ْمَوال

َ
ُكُلوا أ

ْ
 َتأ

َ
ِب ۖ َوال ّيِ

َث ِبالطَّ ِب َ ْ ُلوا ا َبدَّ َ  َت
َ
َوال

ًرا  ُھ َكاَن ُحوًبا َكِب ْمَواِلُكْم ۚ ِإنَّ
َ
  .أي إثما عظيما. 1"أ

تماما بالغا    ها قد أولت ا فمن يتدبر آيات القرآن الكرم الواردة  حقوق اليتامى يجد أ
قوق املال را با ل قوة ع  ،ية لليتامىوكب قوق، وشدد ب ذه ا وحدد إلاسالم قواعد حماية 

ا �ت طائلة عقوبة الدارن ملن تجاوز ام ت ذه ألاح رام  حيث حرم إلاسالم كل فعل يؤدي إ . اح
ية أكلھ   يم سواء كان وصيا أو وليا، وذلك ب يم بمال أقل قيمة، أو خلطة بمال الي تبديل مال الي

هاية يم إ رشده .2ال يم ح ينفذ قبل أن يصل الي   . كما حرم إلاسالم، أيضا تبذير مال الي
ها إلاسالم  خصوص حقوق اليتامى، وذلك    يم إلاسالمية ال يدعوا إل ذه املفا ما أس 

ية  هم تربية دي هم وتربي هم إذا كانوا فقراء والاعتناء  ض ع كفال من تجنب أكل أموالهم وا
قيقيوأخال هم معاملة الابن ا  .قية وعلمية رفيعة املستوى ومعامل

  
ي جزائري : املبحث الثا يم  القانون ا   :كفالة الي

�و مفصل ع غرار ما فعلت   يم ولم يتطرق إ حقوقھ ع ن جزائري الي عرف املشرع ا لم 
يم  ا. الشرعة إلاسالمية عامل الي جزائري ع أساس ففي املعامالت املدنية واملالية  لقانون ا

ذا املجال س لھ أي خصوصية   جانب . قاصر، ول ستد الوقوف عليھ من ا أما ألامر الذي 
ناول  جزائري، وسوف ن ها  قانون ألاسرة ا و مسألة الكفالة املنصوص عل ذا املقام  ي   القانو

را آثار الكفالةشروط الكفالة، إجراءات  :ذه النقطة من نوا ثالث و  .الكفالة وأخ
  
  شروط الكفالة: املطلب ألاول  
ام الشرعة إلاسالمية منع التب قانونا، لكن ال الشرعة وال القانون منعا الكفالة   تماشيا مع أح

ظ  إنجاب ألاطفال سعفهم ا �ل بديل ملن لم  سبة لوضعية ألاطفال ألايتام . ك �ل أيضا بال وك
همالذين لم يجدوا أح   .د ير شؤو

عرف الكفالة  املادة  ي 116ولقد ورد  رع بالقيام بولد قاصر : " كاآل ام ع وجھ الت الكفالة ال
عقد شر ذا النص أن مصط ". من نفقة وتربية ورعاية قيام ألاب بابنھ وتتم  نالحظ من خالل 

                                                 
ساء، آلاية  1-   .2سورة ال
ي، مرجع سابق، ص 2-   .332موالي مليا
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ع ذا بصفة عامة مما  رنا بكفالة ولد قاصر، و �تھ  الكفالة ورد مق أن الولد القاصر يندرج ت
ها قانون ألاسرة يم بنفس الشروط وإلاجراءات ال نص عل يم، ومن ثم يمكن كفالة الي  .كذلك الي

  
افل: الفرع ألاول  اصة بال   الشروط ا

شؤون  118نصت املادة  ال للقيام  افل مسلما وعاقال وأ ون ال من قانون ألاسرة ع أنھ يجب أن ي
  .را ع رعايتھاملكفول، وقاد

ون ذا مال ح يقوم باإلنفاق ع املكفول    افل سن املكفول، وأن ي والبد أن يتجاوز سن ال
ن موافقة الزوج  ن ع الكفالة، يتع افل رجال أو امرأة، وإذا أقبل أحد الزوج ون ال وال فرق أن ي

 .آلاخر
  

ي يم(الشروط املتعلقة باملكفول : الفرع الثا   )الي
عض الشروط لم يرد  �ديد  سبة للمكفول، ولكن ال بأس من ت  قانون ألاسرة أي شرط بال

ا  أية مكفول و   :الواجب توافر
�دد لنا املادة  - سبة للسن فلم ت لمت  116بال ى أو ألاق لسن املكفول فقد ت د ألاد ا

ي فالولد  2فقرة  40عن الولد القاصر وبالرجوع إ املادة  و الذي من القانون املد القاصر 
سعة عشرة سنة كاملة   .لم يبلغ سن الرشد و 

يم باإلضافة إ  - �سب ما تم التطرق إليھ سابقا فيمكن كفالة الي أما عن أصل املكفول ف
سب(حاالت أخرى للكفالة ككفالة اللقيط  هما ) مجهول ال ھ ولك أو كفالة ولد لديھ أبو

ر شؤونھ  .عاجزن عن تدب
 

ي   إجراءات الكفالة: املطلب الثا
ن أمام القضاء  .إن الطلب بممارسة الكفالة يمر ع مرحلت
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  إلاجراءات ألاولية: الفرع ألاول 
ها  يم ع موافق ها الي يم أو املؤسسة املوجودة  ر عن إرادة والدة الي ذه املرحلة تو لنا التعب

اف يم موضوع الكفالة وذلك بتقديم ال افل  التكفل بالي ل طلب أمام القا املوجود بدائرتھ لل
يم  . 1موطن أو إقامة الي

  
ي يت الكفالة من القضاء: الفرع الثا   تث

يم أو  ة من التصرح باملوافقة من والدة الي افل عرضة افتتاح دعوى مرفقة ب يقدم ال
و الذي يوجد بموطن  تص إقليميا و شرف عليھ أمام القا امل صاحب املؤسسة ال كانت 

و  جزائر، يرفع الطلب إ القا الذي  الطلب، وإن كان موطن الذي يطلب الكفالة خارج ا
�قق من توافر الشروط املطلوبة قانونا . بموطن املكفول  نا تنصب أساسا ع الت ومهمة القا 

و غ ها وألامر الذي يصدره القا  ر قابل  قيام الكفالة، ثم يصدر أمرا بإسناد الكفالة لطال
امش شهادة ميالد الولد  جيلھ ع  الة املدنية ليتم  ة منھ إ ضابط ا سلم  للطعن فيھ و

