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The Legal Basis for the Protection of Algerian Nationals Abroad in the Light of 
National Legislation 

Abstract: 
The aim of This study is clarifying the legal basis for the Algerian legislator to 

protect Algerian nationals abroad. The study examined the mechanisms and areas of 
such protection, as well as the fundamental differences between diplomatic protection 
and consular protection. The official position on the exercise of diplomatic protection 
in Algeria has also been established and the practice of consular protection has been 
established in national legislation. 
Keywords: 
Protection of nationals, Diplomatic protection, Consular protection, Consular 
assistance. 
 

Les fondements juridiques de la protection des ressortissants algériens à 
l'étranger à la lumière de la législation nationale 

Résumé : 
 Cette recherche vise à clarifier les fondements juridiques permettant à l'État algérien 
de protéger les ressortissants algériens à l'étranger. Ladite 'étude, a examiné aussi les 
mécanismes et les domaines de la protection des ressortissants, ainsi que les 
différences fondamentales entre les fondements de la mise en œuvre de la protection 
diplomatique et la protection consulaire d'un côté, et d'un autre, entre la protection 
consulaire et l'assistance consulaire.  
Mots clés : 
Protection des ressortissants, Protection diplomatique, Protection consulaire, 
Assistance consulaire. 
  

 
  مةمقّد 

ي الخارج ا أثناء وجودهم  ي حماية مواطن ي للدول بالحق  وتمارس . يقّر القانون الدو
ّ الطلبات ومساندة ٕالاجراءات ال يتخذها  الدولة هذا الحق بموجب آليات مختلفة، أهمها تب

ي إطار ما يعرف بالحماية الدبلوماسيةللدفاع عن رعاياها  ي الدول املستقبلة   .حقوقهم العالقة 
ا، فإنّ  ى أقاليم دولة أجنبية بقدر ما يفرض عليه الخضوع لقواني ي فوجود الفرد ع ه يلزمها 

ي  الحّد  رها الدنيا ال ال ينب ي معاي ذاته بمعاملته وفقا لقواعد العدالة ال يحّدد القانون الدو
ا تحت طائلة  ول دو ا الدوليةقيام ال  .مسؤولي
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ي املبادئ  ي العام، يجد أساسه كذلك  إّن قيد املعاملة ٔالادنى الذي يحّدده القانون الدو
العامة لحقوق الانسان ال توفر الحماية الدولية للفرد، السيما من خالل ٓالاليات املتصلة 
بالصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان، وال يمكن للدولة حماية رعاياها عن طريق تفعيل 

رهاآليا   .ت الشكوى املتاحة ع
ى حقوقهم  ي حاالت التعدي ع ي الخارج ال ينحصر  ي حماية رعاياها  لكن دور الدولة 
امات الناشئة عن الاتفاقيات الخاصة  ٔالاساسية فقط، ذلك أّن مخالفة الدولة املستقبلة لالل

ر ال تعقدها مع الدول ٔالاخرى بشأن وضع الجالّية أو حق تنقل ٔالاشخاص وغ رها، يعد عمال غ
ر الحماية ضدها ا الدولية ومّسوغا لتفعيل تداب كما أّن . مشروع وموجبا لقيام مسؤولي

الاقتصادية أو املتعلقة بحماية الاستثمارات ٔالاجنبية بقدر ما تمنح لرعايا الدول  الاتفاقيات
اعا ا لتسوية ال ي صل ت القائمة، فإّن حق والشركات الحق باالحتجاج بسبل الانتصاف الواردة 

ي التماس قواعد الحماية الدبلوماسية لتدعيم ومساندة طلبات رعاياها ذات  الدولة يبقى ممكنا 
  . الصلة

ي  اك الدولة حماية بيد أّن حق الدولة  ى حاالت ان ي الخارج ال يقتصر ع رعاياها 
ا خار  ي فحسب، حيث تقوم الدولة بحماية مواطن ام دو ج هذه الحاالت عن طريق املستقبلة الل

ى مصالحهم  ا، للحفاظ ع ا القنصلية لدى سلطات دولة الاقامة نيابة عن مواطن تدخل بعثا
ن، والقّصر  وحماية حقوقهم عند تعذر قيامهم بذلك بأنفسهم، كحاالت الدفاع عن املسجون

ي إطار تنظيم عالقة املواطن بدولت ه، وال ال تتطلب ورعاية شؤون الورثة وناق الاهلية، أو 
ي لدى سلطات دولة ٕالاقامة، كإصدار الوثائق ٕالادارية والقيام بإجراءات  التدخل القنص

  .التسجيل والتصديق وتوثيق عقود الحالة املدنية
 قانونيا تملك الدولة سلطة ممارسته عن 

ً
ي الخارج يعد مبدأ ن  إّن حماية الرعايا الجزائري

سا وزارة الخارجية، سواء بواسطة مصالحها املركزية، أو طريق الدور الذي تضطلع به أسا
ى شؤون  ي البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية ال تر ا الخارجية ممثلة  بواسطة أجهز

ي الخارج   .الرعايا ومصالحهم 
ي            ى تبيان ٔالاسس القانونية إلعمال حق الدولة  دف هذه الدراسة إ ى هذا ٔالاساس  وع
ن  ماية حقوق ومصالحح اك ي الخارجاملتواجدين الرعايا الجزائري ، سواء تلك املتعلقة بان

ي لحقوق الانسان، أو ما يتعلق بضمان  حدود املعاملة الدنيا ال تكفلها قواعد القانون الدو
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ا م  ي إطار الاتفاقيات الثنائية لرعاية وضع الجالية أو تنقل وإقامة  الحقوق ال تل الدول 
ي ممارسة ٔالافراد أو الاتفاقيات القنصلية، وال تكفل  الحماية الدبلوماسية، وكذا للدولة حقها 

ي الخارج، وهذا ما يدفعنا ملعالجة مضمون وأبعاد  ن  الحماية واملساعدة القنصلية للرعايا املقيم
  : ملوضوع من منظور ٕالاشكالية التاليةهذا ا

فيما تتمثل أسس اختصاص الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية والقنصلية لفائدة      
ي ظل الاتفاقيات الدولية وال ن  نالرعايا الجزائري الوطنية ذات الصلة بوضع الجالية  قوان

ي الخارج؟     والرعايا املتواجدين 
ي لإلجابة عن هذه ٕالاشك    ى محورين، تناولنا  ، مفهوم ٔالاول  املحور الية ارتأينا تقسيم الدراسة إ

ي  ي الخارج، بينما عالجنا  أسس ممارسة الحماية الدبلوماسية  املحور الثانيحماية الرعايا 
ي التشريع الجزائري   .والقنصلية 

 
ي الخارج :ول املحور ٔالا    القنصلية/ الحماية الدبلوماسية  مقاربة: ي مفهوم حماية الرعايا 

را ما تطرح جدلية     ي الخارج بمسألة أساسية كث يرتبط مفهوم حماية رعايا الدولة املتواجدين 
ن  ن مفهوم ي حالة عدم التمي ب ى هذه الجدلية  ي تحديد املصطلح ومضمونه، تتج الخـلط 

ن للحماية من جهة " الحماية أو املساعدة القنصلية"و من جـهة،" الحماية الدبلوماسية: "أساس
ما تندرجان ضمن نطـاق اختصاص الحماية ال تمارسها الدولة لصالح رعاياها  أخرى، بحكم أ

ن من بعضهما البعض يحّددان مجال . 1ي الخارج رب ن ومق ن متداخل رن بمجـال فاملسألة هنا تق
ي الخارج ملمارسة  ي حالة العسر، لذلك تدخل بعثات الدولة املعتمدة  الحماية املطلوبة للرعايا 

ر مختلفة لتحديد  فليس من السهولة فصل نطاقهما بشكل دقيق، وهذا ما يتطلب الاستناد ملعاي
 .وضبط حواجز الفروق املمكنة

  
رك ملمارسة  -1 ن البعثات الدبلوماسية والقنصليةاختصاص مجال مش  حماية الرعايا ب

ر  ، واملراكز القنصلية )les missions diplomatiques(كال من البعثات الدبلوماسية  تعت
)Les postes consulaires(  ي الخارجالرسمية أجهزة الدولة . املؤهلة ملمارسة مهام حماية الرعايا 

. لكن مجال ممارسة هذه الحماية يبقى خاضعا لوجود مناطق تداخل عديدة يستحيل فصلها
 1961قرة الثانية من املادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعامفمراجعة الف
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ى ر أي نص من هذه الاتفاقية أنه يمنع البعثات الدبلوماسية من : " تنص ع ال يمكن تفس
ة حماية الرعايا ليست مسألة املراكز القنصلية ولذلك فمهّم ". ممارسة الوظائف القنصلية

ي يمكن ا املراكز  فقط، وبالتا ي ال تقوم  للبعثات الدبلوماسية مساندة ٕالاجراءات واملسا
ي دولة ٕالاقامة   . 2القنصلية لحماية الرعايا املتضررين 

ى مستوى دوائرهم القنصلية        مجال (باملقابل يمكن أعوان املراكز القنصلية التدخل ع
ي ٕالاقليم ا السلطات ، لدعم وتقديم املساندة لل)اختصاصهم القنص ي ال تقوم  مسا

ي إطار تفعيل إجراءات  ي دولة ٕالاقامة، وذلك  ا الدبلوماسية املعتمدة  املركزية للدولة وبعث
ى  اك أو تعدي سلطات دولة ٕالاقامة ع الحماية الدبلوماسية لصالح الرعايا املتضررين من ان

ي بتقديم املساعدة الالزمة وعادة ما يتعلق الدور الق. أحد حقوقهم املشمولة بالحماية نص
وتقديم املعلومات املطلوبة حول ملف أو موضوع التدخل  3لتسهيل عملية التحقق من الوقائع

  .للبعثة الدبلوماسية
أو توحيد الختصاص البعثات وظيفي ه ثمة اندماج مجال التداخل املذكور ال يع بتاتا أنّ         

ي حماية  ي  ،الرعاياالدبلوماسية والقنصلية  ا  رك بي بقدر ما هو تكامل وظيفي واختصاص مش
ي الخارج ذلك أن جوهر ممارسة الحماية الدبلوماسية . 4سبيل منح الحماية الالزمة لرعاياها 

ي آلية . يبقى مختلفا عن مضمون تقديم الحماية القنصلية بمع أّن الحماية الدبلوماسية 
ا بعد وقوع فعل غ ي يمكن اللجـوء إل ر مشروع دوليا يلحق فيه الضرر بإحدى رعايا الدولة 

الخارج يوجب إثارة مسؤولية دولة ٕالاقامة، أّمـا الحماية أو املساعدة القنصلية فه حق فردي 
مقّرر للرعية ال يقت بالضرورة قيام املسؤولية الدولية، يكون مستمدا بموجب أحكام القانون 

ي ال  ي، أو الاتفا ي العر ، أو الاتفاقيات 1963سيما اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعامالقنص
ى حقوقا معينة  رمها الدولة مع دول ٕالاقامة وتر القنصلية الثنائية، أو أية اتفاقية ثنائية ت

 .لرعاياها
 
ي -2 ن العمل الدبلوماس والقنص  تباين أسباب وأهداف ممارسة حماية الرعايا ب
ممارسة آلية الحماية الدبلوماسية بعدا قانونيا خاصا ال يمكن تصور وجوده بالنسبة  تأخذ    

رن وجوبا . للحماية القنصلية فاإلعالن عن إجراء الحماية الدبلوماسية لفائدة أحد الرعايا يق
ي ى هذا ٔالاس. 5بقبول تفعيل حق ذاتي أصيل للدولة يكفله لها القانون الدو س فإّن ممارسة اوع
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اك مزدوج لحق الرعية املتضرر، ولحق الدولة ال يكفله حق ا لحماية الدبلوماسية يتعلق بان
ي كذلك   . لها القانون الدو

دف للدفاع عن أحد حقوقها         لذلك فإّن الدولة من خالل ممارسة الحماية الدبلوماسية 
ي هذا الصدد  يمكن. 6املشمولة بالحماية الدبلوماسية، وليس عن مصلحة رعاياها فقط

، الذي يرّتب حقوقا 1963من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 36الاستشهاد بنص املادة 
ي الخارج من قبل سلطات دولة ٕالاقامة، واملقصود  ي حال اعتقال أحد رعاياها  محددة للدولة 

لية لدولته بأمر ا حق إعالم الرعية باالتصال ببعثته القنصلية، وواجب تبليغ السلطات القنص
ي زيارته رة  ي أقرب ٓالاجال، وحق هذه ٔالاخ اك أي من هذه الحقوق الاتفاقية ال . 7اعتقاله  ان

اكا ألحد حقوق دولته املكفولة بالحماية الدولية  يعد مساسا بمصالح الرّعية فحسب بل ان
  . كذلك، مما يوجب تفعيل الحماية الدبلوماسية وليس القنصلية فقط

ن الحماية الدبلوماسية كم      ا يمكن إيجاد فرق آخـر يصلح أخذه كمعيار واضح للتمي ب
ى طلب  ي أغلب ٔالاحوال إال بناء ع رة ال يتّم  والحماية أو املساعدة القنصلية، فتفعيل هذه ٔالاخ

ا ٔالاثر الح ـاسم الرعية املتضررة املعنية باألمـر، بعكس الحمـاية الدبلوماسية ال ليس للرعية ف
ي سياق الحماية  ا  ي ع فيما يخص تدّخـل أو عـدم تدّخلها، أو مواصلة ٕالاجراءات أو التخ

 .8الدبلوماسية
  
ن : "عامل الجنسية -3   "ة وحماية املواطنحماية الرعيّ اختصاص الحد الفاصل ب

ي نفس الوقت  يعد شرط الجنسية املعيار الحاسم ملمارسة الحماية الدبلوماسية وهو 
ن الحماية الدبلوماسية والحماية القنصلية ي تحديد جوانب التمايز ب فممارسة . معيار أساس 

ن الدولة املمارسة للحماية والرعية أي  ى شرط اتحاد الجنسية ب الحماية الدبلوماسية قائمة ع
ر محقق دائما بالنسبة املواطن امل تضرر من تعسف أو تعدي سلطات دولة ٕالاقامة، هذا ٔالامر غ

ي هذا الصدد الرجوع لقواعد وأحكام اتفاقية الاتحاد . ملمارسة الحماية القنصلية يمكننا 
ي  ن يعرف بنظام التعاون القنص  le(ٔالاوروبي ال تكرّس نمطا خاصا لحماية الرعايا ٔالاوروبي

système de la coopération consulaire( ي هذا ٕالاطار تسمح الاتفاقية لرعايا دول الاتحاد ، و
ي حال كانت دولة  ٔالاوروبي الاستفادة من الحماية القنصلية لبعثة أي من دول الاتحاد ٔالاوروبي، 

ي الدولة ال تقيم فيه ر ممثلة ببعثة دبلوماسية أو قنصلية    . 9الرعّية املتضررة غ
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ر هذه الحالة عن الحماية القنصلية ال تقت انتماء الرعية إلحدى دول بالطبع تع ّ

ا بامتالك الرعّية لجنسية إحدى هذه الدول   Européen un(الاتحاد ٔالاوروبي وال يكفي اثبا
ressortissant (رة له العكس تماما بالنسبة للحماية . ح يستفيد من حماية هذه ٔالاخ

 /un national( "مواطنا" بالضرورة أن يكون الشخص املع بالحماية الدبلوماسية ال تقت
un citoyen( بحيث يعد شرط اتحاد جنسية الشخص مع . ي دولة الاتحاد ٔالاوربي ذات العالقة

الدولة املعنية بممارسة الحماية الرابط ٔالاساس لتفعيل املطـالبات املُتعلقة بأغـراض الحماية 
ذا. الدبلوماسية فالحماية القنصلية ال ُتمـارس عـادًة إاّل بالنيابة عن أحد الرعايا، ومع ذلك  و

ى رعايا دولة أخرى،  فإّن  ي الَ يحُظر تقديم املساعدة أو الحماية القنصلية إ نظرًا "القانون الدو
ذا ال  ّ مطالبة معّينة، و ي حماية حقوق دولة وال تب ألّن املساعدة القنصلية ليست ممارسة 
ي الحماية الدبلوماسية، ولهذا ليست  رط تطبيق معيار الجنسية بشكٍل صارٍم كما هو الحال  ُيش

  . 10هناك ضرورة ملصلحة قانونية مباشرة من خـالل رابطة الجنسية
ي تحديد نطاق الحماية الدبلوماسية والحماية  ولكن مع كل ما سبق بيانه، فإّن الجـدل 

ى الوقت الراهن، ويمكن أن نجـد ذلك  القنصلية، اليزال ي املمارسة الدولية، وذلك إ قائما 
ي العديد من الحوادث الدولية ذات الصلة بحماية الرعايا ي هـذا الصدد، يكفي هنا . بوضوح  و

ن حق  ر إشكالية التداخل ب ي املعاصر ال تث ي العمل الدو ر ببعض القضايا الشائعة  التذك
ي ممارس ي التمتع الدولة  ي الخارج، وحق هؤالء كذلك  ة الحماية الدبلوماسية لرعاياها 

ي  . 11بالحماية القنصلية ال يقرها لهم القانون الدو
  
ي : أسس اختصاص الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية والقنصلية :ثانياملحور ال قراءة 

  التشريع الجزائري 
ى تكريس اختصاصلقد          ي  حرص املؤسس ع ن املوجودين  ي حماية الرعايا الجزائري الدولة 

م الوط الخارج من دون استثناء،  ى انتما م، وكذا املحافظة ع م وممتلكا والدفاع عن أم
امات املواطنة، باعتبارهم جزء أساس من هذا الوطن، وذلك  م من حقوق وال أن قام وتمكي

رة ي  بدس ي نص املادة  ،12 2016مارس6هذا الاختصاص بمقت التعديل الدستوري املؤرخ 
رام : " منه 27 ي ظل اح ي الخارج ومصالحهم  ن  ى حماية حقوق املواطن تعمل الدولة ع

رمة مع البلدان املضيفة والتشريع الوط وتشريع دولة  ي والاتفاقيات امل القانون الدو
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ي الخارج وتعزيز روابطهم تسهر الدولة . ٕالاقامة ن  ن املقيم ى هوية املواطن ى الحفاظ ع ع
ي تنميته م     ".باألمة وتعبئة مساهم

ي الخارج،  ن  بالطبع يعد هذا النص التكريس الدستوري ملبدأ حماية الرعايا الجزائري
ي خارج الوطن وفق ما تح ن املتواجدين  ى حماية الجزائري دده والذي يؤكد حرص الدولة ع

ي منه و  ي السيما الاتفا بيد . تشريعات الوطنية وتلك املتعلقة بدولة ٕالاقامةالقواعد القانون الدو
ي الحماية املقصودة بالضبط) باملفهوم الواسع(املشرع الوط  أّن  ي الحماية : لم يّحدد ما هل 

ر ممار  سة كال من الحماية الدبلوماسية أم القنصلية؟ وهذا ما يقودنا ملحاولة تحديد أسس ومعاي
ى ضوء التشريع الوط  .الدبلوماسية، والحماية القنصلية ع

 
ن النموذج الكالسيكي واملوقف الرسمي للجزائر: "أساس ممارسة الحماية الدبلوماسية -1  "ب
 ٔالاساس الكالسيكي ملمارسة الحماية الدبلوماسية  - أ
الذي تقوم عليه مسألة تفعيل حق ممارسة الحماية  )الكالسيكي(إّن ٔالاساس التقليدي         

ر ترجيحا الدبلوماسية ال يزال املعيار  ي ممارسة الحماية ٔالاك رير حق الدولة  لحد ٓالان لت
ي،  ي العمل الدو ر مرونة تؤطرها النظرية الحديثةوهذا الدبلوماسية     . 13رغم بروز آراء مغايرة أك

ي بشأن مجموعة العناوين والنصوص هذا ٔالاساس كرّسته بوضوح أعمال  لجنة القانون الدو
ا ي نص املادة الثانية م وال رأت 14حول مواد مشروع الحماية الدبلوماسية، ال سيما الواردة 

ي ظل غياب تصور متكامل  من خاللها اللجنة صعوبة الخروج عن إطار النظرية التقليدية 
  . 15يخارج ٔالاساس الكالسيكملفهوم جديد ملمارسة الحماية الدبلوماسية 

ا بتفعيل        ّ مطالبة مواطن ي تب يق هذا ٔالاساس بأن تمتلك الدولة سلطة تقـديرية كاملة 
ليس . إجراءات الحماية الدبلوماسية، أو رفضها دون الحاجة إلبداء ٔالاسباب والدوافع ذات الصلة

ا الخاصة ال تراها  هذا فحسب، ا الذاتية واعتبارا فالدولة تفّعل حقها هذا حسب إراد
ا املتضرر  والذي ال يملك بأي حال من ٔالاحوال حق  16مناسبة دون الحاجة لطلب ٕالاذن من رعي
ويمتد نطاق ٔالاساس الكالسيكي لسلطة . التنازل عن حماية دولته باعتباره حق لها وليس له

ي اّتخـا ا للحماية الدبلوماسية، وكذا الدولة  ذ ٕالاجراءات والوسـائل املنـاسبة للتدّخـل أثناء ممارس
ي القانون  رضية الذي تريد، شـرط أن تكون مندرجة ضمن أدوات التسوية املشـروعة  سبيل ال

ي   . الدو
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  املوقف الرسمي الجزائري من ممارسة الحماية الدبلوماسية  - ب
ر من الناحية العملية إّن تحديد مسألة ٔالاس          ّ اس القانوني ملمارسة الحماية الدبلوماسية يتع

ي هذا الصدد ، حيث يبقى مجال التدخل لغياب معطياٍت واضحة حول املمارسة الجزائرية 
ي هذا ٕالاطار محدودا للغاية ر مجانب . 17الجزائري  ومع ذلك يمكن اعتبار املوقف الجزائري غ

ي هذا املجالملمارسات الدول ٔالاخرى املُد فمراجعة املرسوم  .ّعمة لفكرة السلطة التقديرية 
ي  405 – 02الرئـاس رقم  ر لسنة  26املؤّرخ   ، املتعلق بالوظيفة القنصلية، تثبت أّن 2002نوفم

ي لدى اضطالعه باختصاص حمـاية الرعـايا  ى تقّيد رئيس املركز القنص املشرع يشّدد ع
ي الخـا ن  ن املقيم رج، بأن يتم تدخله طبقا ألحكام التشريع الجزائري، وخـاصة إذا الجزائري

ي هـذا الصدد،". مسـاندة طلبـات"اتخذت الحمـاية املمارسة شكل  من املرسوم  13 تنص املـادة و
ي ى مـا ي ـا: "املذكور ع رف  ن الحمـاية ال تع ي للرعـايـا الجزائري  يضمن رئيس املركز القنص

ن دولة ٕالاقـامة ر أّنه يمـارس . لـهم املعـاهـدات والعـرف الدولـي والتشـريع الجزائري وقوان غ
عمـله طبقـًا للتشـريع الجـزائري، عندمـا يتعّلق ٔالامـر بمسـاندة طلبـات أو مسـاٍع أو تمثيـالت يقوم 

  . 18 "ـا الرعـايـا الجزائريون 
ا مصطلح كما يبدو جلّيا من نص هذه املا        ، "مسـاندة الطلبـات"دة، أّن املشرع قد استعمل ف

ي كناية عن مصطلح  هذا  .19، أي الحماية الدبلومـاسية بمعناها الضيق"الحمـاية الدبلومـاسية"و
ي إطار  ن  ى أن تكون جميع مساندة الطلبات الفردية للرعايا الجزائري ما يؤكد تشديد املشرع ع

ي  أي تفعيل حق الحماية الدبلوماسية، مقّيدة باتباع أحكام القانون القانون والتعامل الدو
ي الدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها  ر من مرجعية أساسية  الوط ملا يشّكله هذا ٔالاخ

  .ٔالاساسية
ي ألحكام التشريع الجزائري بخصوص مسـاندة  إّن إخضاع اختصاص رئيس املركز القنص

ن ا رك الانطباع بأّن تصّرفه هذا يجب أن يكون طلبـات الرعـايا الجزائري ي الخـارج، ي ن  ملقيم
دولة موائما ومنسجما مع املصـالح الجزائرية سيما تلك املتعلقة بطبيعة العالقات املقامة مع 

ن، كما أّن . 20ٕالاقامة ى القوان كـافة التنظيمـات  مصطلح التشريع بمعناه الواسع يشمل زيادة ع
ا أسـس التعـامل  واللوائح السيمـا تلك الصـادرة من طرف وزارة الشؤون الخـارجية ال تحـّدد ف
ي، وإنما مع مراعـاة مصـالح  مع دولة ٕالاقـامة، فعملية مسـاندة الطلبـات ال يمكن أن تتّم بشكل آ

ا الخـارجية ي الحماية ) حقها(لتفعيل ، وهذا ما يسمح لها بأن تعمد 21الدولة وسـياس
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رضية ال تراها  ي مظلة ذلك اختيارها إلجراءات ال ا التقديرية، ويندرج  الدبلوماسية وفق سلط
  .مناسبة

ى الرسـالة املوّجـهة         ي هذا املجـال، يتعّزز بوضوح تام عند الاستنـاد إ موقف الجـزائر املذكور 
ن،الوفد الجزائري املُكّلف بدر من قبل  ا الثالثة والخمس ي دور ي   اسة تقرير لجنة القانون الدو

ى رئيس "عناوين ونصوص مشاريع مواد الحماية الدبلوماسية"حول  ا الجزائر إ ، وال تقّدمت 
ي، بتـاريخ ر  2: لجنة القـانون الدو ى تب رأي لجنة القـانون 2001نوفم ا ع ، حيث شّددت ف
ي معـالجة مسألة  ي  ى املذهب الدو الحماية الدبلوماسية، السيمـا فيمـا يخص اعتمـادها ع

ي هذا ٕالاطار ي نص املداخلة ال ألقاها . التقليدي املتعارف عليه دوليا  ي هـذا الصدد، جاء  و
ي حـفراد: "السيد ي، ٓالاتي" ع ي أعمال لجنة القانون الدو تشّكل النظرية : " عضو الوفد الجزائري 

ي نظرنا، املبدأ الذي ينطلق منه كل جهد ملحـاولة تدوين هـذا التقليدية للح مـاية الدبلوماسية 
هذه الرسالة ال تدع أي مجال للشك حول استنتاج نهج املوقف الجزائري الرسم  22...".املوضوع

 .   من ممارسة آلية الحماية الدبلوماسية
  
ي القانون الوط -2  أسس ممارسة الحماية القنصلية 
  ٔالاساس الدستوري والتنظيمي للحماية القنصليةتطابق   - أ

ى من            ي  405- 02من املرسوم الرئاس  13املـادة تنص الفقرة ٔالاو ر  26املؤّرخ  ، 2002نوفم
يواملتعّلق بالوظيفة القنصلية،  ى مـا ي ن : "ع ي للرعـايـا الجزائري يضمن رئيس املركز القنص
ـا لـهم رف  ن دولة  الحمـاية ال تع املعـاهـدات والعـرف الدولـي والتشـريع الجزائري وقوان

ر أّنه يمـارس عمـله طبقـًا للتشـريع الجـزائري، عندمـا يتعّلق ٔالامـر بمسـاندة طلبـات أو . ٕالاقـامة غ
ـا الرعـايـا الجزائريون     " مسـاٍع أو تمثيـالت يقوم 

ي  أول ما يمكنه استنتاجه من النص التنظيم لعّل  املذكور السيما من خالل التمعن 
ى من املادة  ن نص الفقرة ٔالاو ا وب ى منه، هو التشابه الشبه تام بي من الدستور،  27الفقرة ٔالاو

ا،  ي ظل " وال جاء ف ي الخارج ومصالحهم  ن  ى حماية حقوق املواطن تعمل الدولة ع
رمة مع البل ي والاتفاقيات امل رام القانون الدو دان املضيفة والتشريع الوط وتشريع دولة اح

ي الخارج ". ٕالاقامة ن  ولئن كانت . يرّسخ هذا النص ٔالاساس الدستوري لحماية الرعايا الجزائري
ي النص ٔالاسم  ي الخارج  ي إقرار مبدأ حماية الرعايا  الفائدة من النص الدستوري تكمن 
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ي الحد ذاته تكريس لنص املادة  للدولة، ي  ، وال تعّد 405- 02من املرسوم الرئاس  1- 13فهو 
ا بممارسة  ي الخارج، ال سيما القنصلية م نظرنا املدخل ٔالاساس الضطالع البعثات املعتمدة 

ي الخارج وفق آلية الحماية القنصلية ن  ي حماية الرعايا الجزائري ي وهذا ما نلمسه . اختصاصها 
ي ممارسة الحماية  ي  ى اختصاص رئيس املركز القنص ا ال تؤكد ع ى م نص الفقرة ٔالاو

ن دولة ٕالاقامة   .القنصلية لرعاياه ال تقّرها لهم املعاهدات ؤالاعراف والتشريع الوط وقوان
من املرسوم الرئاس  13من الضروري بمكان التنويه بأّن نص الفقرة الثانية من املادة 

املتعلق بالوظيفة القنصلية السالف الذكر، هو ٔالاساس القانوني الختصاص املراكز  405-02رقم
ا املشرع بمصطلح  ر ع ّ مساندة "القنصلية بممارسة إجراءات الحماية الدبلوماسية، وال ع

ى الوجه الذي سبق لنا تبيانه أعاله" الطلبات ات باملقابل ال يوجد ما يحول دون ممارسة البعث. ع
ن  ي دول ٕالاقامة مهام الحماية القنصلية لفائدة الرعايا الجزائري الدبلوماسية املعتمدة 
ى اختصاص املراكز  ي الخارج، بحيث ال تقتصر ممارسة الحماية القنصلية ع املتواجدين 
القنصلية فقط، وهذا ما ينطبق من حيث املبدأ مع التوجه الذي أخذت به كال من اتفاقية فيينا 

ي نص املادةللعال ي  2فقرة  3قات الدبلوماسية  ا، وكذا اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  م
ا 70املادة  ي حال ممارسة بعثة دبلوماسية املهام : " م تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك 

 ". القنصلية
س من املرسوم الرئا 13هذا املبدأ كرّسه صراحة املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

ى23املتعلق بصالحيات سفراء الجمهورية الجزائرية 406-02 رقم ر : " ، حيث نّصت ع يمارس السف
الوظائف القنصلية ال تخّولها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العالقات القنصلية والتشريع 

ن  ".  والتنظيم الوطني
  
 ي القانون الوط تباين أسس ممارسة الحماية القنصلية واملساعدة القنصلية  - ب
ن  نظامرغم اعتماد املشرع الوط ألساس واحد ل        الحماية القنصلية يصل حد التطابق ب

ا البعثات القنصلية أو  الدستور والتنظيم، فإّن ٔالاسس أو ٔالاسانيد القانونية ال تستند عل
ي الدبلوماسية ملمارسة مهام الحماية القنصلية تختلف باختالف مضمون ال حماية املندرجة 

ن محتوى الحماية ال تكفلها  "وظيفيا"استعمل املشرع الجزائري معيارا . نطاقها للتفرقة ب
ي الخارج ن  ى هذا ٔالاساس نجد . البعثات الدبلوماسية أو املراكز القنصلية للرعايا الجزائري وع
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ى مهام  ي الجزائر يصّنف املهام القنصلية إ ي  . "حماية"، ومهام )مساعدة( "ةإدار "التشريع القنص
ي الوط ما التشريع القنص ن يتكون م ن أساسيت ي وثيقت ومع . 24هذا التصنيف اعتمده املشرع 

ا الجزائر،ذلك فإنّ  ر وارد تماما بالنسبة لالتفاقيات القنصلية الثنائية ال أبرم وال تعتمد  ه غ
ن املساعدة القنصلية ا وب   .25مصطلح الحماية القنصلية فقط من دون أي تفصيل بي

وبالرغم من كون املشرع لم يفصح عن ٔالاساس الذي اعتمده لتقسيم الوظائف القنصلية         
ى مهام  ي أحكام التشريع الوط إ م ، ومها)protection consulaire" (حماية قنصلية"الواردة 

ي  ، فإنّنا نعتقد أّن )Assistance consulaire" (مساعدة قنصلية" ما ال يكمن  معيار الفصل بي
ي بمسألة  طبيعة الحماية املكفولة للرعايا، بقدر ما يرتبط بمدى عالقة الاختصاص القنص

  .لدى سلطات دولة ٕالاقامة" التدخل"
ا الت         ى ال يتشّكل م ي الجزائر، واملتعلقة باملرسوم فبمراجعة الوثيقة ٔالاو ي  شريع القنص

ي  405-02الرئاس رقم  املتعلق بالوظيفة القنصلية، نجد املشرع يحّدد املهام املتعلقة بالحماية 
ي "حماية الرعايا"بعنوان  18-13املواد ، بينما مهام املساعدة القنصلية كالتسجيل القنص

رها من املهام ذات  والشطب والتصديق وإصدار الوثائق ٕالادارية وإجراء عقود الحالة املدنية وغ
ي موضع آخر   .الطبيعة ٕالادارية، فيحّددها 

ي هذا الشأن، حيث          ر وضوحا  ي فه أك أما الوثيقة الثانية من التشريع الوط القنص
ي املرسوم الرئاس  ى 407- 02حرص املشرع  تمي  املتعلق بصالحيات رؤساء املراكز القنصلية ع

ا ا املادة الرابعة من املرسوم املذكور، وال جاء ف ن مهام حماية تنص عل : " املهام القنصلية ب
ي مجال  ي  ى الخصوص الصالحيات التاليةالحمايةيمارس رئيس املركز القنص الدفاع : ، ع

ن، اتخاذ ٕالاجرا ن ومعنوي ءات عن مصالح الدولة الجزائرية وعن رعاياها أشخاصا طبيعي
ي دولة الاقامة ن أمام املحاكم والسلطات املختصة  بينما حصر ". ...الالزمة لصالح املواطن

ي نص املادة الخامسة من التنظيم املذكور،  يمارس " املشرع مهام املساعدة القنصلية أو ٕالادارة 
ي مجال  ي  ي دائرة: الوظائف التالية ٕالادارةرئيس املركز القنص ن   تسجيل املواطن

ى الوثائق   "....اختصاصه، إصدار بطاقات التعريف ووثائق السفر، التصديق ع
ن أعاله،     ي املادت انصراف  يبدو لنا من مقارنة مجال اختصاص البعثات القنصلية الوارد 

ي أي حالة من حاالت العسر ال تواجههم  ن  مهام الحماية لتقديم العون الالزم للرعايا الجزائري
أمام سلطات دولة ٕالاقامة، من قبيل التدخل لتمثيلهم لدى املحاكم، والاستفسار عن إجراءات 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ن ي الخارج ، أوكيل محمد أم ن  ، ص ص دراسة تحليلية : ٔالاسس القانونية لحماية الرعايا الجزائري  .21-07. ي ضوء التشريع الوط

 

19 

رها من ٕالاشكاالت ال ت قت تدخل الحجز أو الاعتقال، وتمثيل القصر وفاقدي ٔالاهلية وغ
ي"بينما ال ينطبق معيار . البعثة القنصلية لحماية حقوق ومصالح الرعايا أصال " التدخل القنص

عند ممارسة مهام املساعدة ٕالادارية، وال ال تحتاج ملرافقة الرعية لدى سلطات دولة ٕالاقامة 
ي بقدر ما تتطلب تقديم عون ومساعدة ذات طبيعة إدارية وفنية قصد تسهيل إقام ا وتنقلها 

ن الرعية والبعثة القنصلية 26دولة ٕالاقامة ، حيث يبقى نطاق العالقة القنصلية محصورا ب
ي سجالت القيد  فقط دون الحاجة للتدخل لدى سلطات دولة ٕالاقامة، كتسجيل الرعايا 
ن  ن الجزائري القنصلية، وتصديق الوثائق ٕالادارية، واصدار بطاقات التعريف والسفر للمواطن

ي الخارجا ن    .ملقيم
  

 خاتمة
ر  ي الخارج ضمن القواعد ال تحدد معاي ن  تندرج أسس حماية الرعايا الجزائري
ي، لصالح  ي القانون الدو ا  رف  اختصاص الدولة بممارسة آليات الحماية القانونية املع

اك لحقوقهم من قبل سلطات دولة ٕالاقامة ا املتضررين من أي تعسف أو ان منحت . مواطن
، حيث كرّسها املؤسس  ي التشريع الوط ي الخارج مكانة سامية  الجزائر قاعدة حماية الرعايا 

ي  ر املؤرخ  . من الدستور  27ي نص املادة  2016 مارس 6صراحة ضمن التعديل الدستوري ٔالاخ
ي التشريع الوط الختصاص الدولة بحماية الرعايا ن  تعد هذه املادة املدخل القانوني  الجزائري

  .ي الخارج وفق آلي الحماية الدبلوماسية والحماية القنصلية
ي مجـال ممـارسة الحماية   ى قاعدة السلطة التقديرية  تعتمد الجزائر بشكل رسم ع

ا الدبلوماسية أو  ي النظرية الكالسيكية، وتمارس هذا الحق بواسطة بعثا الدبلوماسية املتبعة 
اندة الطلبات الدولية الخاصة برعاياها قصد الدفاع عن حقوقهم القنصلية عن طريق مس
ي دولة ٕالاقامة كة  ي التنظيم مع ما ينص عليه الدستور . املن بينما يتب املشرع أساسا متطابقا 

 وتمارس هذه الحماية بواسطة املراكز القنصلية أو عن طريق. الحماية القنصليةنظام بشأن 
ي دولة ٕالاقامة   .البعثات الدبلوماسية املعتمدة 

ر ممارسة الحماية القنصلية، حيث   بيد أّن املشرع يعتمد مفهوما متباينا لتحديد معاي
ي بسلطات دولة بتختلف أسس ممارسة الحماية القنصلية  حسب مدى عالقة التدخل القنص

لتجاوز والدفاع عن حقوقهم فتكون املهام املتعلقة بالتدخل لدعم ومساندة الرعايا  ٕالاقامة،
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ا لهم دولة ٕالاقامة من قبيل مهام الحماية القنصلية، بينما  العوائق أو الصعوبات ال تسب
تندرج املهام القنصلية املرتبطة بتقديم املساعدة الادارية والفنية ورعاية ٔالاحوال املدنية 

سلطات ية للرعايا من طائفة مهام املساعدة القنصلية وال ال تقت التدخل لدى والشخص
 . دولة ٕالاقامة
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ن التكريس     * املمارسةو القانوني الحماية الدبلوماسية للرعايا ب

  
  

 )1( مختار هوارية حنان
املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات  ،"أ"قسم  ساعدةأستاذة م )1(
 ، وهران، الجزائر"موريس أودان"

  
  :امللخص

ي الخارج               ر مبدأ حماية الدولة لرعاياها  ي قاعدة راسخة من قواعد القانون الدو " يعت
ي ي حال تعرض "العر ، و يبقى التدخل إلعمال الحماية الدبلوماسية من أبرز ٔالانظمة الحمائية 

ي الخارج بغية إثارة املسؤولية الدولية ر مشروعة    .الرعايا ألفعال غ
ي باألخص ضمنالتكريس يجد أساسه ضمن بدأ امل تطبيق هذا ي الداخ  التشري

رتيب و القوة ٕالالزاميةالدستور باعتباره ٔالاسم  املمارسة  يؤكد الواقع أّن و هذا  ،من حيث ال
ي الخارج    .لها تكريسأفضل يبقى امليدانية ملبدأ حماية الرعايا 

  : الكلمات الافتتاحية
ر مشروع ،الرعايا ،الحماية الدبلوماسية   .ضرر ، فعل غ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018تاريخ مراجعة املقال  ،05/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Diplomatic Protection of Nationals between Legal Consecration and Practice 
Abstract: 

The state protecting principle of its nationals abroad is a well-established rule of 
customary international law, and intervention through the implementation of 
diplomatic protection remains among the best protectionist instruments for injured 
citizens by an internationally wrongful act of another State, in order to invoke the 
international responsibility of that State. 

The application of this principle is in the internal legislative consecration 
including in the constitution as the highest legal standard and binding force, indeed, 
the actual practice of the protection of nationals abroad remains the best consecration. 
Key words:  
Diplomatic protection, Nationals, Wrongful act, Damage. 
 

La protection diplomatique des ressortissants entre consécration juridique et 
mise en œuvre   

Résumé :  
Le principe de la protection de l’état de ses nationaux à l’étranger est comme 

une règle bien établie du droit international coutumier, et l'intervention par la mise en 
œuvre de la protection diplomatique reste parmi les meilleurs instruments 
protectionnistes en faveur des ressortissants lésés par un fait internationalement 
illicite d’un autre état, et ce, pour invoquer la responsabilité internationale de ce 
dernier. 

L’application de ce principe constitue dans la consécration législative interne 
notamment dans la constitution en tant que norme juridique la plus élevée et de force 
obligatoire, en effet, la pratique réelle de la protection des ressortissants à l’étranger 
reste la meilleure consécration.   
Mots clés :  
Protection diplomatique, Ressortissants, Fait illicite, Dommage. 
 

  مقدمة
ي ظّل  العالقات الدولية مند قرون خلت مبدأ تدخل الدول  من املبادئ العرفية الراسخة 

ى أساس  ر من املهام ٔالاصيلة للدولة، ع عت
ُ
ا، و الذي أ ن تواجدهم خارج أراض لحماية رعاياها ح

ي القرن املأن الضرر الذي يلحق ب ا، و قد تأصل هذا املبدأ  واطن هو ضرر يلحق بالدولة ذا
غاية املجتمع  ي إعالنه أّن  EMRICHDE VATTELري الثامن عشر عندما أكد الفقيه السويس

ر  ن من أي أاملدني الك ي حماية املواطن ي الخارج باعتبارها ذى  ى أو إساءة قد يتعرضون لها 
ى سيادة الدولة   .1إساءة مباشرة إ
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ي قد أقرّ  ي الخارج، فإّن  إذا كان القانون الدو ي حق الرعايا   العديد من ٔالانظمة الحمائية 
نظام الحماية الدبلوماسية ُيعد من أبرزها، باعتبارها من الوسائل السلمية لتسوية املنازعات 

ا و  اكا ا من قبل الدول بغية إعمال املسؤولية الدولية للدول ٔالاجنبية عن ان ال من يمكن إثار
ي ضد رعاياها أشخاصا طبيعية كانت أو اعتبارية   . للقانون الدو

إقرارا قضائيا كما وجد تكريسا لدبلوماسية تأييدا فقهيا واسعا و لحماية او لقد لقي مبدأ ا
ي ظل القانون الدو  ي التقليدي املنسجم مع معطيات وظروف له ضمن املمارسات الدولية 

رت مصدرا لتجسيد القواعد ٔالاساسية لنظام الحماية الدبلوماسية نشأته العرفية و  ال اعت
ا ي و  خاصة من حيث شروط ممارس القول ، و النظم الداخلية املعاصريني ظل القانون الدو

ي إطار الحماية بذلك من شأنه أن يجعلنا نتساءل حول  مسألة تجسيد حماية الرعايا 
ي  ن التكريس التشري    و واقع املمارسة؟ -الوط-الدبلوماسية ب

ي  لإلجابة عن ذلك، ارتأينا مناقشة موضوع الدراسة من خالل ثالث مباحث،  ٔالاول تعرضنا 
ملعالجة بعض القيود ال  الثانيملفهوم هذا النظام، شروط و أسس قيامه، و خصصنا املبحث 

ي إطار املطالبات الدولية، أّم  ا أن تمنع الدولة من التدخل  را املبحث من شأ فخصصناه  ٔالاخ
ي الخارج و املمارسة امليدانية  ي ملبدأ حماية الرعايا    . لهللتكريس التشري

  
  مفهوم الحماية الدبلوماسية، شروط و أسس قيامها: املبحث ٔالاول 

ي الدفاع عن  ارتبط ظهور مؤسسة الحماية الدبلوماسية بمهمة الدولة ٔالاساسية املتمثلة 
ى مفهومه، إالّ  ا، حيث أثرت النشأة العرفية لهذا النظام ع التطورات ال شهدها  أّن  مواطن

ي حملت  ر القانون الدو ي شروط وأسس قيامها وفقا للمعاي ي مفهومها و البعض بإعادة النظر 
  .هو ما سنحاول معالجته من خالل املطالب الثالث التاليةواملعطيات الجديدة، و 

  
ها عن نظام املساعدة القنصليةماية الدبلوماسية و مفهوم الح: املطلب ٔالاول    تمي

ي ، كما أنّ )الفرع ٔالاول (ال أعطيت لنظام الحماية الدبلوماسية  عددت التعاريفت ه يقع 
ما مما يتوجب و نقطة َتَماٍس مع نظام املساعدة القنصلية  ى الخلط بي الذي من شأنه أن يؤدي إ

ن  ن النظام   ).  الفرع الثاني(علينا التمي ب
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  مفهوم الحماية الدبلوماسية: الفرع ٔالاول 
لكن ال يمكن الحديث عن تعريف موحد وحاسم للحماية الدبلوماسية و  همن املؤكد أنّ 

ى بعض املفاهيم ال أعطيت لها  يو يمكن ٕالاشارة إ   . املرتبطة بتطور القانون الدو
ّ ، و "بن عامر تونس"تعريف الدكتور  ى أ ر الحماية الدبلوماسية ع أخذ دولة " ا الذي اعت

ا ال ى عاتقها أحد مواطن ي الدفاع عنه ضد دولة أخرى كان من شأن الطالب ع ذي ترغب 
ي إيقاع ضرر به، يعتقد أّن  ر املشروعة دوليا التسبب  ا غ ى  تصرفا من حقه الحصول ع

  .2"تعويض عنه
ّ  BERLIA Georgesيقصد بالحماية الدبلوماسية بالنسبة للفقيه  ى "ا بأ تحمل الدولة ع

ر مناسبة رضية غ بينما عرفها .  3"عاتقها مطالب الفرد ال بقيت بدون أي ترضية أو ب
روفيسور  ّ  KISS CHARLES Alexandreال شخص من أشخاص القانون  إجراء يقوم به كل" ا بأ

اك للقانون  ي العام لفائدة بعض ٔالافراد الذين تربطهم عالقات قانونية محددة جراء ان الدو
ي ي من قبل شخص آخر من أشخاص القانون الدو    .4" الدو

ء املالحظ عن تعريف  رها إجراء يقوم به أي شخص من أنّ  KISS Alexandreال ه اعت
ي ب ن الاعتبار التطور الذي لحقه أشخاص القانون الدو م املنظمات الدولية، آخذا بع ما ف

راف بحق هذه املنظمات با ي فيما يخص باالع ا و القانون الدو ر الحماية ملوظف هو لتدخل لتوف
ي قضية لدولية و هو ما أقرته محكمة العدل ا، و "الحماية الوظيفية"يعرف باسم ما  ألول مرة 

ا ٔالامم املتحدة سنة    .1949التعويضات عن ٔالاضرار ال تكبد
ى من مشروعها أّم  ا من خالل نص املادة ٔالاو ي فقد عرف ا بالنسبة للجنة القانون الدو

ائي للحماية الدبلوماسية لسنة  ر " بقولها  2006ال تع الحماية الدبلوماسية قيام دولة، ع
 أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، بطرح مسؤولية دولة أخرى عن إجراء دبلوماس

ي أو اع ر مشروع دوليا لحق بشخص طبي ئ عن فعل غ ى، ضرر نا تباري من رعايا الدولة ٔالاو
  . 5"ذلك بغية إعمال تلك املسؤوليةو 

ّ و  سؤولية الدولية ا إجراء إلعمال املبحسب رأينا يمكن اعتبار أيضا الحماية الدبلوماسية بأ
ي كالتجارب الذرية  للدولة عن أفعالها املشروعة الناجمة عن أفعال ال يحظرها القانون الدو

  .ال تكون قد أضرت بالرعايا ٔالاجانبو والطاقة النووية واكتشاف الفضاء 
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  تمي الحماية الدبلوماسية عن نظام املساعدة القنصلية: الفرع الثاني
دفان من الحماية الدبلوماسية و  كون كلليس هناك شك من  املساعدة القنصلية آليتان 

ى ر املساعدة والحماية و  إ ي الخارج إالّ رعايا كذا الدفاع عن مصالح توف ما أنّ  الدولة  ه لكل م
ن من خالل النقاط  ن النظامي ى بعض التباينات ب ر إ مجاله الخاص به، حيث يمكن أن نش

 :التالية
ن ،من حيث الغاية  . أ ي مساعدة املواطن وقوع  قبل فالغاية من املساعدة القنصلية تتمثل 

ر ضروري لذلك نجد أن شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية  الضرر  داخل الدولة املضيفة غ
ي طابع وقائيلهذه ٓالالية  من ثم يمكن القول أّن و  ، بخالف الحماية الدبلوماسية ال تتمثل 

من قبل الدولة  بعد وقوع فعل الاعتداءذلك ر ٔالاضرار و لة الجنسية من أجل جتدخل دو 
ا استنفاد طرق الطعن الداخلية لهذا السبب توصف املستقبلة، و  رط ملباشر ي يش بالطابع بالتا

ي ي أو العال    .ٕالانتصا
 ي تمتاز بطابعهاالقنصلية تعد من مهام القناصلة و فالحماية : من حيث مجال إعمالهما  . ب

ّ و  املدني، التجاري  ا بالطابع ٕالاداري املحض، كما أ ي الدولة املعتد لد م يمثلون مصالح ٔالافراد 
ي إطار املساعدات للرعايا عند الحاجة  م  كزيارة السجناء و كفالة حق الدفاع (من حيث تدخال

ن، ر املحام م من حيث توف ي دولة ٕالاقامة، هذا وأّن و ...) ع م   مهام القناصلة تسهيل شؤو
ى  .1963تحكمها اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  ى بينما يعمل السفراء ع السهر ع

نهم و حماية مصالح دول مهامهم بالطابع السياس ال تحكمها تمتاز و  مصالح الرعايا الجزائري
السفراء ُهم من َيِحُق لهم مباشرة الحماية و ، 1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 

 . الدبلوماسية أوال قبل تدخل السلطات املركزية للدولة الوطنية
ي قضية ٕالاخوة و   ن  ن ٓالاليت ى التمي ب لقد كانت محكمة العدل الدولية قد أشارت إ

ن ملانية اتبعت ٕالاجراء الصحيح و السلطات ٔالا ، أين أكدت بأّن LaGrand " الغراند" لم تخلط ب
ن  .6النظامي

ن التباينات   . ت نمن ب ن أيضا أنه إذا كان من املمكن  ب القنصلية تقديم  للبعثاتٓالاليت
ي الدولة  ي  ن لدولة ال تتمتع بتمثيل دبلوماس أو قنص ا تابع املساعدة لرعايا ال يحملون جنسي

ا، طبقا ملا أشارت إليه املادة  ، 1963من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  27املوفدة إل
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ر  ي إطار املطالبات الدولية لغ فإنه ال يمكن لهذه البعثات التدخل باسم الحماية الدبلوماسية 
 .  رعاياها

  
  شروط إعمال الحماية الدبلوماسية: املطلب الثاني

ا أنّ  ي إطار الحمامن ٔالامور املسلم  ية الدبلوماسية باسم أي ه ال يمكن للدول أن تتدخل 
ي أو معنوي ما  أهمها شرط جنسية املطالبات لم تتوفر جملة من الشروط أولها و شخص طبي

ن الشخص املضرور و الدولة الحامية  ى الشخص املع أن يستنفذ جميع )الفرع ٔالاول (ب ، كما ع
  ).  الفرع الثاني(سبل الانتصاف الداخلية 

 
   شرط جنسية املطالبات :الفرع ٔالاول 

ر شرط الجنسية من أهم الشروط الذي يمكن من  رير التدخل عن طريق  خاللهيعت ت
ي سواء من قبل القضاء أو  ى املستوى الدو الحماية الدبلوماسية، حيث لقي تكريسا له ع

ن ي قضيوكانت قد أشارت ا. القانون الدولي ي من خالل نظرها  ة ملحكمة الدائمة للعدل الدو
س"السكك الحديدية   1939فيفري  28بتاريخ " Panevezys-Saldutiskisسالدوتيسكيس -بانيف

ي خاص، فإّن …" أنه  ن الفرد و  عند عدم وجود اتفاق دو ي الرابطة رابطة الجنسية ب الدولة 
ي الحماية   ".7الدبلوماسية  ال تخول للدولة الحق 

ي إطار املطالبات الدولية عدة  ي الحقيقة،  إشكاالتقد يطرح تطبيق شرط الجنسية 
  .تختلف باختالف نوع الشخص املشمول بالحماية فيما إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا

ي  . أ ر طبقا لظروف مع: بالنسبة للشخص الطبي ينة ال تكون إلرادته قد يكون عرضة للتغي
ا، و  لق بمسألة تطبيق قاعدة استمرارية جنسية الفرد هو ما قد يشكل صعوبات تتعدخل ف

ن الدولة الحامية، حيث يمكن إدراجو املراد حمايته  القانون بعض الحلول ال أقرها القضاء و  ب
ن  :الدولي
يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص كان من رعاياها بصور  -

رها اريخ تقديم املطالبة رسميا و تمستمرة ابتداء من تاريخ حدوث الضرر وح  ال إشكال إن غ
 .8فيما بعد
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ي دولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص يكون من رعاياها يجوز ألي  -
ي تاريخ حدوث الضرر، شريطة أن يكون تاريخ تقديم املطالبة رسميا و  لكنه لم يكن من رعاياها 

أال لسبب ال يتصل بتقديم املطالبة، و اكتسب الجنسية الجديدة السابقة و  قد فقد الجنسية
ى قد رفعت املطالبة الدولية  .تكون الدولة ٔالاو

ي عدم الجنسية املتعددة و بالنسبة إلشكالية  - املطالبة ضد دولة الجنسية فالقاعدة 
جواز ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل دولة الجنسية ضد دولة يكون هذا الشخص 

ي حالة تبوث ما يسم امل ا أيضا إال  ي تاريخ وقوع الضرر " الغالبة الجنسية"ضرور من مواطن
ي نفس الوقتو   . تقديم املطالبة الرسمية 

ر من دول الجنسية ال يحملها الشخص  - راك دولتان أو أك كما ال وجود ملانع من اش
املضرور من ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد 

ا ه قد يطرح إشكالية توزيع التعويض التحصل عليه لو أنّ ، و الجنسية ضد دولة ال يحمل جنسي
ن الدول الحامية   .ب

ي لم يضع قواعد عامة لتحديد  ما بالنسبة للشخص الاعتباري فإّن أ - القانون الدو
ى القانون الوط للدول  املبدأ  أّن  ، إالّ 9جنسية الشركات لهذا نجده دوما يحيل هذه املسألة إ

ى دولة الـتأسيس من أجل  العام فإّن  رفع املطالبة الدولية، التدخل باسم الحماية يرجع إ
ى دولة حملة ٔالاسهم  استثناءً و  هذا النوع من الشركات  لو أّن و . ي الشركات املتعددة الجنسياتإ

ي إطار الاستثمارات ٔالاجنبية   .يحظى بالحماية الاتفاقية 
  

ي الدولة ٔالاجنبية: الفرع الثاني  شرط استنفاد جميع سبل الطعن املتاحة 
ياها املتضررين من ٔالافعال ه ال يمكن لدولة الجنسية التصدي لحماية رعايقصد به أنّ 

ى ترضية مناسبة بعد  املرتكبة ضدهم من قبل أي دولة أجنبية إالّ  إذا لم يتمكنوا من التوصل إ
ي اجهم لوسائل الانتصاف املحلية املتاحة لدى الدولة املسؤولة كإجراء أو و يكون هذا ، 10ان

أمام الجهات القضائية مباشرة و ٕالاجراء سواء أمام الجهات ٕالادارية إن كان ٔالامر ممكنا أ
يو  ي إطار نظامها القانوني املح ا  يسمح هذا الشرط بتعليق املسؤولية ، حيث 11املنصوص عل

ي اك لقواعد القانون الدو ي الن ى غاية التأكيد الفع   .12الدولية للدولة ٔالاجنبية إ
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  قيام الحماية الدبلوماسية أسس: الثالثاملطلب 
ا تاريخيا، إالّ إذا كانت مسألة حماي ي الخارج من ٔالامور املسلم  ر  أّن  ة الرعايا  الجانب ٔالاك

رها حق ذاتي  ن من اعت من الجدل الفقه دار حول أساس الحق الذي يقوم عليه هذا النظام ب
رها حق للرعية املضرور )الفرع ٔالاول (خالص للدولة  ن من اعت   ).الفرع الثاني(، و ب

  
    الحماية الدبلوماسية حق ذاتي خالص للدولة :الفرع ٔالاول 

ى اعتبار أّن  ي إطار  دافع الفقه التقليدي دوما عن موقفه الرامي إ أساس تدخل الدول 
ى أّن   الحماية الدبلوماسية إلعمال مسؤولية الدولة ٔالاجنبية عن أفعالها اتجاه رعاياها يرتكز ع

ّ و " حق ذاتي خالص للدولة"الحق هو هذا  ا التقديرية"رسه وفقا ا تماأ من دون ألي " لسلط
  . إلزام لها

ررات املوقف التقليدي هو أّن  يالدول تُ  من م أن لها ٔالاهلية و  َعُد من أشخاص القانون الدو
ي ظل  رف به  ى خالف الفرد الذي ال ُيع الدولية ال تسمح لها بالتقا أمام املحاكم الدولية ع

ي،  ي حال عدم إنصافه فإّن أنّ و النظام القانوني الدو ذلك يسمح بالقول بأن الضرر يكون قد  ه 
ي مثل هذه الظروف سوى أن َتُنوب عنه من أجل إعمال املسؤولية ا   مس دولته، فما يكون عل

رير ادتأييلقد َوَجَد هذا املبدأ و . الدولية ا له من قبل الدول القوية لت ي الشؤون  تدخال
رعاياها، حيث يشهد تاريخ الحماية الدبلوماسية بالعديد من الداخلية تحت حجة حماية 

  .السوابق كما كان الحال بالنسبة لدول أمريكا الالتينية
  

  الحماية الدبلوماسية حق للفرد: الفرع الثاني
ريرات موقف الفقه التقليدي باعتباره كان  ي بداية ٔالامر رفض ت لم يكن من السهل 

روا أّن و ه أصبح محل انتقادات واسعة، أنّ  منسجما مع معطيات و ظروف نشأته العرفية، إالّ   اعت
ي شخصه أوفكرة ا ي أمواله من قبل الدولة ٔالاجنبية هو ضرر يصيب  لضرر الذي يصيب الفرد 

ْم َيُكن هناك للفرد أي  ية ما هو إالّ دولة الجنس
َ
راض مقبول لتجاوز عارض قانوني عندما ل اف

  .وسيلة للدفاع عن حقوقه
ي كل إجراءات و الرع كما ال يمكن إنكار بأّن  مراحل هذا النظام بدءا ية املضرور حاضر 

ى أساس الضرر الذي لحقه  رير و بتقديم املطالبة ع ر كدليل إثبات أمام القضاء لت الذي يعت
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ا تتطلب  لتحديد قيمة التعويض الذي يحكم به، كما أّن و املسؤولية الدولية  شروط ممارس
  .إلزامية استمرارهابجنسية الدولة الحامية وال يجب توفرها و ضرورة تمتع الرعية 

ي حق مش يبقى لنا القول بأّن  ن الدولة االحماية الدبلوماسية للرعايا  لحامية رك ب
ّ  الشخص املضرور إالّ و  اأ ن صاحب الحق و  ا تختلف من حيث طبيع اع ب املمارس له، فأصل ال

ي فإنّ تعلق بالضرر الذي تكبده الرعية و املثار ي ا تحتفظ ه يتعلق بحقه املادي محض، بينمبالتا
حقها املعنوي الناجم عن الضرر لها حق التمسك ب يمكن القول أيضا بأّن الدولة بحقها ٕالاجرائي و 

ر املباشر   .غ
  

  قيود ممارسة الحماية الدبلوماسية: املبحث الثاني
يمكن أن يرجع ذلك و يحق للدولة أن ترفض التدخل بالرغم من توافر شروط الحماية             

ى بعض القيود قد تكون ذات طبيعة سياسية مرتبطة باملصالح العليا للدولة  أو ) ٔالاول املطلب (إ
 ).  املطلب الثاني(قد تكون مرتبطة بشخص الرعية 

 
  القيود السياسية املرتبطة بمراعاة املصالح العليا للدولة : املطلب ٔالاول 

ي هذه الحالة بقضايا تأميم  بحيث  ،ستعماريةالا الدول  رعايا أمالكيمكن أن نستدل 
ى تأميم ٔالامالك ال كانت بيد رعايا  ى استقاللها إ َعمدت العديد من الدول بعد حصولها ع

ن رعايا الدول الاستعمارية و الدول الاستعمارية مما ترتب عن ذلك عدة خالفا الدول ت ب
ااملسَتْعَمرة الس ر إيطاليا واحدة من الدول ال فقدو . رجاع أمالكهم أو التعويض ع رعاياها  تعت

ى استقاللها و  العديد من أمالكهم ن، بعد حصول ليبيا ع تأميم أمالكها ال كانت بيد املستوطن
م، إالّ  ّ  ٔالامر الذي دفعهم باالستنجاد بحكوم رير ، و م ُفوِجئوا برفض تدخل السلطات الوطنيةأ ت

ى أسباب سياسية َبْحَثة تتعلق بحفاظ ايطاليا  ى مصالحذلك كان راجع إ ي بعض ها و ع املتمثلة 
ي هذا البلد ا  رولية ال تحصلت عل  .13الامتيازات الب

ر أنّ   أّن  ها ألضرار بغية حماية رعاياها، ولناه، هناك من الدول من َعَرَضْت مصالح مجتمعغ
ي ذلك بقضية  ر طائرة أمريكية التابعة لشركة  قام ، أين"لوكاربي"نستذل  ن بتفج ن ليبي مواطن

ى نيويورك فوق سماء مدينة و " Pan Americanكان بان أمري" ال كانت متجهة من فرانكفورت إ
ر  21لوكاربي الاسكتلندية بتاريخ  ليبية املصلحة العامة ، حيث َعَرَضْت السلطات ال1988ديسم
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ى ا الحصار الاقتصاد للبالد إ عقوبات دولية ي، تقليص العالقات الدبلوماسية و عدة عقوبات م
ا أخرى  ا الشعب اللي بسبب رفضها تسليم مواطن رة ثمانية سنوات عانى ف استمرت لف

ريطاني ما أمام القضاء ٔالامريكي أو ال   . 14ملحاكم
م ألفعال مخالفة  كما أّن  ي حال ارتكا رام حقوق ٕالانسان عند متابعة ٔالاجانب  عدم اح

ن الداخلية للدولة ٔالاجنبية ال ين ي التدخل، و في حق دولة الللقوان ي ذلك جنسية  لنا أن نستدل 
ا محكمة العدل الدولية و بقضية أخ ، حيث LaGrand "الغراند"ي تتعلق بقضية ٕالاخوة رى نظر

رام السلطات ٔالامريكية  تدخلت السلطات ٔالاملانية تحت غطاء الحماية الدبلوماسية بعد عدم اح
ي خاصة نص املادة  عدم تمكن ية فيينا للعالقات القنصلية و فاقمن ات 36لقواعد القانون الدو

تكباها داخل ٔالارا رعاياها من حق املساعدة آنذاك، بالرغم من ٔالافعال املجرمة ال ار 
ى بنك ٔالامريكية و  ي جريمة السطو ع تعمال بوالية أريزونا باس Marana "مارانا"ال تمثلت 

ديد عن طريق ٔالاسلحة و  يال أفضت إال ى حق مدير البنك و  ى جريمة قتل  تعرض موظفة إ
  .جروح بليغة

  
  املرتبطة بشخص الرعيةقيود ممارسة الحماية و : ب الثانياملطل

ا قد تمنع تدخل الدولة باسم ف القيود املرتبطة بشخص الرعية و تختل ال من شأ
ا ما يتعلق بسلوك الرعية  ا ما هو مرتبط بجنسية الشخصو  ،)الفرع ٔالاول (الحماية فم  م

  ). الفرع الثاني(املع 
 

  قيود مرتبطة بسلوك الرعية: الفرع ٔالاول 
ي  يستفيد من حماية دولته يجب أالّ  ح يستطيع الشخص أّن  يكون قد تسبب أو ساهم 

ي بشرط  ي الفقه الدو ر عن هذا الشرط  ا، ويع ى عل ي الدولة املد ٔالايدي "الضرر الذي أصابه 
ي أو " ي هذا الصدد بأنه  ARIAS، حيث أشار ٔالاستاذ "النظيفة ى الشخص الطبي يجب ع

رم  ى إقليمها بأن يح الاعتباري ٔالاجن أن يكون سلوكه مستقيما تجاه الدولة ال يوجد ع
ا و قوان ا السياسية الداخلية، و  أال يتدخلي ذلك ح تستطيع دولته حمايته ي شؤو

ي الحاالت  ، يمكن القول بأّن 15"دبلوماسيا تدخل دولة الجنسية بسبب سلوك رعاياها قد يتقيد 
  : التالية
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ا بارتكابه  - أوال ى أراض ي للدولة ال يقيم ع ك الشخص املضرور القانون الداخ إذا ان
ي الشؤون  م لجرائم السرقة، القتل، التدخل  ألفعال يجرمها قانون الدولة املضيفة، كارتكا

ا أو  السياسية للدولة ال ي التمرد أو ثورة أو انقالب ضد حكوم راك  ا، الاش ى أراض يقيمون ع
ر أّن 16قيامه بأعمال التجسس أو تخريب املمتلكات عمومية كانت أو خاصة هناك من الدول  ، غ

ى  لنا أّن ذلك ال يمنعها من التدخل و  أّن  بالرغم من ارتكب رعاياها ملثل هذه الجرائم إالّ  ر إ نش
ريطاني  الذي حكمت عليه محكمة و  MATTHEW Hedges "ماثيو هيدج"قضية الجاسوس ال

ر  ي شهر نوفم ريطانية التدخل عن  2018أبو ظ  بالسجن املؤبد، ٔالامر الذي دفع بالسلطات ال
ا  ريم هنت"طريق وزير خارجي ر محمد بن زايد و وزير Jeremy HUNT " ج ي العهد ٔالام  لدى و

ر  12الخارجية عبد هللا بن زايد خالل زيارته بتاريخ  ر من خاللها أنّ 2018نوفم ه من ، حيث ع
ن البلدين عواقب دبلوماسية جديةذه القضية أن تكون لها تداعيات و شأن ه ى العالقات ب   .17ع

ي - ثانيا ك الشخص املضرور بسلوكه قواعد القانون الدو  من هذه السلوكات،و 18إذا ان
ديد أمن و القيام بأعمال القرصنة مثال، ٕالا  سالمة املالحة الدولية، رهاب، خطف الطائرات، 

ريب  ي أرواح البشر ك ى مقر البعثات الدبلوماسية، ارتكاب جرائم حرب املتاجرة  الاعتداء ع
ى و املهاجرين  ر ذلك مما ينطوي ع رغ ي، ويمكن أن نش ي هذه  املساس بقواعد القانون الدو

م بقرصنة الحسا "حمزة بن دالج"الحالة للهاكر الجزائري  بات املالية للعديد من الذي ا
ا، ٔالامر الذي سمح للسلطات الوطنية رفض الشركات و  البنوك ٔالاجنبية خاصة ٔالامريكية م

ي العديد من املرات من قبل عائلته ا    .التدخل بالرغم من مناشد
  

  قيود مرتبطة بجنسية الرعية :الفرع الثاني
ي ّم  ي الحماية  ا إذا كان الشخص املضرور مزدوج أو متعدد قد يتقيد دور الدولة 

يالجنسيات    :الحاالت التالية وذلك 
ا مطالبه سواء إن حصل و  - أوال أن رفعت إحدى الدول ال يحمل الشخص املضار جنسي

ّ ي و أضرت به أو أمام القضاء الدوأمام الجهة ال  ى ترضية مناسبة أ ا لم تستطع أن تحصل ع
ا أن  ا املضرور، ففي مثل هذه الحالة يحق للدولة الثانية ال يحمل الشخص جنس لرعي

  .ترفض التدخل باسم الحماية
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ه يحق إذا لم يكن الشخص املضرور يحمل الجنسية الفعلية أو الغالبة للدولة، فإنّ  - ثانيا
ى موقف السلطات الجزائرية من خالل  لهذه الدول رفض الحماية، ي ذلك إ ر  حيث يمكن أن نش

الجنسية الفرنسية بحكم املولد وٕالاقامة  الذي كان يحمل، و "محمد مراح"حادثة مقتل الشاب 
الجنسية الجزائرية بحكم الدم من جهة والديه، بحيث لم تستجب السلطات الجزائرية للتدخل و 

ا من قبل أهلهأمام السلطات الفرنسية بعد مناش  . د
ي حق رعية يكون قد اكتسب جنس يجوز -ثالثا ا ضد للدولة أن ترفض طلب الحماية  ي

ى و  ا سابقا وقت أن أصابه الضرر الدولة الجنسية ٔالاو   .ال كان يحمل جنسي
ييجوز لدولة الجنسية السا كما-رابعا ممارسة الحماية  بقة أن ترفض الاستمرار 

ا و أصبح الشخص املالدبلوماسية إذا ما  ى عل اضرور رعية للدولة املد  .  حامال لجنسي
 

ي الخارج :املبحث الثالث   التكريس الوط ملبدأ تدخل الدولة لحماية رعاياها 
ي الخارج ر الدول التدخل لحماية رعاها  ي يج فمن شأن هذا ٕالالزام  ،19ي غياب إللزام دو

ي الوط حيث يعد التكريس الدستوري أهم تجسيدا له  أن يجد أساسه ضمن التكريس التشري
رتيب و  باعتباره ٔالاسم تلعب املمارسة امليدانية ، هذا و )املطلب ٔالاول ( القوة ٕالالزاميةمن حيث ال

ى ذلك  ي الخارج أفضل دليل ع   ). املطلب الثاني(ملبدأ حماية الرعايا 
  

ي الخارج: املطلب ٔالاول  ي ملبدأ حماية الرعايا   التكريس التشري
ي  إّن  ي الخارج لن  ملبدأالبحث عن التكريس التشري تدخل الدولة الوطنية لحماية رعاياها 

ي الدولة و  يتس من خالل تطلعنا لبعض ، و )الفرع ٔالاول (هو الدستور إال ضمن أسم قانون 
 ّ ر وجدنا بأ رهم أو قصر الحماية ا الدسات ن دون غ ى حماية بعض الفئات من املواطن ر إ تش

رها    ).الفرع الثاني(لفئة معينة من الحقوق دون غ
  

ي حماية رعاياها: الفرع ٔالاول  راف الدستوري باختصاص الدولة    الاع
م ليست  إّن  ن تواجدهم خارج أوطا ي الحماية ح ر الدول بحق املواطن  راف دسات اع

ي  ر ٔالاملانية سباقة  بفكرة حديثة الظهور بل نجد لها جذور تاريخية قديمة حيث كانت الدسات
اية الحرب العاملية الثو . 20ذلك باألخص دول أوربا انية سعت العديد من دول العالم و بعد 
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ى إ ي الغربية إ ن بالخارج  ا املقيم ى حق مواطن رها ع تباع النهج ٔالاملاني، حيث نصت أغلب دسات
ي حال ما إذا تعرضت حقوقهم لال  ى الحماية  اكات من طرف دول الاستقبال، الحصول ع ن

رها بما يتالءم وطبيعة و  ى تعديل دسات ي لدول أوربا الشرقية إ يار املعسكر الشر لقد سمح ا
ن مبدأ النظام الدو  رالية وحقوق ٕالانسان والحريات الفردية وتضم ى اللي ي الجديد القائم ع

رها ي دسات   .حماية الرعايا 
ى بعض النصوص الدستورية وجدنا بأّن  ى  من خالل اضطالعنا ع ا ينص ع العديد م

ي حماية حقو  اق اختصاص الدولة  يمكن أن نوضح ذلك من خالل ي الخارج، و  ومصالح مواطن
 :إعطائنا لبعض ٔالامثلة عن هذه النصوص الدستورية

ى أّن  1996من دستور الجزائر لسنة   24نصت املادة - عن أمن  مسؤولةالدولة "  ع
ي الخارجٔالاشخاص واملمتلكات، و  لكن بعد التعديل الدستوري ". تتكفل بحماية كل مواطن 

ر لسنة  ى أن  27أصبحت املادة  2016ٔالاخ ى حماية حقوق  تعمل  "منه تنص ع الدولة ع
ي  ن  ي  ي  الخارج ومصالحهم،  املواطن رام القانون الدو رمة مع البلدان  ظل اح والاتفاقيات امل

                            .ٕالاقامةوتشريع بلدان  املضيفة والتشريع الوط 
ي  تسهر  ن  ن املقيم ى هوية املواطن ى الحفاظ ع الخارج وتعزيز روابطهم مع  الدولة ع

ي  ٔالامة،  م  ي وتعبئة مساهم  ".تنمية بلدهم ٔالاص
ى نص املادة  ّ  24بالرجوع إ عن حماية  ا كانت ُتقر بمسؤولية الدولة الجزائريةنجد بأ

ي الخارج، و  ا  املسؤولية  املعروف أّن ، و "الدولة مسؤولة"ذلك من خالل احتواءها عبارة مواطن
رتب من عدم بل إالّ  ام، وبما أإذ ال ت نص املادة يتحدث عن مسؤولية  ّن ا كان هناك خرق الل

م و الدولة عن ضمان  ي الخارج، فذلك يع أّن أمن ٔالاشخاص وممتلكا م  هناك  كذا حماي
ي مساءلة السلطات الوطنيةو  إلزام دستوري   . أي مخالفة لهذه القاعدة تعطي الحق 

ر لسنة ّم أ و تم " الدولة مسؤولة"فقد تم حذف عبارة  2016ا التعديل الدستوري ٔالاخ
" املسؤولية"فهل إلغاء عبارة . 27ضمن املادة " تسهر الدولة"و " تعمل الدولة"تعويضها بعبارتي 

ى عاتق الدولة و يع ان ام ع ا التقديرية  مثل هذه التدخالت أّن تفاء الال تبقى خاضعة لسلط
ا و وعالق   .كذا مصالحها الدولية؟ا

ي مواقف الدولة الجزائرية سواء قبل أو   ى ذلك يكون بتأكيد الاتجاه التقليدي  جوابنا ع
ر،  رر ذلك موقف الجزائر من خالل مداخلة السيدو بعد التعديل الدستوري ٔالاخ محمد  "ما ي
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ي حفراد ي و املكلف بدراسة تقرير ل 2001ممثل الوفد الجزائري سنة  "ع ي  جنة القانون الدو
ا الثالثة و الخمسون املتعلقة بمشروع الاتفاقية الدولية للحماية الدبلوماسية ر ، و21دور ٔالاك

ي مواقف الحكومة الجزائرية من  املمارسات العملية تؤكد أّن  من ذلك أّن  املبدأ التقليدي مكرس 
ا الدولية ر أننا و . خالل عالقا الحكومة الجزائرية معروفة  بأّن بكل موضوعية يمكن تأكيد غ

ي ب ى املستوى الدو ا اتجاه رعاياها ع ا و بتدخال هو من ٔالامور الرغم من النقائص املسجلة ع
ّ  املنطقية، إالّ  عاياها مهما كانت ظروف ا تعمل جاهدة من أجل ضمان أحسن حماية لر أ

ا مقارنة بالعديد من الدول خاصة تواجدهم و  م خارج أراض اإقام   . الشقيقة م
ي و  14املادة  - رتغا بقولها  1976أبريل  2الذي تمت مراجعته بتاريخ من الدستور ال

ي الخارج " ن  رتغاليون املتواجدين أو املقيم ن ال الدولة ملمارسة حقوقهم  يتمتعون بحمايةاملواطن
م عن البالد م واجبات ال تتعارض مع غيا   ؛22"وعل

ر 4من الدستور الجيبوتي الصادر بتاريخ  19نصت املادة  - الدولة "بقولها   1992سبتم
نو ي الخارج الحقوق  تحم  ؛23"املصالح املشروعة للرعايا الجيبوتي

ر  12من الدستور الروس الصادر بتاريخ  16من املادة  2الفقرة  - " بقولها  1993ديسم
ن خارج و  الدفاعيضمن الاتحاد الروس   .24"الحدودرعاية املواطن

 ّ ي مضمون هذه النصوص نجد أ ي حماية رعاياها بالتمعن  ا ُتِقر جميعها بحق الدولة 
ي ت ن تواجدهم خارج أقاليمها، إال أن العبارات املستعملة  ي ذات دالالت ح لك النصوص 

ى العموم تحديد أي نوع مواسعة و  ر محددة ألي نوع من الحماية، لكن ع ى غ ن الحماية يرجع إ
ر، و نوع العالقات السيادور الدولة و  ر من سية ال تربطها بالدول الغ ي الكث لقد أكد الواقع 

ي أغلب ٔالاحيان من خالل املساعدات  الحاالت أّن  ي الخارج يكون  تدخالت الدول اتجاه رعاياها 
ي إطا كاالتفاقيات القنصلية، أو إبرام اتفاقيات غرضها ضمان ممارسة حقوقهم رمة  ر امل

ي لضمان حقوق عمالهاستثماراتالا  ا تدخل الدول عن طريق الحماية أّم . ، أو الضمان الاجتما
ي الغالب من ى و  كاالحتجاجلتدخل السياس خالل ا الدبلوماسية فسيكون  التفاوض ع

ه يعد من ا خوض املعركة القضائية أمام الجهات الدولية فإنّ الخالفات ال تتعلق برعاياها، أّم 
ا ٔالامور  ى الدول َتَجُن   .ال تس
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ر بحق الحماية لفئة معينة من ٔالافراد أو لفئة معينة من : الفرع الثاني راف بعض الدسات اع
  الحقوق 

 ّ رف بنوع خاص من الحماية يمكن أن بالرجوع لبعض النصوص الدستورية، وجدنا أ ا تع
ا اسم  يطلق ا سواء حماية ، و "الحماية النوعية"عل فئة معينة من ٔالافراد أو حماية يقصد م

  .فئة معينة من الحقوق 
ر من يمنح حق الحماية لفئة معينة من  بالنسبة للنوع ٔالاول من الحماية هناك من الدسات

رهم، و ٔالافراد كفئة العمال امل ي الخارج دون غ ي ذلك مثال بالدستور تواجدين  يمكن أن نستدل 
ركي الصادر بتاريخ  ر  7ال ى أنّ  62حيث نصت املادة ، 1982نوفم ى الدولة أن " ه منه ع يجب ع

ر الالزمة لضمان وحدة ٔالاسرة  ي الخارجتتخذ التداب ن  ن ٔالاتراك العامل م ، تعليم أبناللمواطن
م الثقافية و  م مع الوطن وتقديم وتلبية احتياجا ى صال ي، والحفاظ ع الضمان الاجتما
ى  م إ   .25"الوطناملساعدة لهم عند عود

ي  ي املؤرخ  ي الدستور الايطا ر 22نفس املوقف نجده  من  4، إذ نصت الفقرة 1947ديسم
ى أنّ  35املادة  ي القانون من ... "ه ع ا  امات املنصوص عل رف بحرية الهجرة، مع مراعاة ال تع

ي الخارجو أجل املصلحة العامة  ن    .26"حماية العمال ٕالايطالي
ي أّم  منه  108من املادة  1فقد نصت الفقرة 1975 جوان  9ا الدستور اليوناني الصادر 

ى أنه  م بالوطن ... " ع ى صال ي الخارج والحفاظ ع ن الذين يعيشون  تتكفل الدولة باليوناني
ي وامل  وض الاجتما ر بالتعليم وال ا أيضا اتخاذ التداب ن الذين يعملون ٔالام، يجب عل لليوناني

 .27"ي الخارج
ن وهم الدول تمنح حم يفهم من هذه ٔالاحكام الدستورية، أّن  ا لفئة معينة من املواطن اي

ى بلدان املهجر من ؤ العمال املهاجرين الذين يلج  لعّل أجل ممارسة النشاطات املأجورة، و ون إ
ي ضمان حقوق العمال و فئة الغاية من إقرار هذا النوع من الحماية لهذه ال ييتمثل   باألخص 

ر من ذلك أّن مسألة الحماية الاجتماعية، بل و اهتمام الدول باملسائل املتعلقة بقضايا  ٔالاك
ي  ى دور مساهمة التحويالت املالية لرعاياها  رعاياها من العمال املهاجرين راجع بحسب رأينا إ

 . تنمية الاقتصاد الوط
ا املتواجدين ا النوع الثاني منأّم  ي حماية الدول لبعض حقوق مواطن  الحماية، فيتمثل 

ي الدستور املقدوني موهو ما ال  ،الاجتماعيةوكذا  الاقتصاديةي الخارج كالحقوق الثقافية،  سناه 
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ي  ر 17املؤرخ  ى أوضاع  تسهر - 1 : "منه بقولها 49املادة من خالل نص  1991نوفم الجمهورية ع
ن  رب ي البلدان املجاورة، وكذلك املغ ى الشعب املقدوني  وحقوق ٔالاشخاص الذين ينتمون إ

ن،  ياملقدوني   ...التنمية الثقافية وتعزيز الروابط معهم وتساعدهم 
ي  جتماعيةوالا  والاقتصاديةة الجمهورية بالحقوق الثقافي تم-2 ملواط الجمهورية 
 ".الخارج

تم بحماية بعض حقوق  من الدستور املقدوني أّن   49يتضح من خالل نص املادة الدولة 
ي الخارج ن تواجدهم  ا ح ى الغاية من حماية الحقوق الثقافية  لعّل ، و 28مواطن ي الحفاظ ع

راثية و  ء الروابط ال بالنسبة لحماية مثال كذا العادات ال تجمع الرعية ببلده، نفس ال
ي  ستثماريةالا املشاريع  ي إطار حماية الحقوق لرعاياها  البلدان ٔالاجنبية من أي اعتداء وذلك 

  .قتصاديةالا
ر السالفة الذكر تخص حماية بعض ٔالافراد أو بعض الحقوق فإّن   إذا كانت الدسات

ى حماية حقوق و  أكّد  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ن ع لم و مصالح كل املواطن
ى هوية  يستث فئة عن أخرى أو حق عن آخر، كما أكّد  ى سهر الدولة من أجل الحفاظ ع ع

ا ية، ٕالاسالمية والثقافية وتعزيزرعاياها أي العرب  . روابطهم 
ِقَرْت لغرض حماية التشريعية يمكن استثناء النصوص ال هذا و 

ُ
حقوق  العادية ال أ

ن  مصالح الرعايا أشخاصا طبيعية كانت أو و  ن الرئاسي ا املرسوم  02-405معنوية، من بي
املتعلق بصالحيات سفراء الجمهورية الجزائرية  02-406مرسوم واملتعلق بالوظيفة القنصلية و 

ي  ن  ر  26املؤرخ ا أو تلك ال  ،2002نوفم ناهيك عن الاتفاقيات الدولية ال صادقت عل
ا مع العديد من الدول لغرض حماية مصالح رعاياها خاصة تلك املتعلقة بمجال حماية  أبرم

  . الاستثمارات
  

ي الخارج : املطلب الثاني   )الجزائر كنموذج(املمارسة امليدانية ملبدأ حماية الرعايا 
ر الجزائر واحدة  ي تعت ا املقيمة  رة من جالي ل ااملهجر و من الدول ال تعرف أعدادا كب

ي إطار حركة السفر م ن  ن الجزائري ر للمواطن ن، ناهيك عن التوافد الكب هما فاقت سبع مالي
ي الخارج،كانت ٔالاسباب الدافعة إليه و  رات ٕالاقامة  ن الذي اجتازوا  ف فمثال ُقدر عدد الجزائري
ا و  2013مقارنة بسنة  104 839 2ب  2014الحدود الوطنية خالل سنة   523 135 2ال قدرت 
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رة للجالية الوطنية باملهجر و هذه ٔالاعداد ال. 29 ى الخارج كب ن إ ي حركة تنقل املواطن كذا التوسع 
يلم يجعل املوقف الرسم للسلطات الوط منأى عن التدخل ملساعدة وضمان حماية  نية 

رام كرامة املواطن الجزائري خارج أقاليم دولتهحقوق و    .اح
ي يظهر من خالل  إّن  ى املستوى الدو تدخل الدولة الجزائرية لغرض حماية رعاياها ع

اجها ألساليب مختلفة سواء من حيث اتخاذها إلجراءات الحماية الدبلوماسية  ، )الفرع ٔالاول (ان
ا أيضا  ر إطار الحماية الدبلوماسية يكون الغرض م ي غ ر أخرى  أو من حيث إتباعها لتداب

      ).الفرع الثاني(الدفاع عن مصالحهم عاياها و ضمان حماية حقوق ر 
 

ي إطار الحماية الدبلوماسية: ول الفرع ٔالا    تدخل السلطات الجزائرية 
ي حال تعرضهم ألي  إذا أردنا البحث عن املواقف الجزائرية بخصوص حماية رعاياها 

ى العموم  م تحت غطاء الحماية الدبلوماسية يمكن القول ع بكل موضوعية و أفعال قد تضر 
ا السياسية و السلطات الوطنية م بأّن  رة تدخال ي إتباع ٕالاجراءات الاحتجاجية املتمثلة عروفة بك

  .ذلك مهما كان وضع إقامة الرعايا بالخارجارية، و والاستنك
ي املواقف ال أبدت ف رة  ا و كث ا للجهات ا السلطات الوطنية احتجاجا استنكارا

ر القسري أو الاعتداءات العنصرية أو  ٔالاجنبية عن سوء معاملة رعاياها سواء تعّلق ٔالامر بالتهج
ر من أن  ية، ؤالادلة أك ي املعامالت التمي ، بل ٔالاسوأ أن يقبع بعضهم خلف القضبان  تح

ر ذليل، و  قضايا شائكة ومشبوهة، ى بعض وتبقى قضية السجناء خ ي ذلك إ ر  يمكن أن نش
ي   :املواقف للسلطات الجزائرية فيما ي

ي حق  2012استنكار الجزائر لعملية ٕالاعدام الذي نفذته السلطات العراقية سنة  -
ن الجزائري  ي "عبد هللا بلهادي ابن أحمد"السج ر العرا ، أين قامت الخارجية باستدعاء السف

ر هللا"السيد  استنكارها لقرار تنفيذ لتقديم احتجاجها و  2012ي شهر أكتوبر من سنة  "عدي الخ
ى الرغم من الطلبات املتكررة وإشعارات السفارة ية لطلب التصاريح الالزمة الجزائر   ٕالاعدام ع

ّ  من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية إالّ  36ملمارسة حقوق الزيارة والدخول وفقا للمادة  ا لم أ
  .30تتمكن من ذلك

حركت هذه القضية الدبلوماسية الجزائرية للعمل مع السلطات العراقية من أجل ٕالافراج 
ا وفد ، و 31 2003عن إحدى عشر معتقال آخر بالسجون العراقية مند سنة  ا الزيارة ال قام  م
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ى وضعية السجناء بتاريخ  كذلك الزيارة ال ، و 2013فيفري  25عن وزارة الخارجية لالضطالع ع
ى بغداد 2014ي شهر جانفي من سنة  "رمطان لعمامرة"ها وزير الشؤون الخارجية أجرا ، 32إ

ن، مع العلم أّن  ن الجزائري ي جدول ٔالاعمال ملف املعتقل هذه الزيارة توجت  حيث تم إدراج 
ن ن جزائري   .33باإلفراج عن سجين

ي "أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد  ي  أّن  "الشريفعبد العزيز بن ع املسا
ن، و مستمرة بنفس العزيمة من أ ي املعتقل ى القول أّن جل إطالق صراح با جهود ال َخُلص إ
ي مثل هذه القضايا الحساسة للحصول الدبلوماسية تتطلب السرية و  ي املثابرة  ى تخفيض  ع

ي ٔالاحكام الصادرة، و  ر فعال قد أتمرت الجهود بإطالق صراح ثالثة سجناء آخرين  شهر ديسم
2015 .  

ا وزير الخارجية  ي زيارة ى عدد  "عبد القادر مساهل"قام  ي إطار جولة قادته إ ى العراق  إ
ي شهر أوت  ن دول الخليج،  2017من الدول العربية  بحثا عن وساطة لحل ٔالازمة القائمة ب

ن، حيث توجت هذه  اغتنم من خاللها البحث مع السلطات العراقية ملف السجناء الجزائري
ر  ما بالدخول غ ِ

ُ ن أُ ى ٔالارا العراقية، و الزيارة باإلفراج عن سجين ال تزال الجهود املشروع إ
ى  مة الانتماء إ م ب ن آخرين بعد إدان الدبلوماسية تعمل من أجل ٕالافراج خمسة جزائري

  . الجماعات ٕالارهابية
ر  اكات ال يتعرض لها املهاجرين غ فيما يخص تدخالت الدولة الجزائرية بخصوص الان
م خاصة داخل مراكز  م أو باالعتداء عل ي أوربا سواء تعلق ٔالامر بسوء معامل ن  النظامي

ى العموم واضح فهو  ه يمكن القول بأّن الاحتجاز، فإنّ  املوقف الجزائري بخصوص هذه املسألة ع
ر أّن يرفض رف اكات ضد الرعايا مهما كان وضعهم، غ التنديدات أو التصريح  ضا قاطعا أية ان

ا بشكل عل يبقى من ٔالامور ال تفضل العمل السلطات عدم الكشف عنه للعامة و  عن تدخال
ا بكل سرية مع الجهات ٔالاجنبية املسؤولة ى معالج   . ع

ر   2ائرية بتاريخي قضية سابقة كانت قد استدعت الخارجية الجز و ر ا 2014سبتم لسف
عبد "، لالستفسار حول وفاة رعية جزائري املدعو " "Andre BARANالفرنس بالجزائر السيد 

ا ترحيله تنفيذ القرار طرده 2014أوت  21داخل سيارة الشرطة يوم " الحق غردية ، عند محاول
  . 2014أوت  12اتخذ بتاريخ 
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ى إثر ذلك، ن العام بالنيابة لوزارة الخارجية السيد  ع ن مغار"طالب ٔالام بنتائج " حس
ا السلطات الفرنسية املختصة، وكذا تقرير تشريح  التحقيقات ٕالادارية والقضائية ال تقوم 
ى مالبسات  ر الفرنس حول ضرورة الحصول ع الجثة مع تحديد املسؤولية، كما تم إبالغ السف

ي يوم مأساة أخرى ملواطن  خالل نقله من املؤسسة العقابية  2014أوت  26جزائري، تو
راسبورغ  ى قصر العدالة ملدينة  Strasbourgلس رها من املواقف ٔالاخرى . Colmar 34 "كوملار"إ و غ

ي الدبلوماسية الجزائرية   . 35ملمث
  

  الدبلوماسيةالحماية آلية إطار خارج مواقف الدولة الجزائرية اتجاه رعاياها : الفرع الثاني
ى الساحة الدولية تظهر من خالل ممارسة السلطات الوطنية  إذا كانت أهمية الجنسية ع

اج السلطات الوطنية لبعض  أّن  للحماية الدبلوماسية، إالّ  دف ذلك ال يمنع من ان املواقف 
ا مساعدة و  ي املهجر حماية رعاياها سواء كانوا مستقرين من ورا ال ال و  بصفة دائمة أو مؤقتة 

ا، و يمكن  اأن تخص ممن ال يحملون جنسي   : يمكن أن نذكر م
ا حماية و: إبرام اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة ٔالاطراف  - ال يكون الغرض م

ا إالّ لتجنب الخالفات املستقبلية و  بعض الحقوق  ملن يحملون  ال ال يمكن الاستفادة م
ر الجنسية الوطنية، و  ا الجزائر مع العديد من يمكن أن نش ى الاتفاقيات ال أبرم ي ذلك مثال إ

ن حقوق العمال من دول ٔالاجنبية الغربية، العربية و ال كذا ٕالافريقية، كتلك املتعلقة مثال بتأم
ي، كاالتفاقية املوقعة مع فرنسا بتاريخ  تلك املوقعة مع ، و 1980أكتوبر  1حيث الضمان الاجتما

ر  20املوقعة بتاريخ ، مع ليبيا و 1968فيفري  27بلجيكا بتاريخ ، املغرب املوقعة بتاريخ 1987ديسم
ر  29، تونس املوقعة بتاريخ 1991فيفري  23 ، الاتفاقية الجزائرية الرومانية املوقعة 2004سبتم

ر  29بتاريخ  ي نفس املجال مع عدة 1981ديسم ى إعداد عدة مشاريع اتفاقيات  ، كما أقدمت ع
  . 36ى دول أخر 
ي الخارج، فقد أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات أّم  ا فيما يتعلق بحماية املستثمرين 

ا تشجيع و الثنائية مع الدول  ي دول الاستقبال، وحماية الاستثمأالاجنبية كان الغرض م ي رات 
ر من سنة  ىو  2017نفس املوضوع قامت الخارجية الجزائرية خالل الثالثي ٔالاخ طلب  بناءا ع

ر مستشار مهمته ٔالاساسية مساعدة امل ستثمرين رئيس الجمهورية باستحداث منصب سف
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ي الخارج، و  ن  من خالل مداخلته  "عبد القادر مساهل"هو ما صرح به وزير الخارجية الجزائري
ي إطار الجامعة الصيفية ملنتدى رؤساء املؤسسات  .37ال ألقاها 

ر النظامية، ي  بخصوص موضوع الهجرة غ ى إبرام العديد من الاتفاقيات  عمدت الجزائر إ
رمة مع املجال مع بعض الدول ٔالاوربية و  هذا ن كتلك امل ر مقصدا للمهاجرين الجزائري ال تعت

ى أرض الوطن، شروط إعادة الرعانيا وال تتعلق بتحديد الهوية و أملو  بريطانيا ن إ ايا الجزائري
ي نفس املجال باعتبارها من الدول بخصوص عدم نجاح إبرام اتفاقية و  مع الطرف البلجيكي 

ن و ال تعرف أعدادا ك ر النظامي رة من رعاياها غ من السجناء، فقد تم التأكيد لنا من قبل ب
ي ظل اتحاد دول  مصالح وزارة الخارجية بأّن  الطرف البلجيكي فرض توقيع اتفاقية مع الجزائر 

ما رفضت لوكسمبورغ، بينو  هولندا، بلجيكاال تجمع كل من و   BENELUX "لوكسينيالب"
   .  ي بلجيكاتوقيعها فقط مع الدولة املعنية و طالبت بة ذلك و السلطات الجزائري

ي  ، كانت قد أبرمت الجزائر مع -الفرنسية- الجزائرية" الجنسيةأما فيما يتعلق بمزدو
ا  أكتوبر  11إبرام الاتفاقية ال أبرمت بتاريخ الطرف الفرنس بعض الاتفاقيات، كان من بي

ا الحال كان ، و 38 1983 ى أساس أّن الغرض م كل دولة  د من مشاكل أداء الخدمة الوطنية ع
ا و تع ر مزدوج الجنسية من مواطن بحيث كان يتعرض . يحق عليه أداء واجب الخدمة الوطنيةت

ى الجزائر إ م إ ي الجنسية خالل زيارا راب الوط و هؤالء مزدو كانوا ى املنع من خروج ال
ر أّن  ي الجيش الفرنس  يخضعون للتجنيد ٕالاجباري باعتبارهم مواطنون جزائريون، غ التجنيد 

راف بصفة املواطنة الفرنسية   . كان من شأنه أيضا أن يرتب الاع
يه تأدية من الاتفاقية للشباب حق اختيار البلد الذي يفضلون ف 2حيث منحت املادة 

ئ استمار ذلك من خواجب الخدمة العسكرية و 
ْ يتم فيما ة خاصة تم إلحاقها باالتفاقية، و الل َم

رير وض عية بعد تبليغ هذا التصريح من قبل الدولة املختارة لسلطات الدولة الثانية من أجل ت
تسليمه شهادة تثبت أداءه للخدمة العسكرية، بخالف ملا كان هذا الشخص املزدوج الجنسية و 

ي السابق بحيث كان يتابع ا ى أساس عدم الوالء للوطن، ألّن سائدا  ة الخدمة الوطني لفرد ع
ي الجزائر و  ر مؤسسة هامة  ا بالجنسية تعد مسألة تعت   . 39جداهامة عالق

ى جنسية ٔالافراد و  لم تؤثر  ى ال الاتفاقية ع م ع ى مناصب عملال و  إقام هو ما نصت هم و  ع
ر لها" بقولها  4عليه املادة  ى جن أحكام هذا الاتفاق ال تأث م ع سية ٔالاشخاص الذين يطبق عل

م و  الو  ى شروط إقام ي هذا البلد أو ذاكع ، ٔالامر الذي جعل من الاتفاقية محل انتقاد "عملهم 
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ن ي السياسية الرامية إلبرام هذه الاتفاقية إالّ . من قبل الفرنسي ن  هأنّ  مهما كانت الدوا من ب
ي الجنسية عن أي تخلف  ا هو تجنب ٔالاضرار ال قد تلحق باألفراد املزدو ٔالاهداف املسطرة م

م اتجاه الدولة ٔالاخرى و ال اما ن البلدينل ي تفادي أي توثر ب   .   40بالتا
رملان تبقى من ٕالاصالحات ال ال  - ي ال قت تمثيل الجالية الوطنية املقيمة بالخارج 

ركيابل و  ،استحسانا من قبل الجالية ال رحبت بالتجربة الجزائرية  ح من قبل بعض الدول ك
ا مناسبةو  ركي يلك رأ رملان ال ي ال إرادة سياسية هناك رغبة و  تؤكد هذه ٕالاصالحات بأّن و . تطبق 

ا  ن أوضاع الجالية و غاي ى تحس االسهر ع ى حماي  . العمل ع
ا ما يخدم مصلحة الرعايا  - ى إدخال بعض ٕالاصالحات القانونية م كما عملت الجزائر ع

ا ما عمد إليه املشرع الوط من خالل التعديالت ال  ي الخارج، و من بي و حماية حقوقهم 
ى قانون ٕالاجراءات الجزائية بموجب ٔالامر  ، و 41 2015جويلية  23الصادر بتاريخ  15-02أجراها ع

ا فتح من ب ن هذه التعديالت نجد أنه وسع من اختصاص املحاكم الجزائرية ح يكون بإمكا
ن بالخارج، بما أنّ  ي حال ارتكاب جرائم ضد الرعايا الجزائري ه بمقدور بعض تحقيق قضائي 

ى غرار ما  ي الجزائر ع ى رعاياها  ى نفس ٕالاجراء إذا ما تعلق ٔالامر باالعتداء ع الدول اللجوء إ
ي حد ن ب الاعتداءينث  ن املعروف رين"و  "تيقنتورين"ٕالارهابي  . "تيبح

ي قضايا تمس الرعايا اعلما أن هذا التعديل سمح بإرسال عدة إن بات قضائية للتحقيق 
ر النظامي باسبانيا  ي قضية وفاة املهاجر غ م كما حدث  ي حال الاعتداء عل ن خاصة  الجزائري

  . "محمد بودربالة"املدعو 
ا بالرغم من مرور   - ن القضايا ال لم تمنع السلطات الجزائرية من التدخل ملعالج من ب

ي صحراء رقان  ا النووية  ى وقوعها، قضية الجرائم الفرنسية املتعلقة بتجار عدة سنوات ع
ن  رة املمتدة ب   . ال أسفرت عن العديد من الضحاياو  1960-1966خالل الف

ذلك لم يمنع السلطات الجزائرية من تقديم طلب رسم  وات فإّن بالرغم من مرور عدة سن
ي قانون  ن،   Loi Morrin "موران"من أجل إعادة النظر  الخاص بالتعويضات إلنصاف الجزائري

ى إنشاء فرنسية و - رفيعة املستوى جزائرية ترتب عن ذلك إنشاء لجنة حيث ال عملت ع
ركة لتبادل شروط تقديم مل ن مجموعة عمل مش ن، حيث َع فات تعويض الضحايا الجزائري

ر العام له لتمثيل الجانب ) CIVEN( رئيس لجنة التعويضات لضحايا التجارب النووية  السكرت
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لغرض دراسة موضوع  2016فيفري  3كان أول اجتماع لهذه املجموعة بتاريخ ، و 42الفرنس
  .43التعويضات

  
  خاتمة

ر أن نقول أنّ  ي ٔالاخ ه بالرغم من التكريس القانوني ملبدأ تدخل الدول لحماية يبقى لنا 
ر مشروعة من قبل الدول  ي حال تعرضهم ألفعال غ رعاياها أشخاصا طبيعية كانت أو معنوية 

ي يبقى محدودا بالنظر مل أّن  ٔالاجنبية، إالّ  رف به لهؤالء الرعايا، و التكريس العم أبرز  لعّل ا هو مع
ررة لذلك هو تأكيد املبدأ التقليدي القا ي إطار املطالبات  ّن ئل بأٔالاسباب امل تدخل الدول 

ا التقديرية، لطاملا ال يوجد تشريع دو اما الدولية يبقى من املسائل الخاضعة لسلطا ي يفرض ال
نفيذ من شأنه أن بدخول الاتفاقية الدولية للحماية الدبلوماسية ح الت لعّل من هذا القبيل، و 

راجع مبدأ السلطة التقديرية   .  يسمح آنذاك ب
ي املعاصر  ي انتظار ذلك، يمكن القول بأّن و ي ظل القانون الدو التطورات الحاصلة 

ي بعض املفاهيم  رات  ي إطار حقوق ٕالانسان استطاعت أن تحدث العديد من التغ خاصة 
ّ د من الحقوق و رف لألشخاص بالعديالتقليدية، بحيث أصبح ُيع ا ملجرد أ ي حماي م الحق 

م و لكائنات بشرية و  ي إطار يس بفضل جنسيا منحهم إمكانية تفعيلها مباشرة سواء 
ون أن الاستثمارات ٔالاجنبية أو عن طريق الشكاوي الفردية أمام هيئات حقوق ٕالانسان، من د

ى دور الدول و  ي التدُيؤثر ذلك ع ي ال تبقى الفاعل الرئيس  ى مستوى العالقات الدولية  خل ع
ي الخارج، بحكم أّن  اك حقوق ٕالانسان لرعاياها  قرت لهم تبقى محدودة  حال ان

ُ
ٓالاليات ال أ

ا، و ب رف  ى الحقوق املع ي لتكريس حماية النظر إ ي نظام القانون الدو يبقى للفرد دور املشارك 
رامها   . حقوقه و كذا اح

 
 :الهوامش

                                                 
1 EMRICH DE VATTEL, Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle, Livres II, Vol I, 
Londres, 1758, p 309. Disponible sur le lien suivant : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k865729/f361.image. 

  

ي املعاصر، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة سنة   2 ، قانون املجتمع الدو  .282-281، ص 1994بن عامر تونس
  

3 George BERLIA, Contribution à l’étude de la protection diplomatique A.F.D.I, 1957, p 63.    
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4 Alexandre Charles KISS, La protection diplomatique, Encyclopédie juridique, Répertoire de droit 
international, Tome II, Dolloz, Paris, 1969, p 690. 

  

ا ال تعطي تعريف للحماية الدبلوماسية و  أكد السيد دوغارد  5 ى من املشروع بأ ى املادة ٔالاو ي تقريره الخاص عند تعليقه ع
ي تقريره ٔالاول حول الحماية الدبلوماسية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم  إنما تعطي وصفا لها، و هو ما جاء 

ي، الوثيقة رقم   .15ص  (A/CN.4/506)املتحدة، لجنة القانون الدو
    

6  CIJ, Affaire LaGrand, Allemagne c. Etats Unis d’Amériques, Arrêt du 27 Juin 2001, Para 76, p31 
7 CPIJ, Affaire Chemin de Fer Panevezys-Saldutiskis, Op cit, P 16.  

  

ي من خالل الفقرة  ما أكدته أّن   8   .من مشروع اتفاقية الحماية الدبلوماسية 5من املادة  1لجنة القانون الدو
ي ال يتضمن "بقولها أن  Barcelona Tractionقضية من خالل محكمة العدل الدولية إليه أشارت  و هو ما  9 القانون الدو

ن املحليةأقواعد  ى القوان  C.I.J, Affaire ": ساسية فيما يتعلق بقانون الشركات ومن أجل ذلك وجدت الحاجة لإلشارة إ

de la Barcelona Traction, (Belgique c. Espagne) 5-02-1970, p 34.   
  

10 Bernard BAUCHOT, La protection diplomatique des individus en droit international, mémoire de 
recherche en vue de l’obtention du D.E.A en droit international et communautaire, université de 
Lille, année universitaire 2001-2002, P 116.  

 

11 Jean. CHAPPEZ, La règle de l’épuisement des voies de recours internes, Parie, Pédone, année 
1972, P 191. 

ي التحكيم و العادي   12 ي قضية Lottie-Mayي قضية ن كما كالقي هذا املبدأ تطبيقا له من قبل القضاء الدو  ،Inter 

Handel  ،   قضيةSicula Electronica  ي قضيةو Avena.  
13 Luigi FERRARI BRAVO, La pratique Italienne de la protection diplomatique, in J-F Flauss, Op 
cit, PP 88.89. 

  :لألسباب التالية التسليمعللت السلطات الليبية رفض   14
ن ليبيا و الدول الطالبة،  . أ ن ب ى تسليم املجرم  عدم وجود اتفاقيات تحث ع

ن طبقا ل  . ب ن الليبي ، 495 لمادةأن القانون الوط اللي يمنع تسليم املواطن  من قانون العقوبات اللي
ا لدولة أخرى،  . ت ي يلزم الدولة بتسليم مواطن ي القانون الدو  عدم وجود نص 
ريال لسنة   . ث ى اتفاقية مون ن ع ن مصادق ن سالمة  1971أن ليبيا و الواليات املتحدة ٔالامريكية طرف الخاصة بتأم

ى قاعدة  ران املدني و ال نصت ع   ."التسليم أو املحاكمة"الط
  

15 Luis Garcia ARIAS, La doctrine des « Clean Hands » en droit international public (la personne 
physique ou juridique étrangère), Annuaire des anciens auditeurs de l’académie de droit 
international, Vol. 30, P 17 
16 J. G. Witenberg, La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales, 
R.C.A.D.I., Vol 41,1932, Pp 18.19, in J. A Salmon, Des mains propres comme conditions de 
recevabilité des réclamations internationales, Annuaire français de droit international, A.F.D.I, 
volume 10, 1964, p 227 

17
ى موقع الجزيرة بتاريخ    ي22-11-2018مقال منشور ع  :  ، تحت الرابط التا

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/11/22  
18  Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001, p 259. 

19 
ى غاية دخول مشروع الاتفاقية الدولية   ي الخارج إ ى حماية رعاياها  ر الدول ع ي يج ال يمكن الحديث عن إلزام دو
ا من قبل الدول حماية الدبلوماسية ح التنفيذ و لل   .املصادقة عل
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ى أنه  1871من دستور سنة  3فمثال نصت املادة   20 ي حماية بصفة متي الخارج، كل ٔالاملان لهم الحق و " ع ساوية 

راطورية ى أنه 3من املادة  7نصت الفقرة  1867قبله دستور ، و "ٕالام فدرالية لهم و بصفة ي الخارج، كل رعايا ال" منه ع
ي حماية الفدرالية ى أنه  112فقد نصت املادة  1919، أما دستور "متساوية الحق  ي "منه ع م الحق  كل رعايا الرايخ لد

ي خارج ٕالاقليم الوط ي داخل أو    ."حماية الرايخ سواء 
21 Intervention de Mr Mohamed Ali HAFRAD, Membre de la délégation Algérienne, sur le point 
intitulé « Rapport de la 53éme session de la commission du droit international, New York, 02 
novembre 2001.  

  

22 Disponible sur le lien suivant : www.ces.es/TRESMED/docum/por-cttn-fra.pdf. 
  

23 Disponible sur le lien suivant : democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Djibouti.pdf 
24 Disponible sur le lien: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL%282003%29018-f. 

  

25 Disponible sur le lien suivant : mjp.univ-perp.fr/constit/tr1982.htm . 
  

26 Disponible sur le lien suivant : http://mjp.univ-perp.fr/constit/it1947a.htm 
27 Disponible sur le lien suivant: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db.../001-
180%20galliko.pdf 
28 Disponible sur le lien suivant: http://mjp.univ-perp.fr/constit/mk.htm 

  

29 Ministère du tourisme Algérien, Les statistiques du Tourisme Fin 2014, p 4, disponible sur le lien 
suivant : http://www.mta.gov.dz/images/STATISTIQUE%20TOURISME-%20FR.pdf 

ى موقع   30  https://www.echoroukonline.com/ara/articles/144102.html :الشروق قناةاملقال منشور ع
  

  من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية العددتم تأكيد هذا   31 
ى موقع 32   http://www.mae.gov.dz/news_article/2651.aspx :وزارة الخارجية  مقال منشور ع

  

ي بوجنانة وخالد محمد عبد القادر، اللذان  بمحمديتعلق ٔالامر  33 ي السجون العراقية 10 امكثع   سنوات 
ى املوقع الرسم لسفارة الجزائر بباريس 34   http://www.consulat-paris-algerie.fr: مقال منشور ع
ن املواقف ال  35 ي الخارج، تدخل وزارة الشؤون  صتؤكد حر من ب ا  ى كرامة مواطن ي الحفظ ع الدولة الجزائرية 

ا تعليم ن و الخارجية بإعطا ي برل ا العامة بفرانكفورت باتخاذ جمات للسفارة الجزائرية  يع ٕالاجراءات الرسمية قنصلي
ي مركز ه جزائري تعرض للضرب وخص يزعم أنّ الضرورية للتحقق من هوية شو  ٕالاهانة من قبل رجال ٔالامن بطريقة بشعة 

ر  ي شهر سبتم ن  ي حال التحقق من أن الضحية من جنسية جزائرية 2014الحجز الخاص بالالجئ ، كما أشارت الوزارة أنه 
رر مع إحا ر امل لة مرتكبيه فإنه سيتم مطالبة السلطات ٔالاملانية باتخاذ ٕالاجراءات القانونية لتحديد ظروف حدوث العنف غ

ى الهيئات القضائية املختصة ي القنصلية او. ع ن  ن العامل ي ي قضية تحرير الدبلوماسي لجزائرية بمدينة غاو شمال ما
ي 2012أبريل   5الذين تم اختطافهم من قبل حركة التوحيد والجهاد بتاريخو  را  ، لعبته الخارجية الجزائرية دورا كب

 .تحريرهم
ي، مشروع الاتفاقية الجزائرية الاسبانية، مشروع كمشروع الاتفاقية  36 ي مجال الضمان الاجتما الجزائرية املصرية 

ي. الاتفاقية الجزائرية الشيلية  :أنظر بخصوص هذا املوضوع موقع  الصندوق الوط للتقاعد من خالل الرابط التا
http://cnr.dz/ar/conventions-internationales  

  :املوقع  أخذ املعلومة من ثم 37
 https://maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/80573-algerie-creation-du-poste-de-diplomate-
charge-d-aider-les-investisseurs-a-l-etranger.html 
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38 Loi n° 84-15 du 23 juin 1984 portant approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne et le Gouvernement de la République Française relatif aux obligations du 
service national, signé à Alger le 11 octobre 1983/ JORA DP N°: 026 du 31-01-1984. 

  

ى أساس أّن  39 ي ع م قد  كما تم تطبيق الاتفاقية بأثر رج رون كأ ي أحد البلدين يعت الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية 
ي البلد  م مع منحهم من الاتفاقية، و  5هو ما أشارت إليه املادة و  ٓالاخر أدوها  يسمح ذلك بحق تسليمهم شهادة تثبت وضعي

ي الدولة ٔالاخرى  ام الخدمة    .طلب ٕالاعفاء من ال
40

ى الاتفا   ر أيضا إ ن البلدين بتاريخ يمكن أن نش رمة ب املتعلقة باألطفال املولودين من زواج و  1988جوان  21قية امل
ن و ما ينجم  ا حماية ٔالاطفال من الاختطاف من قبل أحد الوالدين املنفصل مختلط طرفاه منفصالن حيث كان الغرض م

ي الجنسية إال أن ذلك ال الاتفاقية لم تكن تخص الحماية املبا بالرغم من أّن . عن ذلك من آثار سلبية شرة لألطفال املزدو
ي الزواج ال  راق طر ى هذه الفئة، و ال حاولت وضع حد أو التقليل من العراقيل الناجمة عن اف يمنع من انطباقها ع

م وكانت تدفع باآلب ن باختطاف أبنا ي الجزائر و ٕالابقاء اء الجزائري م    :أنظر . ما كان ينجم عن ذلك من منازعاتعل
  

Décret n° 88-144 du 26 juillet 1988 portant ratification de la convention entre la République 
Algérienne et le Gouvernement de la République française relative aux enfants de couples mixtes 
séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988/ JORADP N° 030 du 27-07-1988. 

  

  .، املتضمن  قانون ٕالاجراءات الجزائية40ر ، ع .ج41
42 

CIVEN : Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, crée le 24 février 2015 en 

tant qu’autorité administrative indépendante AAI, pour plus d’information sur le comité, veuillez 
consulter le lien suivant : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/05/rapport_annuel_dactivite_2015.pdf.  
43

 CIVEN, Rapport annuel d’activité 2016, p 17, disponible sur le lien suivant: 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2017/04/rapport_annuel_dactivite_2016.pdf. 
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ي أوربا ن     إشكالية تدخل الدولة الجزائرية ملنع التمي والتعصب ضد الرعايا الجزائري

 *–حالة فرنسا  –
  

 )1( أمينة سرير عبد هللا                                                    
 ،حمد بوقرةمجامعة أ ة الحقوق،كليّ  ،"أ"قسم  ساعدةأستاذة م )1(

                                       .، الجزائربومرداس

  :امللخص
رات عديدة تتمحور أساسا حول  ر الهجرة من أبرز الظواهر الاجتماعية املرتبطة بمتغ تعت

رك وطنه ليلتحق بوطن آخر بغرض البقاء والاستقرار فيه  الفرد الذي ينتقل من مجتمع آلخر، في
ي بلده ي ٔالاخرى دورها . بحثا عن متطلبات لم يجدها  وأمام هذه الحركة ٕالانسانية تلعب الدولة 

ي الخارج، لذلك نجد أّن الدولة الجزائرية قد  ي ابرام اتفاقيات دولية ومعاهدات لحماية رعاياها 
ا القانونية والدبلوماسية ، سعت منذ استقاللها إ ر عّدة قنوات م ى تنظيم هذه العملية ع

خاصة فيما يخص وضعية املهاجرين نحو الدول ٔالاوروبية وفرنسا تحديدا ، ال تعرف مؤخرا 
رة لحماية  ن ما يجعل الدولة أمام تحديات كب را من التمي والعنصرية ضد املسلم تصعيدا خط

ي ن    .اطار الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق ٕالانسان املهاجرين الجزائري
  : فتاحيةالكلمات امل

نالجزاالرعايا  ،التعصب ،التمي  ،الهجرة   .حقوق ٕالانسان ،الحماية ،ئري
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 15/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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The Problem of the Intervention of the Algerian State for the Protection of 
Algerian Nationals in Europe Against Discrimination and Intolerance 

  - the Case of France -  
Abstract: 

The Migration is one of the most  prominent social phenomena associated with 
many variables, which are mainly centered on the individual who moves from one 
society to another, leaving his homeland to join another homeland in order to stay and 
settle in search of requirements he did not find in his country. 