 .2املكفول 
  

  آثار الكفالة: املطلب الثالث
يم(من قانون ألاسرة فالكفالة تتمثل  القيام بولد قاصر  116كما ورد  املادة  من نفقة وتربية ) ي

سبة ورعاية، قيام ألاب بابنھ، و افل، مما يرتب آثارا بال عامل كابن لل ع أن املكفول  ذا 
ن ن آلاتي ناولھ  الفرع و ما سوف ن افل و سبة لل  :للمكفول وبال

  
  .الوضعية القانونية للمكفول : الفرع ألاول 

تھ ورعايتھ مثل ما  - رب م باإلنفاق عليھ، وب افل والذي يل عامل املكفول كاالبن من طرف ال
  .تاد  معاملة ألاب البنھو مع

                                                 
  .من قانون ألاسرة 117أنظر املادة - 1
ة-  2 ي بن م جزائر، "والقضاء قانون ألاسرة ع ضوء الفقھ: "الغو جامعية، الطبعة الثانية، ا ، ص 2008، ديوان املطبوعات ا

172.  
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ت  - ن زواج الب ن بلوغھ سن الرشد إن كان ذكرا، أو إ ح افل ع املكفول إ ح ينفق ال
عد بلوغ سن الرشد افل أن ينفق ع املكفول، إن كان عاجزا ح   .املكفولة، كما ع ال

ق  تقا املنح العائلية والدراسية ال تص - افل ا رف عادة للولد الكفالة تخول لل
 .1ألاص

 
ي افل: الفرع الثا   .الوضعية القانونية لل

 افل، ع نفس املكفول وع مالھ تقل الوالية الشرعية لل   .2بمقت الكفالة ت
  ،ل الصالحيات ال تتصل بالوالية ع النفس، من تربية املكفول ورعايتھ افل ب يتمتع ال

سبة من إلارث أو الوصية أو الهبةكما لھ أن يدير أموال املكفول   .املك
  رع للمكفول بمالھ  حدوث الثلث، وما زاد عن ذلك فهو باطل افل أن يو أو يت يجوز لل

و ما نصت عليھ املادة   .من قانون ألاسرة 123و
  سبھ ألاص إن كان  120لقد نصت املادة �تفظ  الولد املكفول ب من قانون ألاسرة ع أن ي

سب تطبق عليھ املادة . سبمعلوم ال الة املدنية 64وإذا كان مجهول ال  .من قانون ا
ستجد  - را يمكن أن ننوه عن نقطة مهمة فيما يخص عوارض الكفالة ،بمع ألامور ال  أخ

ما، ر  فتنه الكفالة و   حالة طلب ألابوان أو أحد هما،يخ رجوع الولد املكفول إ والي
هما إذا بلغ سن التمي ا -ق م40سنة حسب املادة 13-الولد  انضمامھ إل وإن لم يكن مم

ة املكفول  ،مع مراعاة مص سلم إال بإذن القا   .-قانون ألاسرة 124املادة–،ال 
جهة القضائية ال- ذا أمام ا ذا  التخ عن الكفالة ،يجب أن يتم  ون   أقرت الكفالة ،و

  .علم النيابة العامة
افل، موا بذلك،  حالة وفاة ال تقل الكفالة إ ورثتھ،إذا ال سند  ت و إال فع القا أن  

تصة بالرعاية جهة القضائية امل   .- قانون أسرة 125املادة- أمر القاصر إ ا
 
 
  

                                                 
  .من قانون ألاسرة 121أنظر املادة  - 1
ن - 2   .من قانون ألاسرة 122و 121أنظر املادت
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  خاتمــــة
يم  ام الي سط ألح ذا العرض امل  الشرعة إلاسالمية والتطرق ملوضوع الكفالة  القانون عد 

جزائري  جزائري ا تج أن املشرع ا ست ره من الصغار القاصرن، بل أجمل  ،  يم عن غ لم يم الي
عرف ؤالء، كما لم نجد  ام  امھ مع أح ون مرجع يتم الركون إليھ عند التعامل  اقانوني اأح يم ي للي

يم عرف . مع الي ي   عدام الضابط القانو يم ال ذا ألامر قد يؤدي إ الاعتداء ع حق الي و
رام حقوق  �ا، بخالف الشرعة إلاسالمية ال وضعت نظاما دقيقا الح ا وصر فا وا عر يم  الي

يم وتوعدت بالعقاب  حال مخال امالي ذه ألاح   .فة 
يم    ساب الي م قليال  اك سا ذه الدراسة ارتأينا وضع التوصيات آلاتية لعلها  وع ضوء 

يم ها ح مصط الي شرعات الوضعية ال غاب ع قوق  ال   .عض ا
  عهد الدولة بدفع نفقات ن الص وكذلك  يم مع أوالد كافلھ مجانية التعليم والتأم منح الي

انيات العالية  التعليمالدراس اصة ذات القدرة وإلام   .ة  املدارس ا
 يم، بناءا ع طلب الكفيل يم وأسرتھ راتب يقابل رعايتھ للطفل الي  .منح كافل الي
  ھ امتياز إلاعفاء الضر وإعفائھ� تخصيص أرضية مجانية ملن يرغب  بناء ميتم مع من

ر  راد املتعلقة باست  .اد املواد الالزمة لبناء ميتممن كل قيود الاست
  يم ح وإن كان  كنف أسرة تكفلھ وترعاه، من أجل تخصيص راتب شهري للطفل الي

 .جيع العمل ع تقديم رعاية أفضل
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ة: الانتخابات الهيئة العليا املستقلة ملراقبة ا  أي فعالية  تحقيق ال
  * العملية الانتخابية؟ 

 
 )1( نورالدين عراش

قوق والعلوم السياسية،  )1( قوق، كلّية ا باحث دكتوراه، قسم ا
جزائر1جامعة باتنة  .، باتنة، ا

  
  : ـصامل

جزائر، تم  (HIISE)الهيئة العليا ملراقبة الانتخابات   املسؤولة عن رقابة الانتخابات  ا
سها   ل من  م 2016مارس  06تأس ش جزائر ت ا مدينة ا  410 إطار إلاصالح الانتخابي، ومقر

يو  عضو نصفهم من كبار القضاة صيات و  النصف آلاخر من املجتمع املد ن ال م من ب اختيار
ر ياة الاجتماعية الع ألاك را  ا شكيلة معو  مة،اتأث . القوى السياسيةو  إلاعالمو  إلادارة تتعامل ال