Therefore, since its independence, the Algerian state has sought to organize this 
process through several channels, including legal and diplomatic, especially with 
regard to the status of immigrants to European countries and France in particular, 
Which recently identified a dangerous escalation of discrimination and racism against 
Muslims, which makes the country face great challenges to protect Algerian migrants 
within the framework of international conventions and human rights treaties. 
 Key words: 
Immigration, Discrimination, Intolerance, Algerian nationals, Protection, Human 
rights. 
 

La problématique de l'intervention de l'Etat algérien pour la protection des 
ressortissants algériens en Europe contre la discrimination et l'intolérance 

 - le cas de la France - 
Résumé :   

La migration est l’un des phénomènes sociaux les plus importants associés à de 
nombreuses variables, qui sont principalement centrées sur l’individu qui passe d’une 
société à l’autre, laissant sa patrie rejoindre une autre patrie afin de s’installer et de 
s’installer à la recherche d’exigences qu’il n’a pas trouvées dans son pays. C’est 
pourquoi, depuis son indépendance, l’État algérien s’est efforcé d’organiser ce 
processus par différents moyens, notamment juridique et diplomatique, notamment en 
ce qui concerne le statut des immigrés dans les pays européens et en particulier en 
France, Ce qui a récemment identifié une dangereuse escalade de discrimination et de 
racisme à l'encontre des musulmans, ce qui oblige le pays à faire face à de grands 
défis pour protéger les migrants algériens dans le cadre de conventions 
internationales et de traités sur les droits de l'homme. 
Mots clés:  
Immigration, Discrimination, Intolérance, Ressortissants algériens, Protection, Droits 
de l'homme. 
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  مقدمة
ن  ي العالم، حيث تقوم الهجرة بإلغاء الحدود التقليدية ب يتحرك ٔالافراد بشكل مستمر 

ي و الاقتصادي ، ومن  الثقافات والجماعات العرقية واللغات، كما تقوم بإيجاد وفرة التنوع الثقا
ا كتحد ى لضمان تمتع الجميع  يجهة أخرى ينظر إل ً تس ديد آلليات حقوق ٕالانسان  ال و

ي أوروبا م املهاجرون  تشكل الوجهة التقليدية للمهاجرين  ال ،بكامل حقوقهم بمن ف
ن ٔالاوروبية وٕالافريقية، حيث ن القارت ن نظرا للروابط الجغرافية والتاريخية ب  كشف الجزائري

 أّن  ،" 2015 لـ مراجعة :الدولية الهجرة توجهات" عنوان تحت ةاملتحد ٔالامم منظمة قدمته تقرير 
ن ر  من هم الجزائري ن من أوروبا ي استقرارا املهاجرين أك  كما والعربية، ٕالافريقية الجالية ب

ايد املهاجرين عدد أّن  التقرير  أوضح  وإسبانيا فرنسا دول  أبرزها ٔالاوروبية، الدول  مختلف ي ي
 حيث من وعربيا، وإفريقيا مغاربيا الثانية املرتبة الجزائريون  احتل كما وهولندا، وبلجيكا

  .ٔالاوروبية بالقارة الاستقرار 
ايد بشري  تدفق فرنسا  عرفت قدو  ن املهاجرين من م   العشرين القرن  بداية مع الجزائري
رة استمر  الذي ى الفرنسية الاستعمارية السياسة لتقلبات تبعا متفاوتة بوت رة مدار ع  الاحتالل ف

 من باملطالبة الجزائر  استقالل بعد فرنسا ي املقيمة الجزائرية بالجالية دفع مما الطويلة،
ن بغية بدورها القيام الجزائرية حكومةال ن الرعايا تمك رهم املزايا من الاستفادة من الجزائري  كغ
ى اباعتماده الفرنسية السلطات وأّن  خاصة أخرى، جنسيات من الجاليات من  الهجرة اتفاقية ع

ن املهاجرين حق ي التمي  طبقت قد 1968 سنة الجزائر  مع املوقعة  ال  عديدة ميادين ي الجزائري
ا ال الجزائرية، الدولة طرف من تجاهلها يمكن ا مع جمع ر  ومعاهدات اتفاقيات الفرنسية نظ
ى باإلضافة ودولية إقليمية ثنائية ن الدبلوماسية النشاطات خالل من التعاون  عالقات إ  ب

 فرنسا ي رعاياها حقوق  عن دفاعها اثبات تحدي أمام الجزائرية الدولة أصبحت  إذن البلدين،
 مختلف ي املقيمون  الجزائريون  لها يتعرض ال والتمي  العنف حوادث حول  النقاش عودة بعد

ي الفرنسية، املدن  بعد عامة أوروبا ي نللمسلم الرفض موجات تصاعد عن ناتجة ظاهرة و
ى  ينتمون  متطرفون  نفذها ال الاعتداءات ى أو  ٕالاسالمي التيار  إ   . ٕالاسالمية الجماعات إ

 تعيشها ال ٔالاوضاع بموجب  واعتداءات ملضايقات تتعرض الجزائرية الجالية أصبحت
ا وخاصة ٔالاوروبية املجتمعات داخل ى الدراسة هذه تركز  لذلك الفرنسية م  الفرنسية حالةال ع

ر  باعتبار  ن الرعايا من نسبة أك  الذي املوضوع ألهمية وتبعا فرنسا، ي تتواجد الخارج ي الجزائري
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ا وقعت ال  القانونية النصوص تفعيل قضية يطرح ن عل  فيما والجزائرية الفرنسية الدولت
ن، املهاجرين حقوق  يخص ى الضوء سنلقي ومنه النظامي  سياق ي جزائريةال الدولة تدخل ع

ا صادقت ال ٕالانسان حقوق  ومعاهدات الدولية الاتفاقيات تحمي هل :التالية ٕالاشكالية  عل
ن الرعايا الجزائرية الدولة  الدولة ا تقوم ال ٕالاجراءات ي وما أوروبا؟ ي الجزائري

ن املهاجرين ضد والتعصب التمي  ملنع الجزائرية ن الجزائري   .سا؟فرن ي املقيم
ا وقعت ال الدولية املعاهدات توفرها ال القانونية الحماية إشكالية إّن   فيما الجزائر  عل
 ضد والتعصب التمي  محاربة :التالية الفرضية عند الوقوف تتطلب الهجرة باتفاقيات يتعلق
ن الرعايا ى أوروبا ي الجزائري  لدورها الجزائرية الدولة بممارسة مرتبط فرنسا ي ٔالاخص وع
ى الرقابي ا صادق ال الدولية واملواثيق الاتفاقيات تنفيذ ع   .الطرفان عل
  

ي للهجرة ودوافعها: أوال   البناء املعر
 تعريف الهجرة -1

صرمه  وقطعه، ضد وصله بمع تركه وأعرض عنه، : الهجرة من هاجر، يهجر، هجرانا
ى أخرى  ي الخروج من أرض إ ي الالتينية من خالل لفظ. 1و " Imgrare" وتجد كلمة هجرة مقابلها 

ي   ر مكان ٕالاقامة ٔالاص ى، وتغي ى ، الولوج إ يء إ   .وتع امل
، فهو مع حديث نسبيا، إذ " هاجر"أما فيما يخص فعل  ى بلد أجن الذي يع الدخول إ

  . Emigrer 2تم تخصيص معناه باللغة الفرنسية انطالقا من عالقته بفعل 
ى  ى تعريف اللجنة ٔالاوروبية للهجرة، فإن املصطلح يستخدم لإلشارة إ وباالعتماد ع

ن واملشردين والاشخاص الذي هم من أصول « ن واملهاجرين العائدين واملهاجرين والالجئ رب املغ
ولقد أطلقت منظمة الهجرة الدولية . »مهجرة ؤالاقليات العرقية ال نشأت بسبب الهجرة

ى " مهاجر " صطلح م ى « ع اجر من بلده عن قناعة شخصية وبحرية ودون التعرض إ كل من 
ي قاهر ا بنفسه وبكل إرادته " طوعية"فهجرة الشخص تكون إرادية . 3»عامل خار يقرر صاح

ا  ى ترك البالد، أو ترك املنطقة ال يسك ر فيكون بإلزام الفرد أو الجماعة ع الهجرة، أما التهج
  .4ه يشكل خطرا من ٔالاخطارألن

ر الحدود الدولية أو داخل الدولة ا لواحدة، فه ومنه تكون الهجرة عملية التحرك سواء ع
ا حركة انتقال سكانية  ا، أو أسبا تشمل أي نوع من حركات ٔالافراد أيا كان طولها أو تكوي



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ي أورباسرير عبد هللا أمينة،  ن   .64-47. ، ص ص-حالة فرنسا – إشكالية تدخل الدولة الجزائرية ملنع التمي والتعصب ضد الرعايا الجزائري

 

51 

ن، ٔالاشخاص املشردين، املهاجرون الاقتصاديون، ي  وتشمل هجرة الالجئ وبذلك فالهجرة 
اجر ٕالانسان من أجلها، وحسب منظمة  عملية الحركة والانتقال لتحقيق ٔالاغراض ال 
ي اتجاه  ن الدول، ويتسم بالتدفق  اليونسكو فان الهجرة نوع شاذ من أنواع التبادل العلم ب

ر تقدما   .5واحد وهو اتجاه الدول ٔالاك
ر مصطل ي تفس ي ٓالاراء "مهاجر" ح واملالحظ أنه هناك اختالف  ، حيث ال يوجد توافق 

عن طريق الوالدة ٔالاجنبية أو عن طريق املواطنة " املهاجر"حول تعريف واحد، فقد يعرف 
ى بلد جديد للبقاء بشكل مؤقت  أو ) أحيانا ملدة ال تزيد عن سنة(ٔالاجنبية، أو من خالل حركته إ

ى املدى الطويل    .الاستقرار ع
  

 أنواع الهجرة-2
ألشخاص م تصنيف أنواع الهجرة وفقا لعوامل مختلفة مثل الدوافع والوضع القانوني ليت

م،  ن أو مدة هجر ن همااملعني ن رئيس ى نوع وهجرة هجرة مشروعة : وغالبا ما تقسم الهجرة إ
ر   .مشروعة غ

  
ي تتم وفق املتطلبات  :الهجرة املشروعة –أ  ؤالاعراف تع الشرعية أو املنظمة، أو القانونية و

ا دوليا ال تتما مع قانون كل دولة، ومن أهم  والقواعد الشكلية واملوضوعية املعمول 
  :6شروطها

ا  ال بد أن يحمل املهاجر وثيقة سفر، وأالّ  - يكون ممنوعا من مغادرة الدولة ال ينتم إل
 .ألسباب قانونية

ي - ى إذن شر ا أن يحصل ع ي الهجرة إل ى الدولة الراغب   .للدخول إ

ا، وما  - ا وأنظم ي الدولة وفق املسموح واملقرر طبقا لقواني ا  ل إقامته وي أن يس
 .حصل عليه من مدة

اإعلم الدولة بدخول الفرد املهاجر و  -  .قامته 
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ر الشرعية –ب   ى ينقسم هذا النوع للهجرة تبعا لقواعد القانون  :الهجرة غ ي الخاص إ الدو
ن هما   :نوع

ر الشرعية : النوع ٔالاول  - أي عدم حمل املهاجر  –باملع املتعارف عليه  –الهجرة غ
ى الدولة  ي للدخول، فه دخول الشخص إ لوثيقة سفر، وعدم تمتعه باإلذن الشر

ر مسموح من طرف سلطات الدولة ا عن طريق غ  .املراد الهجرة إل

ي تبدأ ال: النوع الثاني - ى مع وجود إذن شر ى النحو الذي يتنا ر شرعية ع هجرة غ
ن تلك الدولة  .7للمهاجر الذي يقوم الحقا بمطابقة وضعه وفق ما تسمح به قوان

 
ا: الهجرة-3 ا واتجاها   ي أسبا
ي ،تتعدد ٔالاسباب الدافعة للهجرة    :أبرزها ما ي

 
ي مشكلة العمالة بشكل عام، و تراجع توظيف : ٔالاسباب املرتبطة بسوق العمل –أ  ى  تتج

ى ارتفاع نسبة البطالة جراء تذبذب  ى وجه الخصوص مما يؤدي إ ن من الشباب ع الخريج
ى مناصب عمل   .الاقتصاد الوط وعدم تمكن أغلبية الشباب من الحصول ع

 
ي الافتقاد آلليات الديمقراطية ال تكفل تكافؤ الفرص لكل : أسباب سياسية –ب  تتمثل 

ن، فآليات  ي"املواطن ى حكم ذوي الجدارة " الارتقاء الاجتما   .)Meritocraty(ليست مبنية ع
 

تدفع عوامل أخرى خارجية ذات طبيعة سياسية واجتماعية و مهنية،  :ٔالاسباب املستقطبة –ج 
ي أملانيا نظاما لرصد حاجيات وضعت الوزارة الاتح: فمثال ادية للعمل والشؤون الاجتماعية 

ر مرونة ملحيط  ا أك ى الدنمارك وهوالندا لتصبح تشريعا ي نفس املن سوق العمل، واتجهت 
  :8جاذب يتسم بظروف عمل وحياة مغرية من خالل

 .مرونة تنظيمية -

ى فرص جديدة - ي العمل والوصول إ ي  ر ي ال  .إمكانات مستقبلية 

ى اختيار أفضل بشأن تمدرس ٔالاطفال -  .إمكانية مساعدة ٔالاسر والوصول إ
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ي ٔالاجور والفرص املتاحة -  .حوافز 
ي عام  ن  ن الدولي ، قدر عدد املهاجري ى الصعيد العالم مليون  258ما يقارب  2017ع

م  ي املناطق املتقدمة  57مهاجر، م ن املنا"دول الشمال"ي املائة يعيشون  ي ح " طق النامية ، 
ي العالم 43استضافت " دول الجنوب    . 9ي املائة من املهاجرين 

ي  ى حدود قصوى  ن نحو أوروبا قد يصل إ ي هجرة املسلم ايد املطرد  ومن الواضح أّن ال
ي الارتفاع إذا استمرت  ٔالازمات 2050آفاق  ، وذلك تبعا لتقديرات الهجرة العالية ال تتواصل 

ى أوربا ٔالامنية والا ن إ ي املنطقة العربية، ما يشكل حافزا  لهجرة العرب  املسلم قتصادية 
رها من قارات الشمال  وهو ما  ا مقارنة بغ خصوصا بسبب توفر منافذ سهلة للوصول إل

ي   : يوضحه الشكل التا
  

  
 ،2017مسلمو أوروبا وتزايد النمو السكاني، مركز بيو لألبحاث  :املصدر

www.pewresearch.org   )15/10/2018 - 15.50(  
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ى  ي أوربا قد يصل إ ن  ي املائة من  14نالحظ أّن تعداد السكان من املهاجرين املسلم
ن  سنة  ي السكان ٔالاوربي ر عالية، أما إذا كانت هجرة   2050اجما إذا تواصلت الهجرة بوت

ن ي ظل  11.2ي معدالت متوسطة فقد تكون الهجرة بنسبة  املسلم ي املائة من سكان أوروبا، و
ي حدود  ن، وهذا إي املائة من  7.4الهجرة املنعدمة يمكن أن يكون  ي السكان ٔالاوروبي جما

ي سنوات  ما . ي املائة 4.9ي املائة و 4.6وال بلغت  2016و 2015مقارنة مع نسبة تعدادهم 
ى أوربا تبعا لدرجة يفّسر  ن إ استمرار دخول املهاجرين من املنطقة العربية وباألخص املسلم

راجع الهجرة  ر املناخ السياس والاقتصادي الالزم ل م وتوف الاستقرار الذي ستشهده بلدا
ي أحسن الحاالت ستفوق  ا  ى أوروبا، ولك ي أسو العربية إ ا  ر النسب ال بلغ الحاالت  ءبكث

  .ال يشهدها الوطن العربي
ى تيارات وتدفقات  و قد  انعكس ارتباط املغرب العربي بعالقات تاريخية مع أوروبا ع
ا طوعية ناتجة  ى أوربا، لهذا تتسم هجرة املغاربة عموما بأ الهجرة من بلدان املغرب العربي إ

كما يساهم تطور وسائل الاتصال عن نقص الفرص، والفقر أو الصراعات والاضطرابات املدنية، 
ى عوملة التجارة وٕالانتاج والاقتصاد ككل،  ي تقوية الروابط العابرة للحدود، باإلضافة إ الحديثة 

ى ظهور فكرة  ر ستوكر  ال ناقشها" العمال بال حدود"مما أدى إ وقد تأثرت ، Peter stalker 10بي
رات الجديدة حيث  ذه املتغ ن بالخارج قد ارتفع من إنجد أّن الهجرة الجزائرية   ي الجزائري جما

ي عام  ى  2000مليون مهاجر  ي  عام   1.764إ ألف  764بفارق قدره  2013مليون مهاجر 
ر من . مهاجر ن الذين يمثلون أك ى واملفضلة لدى املهاجرين الجزائري ر فرنسا الوجهة ٔالاو  80وتعت

ي الخارج%  ن  ي الجزائري   .11من اجما
  
ن : ثانيا ىهجرة الجزائري ي ٔالاسباب ؤالابعاد: فرنسا إ   قراءة 

ن نحو فرنساي ع -1   وامل هجرة الجزائري
ى  ى فرنسا أسبابا وأبعادا متداخلة ترجع أساسا إ ن إ ي لهجرة الجزائري عرف السياق التاري

رة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، و محاولة فرنسا  طعة فرنسية دماج الجزائر كمقاإطبيعة الف
ن تارة أخرى، لكن ومع استقالل الجزائر ظلت فرنسا  ن لتجنيس الجزائري تارة وإصدار قوان

ن ح بداية القرن العشرين بأعداد متفاوتة  ى للمهاجرين الجزائري  .الوجهة ٔالاو
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ن1912جباري الفرنس سنة مع صدور قانون التجنيد ٕالا ف ى  ، ازداد توافد الجزائري إ
ى، إبعدما أصبحت الهجرة  فرنسا، جبارية ألداء الخدمة العسكرية استعدادا للحرب العاملية ٔالاو

ن، حيث جّندت فرنسا العمال   خاصة وأّن فرنسا لم تكن سابقا الوجهة املفضلة للجزائري
ن ي مجال الصناعة واملناجم خاصة بعد ا اصدار 12الجزائري  15قانون   مما ضاعف عددهم 

ر من الناحية  الذي 1914يوليو  ى فرنسا، وهذه الهجرة تعت يسمح بحرية الهجرة من الجزائر إ
رت أّن  ي حدود البلد الواحد وهو فرنسا بعد أن اعت الجزائر مقاطعة  القانونية هجرة داخلية 

ن  فرنسية، وبناء عليه يمكن للقوى العاملة الجزائرية أن تطالب بحقوق مساوية للمواطن
ي ٔالاجور  ن  يوالضمان  الاجتماعيةعانة وٕالا الفرنسي ، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما، الاجتما

رة الانكماش الاقتصادي كان يتم طردهم من  فالجزائريون لم يستطيعوا املطالبة بذلك وخالل ف
  .العمل باعتبارهم عماال أجانب

ي اتجنيد القسري ال منحوبذلك ي ن  لخدمة العسكرية تلبية لحاجيات العمل و للجزائري
فقد بدأ . عنصري ونموهفكرة حول أصل نشأة التمي ال ،والقوات املسلحة الفرنسية الاقتصاد

ر ٔالا ي يصّ وروباملجتمع ٔالا  م غرباء أو دخالءنف املهاجرين غ ن بأ وكان عدد املهاجرين  .وروبي
ن قد ارتفع من  ى  عشية13000الجزائري ى ا ى  1930ي عام  130000الحرب العاملية الاو وا

  .196213عام  350.000و 1950عام  250000
ي ظل توقيع قانون  ن بعد الاستقالل  ى الرغم  1968واستمرت هجرة الجزائري للهجرة ع

ي عام  رو  ى بلدهم 1977من محاولة وزير الهجرة الفرنس ليونيل ستول ن إ  14إعادة الجزائري
ي ذلك، واملالحظ أّن حقبة السبعينات شهدت تصاعد التوترالكنه ف ت العرقية والتمي شل 

ن واملغاربة والاعتداءاتالعنصري،  ي فرنسا وخاصة الجزائري رة ضد العمال املهاجرين    .الكث
ي ى فرنسا و ا كقنوات للهجرة إ   :15واليوم توجد ثالث طرق يسمح 

 .اطن فرنسمو /لم شمل العائلة والزواج بمواطنة  -

 .هجرة العمال ذوي املهارات العالية -

 .اللجوء السياس -
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ي فرنسااتجاه . "تميال"أسباب نشأة  -2 ن    الجزائري
ي فرنسا، الذي " تمي"هرت كلمة ظ ي املعجم العادي للعمل العام  اية التسعينات  ي 

ا ى أ ا بسبب ٔالاصل الحقيقي« : فّسرها ع ر مرغوب ف رض لألشخاص  معاملة غ ، 16»أو املف
ي دوائر سياسية ودراسات  وتحقيقات  رة بدأ النقاش أيضا حول موضوع التمي  خالل هذه الف

  .صحفية فرنسية 
دف بشكل عام " التمي"وأصبح  كأداة شاملة ال ترتبط بالضرورة بمسألة املنشأ، فقد تس

ي املعاملة، ى عدم املساواة  ي يؤدي إ ر شر يمكن أن يكون هذا املعيار الجنس،  أي معيار غ
، العضوية النقابية ي املواقف أو  17الخ...العمر، التوجه السياس ى تعصب  ال تتحّول غالبا إ

ى  الاتجاه يؤ املنطوي ع ي شكل  ال ر الذي يظهر  ي للتفك  ممارسات ومواقفالفردي أو الجما
راف بحقو  ا احتقار ٓالاخر وعدم الاع متة ينطوي عل   .قه وإنسانيتهم

ره ،  ى مساواته مع غ ى الجنسية الفرنسية ال يّدل بالضرورة ع إّن حصول الجزائري ع
ن الذين  ى الرغم من اكتساب صفة املواطن لكن يظهر الفرنسيون عدم قبول للمسلم فع

ويظهر ذلك من خالل  ،18يشكلون أقلية وال يعاملون بطريقة متساوية من قبل املجتمع الفرنس
ن عامة  ية ضد املهاجرين املسلم ي إجراءات تمي ى املقاربة الانتقائية املجّسدة  عودة فرنسا إ

ي ي فرنسا ما ي ية  ن التمي ن خاصة، ومن أبرز القوان   :والجزائري

ن ":  بالهجرة والاندماج والجنسية"املتعلق  672/2011القانون رقم  - املعدل للقوان
ى الجنسية الفرنسية املتمثلة السابقة  ن للحصول ع رشح ى امل الذي يفرض شروطا ع

ى عقد الحقوق : ي معرفة التاريخ والثقافة، واملجتمع الفرنس وكذا ٕالامضاء ع
 .19والواجبات

ي  - ي فرنسا الصادر  ي املدارس العامة  تمنع  :2004مارس4قانون منع الرموز الدينية 
رهن م ي بموجبه الجزائريات وغ ي فرنسا من ارتداء الحجاب  ن املسلمات املقيمات 

ي املواطنة الفرنسية  ى مع مبدأ املساواة  ربوية الفرنسية، وهذا ما يتنا املؤسسات ال
ى درجات رة تحتوي ع  .حيث تصبح هذه ٔالاخ

ي ٔالاماكن العامة - ر إتم  :قانون منع ارتداء النقاب  ي سبتم رملان الفرنس  قراره من ال
راح من الرئيس الفرنس ساركوزي  2010 ي مكان "باق فإذا ضبطت امرأة تغطي وجهها 

ا غرامة بقيمة  أو يتم اخضاعها لدورة توعية عن املواطنة، /أورو و 150عام تفرض عل
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ى ارتداء النقاب تفرض عليه غرامة بقيمة  ر امرأة ع أورو  30000وأي شخص يج
 .20"وسجن ملدة سنة

ر من دول الاتحاوقد أظهرت ٔالابحاث ال ي كث ي للشغل  د ٔالاوروبي  أجراها املكتب الدو
ا فرنسا أسلوب ٕالا ي سوق الشوم ى ثالث مراحلقصاء  ، واملقابلة مع  الاسم: غل والذي يتم ع

ائي  préférence)هذا التمي يزكيه جانب من التفضيل الوط . املرشح للعمل، ثم ٕالاقرار ال
nationale)،  امات فرنسا باعتبارها جزء م تحاد ٔالاوروبي ال ن ٕالاوذلك ما يتناقض مع ال

ى املساواة  ي بنودها ع ى اتفاقيات شراكة مع الدول املتوسطية الجنوبية، وال تنص  وقعت ع
ن ن املهاجرين و السكان  املحلي   . 21ي سوق العمل ب

ي فرنسا أخطر ومما ال شك فيه، أنه ليس هناك عامل يحول دون اندم اج املهاجر الجزائري 
ي أوروبا عموما تبعا ملا كشفت عنه   ي ظاهرة مرضية تزداد  من العنصرية والتعصب ضد ٓالاخر و

، ال أبرزت أّن معظم سكان الاتحاد ٔالاوروبي ترى "املرصد ٔالاوروبي للظواهر العنصرية"تقارير 
رة أّن هناك حدودا  لتقبل أشخاص من جنسيات وديانات ضرورة التقليص من الهجرة، معت

ر جالية جزائرية ى أك ي فرنسا ال تتوفر ع   .وثقافات أجنبية، وباألخص 
ا  أّن ثلث العمال ٔالاجراء " الهيئة العليا ملناهضة التمي"وقد استخلصت دراسة قامت 

ى مواطنات من أ ى الرغم من اسناد بعض املناصب الوزارية إ صل أجن يعانون جراء التمي ع
  .22مثل الجزائرية فضيلة عمارة

ى وقع هلع  الجالية- تزالوما - وخالل ٔالاشهر املاضَية، عاشت  الجزائرية املقيمة بفرنسا ع
َرين بعد تنامي ظاهرة  ي مدن فرنسية  الاعتداءوفزع كب م، إثر تسجيل جرائم قتل متنوعة  عل

م، شخصاً  11مثل مرسيليا وليون والعاصمة باريس، حيث ُقتل  ينحدرون من محافظة  تسعة م
خنشلة وحدها، و مهاجر ال تزال هويته مجهولة، وتعالت ٔالاصوات املطالبة بضرورة الكشف عن 

ن بشكل خاص؟  داف الجزائري   .23من يقف وراء هذه العمليات، وملاذا يتم اس
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ي املواثيق الدولية: ثالثا ن    ضمانات حماية حقوق الرعايا الجزائري
ر قنوات التعاون  –أ    التدخل ع

ة أساسية ملعالجة مواطن ضعف املهاجرين، حيث تكون هناك  ي رك يعد التعاون الدو
ن  ن الجزائرية والفرنسية، فضال عن تقاسم املسؤوليات ب ن الحكومت ركة ب مسؤولية مش

  .الحكومات واملهاجرين أنفسهم
ومن الضروري تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة ٔالاخرى كالقطاع الخاص واملجتمع املدني، 

ر الحكومية حيث  ي 24هذا التعاون  تحقق جهودواملنظمات غ   : ما ي

سياسات داخلية تّيسر حصول  أي وضع(الهيكلية  و عدم املساواةالحد من التمي  -
ى الخدمات وآليات  املهاجرين وأفراد  ) . الخ..الحماية الاجتماعية أسرهم ع

رام حقوق ٕالانسان املهاجر - ن سيادة القانون واح  .تحس

 .25ضمان أطر وسياسات وممارسات مناسبة إلدارة الهجرة  -
ي هذا رة لجعل ال و ي  -دول املستقبلة السياق، تبذل السلطات الجزائرية جهودا كب و 

ا ي مجال الهجرة، للحص –فرنسا  مقدم ر تعاونا  ى تنازالت وعهود مرتبطة بحسن أك ا ع ول م
ن ظروفهم، وفسح ا ي املجتمعات  والاندماجملجال أمامهم للعمل معاملة املهاجرين وتحس

ي  ي قبول إاملستقبلة  طار املفاوضات ال ال تزال جارية  بسبب الصعوبة ال تجدها الجزائر 
رها الدولة الجزائرية ا  الصيغ ال تطرحها فرنسا، وتعت ي حق مهاجر   .26مجحفة 

ى اتفاقية الشراكة  فبعد سلسلة طويلة من املفاوضات وقعت الجزائر بصفة رسمية ع
ي بمدينة فالنسيا ٕالا  2001أفريل  22ٔالاورومتوسطية يوم  ّ التنفيذ   01سبانية، لتدخل ح

ر  ي والثقا2005سبتم ى مجاالت التعاون الاجتما ا ع ن ، وقد نص الباب السادس م ي ب
م مع العمال  ن النظام القانوني للعمال املهاجرين ومساوا ن، ال تتضمن ضرورة تحس الطرف

ر الشرعية ر قصد مكافحة الهجرة غ ن، وتنقل ٔالاشخاص مع اتخاذ كافة التداب   .املحلي
ي كذلك تضمن الباب الثامن أحكاما تتعلق بمحاربة ال طار إتمي العنصري، وكره ٔالاجانب 

ى تنفيذ إ ر الحسن لكل  الاتفاقنشاء مجلس شراكة يتو ى الس ، وتسوية الخالفات والسهر ع
ن الجزائر ودول الاتحاد ٔالاوروبي رك ب   .27القضايا ذات الاهتمام املش

ن الجزائر وفرنسا ا ركة ب أفريل  10ملنعقدة يوم كما أدى تشكيل اللجنة الحكومية املش
ى 2016 ن، باإلضافة ٕالا  استحداث مساعدة إلعادة إ ي للمهاجرين الجزائري ي والاجتما دماج العائ
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ي  ن  ي املجال الدي ال سيما ما تعلق بتكوين ٔالائمة واملرشدين الناشط ى تعزيز التعاون الثنائي  إ
الفرنسية حول القضايا الدينية  –فرنسا استكماال لالجتماع ٔالاول ملجموعة العمل الجزائرية 

ي    .  بالجزائر 2015بر أكتو  8املنعقد 
  

ى قواعد الحماية الدولية  –ب    اللجوء إ
ر ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان القاعدة ٔالاساسية لتنظيم حقوق الرعايا ٔالاجانب،  يعت
رام حقوق ٕالانسان من خالل نص الفقرة الثالثة من  وقد طرح ميثاق ٔالامم املتحدة مسألة اح

ى رام حقوق ٕالانسان والحريات  «: املادة ٔالاو ى الدول تعزيز اح ى  ع للناس جميعا، والتشجيع ع
ن الرجال والنساء  إذلك    .»طالقا بال تمي بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق ب

ي الصادر عام إوبموجب  ، ال تملك أي دولة أو مجموعة من 1971عالن مبادئ القانون الدو
ي القيام بأي نشاط يتوجه نحو خص كان الحالدول، وال يملك أي ش ر قانوني إق  لغاء أو تقييد غ

ا رف    . 28ألي من حقوق ٕالانسان املع
ى  29وبموجب عضوية كل من الجزائر ي منظمة ٔالامم املتحدة، وتوقيعهما ع وفرنسا 
ي ، العه1948ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان : املعاهدات املتعلقة بحقوق ٕالانسان أبرزها د الدو

ي الخاص بالحقوق الاقتصادية 1966الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  ، والعهد الدو
ى التمي العنصري ، والقض1966والاجتماعية والثقافية  ى كل أكال  ،1965اء ع والقضاء ع

ى أية اتفاقية دولية يعد  .1979التمي ضد املرأة  وبالنسبة للدول ٔالاطراف فإّن التصديق ع
ام من طبم ى نصوص ثابة ال ن ماثيوز أكّدت  الاتفاقية حيثرف الدولة باملوافقة ع  كريست

ى أهمية  ن العام للهجرة الدولية ع ي مكتب املمثل الخاص لألم ي شؤون السياسات  املستشارة 
ا، امات ال تم التعهد  راء  تنفيذ الال ى أجهزة مشكلة  من خ ويكون عن طريق لجوء الجزائر إ

ي ي كالتا ي اطار ما يسم بأجهزة الاتفاقيات و ن  ن مستقل ن ومحقق      : وممثل
  ر مستقل تقوم بدراسة  18من  مكّونة: ٕالانسانلجنة حقوق اماتخب ي مجال  الا والشكاوى 

 .خرق الحقوق املدنية والسياسية
 ى كل أشكال التمي العنصري  لجنة ى  الاتفاقيةتراقب تطبيق  :القضاء ع الدولية للقضاء ع

ي تتكّون من  ر يعّدون مالحظات  18كل أشكال التمي العنصري، و ىخب  .الدول  وتوصيات إ
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 ن  10، تتكون من 1987أنشئت سنة  :لجنة مناهضة التعذيب راء منتخب راعخ الّسري  باالق
ي نوات س 4ملدة  ي السنة، يمكن الاتفاقيةمن طرف الدول ٔالاعضاء  ن  ي جنيف مرت ، وتجتمع 

ا التعذيب ؤالاعمال القاسية ي الدول ال تمارس حس  .30أن تفتح اللجنة تحقيقات 
 ي جهاز تابع ملنظمة ٔالامم املتحدة يتكون من  :لجنة العمال املهاجرين راء، 10و مهمته  خ

م  .مراقبة تطبيق اتفاقية العمال املهاجرين، وحماية ذو
ي  ى اللجنة املختصة ضد الدولة ٔالاخرى الطرف  وتتخذ الشكوى شكل التبليغ واملراسلة مّوجهة إ

ي   : 31الاتفاقية بخصوص خرقها لنصوص الاتفاقية، وتكون ٕالاجراءات كالتا

ى الدولة الشاكية لزامية تقديم الدولة املخلة بنصوص الاتفاقيةإ -  .لتوضيحات إ

اع  - ى حل  –يرفع ال ى اللجنة ا –ي حال عدم الوصول إ ملعنية بعد موافقة الدولتان إ
ى   .اللجنة اختصاصع

ن لهذا  -  .فإّن اللجنة ال تتلقى الشكوى  الاختصاصي حال عدم قبول الدولت

اع عن طريق  –املقبولة –تعمل اللجنة  - ى حل ال  الوسائل الودية والسماع لألطراف،ع
اع اء ال ا، وقبولها إنشاء لجنة للتوفيق من أجل ا  .وتلقي توضيحات م

ا  كإجراء رقابي يتبع بإصدار تقارير وتوصيات ليات  الدولية يكون إّم نالحظ أن تفعيل ٓالا
العضوية  للدول مما ال يتبع بالضرورة بفعل عقابي خاصة إذا تعلق ٔالامر بإحدى الدول ذات

ي  ي ٔالامم املتحدة مثل فرنسا، ومن ناحية أخرى ارتباط النظر  الدائمة وتملك حق الفيتو 
ا يشكل  ن الشاكية واملشتكى عل ي لجنة العمال املهاجرين بشرط قبول كال الدولت الشكاوي  

اكا رض  الطرف الثاني و ينفي وجود ان ي حق عائقا أمام عمل هذه اللجنة، حيث غالبا ما يع ت 
ي أراضيه   .   الرعايا ٔالاجانب املوجودين 

  
رام فرنسا لالتفاقيات ال –ج    دولية املتعلقة بحقوق املهاجرينمظاهر اح

ي  "ٔالاصل"أو " العرق "إّن الحقوق املتساوية لألفراد دون تمي بسبب  ي قاعدة أساسية 
ي ديباجة الدستور  فكل إنسان بغض النظر عن العرق، الدين، أو املعتقد  الجمهورية الفرنسية 

ر قابلة للتصرف، حيث تنص املادة  ى أّن  01لديه حقوق مقدسة غ من الدستور الفرنس ع
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ن دون تمي من ٔالاص"الجمهورية تضمن  ل أو العرق أو املساواة أمام القانون لجميع املواطن
  ".الدين

ا فرنسا أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء  الاتفاقياتوقد ساهمت  الدولية ال صادقت عل
ى جميع أشكال التمي العنصري ال ي عام ع ا فرنسا  وكذلك اتفاقية  ،1971 وقعت عل

ي مجال الاستخدام واملهنة ال ا ي منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتفرقة  ا فرنسا  نضمت إل
  .1981عام 

اماتهذه  ا كإدراج جريمة  الال ي تشريعا رها دفعت فرنسا لسن مواد إلدانة التمي  وغ
ي عام  ي قانون العقوبات   بموجب قانون مكافحة العنصرية املعروف بقانون  1972التمي 

ى قانون حرية العمل املعروف بقان (Loi PLEVEN ) بلفن بموجب سن )  Auroux( ون باإلضافة إ
ي العمل 1982من قانون العمل الفرنس سنة  122- 45املادة    .32ال تحظر التمي 

ى تحديث ٕالاطار القانوني واملؤسس  ات الاتفاقيات الدولية السابقة الذكر إ وقد أّدت توج
ي ي فرنسا من خالل ما ي   : ملكافحة التمي 

ر  16قانون  صدار إ - املكمل ألحكام مكافحة بشأن املكافحة ضد التمي  2001نوفم
ي القانون الفرنس وتحديدا املواد   .من قانون العقوبات 122- 45التمي املدرجة أساسا 

ا ضد ٔالاشخاص : " من قانون العقوبات 01 – 225ووفقا للمادة  يشكل تمي
ى أساس أصلهم، جنسهم، مظهرهم  ن ع ي، الطبيعي م، وضعهم الص الجسدي، لق

م، خصائصهم ال ،اعاق م، التوجه الجنس م السياسية،  وراثية، عادا م، آرا س
ن أو  ى مجموعة عرقية، أمة، جنس مع م النقابية، العضوية أو عدم الانتماء إ أنشط

  ".دين
من قانون العقوبات تطبق جريمة التمي ضد أي شخص  02- 225ا املادة أّم 
  .يورو 45000ة جسدية أو معنوية بالسجن ملدة ثالث سنوات وغرامة قدرها بعقوب

ي سلطة إدارية ) HALDE(تأسيس الهيئة العليا ملناهضة التمي من أجل املساواة  - و
ر  30مستقلة، تأسست بموجب قانون  ا مهام تعزيز مبدأ 2004ديسم ، أسند إل

البحوث من أجل تشجيع املمارسة املساواة عن طريق إجراءات الاتصال، املسوحات و 
ى تقديم التوصيات وتقديم تقرير سنوي للحكومة  ي هذا املجال، باإلضافة إ  .33الجّيدة 

ي :قانون الجنسية الفرنس -  :34والذي شمل مجموعة من النقاط أبرزها ما ي
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 ، ى القانون املدني الفرنس وهو ما  ضم هذا القانون إجراءات وشروط الجنسية إ
ي نظر البعض ألنه سيجعل الجنسية حقا للمواطن يمكنه املطالبة به ر مكسبا    .اعت

  ى قانون الدم والرابطة املزدوجة لألرض ورابطة ارتكاز قانون الجنسية الفرنس ع
ر انفتاحا، الذي  ن الجنسية ٔالاك ن قوان ي خاصية تجعله من ب ٔالارض البسيطة، و

ي فرنسايّسهل عملية منح الجنسي ن  رة من املقيم   .ة، واستكمال املواطنة لفئة كب

ن العمل الفرنسية - ى   :قوان م ، وع ى حقوق العمال وواجبا ن ع تنص هذه القوان
ي مختلف املجاالت املتعلقة  ن والعامالت  ن العامل ي ٔالاجور، واملساواة ب م  مساوا

ى املناصب السياسية  .باألجور والوصول إ

ن الرائدة ال منحت حماية واسعة  :حة العنف ضد النساءقانون مكاف - وهو من القوان
ي فرنسا، وهذا قبل تعرضها ألعمال العنف وبعده بمختلف  للنساء الرعايا ٔالاجنبيات 

ا ى مرتكب ى عقوبات شديدة ع  .35أشكاله حيث ينص ع
 

  خاتمة
ي أوروبا االز  ر إشكالية من حيث حدود لت قضية تدخل الدولة الجزائرية لحماية رعاياها  تث

ا الجزائر والدول املستقبلة، فقد  وجدنا  الاتفاقياتمكانيات تفعيل إو  الدولية ال صادقت عل
ية وصلت بفعل بعض  ى ممارسات تمي ي فرنسا يتعرضون إ ن  ن املقيم أّن املهاجرين الجزائري

ى أعمال عنف وتصفية جسدية، كما ٔالافكار املتعصبة ال يحملها السكان ٔالاوروبيون املحليون إ
ي ظل  ا الدينية كحق من حقوقها  ي فرنسا من سلب ملمارسة  حري تعاني املهاجرة الجزائرية 

ي الخارج، تبعا لعدم   ن  غياب لسياسة جزائرية واضحة تظهر مبدأ الحماية للرعايا الجزائري
ي  ي صدار الشكاوي لدى اللجان الدولية املختإاتباع الصرامة  صة واملطالبة الجدية بالتحقيق 

ى تصاعد خطر  ي فرنسا، مما يؤدي إ اكات ال يتعرض لها رعاياها  اكاتملفات الان ال  الان
ى ٓالالية  ي فرنسا نظرا لضعف لجوء الدولة الجزائرية إ يتعرض لها الجزائريون املقيمون 

ر السفارة الجزائرية القانونية الدولية للدفاع عن رعاياها واكتفاء الجزائر ب ر الدبلوماسية ع التداب
ي ن الرعايا ضد والتعصب التمي  محاربة فإّن  ي فرنسا ، وبالتا ى أوروبا ي الجزائري  ٔالاخص وع

ى الرقابي لدورها الجزائرية الدولة بممارسة يرتبط أن يجب فرنسا ي  الاتفاقيات تنفيذ ع
ا صادق ال الدولية واملواثيق   .انالطرف عل
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  *؟الحماية الدبلوماسية مظهر لحماية السيادة الوطنية أم مخافة من التدخل ٔالاجن

  
 )1( محمد ٔالاخضركرام 

 ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1(
 جامعة حّمه لخضر، الوادي، الجزائر

  :لخصامل
ة موضوع مدى تأثر الحماية الدبلوماسية بما لحق السيادة الوطنية من دراستناقش هذه ال

ما ن كل م رابط ب رز بداية عالقة ال يثم بعد ذلك . تحوالت، حيث ت  استشراف تبحث دوا
ر بفعل الدبلوماسية الحماية فكرة اضمحالل راوأ .السيادة مفهوم تغ  تحول  استشراف دعائم خ
ى بقاء ٕالا  .التدخل أشكال من شكل ىإ الدبلوماسية الحماية را إ ن قائمة بفعل لنتوصل أخ مكانيت

ى الساحة الدولية من أحداث ي بما يجري ع رى  تأثر القانون الدو . السيما سلوكيات الدول الك
ى الدول املسارعة أوال إولكي ال يحصل أي من هاذين الاحتمال فاقية ى اعتماد نص اتن يجب ع

ن الحماية الدبلوماسية والعمل ى تفعيل تلك الاتفاقية ثانيا دولية تق   .ع
  : الكلمات املفتاحية

ي ،قانون  ،سيادة ،تدخل ،دبلوماسية، حماية   .دو
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Diplomatic Protection is a Manifestation of the Protection of National 
Sovereignty or of Foreign Interference 

Abstract: 
This study will discuss the extent to which diplomatic protection is affected by 

the changes in national sovereignty. It then examines the reasons for the prospect of 
the dissolution of the idea of diplomatic protection by changing the concept of 
sovereignty. Finally, the prospect of diplomatic protection turning into a form of 
intervention. The study concludes that the two possibilities remain in place because 
international law is affected by the events taking place in the international arena, 
especially the behavior of the major countries. In order to avoid any of these two 
possibilities, States must firstly proceed to adopt the text of an international 
convention that codifies diplomatic protection and, secondly, to activate that 
convention. 
Key words:  
Protection, Diplomacy, Interference,  Sovereignty, Law, International. 
 

La protection diplomatique : 
Une manifestation de la protection de la souveraineté nationale ou une 

crainte de l'ingérence étrangère ? 
Résumé :  

Cette intervention examinera dans quelle mesure la protection diplomatique est 
affectée par les modifications de la souveraineté nationale. Il examine ensuite les 
raisons de la perspective de la dissolution de l'idée de protection diplomatique en 
modifiant le concept de souveraineté. Enfin, la perspective de voir la protection 
diplomatique se transformer en une forme d’intervention. L'étude conclut que les 
deux possibilités restent en place car le droit international est affecté par les 
événements qui se déroulent sur la scène internationale, en particulier le 
comportement des principaux pays. Pour éviter l'une de ces deux possibilités, les 
États doivent d'abord adopter le texte d'une convention internationale codifiant la 
protection diplomatique et, deuxièmement, activer cette convention. 
Mots clés: 
Protection, Diplomatie, Ingérence, Souveraineté, Droit, International. 
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  مقدمة
ي منظومة حقوق ٕالاكان للت ى سيادة والداخلية بالغ ٔالانسان الدولية حوالت العميقة  ثر ع

ر من كتاب وفقهاء وذلك . الدول ال بدأت تتقلص شيئا فشيئا بفعل تلك التحوالت ما دعا الكث
ي والقانون الدستوري ال ى اعتبار أنّ إقانون الدو ه ى تناول هذا املوضوع بالدراسة والبحث ع

ييشكل نقطة نفاذية والت ي والدو ن القانون الداخ ي محاوالت اختلف منظورها ، قاء ب
ا   .ومقاربا

ي ة كمحاولة الستعراض أثر التحوالت دراسوتأتي هذه ال  ا مبادئ القانوني الدو ال شهد
ي القانون الدستوري بفعل تطور املنظومة  رة  من جهة، والتطورات ال مست قواعد كث

الحصول  -مهما كانت جنسيته -نسان وما جاءت به من آليات تكفل للشخص ٕالاالدولية لحقوق 
ى حقه و  ان كان ٔالا إع ي مواجهة الدولة ال يتمتع بجنسي لذلك تتسابق الدول وتبعا . مر 

اإجميعها اليوم  ن عل ا وجميع الرعايا ٔالاجانب املقيم   .ى تجسيد حماية فعلية ملواطن
ا الدولة لضمان ية الدبلوماسية كمفهوم عام كل ٕالا وتجمع الحما جراءات ال تقوم 

ا الما يشمل كل ٕالا  ذاوه. جدين بالخارجحقوق رعاياها املتوا بعثات جراءات ال تقوم 
ي  ا كواحدة من مهام تلك البعثات ما عدا إالدبلوماسية والقنصلية  طار حماية مصالح رعايا دول

ا باملساعدة القنصلية، باإلضافة ي مطالبة دولة  ى مع آخر يتعلق بحق الدولةإ ما يتعلق م
ي بإنصاأ اكات حقوقهم من قبل تلك الدولة خرى أمام القضاء الدو ف رعاياها الذين تعرضوا الن

  .1والتعويض عما لحقهم من ضرر  وهو املع ضيق للحماية الدبلوماسية
ر حماية  رها من الدول قامت بالعديد من الخطوات الجادة من أجل توف والجزائر كغ

ي ال رام حقوق ٔالا  ،خارجلرعاياها  ى وكفالة اح ر كل قليمها إجانب املتواجدين ع من خالل توف
ال توفرها البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، ال سيما تلك التعليمات وسائل الحماية 

ن ومتابعة  عن دة الصادرةاملشّد  رام حقوق الرعايا الجزائري وزارة الخارجية بضرورة اح
م واملس ا من جهة والقيام بمباشرة إسلطات الدولة املوفد التعاون مع ها بى حلّ إارعة انشغاال ل

ك حقوقهم من جهة ثانية ي مواجهة كل دولة تن   .دعوى الحماية الدبلوماسية 
ي املسار املعتاد ال يسلكه املتضررون من إو   ر بعيد كانت الحماية الدبلوماسية  ى وقت غ

م و  ا بجنسي ا وال يتبعو ن هؤالء مّك  لكن التطور الحاصلجور الدول ال يقيمون عل
ام الدول ببذل جهد أى محاكم وهيئات إاملتضررين من اللجوء  ى ال خرى مختلفة؛ فأض
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ر ي توف ن عجزت عن تأديته سيجد املتضررون بديال إا تلك الحماية واجبا مؤكدا ،ألّ  مضاعف 
ا ا دولي. عن حماي ا لدى رعاياها ويؤثر فيه مكان   . امما يزعزع صور
ر حماأكما  ي ظل تصاعد موجات ٕالا ن عجز الدول عن توف ر العالمية لألجانب  ، رهاب ع

ن خاصة سيعيد فتح بابوكذا تزايد حاالت اختطاف ٔالا  التدخل من  جانب عامة والدبلوماسي
ي أغلب دول العالم . جنبية بحجة حماية رعاياهاجديد من قبل الدول ٔالا  ر بعيد عنا ما وقع  وغ

ي جورجيا ال  كانت مسرحا للتدخل باستخدام تلك الذريعة مثلما حصل من تدخل روسيا 
ي ليب 2008سنة  ي سوريا اليوميوما حدث  ي الجزائر عقب  ،ا سابقا ويحدث  وما كاد أن يحدث 

ر قاعدة    . بالجنوب الجزائري " تيقنتورين"حادثة تفج
يأوبذلك يمكن  ى هل ينتج عن تغ: ن نطرح الاشكال املوا ر مفهوم السيادة املطلقة ا
ي  نسبية اضمحالل ا من جديد  لنظرية الحماية الدبلوماسية؟ أم أن ذلك قد يعيد بع

  صورة تدخل؟
ى هذه الاشكالية سنقسم  ى ثالث محاور أساسيةدراستنا ولإلجابة ع   :ا

ن السيادة والحماية الدبلوماسية / 1    .تأصيل العالقة ب
ي /2 ر مفهوم السيادة دوا   .استشراف اضمحالل فكرة الحماية الدبلوماسية بفعل تغ
ى شكل من أشكال التدخل /3   .دعائم استشراف تحول الحماية الدبلوماسية ا

 
ن السيادة والحماية الدبلوماسية تأصيل: ٔالاول املحور    العالقة ب

رات ن التغي ى قواعد  ال تطرأ ينطلق هذا املحور من فكرة واقعية مفادها التالزم ب ع
ي اليوم نسان من تطور وما ظومة القانونية الدولية لحقوق ٕالابفعل ما لحق املن ،القانون الدو

ا وال يتمتعون  رهم ممن يقيمون عل ا وغ ي مواجهة مواطن نتج عنه من تقييد لسلطة الدول 
ا ي نطاق السيادة. بجنسي اية الدبلوماسية تشكل وملا كانت الحم. وما يشكله ذلك من تضييق 

 ّ را عن تلك السيادة فإ راتتعب رة من تغ وذلك ما ستوضحه . ا حتما ستتأثر بما يمس هاته ٔالاخ
ي كون السيادة  )أوال(دراسة ارتباط نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية بفكرة السيادة  ثم البحث 

  .)ثانيا(تعد الدافع ٔالاول ملمارسة الحماية الدبلوماسية 
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  ارتباط نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية بالسيادة :أوال
ي ى أساس تقوية مكانة الفرد  ا تقوم ع ي منطلقا مواجهة  كانت الحماية الدبلوماسية 

ى  كت تلك الدولة حقوقه ولم ينصفه إالدولة ال يتواجد ع ا كلما ان قليمها وال يتمتع بجنسي
ذا  ي  ي نيل تلك الحقوق، و املع تتقارب مع مع الحصانة الدبلوماسية ال تمنح قضاؤها 

ا من أجلإل تواجده بإقليم الدولة املوفد للمبعوث الدبلوماس خال ى  ل ا ع أن يؤدي عمله ف
ي أّن  ،أكمل وجه ما  ما يستند  ويكمن وجه التقارب فيما بي ى سيادة الدولة ال يتبعها إكال م

  .الفرد أو الدبلوماس
ي وهو الباعث  وارتباط الحماية الدبلوماسية بالسيادة أمر ى إى قيام بعض الفقهاء إج

ي محاولة تعريفهم للحماية الدبلوماسية مثلما فعل  عتمادالا  ى السيادة  جوزيف "ستاذ ٔالا ع
رت ا واحدة من مظاهر سيادة الدول املقررة لها ّ أبالذي عرف الحماية الدبلوماسية  "كاثب

ي العامبموجب ق   .2واعد القانون الدو
ر أّن  رات وتطورات  غ ن السيادة والحماية الدبلوماسية شهدت تغ تلك العالقة الوطيدة ب

ر املراحل التاريخية املختلفة ا ع ي . ي شكلها واستخداما حيث لم تعرف الحماية الدبلوماسية 
ر عإنّ ديمة بالشكل الذي نعرفه اليوم و الحضارات الق ا من خالل التدخالت العسكرية ما كان يع

ا الدول  ا -ال ترد  عن  كل ما يلحق رعاياها من اعتداء عند تواجدهم  -ال سيما القوية م
ي حق حاكمهم خارجها، ومنطلقها أّن    .أي مساس بالرعايا املوجودين بالخارج يعد تجاوزا 

ي التاريخ ٕالا  بإرسال جيش  "صم باهللاملعت"سالمي من قيام الخليفة العباس فما يروى 
ى املرأة املسلمة وقومها يعد من قبيل الحماية إعرمرم  ى بالد الروم لرد الاعتداء الذي وقع ع

ي التاريخ بل أّن . الدبلوماسية أو صورة أولية ملا سيتم اعتماده الحقا  وليست تلك الحادثة فريدة 
ا كتب التاريخ لنا ة لها ترو ن هذه . هنالك عددا من الوقائع املشا ر ب ولكن التقارب الكب

ن "الحادثة وواقع الحياة الدولية املعاصرة هو ما جعلها ذات أهمية بالغة جعلت الدكتور  حس
ي  : يدرجها ضمن مؤلفه املوسوم بـ "حنفي عمر دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة 

  .3 - عتصماهملنظرية الحماية الدبلوماسية الواجبة وا-لخارجا
ي العصر الحديث  وال  رة املعاصرة عن ذلك املع ولم تبتعد الحماية الدبلوماسية  ن إو  -ف

ى الدولة لصالح  - ى سلم إسلوب التدخل من عسكري أاختلف  ر واجبا ع حيث صارت تعت
ي أن تحرص رعاياها املتواجدين بالخارج كلما وقع الا  م بالخارج، ينب ى ممتلكا م أو ع عتداء عل
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ى تب مطالبات رعاياها بالخارج و  ي   ى الرغبةإومنطلق ذلك راجع . حماية مصالحهموفقا له ع
ي قسط مهم  نتماءباال تعزيز شعورهم  م ال تساهم  م من جهة وحماية الستثمارا والوالء لدول

  .  من مداخيل الدولة
ن  فقد بدأت ي التبلور نتاج كتابات العديد من الفقهاء واملهتم نظرية الحماية الدبلوماسية 

ي كتابه قانون ٔالامم   "إمريش دي فاتيل"من أمثال السويسري  ن كل من ألحق ضررا أالذي ورد 
ر مباشرةبمواطن تابع لدولة ما هو يض ى الدولة أن تكفل  ،ر بتلك الدولة بطريقة غ ويقع واجبا ع

ن . 4ة ذلك املواطنحماي اعات ال كانت تنشأ فيما ب وازداد تطبيق هذه الفكرة خالل ال
ى املستثمري ن الذين انتقلوا ا لتاسع عشر وبداية القرن مريكا الالتينية، أواخر القرن اأن ٔالاوروبي
م العديد .العشرين رض الاستنجاد ى إمما دعاهم  ،من الصعوبات مع الحكومات املحلية حيث اع

م من أي اعتداء رام حقوقهم هناك وحماي م لكفالة اح   .5بحكوما
نوكان الت ي بداية ٔالامر يأخذ شكل ا تدخال عسكريا باستخدام القوة الالزمة أو ّم إ: دخل 

ي حق أولئك املستثمرين ا  اكا راجع عن ان ى ال أو . ح التلويح باستخدامها إلجبار الدولة ع
ي تلك املنازعاتإقت الاحتكام تدخال سلميا ي وقد كان . ى جهات التحكيم التجاري للفصل 

ي تطوير ق د من املبادئ قرار العديإوكذا . واعد الحماية الدبلوماسيةلتلك الجهات دور جد هام 
اال تؤسس لحقوق ٔالا  ى اقليم دولة ال يحملون جنسي ولعل اهم تلك . جانب املتواجدين ع

ى اقليم دولة  "افروماتم"املبادئ مبدأ  ي حماية رعاياها املتواجدين ع الذي يقر بحق الدولة 
  .6أجنبية كلما لحقهم ضرر نتيجة أفعال أو اجراءات مخالفة للقانون 

ي مجال الحماية  ن تطورات عديدة  ن العامليت ن الحرب رة املمتدة ما ب وشهدت الف
الذي مّكن من اعتماد جملة من القواعد  1930بانعقاد مؤتمر الهاي سنة  االدبلوماسية بدء

ي . الخاصة بحماية حقوق الرعايا بالخارج ن  ى ما ألفه مختلف الكتاب املختص باإلضافة ا
ي مختلف  ي من أحكام  املوضوع من مؤلفات، ناهيك عما صدر عن املحكمة الدائمة للعدل الدو

ا   .7القضايا ال عرضت عل
اء الحرب العاملية الدولية ال باتت تشكل  تفاقياتالاديد من الثانية صيغت الع وبعد ان

ر مختلف ٔالا ساس القانوني لحماية حقوق ٔالا اليوم ٔالا  السيما قاعدة الحد ٔالادنى . صعدةجانب ع
ي معاملة ٔالاجانب ي مواجهة . من الحقوق  تلك القاعدة ال قيدت من السيادة املطلقة للدولة 
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ا محدودة   ا مستوى الحقوق أ يجب بجملة من الحقوق الٔالاجانب وجعل ن ال يتدنى ع
ا لألجن رف    .املع

ي مجال معاملة ٔالا و ال تقتصر القيود املفر  ى الدول  ى هذه القاعدة فقطوضة ع . جانب ع
ا الدولية سواء تلك الناتجة عن اتفاقيات دولية  اما ى جميع الدول الوفاء بال بل يقع واجبا ع

ى بالرعاية  ثنائية أو  متعددة ٔالاطراف ومراعاة ما يرد خاللها من شروط السيما شرط الدول ٔالاو
ي مستوى    .8لألجن الحقوق املقررةوشرط التبادل 

ن الارتباط أنظرية الحماية الدبلوماسية نجد  وباستعراضنا ألهم املراحل التاريخية لنشأة
ن السيادة سواء تعلق ٔالامر ببداية  ا وب اكات دولة ظهورها كوسيلة للر وثيق بي ى ان جنبية أد ع

ي موضوع السيادة ى إو أ، لحقوق الرعايا ر الحاصل  ي مجالها بالتغ رات الحاصلة  ارتباط التغي
ا بفصل تطور منظومة حقوق ٕالا والقيود ال تقررت   .نسانعل

  
رر أساس ملمارسة الحماية الدبلوماسية:ثانيا   السيادة م

رر استخدام وتفعيل للحماية  رر أو الدافع الذي ي ي امل ينتج عن اعتبار السيادة 
ما، وهو ٔالا الدبلوماسي ما فكلما تقلصت ة تثبيت الارتباط بي مر الذي يحدث تناسبا طرديا بي

وذلك ما يحتم علينا دراسة الحماية . معالم السيادة تضاءلت معها  فكرة الحماية الدبلوماسية
رر هدفه الدبلوم ي من جهةإاسية كم ى الصعيد الدو ا ع  .براز سيادة الدولة وفرض هيب

ي مواجهة سيادة دولة أخرى أواعتبارها من  ؤالامر . خرى وسيلة لتقوية مكانة ٔالافراد والشركات 
رير الحماية الدبلوماسية مرتبط ب ى هذا النحو يجعل ت ن وطنية ع فكرة السيادة من ناحيت

  .جنبيةأو 
ا   ر  ا الوسيلة ال تع فالسيادة الوطنية ترتبط بالحماية الدبلوماسية من حيث كو

ا ى حماية رعاياها بالخارج ووسيلة لزيادة الارتباط بي ا ع م  الدولة عن قدر م وتقوية وال وبي
ا الدولة أموال واستثمارات رعايّ ألها، كما  اها ا تعد أيضا واحدة من الوسائل ال تحم 

روة الوطنية سواء كذلك با اية املطاف جزء من ال ي  لطريق املوجودة بالخارج ال تشكل 
ر املباشر من خالل حماية املباشر نتاج استثمارات ٔالا شخاص العمومية العامة، أو بالطريق غ

ا  ن من موال املستثمريأالعوائد الجبائية ورسوم تحويالت موارد الخزينة العامة ال تدرها عل
  .ى الدولةإو 
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ا ارتباط فكرة الحماية الدبلوماسية بسيادة دولة أجنبية فمرجعه ضرورة حماية وأّم 
ر املتكافئة ى  العالقة غ ن سيادة الدولة ٔالاجنبية ع ا  خالل قليمها، إب ي مواجه وضعف الرعايا 

ا أو استثمارهمإ م ف ا إا بطريق مباشر خالل ما تتخذه  قام ا تدارا جاههم من ومؤسسا
رض فيه  مباشر  ر أو بطريق غ. داريةإجراءات قانونية و إ ا الذي يف ي أمن خالل قضا ن ينصفهم 

ي املنازعات ال  ،ليهإحال التجأوا  ر من ٔالاحيان عدم حياد القضاء  ي كث حيث يثبت الواقع 
ا أجن مقابل أشخاص وطنية خاصة أو عامة   .يكون أحد الخصوم ف

ن سيادة وبذ ى التماس ب نلك تقع الحماية الدبلوماسية ع رر  .دولت ى م فه بالدرجة ٔالاو
ا بالخارج وحماية مصالحهم ى مواطن ا ع مر الذي وهو ٔالا  ،يسمح للدولة من بسط رعاي

الخاصة بتنظيم العالقات الدبلوماسية والقنصلية ثنائية كانت أو  تفاقياتالاتستوجبه جميع 
ا اتفاقيتا فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  ي مقدم ،واتفاقية فيينا  1961متعددة ٔالاطراف و

  .1963للعالقات القنصلية لسنة 
ر كوسيلة لتقوية مركز الشخص ٔالاجن ّن أكما   الحماية الدبلوماسية من جهة ثانية تعت

ى  ي مواجهة سيادة دولة هو ليس ندا لها من جهة، وينازعها ع قليمها إطبيعيا كان أو اعتباريا 
ذلك ما جعل  ولعّل . الذي هو مجال محفوظ لها تمارس فيه ما تشاء من سلطات بكل حرية 

ي بالح الدولية تعّج  تفاقياتالا ها ن تصان وتحفظ بل ويتم اعتمادأقوق املقررة لألجانب ال ينب
ي التقا وصيانة ممتلكاته  ر من الدول السيما حق الاجن  ي الكث كمبادئ وقواعد دستورية 

  .من خطر املصادرة والتأميم ناهيك عن الحقوق املرتبطة بحياة الشخص وسالمته الجسدية
  
ر مفهوم : الثاني املحور  ي استشراف اضمحالل فكرة الحماية الدبلوماسية بفعل تغ دوا

  السيادة
ى فكرة الارتباط املنوه  ي ال تدعم إزيادة ع ي الفقرة السابقة توجد العديد من الدوا ا  ل

ر السيادة ا ونخص بالذكر . استشراف فرضية اضمحالل نظرية الحماية الدبلوماسية بفعل تغ م
ن ن أساسي ي ال ،ي مداخلتنا عامل ما تفضأولهما تنامي مكانة الفرد  ي، وثان يل قانون الدو

ر الحماية الدبلوماسيةٔالا   .شخاص عمليا استخدام الوسائل ٔالاخرى غ
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ي يقلل من حاجته للحماية الدبلوماسية   :أوال ي القانون الدو   تنامي مكانة الفرد 
ي التقليل من حاجة ٔالاشخاص للحماية  ى دور تنامي الشخصية القانونية للفرد  دوليا  يتج

ي م ى مستوى النصوص القانونية الدولية الدبلوماسية من قبل دولهم  ن أولهما ع ستوي
ي الاستثمار وحقوق الانسان ي مجا ي  ى مستوى الجانب العم ما ع   .والوطنية وثان

فبالنسبة للمستوى ٔالاول املرتبط بالنصوص القانونية فهو نتيجة متولدة عن تطور  
نسان عموما وباألجانب خاصة بدء بإقرار فكرة الحد ٕالااملنظومة القانونية الخاصة بحقوق 

ي معاملة ٔالا  دنىٔالا  ي  متيازاتالا ى إجانب وصوال من الحقوق  طار إاملقررة للمستثمرين ٔالاجانب، 
ي ٔالا  الاستثمار سياسات تحف   .والنصوص القانونية الداخليةالثنائية  تفاقياتالاجن املفرغة 

ي التعامل مع الدولة الجن يلقى الن كان ٔالا أفبعد  ر من العنت  ا وال يتمتع  كث يقيم عل
ا  ر أبجنسي ي التمتع بقدر ال يختلف كث تاحت له النصوص القانونية الدولية والوطنية الحق 

ن   .عن مقدار الحقوق املقررة للوطني
ة م وطنية هو تطبيق فكرة املعاملأب هذه النصوص سواء دولية كانت والدافع وراء ت

ي مقام أول يخص جميع حقوق ٕالابامل ر مختلف نسان ثل  ي التنقل ع . رجاء العالمأالسيما حقه 
ي املقام الثاني تس ى استقطاب ٔالا و جانب الذين يمتلكون املؤهالت املالية ى كل الدول اليوم ا

ى ت ا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، باالعتماد ع لك القدرات والعلمية لإلقامة أو الاستثمار ف
ي ال ي  ا أ يمتلكها أولئك ٔالاجانب و   .مس الحاجة ال

ى اوهو ٔالا  ي املصادقة ع رر رغبة تلك الدول  ى ضرورة مر الذي ي تفاقيات دولية تؤكد ع
رافالا  ى ٕالالألجا ع انب بقدر من الحقوق يشجعهم ع والغاية نفسها تستشف من . قبال عل

ا الداخلية لقدر من القواعد املحفزة الستقدام ٔالاجانب ن قواني ويعد شرط الثبات . خالل تضم
ي الداعم لفكرة ٔالامن القانوني الذي تؤكد عليه جميع اتفاقيات الاستثمار  واحدا من  التشري

رز ما أصبح للفرد م يأهم الضمانات التشريعية ال ت ي العصر الحا   . ن مكانة 
ي فإّن ّم أو  ى الصعيد العم ي  الواقع يثبت أّن  ا ع مكانة الفرد أصبحت مكانة مرموقة 

ا أمواله ا أو يستثمر ف ي العديد من املظاهر أهمها. مواجهة الدولة ال يقيم عل ى ذلك    :ويتج
م .1  .ليونة تعامل الدولة مع ٔالاجانب السيما املستثمرين م
ا رفضه  قبول   .2 ا الخضوعالدولة بشروط املستثمر ٔالاجن بما ف ي لقضا  . الداخ
ي مواجهة املستثمر ٔالا تغا الدولة عن مكان .3  .نجا كسلطة 
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ى قيامه إمر للند أمام الدولة ح وصل ٔالا وقوف املستثمر ٔالاجن موقف الند  .4
ا من أجل استيفاء ديونه املستحقة ى ممتلكا  .بالحجز ع

ر جدوى وفعالية من طريق  .5 بروز قنوات أخرى الستيفاء حقوق ٔالاجانب بشكل عام أك
 .ى املحاكم والهيئات املعنية بحقوق الانسانإالسيما اللجوء  الحماية الدبلوماسية
 حاجة الفرد لفكرة الحماية الدبلوماسية صارت ضئيلة جدا، وملا صار ٔالامر كذلك فإّن 

كت حقوقه  دون حاجة للحمادية  ةلكونه بات يتمتع بمكانة مرموقة تؤهله ملواجه الدولة ال ان
  .الدبلوماسية ال تقدمها له دولته

  
  ساليب ٔالاخرى خالف طريق الحماية الدبلوماسيةٔالا تفضيل ٔالاشخاص اعتماد  :ثانيا

ى  ظهر  ي ع ي القانون الدو ي مقابل تنامي مكانة الفرد  عمليا بجالء أثر تراجع سيادة الدولة 
ن أولهما تراجع اعتماد سبيل  استخدام نظرية الحماية الدبلوماسية من خالل مظهرين أساسي

ي حل . دعوى الحماية الدبلوماسية أمام املحاكم الدولية ى التحكيم  والثاني تزايد الاعتماد ع
  .ملنازعات الخاصة الدولية السيما منازعات الاستثمارا

راجع اعتماد دعاوى الحماية الدبلوما  ّن إسية أمام محكمة العدل الدولية، ففبالنسبة ل
ي القضايا املرفوعة يظهر جليا للمتتبع ملسار أحك رة ٔالا إام املحكمة  ي  الف ا  رة ندرة ل خ
ااستخدام دعوى الحماية الدب املقرر  "جون دوغارد"ستاذ ، وذلك ما أورده ٔالا لوماسية ضم
ي ي راجع عمليا وتفضيل ٔالاالخاص للجنة القانون الدو شخاص وخاصة املستثمرين ؤكد ذلك ال

ر الحماية الدبلوم رين اعتماد أساليب أخرى غ ي استيفاء حقوقهم معت اها أداة يّ إاسية 
ا كلما عجزت الوسائل ٔالاخرى عنإاحتياطية يلجؤون  م من حقوقهم  ل ويثب ذلك أيضا .تمكي

ي قضية  ي البند الثامن " ديالو"مما الحظته محكمة العدل الدولية حال نظرها  حيث ورد 
ي مجال منازعات الاستثمار ن تراجع دور الحماية الدبلوماسية كوسيلة انتصاف    .9والثمان

  
  شكل من أشكال التدخلى إتشراف تحول الحماية الدبلوماسية دعائم اس: املحور الثالث

ى هذه ٔالا  ن فكرة تتج ن أولهما دعامة تاريخية تنتج عن التقاطع ب ن جوهريت ي نقطت سباب 
ى أن التاريخ يثبت كون بداية إالحماية الدبلوماسية ال تستند حماية الرعايا بالخارج وفكرة 

ي صورة تدخل  الدعامة الثانية فه  اوأّم  .عسكري استخدام فكرة الحماية الدبلوماسية جاءت 
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ى املقارنة واملنطق مفادها من طبيعة واقعية تعت رها القواعد الحماي ّن أمد ع ة الدبلوماسية كغ
ي ظل الظروف واملستجدات املعاصرةٔالا  ر  ي قابلية للتغ ي القانون الدو   . ساسية 

  
ن فكرتي الحماي :أوال  ي ٕالاالتقارب ب   نسانية الدبلوماسية والتدخل الدو

ا بالتدخل العسكري حيث كان  ي بدايا لقد ارتبطت نشأة فكرة الحماية الدبلوماسية 
رداد  ى كل اعتداء يتعرض له  رعاياه بالخارج أو ح بالنسبة الس امللوك والحكام بالرد عسكريا ع
م لدى دول أخرى، وكانت تلك الحروب ال تعلن لذلك الغرض حروبا عادلة كما روى ذلك  ديو

ى الحقب التاريخية السابقة بل أنّ .  10"جروسيوس" ن ولم يكن ذلك حكرا ع ن الح ه يتكرر ب
رة املعاصرة، ولعّل  ي الف ن الدول  تج ما بات يعرف اليوم بالتدخل ذلك ما ان وٓالاخر استخدامه ب

  .نساني، أو التدخل لصالح الانسانيةٕالا
ا جراءات إنساني بوصفه مجموع  ما يتم من فالتدخل ٕالا قصرية مهما اختلفت طبيع

ا ارغام دولة معينة للعدول عم ا سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية ال يكون الهدف م
اكات لحقوق ٕالا نسان سواء كان وطنيا أو سان بغض النظر عن صفة ذلك ٕالانتقوم به من ان

ر هذا املفهوم ويمهد الطريق نحو ت.... أجنبيا قنينه كقاعدة من قواعد هو مع شامل يحاول تأط
ي املعاصر   . القانون الدو

ألن عددا من نساني بالشكل الصحيح املفهوم ال يعكس حقيقة التدخل ٕالاولكن هذا 
رهم يربطون هذا ...  "ماريو بيتاتي"ستاذ ؤالا  "محمد طلعت الغنيم"ستاذ الفقهاء من أمثال ٔالا  وغ

ي ٕالا. رجالنوع من التدخل بفكرة حماية الرعايا بالخا ى أنّ وهم يعرفون التدخل الدو ه نساني ع
ى تنفيذ الدولة لعمليات عسكرية مسلحة هد قليم دولة أخرى من إفها انقاذ رعايا املتواجدين ع

  .11خطر مؤكد ومباشر تتسبب فيه سلطات تلك الدولة
ي لدى أولئك الفقهاء تق ّن أومن التعريف السابق يتضح  ن مفهوم التدخل الدو اربا ب

ران وسيلتان مقررتان لصنسٕالا لح الدولة ح تحم ااني والحماية الدبلوماسية بوصفهما يعت
ما رعاياها ومصالحهم ي املفهوم هو منبع استشراف وهذا التق. بواسط تآكل فكرة  ّن أارب 

ي امل بوصفها-السيادة رام مكانة الدولة  يجتمع آخر قالع اح نسان تطور حقوق ٕالا لصالح-الدو
ي إسية لتتحول الباب حتما نحو توسيع نطاق الحماية الدبلومايفتح    .نسانيإى تدخل دو
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مكانية إمن ٔالاحداث التاريخية ال تثبت وليس كالمنا هذا مسألة نظرية بل هنالك العديد 
ي طبيعة الحماية الدبلوماسية ي  1900مثل تدخل ٔالاوروبية وروسيا واليابان سنة . ذلك التحول 

ا ثورة ضد ٔالا ن عندمالص ي الشؤون اا اندلعت ف لصينية حيث احتلت روسيا جانب وتدخلهم 
ن روسيا وجورجيا من عمليات عسكرية سنة . 12ا الصينيةر أغلب ٔالا  وما وقع من أحداث ما ب

ي اقليم أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 2008 ذا كان هذا إو .  13تذرعت فيه روسيا بحماية رعاياها 
ى حماية ٔالال التدخالت حا ي التدخالت الاملؤسسة ع ن فإن با ي العالم  شخاص الطبيعي تتم 

ي  ا ما    .التابعة للدول املتدخلة عتباريةالا شخاص تدخالت لحماية مصالح ٔالا الّ إي أغل
  
ى تشكّ : ثانيا ي ع ي الكالسيكيغلبة الطابع العر   ل قواعد القانون الدو

ي التقليدي،  ي تشكل أغلب قواعد القانون الدو ي املصدر الرئيس  ملا كان العرف الدو
ي مسألة معينة مدة زمنية مما  ن  اج سلوك مع ى ان وذلك باضطراد سلوك الجماعة الدولية ع
ي شكل معاهدات ا  ي مرحلة ثانية القيام بتقني ى الدول  ى، ويبقى ع ي مرحلة أو ا  ي بإلزامي  يو

  . دولية
رى -فقد يؤسس اضطراد قيام الدول  باستخدام حماية الرعايا بالخارج  - السيما الك

ذا  ي اتفاقيات دولية تقبل  ي سرعان ما يتم تقنينه  كذريعة للتدخل العسكري لظهور عرف دو
ي النوع من التدخل وتحول الحما   .ى تدخل عسكري إية الدبلوماسية من شكلها الحا

ي  االطرح بعيدوقد يبدو هذا  ي ظل وجود مبادئ القانون الدو ي اليوم  عن الواقع الدو
ا مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل ي مقدم ولكن تخلل هذه املبادئ وتراجعها هو ما . الحالية و

ى أهذا الطرح قابل للتحقق السيما و  يجعل ن هنالك العديد من الفقهاء والشخصيات البارزة ع
  .ن نادت بفكرة محدودية السيادة وضرورة تقييدهاألها و  قالساحة الدولية سب
ي"ن العام ٔالاسبق لألمم املتحدة ملسان ٔالا  ىفقد جاء ع العقيدة  إّن :" "بطرس بطرس غا

ي الواقع فه لم إالراسخة ال تعود  ى قرون والخاصة بالسيادة املطلقة والحصرية قد ولت و
ي عصرنا هو  إن من أهم.....تكن أبدا مطلقة كما تم تصورها نظريا عادة إاملتطلبات الفكرية 

ر بمسألة السيادة ي"ف. 14"التفك ادة نحو ي مقولته هذه يؤكد حتمية توجه السي "بطرس غا
ى مإالنسبية وهو ٔالامر الذي  رابط إوضوع الحماية الدبلوماسية وفقا ن وقع كانت تبعاته ع ى ال

ما الذي تمت ٕالا  ي إشارة بي   .املحور ٔالاول ليه 
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ر بعيد عن مقولة  ي"وغ ى لسان خليفته  "بطرس غا ي عنان"فقد جاء ع   إّن " :" القول  "كو
ى ٔالاقل من خالل قوى  ر أساسية تخضع إلعادة تعريف ع ي معناها ٔالاك سيادة الدولة 

ي ى إينظر ٓالان بشكل واسع  .العوملة والتعاون الدو ا وليس أا ّ أى الدول ع دوات لخدمة شعو
ي نفس . العكس ا الحرية ٔالاساسإالوقت فو ا ن سيادة الفرد وال أع  ية لكل فرد، ال ضم

ي إزاء حقوق  تفاقياتوالامم املتحدة ميثاق ٔالا  الالحقة تم تعزيزها من خالل تجديد وانتشار الو
ي التنامي لصالح التدخل لحماية ا .الفرد  ي سوف هذا املعيار الدو ن من الذبح الجما ملدني

ي ي طرح تحديات عميقة للمجتمع الدو رام سيادة الدولة ...يستمر بدون شك  بالنتيجة أصبح اح
ي ا وللقانون الدو رام هذه الدولة لحقوق مواطن إن هذه العبارة ال أوردها الدكتور  مرهونا باح

ي" ن ع ن تسييس القانون  "حس وقوننة السياسة تعزز فكرة بروز ي كتابه سيادة الدول ب
ي  ي جوهرها عن ما كان عليه ٔالامر  تحوالت جديدة وقواعد قانونية دولية جديدة تختلف 

ي التقليدي، ولعّل  ي حداها ستتعلق بتحويل إ القانون الدو ى إنمط الحماية الدبلوماسية الحا
ي ٕالا   . 15نسانيباب من أبواب التدخل الدو

 
  خاتمة

ن الحماية الدبلوماسية والسيادة هو الذي  ختاما ملا سبق يمكن القول أن الارتباط الوثيق ب
رة املعاصرة إلد العالقة التناسبية ال تف يو  ي الف ى تضاؤل أهمية الحماية الدبلوماسية 

ر سياقه يجب التنويه وح ال يفهم ا. جراء ما يلحق بالسيادة من تقييد ونسبية ي غ  ى أّن إملع 
ر مطروح اليوم بل أنّ اضمح ه مجرد استشراف ملا يمكن أن الل الحماية الدبلوماسية هو أمر غ

ي ظل التوجهات العامة للعالقات الدولية وما يحكمها من قواعد   . يحدث مستقبل 
ر قابل للجزم اليوم، فإّن  هذا ما قد يفتح الباب مرة أخرى لتعود الحماية  وملا كان ٔالامر غ

را عن معان ،ب جديدي ثو الدبلوماسية  ي عصور مضت أو تم  يال يختلف كث كانت مكرسة 
ي ي القانون الدو رات ال مست القواعد الكالسيكية  رة املعاصرة بفعل التغي ي الف ا    . استحدا

ي مناقشة  ي سيادة الدول، ليس  إموضوع تحول الحماية الدبلوماسية والخوض  ى تدخل 
ر املحض وا حداث الواقعية هنالك العديد من الظروف ؤالا  ّن إبل . اف املستقبلستشر وليد التفك

رة املعاصرة تثبت ذلك وتعزز من احتمالية ذلك التحول  ي الف التدخالت  فكّل . ال وقعت 
ى اقليمها -العسكرية ال تتم  تحت ذريعة حماية الرعايا  -دون اذن مسبق من الدولة املتدخل ع
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اعات املسلحة املوجودين بالخارج أو  م من مناطق ال م أو ح مجرد اجال ى سالم الحفاظ ع
ر املستقرة أو الكوارث الطبيعة  ر تجسيدا حقيقيا لهذا كلّ ...أو الظروف السياسية غ ها تعت

ي   .الاحتمال ودعما إلمكانية وقوع ذلك التحول بشكل ج
ر يمكن القول بأنّ  ي ٔالاخ وى الحماية الدبلوماسية ه رغم انحصار أهمية واستخدام دعو

ي بفعل وجو  ي الوقت الحا فإن ازدياد . خرى تحقق نفس الغرضأد قنوات السيما بالنسبة للفرد 
ا بالنسبة لألشخاص الاعتبا ي تنامي مستمر مما قد يدفع أهمي ى استعمالها كذريعة إرية 

  .للتدخل
ن القواعد الخاصة  بالحماية الدبلوماسية من وللحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال يجب تقن

خالل اعتماد مشروع املعاهدة املحددة لقواعد الحماية الدبلوماسية وال تتضمن عددا من 
وانعدام الجنسية وجنسية ازدواج الجنسية : الحلول للمشكالت ال يمكن أن تنشأ مستقبال مثل

ى دعوة جميع الدول . ري عتباالا الشخص  رامها، فال يكفي ا واحى التصديق علإوالحرص ع
ا، و نّ إى مشروع معاهدة و إالتوصل  ى املعاهدة بما  لزام الدول املصادقةإما يجب التصديق عل ع

ي هذه    .خرى ٔالا  الاتفاقياتوجميع  الاتفاقيةجاء 
را بضرورة املسارعة العتماد مشروع املعاهدة الخاصة بقواعد الحماية  ولذلك نو أخ

مآلها كمآل العديد من النصوص الدولية ٔالاخرى ال عطلت بسبب الدبلوماسية ح ال يكون 
رى ودول العالم الثالث مثل مشروع مدونة سلوك الشركات متعددة ( تضارب مصالح الدول الك

  ).الجنسيات
  

 :الهوامش
                                                 

ي  1 ى الرابط املجلد الثاني الجزء 2006راجع حولية لجنة القانون الدو  :ٔالاول متاحة ع
 legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2006_v2_p1.pdf   

ي خالد دبيس،  2   .472ص . العراق 20العدد  ،مجلة أهل البيت، "قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها"ع

ن حنفي عمر،/راجع مؤلف د  3 ي الخارج، حس نظرية الحماية الدبلوماسية - دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة 

ضة العربية القاهرة، -الواجبة وامعتصماه   .2005، دار ال

ي خالد دبيس،  4  .472، ص املرجع السابقع

ى الرابط ون دوغارد، املواد املتعلقة بالحماية الدبلوماسية،ج 5  Legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_a.pdf  :متاح ع

6 Roland Portmann, legal personality in international law, Cambridge University Press. 2010. p65. 
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ي ثوبه الجديد،  7 ي العام    .199ص ص . 2010،والتوزيع، عمانللنشر  دار وائلرشاد عارف السيد، القانون الدو

  .195-194، ص ص نفسهاملرجع  8

 .10ص .جون دوغارد، املرجع السابق  9

ي مخادمة، واجب التدخل الانساني، دار املتن للنشر و التوزيع ،ٔالاردن 10  . 10، ص 2011. محمد ع

ي، ٔالامم املتحدة 11 ي ٕالا معمر فيصل سليم خو  .14ص . 2011نساني، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، والتدخل الدو

ي  12 ،حيدر موس من ي العالقات الدولية القري دراسة العراق وليبيا أنموذجا املركز العربي : التدخل العسكري وآثاره 

ي، موسوعة .87ص .2018للنشر والتوزيع القاهرة  املؤسسة العربية للدراسات  1جالسياسة، نقال عن عبد الوهاب الكيا

روت    .881ص  ،2009والنشر ب

ي آسيا الوسطى والقوقاز، دار أي قاسم  13  .121ص .2016كتب لندن –دحمان، السياسة الخارجية الروسية 

ن تسييس القانون وقوننة السياسة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 14 ي، سيادة الدول ب ن ع   .135ص .2009. حس

  .املرجع نفسه 15
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ي الدول ٔالاوروبية ن  ر النظامي اك حقوق املهاجرين غ  *فعالية الحماية الدولية لوقف ان

  
 )1( خالدي فتيحة

ي محند اولحاج، البويرة،  جامعة ،"أ"أستاذة محاضرة قسم  )1( آك
 الجزائر

  :امللخص
ي ظل ممارسة الدول           اك حقوقهم ٕالانسانية،  ى ان ن إ ر النظامي يتعرض املهاجرون غ

ي كل املجاالت ٔالاوروبية املستقبلة للهجرة ضدهم أشكال الت  الاقتصاديةمي وٕالاقصاء 
، ٔالامر الذي يشكل تجاهال من هذه الدول لصكوك واتفاقيات حقوق ٕالانسان ال والاجتماعية

 .لهذه الفئة والاقتصادية والاجتماعيةحدا أدنى من الحقوق املدنية  كفلت
ن فراغا  ر النظامي وعليه يشكل واقع عدم وجود وثيقة دولية خاصة لحماية املهاجرين غ
ي هذا املقال فعالية  ي الدول املستقبلة، لذلك نبحث  ي ضعف وهشاشة مركزهم  ساهم 

اك حقوق امل ي الدول ٔالاوروبية املسالحماية الدولية لوقف ان ن  ر النظامي تقبلة هاجرين غ
ي إطار الصكوك  الدولية لحقوق ٕالانسان ال قدمت لهم حدا أدنى من  والاتفاقياتللهجرة 

ء،  ي الحماية باعتبارهم بشرا قبل كل  ى حماية حقوقهم  الدولية  الاتفاقياتباإلضافة إ
ناملعنية بالهجرة ال تبقى ضعيفة مقارنة بح ا لحقوق املهاجرين النظامي   .ماي

  :الكلمات املفتاحية
ر  ناملهاجرين غ ر الشرعية الهجرة، النظامي اك، املهاجرينالعمال ، غ ر  ان حقوق املهاجرين غ

ن   .النظامي
  
  
  
  
  

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 07/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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The Effectiveness of International Protection to Stop the Violation of the Rights 
of Irregular Migrants in European Countries 

Abstract: 
Irregular migrants are exposed to the violation of their human rights by 

European receiving countries which practice against them all forms of discrimination 
and exclusion in economic, social and other sectors. This fact is considered from 
these states as a disregard for human rights instruments and conventions, as they have 
guaranteed a minimum of civil, social and economic rights to this category. 

 Therefore, the absence of an international document relative to protect irregular 
migrants is considered as a gap, which has contributed to the weakness and the 
fragility of their status in the receiving countries.  

 In this article, we are trying to explore the effectiveness of international 
protection to halt the violation of irregular migrants’ rights in European receiving 
countries under international human rights instruments and conventions, which have 
accorded them minimum protection as considered them as human beings before 
everything. In addition, protecting their rights under international conventions 
concerning on migration, which remain weak compared to their protection of regular 
migrants rights. 
Keywords: 
Irregular migrants, Illegal immigration, Migrant workers, Violation of irregular 
migrants’ rights. 
 
L'efficacité de la protection internationale pour mettre fin à la violation des droits des 

migrants en situation irrégulière dans les pays européens  
Résumé : 

Les migrants en situation irrégulière sont exposés à la violation de leurs droits 
humains, de la part des pays européens qui pratiquent à leur encontre toutes les formes de 
discrimination et d’exclusion économiques, sociales et autres. Cette situation entamée par 
ces pays tend à ignorer les chartes et les conventions garantissant un minimum de droits 
civils, sociaux et économiques liés à cette catégorie. 

 Ainsi, l'absence d'un document international relatif à la protection des migrants en 
situation irrégulière, crée un vide qui a contribué à la vulnérabilité et à la fragilité de leur 
statut dans les Etats d'accueil. 
          Le présent article examine l'efficacité de la protection internationale pour mettre fin à 
la violation des droits des migrants en situation irrégulière dans les pays européens 
récepteurs, et ceci en vertu des chartes et des conventions internationaux relatifs aux droits 
de l'homme qui leur garantissent un minimum de protection , les considérant  comme étant 
des êtres humains avant tout. Par ailleurs, la protection de leurs droits évoquée par les 
conventions internationales relatives à l’immigration, demeure insuffisante par rapport au 
volet relatif à sa protection des droits des migrants en situation régulière.  
Mots clés: 
Migrants Irréguliers- Immigration Clandestine- Travailleurs Migrants- La Violation des 
droits des migrants irréguliers. 
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  مقدمــة
ي خاصة نحو أوروبا، وازداد معها حرص  ي وقتنا الحا ر النظامية  ارتفعت معدالت الهجرة غ
ي  ر نهج سياسة أمنية صارمة  ي ع ا الداخ ى التصدي لهذه الظاهرة حماية ألم هذه الدول ع

ا املتعلقة بالهجرة، دون إعطاء أي اهتمام لحماية وضع املهاجرين ٕالانساني، مما ى  قواني أدى إ
م كبشر أمام هشاشة وضعف مركزهم القانوني  اك حقوقهم ٔالاساسية واملساس بكرام ان

  .بسبب عدم وجود نصوص قانونية دولية خاصة لحماية حقوق هذه الفئة
اكات تطال حقوقهم   ى ان ي أوروبا إ ن  ر النظامي ي ظل هذا الوضع يتعرض املهاجرين غ

ا ك ي مراكز الاحتجاز ٔالاساسية ال يتمتعون  رام إجراءات الوضع  بشر، كاالعتقال وعدم اح
ن، بالرغم من إقرار  ختفاءالا وٕالاداري والتمي  ر نظامي رها، بسبب تصنيفهم كمهاجرين غ  وغ
ن جميع البشر، تفاقياتوالامعظم الصكوك  ركة ب  الدولية لحقوق ٕالانسان ملبادئ وقيم مش

تتعلق باملساواة والحرية والعيش بكرامة والعدل والحماية من العنف والاستغالل، وعدم التمي 
، وحق أي إنسان  بسبب الجنس أو العرق أو ٔالاصل القومي أو الدي أو اللون او الانتماء السياس

  .ي التطلع ملستوى معي أفضل 
ر قا ي إقليم دولة أجنبية ال يع ٔالامر الذي يفهم منه أن تواجد املهاجر بشكل غ نوني 

ى ٔالاقل  امات الدول املستقبلة من جانب كفالة حقوق هؤ سقوط الحماية عنه، ع الء بموجب ال
ى الدولية املعنية  تفاقياتالامحتوى بعض  بمواثيق واتفاقيات حقوق ٕالانسان، باإلضافة إ

ي ر النظامي  ن املهاجر النظامي وغ ، من قبيل الحقوق ٔالاساسية بالهجرة ال لم تفرق ب
ريب  وبرتوكول مكافحةالدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  تفاقيةالا

ر والبحر    .والجواملهاجرين عن طريق ال
ى ما سبق ي ن ٕالاشكال الذي يمكن إثارته يتعلق إف بناء ع بمدى فعالية الحماية الدولية 

اك حقوق  والاتفاقيات سانصكوك واتفاقيات حقوق ٕالان الدولية املعنية بالهجرة، لوقف ان
ي الدول ٔالاوروبية  ى وجه الخصوص  ن ع ن عموما والجزائري ر النظامي املهاجرين غ

ي ظل عدم وجود نصوص قانونية دولية خاصة  م؟املستقبلة،     لحماي
ى ولتفصيل هذا املقال وٕالاجابة عن ٕالاشكالية املطروحة، نقسم بح ث هذا املوضوع إ

ي صكوك  ن  ر النظامي ن، يتناول القسم ٔالاول حماية الحد ٔالادنى من حقوق املهاجرين غ قسم
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ي )أوال(واتفاقيات حقوق ٕالانسان  ن القسم الثاني ضعف حماية حقوق تلك الفئة  ، بينما يب
 ).ثانيا(الدولية للهجرة الاتفاقيات

  
ن حماية صكوك: أوال ر النظامي   واتفاقيات حقوق ٕالانسان للحد ٔالادنى لحقوق املهاجرين غ
ر النظامي"ر مصطلح املهاجر يش      ر القانوني"أو " غ ي" أو" غ ر الشر ي دولة " غ ى ٕالاقامة  إ

ن ٕالاقامة لتلك الدولة أو ى خالف ما تنص عليه قوان الدولية ال تكون  تفاقياتالا أجنبية ع
ن. تلك الدولة طرفا فيه ر النظامي يأخذ إحدى الوضعيت   :1ٔالامر الذي يفهم منه أن املهاجر غ

ر قانونية وال يسوي وضعيته -  .الشخص الذي يدخل دولة ما بطريقة غ
ر  - ي وضع غ الشخص الذي يدخل دولة ما بطريقة قانونية وتنته مدة إقامته، فيصبح 

 .قانوني
ر النظامي يرتبط بحرية التنقل وٕالاقاموعليه  ي إقليم دولة فان املركز القانوني للمهاجر غ ة 

ي ظلأخرى، مما يسهل  ك حقوقه ٔالاساسية، سيما  ن الوط وتن غياب  معه التمي بينه وب
ي املواثيق واتفاقيات حقوق ٕالانسان ال نصوص قانونية خاصة لحمايته، لهذا نحاول البحث 

اك حقوقهم ٔالاساسية، من خالل الشرعة الدولية توفر حد ا أدنى لحماية هذه الفئة ضد ان
ن، ثم الاتفاقيات  ي ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان والعهدين الدولي لحقوق ٕالانسان، املتمثلة 

  .  الدولية لحقوق ٕالانسان
  
ي الشرعة الدولية لحقوق ٕالانس حماية-1 ن  ر النظامي  انحقوق املهاجرين غ

ر النظامي باعتباره إنسانا بالحد ٔالادنى من  ييتمتع املهاجر غ ولية الشرعة الد الحماية 
، ويقصد بالشرعة الدولية لحقوق ٕالانسان، ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان لحقوق ٕالانسان

ي الحياة والسالمة الشخصية، وحظر التعذيب واملعاملة أالذي  قر له عدة حقوق، كحقه 
ي الخاص بالحقوق  ةإنسانيالال والقاسية أ ى الحقوق ال كفلها العهد الدو أو املهينة، باإلضافة إ

ي الخاص بالحقوق السياسية واملدنية    .والثقافية جتماعيةوالا  الاقتصاديةوالعهد الدو
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  إطار ٕالاعالن العاملي لحقوق ٕالانسان ي-أ
م   رام حيا ي اح ن بموجب ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان الحق  ر النظامي للمهاجرين غ

م معاملة تحط من  م، أو معامل وحرمة جسدهم ومنع ممارسة أي عنف بدني أو معنوي عل
ر النظامية م غ رقاقهم أو استعبادهم بغض النظر عن وضعي م، أو اس   .2كرام

م من حر  م كتوقيفهم أو اعتقالهم أو كما ال يجوز حرما احتجازهم تعسفيا، حيث  ي
ىيتعرض هؤ  ي إقليمها  عتقالالا  الء إ م  أثناء عبورهم حدود الدولة املستقبلة أو أثناء إقام
ر  ي مراكز  بطريقة غ ى  حتجاز الا نظامية، حيث يوضعون  ٕالاداري أو مراكز العبور قصد إرجاعهم إ

م ٔالاصلية، حيث تنص املاد ىة التاسعة من ٕالا بلدا ال يجوز : " عالن العالم لحقوق ٕالانسان ع
ى أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا    ".القبض ع

ي هذا الصدد يشكل لجوء الدول ٔالاوروبية املستقبلة للهجرة لالعتقال الروتي للمهاجرين 
اك لحقوق ٕالانسان، يضاف  ن كشكل من أشكال مراقبة الهجرة ان ر النظامي ا  ممارسات غ إل

ن، حيث كشفت تقارير املنظمات الدولية  ر النظامي السلطات بشان احتجاز املهاجرين غ
ا ظروف الاعتقال  رة بحق هذه الفئة، م ر الالئقة  الالإنسانيةٕالانسانية عن تجاوزات كث وغ

ق وسوء املعاملة وتدهور مستوى الرعاية الصحية، ففي تصريح للمقرر الخاص املع بحقو 
ي تقريره " François Crépeauفرنسوا كريبو"املهاجرين لدى مجلس حقوق ٕالانسان السيد 

ي الدورة  ، كشف عن عدة تجاوزات ومعاملة 2015أمام مجلس حقوق ٕالانسان سنة  29املقدم 
ى  ر مدمر ع ن أثناء احتجازهم املطول الذي له تأث ر النظامي قاسية وعقابية ضد املهاجرين غ

ى الصحة الع را ا ر النظامية ليست عمال أقلية للمهاجرين، مش جراميا، لذلك حث إن الهجرة غ
ر فعالة من  ى اعتماد تداب ن، مع  حتجاز والا  لالعتقالجل وضع حد أجميع الدول ع التعسفي

ر ملموسة من إ ن والنساء، واعتماد تداب ا كاألطفال واملراهق جل أيالء الاهتمام لحاالت بعي
م وفقا للقانون الحيلولة  اك حقوق املهاجرين ومعامل   .3دون ان

ى إيجاد بدائل لالعتقال التلقائي  ي ظل هذا الواقع دعت منظمة العفو الدولية إ
ى تقييم فردي لظروف  ر الدولية لحقوق ٕالانسان وبناء ع ن وفقا للمعاي ر النظامي للمهاجرين غ

ر ع ر فعالة كل حالة، بحيث يستخدم كاستثناء وكمالذ أخ ر البديلة غ و أندما تكون التداب
يالا و أو ٕالاشراف الشرطي أو دفع مبلغ من املال كضمان، أفاشلة، كإخالء السبيل بكفالة   جتما
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ي عنوان محدد مع الحضور الدوري  و إيداع وثائق السفر لدى أى مقر السلطات، إأو ٕالاقامة 
  .4السلطات

ن الحقوق ٔالاساسية لإلنسان املكفولة بموجب ٕالاعالن العالم لحقوق  كما نجد من ب
ي املادة  ا  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل : " بقولها 13ٕالانسان، حرية التنقل املنصوص عل

ي ذلك بلده، كما يحق له العودة  إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق له أن يغادر أي بالد بما 
ى بلد أخر أو يحاول الالتجاء إليه  14املادة  أّما، "إليه ي أن يلجا إ فقد أعطت الحق لكل فرد 

  . هربا من الاضطهاد
ي هذا الصدد أن حرية تنقل ٔالاجن ودخوله  ر  ى إقليم دولة أجنبية مرتبط بقبول إونش
ى إقليمها،  ي السيادة ع رة استقباله رعاية لحقها  جن دخول إقليم بلد ذ ال يمكن لأل إهذه ٔالاخ

ي  أجن رغما عن سلطاته، مما يع أّن  ن  ى استقبال ٔالاجانب الراغب رة ع ر مج الدول غ
ا، وإنّ    .5ما يخضع ذلك لقيود تشريعية حماية ألمن ونظام الدولةالدخول إل

ى النظام العام  ى ممارسة هذا الحق قيود دستورية تتعلق بحفاظ الدولة ع كما ترد ع
ي الوعناص ا ره أو بممارسة حالة الضرورة نتيجة ظروف استثنائية طارئة  دولة، ويضاف إل

  .6و ما يعرف بالضبط ٕالاداري أقيودا إدارية 
ى صعيد  ىآوع ر النظامي بحق الحماية من إعادته قسرا أو ترحيله إ بلد  خر يتمتع املهاجر غ

ر أّن ضطهادلال يتعرض فيه  ى ٔالاقل بشكل مؤقت، غ تحاد ٔالاوروبي تبنت طرد سياسة دول ٕالا ، ع
اعات الداخلية . املهاجرين، وإبرام اتفاقيات مع دول ٔالاصل إلبعادهم رة ال خاصة بعد تصاعد وت

ي أوروبا  ن  ر النظامي ي الدول العربية وٕالافريقية، الذي ازداد معه ارتفاع أعداد املهاجرين غ
ر موجة تدفق  نحو ربع مليون مهاجر، حيث 2016ليبلغ سنة  وصفته منظمة الهجرة الدولية بأك

ى إلغاء كل اتفاقات الهجرة دول ٕالا للهجرة منذ الحرب العاملية الثانية، مما دفع تحاد ٔالاوروبي إ
ا ى أم   .  7السابقة وتتمسك بالحفاظ ع

  
ي الخاص بالحقوق السياسية واملدنية  -ب   ي إطار العهد الدو

ي للحقوق السياسية واملدنية الحقوق الواردة فيه  ي العهد الدو تكفل الدول ٔالاعضاء 
ن ؤالاجانب،  ن الوطني ا دون تمي ب ي والي ن  ي إقليمها والداخل ا أوبلجميع ٔالافراد املوجودين 

ى تحظر بالقانون أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ال تشكل تحريضا ع
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ي الحياة والسالمة الشخصية، وحظر  ام بحماية وضمان الحق  ى الال ، باإلضافة إ التمي
ي بلد والعودة إليه، أحق مغادرة  يضاأو أو املهينة،  ةإنسانيالالذيب أو املعاملة القاسية أو التع

ر ال ي بلدان أخرى هربا من الاضطهاد ، كما يتمتع املهاجر غ ي التماس اللجوء  نظامي والحق 
ي الحرية وحظر بال ر التعسفي، وعن حتجاز الا حق  ر النظامي غ و أ و إبعادهأد تسليم املهاجر غ

هناك خطرا  ّن أب الاعتقادى إحقيقية تدعو  طرده من إقليم الدولة العضو حينما توجد أسباب
ي وقوع ضرر ال يمكن إصالحه، ي أي بلد أخر  حقيقيا يتمثل  ي البلد الذي سيبعد إليه او  سواء 

ي وقت الحق   .8قد يبعد إليه هذا الشخص 
رام كرامته  كما يجب مراعاة عند حرمانه من حريته، معاملته معاملة إنسانية واح
ى من املادة العاشرة من العهد، وهو ما يشكل ضمانة أساسية  الشخصية وفقا للفقرة ٔالاو

نلحقوق املهاجرين غ ي مراكز  ر النظامي   . 9أو العبور أو السجون  حتجاز الا عند احتجازهم 
ي أوروبا ن  ر النظامي والتجاوزات  الاحتجاز ارتفعت معها مراكز  فمع تزايد نسبة املهاجرين غ

ي أواخر املرتكبة ضد هؤ  ى سبيل املثال ال الحصر هددت املفوضية ٔالاوروبية   2013الء، فع
رها بتقليص املساعدات ٔالا  ى ايطاليا ملواجهة قضية الهجرة بسبب عدم توف وروبية املخصصة ا

رملان  لظروف استقبال إنسانية وكريمة للمهاجرين وطال حق اللجوء، كما طالب رئيس ال
ا ما يقارب " المبيدوزا" ٔالاوروبي عقب مأساة جزيرة  ي أكتوبر من عام  400ال راح ضحي مهاجر 

ى دول الاتحاد ٔالاوروبي، باعتبار ان مشكلة املهاجرين مشكلة بالتوزيع العادل  2013 للمهاجرين ع
  .   10أوروبية وليست قومية

ي بوستامان"ي هذا الصدد قدم السيد   املقرر الخاص املع بحقوق ٕالانسان " خور
ي الحرية عن طريق  ن من حقهم  ر الشرعي للمهاجرين توصياته للدول بعدم حرمان املهاجرين غ

ي ذلك اق ن توفر سبل انتصاف كافية وفعالة، بما   حتجاز الا ملراجعة القضائية، وذلك لتجنب وان
ى الخدمات القانونية، وإال  ي مرافق مخصصة  حتجاز الا يتم  التعسفي وضمان الحصول ع

ي  ن، وينب   . 11املرتبطة بالهجرة أوجه شبه مع ظروف السجون  حتجاز الا تحمل مراكز  الّ أللمجرم
ى نشر حقوق ٕالانسان واقعيا وكونيا، تجعل من  أّن  إالّ  الدول ٔالاوروبية ال تعمل ع

ن من الدرجة الثانية، بسبب  ن مواطن ر النظامي ي وحل إاملهاجرين غ م وتمريغها  هانة كرام
ك حقوق املهاجرين املدنية  ي التنقل وتن ى إجهاض الحق  التمي العنصري وتعمل ع

ا مواثيق والعهود الدولية لحقوق ٕالانسانوالاجتماعية والاقتصاد   .   12ية ال نادت 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ي الدول ٔالاوروبيةخالدي فتيحة،  ن  ر النظامي اك حقوق املهاجرين غ  .96-80. ص ص ،فعالية الحماية الدولية لوقف ان

 

87 

ي الخاص بالحقوق  إطار  ي- ج   والثقافية جتماعيةوالا  الاقتصاديةالعهد الدو
والثقافية من خالل نص  جتماعيةوالا  الاقتصاديةي الخاص بالحقوق أشار العهد الدو 

ى جعل ممارسة وإعمال الحقوق الاقتصادية الواردة فيه بريئة  املادة الثانية الفقرة الثانية منه ع
ي ر ذلك من ٔالاسباب، مع ....من أي تمي بسبب العرق أو اللون أو ٔالاصل القومي أو الاجتما أو غ

 جتماعيةالا دون الحقوق  الاقتصاديةة الثالثة فيما يتعلق بالحقوق وضع استثناء بموجب الفقر 
ذه الحقوق ملواط الدولة،  ي التمتع  والثقافية بالنسبة للدول النامية، أين تعطى ٔالاولوية 

ي مس ا  ي ٕالامكانيات واملوارد وتفاو   .13قتصاديالاتوى النمو بسبب عدم تساوي الدول 
ر حق التعليم والصحةوبن ٔالاساسية  جتماعيةالا من الحقوق والسكن والغذاء  اء عليه يعت

ي الدولة، حيث نصت املادة  ما أي شخص بغض النظر عن وضعه  ن م 12ال يجب أن يتمتع 
ي الخاص بالحقوق  ي التمتع  جتماعيةوالا  الاقتصاديةالعهد الدو ى حق كل إنسان  والثقافية ع

ى حق أوالد ى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، باإلضافة إ ن  بأع ر النظامي املهاجرين غ
رهم من ٔالاطفال م مثلهم مثل غ ى إ ي التعليم ومعامل ى ٔالاقل ملبدأ مصلحة الطفل الفض يالء ع

  .14الذي استندت إليه اتفاقية حقوق الطفل
ي ٕالاسكان، والواقع  ي سكن الئق ومنع أي تفريق عنصري  ر النظامي  كما من حق املهاجر غ

ي الغالب هذه الفئة تواجه ال أّن  ي ٔالاكواخ أو مبان مهجورة و ي دول املهجر، أين يعيشون  تشرد 
ي الليل ارا و من محطات النقل مأوى    .  يتخذون من الشوارع  مكانا لهم 

ن املستمدة من ٕالاعالن العالم لحقوق  ر النظامي بعد استعراضنا لحقوق املهاجرين غ
ن، نقر بعدم ٕالاشا ر ٕالانسان والعهدين الدولي رة املباشرة لحقوق املهاجرين املتواجدين بصفة غ

ي إقليم ر  نظامية  ىأالدولة الطرف، غ ر إ هذه  نه يمكن أن نستشف من روح امليثاق ما يش
ي العالم دون أي تميأالحماية، سيما و  ن جميع البشر    .نه جاء لتحقيق املساواة ب

  
ي حقو  حماية-2 ن  ر النظامي  ٕالانسان الدولية لحقوق  تفاقياتالاق املهاجرين غ

ى  تفاقيةالاتمثل  الدولية  تفاقيةالاجميع أشكال التمي العنصري والدولية للقضاء ع
ره من ضروب املعاملة أو  نسانية أو املهينة لسنة إلالعقوبة القاسية أو الملناهضة التعذيب وغ

ن لحما1984 ن دوليت ن، وثيقت ر النظامي نظرا لنوعية الحقوق ال  ،ية حقوق املهاجرين غ
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ي الحقوق وحظر  ى حالة هذه الفئة، من قبيل عدم التمي  ن وتنطبق ع تعالجها كال الاتفاقيت
ى توضيحه فيما ي التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة للكرامة ٕالانسانية، وهو ما سنأتي إ  :ي

  
ى جميع أشكال التمي العنصر  الاتفاقية-أ   ي الدولية للقضاء ع

ى جميع أشكال التمي العنصري،  تفاقيةالاي هذه  تعهدت الدول ٔالاطراف         ى القضاء ع ع
ا حرمان فئة أو فئات من  ر تشريعية الهدف م ر تشريعية أو غ من خالل حظر اتخاذ أية تداب

ي الحياة والحرية الشخصية، ر إنسانية أو  الحق  أو إخضاعها للتعذيب أو لعقوبة قاسية أو غ
ي أو  ى الهالك الك ا إ ا أن تف  حاطة بالكرامة، أو إخضاعها لظروف معيشية يقصد م

ا من املش ي الحياة السياسية الجزئي، وكذا حرمان فئة أو فئات بعي  والاقتصاديةاركة 
ي العمل وتشكيل والثقافية للبلد، أو من حقوق  جتماعيةوالا  ا الحق  ٕالانسان ٔالاساسية بما ف

ي التعليم والا  ر عن الر نقابات والحق  رهأجتماع والتنقل والتعب   .15اي وغ
رحيل املهاجرين من     ن املتعلقة باإلبعاد ل ى الدول ضمان عدم تطبيق تمي القوان كما يجب ع

ى أساس العرق  ي، باإلضافةأٔالاصل القومي  أو  و اللون أو النسبأحيث ٔالاثر او الغرض ع  و العر
ى قدم املساواة من وسائل الانتصاف الفعالة، سيما عندما يتعلق ٔالامر ى ضمان تمتع هؤ إ الء ع

ي وال تتوفر الضمانات الكافية ال تب ن الاعتبار الظروف ٔالا ن عدم باإلبعاد الجما خذ بع
ر نظامي   .   16الشخصية لكل مهاجر غ

ا الوثيقة بالحماية القانونية للمهاجرين نال  تفاقيةالامن خالل استقراء نصوص هذه       حظ صل
ي الدول ٔالاوروبية املستقبلة  ن من أشكال التمي العنصري ال يتعرضون لها  ر النظامي غ

ي  ى أساس عر ن ينحدرون من ّن أدي باعتبار  أو للهجرة، وال تقوم ع ر النظامي  املهاجرين غ
ي الدول أافريقية  أو عربية  أصول  و إسالمية، لهذا غالبا ما تطاردهم صورة التطرف وٕالارهاب 

رة املستقبلة،ٔالاوروبية  ي ٓالاونة ٔالاخ   .خاصة 
اكات  ي مجال حقوق ٕالانسان عدة ان ر الحكومية العاملة  ي ظل هذا الواقع سجلت املنظمات غ

ى ى إ ن تر ر النظامي جريمة التمي العنصري، لذلك دعت لجنة التمي  لحقوق املهاجرين غ
ا  ا وتوصيا ي العديد من تعليقا ى حمايةالعنصري  ن وطالبوا اللجوء  إ ٔالاجانب، من الجئ

ر النظامي من كافة أشكال م املهاجر غ اكاتوالا املمارسات  وعدمي الجنسية واملهاجرون بما ف  ن
ية ال ى أسس عنصرية وتمي ي القائمة ع   .17اأوروب بدأت تظهر وتتنامى 
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ره من ضروب املعاملة  الاتفاقية- ب  و أو العقوبة القاسية أالدولية ملناهضة التعذيب وغ
  1984و املهينة لسنة أنسانية ٕالا

، تفاقيةالاحظرت هذه  ى أي سبب من أسباب التمي  جميع أشكال التعذيب القائم ع
و أي أالة و قضائية فعّ أ حيث ألزمت جميع الدول ٔالاعضاء باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية

ي إقليم يخضع الختصاصها القضائي، كما ال يجوز التذرع  إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب 
ديدا بالحرب أة حرب بأي ظرف استثنائي أي كان، سواء كان حال ي أو  و حالة عدم استقرار داخ

رر للتعذيب ،طوارئ و حالة أ   .كم
ى منع ٕالاعادة القسرية لألشخاص بموجب نص املادة  ) 1ف/3(كما دعت ذات الاتفاقية إ

ا  ى دولة ) ترده(ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده "  :بقولهام أو أن تسلمه إ
ى ا أسباب حقيقية تدعو إ ي خطر التعرض بأنه س تقادالاع أخرى، إذا توافرت لد يكون 

  . 18"للتعذيب
ر  ن  ه من الناحية الواقعية ال ينطبق نص هذه الفقر أنّ غ ر النظامي ى املهاجرين غ ذا إة ع

ي سياسية  ي مغادرة البلد ٔالاص ن، ما ألم تكن دوا ى حالة الالجئ و أمنية، ويطبق باألساس ع
ر النظامية أين ي حاالت التدفقات املختلطة للهجرة غ يختلط املهاجرين ويصبح من  عدى 

م    .    19الصعب التمي بي
ى  ر إ ر حقوق  تفاقياتوالاالوثائق والصكوك  ه رغم أهميةنّ أونش ي توف الدولية املذكورة 

ي وتوصيات من  ن وال عززت بقرارات من مجلس ٔالامن الدو ر النظامي إنسانية للمهاجرين غ
ا قرار مجلس ٔالامن رقم  الجمعية العامة لألمم املتحدة، الذي أكد من ) 2015(2240نذكر م

م القانونية، معاملة إنسانية ى ضرورة معاملة جميع املهاجرين بغض النظر عن وضعي  خالله ع
راما تاما، وحّث أو  رم حقوقهم اح ا بموجب القانون الدول  ن تح اما ى الامتثال الل   .20الدول ع

ستقبلة للهجرة تضرب عرض الحائط هذه الوثائق، حيث يتعرض الدول ٔالاوروبية امل أّن  إالّ 
اك حقوقهم  ى مختلف املخاطر وان ر النظاميون الذي ترتفع أعدادهم باستمرار إ املهاجرون غ

ي البحر،  وتطلعنا وسائل ٕالاعالم عن غرق  إالّ ذ ال يكاد يمر يوما إٔالاساسية، بدءا باملوت غرقا 
يأعداد ر  اء بالتعرض لالحتأعرض البحر  هيبة من املهاجرين  جاز و قبالة السواحل ٔالاوروبية، وان

رحيل، والنصب  ى ممارسة  حتيالوالا والحبس وال ريب، ضف ا م من طرف عصابات ال عل
م م معاملة سيئة ومهينة لكرام م ومعامل   .العنف عل
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ي ضعف حماية حقو : ثانيا ن  ر النظامي   الدولية املعنية بالهجرة تفاقياتالاق املهاجرين غ
تعد اتفاقية ٔالامم املتحدة لحقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أهم اتفاقية تع بحماية          

ر القانوني  ن مفهوم العامل املهاجر القانوني وغ ت ب م، وال م حقوق املهاجرين وأفراد عائال
ر حد أدنى من الحقوق ٔالاس   .اسواكتفت بمنح هذا ٔالاخ