جزائر من خالل املادة   06 دستور  194تم استحداث الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات  ا
شارة ألاحزاب و  م2016مارس  عد اس ة،  جمهور س ا ها رئ عي صية وطنية  ذه الهيئة  رأس 

ج. السياسية شرعية و و  نتخابات الرئاسيةنة العليا ع شفافية الا سهر ال ليةال كذا و  امل
راعو  الاستفتاء ها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة ح إعالن النتائج املؤقتة لالق   .نزا

فالرقابة املستقلة ع الانتخابات، خاصة  الديمقراطيات الناشئة، تلعب دورا أساسيا  
ها، يجب أال تخضع الرقابة عزز الثقة العامة   نادا إ طبيع ل، اس العملية الانتخابية ك

ر من قبل إلادارة أو أية  لية أو الرئاسية، ألية سيطرة أو تأث املستقلة ع الانتخابات، سواء امل
ن، سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورة للتحقق من أصالة مو  املراقب هم، و  حياد أم

ول و    .بتعطيل العملية الانتخابية دون قيامهم ل
   :فتاحيةامللمات ال

شرعية  الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، ق  الانتخاب، الانتخابات الرئاسية، ال   .ا
 
 
 

                                                 
شر املقال 12/07/2018، تارخ مراجعة املقال 03/06/2018تارخ إرسال املقال  *   31/07/2018، تارخ 
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Independent High Authority of Election Supervision in Algeria: its composition, 
its functions, and the future of the exercise of the right to vote by activated 

Summary: 
It was created in 2016 an Independent High Authority of Election Supervision in 

Algeria It is chaired by a national personality appointed by the President of the Republic, 
after consultation of political parties, The High Authority has a standing committee and 
deploys its members as soon as the electorate is summoned, the High Authority is composed 
on a parity of magistrates proposed by the Superior Council of the Judiciary, appointed by 
the Predecessor of the Republic; and independent skills selected from civil society, 
appointed by the Predictor of the Republic. The High Authority ensures the transparency 
and probity of the presidential, legislative and local elections and the referendum, from the 
convening of the electorate to the proclamation of the provisional results of the poll. 

Independent monitoring of elections, especially in emerging democracies, plays a key 
role in promoting public confidence in the electoral process as a whole, depending on the 
nature, not subject to independent monitoring elections, whether local or presidential, 
control or effect by the administration or any other authority, with the exception of the 
necessary controls to verify the authenticity of the observers, their neutrality and security, 
and about without disrupt the electoral process. 
Keywords:  
Independent High Authority of Election Supervision, right to vote, presidential, legislative 
elections. 

 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en Algérie : sa 

composition, ses fonctions, et l’avenir de l’exercice du droit de vote par activé. 
Résumé : 

Il a été créé en 2016 une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en 
Algérie Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le président de la 
République, après consultation des partis politique La Haute instance dispose d’un comité 
permanent et déploie ses membres dès la convocation du corps électoral, La Haute instance 
est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, 
nommés par le Prédisent de la république ; et de compétences indépendantes choisis parmi 
la société civile, nommées par le Prédisent de la république . La Haute instance veille à la 
transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du 
référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats 
provisoires du scrutin. 

La surveillance indépendante des élections, en particulier dans les démocraties 
émergentes, jouent un rôle clé dans la promotion de confiance du public dans le processus 
électoral dans son ensemble, en fonction de la nature, ne doit pas faire l’objet d’un suivi 
indépendant des élections, qu’elles soient locales ou présidentielles, un contrôle ou un effet 
par l’administration ou toute autre autorité, à l’exception des contrôles nécessaires pour 
vérifier l’authenticité des observateur, leur neutralité et la sécurité, et à propos sans faire de 
perturber le processus électoral.   
Mots clés : 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections , droit de vote, les élections 
présidentiel, législative . 
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  مقدمة
اما من مؤشرات التحول الديمقراطي، لذلك تحرص  هة مؤشر  ر الانتخابات ال الدول عت

اص ةالديمقراطي ن لأل قيقي ن ا ة الانتخابات ال تفرز املمثل ها و  ع نزا رامج ال وقع عل ال
ة الانتخابات تتطلب توفر مجموعة من الشروط مات مثل و  اختيار الشعب، بيد أن نزا ان املي

شرف ع الانتخابات جان مستقلة    .1وجود 
عد أحد الشروط الضرور  هة، تتم إن مراقبة العملية الانتخابية  ة لضمان انتخابات حرة ونز

ام القانون  ملا كان الانتخاب وثيق الصلة و  املنظمة للعملية الانتخابية ،و  املتبعة إلاجراءاتو  وفقا ألح
سان اتھو  بحقوق إلا ر2حر حمايتھ، و  املواثيق الدولية ع كفالة حق الانتخابو  ، أكدت الدسات

ها بالضمانات ال تكفل و  نتخابية تنظيما دقيقا،بذلك يقع ع املشرع تنظيم العملية الا  إحاط
هة تكرس الديمقراطية،و  إجراء انتخابات حرة همو  نز سط إراد ن من  ل و  تمكن املواطن هم ب اختيارا

ر صياغة نظام انتخابي فعال   .3عادلو  حرة، ع
جزائر مطلع سنة  تضمنت وضع  إلاصالحاتجملة من  2016و قد عرف نظام الانتخابات  ا

ا استحداث و  آليات لضمان جدية ة العملية الانتخابية، من خالل العديد من إلاجراءات أبرز نزا
ر لسنة  عميق  2016يئة عليا مستقلة ملراقبة الانتخابات  ظل التعديل الدستوري ألاخ غرض 

  .4املسار الديمقراطي
شأت الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات   Haute Instance Indépendante deأ

Surveillance( des Elections ( أو اختصارا)HIISE ( جزائري  194بموجب املادة   .2016من الدستور ا
جنة الوطنية القضائية لإلشراف ع الانتخابات،و  ،2016أفرل  07الذي اعتمد يوم   تحل محل ال

جنة الوطنية السياسية ملراقبة الانتخاباتو  شرعية تمارس مهامها بدء بدأتو  ال  باالنتخابات ال
لية عام و    .2017امل

                                                 
ة العملية (مصطفى بلعور،  -1 ، مجلة دفاتر السياسة 01/12رقم ) الانتخابية من خالل ضمان قانون الانتخاباتنحو نزا

قوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،العدد    56.،ص2015،جوان 23والقانون، كلية ا
هاد القضائي، العدد-2 لية  مراقبة العملية الانتخابية، مجلة الاج نة شرون، دور إلادارة امل سكرة، ماي 6حس ،ص 2009،