ى عبور الحدود  من جانب أخر هناك من املهاجرين من يساعده مهرب أو شبكة متخصصة ع
ي أنماط ٕالاجرام املنظم العابر  ر الشرعية وصف  فعل مجرم يدخل  لذلك تأخذ الهجرة غ
ريب املهاجرين  ريب املهاجرين، لذلك عالج برتوكول مكافحة  للحدود، يتعلق ٔالامر بمكافحة 

ن 2000لسنة  ى حقوق املهاجرين املّهرب ر الشرعية وأضفى نوعا من الحماية ع   .ظاهرة الهجرة غ
  
  الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تفاقيةالاإطار  ي- 1

ا الجمعية  تفاقيةالاعرفت  الدولية لحماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ال أقر
ي املادة الثانية من القسم ٔالاول، فقرة31/12/199021العامة بتاريخ  م) أ(، العمال املهاجرين  : بأ

ي نشاط مأجور  أو و سيعملون أٔالاشخاص الذين يعملون "  م قد عملوا  ر دول ر ". ي دولة غ ويعت
ي وضعية قانونية حهؤ  ذا رخص لهم الدخول وٕالاقامة إ، )أ(سب نص املادة الخامسة فقرة الء 

ي  والعمل ا العمل، وفقا للنظام املعمول به  تلك الدولة وبما ال يتعارض ي الدولة ال يمارس ف
م  تفاقياتالامع  ر قانونية كل مهاجر ال  .االدولية ال تل ي وضعية غ ر بدون وثائق و ويعت

ي الفقرة  ا    .22املذكورة) أ(تتوفر فيه الشروط املنصوص عل
، من " حماية حقوق ٕالانسان للمهاجرين" املعنون بـ تفاقيةالاوقد منح الجزء الثالث من 

ى املادة الخامسة والثالثون  حماية نسبية لحقوق العمال املهاجرين  ) 35-8(املادة الثامنة إ
م من حيث الهجرة،  مستمدة من الصكوك الدولية لحقوق ٕالانسان، بصرف النظر عن وضعي

ى حماية الح ا التاسعة ع ي ماد ي املادة العاشرة، ومنع فنصت  ي الحياة، وحظر التعذيب  ق 
ى حرمة  ي املادة الثالثة عشر، باإلضافة إ ي املادة الحادية عشر، والسالمة الجسدية  السخرة 

رها من الضمانات ملمارسة الحقوق املدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية   .23املسكن وغ
ن بصورة  املذكورة بالرغم من عدم تفاقيةفاال ر النظامي ا لحقوق املهاجرين غ معالج

ى جميع  ي ٔالاصل ع ا منحت هذه الفئة حدا أدنى من الحقوق ال تنطبق  واضحة وكافية إال أ
ن حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم رام وتام ى ضرورة اح  البشر، من تأكيدها ع
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،أدون  بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياس  ي تمي
ر الكافية لضمان إبالغ ... ى اتخاذ التداب ى ضرورة حرص حكومات الدول ع الخ، كما أكدت ع

و دولة املنشأ بحقوقهم املتضمنة أو دول العبور أملهاجرين من جانب الدول املضيفة العمال ا
ا   .24ف

ل إعمال هذه الحماية تأسست لجنة حماية حقوق كل العمال املهاجرين وأفراد وألج
م، تتألف من  راء يتمثلعائال ي فحص التقارير الوطنية ال توجهها الدول ٔالاعضاء خ  دورها 

ي كل سنة تفاقيةالاواملتعلقة بتطبيق  ى الدولة املعنية، و ، كما تقدم املالحظات والتعليقات إ
ى الجمعية العامة لألمم املتحدة تقدم تقريرا   . 25إ

ر ما يتمتع به  ورغم أن القدر الذي يتمتع به العامل املهاجر النظامي من الحقوق يجاوز بكث
ر النظامي، باعتبار أّن  ستفادة التامة من الحقوق تستوجب الوضعية القانونية الا  املهاجر غ

ر النظامي حدا أدنى من املذكورة حاولت إعطاء ا تفاقيةالا ّن أ السليمة إالّ  لعامل املهاجر غ
رقاق  د أفراد أسرتهأحو أمنع تعريض العامل املهاجر الحقوق تتعلق ب و الاستعباد، كما ال ألالس

ي املعاملة مع ن يتمتع هؤ أ، وعليه يجب قسرا أو بالعمل سخرة  يجوز إلزامه الء العمال باملساواة 
ي كل ما يتعلق    .26بالعمل وظروفهمواط الدولة املستقبلة 

ر  تفاقيةالاكما حظرت  ن وغ ي بالنسبة للعمال املهاجرين النظامي تطبيق قرار الطرد الجما
ى قرار بالطرد وفقا للقانون مع إعطاء ى وجوب التوصل إ ن، وحثت ع الحق للعامل  النظامي

ي حالة الطرد بتسويأاملطرود بالطعن  ة مستحقاته مام الهيئات القضائية، ومنحه وقتا كافيا 
  . 27من الاتفاقية 22املطالبة بحقوقه العالقة وفق نص املادة 

م وفق املادة  أو محاولة إتالف أو ، وال إتالف 15وال يجوز تجريدهم تعسفيا من ممتلكا
م أو  ستيالءالا مصادرة أو  ى وثائقهم أو هوي م ع و جوازات أتصاريح عملهم أو شهادات إقام

  . 2128سفرهم بموجب املادة 
ى حماية الحقوق ٔالاساسية للمهاجر  تفاقيةالان أوالحقيقة  ى ا ر املذكورة تس ين غ

ن الذين يتعرضون  ى ٔالاخصإالنظامي اك حقوقهم ٕالانسانية نتيجة وضعهم وظروفهم، وع  ى ان
رافالا  ى مكافحة الهجرة  ع ي الوقت ذاته تدعو الدول ٔالاطراف إ م كأشخاص أمام القانون، و

ر ال ر القانوني والسري للعمال املهاجرين  نتقالالا والتعاون ملنع عمليات شرعية غ والتوظيف غ
ى دول املنشأ مع ٔالاخذ  ر بإعادة العمال املهاجرين بشكل منظم إ ن، واعتماد تداب ر النظامي غ
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ن الاعتبار إمكانية تسوية وضعي و أالثنائية  لالتفاقياتم وفقا للتشريع الوط وطبقا بع
  . 29املتعددة ٔالاطراف

ن بموجب هذه وقد شكلت حماية حقوق املها ر النظامي ا  الاتفاقية سبباجرين غ وج
ا أو الانضمام أعن التصديق  الدول ٔالاوروبية متناعال  ا تعطل سياس ا لكو ام  ا الال و إعال

ا وتعطيل سر  ى عدم فعالي ر الشرعية، وهو ما أدى إ ى ٔالامنية تجاه الهجرة غ يان أحكامها ع
ى وجه الخصوص  ن ع ر النظامي   .  30املهاجرين عامة وغ

  
ر والبحر والجو  ي-2 ريب املهاجرين عن طريق ال   إطار برتوكول مكافحة 

ا ر الشرعية بأ ر والبحر والجو الهجرة غ ريب املهاجرين عن طريق ال  : "عرف برتوكول مكافحة 
ر أو الجو أو البحر، وال يحمل هذا الدخول  ى أخرى عن طريق ال ن لفرد من دولة إ ر مق دخول غ
رام املتطلبات الضرورية  أي شكل من تصاريح ٕالاقامة الدائمة أو املؤقتة، كما تع عدم اح

  .31" لعبور حدود الدولة
ى ضرورة حسن معاملة املهاجرين وحماية حقوقهم رتوكول ع ٕالانسانية،  وقد ركز ال

ريب املهاجرين،  ي مجال  ٔالامر الذي يتطلب نهجا دوليا من ومحاربة ٔالانشطة ٕالاجرامية املنظمة 
ر الالزمة ملواجهة الظاهرة، أ ي العموم جل التعاون واتخاذ التداب رتوكول  دف ال ى منع إوعليه 

ن ومساعد ريب املهاجرين، وحماية حقوق املهاجرين املهرب رام كامل ومكافحة  ى اح م ع
ن الدول من اجل تحقيق ذلك   . 32لحقوقهم ٕالانسانية، وتعزيز التعاون ب

ر  ن وفقا لل ر حماية ومساعدة املهاجرين املهرب ي اتخاذ فبالنسبة لتداب توكول، فتتمثل 
ر وفقا للمادة الدول ٔالا  ا سن تشريعات عند الاقتضاء من بما ف ،)16(طراف كل ما يلزم من تداب

  .33جلأ
ن، بحسب ما يمنحهم صون وحماية حقوق امله - ي، سيما الحق إاجرين املهرب ياها القانون الدو

ره من أشكال امل ي عدم الخضوع للتعذيب أو غ عاملة أو العقوبة القاسية أو ي الحياة والحق 
رها من الحقوق ٕالانسانية ٔالاخرى أ ةالالإنساني  .و املهينة، وغ

م، من جانب أفراد أو جماعات -  .الحماية املالئمة من العنف الذي يمكن تسليطه عل
ر املساعدة املناسب - م توف م للخطرأة للمهاجرين الذين تتعرض حيا  .و سالم
ر املذكورة  مراعاة - الخاصة لفئ النساء ؤالاطفال، كإبعادهم  حتياجاتالا عند اتخاذ التداب
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ن لفحصهم، وتزويدهم باملالبس فورا عن أي مصدر خطر، عرضه ن طبي ى مختص م ع
ي ٔالاطفال مع مقتضيات  ر الحماية املتخذة  ى ذلك ضرورة اتفاق تداب الضرورية، ضف إ

ي تعليقها رقم اتفاقية حقوق الطفل، لهذا نجد لجنة حقوق الطف ن أبش 2000لسنة  6ل 
م خارج  ن عن والد ن واملنفصل ر املرافق ى معاملة ٔالاطفال غ ي، قد أشارت إ البلد ٔالاص

ن امات تخص طل اللجوء ؤالاطفال املهرب  . 34إرشادات فيما يتعلق باالل
ا بمقت اتفاقية فينا  - اما وعند احتجاز املهاجر املُهّرب فيجب أن تتقيد  الدول ٔالاطراف بال

ا ما يتعلق باطالع املهاجر املع ى للعالقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما ف ، دون إبطاء، ع
ي أماكن احتجاز  م،  يجب وضعه  ن والاتصال  ن القنصلي ٔالاحكام املتعلقة بإبالغ املوظف

ا رسميا وتزويدهم بما يكفي من الغذاء وامللبس والخدمات الطبية  رف    .  مع
رتوكول السابق من خالل نص مادته  ن فقد أشار ال وبخصوص إعادة املهاجرين املهرب

ى دولة املنشأ، بشرط عدم ٕالاخالل ) 18(عشرالثامنة  ن إ ى إمكانية إعادة املهاجرين املهرب إ
ي للدولة الطرف املستقبلة للمهاجر املُهّرب، وذلك وفق  بالحقوق ال يمنحها القانون الداخ

ى والثانية من املادة  ن ٔالاو ي الفقرت   .1835الحاالت املذكورة 
ى ما سبق  حق املهاجرين ا م، بحيث يضاف إ ى أوطا م إ ي الحماية أثناء إعاد ن  ملهرب

ى دولة املنشأ بما يتفق وقواعد القانون  م من دولة املقصد إ يجب مراعاة أن تتم عملية إعاد
رام عدم ٕالاعادة القسرية، وعليه ال يمكن  ي لحقوق ٕالانسان، واح ي وخاصة القانون الدو الدو

ى  ا حياته معرضة للخطر، عندما للدولة املستقبلة إعادة شخصا إ يكون هناك بلد تكون ف
اك حقوق ٔالاساسية عتقادلال أسبابا جوهرية تدعو    . 36بأنه سيتعرض لخطر ان

ى العموم بالرغم من  ي الصكوك وع  أّن  الدولية، إالّ  تفاقياتوالاتنوع حقوق ٕالانسان 
ر حماية ق ي توف ر النظامي، سيما الجهود الدولية ال تزال محدودة ودون فعالية  انونية للمهاجر غ

ى حماية ي ظل التصور القانوني الحديث ملكافحة الهجر  ر الشرعية القائم ع ي أة غ من الدول 
ى  املقام ٔالاول، وعزوف الدول ٔالاوروبية كدول مستقبلة للمهاجرين عن الانضمام واملصادقة ع

ن،  بعض الاتفاقيات املعنية بالهجرة، ر النظامي وال تقدم حدا أدنى من الحقوق للمهاجرين غ
م ٔالاساسية  ك حقوقهم وحريا ٔالامر الذي يجعل من هذه الفئة مواطنون من الدرجة الثانية تن

  . ي كل ٔالاوقات
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  خاتــمة
ى ر النظامي بالحد ٔالادنى من الحقوق أنّ  ي ختام هذا املقال توصلنا إ ه رغم تمتع املهاجر غ

ي الصكوك وات ي املتعلقة بالهجرة ال منحت بعض  تفاقياتالافاقيات حقوق ٕالانسان و كذا 
ر النظامي من الحقوق ٔالا  ى وضع جل حماية كرامته ٕالانسانيأساسية للمهاجر غ ة، وسعت إ

ر جادة من  ي أتداب ن ومعاقبة الشبكات ٕالاجرامية الناشطة  جل حفظ حقوق املهاجرين املهّرب
ا تبقى هذا املجا ر أ ن، غ ر النظامي ى حساب املهاجرين غ ر مشروعة ع ل ال تج أرباحا غ

حقوقا شحيحة وتتم بالعمومية، ٔالامر الذي سهل من تنصل الدول ٔالاوروبية املستقبلة للهجرة 
ا ٕالاقليمية ا وسياد ا بدافع حماية أم اما   .من ال

اك الدول ٔالا  وروبية املستقبلة للهجرة لحقوق املهاجرين من جهة أخرى يعود استمرار ان
ى  اكا صارخا لحقوق ٕالانسان، إ ن الذي يشكل ان ر النظامي ى غ عدم مصادقة هذه الدول ع

املعنية بالهجرة من قبيل اتفاقية منظمة ٔالامم املتحدة لحماية حقوق جميع  تفاقياتالابعض 
ترتب عنه ضعف حماية حقوق العمال املهاجرين اجرين وأفراد أسرهم، ٔالامر الذي العمال امله

ر  ر حماية حقيقية لحقوق املهاجرين غ ي توف ن وعدم فعالية هذه النصوص  ر النظامي غ
ن   .النظامي

ا نو بما ى النتائج املتوصل إل ي وبناء ع   :ي
ى إشكالية الهجرة غ - ي إبرام اتفاقية دولية تتطرق إ ر بجدية  ر بات من الضروري التفك

ي ضمان أال تتأثر حقوق املهاجرين باإلجراءات  ي حقوق ٕالانسان، وبالتا ى نحو يرا الشرعية ع
  .ٔالامنية املتخذة من طرف الدول خاصة ٔالاوروبية ملكافحة هذه الظاهرة

ي ك - ر الشر ي إمعاملة املهاجر غ نسان يستحق قدرا أدنى من الحقوق ٕالانسانية الواردة 
  .نساناتفاقيات وصكوك حقوق ٕالا

ي العمل  - م، وبالتا م خارجة عن إراد ن واعتبار وضعي ر النظامي ضمان حقوق املهاجرين غ
ى تقديم املساعدات لهم قدر ٕالامكان  .ع

ى اتفاقية حماية حقوق  بل إقناع، - ى الدول ٔالاوروبية املستقبلة للهجرة باالنضمام إ الضغط ع
 .جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ن إبرام اتفاقيات العودة مع محاولة إ - ن ح ر النظامي يجاد ضمانات كافية لحقوق املهاجرين غ
ر مستوى معي الئق للمهاجر املعاد ى ٔالاقل توف  .دول املنشأ، تتضمن ع
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  :الهوامش
                                                 

ي  1 ر الشرعية"عتيقة، بن ي ي مجال مكافحة الهجرة غ ي الحقوق والعلوم السياسية، "الجهود ٔالاوروبية  ، 2 العدد، مجلة البحوث 
  .458، ص2018، ، جامعة ابن خلدون تيارت، 3املجلد

ي ، املؤ )3-د(الف217من ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة  5، 4 تاناملاد 2   .10/12/1948رخ 
ن،  3 ر النظامية"أوكيل محمد أم العدد ، املجلة ٔالاكاديمية للبحث القانوني، "عن فعالية املقاربة ٔالاوروبية للتصدي لظاهرة الهجرة غ
  .32-31، ص ص2018، 17املجلد  ،1
ر ال 4 بدائل الاعتقال : اللجوء انظاميون وطالبو منظمة العفو الدولية، املكتب ٕالاقليم للشرق ٔالاوسط وشمال إفريقيا، املهاجرون غ

ى موقع   www.amnestymena.org : املتعلق بالهجرة، منشور ع
ر الشرعية، إشكالية  حول  ية، أشغال امللتقى الوط الرابعلوشن دالل، شرعية ٕالاجراءات القانونية ملكافحة الهجرة السر  5 الهجرة غ

ي، م أللقانون، جامعة العربي بن مهيدي جديدة    .2009فريل أ 20و 19يومي البوا
ر الشرعية و "سالم رضا،  بن 6 ا من خالل املعاهدات الدولية والتشريع الجزائري آالهجرة غ مجلة البحوث والدراسات ، "ليات محارب

  .120، ص 2017، 6،املجلد 1العدد ، القانونية والسياسية
ن"مالوي ابراهيم،  7 ر الشرعي ى حقوق املهاجرين غ رها ع ر الشرعية بالتنمية وتأث العدد ، مجلة املعيار، "إشكالية عالقة الهجرة غ

  .277- 276، ص ص2011، 14املجلد ،27
ي للحقوق املدنية والسياسية لعام  20، 12، 9، 2،6،7املواد  8 دة ، املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتح1966من العهد الدو

ي  67- 89، والذي صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئاس رقم 16/12/1966بتاريخ  2200بموجب قرارها رقم  املؤرخ 
16/05/1989.  

ر 9 ي إطار التعاون ٔالاورومتوسطي، مذكرة ماجست ن  ر النظامي ص ، 2015، 2، جامعة وهران  بطاهر عبد القادر،حقوق املهاجرين غ
88.  
ر ال"مسعود، دخالة  10 ي حوض املتوسطواقع الهجرة غ اآتداعيات و : شرعية  ، املجلة الجزائرية للسياسات العامة، "ليات مكافح

  .135-34ص ص ، 2014، 5 العدد
ي،  11 ي البحر"مصطفى العطا ن  ر الشرعي ، ، 7مجلد ، 2 عددال، املجتمع والسلطة: مجلة القانون ، "الحماية القانونية للمهاجرين غ

  .239، ص 2018
12  ، ر القانونية من خالل التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية"محمد رضا التميم ، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون ، "الهجرة غ
  .259، ص2011، 4
ي للحقوق  13 املعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب  ،1966جتماعية والثقافية لعام وٕالا  الاقتصاديةالعهد الدو

ي  67- 89، والذي صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئاس رقم 16/12/1966بتاريخ  2200قرارها رقم    .16/05/1989املؤرخ 
ن نحو أوروباضبن لخ 14 ي ظل املواثيق الدولية و : ر محمد، الهجرة السرية لألطفال الجزائري التشريعات الوطنية، رسالة دراسة 

  .35-30ص ، 2016/2017حمد،أمحمد بن  2دكتوراه، جامعة وهران 
ى جميع أشكال التمي  15  2106مم املتحدة معية العامة لأل املعتمدة بموجب قرار الج العنصري،املادة الخامسة من اتفاقية القضاء ع
ي ) 20-د(لفأ   .04/01/1969بتاريخ  ، وال دخلت ح التنفيذ11/12/1965املؤرخ 

ر، جامعة باتنة  16 ي لحقوق ٕالانسان، مذكرة ماجست ي القانون الدو ، 1عبد الوهاب محنش، حماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
  .62ص  ،2015/2016

  .63، 55ص  ،سابقالرجع املطاهر عبد القادر، ب 17
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ره من ضروب املعاملة اتفاقية مناهضة  18 و املهينة، املعتمدة من طرف الجمعية أ ةالالإنسانيو أو العقوبة القاسية أالتعذيب وغ

ي  39- 46املتحدة بموجب قرارها رقم  لألممالعامة  ا الجزائر بموجب املرسوم الرئاس رقم 10/12/1984املؤرخ  ، 66-89، انضمت ال
ي    .16/05/1989املؤرخ 

  .89ص  ،سابقالرجع املبطاهر عبد القادر،  19
ن، وثيقة حول صون السلم ؤالا  09/10/2015يخ الصادر بتار ) 2015(2240من رقم قرار مجلس ٔالا  20   S/RES/2240(2015)من الدولي
ا الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها رقم ٕالا 21  45/158تفاقية الدولية لحماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اعتمد

  .18/12/1990بتاريخ 
  .تفاقية الدولية لحماية العمال املهاجرين وأفراد  أسرهمة الخامسة من ٕالااملاد 22
نمحمد  أوكيل 23   .40-39سابق، ص ص الرجع امل، أم
  .املرجع السابقبن طاهر أمينة،  24
، مرجع سابق، ص 25   .268محمد رضا التميم
ي القانو  26 ي، رسالة عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين  - 124، ص 2017بو بكر بالقايد، تلمسان،أدكتوراه، جامعة ن الدو

126.  
  .تفاقية الدولية لحماية العمال املهاجرين وأفراد  أسرهممن ٕالا 56 ، 22املادة  27
  .املرجع نفسهمن  21 ،15املادة  28
  .سابقالرجع املمينة، أبن طاهر  29
ن، أ 30   .40سابق، صالرجع املوكيل محمد ام
ر و و بر املادة الثالثة من  31 ريب املهاجرين عن طريق ال مم املتحدة ملكافحة الجريمة البحر والجو، املكمل التفاقية ٔالا توكول مكافحة 

ر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضم ي الدورة  25مم املتحدة رقم ام بموجب قرار الجمعية العامة لأل املنظمة ع
ي  418- 03وقد صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئاس رقم . 15/11/2000بتاريخ  الخامسة والخمسون، املؤرخ 

  .12/11/2003صادر بتاريخ ، 69، جريدة رسمية عدد 09/11/2003
ر الشرعية 32 ى حالة الجزائر(أمحمدي بوزينة امنة، الجهود الدولية وٕالاقليمية ملكافحة الهجرة غ رك ع : ي بعنوان، كتاب جما)مع ال

ى،  روت، الطبعة  ٔالاو ي منطقة البحر ٔالابيض املتوسط، ابن نديم للنشر والتوزيع، دار الروافد، ب ر الشرعية  ، ص 2014الهجرة غ
248.  

ر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جريمة مغادرة ٕالا بن فريحة رشيد، 33 ر شرعية، مذكرة ماجست قليم الوط بصفة غ
  .111، ص 2009/2010

ي والتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  34 ن أحكام القانون الدو ريب املهاجرين ب مليكة حجاج، جريمة 
  .319، ص 2016بسكرة، 

  .113-112سابق، ص ص الرجع املبن فريحة رشيد،  35
  .323 سابق، صالرجع اململيكة حجاج،  36
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ي الشركات املتعددة الجنسيات ن    *إشكالية الحماية الدبلوماسية للرعايا املساهم

 
 )1( عليان عّدة

املركز  معهد العلوم القانونية وٕالادارية، ،"أ"أستاذ محاضر قسم  )1(
ان، ي أحمد زبانة، غل   .الجزائر الجام

  :امللخص
ن الدولة من ممار  إّن  ى تمك ي مستقرة ع سة الحماية الدبلوماسية قواعد القانون الدو
ا ي من خالل مشروع مواد الحماية الدبلوماسية ، لشركا كأصل وهو ما أقرته لجنة القانون الدو

  .عام
ر أنّ  ة للشركة،غ رف بشخصية قانونية متم ي يع وتعد الحقوق ال  ه ولكون القانون الدو

ن،  م الاستفادة لذلك فإّن تملكها مستقلة عن حقوق املساهم ن كأصل عام ال يمك من  املساهم
ي بشكل مستقلحماية حقوق ي القانون الدو عن الشركة وذلك فيما يتعلق بالضرر الالحق  هم 

  . ا
ر أنّ  ن استثناءا املطالبة بالحماية الدبلوماغ ن. سيةه يجوز لدولة املساهم ي حالت : وذلك 

ى ا لسبب ال صلة له بالضرر،  ،ٔالاو إذا لم يعد للشركة وجود وفقا لقانون الدولة ال أسست ف
ّ  ،والثانية ي أ ا مسؤولة عن إذا كانت الشركة وقت وقوع الضرر حاملة لجنسية الدولة ال يد

  .إلحاق الضرر بالشركة بموجب قانون الدولة
  :الكلمات املفتاحية

ن ،الحماية الدبلوماسية  .الجنسية ،الشركات، املساهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 12/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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The Problem of Diplomatic Protection for Nationals Participating in 
Multinational Companies 

Abstract:  
The rules of international law confer on the State the diplomatic protection of its 

companies. Thus, the International Law Commission has adopted this right as a 
general principle through the draft articles on diplomatic protection. 

However, international law recognizes a corporation as a separate legal 
personality and its rights being independent of the rights of shareholders, the latter 
can not benefit from the protection of their rights under international law 
independently of the company in the event of prejudice. 

Therefore, a state may withdraw its diplomatic protection in two cases: the first 
if the company no longer exists in accordance with the law of the State in which it 
was founded for a reason not related to the damage and the second if the corporation 
at the time of damage has the nationality of the State claiming to be liable for the 
harm caused to the company by virtue of the law of the State. 
Key words:  
The diplomatic protection, Shareholders, Companies, Nationality. 
 
La problématique de la protection diplomatique des ressortissants actionnaires 

en sociétés multinationales 
Résumé : 

Les règles du droit international confèrent  à l’État  la protection diplomatique 
de ses sociétés. Aussi  la Commission du droit international a adopté ce droit comme 
principe général  à travers  le projet des articles relatifs à la protection diplomatique.  

Toutefois, le droit international reconnait à la une société une personnalité 
juridique distincte et ses droits étant indépendants des droits des actionnaires, ces 
derniers ne peuvent bénéficier de la protection de leurs droits en vertu du droit 
international indépendamment de la société en cas de préjudice subi. 

Cela dit, l’ État peut retirer  sa  protection diplomatique dans deux cas: le 
premier si la société n’existe plus conformément à la loi de l’État dans lequel elle a 
été fondée pour un motif non lié au préjudice et le second si la société au moment du 
préjudice porte la nationalité de l’État qui prétend être responsable du préjudice causé 
à la société en vertu du droit de l’État. 
Mot clés :  
La protection diplomatique, Les actionnaires, Les sociétés, La nationalité. 

  مقدمة
ن فوق إقليمها فقط، بل  ا املقيم ى حماية حقوق ومصالح مواطن ال يقتصر  دور الدولة ع

ي الخارج، وهذ ن  ى املواطن ي املادة تمتد هذه الحماية أيضا إ ر عنه املؤسس الدستوري  ا ما ع
ي  16/01من القانون رقم  27 املتضمن التعديل الدستوري وال نصت  2016مارس  06املؤرخ 
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ى أنّ  ي "  :هع ن  ى حماية حقوق املواطن رام القانون  ي  الخارج ومصالحهم،  تعمل الدولة ع ظل اح
ي  رمة مع البلدان امل الدو تسهر   .وتشريع بلدان ٕالاقامة ضيفة والتشريع الوط والاتفاقيات امل

ي  ن  ن املقيم ى هوية املواطن ى الحفاظ ع وتعبئة  الخارج وتعزيز روابطهم مع ٔالامة،  الدولة ع
ي  م  ي مساهم    .1"تنمية بلدهم ٔالاص

ا الدولة التخاذ إجراء  ن الوسائل ال تتدخل  ر الحماية الدبلوماسية من ب و تعت
ا الذي دب ر ذلك من ٕالاجراءات ٔالاخرى ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطن لوماس أو غ

فه الوسيلة ال تمكن الدولة الوطنية من  مصالحه للضرر من قبل دولة أخرى، تعرضت
ي الخارج تجاه املسؤولية تحريك  أخلت  ال الدولة الدولية لحماية املصالح املشروعة لرعاياها 

ا اما ي سنة . نحوهم بال املواد املتعلقة بالحماية  2006وقد اعتمدت لجنة القانون الدو
  . الدبلوماسية

ي ظل ازدياد حجم النشاط  العالم وبروز الشركات املتعددة الجنسيات  قتصاديالاو
ي حماية الشركات ال تحمل : والشركات ٔالاجنبية، يثور التساؤل  حول مدى حق الدولة 

ي جنسي كما يثور التساؤل أيضا حول مدى حق الدولة  الخارج؟ا وال يكون نشاطها 
ي شركات  ن  ي حماية رعاياها املساهم   أجنبية؟الوطنية 

ي الحماية الدبلوماسية للرعايا  ى تطور الحق  وسنحاول من خالل هذه الدراسة الوقوف ع
ي الشركات ٔالاجنبية، هذا الحق الذي يمارس ك ن  أصل عام من طرف دولة جنسية املساهم

ي ٔالاسهم وذلك من خالل النقاط ٓالاتية   :الشركة، واستثناء من طرف دولة جنسية حام
ن من طرف دولة جنسية الشركة كأصل عام الدبلوماسيةالحماية : أوال   .للمساهم
ي ٔالاسهم كاستثناء: ثانيا ن من طرف دولة حام   .الحماية الدبلوماسية للمساهم

  
ن من طرف دولة جنسية الشركة كأصل عام الدبلوماسيةالحماية  :أوال   للمساهم

ى أنّ  ي ع إذا  ه ال يمكن ألي دولة أن تتب املطالبة والحماية إالّ يجمع الفقه والقضاء الدو
كت حقوقه أو لحقه ضرر، وتتمثل  ن الشخص الذي ان ا وب وجدت رابطة قانونية وسياسية بي

ي الجنسي ي املخولة ملمارسة الحماية الدبلوماسية  ة، ومن ثم فإّن هذه الرابطة  دولة الجنسية 
ي الخارج   .لرعاياها 
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ي من خالل مشروع مواد الحماية الدبلوماسية من  وقد أقرت هذا الحق لجنة القانون الدو
ى أّن )  09( خالل نص املادة التاسعة  الدولة املؤهلة ملمارسة الحماية  منه، وال نصت ع

ى الدبل ي الدولة ال ع ا تؤسس هذه الشركةوماسية  ، إذا ما تعرضت الشركة أساس قواني
ي ي القانون الدو ر مشروع  ى أّن ) 10(وكذا املادة العاشرة . لضرر من فعل غ للدولة  ال أكدت ع

ي ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق  االحق  ي وقت وقوع الضرر  بشركة تحمل جنسي
ي ت   .   اريخ تقديم املطالبة رسمياو

رة، فإّن   ي ال يطرح إشكاالت كث تحديد جنسية  وإذا كان تحديد جنسية الشخص الطبي
ر العديد من ٕالاشكاالت القانونية، بل ويزيد ٔالامر  ا الشركات التجارية يث ٔالاشخاص املعنوية وم

ي حال الشركات املتعددة الجنسيات، ر تحديد جنسية الشركات  تعقيدا  وعليه فبعد بيان معاي
ي ممارسة الحماية الدبلوماسية )أ(التجارية  ّن أساس حق دولة الجنسية    ).ب(، نب
  

ر تحديد جنسية الشركات التجارية   - أ  معاي
ي نص املادة  ا 416عّرف املشرع الجزائري الشركة  ّ عقد بموجبه : "من القانون املدني بأ

م شخصان طبي رك بتقديم حصة من أعيان يل ي نشاط مش ى املساهمة  ر ع و اعتباريان أو أك
دف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف  عمل أو مال أو نقد، 

ركة، كما يتحملون الخسائر ال قد تنجر عن ذلك   ".اقتصادي ذو منفعة مش
ا، وقد تتخذ الشركة طابعا وطنيا إذا كان نشاطها ي ى إقليم الدولة ال أنشئت ف قتصر ع

ى الرغم من النقاش الفقه  كما قد تتخذ طابعا دوليا، أو تكون شركة متعددة الجنسيات، وع
ى ضرورة منح  أّن  ، إالّ 2بداية حول مدى صالحية الشركة الكتساب الجنسية الرأي قد استقر ع

إذا كانت الشركة الوطنية ال يطرح الشركة لجنسية ألجل تحديد وضعها ونظامها القانوني، و 
ا، فإّن  ا إشكال تحديد جنسي املسألة تدق بشأن الشركات املتعددة الجنسيات املنتشرة  بشأ

ي ظل  ي العديد من البلدان، خصوصا  ي عاملنا اليوم، عن طريق فروعها املتوزعة  ر  بشكل كب
ا إذا كانوا ين ن ف ن الشركة و جنسية املساهم ن التمي ب تمون لعدة بلدان، ال سيما املساهم

ي آن واحد كما وصفها البعض بـ  ّ وحدة  :"الذين يمتلكون أغلبية رأس املال، فهذه الشركات تتم
  .    3"اقتصادية وتعددية قانونية



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ي الشركات املتعددة الجنسيات  ،عليان عّدة ن   .109-97. ، ص صإشكالية الحماية الدبلوماسية للرعايا املساهم

 

101 

ر والقواعد القانونية ال  ي تحديد املعاي ي ال يتدخل كأصل عام  وإذا كان القانون الدو
ا مسألة تحكمها القوا ا، لكو ن الداخلية تعتمدها الدول ألجل تحديد رعاياها ومنحهم جنسي ن

ى حدا، ي هذا املجال، السيما أحكام محكمة العدل  املمارسات الدولية أّن  إالّ  لكل دولة ع
ر تحّدد من خاللها جنسية الشركة، كمعيار  ى اعتماد  مجموعة من املعاي الدولية قد استقرت ع

، ومعيار املصالح الاقتصادية   .4مكان التأسيس، ومعيار مقر ٕالادارة الرئيس
  

  ملعيار مكان التأسيس أو التسجيل تحديد جنسية الشركة طبقا -1
ت إجراءات التكوين  وفقا لهذا املعيار فإّن  الشركة تكتسب جنسية الدولة ال أسست وأ

ر من الدول املتطورة املنشئة للشركات املتعددة الجنسيات  ذا املعيار الكث ا، وقد أخذت  ف
ي دول العالم ا  ا، وإن تعددت فروعها ونشاطا ى مصالحها ف   .  حفاظا ع

رف بالشخصيوبخصوص املشرع الجزائري فإنّ  ت ٔالاجنبية بمجرد ة املعنوية للشركاه يع
اء من ٕالا  ى الشركات الوطنية، وهذا ما يفهم من نص الان جراءات القانونية ال يفرضها أيضا ع

ن شركة  417املادة  من القانون املدني الجزائري ال جاءت بصيغة العموم وٕالاطالق ولم تفرق ب
 ّ نوطنية وشركة أجنبية كما أ ن الشركة الفرع ا لم تفرق أيضا ب   .الشركة ٔالام وب

ّ هذا املعيار بكونه يعطي للشركاء حرية تحديد جنسية الشركة عند تأسيسها، بحيث  ويتم
ا اكتساب جنسية الشركة ي الدول ال أرادوا ف   .5يتأكدون من إتمام إجراءات التأسيس 

ى هذا املعيار أنّ  ى إعماله أن تنصر ومع ذلك فقد أعيب ع رتب ع ي ه ي ف إرادة الشركاء 
ى مصلحة دتح ى اختيار مكان التأسيس الذي يحقق مصالحهم دون التفات إ يد جنسية الشركة إ

ا، كما أنّ  ه يسّهل إخفاء الجنسية الحقيقية للشركة عندما الدولة ال ستحمل الشركة جنسي
ي ح ا،  ا والتمتع بالحقوق ف ى جنسي ي دولة معينة لغرض الحصول ع ا تتأسس  ن أن أعضا

  . 6ورأسمالها ومصالحها أجنبية
 

 :تحديد جنسية الشركة طبقا ملعيار مقر ٕالادارة الرئيس -2
،  وفقا لهذا املعيار فإّن  ا الرئيس ا مقر إدار الشركة تكتسب جنسية الدولة ال يوجد ف

وتتمركز فيه  ويقصد بمقر ٕالادارة الرئيس املكان الذي يوجد فيه النشاط التوجيه للشركة،
ر والرقابة، فهو الجهة الرئيسية  ا وال تملك سلطة التسي ى إدار ا ال تقوم ع ا وهيئا أجهز
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ى مختلف الهيئات ؤالاجهزة التابعة  ات ؤالاوامر  إ ا التوج ا التعليمات وتصدر ع ال تأتي م
  . 7للشركة

ر تأييدا من قبل الفقه وقد تبنت معظم التشريعات الحديثة هذا املعيار، وهو ي ر ٔالاك عت
ا هذا املركز، والقضاء الحديث، ذلك أنّ  ن الشركة والدولة ال يوجد ف ه يمثل الرابطة الجدية ب

ي جميع العالقات واملراكز القانونية،  ى تحقيق وحدة النظام القانوني للشركة والثبات  ويؤدي إ
ى جعل الشركة تساهم بصورة أككما أنّ  ي الحياة الاقتصادية للدولة ال ه يؤدي إ ر فعالية 

ا   . 8ستحمل جنسي
ي نص املادة  من القانون  10كما تب املشرع الجزائري أيضا معيار مركز ٕالادارة الرئيس 

ا رها يسري :" ...املدني وال جاء ف أما ٔالاشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغ
ى نظامها القانوني قانون  ي، غع ي الرئيس الفع ا مقرها الاجتما ه إذا نّ أر الدولة ال يوجد ف

ّ  عتباريةالا مارست ٔالاشخاص  ي الجزائر، فإ   ."ا تخضع للقانون الجزائري ٔالاجنبية نشاطا 
ي املادة  ى أّنه 547وأيضا ما جاء  يكون موطن الشركة :" من القانون التجاري وال نصت ع

ي الجزائر للتشريع الجزائري  ي مركز الشركة،   ".  وتخضع الشركات ال تمارس نشاطها 
ن أّن  املشرع الجزائري لم يمنح هذه الشركات الجنسية  واملالحظ من هذين النص

ر أنّ  ى أساسه يتحدد القانون الواجب التطبيق، غ ه الجزائرية، بل حدد موطن الشركة الذي ع
نن تكسب الجنسيأجنبية يمكن للشركة ٔالا  ي : ة الجزائرية بتوافر شرط ٔالاول أن تؤسس الشركة 

ا الرئيس  الجزائر وتسجل لدى املركز الوط للسجل التجاري، والثاني أن يتواجد مركز إدار
ي بالجزائر ن فإّن . والفع ي حالة عدم تحقق هذين الشرط الشركة تعد أجنبية ح ولو مارست  و
ي الجزائر   .   9نشاطا 

رةاملح كما أّن  ي القضية الشه ي قد تبنت هذا املعيار أيضا  " كمة الدائمة للتحكيم الدو
، وهذا هو الرأي "كانيفارو  ى أساس مركز إدارة الشركة الرئيس ، حيث قررت قيام الجنسية ع

ي أوروبا ي الفقه والقضاء    .10السائد 
  

ي ممارسة الحماية الدبلوماسية   - ب  أساس حق دولة جنسية الشركة 
ي  إّن  ي الحماية الدبلوماسية، يجد أساسه بداية  منح دولة جنسية الشركة الحق 

ا محكمة العدل الدولية خصوصا  ا املمارسات الدولية ال جسد من خالل ٔالاحكام ال أصدر
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رة املعروفة بقضية القضايا ي ا القضية الشه ا، وم  أو" برشلونة تراكشن"  :املعروضة عل
ا محكمة العدل "ملحدودة ملعدات الجر وٕالانارة والطاقةقضية برشلونة ا" ، وال أصدرت ف

ر بتاريخ    . 197011فيفري  05الدولية حكمها الشه
 ّ ي كندا وترجع حيثيات هذه القضية ال أسست لهذا املبدأ العام، أ ا شركة تأسست 

، وكانت لها نشاطات تجارية  1911سنة  ا مقرها الرئيس بإسبانيا، وبعد الحرب أين يوجد 
ي  ى حوا ى استحوذ مساهمون طبيعيون ومعنويون بلجكيون ع من رأسمال  %88العاملية ٔالاو

ا السلطات ٕالا ه ونتأنّ  الشركة، إالّ  ى حافة يجة إلجراءات اتخذ سبانية أصبحت الشركة ع
ن لرفع دعوى ضد  ٕالافالس، ء الذي أدى ببلجيكا باعتبارها دولة جنسية أغلب املساهم ال

ن للتعويض عن 1962اسبانيا أمام محكمة العدل الدولية سنة  ، نيابة عن رعاياها املساهم
م   .الضرر الذي أصا

ي هذه القضية أّن  ي قرارها الفاصل  ي الحماية الدبلوماسية  وقد قررت املحكمة  الحق 
ى الدولة ال سجلت بموجب قوانفيم ا تلك الشركة وال يا يتصل بضرر يلحق بشركة يعود إ

ى دولة أو دول جنسية حملة ٔالاسهم ي إقليمها مكتب الشركة املسجل، وليس إ وظاهر . يتواجد 
املحكمة قد أخذت بمعياري التأسيس ومركز ٕالادارة الرئيس لتحديد جنسية  من هذا الحكم أّن 

ي قضية الحال، ومن ثم رفضت طلب دولة بلجيكا باعتبارها دولة الشركة  ي دولة كندا  املتمثلة 
ن  كما بررت املحكمة أيضا رفضها بأّن  .حملة ٔالاسهم  فقط السماح لدول جنسية املساهم

رة ال  ي الشركات الكب ى تعدد املطالبات خاصة  بممارسة حق الحماية الدبلوماسية قد يؤدي إ
ن من جنسيات مختلفةتضم عدد كب   .ر من املساهم

ر  بإمكان هأنّ  أوضحت بحيث الحكم، يا تهأكد ال للقاعدة استثناءات وضعت املحكمة أّن  غ
 حاالت، ثالث ي وذلك م،تهلفائد الدبلوماسية الحماية ممارسة ٔالاسهم َحَملة جنسية أو دول  دولة
ى تتعلق  ما حالة فه الثانية، اأّم  تأسيسها، مكان ي قائمة تعد لم الشركة كانت إذا بحالة ما :ٔالاو

ر عمل نتيجة للشركة كان الحاصل الضرر  كان إذا  الشركة، تأسيس دولة عن ر مشروع صاد غ
م، )دول (دولة تدخل ي يكمن ٔالاسهم دوليا حملة لحماية الوحيد السبيل أّن  بحيث  وتتمثل جنسي
ى مباشر تعد إذا حصل  ما حالة ي الثالثة الحالة  كل أّن  املحكمة أوضحت وقد حملة ٔالاسهم، ع
ى تنطبق ال الحاالت هذه   .12أمامها املعروضة القضية ع
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ا ملشروع مواد  ي أثناء صياغ ي لجنة القانون الدو ر  ر بالغ التأث وقد كان لهذا الحكم الشه
ى أّنه 09إذ نصت املادة  الحماية الدبلوماسية، ى من مشروع املواد ع ا ٔالاو ألغراض :" ي فقر

الحماية الدبلوماسية للشركات، تع دولة الجنسية الدولة ال أنشأت الشركة بموجب 
ا ي قضية برشلونة ...". قانو فهذا النص جاء متوافقا مع ما قررته محكمة العدل الدولية 

ر أن لجنة القانو  ى معيار التأسيس، حينما ال يكون تراكشن، غ ي أدخلت بعض املرونة ع ن الدو
ي الفقرة الثانية من املادة  ي دولة التأسيس، وقد تقرر هذا الاستثناء  ر   09للشركة نشاط كب

ي ى ما ي ى الشركة رعايا دولة أخرى أو دول أخرى وال :" وال نصت ع ر أنه عندما يسيطر ع غ
ي دولة التأسيس، وعندما يوجد  مقر ٕالادارة والرقابة املالية توجد للشركة أنشطة تجار  رة  ة كب

ر تلك الدولة دولة الجنسية ي دولة أخرى تعت ما          ".للشركة كل
لجنة القانون  وخوفا من تعدد ٕالاجراءات أو املطالبات ال قد يوجدها هذا الاستثناء، فإّن 

ي تقريرها أّن  ي أوضحت  ا أن يكون الحق بقة ال تسمح بتعدد ٕالاجراءات، فإّم املادة السا الدو
ا مقر ٕالادار  ي حالة ٕالا لدولة التأسيس أو للدولة ال يوجد  دولة  ختالف فإّن ة والرقابة املالية، و

ي دولة الجنسية لغرض حماية هذه الشركة   .  13التأسيس تظل 
    

ي: ثانيا ن من طرف دولة حام   ٔالاسهم كاستثناء الحماية الدبلوماسية للمساهم
ي قضية برشلونة    بالرغم من ٔالاهمية العملية للمبدأ الذي قررته محكمة العدل الدولية 

ي مشروع مواد الحماية الدبلوماسية، والذي  ي  تراكشن، والذي تبنته الحقا لجنة القانون الدو
ا كأصل عام لدولة جنسية الشركة ال تحدد بمعيار التأسيس غال با وبمعيار مقر يمنح الحق ف

املمارسات القضائية الدولية كشفت عن وجود حاالت ال تتمكن  أّن  ٕالادارة الرئيس أحيانا، إالّ 
ر ٕالارادية،  ى رعاياها لسبب من ٔالاسباب ٕالارادية أو غ ا دولة التأسيس من ممارسة الحماية ع ف

ر حما ن من غ ر العدل ترك هؤالء الرعايا املساهم ن يكون من غ ي شركات ي ح ية خصوصا 
  . ٔالاسهم

ا  ى املبدأ العام تسمح ف ي تقر حاالت استثنائية ع ٔالامر الذي جعل لجنة القانون الدو
ي ٔالاسهم من ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالحهم، وهو ما تم النص عليه  لدولة جنسية حام

ى أّنه من مشروع مواد الحماية وال نصت) 11(من خالل املادة الحادية عشر  ال يحق لدولة  :"ع
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ي الشركة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالحهم عندما يلحق بالشركة  جنسية حملة ٔالاسهم 
  : ضرر إالّ 

ا لسبب ال صلة له بالضرر، -أ   إذا لم يعد للشركة وجود وفقا لقانون الدولة ال أسست ف
ي تاريخ وقوع الضرر حاملة لجنسية- ب ّ  أو إذا كانت الشركة  ى أ ا مسؤولة عن الدولة ال يد

إلحاق الضرر بالشركة وكان تأسيس الشركة شرطا مسبقا تفرضه الدولة ملمارسة ٔالاعمال 
ا   ".التجارية ف

  
ا  - أ  :حالة إذا لم يعد للشركة وجود وفقا لقانون الدولة ال أسست ف

ا لقضية برشلونة  ّرت محكمة العدل الدولية عن هذه الحالة بمناسبة تصد وقد ع
رت ّ ّ :" تراكشن، حيث ع ن  ا ال تحدث إالّ أ ي حالة الوفاة القانونية للشركة، إذ يحرم املساهم

حينما يصبحون  من إمكانية وجود وسيلة إنصاف متاحة عن طريق الشركة، وال يحدث إالّ 
ن من جميع  ي اتخاذ إجراء بالنسبة لهم أو محروم هذه ٕالامكانيات أن ينشأ حق مستقل 

م          .   14"لحكوم
ي ضوء ما ذهبت إليه املحكمة، أّن  اء وجود الشركة  والذي يفهم من هذا الشرط  ان

ا الضرر الذي لحق الشركة،  يقصد به ي الدولة ال وقع ف ي دولة التأسيس وليس  ا  ا ان
ي دولة التأسيس عندفالشركة تول ّ مد  ا تموت عندما ا تنشأ أو تؤسس هناك، وبالعكس فإ

ى ذلك يبدو من املنطقي  ا وجودها، وع ي الدولة ال أعط ي دولة التأسيس، و تصفى أعمالها 
ى العمل ككيان شركة،  أّن  مسألة تحديد ما إذا كانت شركة ما لم تعد قائمة ولم تعد قادرة ع

  .     15نون الدولة الذي أسست فيهيجب أن يقررها قا
ا هو  ، فإّن  "بالضرر  له صلة ال لسبب " عبارة اوأّم   لدولة عدم السماح ضمان املقصود م
ن جنسية  زوال ي سببا كان والذي الذي لحق بالشركة، بالضرر  تتعلق دعوى  برفع املساهم
ن جنسية دولة فإّن  آخر أو بمع الشركة،  إالّ  الدبلوماسية الحماية ممارسةمن  لن تتمكن املساهم

ى زوال  ربما وال صلة لها بالضرر الذي الشركة، أضرار أصابت ءجرا هؤالء عانى إذا أدى إ
  . 16الشركة
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ي تاريخ وقوع الضرر حاملة لجنسية الدولة مسببة الضرر   - ب  :إذا كانت الشركة 
ه ال يتصور أن تقوم دولة جنسية الشركة هذا الاستثناء يعد استثناء منطقيا، ذلك أنّ  إّن 

ن،  ي الضرر الذي لحق باملساهم ي نفسها من تسبب  باملطالبة بالحماية الدبلوماسية إذا كانت 
ن بدون حماية وتضيع حقو  ه وح ال يبقىومن ثم فإنّ  قهم، فإن مشروع مواد الحماية املساهم

ي املطالبة ن    .أقر بحق دولة جنسية املساهم
ا يكون  ال الحاالت بعض ي الاستثناء هذا من الحّد  جون ديغاردالسيد  رحوقد اق  ف

 الذي الضرر  مصدر تكون  وال ما دولة ي التجارية ملمارسة ٔالاعمال مسبق كشرط مطلوبا التأسيس
ى قد اضطرت تكون  الشركة أّن  أي الشركة، أصاب ي للضرر، املسببة الدولة ي التسجيل إ  هذه و
ي ،"كالفو شركة" الكتاب بـ بعض وصفه ما ضمن التأسيس يجعلها الحالة  من قصد شركة و

ا كالفو شرط مثل مثلها تأسيسها ي املتعلقة القانون  قواعد من حماي   .17الدبلوماسية بالحماية الدو
ي حدود ما اطلعنا عليه أي بيانات أو قضايا يمكن وبخصوص الجزائر فإنّ  ه ال يوجد 

ر إالّ  ا ملعرفة موقف السلطات الجزائرية من الحماية الدبلوماسية، ولم نع ى  الاستناد عل ما ع
ن ى رئيس لجنة : أشار إليه الباحث لحسن زايدي حول وثيقت ى تتعلق بالرسالة املوجهة إ ٔالاو

ي وال جاء ا القانون الدو ي نظرنا املبدأ  :"ف تشكل النظرية التقليدية للحماية الدبلوماسية 
ي تدوين هذا املوضوع   .  18"الذي ينطلق منه كل جهد 

ي املرسوم الرئاس رقم  ي  02/405والوثيقة الثانية تتمثل  املتعلق  26/11/2002املؤرخ 
ى أنّ  13بالوظيفة القنصلية حيث نصت املادة  ي للرعايا يضمن رئي:" همنه ع س املركز القنص

ن دولة  ي والتشريع الجزائري وقوان ا لهم املعاهدات والعرف الدو رف  ن الحماية ال تع الجزائري
ر أنّ  ه يمارس عمله طبقا للتشريع الجزائري عندما يتعلق ٔالامر بمساندة طلبات أو ٕالاقامة، غ

ا الرعايا الجزائريون   .  19"مساع أو تمثيالت يقوم 
موقف الجزائر جاء متماشيا تماما مع النظرية التقليدية بشأن  ح من هذا النص أّن يتض

ى  ي مجال ممارسة الحماية الدبلوماسية ع ا الدولة  السلطة التقديرية الكاملة ال تتمتع 
ي الخارج ي الوقت  أي أّن . رعاياها  ي املطالبة بالحماية الدبلوماسية، و الدولة لها مطلق الحرية 

ي ذلكال ي التنازل عن املطالبة وليس للفرد أو الرعية أي دخل    . ذي تشاء، كما لها الحق أيضا 
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  خاتمة
ن الدولة  ي ختام هذه الدراسة يمكن القول بأّن  ى تمك ي مستقرة ع قواعد القانون الدو

ا، وهو ما أقرّ  ا ال تحمل جنسي ته لجنة القانون من ممارسة الحماية الدبلوماسية لشركا
ي من خالل مشروع مواد الحماية الدبلوماسية، حيث أقرّ  ت هذا الحق من خالل املادة الدو

ي ممارسة الحماية الدبلوماسية  ى أن للدولة الحق  التاسعة وكذا املادة العاشرة وال أكدت ع
ي تاريخ تقديم املطالب ي وقت وقوع الضرر و ا    .   ة رسميافيما يتعلق بشركة تحمل جنسي

ر أنّ  ة للشركة، وتعّد غ رف بشخصية قانونية متم ي يع الحقوق ال  ه ولكون القانون الدو
ن،  عن تملكها مستقلة م الاستفادة فإّن حقوق املساهم ن كأصل عام ال يمك من  هؤالء املساهم

ي بشكل مستقل عن الشركة وذلك فيما يتعلق بالضرر  ي القانون الدو الالحق  حماية حقوقهم 
لكن إذا امتنعت دولة التأسيس أو دولة الجنسية عن . وهذا ما أكدته املادة الحادية عشر. ا

ا، كأن تكون غالبية ٔالاسهم  ممارسة الحماية الدبلوماسية للشركة إذا لم تكن لها مصلحة ف
ن من دول أجنبية ي قضية . مملوكة ملساهم ن أكدت املح"برشلونة تراكشن"كما حصل  كمة ، ح

ى أّن  ن ع   . الحماية الدبلوماسية تمارس من قبل دولة تأسيس الشركة وليس دولة املساهم
ي قد أقرّ  وح ال يبقى املساهمون بدون حماية، فإّن  ت من خالل لجنة القانون الدو

ن املطالبة  مشروع مواد ا لدولة املساهم الحماية الدبلوماسية حاالت استثنائية يجوز ف
ن ي حالت ي حالة إذا لم يعد للشركة وجود وفقا : بالحماية الدبلوماسية وذلك  ى  تتمثل ٔالاو

ا لسبب ال صلة له بالضرر، والثانية إذا كانت الشركة وقت وقوع  لقانون الدولة ال أسست ف
ّ الضرر حاملة ل ي أ ا مسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة بموجب قانون جنسية الدولة ال يد

ا  .الدولة تلك الدولة شرطا أساسيا ملمارسة ٔالاعمال التجارية ف
ى أّن  ر إ ي ٔالاخ ّ  الحماية الدبلوماسية وإن كانت حقا من حقوق الدولة إالّ  وتجب ٕالاشارة  ا أ

دعوى املسؤولية الدولية ال تحركها الدولة لحماية  ليست حقا من حقوق ٔالافراد، كما أّن 
ا إطالقا،  سية حق خالص للدولة مافالحماية الدبلو رعاياها دبلوماسيا ال شأن للفرد املساهم 

ي الوقت الذي تريد وبالكيفية اتي تراها مناسبة   .تمارسه كيفما تشاء و
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  :الهوامش
                                                 

ي م ،16/01القانون رقم  -1 وتجب ٕالاشارة .  2016مارس   07، الصادرة بتاريخ  14تضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد ، ي2016مارس  06ؤرخ 
ى أن نص املادة  ي نص مستقل، وإنّ  هو نص جديد، 27هنا إ ن  ى حماية الرعايا الخارجي كان ينص ما بحيث لم يكن املؤسس الدستوري ينص ع

ي املادة  ا  ى أن :" ي عبارة   1996من دستور  24عل ي الخارجع   " .الّدولة مسؤولة عن أمن ٔالاشخاص واملمتلكات، وتتكّفل بحماية كّل مواطن 
ي ق - 2 ي عّرفت محكمة العدل الدولية  ي بمثابة عالقة :" بقولها"  Nottebohmنيتبوهم " الجنسية بمناسبة قضية  1958أفريل  06رارها املؤرخ 

ن الحقوق  ي الوجود ومصالح وعواطف يساندها تبادل ب ن الفرد والدولة قوامها تضامن حقيقي  قانونية جوهرها عالقة اجتماعية للربط ب
ي هذا التعريف ".والواجبات روت، الجامعية، الدار العربية، الدول  تشريعات ي ٔالاجانب ومركز الجنسية العال، عبد محمد شةعكا: ينظر  ، 1987 ب

  . 19ص 
3 -Chappez  (J .), Protection diplomatique, jurisclasseur du droit international, vol. 4, 1999,fascicule, n° 250, 
p.19 . 

ي العاملحسن زايدي، : مقتبس عن ي القانون الدو ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ٔالاساس القانوني للحماية الدبلوماسية 
 .106، ص 2007-2006السنة الجامعية 

ي جون ديغارد الخاص املقرر  ذكر - 4 ر لتحديد جنسية  الدبلوماسية الحماية الرابع حول  تقريره ي  John Dugardللجنة القانون الدو سبعة معاي
ي  : الشركة و

ا أسست ال الدولة -  .الشركة ف
ا أسست ال الدولة -  .فعلية رابطة مع وجود الشركة ف
ي املقر دولة -  .املوطن أو الاجتما
ا توجد ال الدولة-  .للشركة الاقتصادية املراقبة ف
ا أسست ال الدولة- ا وتوجد الشركة، ف  .الاقتصادية ةاملراقب ف
ا أسست ال الدولة - ي بصفة الشركة ف  ي الدبلوماسية للحماية بالحق الجوهري  الاقتصادية املتمتعة املراقبة ا توجد ال الدولة رئيسية، و

ى الدولة قيام عدم حالة  .الحماية بممارسة ٔالاو
ن لكل الوطنية الدولة -   .املساهم

ي، القانون  لألمم املتحدة، لجنة العامة للجمعية الرسمية الوثائق ،"الدبلوماسية الحماية عن الرابع التقرير" جون ديغارد،: راجع  ،55الدورة  الدو
  . CN.4/530 A/: رقم ، وثيقة 2003 سنة،

ي، الفكر دار الشركة، جنسية خالد، هشام - 5   .106- 105، ص 2008ٕالاسكندرية، مصر،  الجام
ي الداودي، - 6 ي الخاص  غالب ع   .316، ص 2011دار الثقافة، عمان، ٔالاردن،  ،-الجنسية –القانون الدو
  .152ص  ،املرجع السابق خالد، هشام - 7
  .159ص  ،املرجع نفسه - 8
ي الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر،  - 9   .33، ص 2010عتو املوسوس، النظام القانوني لفروع الشركات ٔالاجنبية 

ن الدول ؤالاشخاص ٔالاجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية - 10 رمة ب ي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود امل ، عد
  .102، ص 2011-2010جامعة تلمسان، السنة الجامعية 

ء من التفصيل - 11 ي عرض حيثيات القضية ب ي الخارج، رسالة دكتوراه، كلية حجام عابد، حماية املصالح املشرو : ينظر  عة لرعايا الدولة 
  .وما بعدها 247، ص 2016، 02الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

  .108املرجع السابق، ص  لحسن زايدي، - 12
ي، الدورة  - 13   .46 – 45، ص 10، امللحق رقم 2006، سنة 58ينظر تقرير لجنة القانون الدو
ي ، الدورة  تقرير لجنة القانون   - 14   .47، ص 10، امللحق رقم 2006، سنة 58الدو
ي، املرجع نفسه، ص  - 15   .48تقرير لجنة القانون الدو
ي، املرجع نفسه، ص  - 16   .48تقرير لجنة القانون الدو
ي، الدورة  - 17   .54، ص 10، امللحق رقم 2006، سنة 58تقرير لجنة القانون الدو
  .167ص  لحسن زايدي، املرجع السابق، - 18
ي  02/405املرسوم الرئاس رقم  - 19  .2002لسنة  79املتعلق بالوظيفة القنصلية، ج ر، عدد  26/11/2002املؤرخ 
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ي ظّل اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار  *تدّخل الدولة لحماية مصالح رعاياها 

  
ي طّيب  )1( قباي

ر البحث حول فعلية ب عضو ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1( مخ
، بجاية جامعة ،السياسيةكلّية الحقوق والعلوم  ،القاعدة القانونية

  .الجزائر ،بجاية 06000

  :امللخص
تضمنت اتفاقية واشنطن حول تسوية نزاعات الاستثمار قواعد فريدة من نوعها بخصوص 
ي الدولة املطلوب  راف بحكم التحكيم وتنفيذه، حيث ال يخضع الحكم الصادر ألّية رقابة  الاع

ا تنفيذه راف بحكم التحكيم  ي هذا ٕالاطار، .ف ُتلزم اتفاقية واشنطن الدول املتعاقدة باالع
امات املالية ال يفرضها وكأنّ  ي وتنفيذ الال ي إطار املركز الدو ائي صادر عن الصادر  ه حكم 

  .محاكمها
 القد أخذ واضعو . رغم هذا، قد يحدث وأن ترفض إحدى الدول الخضوع لحكم التحكيم

ن الاعتبار هذه املسألة بتقرير بعض الضمانات الكفيلة بضمان فاعلية  اتفاقية واشنطن بع
اعات، ذلك عن  رة لعملية تسوية ال ٔالاحكام الصادرة عن محاكم املركز، باعتبارها املحصلة ٔالاخ

ى الحماية الدبلوماسية أو رفع دعوى دولية أمام محكمة العدل الدولية   .طريق اللجوء إ
   :مات مفتاحيةكلال

ي، نزاعات الاستثمار   .اتفاقية واشنطن، التحكيم الدو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 10/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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L'intervention de L'Etat pour la protection des  intérêts de ses 
ressortissants en vertu de la Convention de Washington sur le règlement des 

différends relatifs aux investissements 
Résumé :  
La convention de Washington sur le règlement des différends d’investissement 
contient des règles spécifiques ayant trait à la reconnaissance et l’exécution de la 
sentence arbitrale, de ce fait, cette dernière n’est soumis à aucun contrôle dans l’Etat 
d’exécution. Dans ce cadre, la convention oblige les Etats contractants de reconnaitre 
la sentence arbitrale émanant du CIRDI et de l’exécuter dans son volet financier 
comme étant un jugement définitif pris par une juridiction interne. 
Toutefois, il se peut qu’un Etat refuse de se soumettre à une sentence arbitrale. Dans 
ce cas, la convention prévoit certaines garanties concourant à l’effectivité des 
sentences rendues par les tribunaux du CIRDI. Deux voies y sont prévues, celle de la 
protection diplomatique ou carrément recourir devant la Cour internationale de 
justice.  
Mots clés 
Convention de Washington, arbitrage international, différends relatifs aux 
investissements. 

 
State Intervention for the Protection of the Interests of its Nationals under the 

Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes 
Abstract: 

The Washington Convention on the Settlement of Investment disputes contains 
specific rules relating to the recognition and enforcement of the arbitration award 
and, as a result, the arbitration award is not subject to review in the executing State.  
In this context, the Convention obliges the contracting States to recognize the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) arbitration award 
and to execute it in its financial part as a final judgment by an internal court. 

However, a State may refuse to submit to an arbitral award. In this case, the 
convention provides certain guarantees that make the awards rendered by the ICSID 
tribunals effective. There are two ways, diplomatic protection or appeal to the 
International Court of Justice. 
Key words:  
Washington Convention, International Arbitration, Investment Disputes. 
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  مقّدمة
راف بحكم 1تضمنت اتفاقية واشنطن حول تسوية نزاعات الاستثمار ، بخصوص الاع

ي الدولة التحكيم  وتنفيذه، قواعد فريدة من نوعها، حيث ال يخضع الحكم الصادر ألّية رقابة 
اع أو أّية دولة أخرى متعاقدة ي ال ا تنفيذه، سواء كانت الدولة الطرف  ى هذا . املطلوب ف ع

رف بأحكام  اما دوليا بموجبه تع ى عاتقها ال ي الاتفاقية ع ٔالاساس، وضعت الدول ٔالاطراف 
ا سوى اتخاذ إجراء أّم . كيم الصادرة عن محاكم املركزالتح رط ف ا إجراءات تنفيذها، فال يش

ي دولة التنفيذ دون الحاجة  ي بسيط من قبل صاحب املصلحة أمام الجهة املختصة  شك
  .لتدخل دولته

ي  راف بحكم التحكيم الصادر  ي هذا ٕالاطار، تلزم اتفاقية واشنطن الدول املتعاقدة باالع
امات املالية ال يفرضها وكأنّ إ ي وتنفيذ الال ائي صادر عن محاكمها، إاّل طار املركز الدو ه حكم 

اتفاقية  اه قد يحدث وأن ترفض إحدى الدول الخضوع لحكم التحكيم، فكيف تصدى واضعو أنّ 
اعات؟ رة لعملية تسوية ال   واشنطن لهذه املسألة باعتبارها املحصلة ٔالاخ

ى ذ يلإلجابة ع ة لحكم تحكيم املركز الدو ّ ن بيان الخصائص املم ّ ، ثم )أوالً ( لك، يتع
راف بالحكم وتنفيذه  ى القواعد ٕالاجرائية لالع رًا بيان نطاق تدّخل الدولة  ،)ثانياً (التطّرق إ وأخ

ا عن طريق اللجوء تطبيق الضمانات الكفيلة بضمان فاعلية ٔالاحكام  لحماية مصالح رعّي
ى الحماية الدبلوماسية أو رفع دعوى )ثالثاً (الصادرة عن محاكم املركز ، ذلك عن طريق اللجوء إ

  .دولية أمام محكمة العدل الدولية
  

ة :أوالً  ّ   لحكم تحكيم املركز الخصائص املم
ي إطار تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات الخاصة ٔالاجنبية تحت  يعّد الحكم الصادر

ي أحكام التحكيم ٔالاخرى،  ه عن با ّ ء الذي يم ائيًا، ال إشراف املركز حكمًا دوليًا، ملزمًا و
  . سواًء الوطنية أو ٔالاجنبية

  
  خاصية الدوليـة – 1

ي لتسوية نزاعات الاستثمار بالشخصية القانونية الدولية الكاملة ال  يتمتع املركز الدو
ي، فإّن . تضمن له مباشرة جميع املعامالت ي  بالتا املحاكم املشّكلة تحت إشرافه للفصل 
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ى ٔالاحكام ال 2منازعات الاستثمار تتمّتع بالطبيعة الدولية ، ٔالامر الذي ينعكس بطبيعة الحال ع
ي ٔالاخرى بالصفة الدوليةتتخذ ي القضايا، إذ تتمّتع    .ها حال فصلها 

ي الدول  ة يعّد حكم التحكيم الصادر عن املركز ذات نفاذ مباشر  ى أساس هذه امل ع
ى صدور أمر بالتنفيذ تجاهه من املحاكم  ي اتفاقية واشنطن، ال يعتمد سوى ع ٔالاعضاء 

ي مواجهته أي طرق من طرق الطعن القضائية كما ال يجوز أن يبا. الوطنية لهذه الدول  شر 
ي ذاته ي اتفاقية . 3املعروفة، إذ ال يخضع إاّل لرقابة املركز الدو ي، فمقارنة مع ما ورد  بالتا

ي، فإّن  4نيويورك اتفاقية واشنطن  والاتفاقيات ٔالاخرى الخاصة بالتحكيم التجاري الدو
ى الحكم الصادر تحت إشر  اف املركز من طرف السلطات القضائية للدول استبعدت كل رقابة ع

املتعاقدة، فهو حكم صادر عن هيئة دولية متخّصصة، يتحّرر من أّية رقابة وطنية ومحصن من 
  .5طرق الطعن ال قد تمارس ضد أحكام التحكيم

 
  خاصية ٕالالزامية – 2

ي حكمًا ملزمًا لألطراف املتنا ر حكم التحكيم الصادر عن املركز الدو ى يعت ن ع ّ زعة، إذ يتع
ر  كما أّن . من الاتفاقية 53/1 كل طرف أن ينّفذه بحسب منطوقه تطبيقا لنص املادة للحكم أك

ر حكما ملزما ح بالنسبة للدول املتعاقدة ي هذا الصدد، تنص . مـن حجية نسبية، حيث يعت
ى أّن  54/1املادة  ي " :من الاتفاقية ع رف بأّي حكم يصدر  ى كل دولة متعاقدة أن تع ّن ع يتع

امات املالية  ا تنفيذ الال نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما، وتضمن داخل أراض
  (...)".ال يفرضها 

ى اتخاذ أّي  يتضح من النص بأّن  الحكم ملزم يتّم تنفيذه بقوة القانون وال يتوقف ذلك ع
راف به وتنفيذهإجراء آخر عدا ا ي اتفاقية واشنطن . ستصدار أمر الاع ى كل دولة عضو  ويجب ع

امات  م بتنفيذ جميع الال ي، كما تل رف بإلزامية حكم التحكيم الصادر عن املركز الدو أن تع
ا، ٔالامر الذي جعل ٔالاستاذ  ر أّن  M. AMADIOال يرّت ا حكم  يعت الصفة ٕالالزامية ال يتمّتع 

ي املادة التح ي  54/1كيم وفقًا للقاعدة الواردة  من الاتفاقية تجعل من حكم التحكيم الصادر 
ي جميع الدول ٔالاطراف  ن دولة وشخص خاص وثيقة قانونية فوق وطنية قابلة للتنفيذ  نزاع ب

  .6ي الاتفاقية
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ـائية – 3   خاصية ال
ّ حكم التحكيم الصادر عن إحدى محاكم تحكيم املركز  ي بأنّ يتم ي ال الدو ائي، بالتا ه 

ا الاتفاقية ي الحدود ال أقّر شأنه  7يمكن الطعن فيه باالستئناف أو أّي طرق أخرى للطعن إاّل 
ائي صادر عن جهـة قضائية داخـل إحـدى الـدول املتعـاقدة عل هذا . ي ذلك شأن أّي حكم 

ن ّ ائية الحكم تجّسد مبدأ  أّن  ٔالاساس يتب ى املستوى قاعدة  عدم خضوع الحكم ألّية رقابة ع
ى استخالص أّن  ي، هذا ما يدعونا إ ي أو الدو اتفاقية واشنطن أنشأت نظاما مستقال  الداخ

ي الحكم أو تنفيذه   .للتسوية من ناحية الطعن 
ى أنّ  ى حكم التحكيم، فإّن  ه وبالرغم من أّن تجدر ٕالاشارة إ راض ع ي عدم الاع  القاعدة 

دف الاتفاقي ى بعض ٕالاجراءات ال يمكن لكل طرف اتخاذها بعد صدور الحكم  ة نصت ع
تجنب الغموض أو ٔالاخطاء ال يمكن أن تشوب الحكم الصادر، ذلك بتقرير بعض الطرق 

ر وتصحيح الحكم   .وٕالاجراءات الخاصة بتفس
  

راف بالحكم وتنفيذه :ثانياً   كيفية الاع
ى الرغم ما تتمّتع به ن الدول  ع أحكام التحكيم الصادرة بشأن تسوية منازعات الاستثمار ب

ائية ودولية، إاّل أّن  ي من حجية و مصدر القوة  ورعايا الدول ٔالاخرى تحت إشراف املركز الدو
ى  ي إضفاء الشرعية ع ي اتفاقية واشنطن،  ٕالالزامية لهذه ٔالاحكام هو رغبة الدول ٔالاطراف، 

ر املناخ املناسب لتدّفق رؤوس أحكام التحكيم الصادر  ى توف ا ع ة عن محاكم املركز، حرًصا م
  .ٔالاموال ٔالاجنبية الخاصة لخدمة التنمية الاقتصادية

راف بحكم التحكيم وتنفيذه، قواعد خاصة  تضمنت اتفاقية واشنطن، بخصوص الاع
ا تنفيذه،  وفريدة من نوعها، ي الدولة املطلوب ف حيث ال يخضع الحكم الصادر ألّية رقابة 

اع أو أّية دولة أخرى متعاقدة ي ال من أجل هذا، وضعت الدول . سواء كانت الدولة الطرف 
رف بأحكام التحكيم الصادرة عن  اما دوليا بموجبه تع ى عاتقها ال ي الاتفاقية ع ٔالاطراف 

ي بسيط من قبل ا أّم . محاكم املركز ا سوى اتخاذ إجراء شك رط ف إجراءات تنفيذها، فال يش
ي دولة التنفيذ   .صاحب املصلحة أمام الجهة املختصة 
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ام- 1 راف بحكم التحكيم وتنفيذه الال   باالع
ي املادة  ، إذ جاء نّصها  53/1أكدت اتفاقية واشنطن  ى الطابع ٕالالزامي للحكم التحكيم ع

يكون الحكم ملزما بالنسبة ألطرافه، وال يجوز أن يكون محال ألي طريق  - 1" :ةبالصيغة ٓالاتي
ى كل طرف أن ينّفذ الحكم  ّن ع ي هذه الاتفاقية، ويتع من طرق الطعن خالف ما ورد 

ذه الاتفاقية   ."بحسب منطوقه، إال إذا كان تنفيذه موقوفا بمقت ٔالاحكام املناسبة 
ى جانب هذا، ي املادة  إ ى الدول  54تّم النّص  ام الواقع ع ى الال من نفس الاتفاقية ع

امات املالية ال تفرضها أحكام التحكيم الصادرة عن  راف وتنفيذ الال املتعاقدة بشأن الاع
ى أّن  ى من هذه املادة ع ى كل دولة متعاقدة أن  -1" :املركز، حيث نصت الفقرة ٔالاو ّن ع يتع

رف بأي ح ا تع ي نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أرض كم يصدر 
ى نحو ما يتبع بالنسبة لألحكام الصادرة من  امات املالية ال يفرضها الحكم، ع تنفيذ الال
ا تضمن تنفيذ الحكم  ي فإ محاكم هذه الدولة، وإذا كانت الدولة املتعاقدة ذات نظام فيدرا

 .8"اكمها الفيدراليةعن طريق تدّخل مح
ن هما ن أساسي ام ي اتفاقية واشنطن ال ى عاتق الدول ٔالاطراف   :مما سبق، يقع ع

راف بالحكم الصادر عن إحدى محاكم تحكيم املركز باعتباره حكما ملزما، فضال عن  الاع
امات مالية داخل إقليم إحدى الدول املتعاقدة ام بتنفيذ ما يرّتبه الحكم من ال باعتباره  الال

ائيا صادرا من إحدى محاكمها   .9حكما 
راف  ى الاع هكذا، عند تقديم حكم التحكيم الصادر عن محكمة املركز قصد الحصول ع
راف  ى الاع راض ع به وتنفيذه، فال يمكن فرض أّية رقابة عليه مهما كان نوعها، بل ال يجوز الاع

ى أساس   .10الدفع املتعّلق بالنظام العام بالحكم أو رفض تنفيذه ح ولو كان ذلك ع
راف بالحكم وتنفيذه -2   :الجهة املختصة باالع

ي  ء املق فيه، شأنه  ي حجية ال ي إطار املركز الدو يكتسب حكم التحكيم الصادر 
ي املقابل، يكون . ذلك شأن أّي حكم قضائي صادر عن إحدى الجهات القضائية الداخلية

ه صادر من جهة قضائية ممـهورا بالصيغة ائيا، قابال للتنفيذ بذاته ألنّ الحكم القضائي م كان 
التنفيذية، بينما يصدر حكم التحكيم من محكمة تحكيم ال تتمّتع بحق وضع صيغة التنفيذ 

ي السلطة العامة بالتدّخل إلجبار . 11عليه بمع آخر، ال يمكن ملحكمة التحكيم إعطاء ٔالامر ملمث



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ي طيب ي ظّل اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار، قباي  .123-109. ، ص صتدّخل الدولة لحماية مصالح رعاياها 

 

115 

ى ا ا حكم التحكيم، لذلك يجب الاستعانة بسلطة خاسر الدعوى ع امات ال يرّت لوفاء باالل
راف به ؤالامر بتنفيذه   .رسمية لضمان الاع

ه يستحيل اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن محكمة املركز جدير بالذكر أنّ 
ي دولة التنفي ى الجهة املختصة  فإذا كان حكم . ذما لم يقم صاحب املصلحة بعرض املسألة ع

ائية، ٕالالزامية، الدولية ويحوز الحجية منذ لحظة صدوره، إاّل أّن  ي يمتاز بال هذه  املركز الدو
ات ال تع مطلقا قابلية الحكم للتنفيذ التلقائي تبقى فقط قواعد معاملة حكم . ٔالاوصاف وامل
ي ال تختلف عن ى ارتباطها باتفاقية دولية،  قواعد معاملة أحكام التحكيم  املركز، بالنظر إ

  .ٔالاخرى 
ي نّص املادة  تنفيذ الحكم الصادر عن  أّن  54/3ي هذا الصدد، أكدت اتفاقية واشنطن 

ي قانون دولة التنفيذ، لقد جاء هذا  ي يكون وفقا للشروط ؤالاوضاع املقّررة  محكمة املركز الدو
ي   : النّص كما ي

ي الدولة  ويحكم-3" تنفيذ هذا الحكم التشريع الوط املتعلق بتنفيذ ٔالاحكام املعمول به 
ا ى أراض ى املحكوم له تنفيذ الحكم ع   ".ال يس

راف بالحكم وتنفيذه، أّم  ا مسألة الاع ا بالنسبة للجهة املختّصة ال يجب أن تعرض عل
ى قيام كل دولة متع ي اتفاقية واشنطن النص ع ن جهة قضائية أو سلطة فقد ورد  اقدة بتعي

راف بأحكام التحكيم الصادرة  ا لتختص بنظر طلبات الاع أخرى مختصة، يتم إخطار املركز 
ي هذا الصدد، إخطار املركز عن . عن املركز وضمان تنفيذها ى الدولة املتعاقدة،  ن ع ّ كما يتع

راف وتنفيذ ال ا لالع ر الحق بشأن الجهة ال عين كما  54/2حكم، حيث جاء نّص املادة كل تغي
ي   :ي

ى " ن ع ى أرا دولة متعاقدة يتع راف بالحكم وتنفيذه ع ى الاع من أجل الحصول ع
ى املحكمة  ر العام إ الخصم صاحب الشأن أن يقّدم صورة من الحكم معتمدة من السكرت

ا الدولة املتعاقدة له ى أّية سلطة أخرى تعّي ى كل . ذا الغرضالوطنية املختصة أو إ ويجب ع
ا لهذا الغرض  ر العام باملحكمة املختصة أو أّية سلطات تعّي دولة متعاقدة أن تخطر السكرت

ي هذا ٔالامر رات الحقة    ."وبأية تغي
ي اختيار الجهة الرسمية ال تقدم  مما سبق، تتمتع الدولة املتعاقدة بالحّرية الكاملة 

ا وتنفيذها، أمامها أحكام التحكيم الصادرة ع راف  ى أمر الاع ن محاكم املركز قصد الحصول ع



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
ي طيب ي ظّل اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار، قباي  .123-109. ، ص صتدّخل الدولة لحماية مصالح رعاياها 

 

116 

ن البعض ٓالاخر إحدى  ن أجـهزة فـي ٕالادارة املركزية وع لذلك قامت بعض الدول املتعاقدة بتعي
ا القضائية   .جها

ن  ى تعي راف بحكم التحكيم وتنفيذه، لجأت بعض الدول املتعاقدة إ دف الاع عمليًا، و
ن وزارة العدل  ثلإحدى الوزارات م السويد ال عّينت وزارة الخارجية، كما قامت مصر بتعي

ي الدولة إندونيسياوعّينت كل من غانا، جاميكا، . لهذا الغرض ا العليا  كما عّينت . وكينيا محكم
ا  بعض الدول محاكم الاستئناف أو املحاكم الجهوية مثل إيطاليا ال أخطرت املركز بتعيي

فضال عن . ئناف ملكان التنفيذ واملغرب ال حّددت املحكمة الجهوية ملكان التنفيذمحكمة الاست
هذا، عينت بعض الدول ٔالاخرى املحاكم الابتدائية مثل ساحل العاج ال عينت املحكمة 

  .12الابتدائية ألبيجان، املحكمة الابتدائية ملكان التنفيذ بالنسبة لتونس وفرنسا
ي بشأن تحديد  بالنسبة للجزائر، ر من الدول ال لم تقم بأّي إخطار للمركز الدو فتعت

رطه املادة  من أجل هذا، يجب الرجوع . من اتفاقية واشنطن 52/2الجهة املختصة وفقا ملا تش
راف بحكم تحكيم املركز  ي طلب الاع ي ملعرفة الجهة ال تختّص بالنظر  ى القانون الداخ إ

  .وتنفيذه
ى ق ي الفصل املتعّلق باألحكام الخاصة بالرجوع إ واعد قانون ٕالاجراءات املدنية وٕالادارية 

ي، نجد أّن  النصوص القانونية لم تستوعب خصوصية املعاملة ال  بالتحكيم التجاري الدو
ا حكم تحكيم املركز ي املادة . يحظى  ى أّن . م. إ. ق 1051لقد تّم النّص  راف وتنفيذ  إ ع الاع

ي دائرة اختصاصها أو  حكم التحكيم ي من اختصاص رئيس املحكمة ال صدر الحكم  الدو
فضال عن . محكمة محّل التنفيذ إذا كان مقّر محكمة التحكيم موجودا خارج ٕالاقليم الوط

ى املواد من . م. إ. ق 1054هذا، فـقد أحالت املادة  ي إ  1035إ بشأن تنفيذ حكم التحكيم الدو
ى  ي إ. م. إ. ق 1038إ ي املادة . املتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم الداخ ى هذا، نّص املشرع  عالوة ع

راف أو برفض تنفيذ  1055 ى قابلية استئناف ٔالامر القا برفض الاع من نفس القانون ع
ي املادة  ي وفقا للحاالت املحّددة حصرا    .إ. م. إ. ق 1056حكم التحكيم الدو

ي،  إذا سلمنا بأّن  ي إطار املركز الدو راف وتنفيذه الحكم الصادر  الجهة املختصة لالع
ي رئاسة محكمة محّل التنفيذ، . م. إ. ق 1051باعتباره حكما تحكيميا دوليا طبقا لنّص املادة  إ، 

ي املادة  رط  ن املش ى غياب التعي ي النصوص  من اتفاقية واشنطن، إاّل أّن  54/2بالنظر إ با
راف بحكم املركز وتنفيذه نظرا ألّن القانونية   ٔالاخرى لن تجد محال للتطبيق بخصوص الاع
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حكم التحكيم قد صدر صحيحا، ال يمكن  اتفاقية واشنطن وضعت قرينة قانونية مفادها أّن 
ا عمال بنّص املادة  ي الاتفاقية ذا ا  ي ٔالاوضاع املنصوص عل ا 53/1إيقاف تنفيذه إاّل    . م

  
راف وتنفيذ حكم التحكيم شروط-3   الاع

راف وتنفيذ حكم  54/2تطبيقًا للمادة  ي الاع من اتفاقية واشنطن، يكفي لصاحب املصلحة 
ر العام  ي أن يقّدم نسخة من الحكم الصادر، مصادق عليه من طرف السكرت تحكيم املركز الدو

ي املسألة فـي الدولـة املطلوب فيـها ى الجهة املختصة  رة  للمركز، إ التنفيذ، سواء كانت هذه ٔالاخ
اع أو دولة أخرى متعاقدة ي ال   .طرًفا 

ّن من خالل ما سبق، أّن  ي  يتب راف بالحكم الصادر عن املركز الدو ى الاع إجراء الحصول ع
ا بمقت نصوص اتفاقية واشنطن . وتنفيذه ال يكتنفه أي تعقيد نظرا للخصوصية ال يمتاز 

راف بالحكم وتنفيذه، تفادي جميع ٕالاشكاالت  من شأن هذا ٕالاجراء ى الاع البسيط، للحصول ع
رها وال تعرفها التشريعات الداخلية  راف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أو غ الخاصة باالع

  .13والاتفاقيات الدولية ذات الطابع العالم
ي هذا املقام، أنّ  ى الا تجدر ٕالاشارة  راف بحكم التحكيم ه بالرغم من سهولة الحصول ع ع

ي صالحه، يبقى للطرف املحكوم ضّده إقامة الدليل  وتنفيذه من قبل الطرف الذي صدر الحكم 
ى أنّ  ا نصوص اتفاقية ع ي حدود ٔالاوضاع ال تسمح  ه قد تم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر 

ى سبيل املثال يمكن للمحكوم ضّده إثبات أّن . واشنطن راف الحكم موضوع طلب الا  ع ع
والتنفيذ قد تّم إيقاف تنفيذه إلعادة النظر فيه أو إللغائه أمام محكمة تحكيم املركز أو اللجنة 

  .الخاصة
هكذا، فيما عدا حالة وقف تنفيذ الحكم التحكيم تطبيقا لنصوص الاتفاقية، ال يمكن 

راف وتنفيذ الحكم أي سبب آخر  ى املحكوم ضده أمام الجهة املختصة باالع للمطالبة أن يد
راف به أو تنفيذه   . 14برفض الاع

ي التأكد من أمرين راف وتنفيذ حكم التحكيم  يتمثل : تتحّدد سلطات الجهة املختصة باالع
ي رسمية الحكم، ذلك بالتحّقق من أّن  راف به وتنفيذه قد  ٔالاول  حكم التحكيم املطلوب الاع

ي، ف ضال عن التحّقق من مصادقة صدر فعال عن محكمة تحكيم تحت إشراف املركز الدو
ر العام للمركز عليه ا ٔالامر الثاني، فيتعلق بتأّكد الجهة املختّصة من عدم توافر أحد أّم . السكرت
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ا اتفاقية  الشروط ال تحول دون تنفيذ حكم التحكيم، ذلك بمراعاة ٔالاوضاع ال قّرر
ي هذا الشأن   .واشنطن 

  
ي حالة عدم التنفيذماية ضمانات تدخل الدولة لح :ثالثاً    الرعية 

ي وتنفيذ  ي إطار املركز الدو راف بحكم التحكيم الصادر  م الدول املتعاقدة باالع تل
امات املالية ال يفرضها وكأنّ  ائي صادر عن محاكمها، إاّل أنّ الال ه قد يحدث وأن ه حكم 

ن الاعتبار اتفاقية و  القد أخذ واضعو . ترفض إحدى الدول الخضوع لحكم التحكيم اشنطن بع
هذه املسألة بتقرير بعض الضمانات الكفيلة بضمان فاعلية ٔالاحكام الصادرة عن محاكم املركز، 
اعات، ذلك عن طريق تدّخل الدولة لحماية مصالح  رة لعملية تسوية ال باعتبارها املحصلة ٔالاخ

ى الحماية الدبلوماسية أ ا وذلك باللجوء إ و رفع دعوى دولية أمام الرعية ال تحمل جنسي
  .محكمة العدل الدولية

  
  الحماية الدبلوماسية - 1

ى نفس قدم املساواة  ي ع أتاحت اتفاقية للمستثمر ٔالاجن إمكانية الوقوف أمام املركز الدو
ي مقابل ذلك منعت دولة املستثمر من ممارسة الحماية  مع الدولة املضيفة لالستثمار و

عـدم انصياع الدولة املضيفة لحكم التحكيم الصادر فـي  إاّل أّن . االدبلوماسية لصالح رعّي
ا  ر عن طريق لجو ي حماية مصالح هذا ٔالاخ اع، يبعث مرة أخرى حق دولة املستثمر  موضـوع ال

ى الحماية الدبلوماسية   .إ
ي نّص املادة  ى  27/1ي هذا ٕالاطار، تضمنت اتفاقية واشنطن  ى ضمانة اللجوء إ ع

ي  الحماية الدبلوماسية إلصالح الضرر الذي أصاب املستثمر جراء عدم امتثال الدولة الطرف 
ي ى هذه الضمانة كما ي ي، حيث جاء النّص ع اع لحكم تحكيم املركز الدو   :ال

ي ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تمنح الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية  -1"
ى التحكيم أو تّم  ى طرحه ع خصوص أي نزاع اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة ٔالاخرى ع
ي نطاق هذه الاتفاقية، إال إذا رفضت الدولة املتعاقدة ٔالاخرى  ى التحكيم  طرحه بالفعل ع

اع ي ال   ."تنفيذ الحكم الصادر 
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اع  يظهر من النّص أعاله، أّن  ي ال ن املستثمر ٔالاجن رفض تنفيذ الحكم الصادر  ب
رة هو الاستثناء الوحيد ملبدأ التنازل عن الحماية  والدولة املضيفة من قبل هذه ٔالاخ

رط سريان مبدأ التنازل عن منح . 15الدبلوماسية من قبل دولة املستثمر بمفهوم املخالفة، يش
ي من جانب الدولة املتعاقد ي إطار تحكيم املركز الدو يالحماية الدبلوماسية    :ة ما ي

ي أوقد تّم  أن-أ اع أمام املركز الدو ى عرض ال ن ٔالاطراف املتنازعة ع تكون هناك موافقة ب
ر العام للمركز وقبول محكمة  فعال عرضه أمامه، بتسجيل طلب التحكيم من طرف السكرت

ا  ي هذه الحالة،. التحكيم النظر فيه يسري تنازل الدولة عن تقديم الحماية الدبلوماسية لرعّي
ى تسويته بطريق تحكيم املركز، كما يبقى هذا التنازل قائما طيلة  اع املتفق بشأنه ع بشأن ال

  .إجراءات خصومة التحكيم
ا تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن املركز، حيث أّن  قبول -ب الامتثال  الدولة املحكوم عل

ى الحماية الدبلوماسيةللحكم ال  ّرر اللجوء إ ي الحالة العكسية، فعدم تنفيذ الحكم أّم .  ي ا 
ي ممارسة الحماية  ّرر الحق  ينجم عنه خرق الدولة املضيفة ألحكام الاتفاقية مما ي

  .الدبلوماسية
ى حمايته دبلوماسيا، فإّن تجدر ٕالاشارة أنّ  ي حالة لجوء دولة املستثمر إ محكمة العدل  ه 

ائية أحكام  ى موضوع الدعوى ٔالاصلية تماشيا مع  ر الحكم أو التطّرق إ ا تفس الدولية ال يمك
ي ى مسألة عدم تنفيذ حكم . تحكيم املركز الدو ي، فإن اختصاص املحكمة يمتّد فقط إ بالتا

  .16التحكيم وأسبابه وتقدير نتائجه
ر، يالحظ أن اتفاقية واشنطن لم ت ا ي ٔالاخ ي الدبلوماسية البسيطة ال تبادر  ر املسا عت

ى أّن  27/2حيث تنص م دة من قبيل الحماية الدبلوماسية،الدول املتعاق ا ع ي   - 2" :م و
، فإن مفهوم الحماية الدبلوماسية ال يشمل )27/1م(خصوص تطبيق الفقرة السابقة 

ى تسهيل تسوية دف إ ي الدبلوماسية البسيطة ال  اع املسا   ".ال
  
  القضائية أمام محكمة العدل الدولية املطالبة- 2

ي حالة عدم تنفيذ  ى جانب الحماية الدبلوماسية، منحت اتفاقية واشنطن ضمانة أخرى  إ
ى أّن  64أحكام التحكيم الصادرة وفقا لنصوصها، حيث تنص املادة  ا ع أي نزاع يمكن أن "  :م

ن الدول املتعاقدة، ر أو تطبيق الاتفاقية الحالية، ولم يتس حله  ينشأ ب من حيث تفس
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اع، وذلك  ي ال ى طلب أي طـرف  ى محكمة العدل الدولية بناء ع بالطرق الودية، يعرض ع
ى طريق آخر لتسويته   ".ما لم يتفق ٔالاطراف املعنية ع

تفاقية، تعّد مسألة عدم تنفيذ حكم التحكيم من طرف الدولة املتعاقدة خرقا لنصوص الا
ن  ي املادت ا الدولية 54و 53خاصة تلك الواردة  رّتب عليه إثارة مسؤولي ا، ٔالامر الذي ي . م

ى ذلك، تستطيع دولة جنسية املستثمر رفع دعوى ضّد الدولة املتعاقدة املعنية أمام  استنادا إ
، بغرض است ي نظامها ٔالاساس صدار حكما يلزمها محكمة العدل الدولية، وفقا للشروط املقّررة 

ا  ى التعويضات إذا كانت الدولة املدعية قد أصا ا الدولية وح الحصول ع اما بتنفيذ ال
  .17ضرر جراء ذلك

ّن كذلك أنه طبقا لنّص  ي إاّل بعد  64ادة امليتب ى القضاء الدو أعاله، ال يمكن اللجوء إ
ا ى املفاوضات مثال، فضال عن عدم  فشل الطرق الودية ال يكون ٔالاطراف قد باشر كاللجوء إ

ي اتفاقية تشجيع وحماية  ا  ى الطرق املّتفق عل ى طريق آخر للتسوية كاالعتماد ع اتفاقهم ع
ى  رة النّص ع ن إن وجدت، حيث غالبا ما تتضمن هذه ٔالاخ ن الدولت الاستثمارات ٔالاجنبية ب

رهااختصاص محكمة تحكيمية خاصة لتسوية الخالقات ال   .ناشئة عن تطبيقها أو تفس
هكذا، تكون اتفاقية واشنطن قد مّكنت الدولة املتعاقدة من ضمان حماية حقوق رعاياها 
ي حالة عدم تنفيذ حكم التحكيم  ي منازعات الاستثمار مع دول أخرى متعاقدة،  ٔالاطراف 

ي، ذلك عن طريق ممارسة الحماية الدبلوماسية ي إطار املركز الدو ضّد الدولة الطرف  الصادر 
اع أو مقاضاة الدولة املتعاقدة ال تخرق أحكام الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية   .ي ال

ي نفسه أو البنك العالم  كما يمكن من الناحية العملية أن يتدّخل كل من املركز الدو
ى ضرورة تنفيذ أحكام التحكيم ركز من خالل قيام فقد يكون تدّخل امل. لدفع ٔالاطراف املعنية إ

ى  ى تجاوز العقبات ودفعهم إ ر العام أو رئيس املجلس ٕالاداري بمساعدة ٔالاطراف ع السكرت
م اما أو من خالل تشكيل لجنة خاصة من قبل املجلس ٕالاداري ملتابعة تنفيذ حكم  18تنفيذ ال

  .19التحكيم
، فمعلوم أّن أّم  ي تابع ملجموعة البنك املركز جهاز  ا عن إمكانية تدّخل البنك العالم دو

ر ويعمل تحت إشرافه، من ثم فإنّ  ه يمكن للبنك استخدام سلطته العالم لإلنشاء والتعم
ى تنفيذ أحكام التحكيم  ي اتفاقية واشنطن إلجبارها ع ى الدول ٔالاخرى  ومركزه كأداة ضغط ع

ي ضمان التنـفيذ  ا  ي لهـاالصادرة عن محاكم املركز، نظرا للمصلحة ال يجن  .20الفـع
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ا لتنفيذ أحكام التحكيم ح تضمن  ّ ذا، تكون اتفاقية واشنطن قد وضعت نظاما متم
ا ا،  55ي الوقت الذي سمحت فيه الاتفاقية بالتمّسك بالحصانة التنفيذية بموجب م. فعالي م

 ّ ى منح اإاّل أ ر مباشرة، عن طريق اللجوء إ ي نفس الوقت منعت ذلك بطريقة غ لحماية ا 
ى محكمة العدل الدولية تطبيقا لنّص  27املادة الدبلوماسية وفقا لنّص  ، 64املادة أو باللجوء إ

ا  ي مجال ضمان التنفيذ بحكم عالقا فضال عن ٕالامكانية املتاحة لجهات أخرى للتدّخل 
ي   .الوطيدة مع املركز الدو

  
  خاتمة

راف بالحكم وتنفيذه من طرف الدول  احرص واضعو  ى ضمان الاع اتفاقية واشنطن ع
ي فعالية ٔالاحكام الصادرة  ي نفوس ٔالاطراف املتنازعة  املتعاقدة من شأنه بّث الثقة والطمأنينة 

ا للتنفيذ ي وقابلي   .تحت إشراف املركز الدو
ائية حكم التحكيم مع ت ى  مّتعه بالقوة تضمنت اتفاقية واشنطن قواعد تؤّكد ع

ي مادة التحكيم . ٕالالزامية ى هذا، إذا كانت أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى  ضف إ
ي خاضعة للرقابة الداخلية من طرف الجهة القضائية املختصة للتأكد من شروط  التجاري الدو

ي ال يخضع ملثل هذه الرقابة،  ا وتنفيذها، فإن حكم تحكيم املركز الدو راف  إذ تّم تقييد الاع
ى أبعد الحدود ى عاتق الدول . سلطات الجهة املختّصة إ امات الواقعة ع ى الال يرجع هذا ٔالامر إ

رة قد ضمنت اكتفاء ذاتيا  املتعاقدة بموجب نصوص اتفاقية واشنطن، لهذا نقول إّن  هذه ٔالاخ
راف بالحكم وضمان تنفيذه   .ي مسألة الاع

ى صعيد الامكانية أّم  ي مواجهة الدولة الطرف ا ع ا  دف التدّخل لحماية رعي املتاحة للدولة 
اع مع املستثمر  ي ال ي حالة عدم تنفيذ الدولة الخصم  اع الاستثماري فتكمن  ) الرعية(ي ال

ي لصالح املستثمر، ذلك عن طريق ممارسة حّقها  ملنطوق حكم التحكيم الصادر عن املركز الدو
ي الدعوى القضائية الدولية أمام محكمة العدل ي حماية الرعية دب لوماسيا أو ممارسة حقها 

ى الضمانات الكفيلة لحماية الرعية من أي تعّسف قد يصدر   .الدولية، ٔالامر الذي يدّل ع
                                                 

  :الهوامش 
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ى اتفاقية واشنطن بموجب املرسوم الرئاس رقم  1 ي  ،346- 95صادقت الجزائر ع ، يتضمن 1995أكتوبر  30مؤرخ 

ن الدول ورعايا الدول ٔالاخرى، ى اتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باالستثمارات ب صادر  66عدد  ج. ج. ر. ج املصادقة ع
ر  5بتاريخ  ى. 1995نوفم ا، تحت  "اتفاقية واشنطن"املستوى العالم باسم  وُتعرف هذه الاتفاقية ع ألنه تّم التوقيع عل

ي العاصمة واشنطن  ،  .رعاية البنك العالم
ي، راجع. من اتفاقية واشنطن 18راجع املادة 2   :وحول الطبيعة الدولية ملحاكم تحكيم املركز الدو

LEBEN Charles, Quelques réflexions théoriques à propos de contrats d’Etat, in "Souveraineté 
étatique et marchés internationaux au 20ème siècle", CNRC, Vol 20, 2000, P. 144 et s 

3 ، ي ألحكام التحكيمعصام الدين القص ي والقانون املقارن، دار : النفاذ الدو ي ٕالاتفا دراسة تحليلية لقواعد القانون الدو

ضة العربية،  ن الدول ورعايا الدول : أنظر كذلك .59. ، ص1993 ،القاهرةال ي عقود الاستثمار ب ي طيب، التحكيم  قباي
ى ضوء اتفاقية واشنطن، أطروحة دكتوراه علوم، تخّصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : ٔالاخرى ع

ي وزو،    .وما بعدها 387. ، ص2012ت
ا بممن اتفاقي 5راجع املادة 4 ي233- 88وجب املرسوم رقم ة نيويورك، املصادق عل ر 05، مؤرخ  ، يتضمن 1988نوفم

ي نيويورك بتاريخ  ا مؤتمر ٔالامم املّتحدة  ى الاتفاقية ال صادق عل والخاصة باعتماد  1958جوان  10الانضمام بتحّفظ إ
 .1988لسنة  48عدد . ج. ج. ر. القرارات التحكيمية ٔالاجنبية وتنفيذها، ج

                       : أنظر حول املوضوع 5
   RENE David, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris 1981, P. 546 

6"L’originalité et l’intérêt de cette disposition apparaissent clairement : elle fait de la sentence 
intervenue dans un différend entre Etat et personne privée, un titre juridique supranational, 
exécutoire dans l’ensemble des Etats parties à l’accord". Cité par : AMADIO Mario, Le 
contentieux international de l’investissement privé et la convention de la banque mondiale du18 
Mars 1965, LGDJ, Paris 1967, P. 217. 

ى أّن  53/1تنص املادة  7 محال ألي طريق من طرق الطعن خالف ) الحكم(وال يجوز أن يكون "(...)  :من اتفاقية واشنطن ع
ي هذه الاتفاقية  ."ما ورد 

اية الجملة الثانية عبارة  8 ي  ى أن النّص العربي لهذه املادة أسقط  ائيا"يجب ٕالاشارة إ ، حيث تضمن "باعتباره حكما 
ا  54/1النّص الفرنس للمادة  ي الجملة الثانية م ى كيفية معاملة حكم تحكيم املركز، إذ ورد  ى هذه العبارة الدالة ع ع

  :عبارة
 "(…) comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit 

Etat". 
ى الدول ٔالاطراف بما ال يدع الشّك حول داللة  9 ن ع ن املفروض ام ى هذين الال لقد أّكد التقرير املرفق باتفاقية واشنطن ع

ن  ّ املادت ي الفقرة  54و 53ن ى أن 42من الاتفاقية، إذ جاء هذا التقرير    :منه ع
"Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux dispositions de la 

convention et à l’occasion d’un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont tenues de donner 
effet à la sentence et l’article 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère 
obligatoire de la sentence et assure l’exécution des obligations pécuniaires qui en découlent 
comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal national (…) l’article 54 ne prescrit 
aucune règle particulière quand à sa mise en œuvre à l’échelon national, mais impose à chaque 
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Etat contractant de satisfaire aux conditions prévues audit article conformément à son système 
judicaire national". 

ن املستثمر ٔالاجن والدولة املضيفة لالستثمار، دار الجامعة الجديدة، ٕالاسكندرية10  ،جالل وفاء محمدين، التحكيم ب
رية لالتفاقية. 69-68. ص. ص ،2001 ي ٔالاعمال التحض ي طيب، مرجع : وأنظر بشأن مناقشة الدفع بالنظام العام  قباي

 . 423. سابق، ص
ضة العربية، القاهرة  11 ي، دار ال  .312. ، ص1998محسن شفيق، التحكيم التجاري الدو
ن الجهة الرسمية ال12 راف بالحكم وتنفيذه، طبقا راجع قائمة الدول املتعاقدة ال قامت بتعي  تقّدم أمامها طلبات الاع

ى موقع املركز 52/2لنص املادة   29اطلع عليه بتاريخ ، www.worldbank.org/icsid :من اتفاقية واشنطن، ع
 .2018أكتوبر 

ى سبيل املثال املادة  13   .كمن اتفاقية نيويور  5راجع ع
، مرجـع سـابق، ص: وأنظر حول املوضوع  .وما بعدها 73. عصام الدين القص

ء من التفصيل 14   :أنظر حول املسألة ب

DELAUME Georges, Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, JDI N° 4, 1982, P. 838, qui cite : "Dans le cadre de la convention CIRDI aucune 
exception procédurale, ni même au nom de l’ordre public, ne peut faire échec au caractère 
obligatoire d’une sentence et à sa reconnaissance et exécution dans les Etats contractants". 

 
ر،  :راجع حول املوضوع كل من15 ي، رسالة ماجست ي القانون الدو عمر هشام محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات ٔالاجنبية 

  .325. محسن شفيق، مرجع سابق، ص. 227. ، ص2006جامعة أسيوط، كلية الحقوق، القاهرة 
  M. AMADIO, op. cit., P. 226.  16 

ي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعية للنشر والتوزيع، القاهرة  جالل وفاء محمدين،17 التحكيم تحت مظّلة املركز الدو
 .54. ، ص1995

 
              M. AMADIO, op. cit,, P. 231 :أنظر حول املوضوع 18
من الاتفاقية تسمح للمجلس ٕالاداري بتشكيل أّية لجنة خاصة للقيام بأّية مهام يكّلفها  6/2 ادةاملحيث أن  19
 .ا

ر ٔالاستاذة  20   :بأن F. TALEB فـي هـذا ٕالاطار، تعت

"Il semble en définitive probable que l’inexécution d’une sentence CIRDI et plus généralement la 
violation de la convention de Washington seraient prises en considération par la BIRD au moment 
de formuler sa politique de crédit". Voir TALEB Fatiha, Rôle et efficacité du CIRDI, (6 parties), in 
journal El-Watan, Août 1995, P. 7. 
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ى ضوء النظام رقم  ي الخارج ع   *04- 14حول نسبّية حماية الدولة للمستثمر الجزائري 

   
رة  )1( تواتي نص

ر البحث حول فعلية ب عضو ،"أ"أستاذة محاضرة قسم  )1( مخ
، بجاية جامعة ،السياسيةكلّية الحقوق والعلوم  ،القاعدة القانونية

  .الجزائر ،بجاية 06000

  :امللخص
ن             ي املتعامل نخطت الدولة الجزائرية خطوة جديدة حينما فكرت  ن  الاقتصادي الخاضع

وكان ذلك بموجب إصدار نظام بنك  ي الخارج، الاستثمار ي للقانون الجزائري والذين يرغبون 
ى الخارج ، والذي حمل العديد من  04-14الجزائر رقم  املحدد لشروط تحويل رؤوس ٔالاموال إ

م املتعامل  ر الجديدة ال يل ا ح يسمح له  الاقتصاديٕالاجراءات والتداب الجزائري استيفا
  .ي الخارج باالستثمار 

ي طياته عدة أحك ي مثل هذا حمل هذا النظام  ن عدم الرغبة الفعلية  ام قانونية تب
ا لهذا املستثمر من جهة ، ومن جهة الاستثماراتالنوع من  ، نتيجة الرقابة الشديدة ال وضع

ي من ٓالاليات الحمائية للمستثمر الجزائري، باستثناء  الحماية نجد أن هذا النص شبه خا
راف ي ح الاع   .الة الشراكة مع املستثمر ٔالاجن له باملشاركة عن طريق التصويت 

  :فتاحيةالكلمات امل
  .تحويل رؤوس ٔالاموال - حماية –الخارج  -املستثمر الجزائري 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 02/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Sur la relativité de la protection de l'Etat sur l'investisseur algérien à l'étranger 
à la lumière du règlement n° 14-04  

Résumé : 
Le législateur algérien a consacré l’investissement algérien à l’étranger à travers 
l’adoption du  règlement n°14-04 déterminant les conditions de transfert de capitaux 
à l’étranger au titre de l’investissement par les opérateurs économiques relevant du 
droit  algérien. 
Les dispositions apportées par ce règlement ne reflètent pas la volonté de privilégier 
et de favoriser ce type d’investissement comme le justifie les procédures de contrôle 
portés par l’Etat, ainsi que l’absence de tout mécanisme de protection de 
l’investisseur algérien à l’étranger à l’exception de droit de participation et de vote 
dans le cas de partenariat avec l’investisseur étranger . 
Mots clés : 
Investisseur algérien, Etranger, Protection, Transfert de capitaux 

  
On the Relativity of the Protection of the State on the Algerian Investor Abroad 

in the Light of Regulation N. 14-04 
Abstract: 

The Algerian legislator has dedicated the Algerian investment abroad through 
the adoption of the regulation n ° 14-04 determining the conditions of transfer of 
capital abroad for the investment by economic operators under the Algerian law.  