122.  
قوق، 3 ر  ا جزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجست أحمد محروق، إلاشراف القضائي ع الانتخابات النيابية  ا

جامعية    .01، ص 2014/2015تخصص القانون الدستوري، السنة ا
املتضمن التعديل  2016مارس  6املوافق  1437جمادي ألاول لعامة  26مؤرخ   01-16من القانون رقم  194أنظر املادة -4

  .2016مارس  7املوافق  1437جمادي ألاول  27الصادر   ،14 ج ر ج ج عدد  الدستوري، 
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هذه الهيئة   11- 16وصدر القانون العضوي رقم  عد أن تمت 2016أوت  25املتعلق  ،
رملان  جزائري ( املصادقة عليھ من قبل غرف ال   1).املجلس الشع الوط ومجلس ألامة ا

العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، إ تجسيد مبادئ هدف القانون العضوي املتعلق بالهيئة 
عزز التجربة و  تكرس دولة القانون و  مصداقية الانتخاباتو  الدستور املتعلقة بالشفافية

قوق  رات الفرديةو  الديمقراطية مع تدعيم ا جماعيةو  ا   .ا
جزائر  مجال تن لة ل جا لتجربة طو جنة تتو ذه ال ي استحداث   ظيم الانتخاباتكما يأ

هاو  ها العديد من فعاليات املجتمع بمناسبة و  مراقب رت ع رحات البناءة ال ع كذا الاستجابة للمق
  .السياسية إلاصالحاتجوالت املشاورات املنظمة بمناسبة مسار 

جزائري  و محاولة إبراز معالم تحوالت املجتمع السياس ا س الهدف من الدراسة  ر ل ع
قل الانتخابي، بقدر ما  ستحق التدعيمتصبو ا مواضع الهشاشة ال و  لرسم مواطن القوة ال 

ما و  تتطلب العالج  مجا املشاركة ر النظام الانتخابي إطار عت ن  ن اللت ت املنافسة السياس
الية التالية و  ألاساس رز إلاش نا ت   : من 

ر التعديل ل أن نظام مراقبة الانتخابات الذي  جزائرة ع عرفتھ املنظومة القانونية ا
ر، قد خلق فعال إلاطار املالئم للمشاركة الانتخابية املنافسة السياسية الذي و  الدستوري ألاخ

ر شؤونھ سي سمح بالقول بوجود سياسة للفرد   هة ؟و  منافسة سياسية حرةو  س   نز
حث على  ل أساسي في إعداد ال ش ة إعطاء صورة التحلیلي وصفيلمنهج الالقد تم االعتماد  غ ، وذلك 

ر التعديل واضحة عن  جزائرة ع نظام مراقبة الانتخابات الذي عرفتھ املنظومة القانونية ا
ر  الوقوف على مختلف النصوص من خالل جمع ما تعل بها من معلومات وتحلیلیها و الدستوري ألاخ

الموضوع في محاولة  ة ذات العالقة  ةالقانون ال ة على ما تم طرحه من إش    .الوصول إلى إجا
  

ي للهيئة العليا ملراقبة الانتخابات: املبحث ألاول    النظام القانو
كذا و  مسؤوليات الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات،و  مهامو  تم تحديد صالحيات 

ن املتعلقة بالعمليات الانتخابية، ها، من خالل القوان ل نجد و  تركيب ش  الديمقراطيات الناشئة 
عمل ع ضمان استقاللية امل  ي مت ر إطار قانو ر بتطو تمام كب ة العملية و  خاص ا نزا

ها، باإلضافة إ دفعها باألحزاب السياسيةو  عزز مبادئ الاستقامةو  الانتخابية،  املساواة  إدار
يو  املةو  املجتمع املد ل عام للمشاركة ال ش ن    .الواعية  العمليات الانتخابيةو  الناخب

                                                 
جزائر د عمار عباس، الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، مدونة القانون الدستوري.أ-1 سكرة، ا جزائري، جامعة      ا

  :متوفر ع
2017.http://ammarabbas.blogspot.com/2017/01/blog-post.html  
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لهيئة العليا املستقلة ملراقبة لاملتعلق بالنظام الداخ القانون العضوي صدر  عززا لذلك
هدف إ تحديد كيفيات عملهاو  1الانتخابات اماتو  الذي  هاو  تضمن ال صالحيات و  حقوق أعضا

سها ر ألاطر او  تنظيمو  رئ سط ر مجلسها باإلضافة إ  سر العملية الانتخابيةس ضمان و  لعامة ل
ها   .نزا

جان السياسية ملراقبة العمليات الانتخابية سنة  جزائري ألول مرة ال  ،1995عرف النظام ا
جان و  ،2ذا بمناسبة أول انتخابات رئاسية حرة تجري  ظل التعددية السياسيةو  ذه ال تختلف 

ا عن الهيئة العليا املستقلة ملراقبة  ر جان خاصة ذه األن  الانتخابات،جو جان    (ah doc)ل
تھ، شأت بمناس هاء املوعد الانتخابي الذي أ ته مهامها بمجرد ان كذلك من خالل الصبغة و  ت

ها من حيث املبدأ، سميةو  السياسية ال أضفيت عل ا و ال تلتمس  ال شكيلة ال قرر  ال
شكيلة ال كان لها  ذه ال هااملشرع،  ة ع املهام ال أوكلت إل   . 3آثار وا

ها  شكيل ذه الهيئة العليا املستقلة إال من خالل  ( و عليھ ال يمكن تقييم مدى فعالية دور 
ها )املطلب ألاول  ي( ، ثم الصالحيات املسندة إل   ).املطلب الثا

  
  شكيلة الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات: ملطلب الاول ا

جزائر،  املؤسس  كرسهاالهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات  جهاز جديد  ا
راير  7 يالدستور التعديل من  194 املادة الدستوري  جنة الوطنية و  2016ف تحل الهيئة محل ال

جنة الوطنية السياسية ملراقبة الانتخابات،و  القضائية لإلشراف ع الانتخابات،  4 تنص املادة ال
املتعلق بالنظام الداخ للهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات  11- 16من القانون العضوي رقم 

صية رأسها  س  ع أن الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات ت ن من طرف رئ ع وطنية 
شارة ألاحزاب السياسية، عد اس ة  جمهور ون و  ا س عن عالوة –تت أعضاء،  410من  -الرئ

يو  نصفهم قضاة ن الكفاءات املستقلة من املجتمع املد م من ب ون اختيار   .النصف آلاخر ي