The provisions provided by this regulation do not reflect the desire to favor and 
favor this type of investment as justified by the control procedures carried by the 
State, as well as the absence of any mechanism for protecting the Algerian investor in 
abroad except participation and voting rights in the case of partnership with the 
foreign investor. 
Keywords: 
Algerian Investor, Foreigner, Protection, Capital Transfer. 
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  مقدمة
ن ذات العالقة  ي عدة قوان بجانب جملة الحوافز والضمانات املختلفة املكرسة 

ن ؤالاجانب، الاستثمارمثل مبدأ حرية  باالستثمار  ن املستثمرين الوطني ومبدأ  ،ومبدأ املساواة ب
ات الجبائية املتنوعة ، أقر املشرع الجزائري  عدم املساس بالحقوق املكتسبة وكذا التحف

ي حرية إعادة تحويل رؤوس ٔالاموال  ن ضمانة جّد هامة و ر املقيم وما  الاستثماريةللمستثمرين غ
ا من أرباح وفوائد من أهم  ر حرية تحويل ٔالاموال وما ينتج ع ا نحو الخارج ، إذ تعت يرتبط 

ر املقيم ، وذل ية املقررة لصالح املستثمر غ ر املقيم الضمانات التحف ك لكون منع املستثمر غ
ى  استثماراتهبشكل عام ؤالاجن بشكل خاص من إعادة تحويل عائدات  ى دولة أخرى يؤدي إ إ

ي الزمان واملكان اللذين يريدهما ، ٔالامر الذي قد  الاستفادةحرمانه من  من منافع استثماراته 
رب من  ى التخوف وال هذه الدول ال تكّرس هذه القواعد ي مثل  الاستثمار يدفع املستثمر إ

  .ؤالاحكام 
ي تشجيع وتكريس  ، فقد قيدها املشرع الجزائري ٔالاجن الاستثمار مقابل هذه الضمانة 

ا نحو  لالحتياطيبمجموعة من الضوابط والقيود وذلك حماية منه  ري من العملة الصعبة و
  .1الخارج

ن مرة أخرى نجد أن الدولة الجزائرية خطت خطوة  ي املتعامل أخرى حيث فكرت 
ن ن للقانون الجزائري والذين يرغبون  الاقتصادي ي الخارج، وكان ذلك  الاستثمار الخاضع

ى الخارجاملحدد لشرو  04-14بموجب إصدار نظام بنك الجزائر رقم  ، ط تحويل رؤوس ٔالاموال إ
م املت ر الجديدة ال يل الجزائري  الاقتصاديعامل والذي حمل العديد من ٕالاجراءات والتداب

ا ح يسمح له    .ي الخارج باالستثمار استيفا
ىلذا نحاول من خالل هذه الدراسة التعرض  أي مدى تتدخل الدولة الجزائرية لحماية  إ

ى ضوء أحكام النظام رقم  ي الخارج ع   ؟04- 14املستثمر الجزائري 
ى تبيان أن النظام رقم  ارتأينالإلجابة عن هذه ٕالاشكالية  ى 04-14إ  الاستثمار ، قيد ع

ر مما هو حماية وضمان له ي الخارج أك   .الجزائري 
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ا  اهتمامخطوة لتجسيد  04- 14إصدار النظام رقم : املبحث ٔالاول  الدولة الجزائرية بمستثمر
  .ي الخارج

ى التكريس الصريح لحرية  ي وذلك عن  الاستثمار لجأت الدولة الجزائرية إ الجزائري الخار
ى معيار الجنسية أو معيار ٕالاقامة الاعتمادطريق استبعاد    .ع

  
  04- 14شروط تطبيق النظام رقم  :املطلب ٔالاول 

ى الخارج بغرض أصدر بنك الجزائر نظاما يحدد شروط تحويل   ستثمار الا رؤوس ٔالاموال إ
ن  ني بلدان أجنبية من طرف املتعامل ن للقانون الجزائري  الاقتصادي   .الخاضع

ن  نأوضح النص أن النظام يخص استثمارات املتعامل ن للقانون  الاقتصادي الخاضع
ي الجزائر ي إنتاج السلع والخدمات  م    .الجزائري واملكمل لنشاطا

  
  باالستثمارالقطاع املع : الفرع ٔالاول 

ى نشاط إنتاج السلع و  الخدمات بصفة صريحة ال لقد ورد شرط اقتصار ٕالاستثمار ع
ي أحكام النظام رقم  ر النشاطات املنتجة للسلع تلك املتعلقة بتحويل 042- 14ضمنية  ، فتعت

رونية ،  ا ، ٓالاالت ٕالالك املواد ٔالاولية إلنتاج وصناعة منتجات محلية ، كصناعة املعدات وتركي
فه تلك الحقوق املتصلة بامللكية  ا النشاطات املنتجة للخدماتإلخ، أّم ...صناعة املواد الغذائية 

ر مادية   .3وال لها قيمة اقتصادية ذات طبيعة غ
ٕالاستثمار املقصود هو  فأوضح النص دائما أّن  الاستثمار ا بخصوص الشكل الذي يتخذه أّم 

ن  ي الخارج مع ٔالاخذ بع ي الجزائر، مع  الاعتبار كل إنشاء لشركة جديدة  نفس النشاط القائم 
ر    .ام كل من القانون الجزائري وقانون الدولة ٔالاجنبيةضرورة اح

ي الجزائر، وينشأ هذا الفرع  ي الخارج شكل فرع لإلستثمار املنجز  كما قد يتخذ ٕالاستثمار 
ي  ي نفس القطاع مع وجود عالقة مباشرة بشركة ٔالام املوجودة  ي الدولة ٔالاجنبية وينشط 

  .الجزائر
ي شركات  ستثماراتالا الوجه ٓالاخر الذي قد تتخذها  ي أخذ مساهمات  ي الخارج تتمثل 

ذه الطريقة  ي شكل مساهمات نقدية أو عينية ، ونقصد  ي رأس  امتالكموجودة  حصة مالية 
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ا، والاكتتابالشركة ٔالاجنبية مال  ي حالة كون رأس مال  ف أو بواسطة  مساهمات عينية وذلك 
  . الشركة ٔالاجنبية عبارة عن أسهم

ي للشركة خارج الوطن الصورة ي الخارج هو فتح مكتب تمثي رة لإلستثمار  ، ويتمثل 4ٔالاخ
ي الخارج للتقليص من نسبة  الهدف رويج بالسلع والخدمات الجزائرية  من هذا املكتب ال

الواردات والرفع من حجم الصادرات، وقد نظمته الفقرة الرابعة من املادة الثانية من النظام 
  .لف الذكر، السا04-14رقم 

  
  املستثمر متعامل إقتصادي خاضع للقانون الجزائري  اعتبار :  الفرع الثاني 

ى معيار املتعامل ٕالاقتصادي  الاعتمادهو  04- 14الجديد الذي جاء به النظام رقم  ع
ي قبول وإنشاء  الخاضع للقانون الجزائري واستبعاد معيار الجنسية وٕالاقامة املعتمدان سابقا 

ى الخارج ٕالاستثمارات ي تحويل وإعادة التحويل إ ي الجزائر و ، بمع أصبحت أحكام 5ٔالاجنبية 
ى جميع املشاريع ٕالاستثمارية املنجزة من طرف ٔالاشخاص  04-14النظام رقم  تنطبق وتسري ع

ن  ن واملستوفية لشروط ٕالاستثمار الوط أو ٔالاجن املحددة بموجب قوان ر املقيم ن أو غ املقيم
  .6مار والنصوص املكملة لها مهما كانت جنسية الشخص وإقامة رأس مالهٕالاستث

ي  ي تشجيع ٕالاستثمار الخار ى الرغبة  ي طبيعة املعيار املتخذ إ ر  ربما يعود هذا التغي
ن املستثمرين عن طريق إخضاعهم لنظام  ر مبدأ املساواة ب خارج قطاع املحروقات ، وتعزيز أك

يةقانوني واحد دون أية معا   . 7ملة تمي
ي املعيار املعتمد، نجد أن املتعامل ٕالاقتصادي قد يصطدم  لكن مقابل هذا التوسع 

ى الخارج    .8بعراقيل وعقبات أثناء تحويل رؤوس أمواله إ
  

ي الخارج: املطلب الثاني   التكريس املحتشم لبعض ٓالاليات الحمائية للمستثمر الجزائري 
ا تحقيق حماية للمستثمر  04- 14تضّمن النظام رقم  بعض ٔالاحكام والقواعد ال من شأ

أمام املتعامل نما تم وضع بعض الشروط الجوهرية الجزائري بالخارج، ويظهر ذلك حي
  .الجزائري الراغب باإلستثمار خارج الخاضع للقانون الجزائر  الاقتصادي
ي اتخاذ القرارات :الفرع ٔالاول  ي املشاركة    حق املستثمر الجزائري 
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ي حالة 04-14نص النظام رقم  ى ضرورة أن ال تقل نسبة مساهمة املستثمر الجزائري  ، ع
ى حق التصويت ، ٔالامر الذي يخول  10الشراكة مع طرف أجن عن  باملائة من ٔالاسهم ، إضافة إ

ي التصويت أثناء ي مشاركة الطرف  للمستثمر الجزائري الحق  الجمعية العامة للشركة ، وبالتا
ر مشاركة املتعامل ٕالاقتصادي مجرد  ي اتخاذ القرارات املتعلقة بالشركة، وعليه ال تعت الجزائري 

ى جميع املستويات   .  مشاركة مالية فقط، إنما بإمكانه معرفة وضعية الشركة ع
ي حالة املساهمات العينية باملائة 10إاّل أنه عمليا فمن الصعب تحديد نسبة  من ٔالاسهم 

ر من طرف املتعامل  ح يبلغ النسبة املئوية  الاقتصادي، ٔالامر الذي من شأنه تضخيم الفوات
رة إذا كانت الشركة ضخمة أو متعددة  10املحددة قانونا، كما أن نسبة  ر نسبة كب باملائة تعت

ن بلوغها، بالت ى املتعامل ن الجنسيات ، مما يصعب ع ن ٕالاقتصادي ي نجد هؤالء املتعامل ا
رة ال تسمح للدولة الجزائرية من  ي شركات صغ ى امتالك أسهم  رة  الاستفادةيلجؤون إ من الخ

  .والتكنولوجيا
ي الخارج ، نجد وجها آخر  بجانب هذا املظهر ٕالايجابي املجّسد لحماية املستثمر الجزائري 

ي شفا   .فية النظام الجبائي للدولة املضيفةبجانبه له نفس الهدف واملتمثل 
  

    :إلزامية شفافية النظام الجبائي للدولة املضيفة : الفرع الثاني 
ا تحقيق ما  ي النظام الجبائي للدولة املضيفة مسألة من شأ ر غياب الشفافية  يعت

، ٔالامر الذي من شأنه إرهاق كاهل املتعامل ٕالاقتصادي، أو يدف باالزدواجيسم  ى الضري عه إ
، لهذه  رب الضري ى سبيل املثال ال ر مشروعة أو ح جرائم مالية نذكر ع ارتكاب ممارسات غ

ى هذا الشرط حماية ملصلحة املستثمر الجزائري ،  04-14ٔالاسباب نجد أن النظام رقم  حرص ع
ى املتعامل ٕالاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري أن يتحقق أوال من شف ي البد ع افية بالتا

ي هذا املوضوع ومن الناحية العملية  ر  ا، ونش النظام الجبائي للدولة ال يريد ٕالاستثمار ف
البحتة أنه من الصعب التأكد حقيقة من توفر هذا الشرط، خاصة إذا كان الشخص املستثمر 

ى دراية تامة بالنظام الض ري شخصا طبيعيا، حيث نجد أن املستثمر الجزائري نادرا ما يكون ع
  .الجزائري ، ناهيك عن النظام الضري ٔالاجن
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ي الخارج ال ضمانة أو حماية  04-14النظام رقم : املبحث الثاني ى ٕالاستثمار  قيد ع
ن   .للمستثمرين الجزائري

ى أحكام النظام رقم  ى ظهور تناقضات عديدة 04-14بالرجوع إ ، نجد عدة قواعد تؤدي إ
ي ي مجال حرية تحويل رؤوس ٔالا  ى التخ ى الخارج ، إذ من جهة نجد أن الدولة سعت إ موال إ
ي املتعامل  9عن معيار الجنسية وٕالاقامة ر موضوعية وشفافية واملتمثل  لتعتمد معيار أك

ي  ٕالاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، مما يدعم فكرة حرية ٕالاستثمار وتشجيع ٕالاستثمار 
ا  الخارج، لكن من جهة أخرى نجد تكريس لبعض القواعد ٕالاجرائية والشكلية وال من شأ

ي تخّوف املستثمر، كما أن هذه القواعد ال كرسها النظام رقم  ذه الحرية بالتا -14ٕالاخالل 
ن هذه املظاهر 04 ى حساب مصلحة املستثمر ، من ب ر ملصالح الدولة ع ، قد تجد حماية أك

  :رواملؤشرات نذك
  

ى ترخيص: املطلب ٔالاول    ضرورة الحصول ع
ى الخارج ...تخضع "04-14من النظام رقم  3تنص املادة  تحويالت رؤوس ٔالاموال إ

ي البلد املستقبلمهما كان الشكل القانوني ...بعنوان ٕالاستثمار بالخارج ى الذي قد يأخذه  ، إ
  ..."ترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض

ي قراءة  ى تشديد بالتمعن  املادة أعاله، نجد أن الدولة الجزائرية قد لجأت من جديد إ
رز ذلك من خالل خضوع هذه التحويالت  ى الخارج، وي ى حركة تحويل رؤوس ٔالاموال إ الرقابة ع
ى مهمة منحه أو رفضه مجلس  ر الذي يتو رخيص، هذا ٔالاخ ى إجراء ال املتعلقة باإلستثمارات إ

م أن مجلس النقد والقرض قد تم تجريده من سلطة الرقابة ومنح النقد والقرض، مع العل
ا   .ٕالاعتماد املسبق لإلستثمارات ٔالاجنبية لتخول هذه الصالحية لوكالة ترقية ٕالاستثمارات ومتابع

ى ترخيص من مجلس النقد والقرض شرطا إلزاميا وضروريا قصد  ر إذن الحصول ع يعت
ى الخارج من ط رف املتعامل ٕالاقتصادي وذلك بعد تقديم طلب مشفوع تحويل رؤوس ٔالاموال إ

ا   :بعدة وثائق م

القانون ٔالاساس لإلستثمار الذي تم إنشاؤه وفق القانون الجزائري واملراد إنشاء نشاط مكمل  -
ي الخارج  .له 
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، وال تشمل معلومات عامة عن املتعامل  04-14بطاقة معلومات تّم إلحاقها بالنظام رقم  -
رة ، ٕالاقتصادي  ، بجانب معلومات أخرى دقيقة مثل رقم ٔالاعمال السنوي للسنوات الثالث ٔالاخ

ورقم ٔالاعمال السنوي املتعلق بالتصميم وال تتمتع بأهمية بالغة بخصوص القرار الذي يتخذه 
 .مجلس النقد والقرض

ا أو الخدمات ومقدار ٕالايرادات امل/تفصيل وضعية العمليات املتعلقة بتصدير السلع و - تأتية م
ى أساسه يتم تقرير  رة السابقة لتاريخ تقديم الطلب ، والذي ع فعليا خالل السنوات الثالث ٔالاخ

 . 10قبول مبدئي لدراسة الطلب من عدمه

ي الخارج عن طريق تحديد شكل ٕالاستثمار ، قطاع  - بطاقة وصفية لإلستثمار املقرر إنجازه 
 .ثمارالنشاط ، مبلغ رأسمال الشركة ، مبلغ ٕالاست

ي الخارج ، مع مراعاة ٓالاجال املنصوص  - رداد عوائد ٕالاستثمار  تعهد املتعامل ٕالاقتصادي باس
ي الخارج ي ٔالانظمة الخاصة بالصرف ، وكذلك محصالت بيع أو تصفية ٕالاستثمار  ا   .عل

ر العادية أو أي هيئة أخرى مخولة التخاذ قرار ٕالاستثمار  - ي محضر مداوالت الجمعية العامة غ
ي  رر مطابقة ٕالاستثمار  ى جانب وثائق أخرى كدراسة تقنية إقتصادية ت الخارج مهما كان شكله إ

انية العملة الصعبة  ى م  .الخارج لألحكام التشريعية وآثارها ع

ّرر وضعية املتعامل تجاه ٕالادارة الجبائية - ا من املصالح الجبائية ت   .11شهادة يتحصل عل
ى أن إجرا ي الخارج ومثل إذن نتوصل إ ر بمثابة قيد وعرقلة للمستثمر الجزائري  رخيص يعت ء ال

  .هذا ٕالاجراء ال يخدم مصلحة املستثمر الجزائري بدرجة ما يخدم مصلحة الدولة
رخيص، نجد أن النظام نص  رفق بطلب ال بجانب هذه الجملة من الوثائق ال البد من توفرها ل

ى  ى ضروررة رفع تقارير دورية إ ر بمثابة إجراء ثاني من شأنه تقييد ع بنك الجزائر، والذي يعت
ى الخارج ي تحويل أمواله إ   .وعرقلة املتعامل ٕالاقتصادي 

  
ام: املطلب الثاني  املتعامل ٕالاقتصادي بإرسال تقارير دورية لبنك الجزائر وغياب طرق  ال

اعات   .تسوية ال
ما يدّعم الطابع النس لحماية الدولة ملصالح املستثمر الجزائري نذكر إرسال التقارير 
ن  اعات ال قد تشوب ب ى أي طريق أو أسلوب لحل ال الدورية من جهة وكذا عدم ٕالاشارة إ
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ر النص الخاص  04-14املستثمر الجزائري  والدولة املضيفة صمن أحكام النظام رقم  والذي يعت
ي الخارجالذي ي   .نظم ٕالاستثمار الجزائري 

  
ام: الفرع ٔالاول    املتعامل ٕالاقتصادي بإرسال تقارير دورية لبنك الجزائر ال

ى إلزامية املتعامل ٕالاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري  04-14نّص النظام رقم  ع
ى املديرية العامة للصرف ببنك الجزائر من أهم الذي يعّد  12بضرورة رفع تقرير سنوي إ

ي  ي تحقيق ٕالاستقرار املا ا الدولة    .املؤسسات ال تعتمد عل
ي إطار ممارسته  م املتعامل ٕالاقتصادي بتقديمها للبنك املركزي  من أهم البيانات ال يل

ي    :للرقابة نذكر ما ي

ا من طرف محافظ الحسابات أو الهيئة املختصة وفق -  بيانات للوضعيات املالية املصادق عل
 .قانون الدولة املضيفة 

 .تحديد العائد الناجم عن ٕالاستثمار -

ى الجزائر - ي للعائد إ رحيل الفع  .الوثائق ال تثبت ال

من خالل ما تقّدم نجد أن هناك رقابة مزدوجة، رقابة سابقة يمارسها مجلس النقد 
رخيص، ورقابة أخرى الحقة يمارسها بنك الجزائر وع ى وجه والقرض عن طريق إجراء ال

  .الخصوص املديرية العامة للصرف عن طريق التقارير الدورية
  

اعات املتعلقة باإلستثمار: الفرع الثاني    غياب تحديد طرق تسوية ال
ا النظام رقم  ي قراءة القواعد ؤالاحكام ال تضم ى أن ال وجود إطالقا  ،04-14بالتمّعن  ر إ نش

ن املستثمر الجزائري  اعات ال قد تشوب ب ألي تكريس قانوني صريح وال ضم لطرق تسوية ال
ى التساؤل حول كيفية حل مثل هذه  والدولة املضيفة، وعليه مثل هذا الفراغ القانوني يدفعنا إ

ر آخر  اعات املتعلقة باإلستثمار ، بتعب ص وما هو القانون الواجب املختالقضاء  و ما هال
ي قانون ٕالاستثمار بصفة التطبيق ي هذه الحالة نعود لتطبيق القواعد العامة املوجودة  ، أم 

 04- 14، ونستبعد القاعدة ال مفادها أن الخاص يقّيد العام ، باعتبار أن النظام رقم 13عامة
ي الخ   .ارج هو النص الخاص الذي جاء لينّظم ٕالاستثمار الجزائري 
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ي الخارج ، إضافة  ا  هذه بعض ٔالاوجه ال تقّلص من درجة حماية الدولة الجزائرية ملستثمر
ي الجزائر وكذا  ي الخارج مكّمال للنشاط املوجود  ا أن يكون النشاط املزمع إنجازه  ى أخرى م إ

  .بكل أنواعها ضرورة التمويل الذاتي للمشروع ٕالاستثماري واستبعاد كل أساليب القروض البنكية
  

  خاتمة
ى القول أّن    اية الدراسة نتوصل إ ى فتح باب ٕالاستثمار  ي  الدولة الجزائرية لجأت فعال إ

ي أمام املستثمرين الخواص ، لكن بقراءتنا للنص القانوني املنظم لهذه املسألة نجد أّن   الخار
رجم وما يحقق حماية فعلية ي الخارج هذا النص ال يتضّمن حقيقة ما ي ، للمستثمر الجزائري 

ي  فقد نصطدم ببعض ٔالاحكام ال تعكس هذه الحماية مثل تكريس حق املستثمر الجزائري 
ي  ي اتخاذ القرارات املتعلقة بمشروعه ٕالاستثماري عن طريق السماح له بالتصويت  املشاركة 

عدة أحكام وضعت ضمن  الجمعية العامة للشركة، إال أن مقابل هذه الحماية النسبية نجد أن
رخيص  04-14النظام رقم  ا أن تعرقل مثل هذا ٕالاستثمار خاصة ما يتعلق بإجراء ال من شأ

راط ٕالاستثمار املكّمل  ى بنك الجزائر واش ر من ذلك فقد جاء  ،إلخ... وإرسال التقارير الدورية إ أك
اعات ّن لنا كيفية حل ال ن املستثمر  النص خاليا من أية قاعدة قانونية تب ال قد تحدث ب

  .الجزائري والدولة املضيفة
ى أن النظام رقم    اية إ ي ال لم يصدر كوليد رغبة فعلية للدولة  04-14إذن نخلص 

ي الخارج،  ي الخارج وتقرير حماية فعالة لرعاياها  ي تشجيع ٕالاستثمار الجزائري  الجزائرية 
ى تنظيم  ى ذلك هو اللجوء إ ، ستثمارات بموجب نظام وليس قانون مثل هذه ٕالا وأحسن دليل ع

إذن تكريس مثل هذه ٕالاستثمارات كان وليد الرأي العام العلم والضغوطات الدولية ح تنضم 
ى املنظمة العاملية للتجارة    .الجزائر إ
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   :الهوامش
                                                 

مجلة الحقوق ، "حرية إعادة تحويل ٔالاموال ٕالاستثمارية نحو الخارج كضمانة لإلستثمار ٔالاجن" عبد الغ حسونة،   1

  .147، ص 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الثالث، والحريات
ى و   2 ي م، 04- 14الثانية من النظام رقم املادتان ٔالاو ر  29ؤرخ  ى الخارج 2004سبتم ، يحدد شروط تحويل رؤوس ٔالاموال إ

ن للقانون الجزائري ، جريدة رسمية عدد  ن الخاضع ن ٕالاقتصادي ي الخارج من طرف املتعامل ، صادر 63بعنوان ٕالاستثمار 
  2014أكتوبر  22بتاريخ 

3 HAROUN Mahdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes, Litec, Paris,2000,p.140. 

ى أن هذه الصورة كانت موجو    4 ي م، 01- 02دة ح ضمن النظام رقم تجدر بنا ٕالاشارة إ ، يحدد 2002فيفري  20ؤرخ 
رخيص باإلستثمار و ي /شروط تكوين ملف خاص بطلب ال ن أو  ن الخاضع ن ٕالاقتصادي الخارج إقامة مكتب تمثيل للمتعامل

ى(2002أفريل  28 بتاريخ، صادر  30للقانون الجزائري ، جريدة رسمية عدد    ) .مل
5 ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 
Algérie », Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté de Droit, Université 
Abderrahmane MIRA, BEJAIA, N°01, 2010. 

ي الخارج " طباع نجاة،   6 املجلة ٔالاكاديمية للبحث ، "تراجع عن التدخل أم تشديد للرقابة؟: التوجه نحو ٕالاستثمار الجزائري 
رة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،عدد خاص، القانوني   .214، ص 2017 ، جامعة عبد الرحمان م

رقية ٕالاستثمار، جريدة رسمية عدد 09-16قانون رقم من ال 21املادة   7 ي 46، يتعلق ب   .2016أوت  03، صادر 
ا،  8 ي الجزائر من حيث تشديد الرقابة السابقة والالحقة عل رك هذه ٔالاحكام مع تلك املنظمة لإلستثمار ٔالاجن  ي  تش بالتا

ي تكريسها، شبه إنعد رة اام للرغبة الحقيقية  ي الجزائر" نظر تواتي نص ي  - نحو تجميد ٕالاستثمار ٔالاجن  القطاع املصر
رة، ، ، 01عدد ،  املجلة ٔالاكاديمية للبحث القانوني، -كنموذج كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م

  .40-28، ص ص 2014
ي الجزائر وقد يكون من املق"   9 ي أو معنوي يكون املركز الرئيس لنشاطاته ٕالاقتصادية  يم هو كل شخص طبي

ر املقيم "أشخاص القانون العام أو الخاص ي أو معنوي يكون املركز الرئيس لنشاطه" ،  أما غ خارج  هو كل شخص طبي
ي من أمر رقم 25و 125ادتان نظر املا،" الجزائر ى التوا يم، 11- 03، ع ،  يتعلق بالنقد والقرض، جريدة 2003أوت  26ؤرخ 

  . 2003أوت  22 بتاريخ، صادر 52رسمية عدد 
ي الجزائر دون القيام بعمليات   10 من خالل هذه الوثيقة، نفهم أن املتعامل ٕالاقتصادي الذي يحقق أرباحا وعوائد ضخمة 

ى مجلس ال   .قد والقرضنالتصدير ال يتم قبول طلب ترخيصه ح يعرض ع
رط النظام رقم   11 أن يكون النظام الجبائي للدولة املستضيفة لإلستثمار شفافا، وال يمنع تشريعه تبادل  04- 14إش

ن القضائي والجبائي ي املجال   .املعلومات 
  .، مرجع سابق 04-14من النظام رقم  11املادة   12
رقية ٕالاستثمار،09-16قانون رقم   13   .مرجع سابق ، يتعلق ب
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ي إطار الاتفاقيات الثنائية ي الخارج  ن    *الحماية ٕالاجرائية للمستثمرين الجزائري

  
 )1( تعويلت كريم

 ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،"أ"قسم  محاضر أستاذ )1(
 .الجزائر ،بجاية 06000، بجاية جامعة

  

   :امللخص
ر من  ي مجال ترقية وحماية الاستثمارات مع عدد كب لقد أبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية 

من املخاطر  ستثمار الا قواعد تكفل ضمانات  الاتفاقياتتتضمن هذه . ل، ومن كل القاراتالدو 
ا، بما يوفر ظروف الط اعات الخاصة  ا وتسوية ال ر التجارية، وتوفر آليات لحماي مأنينة ال غ

ا تدفق هذه  ي التنمية  ثماراتستالا يتطل ، نظرا لخصوصية جتماعيةوالا  الاقتصاديةال تساهم 
ن الدولة كشخص قانوني  ا ال تجمع ب ا مستقبلة لهذه العالقة الناتجة ع ذو سيادة بصف

  .وأشخاص أجنبية غالبا ما تكون من أشخاص القانون الخاص ستثماراتالا 
ر الجو املناسب لجذب هذه الاتفاقيات الثنائية جاءت بدرجة أإذا كانت  ى لتوف و

ن  ستثماراتالا  ي نفس الوقت يمكن أن تشكل حماية للرعايا الجزائري ى الجزائر، فه  ٔالاجنبية إ
ي أقال امات  تفاقياتالايم الدول ال أبرمت معها هذه الذين يستثمرون  ا تتضمن ال ّ أل

 .متبادلة
ى ذه خالف ال ع ي  تفاقياتالادراسات السابقة املتعلقة  ى دورها  ال تنصب عادة ع

ى الحماية  رك ع ي الجزائر، سنحاول من خالل هذه املداخلة ال حماية املستثمرين ٔالاجانب 
ا ي الخارج ومدى فعالي ن    . ٕالاجرائية ال توفرها للمستثمرين الجزائري

   :فتاحيةالكلمات امل
ي الخارج، الاتفاقيات الثنائية لالستثمار، الحماية ٕالاجرائيةاملست  .ثمرون الجزائريون 

 
 
  

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 15/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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La protection procédurale des investisseurs algériens à l'étranger dans le cadre 
d'accords bilatéraux  

Résumé : 
          L’Algérie a conclu des accords bilatéraux dans le domaine de la promotion et la 
protection des investissements avec un grand nombre d’États. Ces conventions contiennent 
des règles assurant la garantie des investissements contre les risques non commerciaux et 
prévoient des mécanismes de protection et de règlement des différends. Ces garanties sont 
nécessaires pour créer les conditions de confiance requises à l’attraction des investissements 
étrangers contribuant au développement économique et social, compte tenu de la spécificité 
de la relation qui lie l’État d’accueil (personne morale) aux investisseurs étrangers qui sont 
souvent des personnes de droit privé. 
 Si ces accords bilatéraux viennent en premier lieu pour assurer un environnement attractif 
des investissements étrangers vers l’Algérie, ils sont en même temps une protection pour les 
ressortissants algériens qui investissent  dans les territoires des États avec lesquels ces 
accords ont été conclus car ils contiennent des obligations réciproques. 
A la différence des études déjà faites sur le sujet, orientées généralement vers le rôle de ces 
conventions dans la protection des investisseurs étrangers en Algérie, nous essayerons, à 
travers la présente étude de nous concentrer sur l’efficacité des garanties procédurales 
accordées aux investisseurs algériens à l’étranger. 
Mots clés :  
Investisseurs algériens à l’étranger- Conventions bilatérales d’investissement- Protection 
procédurale. 
 

Procedural Protection of Algerian Investors Abroad under Bilateral 
Agreements 

Abstract: 
Algeria has concluded bilateral treaties in the field of investment promotion and 

protection with a large number of States. These treaties contain rules to ensure 
investment protection against non-commercial risks and provide mechanisms for the 
protection and settlement of disputes. These guarantees are necessary to create the 
conditions of trust required to attract foreign investment contributing to economic and 
social development, taking into account the specificity of the relationship between the 
host State and foreign investors who are often persons of private law. 

While these bilateral treaties come primarily to ensure an attractive environment 
for foreign investment into Algeria, they are at the same time a protection for 
Algerian nationals who invest in the territories of the States with which these 
agreements have been concluded because they contain reciprocal obligations. 

Unlike the studies already done on the subject, generally oriented towards the 
role of these conventions in the protection of foreign investors in Algeria, we will try, 
through the present study to focus on the effectiveness of the procedural guarantees 
granted to Algerian investors abroad. 
Key words: 
Algerian investors abroad, bilateral investment treaties, procedural protection. 
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  قدمةم
ى وضع اتفاقية دولية متعددة  ٔالاطراف لتنظيم إّن كل املحاوالت الدولية من أجل التوصل إ

ا باءت بالفشل، ستثماراتالا  ا ووسائل حماي وهو ما فتح  ٔالاجنبية، خاصة من حيث معامل
ن الدول  ن املصالح املتعارضة ب املجال واسعا أمام الاتفاقيات الثنائية ال جاءت للتوفيق ب

  .1واملستثمرين ٔالاجانب
ى جانب الحماية والضمانات املوضوعية ال تكرسها الاتفاقيات الدولية الثنائية  فإ

ي مجال حماية الاستثمارات ٔالاجنبية ضد املخاطر غ رمة  ى  ،ر التجاريةامل كإجراءات الاستيالء ع
ى  ،أموال ٔالاجانب عن طريق التأميم أو نزع امللكية أو املصادرة وٕالاجراءات ال تضعها الدولة ع

ي تحويل أصل  ا من تقييد حرية املستثمر  رتب عل ى  ستثمارهاالصرف ٔالاجن بما ي وأرباحه إ
ى تفاقياتالا، حرصت هذه 2إلخ...الخارج ر ضمانات إجرائية تسمح بتسوية أيضا ع اعات  توف ال

ي مواجهة الدولة بوسائل فعالة ومحايدة يختارها املستثمر  ستثماراتباال املحتملة املتعلقة  عادة 
وما يقتضيه تشجيع وحماية هذه  وتتالءم مع طبيعة العالقة الاستثمارية ستثمارهال املضيفة 

  .ستثماراتالا 
ى  قياتتفاالاي هذا ٕالاطار، جاءت  ي اللجوء إ الثنائية بوسائل تكّرس حق املستثمر 

ا هذا  ى الدولة ال ينتم إل ى املرور ع ي، ودون الحاجة إ ى املستوى الدو الدعوى املباشرة ع
ا، ر  تفاقياتالاهذه  املستثمر أو انتظار حماي بداية من أواخر عرفت انتشارا منقطع النظ

لقانون يستجيب أساسا لقصور الحماية ال يوفرها ا نتشار الا وهذا  ،3ثمانينات القرن املا
ي العام التقليدي    .4ٔالاجنبية ستثماراتلال الدو

ي مجال ترقية وحماية  لقد أبرمت الجزائر اتفاقيات دولة،  42ع م ستثماراتالا ثنائية 
ر التجا ستثمار الا قواعد تكفل ضمانات  الاتفاقياتوتتضمن هذه  رية، وتوفر آليات من املخاطر غ

ا، بما يوّفر ظروف الط اعات الخاصة  ا وتسوية ال ا تدفق هذه لحماي مأنينة ال يتطل
ي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لخصوصية العالقة الناتجة  ستثماراتالا  ال تساهم 

ن الدولة كشخص قانوني ذ ا ال تجمع ب ا مستقبلة لهذه ع ، ستثماراتالا و سيادة، بصف
  .وأشخاص أجنبية غالبا ما تكون من أشخاص القانون الخاص

ر الجو املناسب لجذب الثنائية جاءت بدرجة أ تفاقياتالاإذا كانت هذه  ى لتوف و
ن  ستثماراتالا  ي نفس الوقت يمكن أن تشكل حماية للرعايا الجزائري ى الجزائر، فه  ٔالاجنبية إ
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ي  ا تتضمن تفاقياتالايم الدول ال أبرمت معها هذه أقالالذين يستثمرون أموالهم  ّ ، أل
امات متبادلة، وإذا كان  ذه ال ي  تفاقياتالاترك الدراسات املتعلقة  ى دورها  ينصب عادة ع

ا من  ي الجزائر، فإننا سنحاول من خالل هذه املداخلة  النظر إل حماية املستثمرين ٔالاجانب 
اع ومدى خالل الحماية ٕالاجرائي ي حالة نشأة ال ي الخارج  ن  ة ال توفرها للمستثمرين الجزائري

ى ا، وذلك من خالل التطرق إ ي اللجوء  فعالي للقضاء الوط  ختياري الا تكريس حق املستثمر 
اعات الاستثمارية  ي ال ي حالة ) I(للدولة املضيفة للفصل  ، وكذا الخيارات املطروحة  أمامه 

ي ووسائل ضمان فعاليته اختيار الت   ).II(حكيم الدو
  

I  - ى القضاء الوط للدولة املضيفة الستثماره   :لجوء املستثمر إ
ي مجال حماية الثنائية ال أ تفاقياتالاتضمنت جّل              ا الجزائر  ، النص ستثمارالا برم

ى  ى إمكانية اللجوء إ ي  ستثمار لال القضاء الوط للدولة املضيفة ع ا، وذلك للفصل  ى أراض ع
اعات ال قد تثور بصدد اع أو ال ن الدولة املضيفة  ستثمار الا املسائل ال لها عالقة بذلك  ال ب

ى اختياره5واملستثمر ر أّنه وبمجرد اختيار )أ(، إال أّن ذلك ال يكون بصفة تلقائية بل يتوقف ع ، غ
ي اللجوء إ اعاتاملستثمر لهذا الطريق يسقط حقه  ، يبقى أّن )ب(ى الوسائل ٔالاخرى لحل ال

ى القضاء الوط أمرا حتميا  ا اللجوء إ   ).ج(هناك بعض الاتفاقيات يكون ف
  
ي اللجوء - أ ى القضاء الوط للدولة املضيفة           ختياري الا حق املستثمر    إ

ر القضاء الوط               ي الفصل ختصاصالا للدولة املضيفة تقليديا، صاحب يعت  ٔالاصيل 
ر هذه القاعدة من  ستثماراتالا ي املنازعات ال تثور بشأن  ى إقليم هذه الدولة، وتعت املقامة ع

ي، ألّن ممارسة سلطة القضاء تعد من أهم مظاهر سيادة الدولة ، 6القواعد العرفية للقانون الدو
ى إطالقها ر أّن تمسك الدولة بتطبيق هذه القاعدة ع من شأنه أن يحول دون استقطاب  غ

ا لتنمية  ستثماراتالا  ا، خاصة إذا كانت الدولة املعنية بحاجة إل ى أراض  قتصادهاأالاجنبية إ
ا من التكنولوجيات املتقدمة، كما هو الوضع بالنسبة للبلدان النامية، ذلك أّن لجو ء  واستفاد

ى القضاء الوط للدولة املضي ر عدة صعوبات ناتجة من اختالف املستثمر ٔالاجن إ فة قد يث
ى صعوبة تحقيق املساواة  ي الدولة، وهو ما يؤدي إ مركزه القانوني عن مركز خصمه املتمثل 
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، وهل بإمكانه  الكاملة، فضال عن الّشك الذي يراود املستثمر بخصوص حياد هذا القضاء الوط
ى ذلك، عائق مبدأ   . حصانة الدولة ضد التقا أّن يكون مستقال عن دولته، يضاف إ

ي جلب انطالقا مما سبق، واقت           ى أقاليمها أّن  ستثماراتالا ناعا من الدول الراغبة  إ
ى لح ن املستثمرين ٔالاجانب من اختيار الوسيلة املث ل تحقيق ذلك يمر حتما من باب تمك

اعات املحتملة، فقد نصت  ا تلك الخاصة بتشجيع وحماية الا  تفاقياتالاال ستثمارات، ومن بي
ى أّن عقد اختصاص الق ا الجزائر، ع ي منازعات ال أبرم يتوقف  ستثمار الا ضاء الوط بالنظر 

ر وال يمكن فرضه عليه ى اختياره من قبل هذا ٔالاخ   .ع
ى التحكيم  –فإذا ما استثنينا الاتفاقية الجزائرية            إال الصينية، ال ال تسمح باللجوء إ

ى القضاء الوط اع إ ن ال ، فإّن 7ي مسألة تقدير التعويض عن نزع امللكية ولم يرفع أحد الطرف
ي ٔالا  تفاقياتالاكل  ن  ختيار الا خرى تعطي الحرية الكاملة  ى القضاء الوط وب ن اللجوء إ ب

ا التحكيم ى الوسائل ٔالاخرى خاصة م ر ، ويبقى اختيار إحدى هذه الوسائ8اللجوء إ ائي وغ ل 
  .قابل للمراجعة

  
ر قابل للمراجعة- ب  اختيار املستثمر للقضاء الوط للدولة املضيفة غ

ا الجزا تفاقياتالارأينا فيما سبق أّن            ي مجال الحماية الدولية الثنائية ال أبرم ئر 
ى  ستثمارهال بعرض نزاعه مع الدولة املضيفة  تسمح للمستثمر املع ستثمار لال املتبادلة  ع

ي يمنح له  ي ذلك وقّدر أّن القضاء املح رة، وذلك باختياره، إذا رغب  الهيئات القضائية لهذه ٔالاخ
اع بالسرعة والحياد املطلوب ى حل لل اعات ذات الطابع ضمانات كافية للوصول إ ي حل ال ن 

ى هذا القضاء واكتشف بقتصاديالا ر أّنه إذا ما اختار اللجوء إ عد ذلك أّن الخصومة ، غ
اع  ر بالشكل املطلوب، أو أّن الحل املتوصل إليه ال يتما مع طبيعة ال القضائية ال تس

ى مصلحة الدولة املضيف راجع عن املطروح، أو أّن هذا القضاء انحاز إ ة، فإّنه ال يمكن له ال
ا تلك الاتفاقي ختيارها اع أمام محاكم التحكيم ال نصت عل   .ات الدوليةورفع ال

ي هذا املجال وال كرس ا الجزائر  ت بالفعل، لقد نصت أغلبية الاتفاقيات الثنائية ال أبرم
ي  ى أّن  آلية حسم ختيار احق املستثمر  اعات، ع اع أو ال ن مختلف ٓالاليات حل  ختيار الا ال ب

ر قابل للمراجعة ائيا وغ ن الدولة املضيفة واملستثمر املع يكون  اعات ب   .9ال
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ى القضاء  إلزامية- ج ي بعض اللجوء إ   تفاقياتالاالوط للدولة املضيفة 
ا الجزائر  تكرس  تفاقياتالاالغالبية الساحقة من إذا كانت           كما –الثنائية ال أبرم

ى   ستثماريةالا ال تلزم أطراف العالقة  -أعالهسبقت ٕالاشارة إليه  القضاء الوط للدولة باللجوء إ
اع أمامه، نجد أّن وتكرس حق املستثمر  ستثمار لال املضيفة  الجزائرية  تفاقيةالاي رفع ال

ى الحالة ال يختا ى القضاء الوط للدولة الصينية نصت فقط ع ا املستثمر اللجوء إ ر ف
ى التحكيم بعد ذلك، حيث نصت الفقرة  ى  9من املادة " 3"املضيفة ومنعته من اللجوء إ ا ع م

ي مدة ستة أشهر "أّنه  اعات حول مبلغ التعويض عن نزع امللكية  إذا تعّذر تسوية أحد ال
ا  ى املفاوضات املشار إل فإنه من املمكن رفع . من هذه املادة" 1"ي الفقرة بعد اللجوء إ

ن ى محكمة تحكيم خاصة بطلب من أي من الطرف اع إ ال تطبق أحكام هذه الفقرة إذا . ال
ي الفقرة  ى ٕالاجراء املنصوص عليه    ".من هذه املادة" 2"لجأ املستثمر املع باألمر إ

ى القضاء الوط  يفهم من خالل نص هذه املادة أّن املستثمر املع ملزم باللجوء إ
اعات املتعلقة بمبلغ التعويض عن نزع امللكية،  ر ال اعات ٔالاخرى غ ي كل ال للدولة املضيفة 
كتلك املتعلقة بتحويل ٔالاموال أو تلك املتعلقة بتعويض ٔالاضرار الناتجة عن الحروب 

اإلخ ...والثورات   .تفاقيةالامن نفس  4ي املادة  املنصوص عل
ى جانب هذه          ى إمكانية  تفاقيةالا، نجد كذلك أّن الاتفاقيةإ الجزائرية السورية، نصت ع

ى  ي الحاالت التاليةستثمارلال القضاء الوط للدولة املضيفة اللجوء إ   :، وذلك 
ى التوفيق؛ - ى اللجوء إ ن ع  عدم اتفاق الطرف
ي املدة املحددة؛عدم  -  تمكن املوفق من إصدار تقريره 
ي تقرير املوفق؛ - رحة  ى قبول املق ن ع  عدم اتفاق الطرف
ى التحكيم؛ - ى اللجوء إ ن ع  عدم اتفاق الطرف
ي املدة املقررة ألي سبب من ٔالاسباب -  .عدم صدور قرار هيئة التحكيم 
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II-ي مع تدعيم فعاليته تكريس ى التحكيم الدو ي اللجوء إ   حق املستثمر 
ى غرار أغلبية             ر  تفاقياتالاع ي مجال الحماية املتبادلة الثنائية امل حول  ستثمار لال مة 
ى الحلول الودية عن  تفاقياتالا، تتطلب 10العالم رمة من طرف الجزائر اللجوء إ الثنائية امل

ن، وال طريق التفاوض وال ن الدولة املضيفة واملستثمر إليجاد حل ير الطرف تشاور املباشرين ب
ى التسوية القضائية أو التحكيمية إال بعد استنفاد هذا الطريق الذي ال يمكن أن  يمكن اللجوء إ

اع كتابيا من قبل أحد ٔالاطراف) 6(تتعدى مدته   .11أشهر من تاريخ إثارة ال
ى املستثمر             ى وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات يس ى الحصول ع ، ستثمارالا ون إ

ى الرغم من تعدد الوسائل ال يمكن أ ي عقود وع ا ٔالاطراف  لتسوية  ستثمار الا ن يلجأ إل
ا، إال أّن التحكيم يعد طريقة مقبو  م الناشئة ع لة ووسيلة فعالة لحسم منازعات منازعا

ي نظر  ،ستثمارالا  ي هذا املجال ألّنه يعد ضمانة إجرائية  ي  ى القضاء الطبي حيث أض
ى مال قضاء الدولة املضيفة  املستثمرين ٔالاجانب، الذين ينظرون إ نظرة شك وريبة،  ستثمارا

ا التحكيم وال تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار   .فضال عن تلك السرية ال يتم 
ا،  ستثماراتالا الثنائية لحماية  الاتفاقياتي  تعطي البنود الواردة ي غالبي ا الجزائر،  ال أبرم

 ورعايا الدول ن الدول ب ستثماراتباال ي لتسوية املنازعات املتعلقة للمركز الدو ختصاصالا 
ا لجنة )أ(ٔالاخرى  ا محاكم التحكيم الخاصة املنشأة وفقا لقواعد التحكيم ال وضع ، ثم تل
ي حاالت قليلة لغرفة التجارة الدولية بستوكهولمٔالامم امل ي، و أو  12تحدة للقانون التجاري الدو
ى أّن )ب(13بباريس ر أيضا إ ي هذا الخصوص  تفاقياتالا، كما نش ا الجزائر  الثنائية ال أبرم

ى تدعيم فعالية التحكيم   ).ج(عملت ع
  
ي   - أ ى تحكيم املركز الدو   )CIRDI(لجوء املستثمر إ

ي مجال  تفاقياتالايبدو من خالل دراسة  ا الجزائر  التشجيع الثنائية ال أبرم
ن  ي لتسوية منازعات أّن  ستثماراتلال والحماية املتبادل ن الدول ورعايا  ستثمار الا املركز الدو ب

ن  ر، فمن ب ى  34اتفاقية محل الدراسة، نصت  39الدول ٔالاخرى يحظى باهتمام كب ا ع م
ا أمام هذا املركزإمكانية  اع بناًء عل ، وهو ما يؤكد البعد العالم الذي تحظى به 14رفع ال

ا جّسدت الا نظاما أصيال وخاصا لحل هذا النوع من املنازعات ال تطرح تفاقية املنشئة له، كو
ن لدولة أخرى  ن الدولة وأحد أشخاص القانون الخاص التابع   .ب
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ي لتسوية  ئ املركز الدو ن الدول ورعايا الدول ٔالاخرى بموجب الاتفاقية أن املنازعات ب
رمة بواشنطن بتاريخ  ر 1965مارس  18امل ي لإلنشاء والتعم ، )BIRD(تحت مضلة البنك الدو

ن الدول املضيفة وذلك  ى إيجاد تسهيالت لتسوية هذا النوع من املنازعات ب تجسيدا ملس
ر ا ي تسوية ملركز املؤسسة الدولية الوحيواملستثمرين ٔالاجانب الخواص، إذ يعت دة املتخصصة 

ي يعد املركز صرحا دوليا يقف أمامه  ستثمار الا منازعات  ن أطراف ذات طبيعة خاصة، بالتا ب
ى نفس قدم املساواة مع الدولة املضيفة، نظرا لإلمكانية ال تمنحها إياه  املستثمر ٔالاجن ع

ى اتفاقية واشنطن من مقاضاة الدولة أما م محكمة تحكيمية دولية وإن كان ال ينتم بطبيعته إ
ي   . 15أشخاص القانون الدو

ى نجاح ه   ن العوامل ال ساعدت ع ي معظم ومن ب  الاتفاقياتذا املركز والنص عليه 
ا الجزائر بصفة خاصة، هو وضع  ستثماراتباال الثنائية الخاصة  بصفة عامة، وتلك ال أبرم

ام تحكيم متم ومستقل عن ٔالانظمة ٔالاخرى ومنفصل بصفة شبه كلية اتفاقية واشنطن لنظ
ي، بداية من إعمال إجراءات التحكيم أمام املركز  ، مرورا (CIRDI)عن كل نظام قانوني داخ

ي إطار  ى تنفيذ حكم التحكيم، ويتم هذا النظام  بإجراءات التسوية وطرق الطعن، ووصوال إ
ن اتفاقية واشنطن باالكتفاء  ر مناخ الثقة املتبادلة ب ى توف ا إ الذاتي، وذلك سعيا من واضع

ء ي مجال تسوية املنازعات، ال ى تدفق  الدول واملستثمرين ٔالاجانب  الذي سينعكس إيجابا ع
ى الدول املحتاجة لها ستثماراتالا    .إ

ى تحكيم هذا املركز ح قبل  ى أّن الجزائر قبلت اللجوء إ ى تجدر ٕالاشارة إ انضمامها إ
ى 16اتفاقية واشنطن ى اللجوء إ ي ٕالاض مامليكانز ، وذلك من خالل النص ع ي   تفاقياتالاا

ى غرار 1995أبرمت قبل سنة الثنائية ال   قتصاديالا الاتحادالذي أبرمته مع  الاتفاق، ع
ي سنة  ي    .199117البلجيكي اللكسمبور

  

ي   -  ب ى ختيار احق املستثمر   الخاصلتحكيم ا اللجوء إ
ي مجال تشجيع وحماية تفاقياتالاكّرست أغلبية            ا الجزائر   الثنائية ال أبرم

ي  ي  ختيار الا الاستثمارات، حق املستثمر  ي تحكيم املركز الدو ، مجسًدا  ن التحكيم املؤسس ب
ى التحكيم الخ) CIRDI(لتسوية منازعات الاستثمار  ن اللجوء إ ّن أعاله، وب اص من خالل كما تب
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ن املستثمر والدولة  اع املطروح ب ي ال ى محكمة تحكيمية منشأة خصيصا للفصل  اللجوء إ
  .املضيفة الستثماره

الثنائية  تفاقياتالاتواله مراكز دائمة، فقد تضمنت وبما أّن هذا النوع من التحكيم ال ت          
تنظيما محكما له سواء من حيث كيفية تشكيل محكمة التحكيم أو من حيث تحديد القواعد 
ى تشكيل محكمة التحكيم وفقا لنظام التحكيم  ٕالاجرائية ال تخضع لها، فه عادة ما تنص ع

ي ن كل (UNCITRAL)الذي أعدته لجنة ٔالامم املتحدة للقانون التجاري الدو ى تعي ، أو تنص ع
ى  ى أن يتو ي غضون شهرين من رفع الطلب من أحد ٔالاطراف، ع طرف ملحكم من جهته 
ى رئاسة املحكمة التحكيمية، والذي يكون  ن املحكم الثالث الذي سيتو املحكمان املعينان تعي
ي حالة  ن، و ن املحكم ي لتعي من جنسية مختلفة عن جنسية ٔالاطراف، وذلك خالل الشهر املوا

رام ى جهة  تفاقياتالاجال هذه التعيينات، نصت هذه آ عدم اح ن إ ى إحالة سلطة التعي ع
ن العام لجامعة الدول 18محددة، كرئيس معهد التحكيم للغرفة التجارية بستوكهولم ، أو ٔالام

ن العام لألمم املتحدة19العربية   .إلخ...20؛ أو ٔالام
ى ذلك، نصت           ى الثنائية محل الدر  تفاقياتالاإضافة إ اسة، وال تسمح باللجوء إ

ا محكمة التحكيم، حيث  م  ى كيفية تحديد القواعد ٕالاجرائية ال تل التحكيم الخاص، ع
ا لجنة ٔالامم املتحدة للقانون التجاري  ى تطبيق قواعد التحكيم ال وضع ا ع تحيل أغلبي

ي  رها) UNCTRAL(الدو ى تغي   .مع السماح لألطراف باالتفاق ع
  
  تدعيم الاتفاقيات الثنائية لفعالية التحكيم - ج

ى تحقيق فعالية التحكيم  تفاقياتالايظهر حرص  رمة من طرف الجزائر ع الثنائية امل
ى تعويض  ى أساس حصول املستثمر ع ى منع معارضة التحكيم ع من خالل النص صراحة ع

ى الطابع )1(بموجب عقد ضمان ائي وٕالالزامي لحكم التحكيم ، وكذا من خالل النص ع ال
اع ي ال   ).2(الفاصل 

 منع معارضة الدولة للتحكيم بسبب تعويض املستثمر بموجب عقد الضمان-1
ى أّنه  تفاقياتالاتنص بعض  خالل إجراء تحكيم أو تنفيذ حكم "محل الدراسة ع

ي الخالف أي دفع بحجة أ ر الطرف املتعاقد الذي يكون طرفا  ، ال يث ّن رعية أو شركة تحكيم
ن ى 21"الطرف املتعاقد ٓالاخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأم ، فحصول املستثمر ع
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ن أو  ر التجارية، من مؤسسة التأم تعويض ٔالاضرار الالحقة به، من جراء تحقق ٔالاخطار غ
ا أو تنفيذ حكم التحكيم الف ي الضمان ال يحول دون تحريكه إلجراءات التحكيم أو متابع اصل 

اع الاستثماري الذي يربط بالدولة املضيفة   .ال
ى تحقيق فعال اع دف مثل هذا النصوص إ  ستثماري الا ية التحكيم كوسيلة لحل ال

ن املستثمرين والدول املضيفة  مال ب   .ستثمارا
  

ائي-2 ى طابعه ٕالالزامي وال  ضمان فعالية حكم التحكيم من خالل النص ع
ى إثره  ر ضمان فعالية الحكم الذي يصدر ع إّن ضمان فعالية التحكيم يمر حتما ع

ى  تفاقياتالاأجل ضمان هذه الفعالية نصت جل وتنفيذه، ومن  ا الجزائر ع الثنائية ال أبرم
ر ما  ائي لحكم التحكيم، وأّنه ال يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن من غ الطابع ٕالالزامي وال

ي  هو منصوص ي اتفاقية واشنطن بالنسبة لألحكام الصادرة تحت مضلة املركز الدو عليه 
ن الدول ورعايا الدول ٔالاخرى، وأّن هذا الحكم ينفذ طبقا للقانون الوط  لتسوية املنازعات ب

  .22للطرف املع
ى أّن ٔالاحكام ال تصدر عن  ي لتسوية منازعات تجدر ٕالاشارة إ ن  ستثمار الا املركز الدو ب

ا أمام  (CIRDI)الدول ورعايا الدول ٔالاخرى  ع من الحصانة، حيث ال يمكن الطعن ف تمتاز ب
ى اتفاقية واشنطن املنشئة لهذا  القضاء الوط بأي طريق من طرق الطعن وأّن الدول املنظمة إ

ى أقاليمها، وهذا ما يفسر سر نجاح هذا النوع من م بتنفيذ هذه ٔالاحكام ع لتحكيم ا املركز تل
ي معظم  رمة من  ستثماراتالا الثنائية لتشجيع وحماية  اقياتتفالاوٕالاحالة إليه  ى غرار تلك امل ع

الذاتي حيث أنشأت اتفاقية واشنطن نظاما  كتفاءبااللدولة الجزائرية، كونه يمتاز طرف ا
اعات الاستثمارية ي ال   .23تحكيميا متكامال للفصل 
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  خاتمة
الثنائية  تفاقياتالاماية ٕالاجرائية املكرسة بموجب سبق، يمكن أن نقول أّن الحمن خالل ما 

ى العموم، وتسمح بتحقيق  ا الجزائر بصفة خاصة، حماية فعالة ع بصفة عامة، وتلك ال أبرم
ن الذين يريدون الطمأنينة لدى املستث ي أقاليم الدول املتعاقد معها  ستثمار الا مرين الجزائري

ا املستثمرون ٔالاجانب رعايا تلك الدول بنفس الد   .رجة ال يستفيد م
تسمح للمستثمر بحماية نفسه بنفسه عن طريق  تفاقياتالامن جهة أخرى، فإّن هذه 

دعوى مباشرة يرفعها ضد الدولة املضيفة بالرغم من عدم كونه شخص من أشخاص القانون 
ي، ألنه وإن كانت الحماية الدبلوماسية ضمانا م ي حالة الدو هما لحماية حق املستثمر ٔالاجن 

ا الدولة املضيفة تعرضه ألضرار ناتجة عن  ر اتخذ ، إال أّن مثل هذه الحماية ستثمارهال تداب
ي قبول حمايته أو تمثيله  ا تتمتع بحرية مطلقة  محفوفة باملخاطر، فالدولة ال يحمل جنسي

ى اعتبارات سياسية واقتصادية نتيجة تداخل مصالحها  أمام هذه املحكمة، ويتوقف قرارها ع
مع مصالح الدولة املضيفة لالستثمار محل الحماية، فالحماية الدبلوماسية حق للدولة املعنية 

ى هذه الوسيلة  ا، فاللجوء إ ال  –الثنائية محل الدراسة  تفاقياتالاحسب –وليست واجب عل
اعات ٔالاحكام ا يكون إال إذا رفضت الدولة املضيفة تنفيذ ي ال الصادرة  ستثماريةالا لفاصلة 

ي حالة يصعب تصورها لكون ٔالاحكام التحكيمية يمكن تنفيذها ضد هذه الدول ح  ضدها و
ى أقاليمها أموالها   .ي الدول ٔالاخرى ال تتواجد ع

  
  الهوامش

                                                 
ي، عيبوط م -1 ي حول أثر ، مداخلة مقدمة للم"ستثمارات ٔالاجنبيةالحماية الاتفاقية لإل "حند وع لتقى الدو

ى املنظومة القانونية الوطنية، املنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، التحوالت ٕالا قتصادية ع
ر  30جامعة جيجل، تاسوست يومي  ر  01- نوفم   .3ص  ،2011ديسم

ن ملحم، دو  -2 ي حس ي حماية ٕالا ع ي الدول النامية، رسالة ر املعاهدات الدولية  ستثمارات ٔالاجنبية الخاصة 
  .113م، ص . س. دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د

3-Franck LATTY, Arbitrage transnational et droit international général, in Annuaire français de 
droit international, Liv, CNRS Editions, Paris, 2008, p. 469. 
4- Ivo KAUFMANN, « Les accords de promotion et de protection des investissements sont plus 
actuels que jamais », La vie Economique, N°11, 2006, p.56. 
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ى مثل هذا الخيار، إال أننا ال نرى ما يمنع  تفاقياتح وإن لم تتضمن بعض هذه ٕالا -5 النص صراحة ع

اع أمام القا الوط للدولة املضيفة   .ذلك إذا فّضل املستثمر رفع ال
ن ملحم، املرجع السابق، ص -6 ي حس   .211ع
ي مدة سّتة أشهر: "تفاقيةمن هذه ٕالا 9/2تنص املادة  -7 اع عن طريق املفاوضات  ، إذا تعذر تسوية ال

ى الهيئة القضائية املخت ر إ ". ستثمارصة لدى الطرف املتعاقد القابل لإل فيمكن لكل طرف أن يرفع هذا ٔالاخ
ي  392-02رئاس رقم رسوم متفاقية منشورة بموجب نصوص هذه ٕالا تضمن ي، 25/11/2002املؤرخ 

ى ٕالاال ن  تفاقتصديق ع ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الص ب
ن لإل  الشعبية حول  ن يوم التشجيع والحماية املتبادل ، الجريدة الرسمية 20/10/1996ستثمارات، املوقع ببك

  .26/11/2002الصادر بتاريخ ،  77عدد 
ى أن ٕالا -8 ر إ ي مسائل محددتفاقية الجزائرية البلغارية حصرت حنش ى التحكيم  ي اللجوء إ ة ق املستثمر 

ى  4بموجب املواد من  اعات الناتجة عن ٔالاضرار الناجمة عن حمن ٕالا 7إ الة الحرب تفاقية ويتعلق ٔالامر بال
اعات الناتجة عن نزع امللكية ،أو الثورات أو الطوارئ  ى ،ال اعات املتعلقة بتحويل ٔالاموال إ  ،الخارج ال

اع تفاقية منشورة بموجب املرسوم الرئاس نصوص هذه ٕالا. بعد تعويض املتضرر  ات الناتجة عن الحلول ال
ي 123-02رقم  ى ٕالا2002يل أبر  7، املؤرخ  ن الجمهورية الجزائرية ، املتضمن التصديق ع تفاق ب

رقية والحماية  ن لإل الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول ال ستثمارات، املوقع املتبادلت
ي    .2002أبريل  14، الصادر بتاريخ 25، الجريدة الرسمية عدد 1998أكتوبر سنة  25بالجزائر 

ا وهو ما نصت عليه صراحة ٕالا -9 ي ،فرنسا: الجزائر مع الدول التاليةتفاقيات ال أبرم يا ،اليمن ،ما  ،مال
نٔالا  رتغال ،عمان ،بلغاريا ،رجنت يا ،ياليب ،اليونان ،فنلندا ،جنوب إفريقيا ،ال  ،قطر ،تونس ،السودان ،مال

  .صربيا ،املوزمبيق ،إثيوبيا
10- Carmen Rodica ZORILA, L’évolution du droit international en matière d’investissements directs 
étrangers, Thèse de Doctorat, université d’Avergne Clérmont 1, 2007, p. 313. 

تفاقية الجزائرية الفنلندية اللتان حددتا هذه املدة بأربعة تفاقية الجزائرية النمساوية وٕالاباستثناء ٕالا -11
ي) 3(أشهر وثالثة ) 4( ى التوا   .أشهر ع

  تفاقية الجزائرية ٕالاسبانيةٕالا -12
رتغالية–تفاقية الجزائرية ٕالا ،ٕالاسبانية–تفاقية الجزائرية ٕالا -13   .النمساوية–رية فاقية الجزائتٕالا ،ال
رمة مع كل منتتمثل ٕالا -14 ي تلك امل ى اختصاص املركز  مصر، سوريا، : تفاقيات الخمس ال لم تنص ع

ن، الواليات املتحدة ٔالامريكية   .ليبيا، الص
ي عقود ٕالا  -15 ي طّيب، التحكيم  ى ضوء اتفاقية واشنطن، قباي ن الدول ورعايا الدول ٔالاخرى ع ستثمار ب

ي زوز، –توراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري أطروحة دك   .7، ص 2012ت
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ى اتفاقية واشنطن بموجب املرسوم الرئاس رقم  -16 ي  346- 95انضمت الجزائر إ أكتوبر سنة  30املؤرخ 

ر سنة  05، الصادر بتاريخ 66، الجريدة الرسمية، عدد 1995   .1995نوفم
ي  345-91هذا الاتفاق، املصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس رقم  من 9/2راجع املادة  -17  5املؤرخ 

  .1991أكتوبر سنة  6، الصادر بتاريخ 46، الجريدة الرسمية عدد 1991أكتوبر سنة 
الجزائرية  تفاقيةاقية الجزائرية ٔالاردنية وكذا ٕالاتفتفاقية الجزائرية املالية وٕالاوهو ما نصت عليه ٕالا -18

  .الفرنسية
ي ٕالا -19   .تفاقية الجزائرية اليمنيةكما هو الحال 
ا املادة الثامنة من نفس هذا ما نصت عليه ٕالا -20 تفاقية الجزائرية ٕالايطالية التاسعة ال أحالت إل

  .الاتفاقية
ستثمارات، املوقع لإل من الجزائري ٔالاملاني املتعلق بالتشجيع والحماية املتبادلة  10/4وهو نص املادة  -21

ي  280 - 2000، املصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس رقم 1996مارس سنة  11بالجزائر بتاريخ   7املؤرخ 
  ؛ 2000أكتوبر سنة  8، الصادر بتاريخ 58، الجريدة الرسمية، عدد 2000أكتوبر سنة 

ية ٕالاسبانية؛ تفاقية الجزائر من ٕالا 11/4 تفاقية الجزائرية ٔالاملانية؛ املادةمن ٕالا 10/3راجع مثال املادة  -22
  .إلخ...تفاقية الجزائرية النمساويةمن ٕالا 10/6املادة 

ن ملحم، املرجع السابق، ص: ي نفس املع -23 ي حس   .357ع
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ي الخارج ن  ن املقيم   *الحالة املدنية القنصلية كضمانة لحماية هوية الجزائري

  
 )1( حطاح عاللط

ر نظام الحالة املدنية، كلّية  ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1( عضو مخ
ي  بونعامة، خميس الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة الجيال

  .مليانة، الجزائر

  : لخصامل
ر حمايـــــــة خ ـــــــى تـــــــوف ن مـــــــن خـــــــالل أحكامـــــــه، يعمـــــــل قـــــــانون الحالـــــــة املدنيـــــــة ع اصـــــــة للمـــــــواطن

ن بالخــــــــارج ، أقــــــــّر منــــــــه لتمديــــــــد هــــــــذه الحمايــــــــة للوســــــــعيا  القــــــــانون نفســــــــه صــــــــفة رعايــــــــا الجزائــــــــري
ن بالقنصـــــــــــليات و ضـــــــــــابط الحالـــــــــــة امل ـــــــــــي حقيقتـــــــــــه إدنيـــــــــــة لـــــــــــبعض العـــــــــــامل نشـــــــــــاء للحالـــــــــــة هـــــــــــذا 

ل ن بالخـــــــارج مـــــــن خـــــــالحمايـــــــة هويـــــــة الرعايـــــــا الجزائـــــــري ـــــــذا بـــــــات باإلمكـــــــاناملدنيـــــــة القنصـــــــلية، و 
ـــــــى حمايـــــــة مـــــــن خـــــــالل واللقـــــــب و  ســـــــمباإل ، خاصـــــــة مـــــــا يتعلـــــــق حكـــــــامعديـــــــد ٔالا  النســـــــب باإلضـــــــافة إ

  .أحكام عقد الزواج
   :الكلمات املفتاحية

ي  ،ضابط الحالة املدنية ن   .حماية الهوية ،الخارجالرعايا الجزائري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 12/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Consular Marital Status as a Guarantee of Protecting the Identity of Algerians 

Residing Abroad  
Abstract: 

The civil status law provides special protection to citizens through its 
provisions. In order to extend this protection to Algerian nationals abroad, the law 
itself approved the status of civil status officer for some consular workers. This is in 
fact the establishment of the consular civil status. Algerian nationals abroad through 
many provisions, especially with regard to name, Family name and descent, as well 
as protection through the provisions of the marriage contract. 
Key words:  
Civil status officer, Algerian nationals abroad, Identity protection. 
 