                                                 
لهيئة العليا لالنظام الداخ املتضمن ، 2016أوت  25املوافق  1437ذي القعدة  22مؤرخ   11-16القانون العضوي رقم  -1

  .2016أوت  28جري املوافق  1437ذو القعدة  25الصادرة بتارخ  ،50عدد   ر ج ،املستقلة ملراقبة الانتخابات
جزائري ، مقاربة حول املشاركة واملنافسة السياسية   2 ة ا اب، النظام الانتخابي  التجربة الدستور عبد املؤمن عبد الو

ر  القانون العام، جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة، السنة  جزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجست النظام السياس ا
جامعية    .145،ص 2006/2007ا

  .145نفس املرجع، ص  -3
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جزائرة املؤرخة   ة ا جمهور جردة الرسمية ل ي  5شرت ا جانفي  4املوافق  1438ربيع الثا
ة،01العدد  2017 جمهور س ا ة ملراقبة تخص أعضاء الهيئة العليا املستقل ، ثالث مراسيم وقعها رئ

  . الانتخابات
ي  5مؤرخ   17- 05مرسوم رئاس رقم  يتضمن  2017جانفي سنة  4املوافق  1438ربيع الثا

ن  ن القضاة أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، لتعي قاضيا  الهيئة العليا  205عي
راحها من طرف املجلس    .1ألاع للقضاءاملستقلة ملراقبة الانتخابات تم اق

ي  5مؤرخ   17- 06مرسوم رئاس رقم  يتضمن  2017جانفي سنة  4املوافق  1438ربيع الثا
ي أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة  تارة من ضمن املجتمع املد ن الكفاءات املستقلة امل عي

ن  عي ن أفراد املجتمع 205الانتخابات، يتضمن  رت من ب هم  كفاءة مستقلة اخت ي، من بي  9املد
ارج، أما بقية ألاعضاء فتم  7و صيات ككفاءات وطنية جزائرة  ا جالية ا ن عن ا ممثل

جغرا للواليات ع ا م حسب املرسوم وفق معيار التوز   .2اختيار
ي  5مؤرخ   17-07مرسوم رئاس رقم  يتعلق  2017جانفي سنة  4املوافق  1438ربيع الثا

شكيلة شر ال ذه الهيئة من و  الاسمية للهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، ب ل  ش  410ت
رحهم املجلس ألاع للقضاء، النصف آلاخر كفاءات مستقلة من و  أعضاء نصفهم قضاة، يق

ارج، جالية الوطنية با ي تمثل كافة الوالياتو ا ي،و  املجتمع املد  كذا جميع فاع املجتمع املد
ذهو  ر رأس  ة و  الهيئة الوز جمهور اب دربال الذي نظمت رئاسة ا ر السابق عبد الو السف

نھ عي شأنھ مع ألاحزاب قبل  شارة    .3اس
س  ة، أن الرئ جمهور ن و و حسب بيان لرئاسة ا قاضيا  الهيئة العليا  205قع مرسوم لتعي

راحهم من طرف املجلس ألاع ل ن و  لقضاء،املستقلة ملراقبة الانتخابات تم اق عي  205مرسوم 
ن أف رت من ب يكفاءة مستقلة اخت ذه الكفاءات املستقلة، من و  ،راد املجتمع املد راح  قد تم اق

يئة الانتخابات، برئاسة  ها بموجب القانون العضوي املنظم لعمل  جنة خاصة تم تنصي قبل 

                                                 
ن القضاة أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات،  2017جانفي  4مؤرخ   17-05مرسوم رئاس رقم  -1 عي ج يتضمن 

ي  5مؤرخة  ، 01عدد ر    .2017جانفي  4املوافق  1438ربيع الثا
ي 5مؤرخ   17-06مرسوم رئاس رقم  -2 تارة من  2017جانفي  4املوافق  1438 ربيع الثا ن الكفاءات املستقلة امل عي يتضمن 

ي من ضمن أعضاء الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، ي   5، مؤرخة 1ج ر عدد ضمن املجتمع املد  1438ربيع الثا
  .01العدد  2017جانفي  4املوافق 

ي  5مؤرخ   17-07مرسوم رئاس رقم -3 شكيلة الاسمية للهيئة العليا  2017جانفي 4 املوافق 1438ربيع الثا شر ال يتعلق ب
ي ، مؤرخة 1ج ر عدد  املستقلة ملراقبة الانتخابات،   .01العدد  2017جانفي  4املوافق  1438 ربيع الثا
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شمل الكفاءات املستق" أضاف أن و  الاجتماو  املجلس الوط الاقتصادي ا، ال  لة ال تم اختيار
ن شغل مناصب عليا  الدولةو  ال أعضاء أحزاب سياسيةو  املنتخب   ".ال من 

ب أعضاء املداومات ع املستوى  شرعت الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات  تنص
ن و  امل رة ما ب ارج  الف راير  16إ  08با قد جاء و  ،ذه الهيئة، حسب ما أفاد بيان له2017ف

اب  س الهيئة عبد الو هم بقوة القانون، بتعليمات من رئ ؤالء ألاعضاء الذين تم انتدا ب  تنص
راب الوط ر ال شار املداومات ع جنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية ان عد اجتماع ال  دربال 

ارجو الهيئة الناخبة لالنتخابات  ذلك ع إثر صدور املرسوم الرئاس املتضمن استدعاءو   ا
شرعية املقررة يوم  ة قد وقع ع املرسوم و  .و البيانو  ،2017ماي  4ال جمهور س ا كان رئ

 2017مايو  4الرئاس املتعلق استدعاء الهيئة الناخبة النتخاب أعضاء املجلس الشع الوط يوم 
رملان شكيلة الغرفة السف لل   .لعهدة خمس سنوات معلنا بذلك انطالق مسار 

ة الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات حسب نص املادة  من القانون  07تتطلب عضو
ي، 11-16العضوي رقم  ون العضو من الكفاءات املستقلة من املجتمع املد أال و  املذكور أعاله، أن ي

، سب إ أي حزب سياس ون قد حكم عليھ و  ين هائيا بالأال ي ا من أال يتو منصبو  جن،حكما 
جميع و  ، الدولة املناصب العليا ي ممثلة  ون الكفاءات املستقلة من املجتمع املد ب أن ت

جزائرة ارجو  الواليات ا جالية الوطنية با ي،و  ا حظر ع أعضاء و  كذا جميع فاع املجتمع املد
اال  ناء ا شطة ألاحزاب، باست هم إلاشرافية الهيئة املشاركة  جميع أ ها مهم ت ال يمارسون ف

ها   .املنصوص عل
اما ترمي إ تكرس  و يتضمن كذلك القانون العضوي للهيئة العليا ملراقبة الانتخابات أح

ي مستقل، تكرس و  الاستقاللية املالية ر لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانو سي استقاللية ال
او  استقاللية الهيئة العليا ر كالطبيعة و  حياد ، من خالل تجسيد جملة من التداب عها التمثي طا

ر سي ها الاستقاللية التامة  ال عط ها ال  ها املاليةو  القانونية ال تتمتع  ذا ما و  كذا استقاللي
  ." 2نصت عليھ املادة 

  
ي    .صالحيات الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات: املطلب الثا
شكيل وحده من حيث صرامتھال يكفي  ي يضمن إدارة سليمة لهذه املرحلة و  ال تھ ل نزا

جان  ال تدعم أو تضعف من  ولة لهذه ال اسمة للعملية الانتخابية، بل أن الصالحيات امل ا
ا   .دور
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جزائري  أدخل عديلھ سنة الدستور ا للهيئة صالحيات رقابية واسعة  194 املادة  2016 عد 
راعملستقلة ملراقبة الانتخابات العليا ا  11-16حدد القانون العضوي رقم و  بعده،و  أثناءهو  قبل الاق

ذه املادة  14و 12،13املذكور أعاله  املواد    .املذكور أعالهو  من الدستور  194كيفيات تطبيق 
راع تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية نو  حيث قبل الاق ر   ضمان حق امل

ذه القوائم صول ع  نو  ا ر ملة الانتخابية للم ع املنصف لوسائل ا امل بالتوز   .التكفل ال
ن  حضور عمليات التصوت ر ذه الهيئة بضمان حق امل راع تتكفل   و أثناء عملية الاق

تو  ع أوراق التصو رام توز ذه ألاوراقو  التأكد من اح رص ع توفر   نتخابيبا العتاد الا و  ا
رام املواقيت افتتاحو  تو  كذا التأكد من اح اتب التصو   .اختتام م

جنة تملك صالحيات واسعة تتمثل أساسا  التأكد من  ذه ال راع، فإن  عد عملية الاق و 
ي لعملية الفرز  ر القانو ن و  ،ضمان الس ر هم ملضمان للم جيل احتجاجا مارسة حقهم  

اضر املتعلقة بالفرز بخصوص عملية الفرز، باإل  صول ع  امل   .ضافة إ ضمان حقهم  ا
ئ لها،  ها حسب ما ينص عليھ مشروع القانون العضوي امل و قصد أداء أحسن لصالحي

ها من التدخل تلقائيا أو بناء ع إخطار من احد تمتت ذه الهيئة بجملة من آلاليات تمك  ألاطرافع 
سلطة اتخاذ القرارات راع كما تتمتع  عملية الاق اجة أن تطلب من النائب و  املعنية  ها عند ا مك

ر القوة العمومية   .1العام 
ي الدكتور عبد الكرم سورا إن  ر القانو ب توزع ع  410و قال ا ن للهيئة س ل عضو املش

اتب نو  تقسم مناصفةو  امل ق باالستعانة بموثق نوب محضرنو  لها ا أعضاء و  الضباط العمومي
عملون كذلك  التنظيم الداخ للهيئة ها    2.م

  
ي  عميق حس  :املبحث الثا تفعيل دور الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات من أجل 

  . املشاركة الانتخابية
ها  Joseph Schumpeterعرف املفكر  املؤسسات و  إلاجراءاتمجموعة من " الديمقراطية ع أ

ستطيع ألافراد من خاللها املشاركة  عملية صنع القرارات السياسية عن طرق التنافس   ال 
م آلالياتو  ،"انتخابات حرة ر أ عت  الاجراءات إلنجاح أية تجربة ديمقراطية،و  الشك أن الانتخابات 

                                                 
جزائرة، أخبار وطنية، الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات من اجل-1 ر  وكالة إلانباء ا ة وشفافية العملية ضمان اك ا ل

 .الانتخابية
 http://www.algpress.com/article-61358.htm   

را، املهام املوكلة للهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات، محور برنامج -2 املصدر " ساعة نقاش" الدكتور عبد الكرم سو
جزائر،يوم  ة، ا جزائر   .13:14بتوقيت  29/01/2017إلاذاعة ا
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ن مفهومي الديمقراو  ناك نوعا من التالزم ب كل محاولة للفصل و  الانتخابات،و  طيةعليھ يبدو أنھ 
ن العملية هم تؤدي من الناحيت   1.النظرةو  بي

ن  علم السياسة تماما لدى الباحث الاجتماع و  لقد أثار موضوع املشاركة الانتخابية ا
ها أبرز صور املشاركة السياسية، ال تتم  إطار محددات ، كو ئة و  السياس ضوابط تفرضها ب

ذا املبحث إبراز واقع املشاركة الانتخابية  النظام  تم من خالل  السياس السائد، وعليھ س
جزائر  املطلب ألاول، ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات من أجل  ا

ي   .عميق حس املشاركة الانتخابية  املطلب الثا
  

جزائر واقع املشاركة الانتخابية: املطلب ألاول     ا
أض العزوف السياس من ضمن أبرز الاختالالت العميقة ال تم املشهد السياس 

ل الفت  كل استحقاق انتخابي، سواء ع مستوى الانتماء لألحزاب السياسية  ش جزائري   أوا
سب املشاركة انخفضت  ك تمام بالشأن السياس أو املشاركة  الانتخابات، حيث ان  ل الا

ل عام،و  أنواع الانتخابات ش ن اتجاه سل نحو الانتخابات  و ذا الانخفاض إ ت عود   ربما 
شكيل و  االت  ها  العديد من ا رتب عل شاط موس للمشاركة ال ي كذا فإن الانتخابات  

شرعية أو تنفيذية فاعلة ياة السياسيةو  مؤسسات منتخبة   أن تجدر إلاشارة إو  .مؤثرة  ا
ها املشاركة  العملية و  الفعالة للمشاركة السياسيةو  غياب أو ضعف القنوات الرسمية م

شكالن عائقا  أدىالانتخابية  ن  يجت كم، ألاو و  الانفتاح السياس أمام الغالب إ ن ترشيد ا
ياة السياسية،ا تزايد أعداد الع ن عن املشاركة  ا جوء إ ألاساليب الثانية  تزايد و  زف ال

رات ر التقليدية للمشاركة السياسية مثل املظا   2.الاضطراباتو  أعمال الشغبو  غ
جزائري بالعملية الانتخابية  عث الثقة للمواطن ا جزائرة ع إعادة  جز السلطة ا و كذا 

ر السل من خالل  ون  إلاصالحاتكوسيلة للتغي ذه الثقة ي ها،  ا املتوالية ال باشر قد فقد
ها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ر الديمقراطية ال شهد يجة املمارسات غ رفت و  ن ال اع

ها من تجاوزات جزائرة بما شا ةو  غياب الشفافيةو  السلطة ا ا   3.ال

                                                 
جزائري -1 ران نموذجا -ي يمينة ،السلوك الانتخابي عند الشباب ا ر   -شباب مدينة و رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجست

جامعية  ران، السنة ا ، قسم علم الاجتماع، جامعة و   .4،ص 2013/2014مجال علم الاجتماع السياس
ر  العلوم 2 جزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجست كم  ا رشيد ا قات عبد الرزاق، إصالح النظام الانتخابي ل سو

قوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة  السياسية والعالقات الدولية، تخصص رشادة وديمقراطية، كلية ا
  .171،ص 2010- 2009منتوري قسنطينة، السنة 

  .260، ص ، مرجع سابقيمينةي -3
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ام الرقابةو   هاو  عليھ فإن إح ا عد ضمانا ل  إلاشراف ع كل إجراءات العملية الانتخابية 
،مؤشرا و  كم الديمقراطي التمثي من ثم فإن إخضاع الانتخابات النيابية إ و  ع رشادة ا

ن املجالس املنتخبة و ا و  صدق تمثيلها،و  إشراف فعال من شأنھ ضمان سالمة ت تفعيل دور
يئة عليا مستقلة و  التنموي،و  الرقابي اصل من تب  ر ا بالتا فإن الكشف عن قيمة التغي

ى إال بدراسة املنظومة القانونية لهذا إلاشرافملراقبة الانت   .الواقع التطبيقي لهاو  خابات، ال يتأ
  

ي    ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات: املطلب الثا
عقيدات إلادارة الانتخابية عهد مسؤولية و  تتطلب  املهارات الالزمة للقيام بمهامها أن 

ر،الفعاليات  االو  الانتخابية لهيئة أو جهة محددة أو أك جهات أن تتخذ أش جاما و  مكن لتلك ا أ
ها و  مختلفة، سميات عدة م املجلس " " إلادارة العامة الانتخابات" ، "جنة الانتخابات" كذا 
ستخدم مصط إلادارة و  إ" مفوضية الانتخابات" ، أو "وحدة الشؤون الانتخابية" ،"الانتخابي

هاالا  جهاز أو مجموعة م املسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية و  نتخابية للداللة ع الهيئة أو ا
بات التنظيمية القائمة رت   1.غض النظر عن ال

ها  الرقابة املستقلة لالنتخابات  تلك القائمة  البلدان ال تقوم ع الاشراف ع انتخابا
عمل كمؤسسة منفصلة هاو  كليا عن السلطة التنفيذية يئة مستقلة  اصة  ها ا اني ال و  لها م

ل مستقل، ش ها  لفة بمراقبة الانتخابات ألية جهةو تقوم بإدارا بع الهيئة امل ل ال ت ذا الش   ظل 
ومية، إالو  ون مسؤولة أمام أية وزارة أو إدارة ح ون مسؤولة  ال ت ها يمكن أن ت السلطة  أمامأ

شرعية رملان( ال س البالد، أوالقضاء  أو) ال ات مختلفة و  رئ مكن أن تتمتع الهيئة املستقلة بمستو
شاطهاو  املالية،و  من الاستقاللية إلادارة ات مختلفة من املسؤولية العامة عن  تتألف و  مستو

ومة أثناء عملهم  الهيئة الا  بعون ل ر من أونجد ب. نتخابيةالهيئة املستقلة من أعضاء ال ي ن الكث
س  يار  تأس ذا ا   .العمليات الانتخابية ع إلاشرافالديمقراطيات الناشئة قد اعتمدت 

باطھ من دليل املؤسسة و  ع الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات حسب ما تم است
ال إلادارة الانتخابية  يجب  (International IDEA )الدولية للديمقراطية الانتخابات حول أش

ها لضمان شرعية رص ع قدر ها، ألامر و  ا مصداقية العمليات الانتخابية الواقعة تحت مسؤولي
ها للعملية الانتخابية ام بمجموعة من املبادئ ألاساسية  رقاب   .الذي يمكن تحقيقھ من خالل الال

                                                 
ال إلادارة الانتخابية، وأخرون أالن وول -1 قسم  -الانتخاباتو  دليل للمؤسسة الدولية للديمقراطية، أيمن أيوبترجمة ، أش

شورات، سنة   .23، ص 2007امل
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ذه املبادئ العامة ألاساس  رقابة العملية الا  ل  مية ش ها تتح بأ نتخابية حيث أ
ة العملية الانتخابية   1.مفصلية لضمان نزا

ال إلادارة الانتخابية فإن و  و حسب دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية الانتخابات حول أش
  :ذه املبادئ ألاساسية تتمثل  

ن، يتعلق ألاول باالستقاللية التنظيمية عن  :الاستقاللية  ن مختلف ينطوي ع مفهوم
ي حول الاستقاللية العملية املطلوبة، نما يدور الثا عدم و  السلطة التنفيذية، ب ال تتعلق 

جهات السياسية ها، سواء من السلطة التنفيذية أو ا زبية و  خضوعها ألية مؤثرات  قرارا ا
  .ألاخرى 

ياد  ة العملية الانتخابيةل :ا هاو  تحقيق نزا ات القبول لنتائج و  مصداقي عزز أوسع مستو
عمل بحياد تام باإلضافة إ تنظيمها للفعاليات  أنالانتخابات، يجب ع إلادارة الانتخابية 

ها . الانتخابية باستقاللية كاملة ة العملية برم ون نزا صبح من و  للفشل، عرضةبدون ذلك ت
هاو  عزز الثقة بمصداقية العمليات الانتخابية،الصعب  اسرن ف   .خاصة من قبل ا

ة  ا ة :ال ا ر إلادارة الانتخابية الضامن ألاول ل قع ع و  سالمة العملية الانتخابية،و  عت
ها ها املسؤولية املباشرة لضمان ذلكو  أعضا ن ف ر عندما و  العامل سهولة اك ة  ا مكن تحقيق ال

  . سيطرة كاملة ع كافة جوانب العملية الانتخابيةو  إلادارة الانتخابية باستقاللية عمليةتتمتع 
افة فعاليات :الشفافية  ر الشفافية كأحد مبادئ العمل السليم ل شطة إلاشراف ع و  عت أ

سهل محاربة الفسادو  العمليات الانتخابية شفافية تامة   الاحتيال املاو  من خالل العمل 
ذه املمارسات كما قطع الطرقو  ،نتخابيالا و  ها ذلك من الوقوف و  أمام أي انطباع حول وجود  مك

الت أو أية ممارسات تفضيلية لصا ميول سياسية ما، ألامر  ر أو نقص  املؤ بوجھ أي تقص
ها ات مصداقي قد يمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من خالل النصوص و  الذي يرفع من مستو

جمهور ع تفاصيل فعاليات ها و  القانونية، كأن ينص القانون ع ضرورة قيام باطالع ا شط أ
ل منتظم   .ش

ومة :الكفاءة  تظر ا صصة لالنتخابات و  ت ل عام استخدام املوارد امل ش جمهور  ا
نو  بحكمة دمات الانتخابية بكفاءة عاليت ر ا لول و توف راكم فيھ ا  الوقت الذي ت

لفة،ال لفة من و  تكنولوجية عالية ال جهود فيما يتعلق بجوانب م تتعاظم فيھ التطلعات ملزد من ا
ذر للتحقق من و  العملية الانتخابية، كمتطلبات التوعية الاعالم، يجب ع الهيئة املستقلة تو ا
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ها، دون التنازل  عن متطلبات  أن برامجها تخدم متطلبات الكفاءة الانتخابية بما يضمن استمرار
ة ا داثةو  ال   .ا

تنطوي إدارة العملية الانتخابية ع مجموعة العناصر املتعلقة باملهنية إذ أن تنفيذ :املهنية 
شطة ل إطاراتبدقة تامة، باإلضافة إ توافر و  إلاجراءات الانتخابية بحرصو  كافة ألا ر ةمؤ عت  ،

لذلك فع الهيئة املستقلة  ،العملية الانتخابيةمن العناصر ألاساسية لتحقيق املصداقية  
ا، الدائمة لة ع أفضل وجھ،و  املؤقتة ع السواء، مدربةو  التحقق من أن كافة كوادر بما و  مؤ

عزز  جيد  نفيذ مهامها الفنية فالتدرب املنه ا ر املهنية أثناء قيامها ب ها من تطبيق أع املعاي يمك
جمهور بأن العم   .منةآلية الانتخابية  أيدي من ثقة ا

دمة  ن  :ا افة الشركاء الانتخابي دمات الانتخابية املمكنة ل ر مسألة تقديم أفضل ا عت ال 
ا  بات وجود م مس سية فحسب، بل  واحدة من أ إحدى مسؤوليات إلادارة الانتخابية الرئ

ر ال تحكم كافة ر إلادارة الانتخابية للمعاي عطي تطو هاو  أعمالها لذلك  ا ع أوسع و  فعاليا شر
ها فزات ألعضا ر خدماتو  نطاق امل ها ع توف ر ذات  موظف ة، باإلضافة إ توف نوعية مم

عو  مرجعية لتقييم أداء تلك إلادارة، ي لالنتخابات ع  ر عادة ما ينص إلاطار القانو ض معاي
دمة ألاساسية، كما  دمات  وا ر تتعلق بتوقيت ا ال  كندا، حيث ينص القانون ع معاي ا

ن،  ع بطاقات الناخب ن، أو توز جالت الناخب د الزم لإلعالن عن نتائج الانتخابات، أو إعداد  كا
راعو  أو إلاعالن عن مواقع   .مراكز الاق

  
  خاتمة 

ر إحداث الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات  ي دعما عت جزائر خطوة أساسية تأ  ا
ذه التجربة تبقى تجربة حديثة العهدو  ملبادئ الديمقراطية ها و بناء دولة القانون، إال أن   بداي

ذه الهيئة   .بالنظر إ تارخ إحداث 
عض إلايجابيات بداية من  ي لهذه الهيئة العليا املستقلة  و يظهر من خالل النظام القانو

ذه و  من القانون العضوي تضو  تنظيمها اما ترمي إ تكرس استقاللية  ئ لهذه الهيئة أح امل
او  الهيئة العليا ر كالطبيعة القانونية ال و  حياد عها التمثي من خالل تجسيد جملة من التداب طا

ها رو  تتمتع  سي ها الاستقاللية التامة  ال عط ها املاليةو  ال  شرع ع كما ينص امل.كذا استقاللي
صيات الوطنية  ن ال س يتم اختياره من ب أن الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات يرأسها رئ

شارة ألاحزاب السياسية قب نھ من طرف  لعد اس س عي ةرئ جمهور   . ا
ر  عد غ و لكن رغم ذلك تبقى مسألة الضمانات املقررة الستقاللية الهيئة العليا املستقلة 
ن  ق  التعي ها عن السلطات صاحبة ا جوانب ال تضعف استقاللي كافية، بالنظر لبعض ا
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سبة لألعضاء  ة أوسواء بال ذه املؤسسة الدستور سبة للمؤسسة نفسها، إن دعم استقاللية   بال
هاتقو و  افية) من حيث التنظيم( ة فعالي  ينطلق أساسا من إحاطة ألاعضاء بالضمانات ال
جانب املادي لهمو    .خصوصا من حيث ا

عض املبادئ العامة ألاساسية  عملها، بما  ذلك استقاللية  ذه الهيئة لتطبيق  تحتاج 
ياد،و  الفعل،و  القرار ة، ا ا ذه املبادئ و  ،دمةاو  املهنية الكفاءة، الشفافية، ال مكن تحقق 

ل  ش يئة مستقلة  ذا من جهة، أفضل ظل  ال ألاخرى  من جهة أخرى من املفيد جدا و  من ألاش
ها هاو  أن تضع إلادارة الانتخابية الضوابط ال تحكم طرقة عمل أعضا همو  موظف جب و  تصرفا

صوص  هذا ا ةأن تتالءم تلك الضوابط مع ما يمكن أن تنص عليھ   النصوص الدستور
ها و  القانونية، كماو  ي مكملة لها أنمك يتم اعتماد الضوابط من خالل إقرار مدونة  عادة ماو  تأ

ن إلادارة و  موظفي إلادارة الانتخابيةو  ال يفرض ع كافة أعضاءو  السلوك توقيعها،  تمك
ة الانتخابية ا فاظ ع مبادئ ال ها،و  الانتخابية من ا ياد،و  أخالقيا ر املهنيةو  ا  تحقيق املعاي

دماتية املطلوبةو   .ا
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