L'état civil consulaire comme garantie de la protection de l'identité des 
Algériens résidant à l'étranger 

Résumé : 
       La loi sur l'état civil prévoit une protection spéciale pour les citoyens par le biais 
de ses dispositions, qui vise à étendre cette protection aux ressortissants algériens à 
l'étranger, mais confère également le statut d'officier de l'état civil à certains 
travailleurs consulaires. Les ressortissants algériens à l’étranger par le biais de 
nombreuses dispositions, notamment en ce qui concerne le nom, Nom de famille et 
l’ascendance, ainsi que la protection prévue par le contrat de mariage. 
Mots clés:  
Officier d'état civil- Ressortissants algériens à l'étranger- Protection de l'identité. 

 
  مقدمة

ــــــــي والسياســــــــ و نفتــــــــاحالا أمــــــــام      ــــــــي العــــــــالم أصــــــــبح العديــــــــد مــــــــن رعايــــــــا الجغرا الاقتصــــــــادي 
ي عديــــــــدة و  الجزائريــــــــة يقيمــــــــون خــــــــارج إقليمهــــــــاالدولــــــــة  ــــــــى و ، متعــــــــددةلــــــــدوا حرصــــــــا مــــــــن الدولــــــــة ع

ــــــــ إّمــــــــ ن ال ــــــــي الخــــــــارج تصــــــــدر مجموعــــــــة مــــــــن القــــــــوان ى مباشــــــــرة لحمايــــــــة حمايــــــــة رعاياهــــــــا  ا أن تســــــــ
 ّ ر مباشرةهؤالء الرعايا أو أ   .ا تحم هؤالء بطريقة غ

ــــــا حمايــــــة للرعايــــــو    ــــــي طيا ــــــ تجســــــد  ن ال ن القــــــوان ــــــي الخــــــارج القــــــانون مــــــن بــــــ ن  ا الجزائــــــري
ــــــي الجانــــــب املعنــــــوي املتعلــــــق بالهويــــــة  1املتعلــــــق بالحالــــــة املدنيــــــة ــــــر أعطــــــى حمايــــــة خاصــــــة  هــــــذا ٔالاخ

ي الخارج ن    .للرعايا الجزائري
يتكفـــــــــــــل ضـــــــــــــباط الحالـــــــــــــة املدنيـــــــــــــة داخـــــــــــــل الجزائـــــــــــــر بجميـــــــــــــع مـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق بالحالـــــــــــــة املدنيـــــــــــــة 

ــــــــــي  م، و ــــــــــ وفــــــــــا ــــــــــم ح ن منــــــــــذ والد الخــــــــــارج تكفــــــــــل البعثــــــــــات واملراكــــــــــز القنصــــــــــلية أمــــــــــر للجزائــــــــــري
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ــــــــــــــي نطــــــــــــــاق اختصاصــــــــــــــها  ن  ن املقيمــــــــــــــ رعايــــــــــــــة ٔالاحــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــية واملدنيــــــــــــــة للرعايــــــــــــــا الجزائــــــــــــــري
ــــــــــر . ٕالاقليمــــــــــ ف لهــــــــــم ويتمتــــــــــع املوظفــــــــــون القنصــــــــــليون بصــــــــــفة ضــــــــــباط للحالــــــــــة املدنيــــــــــة، حيــــــــــث يع

ي ال ســـــــــيما  يالاالقـــــــــانون الـــــــــدو ـــــــــذه الصـــــــــفة،  تفـــــــــا فضـــــــــال عـــــــــن التشـــــــــريع الـــــــــوط بأهليـــــــــة التمتـــــــــع 
ـــــــــا يتســـــــــ لهـــــــــم مباشـــــــــرة الوظـــــــــائف القنصـــــــــلية ذات العالقـــــــــة برعايـــــــــة شـــــــــؤون الحالـــــــــة  ـــــــــ بموج ال

ي الخارج   .2املدنية لرعاياهم 
املعـــــــــــــدل و املـــــــــــــتمم  70/20فقـــــــــــــد مـــــــــــــنح قـــــــــــــانون الحالـــــــــــــة املدنيـــــــــــــة الجزائـــــــــــــري الصـــــــــــــادر بـــــــــــــاألمر 

ــــــــالضــــــــبطية املدنيــــــــة لــــــــبعض مــــــــوظف ّ ــــــــي إطــــــــار الحالــــــــة املدنيــــــــة القنصــــــــليةي القنصــــــــليات، حيــــــــث م    
ن ضباط حالة مدنية أصليون  وضباط حالة مدنية    .مؤذون لهمب

ط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة بقــــــــــوة بالنســــــــــبة لضــــــــــباط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة ٔالاصــــــــــليون فلهــــــــــم صــــــــــفة ضــــــــــاب
ـــــــــى مـــــــــن قـــــــــانون الالقـــــــــانون و  م املـــــــــادة ٔالاو يتعلـــــــــق و  2014حالـــــــــة املدنيـــــــــة وفقـــــــــا لتعـــــــــديل قـــــــــد حـــــــــدد

ــــــــــــــــى دائــــــــــــــــرة قنصــــــــــــــــلية رؤســــــــــــــــاء املراكــــــــــــــــز و  .ٔالامــــــــــــــــر برؤســــــــــــــــاء البعثــــــــــــــــات الدبلوماســــــــــــــــية املشــــــــــــــــرفون ع
القنصـــــــلية، حيـــــــث يكتســـــــب هـــــــؤالء هـــــــذه الصـــــــفة بقـــــــوة القـــــــانون بمجـــــــرد اســـــــتالمهم املنصـــــــب الـــــــذي 

  .يشغلونه
لــــــــوزير الخارجيــــــــة أن يــــــــأذن  104فحســــــــب املــــــــادة  لهــــــــم،ا ضــــــــباط الحالــــــــة املدنيــــــــة املــــــــؤذون أّمــــــــ

ي بصـــــــفته كضـــــــابط حالـــــــة مدنيـــــــة  وبصـــــــفة لنـــــــواب القناصـــــــل بالقيـــــــام بمهـــــــام رئـــــــيس املركـــــــز القنصـــــــ
 104/2ة كمــــــــا أجــــــــازت املــــــــاد ق مقــــــــرر مــــــــن وزيــــــــر الشــــــــؤون الخارجيــــــــة،، ويــــــــتم ٕالاذن عــــــــن طريــــــــدائمــــــــة

بممارســـــــة كـــــــل ســـــــلطات  بموجـــــــب قـــــــرار أن يـــــــأذن ألعـــــــوان القناصـــــــل إمـــــــالـــــــوزير الشـــــــؤون الخارجيـــــــة و 
فهــــــــــؤالء .الوفيــــــــــاتم التصــــــــــريحات الخاصــــــــــة بــــــــــالوالدات و ضــــــــــابط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة أو فقــــــــــط باســــــــــتال 

  .قد يكون اختصاصهم عام أو مقيد بحسب مضمون القرار املتضمن ٕالاذن
ـــــــــــ الفقـــــــــــرة ـــــــــــي حالـــــــــــة حـــــــــــدوث موانـــــــــــع مؤقتـــــــــــة للعـــــــــــون أّنـــــــــــ 104الثالثـــــــــــة مـــــــــــن املـــــــــــادة  وتق ه 

ي القـــــــــائم بمهـــــــــام ضـــــــــابط ا ن لهـــــــــذا القنصـــــــــ ـــــــــى العـــــــــون املعـــــــــ لحالـــــــــة املدنيـــــــــة فـــــــــإن ســـــــــلطاته ترجـــــــــع إ
  .الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفي السلك

يعـــــــد ضـــــــباط الحالــــــــة املدنيـــــــة موظفـــــــون عموميــــــــون مخّولـــــــون لتحريـــــــر عقــــــــود الحالـــــــة املدنيــــــــة  
ـــــــــــــى تســـــــــــــجيل الوقـــــــــــــائع والبيانـــــــــــــات واملحاضـــــــــــــر وتقييـــــــــــــد بعـــــــــــــض الاحكـــــــــــــام  املختلفـــــــــــــة، والاشـــــــــــــراف ع

ن  القضــــــــــائية ذات الصــــــــــلة، فضــــــــــال عــــــــــن حفــــــــــظ الســــــــــجالت والجــــــــــداول املثبتــــــــــة لهــــــــــا ، وبغيــــــــــة تمكــــــــــ
ـــــــــــي  ن  البعثـــــــــــات القنصـــــــــــلية مـــــــــــن أهليـــــــــــة القيـــــــــــام برعايـــــــــــة شـــــــــــؤون الحالـــــــــــة املدنيـــــــــــة للرعايـــــــــــا املقيمـــــــــــ

ي بمفهومــــــــــه الواســــــــــع  ــــــــــي(الخــــــــــارج، يقــــــــــر القــــــــــانون القنصــــــــــ بشــــــــــكل ) اتفاقيــــــــــات دوليــــــــــة وتشــــــــــريع داخ
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ـــــــــرف  م ضـــــــــباط للحالـــــــــة املدنيـــــــــة، وحيـــــــــث يع ن بحـــــــــق التصـــــــــرف بصـــــــــف ن القنصـــــــــلي عـــــــــام للمـــــــــوظف
ي لكــــــــل  ــــــــذه الصــــــــفة بشــــــــكل عــــــــام، يضــــــــطلع التشــــــــريع الــــــــداخ ي للقناصــــــــل التمتــــــــع  القــــــــانون الاتفــــــــا

ن لحمــــــــــل هــــــــــده الصــــــــــفة ونطــــــــــاق الصــــــــــالحيات امل ن املــــــــــؤهل نوطــــــــــة دولــــــــــة بتحديــــــــــد أصــــــــــناف املــــــــــوظف
  .3م

أعطاهـــــــــا مجموعـــــــــة مصـــــــــلحة للحالـــــــــة املدنيـــــــــة القنصـــــــــلية و إذن قـــــــــانون الحالـــــــــة املدنيـــــــــة أنشـــــــــأ 
ـــــــي أبعادهـــــــا امل ـــــــ تحقـــــــق  ن و مـــــــن الصـــــــالحيات ال حمايـــــــة الرتبـــــــاطهم ختلفـــــــة حمايـــــــة لهويـــــــة الجزائـــــــري

ي   .الحضاري ببلدهم ٔالاص
ــــــــــــي مظــــــــــــاهر هــــــــــــذه الحمايــــــــــــة الحالــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل الاختصاصــــــــــــات املمنوحــــــــــــة لضــــــــــــباط  فمــــــــــــا 
م الذين هم بالقنصليات    ؟املدنية بما ف

ـــــــي الحمايـــــــة مـــــــن خـــــــالل أحكـــــــام الاســـــــم نـــــــايمكن واللقـــــــب  اســـــــتنتاج مظـــــــاهر الحمايـــــــة خصوصـــــــا 
  .)محور ثان( حماية من خالل أحكام عقد الزواجو ، )محور أول (والنسب 

  
ـــــــــي الخـــــــــارج مـــــــــن خـــــــــالل أحكـــــــــام  :ٔالاول املحـــــــــور  ن   ؤالالقـــــــــابٔالاســـــــــماء حمايـــــــــة الرعايـــــــــا الجزائـــــــــري

  النسبو 
ا حماية و  سمالا تحمل أحكام كل من    ن طيا ى جانب أحكام النسب ب  خاصةاللقب إ

ن و  ى تجسيدهاللجزائري ي الخارج أن يعمل ع ى ضابط الحالة املدنية  م ع   .هوي
  

ن بالخــــــــــــارج مــــــــــــن خــــــــــــال: أوال باألســــــــــــماء ل ٔالاحكــــــــــــام املتعلقــــــــــــة حمايــــــــــــة هويــــــــــــة الرعايــــــــــــا الجزائــــــــــــري
   :ٔالالقابو

ــر كــل         ة الشخصــية الســمات مــن واللقــب ســمالا  مــن يعت ــ  والدتــه منــذ لإلنســان املم
ــ ي وفاتــه  ح ــا وإحــدى الطبيعيــة بالشخصــية لصــيقة ــي وبالتــا  الشــخص ــا يتــأثر مكونا

ـ مـا أّن  الّ إ ، الشخصـية هـذه صـقل ـي دور  لهـا ويكـون  مـا هـو واللقـب سـمالا  يم  يلقيـا ال قـد كو
 اللقــب لكــون  اإّمــ املجتمــع، اتجــاه الــنقص مــن نوعــا لــه يخلــق ممــا حاملهمــا لــدى رضــا و قبــوال
ــى فرضــت  العائليــة ٔالالقــاب أغلــب وأن خاصــة الســخرية مــن نوعــا معنــاه ــي يحمــل  العــائالت ع

ت الــذي الاســم أن أو الاســتعمارية، الســلطات قبــل مــن الجزائريــة ــ  مولودهمــا العائلــة بــه م
ي ت،الثقافــا عوملــة ظــل ــي تطــورات مــن نعيشــه مــاو  يتناســب وال قــديما  مــن املشــرع حــاول  وبالتــا
ــ التعــديالت خــالل م الــذين شــخاصٔالا مــنح 1970 لســنة املدنيــة الحالــة قــانون  مســت ال  لــد
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ــاإ أخــرى  أســماء إضــافة أو تعــديلها طلــب ــي مشــروعة ســبابأ  مصــلحة هنــاك كانــت إذا ل
ي مشــروعة ــى الجزائــري  املــدني القــانون  مــن 28 حيــث نصــت املــادة. 4ذلــك تســتد  أن يجــب :"ع

ر واسم لقب شخص لكل يكون     ".أوالده يلحق الشخص ولقب فأك
ن مــــــــن خــــــــالل  ــــــــى حمايــــــــة هويــــــــة الجزائــــــــري ي ع حيــــــــث يعمــــــــل ضــــــــابط الحالــــــــة املدنيــــــــة القنصــــــــ

ـــــــ ــــــدف إ ـــــــ  ـــــــرام تلــــــك ٔالاحكـــــــام ال مجتمعـــــــه ى ربـــــــط الرعيــــــة الجزائـــــــري مـــــــع وطنــــــه وبيئتـــــــه و فــــــرض اح
رفـــــــض ، العروبـــــــة ؤالامازيغيـــــــة، و ٕالاســـــــالم، يـــــــة الـــــــثالثأســـــــماء تـــــــرتبط بأبعـــــــاد الهو  عـــــــن طريـــــــق اختيـــــــار 

ـــــــذه املكونـــــــات ألّنـــــــ ـــــــ ال تـــــــرتبط  ـــــــى تكـــــــوين الطفـــــــل وشخصـــــــيته ه مـــــــن شـــــــأٔالاســـــــماء ال ا أن تـــــــؤثر ع
ى 64فقد نصت املادة  .هويته الوطنيةو    :من قانون الحالة املدنية ع

ي حالة"     .عدم وجودهما املصرح يختار ٔالاسماء ٔالاب أو ٔالام أو 
ـــــــــر ذلـــــــــك بالنســـــــــبة لألطفـــــــــال ي جـــــــــب أن تكـــــــــون ٔالاســـــــــماء أســـــــــماء جزائريـــــــــة ويجـــــــــوز أن يكـــــــــون غ

ر الديانة الاسالميةأاملولودين من  ن ديانة غ   ."بوين معتنق
يوة أي مــــــــــأخوذة مــــــــــن البعــــــــــد ٕالاســــــــــالمي والعربــــــــــي ن تكــــــــــون ٔالاســــــــــماء جزائريــــــــــأيجــــــــــب   .ٔالامــــــــــازي

ـــــــــــر مســـــــــــلمةالولـــــــــــد مـــــــــــن جزائـــــــــــري مســـــــــــلم و  وبالنســــــــــبة الســـــــــــم ـــــــــــي أن تكـــــــــــون ٔالاســـــــــــماء  أجنبيــــــــــة غ ينب
ـــــــى ديـــــــن أبيـــــــه  ألّن تـــــــدخل ضـــــــمن ٔالاصـــــــل املـــــــذكور ســـــــابقا و  هـــــــذه الحالـــــــة ألّن جزائريـــــــة  الولـــــــد يربـــــــى ع

  ).قانون أسرة 62املادة ( هذا ما ق به القانون بشأن الحضانةو 
ـــــــــــــر امل 64/3ومنعـــــــــــــت املـــــــــــــادة  ـــــــــــــي  خصصـــــــــــــةق ح م اســـــــــــــتعمال ٔالاســـــــــــــماء غ ـــــــــــــي الاســـــــــــــتعمال أو 

ــــــــــ تحمــــــــــل إهانــــــــــة أو جــــــــــب رفــــــــــض ٔالاســــــــــماء املخالفــــــــــة لنظــــــــــام وكمــــــــــا ي .العــــــــــادة ٓالاداب العامــــــــــة أو ال
م و إشارات سلبية أو طائفية أو تخا ن ٕالاسالمية وعادا   . تقاليدهملف عقيدة الجزائري

 الشــريعة فقهــاء حســب فالبــد عليــه ودليــل للمســم عنــوان لكونــه ســمالا  ألهميــة ونظــرا       
ى وشــعار ووعــاء زينــة يكــون  أن ســالميةٕالا  ــىؤالا  الاخــرة ــي بــه يــد  ــي ولــه بالــدين تنويــه وهــو و

 يجــبو  .5شــان طــال إنو   شــان قٌصــر إن ، كــالثوب عنــدهم فهــو ودالالت اعتبــارات النــاس طبــائع
ـــــــــــــي  26-81مراعـــــــــــــاة املرســـــــــــــوم رقـــــــــــــم  ـــــــــــــ  1981مـــــــــــــارس  7املـــــــــــــؤرخ  املتضـــــــــــــمن إعـــــــــــــداد قـــــــــــــاموس وط

  .ألسماء ٔالاشخاص
م املصــــــــــــــرح و املولــــــــــــــودين مــــــــــــــوبالنســــــــــــــبة لألطفــــــــــــــال اللقطــــــــــــــاء و  ن يســــــــــــــم إال ن أبــــــــــــــوين مجهــــــــــــــول
م ، وهـــــــؤالء يعطـــــــى لهـــــــم مجموعـــــــة مـــــــن ٔالاســـــــماء يتخـــــــذ آخرهـــــــا  فلضـــــــابط الحالـــــــة املدنيـــــــة أن يســـــــم
ي حسب ما نصت عليه املادة    .من قانون الحالة املدنية 64كلقب عائ
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ـــــــــرام ٔالامـــــــــر  ي النســـــــــب اح ـــــــــي  05-69ويجـــــــــب بالنســـــــــبة لألطفـــــــــال مجهـــــــــو  1969-01-30املـــــــــؤرخ 
ناملتضــــــــمن الحالــــــــة املدنيــــــــة لألطفــــــــا رك املنشــــــــور الــــــــوزار و . ل املولــــــــودين مــــــــن أبــــــــوين مجهــــــــول ي املشــــــــ

ي  راير 17املؤرخ  ن 1987ف   .املتعلق بالحالة املدنية لألطفال املولودين من أبوين مجهول
ــــــــرام أحكــــــــام املرســــــــوم رقــــــــم و  ــــــــي  28-81بالنســــــــبة لأللقــــــــاب فيجــــــــب اح مــــــــارس ســــــــنة  7املــــــــؤرخ 
  .املتضمن كتابة ٔالالقاب باللغة الوطنية 1981

ـــــــــــــــــي  157-71املرســـــــــــــــــوم رقـــــــــــــــــم و  ـــــــــــــــــر اللقـــــــــــــــــب املتعلـــــــــــــــــق 1971-06-3مـــــــــــــــــؤرخ  و املرســـــــــــــــــوم . بتغي
ــــــــي  24-92رقــــــــم املتعلــــــــق بمطابقــــــــة لقــــــــب الكفيــــــــل بــــــــاملكفول املعــــــــدل و املــــــــتمم  1992-01-13املــــــــؤرخ 

  .157-71للمرسوم رقم 
ــــــــــى الابــــــــــن و  ــــــــــا الابــــــــــن عــــــــــن أبيــــــــــه وهــــــــــو مقصــــــــــور ع ــــــــــ ير ــــــــــر مــــــــــن الحقــــــــــوق ال اللقــــــــــب إذن يعت

ي، أّمـــــــ لقـــــــب عائلـــــــة، ولكـــــــن يحـــــــق  ا اللقـــــــيط ومجهـــــــول ٔالابـــــــوين فلـــــــيس مـــــــن املمكـــــــن أن يحمـــــــلالشـــــــر
الــــــــــذي  94/ 92املرســــــــــوم   أّن  إالّ .  لــــــــــه أن يتســــــــــم بمجموعــــــــــة مــــــــــن أســــــــــماء يتخــــــــــذ آخرهــــــــــا لقــــــــــب لــــــــــه

ى :" أثــــــار العديــــــد مــــــن املناقشــــــات الفقهيــــــة والقانونيــــــة قــــــد خــــــرج عــــــن القاعــــــدة الشــــــرعية وقولــــــه تعــــــا
م هـــــــو أقســـــــط عنـــــــد هللا  ـــــــ عنـــــــد الـــــــبعض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذلـــــــك ملـــــــا ســـــــمح للمكفـــــــول املج" أدعـــــــوهم آلبـــــــا هـــــــول ـ

  .6ا فيما يخص ابن الزنا فيأخذ لقب أمهٔالابوين أن يحمل لقب كافله، أّم 
ـــــــــر مجـــــــــرد بيـــــــــان مـــــــــن بيانـــــــــات وثيقـــــــــة املـــــــــيالد فقـــــــــط بـــــــــل حـــــــــق مـــــــــن  إّن  ي ال يعت اللقـــــــــب العـــــــــائ

ــــــــا الابــــــــن عــــــــن أبيــــــــه، والحقيقــــــــة أّن  ــــــــ ير ي هــــــــو الوحيــــــــد الــــــــذي يحــــــــق لــــــــو  الحقــــــــوق ال الابــــــــن الشــــــــر
ــــــي هــــــذا ٕالاطــــــار نصــــــت املــــــادة حمــــــل لقــــــب العائلــــــة تبعــــــا للقــــــب أبيــــــه ــــــى  48، و مــــــن القــــــانون املــــــدني ع

ـــــــر اســـــــمه: " هأّنـــــــ ـــــــرر ومـــــــن انتحـــــــل الغ ـــــــي اســـــــتعمال اســـــــمه دون م ـــــــر  أن يطلـــــــب  لكـــــــل مـــــــن نازعـــــــه الغ
  .7"عتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وقف هذا ٕالا 

ي محمــــــــــــ بحكــــــــــــم القــــــــــــانون مــــــــــــن كــــــــــــل تعــــــــــــد عليــــــــــــه، وعليــــــــــــه فــــــــــــإّن    وال يجــــــــــــوز  اللقــــــــــــب العــــــــــــائ
ــــــــ تســــــــتعمله، وأّن  ــــــــ عــــــــن العائلــــــــة ال كــــــــل مــــــــن ينتحــــــــل اســــــــما  اســــــــتعماله مــــــــن طــــــــرف شــــــــخص أجن

مـــــــة  ـــــــر عائلتـــــــه ويســـــــتعمله دون حـــــــق يعـــــــرض نفســـــــه للمتابعـــــــة الجزائيـــــــة ب عائليـــــــا أو لقـــــــب عائلـــــــة غ
ن  ــــــــــراوح بــــــــــ ً ــــــــــى  20.000ارتكــــــــــاب جريمــــــــــة انتحــــــــــال ٔالالقــــــــــاب، ويمكــــــــــن أن يعاقــــــــــب بغرامــــــــــة ماليــــــــــة ت إ

ـــــــــ 447طبيقـــــــــا لـــــــــنص املـــــــــادة دج ت 100.000 ـــــــــ تق كـــــــــل مـــــــــن انتحـــــــــل : "مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات ال
ـــــــــي وثيقـــــــــة إداريــــــــــة معـــــــــدة لتقــــــــــديمها للســـــــــلطة العموميــــــــــة  ـــــــــي محــــــــــرر عمـــــــــومي أو رســــــــــم أو  لنفســـــــــه 

ر حق يعاقب بغرامة من  ى  20.000اسم عائلة خالف اسمه و ذلك بغ   8"دينار  100.000إ
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ن البعــــــــــــد القــــــــــــانوني و  ــــــــــــي هــــــــــــذا يبــــــــــــ ي أن يكــــــــــــون ضــــــــــــابط الللقــــــــــــؤالاخال حالــــــــــــة ب بمــــــــــــا يســــــــــــتد
ــــــــــذا ٔالامــــــــــر و  ــــــــــى حمايــــــــــة هويــــــــــة املدنيــــــــــة واعيــــــــــا  يعمــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل مــــــــــا تــــــــــم ذكــــــــــره مــــــــــن أحكــــــــــام ع

ن مو  الجزائري   .حماية ألقا
ـــــــى أّن و   ـــــــى  39املـــــــادة   تجـــــــدر ٕالاشـــــــارة إ باســـــــتثناء : "مـــــــن قـــــــانون الحالـــــــة املدنيـــــــة قـــــــد نصـــــــت ع

ــــــي املــــــادة  ــــــي ٓالاجــــــال املقطــــــع الرابــــــع عنــــــدما ال  79مــــــا ذكــــــر   يصــــــرح بالعقــــــد لضــــــابط الحالــــــة املدنيــــــة 
ـــــــــــر أســـــــــــباب  تعـــــــــــذر قبولـــــــــــهاملقـــــــــــررة أو  أو عنـــــــــــدما ال توجـــــــــــد ســـــــــــجالت أو فقـــــــــــدت ألســـــــــــباب أخـــــــــــرى غ

ـــــــى قيـــــــد عقـــــــود الـــــــوالدة والـــــــزواج والوفـــــــاة بـــــــدون نفقـــــــة  الكارثـــــــة أو العمـــــــل الحربـــــــي، يصـــــــار مباشـــــــرة ا
ــــــا العقــــــود القضــــــائية عــــــن طريــــــق صــــــدور حكــــــم بســــــيط مــــــن رئــــــيس محكمــــــة الــــــدائر  ــــــ ســــــجلت ف ال

ـــــــــى مجـــــــــرد طلـــــــــب مـــــــــن وكيـــــــــأ ـــــــــا بنـــــــــاء ع ـــــــــ كـــــــــان يمكـــــــــن تســـــــــجيلها ف  الدولـــــــــة لهـــــــــذه املحكمـــــــــة لو ال
  ".ثباتات املاديةو ٕالاأى كل الوثائق إبموجب عريضة مختصرة وباالستناد 

إذن يمكــــــــــن لضــــــــــابط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل فحــــــــــوى هــــــــــذه املــــــــــادة أن يــــــــــرفض تســــــــــجيل 
يســــــتنتج و خــــــالالت قانونيــــــة إقــــــب مــــــا أو إثباتــــــه لنســــــب مــــــا إذا ظهــــــر لــــــه مــــــيالد شــــــخص مــــــا أو منحــــــه ل

هــــــــــذه الســــــــــلطة املمنوحــــــــــة لضــــــــــابط الحالــــــــــة ، و "أو تعــــــــــذر قبولــــــــــه" خــــــــــالل عبــــــــــارة  هــــــــــذا الحكــــــــــم مــــــــــن
ا أن ت ــــــــــ مــــــــــن شــــــــــأ ــــــــــي ال ــــــــــي حفــــــــــظ النظــــــــــام العــــــــــام و املدنيــــــــــة  حمايــــــــــة هويــــــــــة الرعايــــــــــا فعــــــــــل دوره 

ي الخارج، عن طريق اجباره ن  رام القانون الجزائري ى اح   .ومقتضياتهم ع
  
ي الخارج من خالل أحكامحماية الرعايا الجز  :ثانيا ن    :النسب ائري

ــــــــر ٔالاحكــــــــام املتعلقــــــــة بالنســــــــب مــــــــن        ــــــــ تعطــــــــاملســــــــائل املتعلقــــــــة بالنظــــــــام العــــــــام تعت ى ، و ال
ــــــا ــــــي حماي ــــــى منــــــع اخــــــتالط ٔالانســــــاب و مــــــا  ،رعايــــــة خاصــــــة و يتشــــــدد  ــــــدف هــــــذه ٔالاحكــــــام إ حيــــــث 

رتـــــــــب عـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــن إهـــــــــدار للحقـــــــــوق، و  ـــــــــي الخـــــــــارج ي ن  إذا كـــــــــان ٔالامـــــــــر يتعلـــــــــق بالرعايـــــــــا الجزائـــــــــري
ـــــي عـــــن املكـــــون البشـــــري الجزائـــــري  ر فع يكـــــون ٔالامـــــر أشـــــد و أنكـــــى ملـــــا مـــــن اخـــــتالط ٔالانســـــاب مـــــن تـــــأث

ــــــــــى ضــــــــــباط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة القنصــــــــــليون يت ــــــــــي مراقبــــــــــة مــــــــــدى تــــــــــوفر الشــــــــــروط لــــــــــذلك ع شــــــــــددوا 
رطة الكتساب النسب   .القانونية املش

ـــــــي هـــــــذا الشـــــــأنو  دور مـــــــن يحكـــــــم بالظـــــــاهر دون ) ثبـــــــوت النســـــــب(دور ضـــــــابط الحالـــــــة املدنيـــــــة 
ــــــــى القضــــــــاء، فــــــــإذا لــــــــم  ٔالادلــــــــة ألّن أو تحقيــــــــق أو بحــــــــث عــــــــن ٕالاثباتــــــــات وبحــــــــث  هــــــــذا ٔالامــــــــر مــــــــردود إ

ــــــــــر مالــــــــــزواج  تســــــــــجيل الولــــــــــد رغــــــــــم أّن  متنــــــــــع عــــــــــنايوجــــــــــد عقــــــــــد زواج محــــــــــرر و مســــــــــجل  ســــــــــجل غ
رف به القانون م توفرت    ).من قانون ٔالاسرة 6/2املادة ( شروطه  ركانه و أيع
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ـــــــــرت إشـــــــــكاالت بشـــــــــأن هـــــــــذا الشـــــــــرط توقـــــــــف ضـــــــــابط الحالـــــــــة املدنيـــــــــة عـــــــــن التســـــــــجيل و  إذا أث
ـــــي ٕالاشـــــكال ن الفصـــــل قضـــــاء  ـــــى حـــــ ن بمـــــن ت.إ ـــــر الشـــــرعي ـــــي عـــــدم إلحـــــاق ٔالابنـــــاء غ خلقـــــوا كمـــــا ينب

م ألّن  ي أو مــــــا يلحــــــق بــــــه لثبــــــوت النســــــب حيــــــث  مــــــن مــــــا رط الــــــزواج الشــــــر قــــــانون ٔالاســــــرة قــــــد اشــــــ
  "ينسب الولد ألبيه م كان الزواج شرعيا" من قانون ٔالاسرة  41نصت املادة 

ـــــــى شــــــــروط ثبـــــــوت النســــــــب مـــــــن تــــــــوفر الـــــــزواج الصــــــــحيح و  بمراقبـــــــة ضــــــــابط الحالـــــــة املدنيــــــــة ع
ن أو مــــــــــا يحــــــــــل محلــــــــــه و أيضــــــــــا مــــــــــدة ال حمــــــــــل و القصــــــــــوى و الــــــــــدنيا و أيضــــــــــا إمكانيــــــــــة الاتصــــــــــال بــــــــــ

ـــــــي هـــــــذا الشـــــــأن ، فامل ـــــــي الخـــــــارج  ن  ن يكـــــــون قـــــــد فـــــــرض حمايـــــــة للرعايـــــــا الجزائـــــــري ســـــــألة ال الـــــــزوج
م دعــــــــــائم هــــــــــأية كمــــــــــا يــــــــــرى الــــــــــبعض بــــــــــل تتعلــــــــــق بأحــــــــــد شخصــــــــــتتعلــــــــــق بمحــــــــــض حقــــــــــوق خاصــــــــــة و 

ي و  ى السواءالنظام العام القانوني ؤالاخال   .العقدي ع
 

ي الخارج من خالل أحكام عقد الزواج :الثاني املحور  ن    حماية هوية الرعايا الجزائري
ر الوثــــــــــائق الالزمــــــــــة الــــــــــزواج بمصــــــــــلحة الحالــــــــــة املدنيــــــــــة و  مــــــــــن خــــــــــالل تســــــــــجيل عقــــــــــد        تــــــــــوف

ٓالابـــــــاء، حيـــــــث يعــــــد الـــــــزواج دليـــــــل ثبتــــــة لصـــــــحة العقــــــد تثبـــــــت ٔالانســـــــاب وتحفــــــظ حقـــــــوق ٔالابنــــــاء وامل
ن ا ــــــــــى مشــــــــــروعية العالقــــــــــة بــــــــــ ــــــــــى صــــــــــحة نســــــــــب الذريــــــــــة الناجمــــــــــة عــــــــــن هــــــــــذا لرجــــــــــل واملــــــــــرأة و ع ع

ن و  الـــــــــــزواج، إذ تثبـــــــــــت هويـــــــــــة ـــــــــــرن مـــــــــــا لضـــــــــــمان حقـــــــــــوق  تـــــــــــاريخكـــــــــــل مـــــــــــن الرجـــــــــــل واملـــــــــــرأة املق را اق
ن وفـــــــــــروعهم أثنـــــــــــاء الـــــــــــزواج و  ن أو أحـــــــــــد الطـــــــــــرف ـــــــــــي حالـــــــــــة الطـــــــــــالق أو وفـــــــــــاة أحـــــــــــد الطـــــــــــرف بعـــــــــــده 

م   .9أبنا
الحمايــــــــة املقــــــــررة مــــــــن خــــــــالل أحكــــــــام عقــــــــد الــــــــزواج تظهــــــــر مــــــــن خــــــــالل مــــــــنح ضــــــــابط الحالــــــــة و 

ي، و أيضــــــــا  ي صــــــــالحية تحريــــــــر عقــــــــد الــــــــزواج و مــــــــا يــــــــرتبط بــــــــه مــــــــن الجانــــــــب الشــــــــك املدنيــــــــة القنصــــــــ
  .من خالل مراقبة توفر شروط و أركان عقد الزواج

 
ي كحمايــــــــة للرعايــــــــا  مــــــــنح صــــــــالحية تحريــــــــر عقــــــــد الــــــــزواج لضــــــــابط الحالــــــــة: أوال املدنيــــــــة القنصــــــــ

ن   :الجزائري
ـــــــــــى أّن مـــــــــــن قـــــــــــانون ٔالاســـــــــــرة  18نصـــــــــــت املـــــــــــادة     أمـــــــــــام عقـــــــــــد الـــــــــــزواج يـــــــــــتم أمـــــــــــام املوثـــــــــــق و  ع

ـــــــــــي ذلـــــــــــك ضـــــــــــابط الحالـــــــــــة املدنيـــــــــــة  ل،موظـــــــــــف مؤهـــــــــــ الـــــــــــذي هـــــــــــو ضـــــــــــابط الحالـــــــــــة املدنيـــــــــــة، بمـــــــــــا 
ي، أي بالخـــــــــــارج حســـــــــــب تعـــــــــــديلها ( :مـــــــــــن قـــــــــــانون الحالــــــــــة املدنيـــــــــــة  3حيـــــــــــث نصــــــــــت املـــــــــــادة  .القنصــــــــــ

ي  08 - 14بالقانون رقم    )2014اوت  09املؤرخ 
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  :يكلف ضباط الحالة املدنية بما يأتي
ا، -1   تلقي التصريحات بالوالدات وتحرير العقود املتعلقة 
  تحرير عقود الزواج،-2
ا،-3   تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود املتعلقة 
  :مسك سجالت الحالة املدنية أي -4
  تقييد كل العقود ال يتلقاها، -
  تسجيل بعض العقود ال يتلقاها املوظفون العموميون الاخرون، -
  تسجيل منطوق بعض ٔالاحكام، -

ـــــــى هـــــــامش  - ـــــــي بعـــــــض ٔالاحـــــــوال ع ـــــــ يجـــــــب حســـــــب القـــــــانون تســـــــجيلها  وضـــــــع البيانـــــــات ال
  .عقود الحالة املد نية ال سبق قيدها أو تسجيلها

ـــــــــــــــى حفـــــــــــــــظ الســـــــــــــــجال -5 ت الجـــــــــــــــاري اســـــــــــــــتعمالها وســـــــــــــــجالت الســـــــــــــــنوات الســـــــــــــــابقة الســـــــــــــــهر ع
املودعــــــــــــة بمحفوظــــــــــــات البلديــــــــــــة والبعثــــــــــــات الدبلوماســــــــــــية واملراكــــــــــــز القنصــــــــــــلية، وتســــــــــــليم نســــــــــــخ أو 

ا ي طل ى الذين لهم الحق  ي السجالت ا   .ملخصات العقود املدرجة 
  .أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود تلقي- 6
ــــــــي ذلــــــــك ضــــــــابط الحالــــــــة مــــــــن  18املــــــــادة  ألزمــــــــت و  قــــــــانون ٔالاســــــــرة محــــــــرر  عقــــــــد الــــــــزواج بمــــــــا 

ــــــــ يقررهــــــــا القــــــــانون لعقــــــــد الــــــــزواج ا إذا لــــــــم أّمــــــــ .املدنيــــــــة بالخــــــــارج بالتأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفر الشــــــــروط ال
ــــــــي الوقــــــــت املناســـــــــب فــــــــال بــــــــد مــــــــن استصـــــــــدار  حكــــــــم لتســــــــجيله بالحالــــــــة املدنيـــــــــة،  يســــــــجل الــــــــزواج 

ي مــــــــن النيابــــــــةو  كمــــــــا ).قــــــــانون أســــــــرة 22املــــــــادة (العامــــــــة  يجــــــــب تســــــــجيل حكــــــــم تثبيــــــــت الــــــــزواج بســــــــ
ي من املوثق حسب املادة  ن بس رمة أمام املوثق   .قانون حالة مدنية 72يسجل العقود امل

ــــــ 72/1ونصــــــت املــــــادة  ــــــى أّن ه عنــــــدما يقــــــع الــــــزواج أمــــــام ضــــــابط مــــــن قــــــانون الحالــــــة املدنيــــــة ع
ـــــــي ســـــــجالته فـــــــورا ثـــــــم  ا  ـــــــرا الحالـــــــة املدنيـــــــة يحـــــــرر وثيقـــــــة عقـــــــد الـــــــزواج ويـــــــدو ن دف يســـــــلم للـــــــزوج

ن  اأّمــــــــــ .عائليــــــــــا ــــــــــر أن يحــــــــــرره ويســــــــــلم الــــــــــزوج ــــــــــى هــــــــــذا ٔالاخ إذا تــــــــــم إبــــــــــرام العقــــــــــد أمــــــــــام املوثــــــــــق فع
ــــــــي مهلــــــــة ال تتجــــــــاوز  ــــــــى ضــــــــابط الحالــــــــة املدنيــــــــة  شــــــــهادة بــــــــذلك، ثــــــــم يرســــــــل نســــــــخة مــــــــن الوثيقــــــــة إ

ـــــــي خـــــــالل الخمســـــــة أيـــــــام التاليـــــــة  ـــــــي ســـــــجالته  ـــــــى الضـــــــابط أن يســـــــجل العقـــــــد  مـــــــن ثالثـــــــة أيـــــــام، وع
  ).  ق ح م 72/2املادة ( تاريخ تسلمه النسخة من عند املوثق 

ــــــــــي عقــــــــــد الــــــــــزواج املحــــــــــرر مــــــــــن قبــــــــــل ضــــــــــابط الحالــــــــــة أيجــــــــــب : " 73نصــــــــــت املــــــــــادة و  ن  ن يبــــــــــ
ـــــي القـــــانون  أّن و املوثـــــق بصـــــراحة بـــــأاملدنيـــــة  ـــــا   ".الـــــزواج قـــــد تـــــم ضـــــمن الشـــــروط املنصـــــوص عل
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ـــــــى حمايـــــــة تشـــــــمل هـــــــذه ٔالاحكـــــــام الـــــــزواج أمـــــــام ضـــــــابط الحالـــــــة املو  ي الـــــــذي يعمـــــــل ع دنيـــــــة القنصـــــــ
ذا الشأن نالجزائريهوية  رام ٔالاحكام القانونية املتعلقة    .من خالل فرض اح

ــــــــــي املــــــــــاو  مــــــــــن قــــــــــانون الحالــــــــــة املدنيــــــــــة  73دة يجــــــــــب أن يتضــــــــــمن العقــــــــــد البيانــــــــــات املحــــــــــددة 
  :يو 

ن  ۰   .اسم ولقب وتاريخ ومكان ميالد كل من الزوج
  .اسم ولقب كل من أب وأم الزوجان ۰
  .اسم ولقب وسن كل من الشهود الحاضرين  ۰
ن (ٕالاذن بـــــــــالزواج املنصـــــــــوص عليـــــــــه قانونـــــــــا عنـــــــــد الاقتضـــــــــاء  ۰ ن العـــــــــامل بالنســـــــــبة للعســـــــــكري

، موظفي ٔالامن،   ...)  10ٔالاجانب أو شباب الخدمة الوطنية أو أفراد الدرك الوط
ي الحاالت ۰ ا قانونإالاعفاء من سن الزواج    .املنصوص عل
ي حســــــــب املــــــــادة ۰ ا ّمــــــــمــــــــن قــــــــانون الحالــــــــة املدنيــــــــة، وتــــــــتم املوافقــــــــة إ 76إثبــــــــات موافقــــــــة الــــــــو

ا بواســــــطة محــــــرر رســــــم صــــــادر عــــــن ضــــــابط الحالــــــة املدنيــــــة إّمــــــشــــــفاهة وقــــــت إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج و 
ــــــــي الخــــــــارج فــــــــاملحرر يصــــــــدر عــــــــن املوظفــــــــون الدبلوماســــــــيون أو القنصــــــــليو  ن أو أو موثــــــــق ، وإذا كــــــــان 

  .السلطة املحلية ال لها حق تحرير املحررات الرسمية
رطة ســـــــــابقا يعاقـــــــــب ضـــــــــابط و ـــــــــى املوافقـــــــــة املشـــــــــ ـــــــــي حالـــــــــة تحريـــــــــر العقـــــــــد دون الحصـــــــــول ع

ــــــــــــــي املـــــــــــــادة  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون  441الحالـــــــــــــة املدنيــــــــــــــة أو املوثـــــــــــــق حســــــــــــــب الحالـــــــــــــة بالعقوبــــــــــــــات املقـــــــــــــررة 
ــــــــــي قــــــــــانو و  .العقوبــــــــــات ــــــــــا  ــــــــــى عــــــــــدم تطبيــــــــــق ٕالاجــــــــــراءات املنصــــــــــوص عل ن الحالــــــــــة املدنيــــــــــة يــــــــــؤدي إ

  .املتابعة التأديبية للضابط الحالة املدنية أو املوثق حسب ما يق به القانون 
ن حــــــــرص القـــــــانون الجو  ــــــــى مـــــــن خــــــــالل هـــــــذه ٔالاحكــــــــام العقابيـــــــة يتبــــــــ ـــــــى املحافظــــــــة ع زائــــــــري ع

ن ٔالاســـــــــرة واملجتمـــــــــع وهويتـــــــــه ن املقيميـــــــــ م، بـــــــــل يجـــــــــب ارتبـــــــــاط الجزائـــــــــري  ـــــــــي الخـــــــــارج بقـــــــــانون وطـــــــــ
م و  م وعــــــــــادا م وديـــــــــ ي ومــــــــــا يتضـــــــــمنه مــــــــــن حمايـــــــــة لعقيــــــــــد ــــــــــى ٔالاصـــــــــ تقاليـــــــــدهم بمــــــــــا يـــــــــنعكس ع

م   .حماية هوي
  
ن بالخـــــــــــا :ثانيـــــــــــا ٔالاركـــــــــــان رج مـــــــــــن خـــــــــــالل مراقبـــــــــــة تـــــــــــوفر الشـــــــــــروط وحمايـــــــــــة الرعايـــــــــــا الجزائـــــــــــري

  :املوضوعية لعقد الزواج
ي عنــــــــدما يــــــــتم عقــــــــد الــــــــزوا ــــــــى ضــــــــابط الحالــــــــة املدنيــــــــة القنصــــــــ التأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفر ج أمامــــــــه ع

ن أركانـــــــــه و  ـــــــــي املـــــــــادت ـــــــــا   .مكـــــــــرر مـــــــــن قـــــــــانون ٔالاســـــــــرة 09و 09شـــــــــروطه املوضـــــــــوعية املنصـــــــــوص عل
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ـــــــــي وأيضـــــــــا الشـــــــــروط الشـــــــــكلية  قـــــــــانون  18هـــــــــذا مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه املـــــــــادة و  .قـــــــــانون ٔالاســـــــــرةالـــــــــواردة 
ــــــر وعليــــــه يجــــــب عليــــــه خصوصــــــا التأكــــــد مــــــن شــــــرط تأبيــــــد عقــــــد الــــــزواج رغــــــم أّنــــــ ،ٔالاســــــرة ه شــــــرط غ

ــــــــي قــــــــانون ٔالاســــــــرة لكنــــــــه واجــــــــب التطبيــــــــق وفقــــــــا للمــــــــادة منصــــــــوص  ــــــــ تحي 222عليــــــــه  لنــــــــا منــــــــه ال
ن مــــــــن أن تتــــــــأثر  ألّن ألحكــــــــام الشــــــــريعة ٕالاســــــــالمية  هــــــــذا الشــــــــرط هــــــــو الــــــــذي يحمــــــــ هويــــــــة الجزائــــــــري

ـــــــي الخـــــــارج ـــــــي فـــــــرض ٔالاحكـــــــام املتعلقـــــــة بـــــــزواج القصـــــــر  .بـــــــبعض ٔالانظمـــــــة الفاســـــــدة ســـــــيما  كمـــــــا ينب
  .لحماية هؤالء

  
ي من توفر أركان عقد الزواج -1    :تأكد ضابط الحالة املدنية القنص

ي أن يكـــــــون عاملـــــــا بتفا ـــــــى ضـــــــابط الحالـــــــة املدنيـــــــة القنصـــــــ صـــــــيل أركـــــــان عقـــــــد الـــــــزواج يجـــــــب ع
ن و  ،مـــــــــــن توفرهـــــــــــا بشـــــــــــكل ال لـــــــــــبس فيـــــــــــه وأن يتأكـــــــــــد ـــــــــــ أن يكـــــــــــون عاملـــــــــــا بأحكـــــــــــام تقنـــــــــــ هـــــــــــذا يقت

ــــــــي هــــــــذا الشــــــــأنالشــــــــريعة ٕالاســــــــال  ٔالاســــــــرة و أيضــــــــا بأحكــــــــام ــــــــى تطبيــــــــق الشــــــــريعة مية  ، حيــــــــث نلجــــــــأ إ
ن ٔالاســـــــرة وهـــــــو مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه صـــــــراحة املـــــــادة  ـــــــي تقنـــــــ ـــــــي كـــــــل مـــــــا لـــــــم يـــــــرد فيـــــــه نـــــــص  ٕالاســـــــالمية 

  .قانون أسرة 222
ـــــــي املـــــــادة و  ـــــــ املنصـــــــوص عليـــــــه  را ـــــــى ركـــــــن ال ـــــــى هـــــــذا ال بـــــــد مـــــــن تـــــــوفر عقـــــــد الـــــــزواج ع  9ع

ــــــــــى جانــــــــــب ال ــــــــــي املــــــــــادة شــــــــــروط املقــــــــــر مــــــــــن قــــــــــانون ٔالاســــــــــرة إ ي والشــــــــــاهدين  9رة  ــــــــــي الــــــــــو مكــــــــــرر و
  .انعدام املوانع الشرعيةوالصداق ؤالاهلية و 

ي و التأكــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذو  ة الــــــــــدي للــــــــــزواج باعتبــــــــــاره عالقــــــــــه الشــــــــــروط يكــــــــــرس البعــــــــــد الاجتمــــــــــا
ن فقــــــــــط، و اجتماعيــــــــــة و  ن ولــــــــــيس شخصــــــــــ ن أســــــــــرت ــــــــــى  مــــــــــن شــــــــــأن ذلــــــــــكرابطــــــــــة بــــــــــ أن يحــــــــــافظ ع

ن وربطهــــــــم بمجــــــــتمعهم و  ــــــــي أن يمتنــــــــع  .تقاليــــــــدهعاداتــــــــه و هويــــــــة الجزائــــــــري ضــــــــابط الحالــــــــة كمــــــــا ينب
ي عـــــــــن  ـــــــــر مســـــــــلم تطبيقـــــــــا بـــــــــرام و إاملدنيـــــــــة القنصـــــــــ تحريـــــــــر أي عقـــــــــد زواج جزائريـــــــــة مـــــــــع شـــــــــخص غ

ـــــــــى هـــــــــذه املو مـــــــــن قـــــــــانون ٔالاســـــــــرة، 30لـــــــــنص املـــــــــادة  ـــــــــر ـــــــــي هـــــــــذا حفـــــــــاظ ع ســـــــــلمة مـــــــــن أن تتـــــــــأثر بغ
ا بأبعادها الحضارية  ا معه وتفقد هوي   .الدينيةو املسلم وتذوب شخصي

  
  :11التأكد من تأبيد عقد الزواج - 2

ــــــــ   ال بــــــــد أن يكــــــــون العقــــــــد بصــــــــيغة التأبيــــــــد، إذ ال يجــــــــوز جعلــــــــه مؤقتــــــــا، وهــــــــذا القــــــــول ال يع
ــــــ ــــــ أّن ــــــاء هــــــذا العقــــــد، بــــــل يع ه ال يجــــــوز أن تكــــــون الصــــــيغة أو النيــــــة تفيــــــد عــــــدم وجــــــود وســــــائل إل
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ن مــــــــــن الــــــــــزواج، اللــــــــــذان ينافيــــــــــان  تأقيــــــــــت الــــــــــزواج، لــــــــــذلك حكــــــــــم فقهــــــــــاء الشــــــــــريعة بتحــــــــــريم نــــــــــوع
  .التأبيد، وهما زواج املتعة والزواج املؤقت

ن أن يتأكــــــــدوا أّن و  ــــــــى ضــــــــباط الحالــــــــة املدنيــــــــة القنصــــــــلي ــــــــى صــــــــيغة التأبيــــــــد  ع العقــــــــد جــــــــاء ع
م أن يمتنعــــــــوا عـــــــن تســــــــجيله ملخالفـــــــة الشــــــــروط اأّمـــــــ ـــــــى صــــــــيغة التأقيـــــــت فعلــــــــ ملقــــــــررة ا إذا جــــــــاء ع

  .قانونا
ــــــــــى عق ألّن  ــــــــــ الجنــــــــــوح إ ن وتأقيــــــــــت الــــــــــزواج يع ــــــــــر عقيــــــــــدة الجزائــــــــــري هــــــــــذا ــــــــــي يــــــــــدة أخــــــــــرى غ

م الدينية و  وي   .الوطنيةمساس واضح 
  

ن من خالل ٔالاحكام املتعلقة بالقصر -3   :حماية الرعايا الجزائري
ـــــــــــــى فـــــــــــــرض حمايـــــــــــــ     ن عمومـــــــــــــا ع ـــــــــــــى وضـــــــــــــعهم تعمـــــــــــــل القـــــــــــــوان ة خاصـــــــــــــة للقصـــــــــــــر بـــــــــــــالنظر إ

مو  ـــــــــى ســـــــــرة و ، كمـــــــــا يعمـــــــــل قـــــــــانون ٔالا حـــــــــال ـــــــــى نفـــــــــس الغـــــــــرض لـــــــــذلك ع قـــــــــانون الحالـــــــــة املدنيـــــــــة ع
ضـــــــابط الحالــــــــة املدنيــــــــة أن يتأكــــــــد مــــــــن تــــــــوفر ٔالاهليــــــــة الالزمــــــــة للــــــــزواج أو الشــــــــروط املقــــــــررة لــــــــزواج 

ن مهـــــــام و  .القصـــــــر ـــــــى هـــــــذا مـــــــن بـــــــ ضـــــــابط الحالـــــــة املدنيـــــــة تلقـــــــي أذون الـــــــزواج الخاصـــــــة بالقصـــــــر ع
  ).2014سب تعديل ح( مع موثقي العقود

ـــــــــى أّن  ـــــــــا ســـــــــوى ضـــــــــابط الحالـــــــــة املدنيـــــــــة أو  وتجـــــــــدر ٕالاشـــــــــارة إ هـــــــــذه املهـــــــــام ال يملـــــــــك القيـــــــــام 
ــــــــر وتعــــــــرض للمتابعــــــــة  ــــــــر منــــــــتحال لصــــــــفة الغ ــــــــا ســــــــواهم أعت مــــــــن خولــــــــه القــــــــانون ذلــــــــك وإذا قــــــــام 

  .12الجزائية
ــــــــ و تســــــــتقلو ــــــــا الف ــــــــ يســــــــتقل ف ــــــــي املجتمعــــــــات ال م ســــــــيما   ــــــــي هــــــــذا ربــــــــط للقصــــــــر بــــــــذو

ـــــــا الفتـــــــاة عـــــــن أســـــــرهم  رتـــــــب عـــــــن ذلـــــــك مـــــــن آبـــــــدعوى الحريـــــــة الشخصـــــــية و ف ثـــــــار ســـــــلبية عـــــــن مـــــــا ي
ا و    .تماسكهأالاسرة الجزائرية وهوي

ـــــــى أّن و  ـــــــي رفـــــــض  تجـــــــدر ٕالاشـــــــارة إ م القنصـــــــليون لهـــــــم الحـــــــق  ضـــــــباط الحالـــــــة املدنيـــــــة بمـــــــا فـــــــ
عملهــــــم املــــــرتبط مــــــن صــــــميم  لــــــم تتــــــوفر فيــــــه الشــــــروط القانونيــــــة وهــــــذاتحريــــــر عقــــــد الــــــزواج الــــــذي 

ــــــــى حفــــــــظ ا ــــــــي مجــــــــال اختصاصــــــــهم، و بالضــــــــبط املــــــــدني أي العمــــــــل ع نســــــــتنتج ذلــــــــك لنظــــــــام العــــــــام 
ــــــــي املــــــــادة " :مــــــــن قــــــــانون الحالــــــــة املدنيــــــــة 39أيضــــــــا مــــــــن خــــــــالل نــــــــص املــــــــادة   79باســــــــتثناء مــــــــا ذكــــــــر 

ــــــــــي ٓالاجــــــــــال املقــــــــــررة أو  تعــــــــــذر املقطــــــــــع الرابــــــــــع عنــــــــــدما ال يصــــــــــرح بالعقــــــــــد لضــــــــــابط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة 
ـــــــــــر أســــــــــباب الكارثــــــــــ قبولــــــــــه ة أو العمـــــــــــل أو عنــــــــــدما ال توجــــــــــد ســـــــــــجالت أو فقــــــــــدت ألســــــــــباب أخــــــــــرى غ

ــــــى قيــــــد عقــــــود الــــــوالدة والــــــزواج والوفــــــاة بــــــدون نفقــــــة عــــــن طريــــــق صــــــدور إالحربــــــي، يصــــــار مباشــــــرة 
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ــــــا العقــــــود  ــــــ ســــــجلت ف ــــــ كــــــان يمكــــــن أحكــــــم بســــــيط مــــــن رئــــــيس محكمــــــة الــــــدائر القضــــــائية ال و ال
ــــــــى مجــــــــرد  ــــــــا بنــــــــاء ع بموجــــــــب عريضــــــــة  طلــــــــب مــــــــن وكيــــــــل الجمهوريــــــــة لهــــــــذه املحكمــــــــةتســــــــجيلها ف

 ".ثباتات املاديةو ٕالاأى كل الوثائق إمختصرة وباالستناد 
ــــــــــي املــــــــــادة " أو تعــــــــــذر قبولــــــــــه" فمــــــــــن خــــــــــالل عبــــــــــارة  ضــــــــــابط الحالــــــــــة  نســــــــــتنتج أّن  39الــــــــــواردة 

ط تطبيــــــــق القــــــــانون إذا لــــــــم تتــــــــوفر الشــــــــرو  العتبــــــــاراتاملدنيــــــــة يمكنــــــــه رفــــــــض تحريــــــــر عقــــــــد الــــــــزواج 
 .املقررة إلبرامه

 
  خاتمة

ــــــى  ال شــــــك أّن  ــــــدف إليــــــه إ ن مــــــا  ــــــدف مــــــن بــــــ حمايــــــة هويــــــة أحكــــــام قــــــانون الحالــــــة املدنيــــــة 
ن، و  ـــــــــــي نفـــــــــــس  أّن الجزائـــــــــــري ـــــــــــي الخـــــــــــارج تصـــــــــــب  إنشـــــــــــاء مصـــــــــــلحة للحالـــــــــــة املدنيـــــــــــة بالقنصـــــــــــليات 

ى   .املن
ــــــــــى ضــــــــــباط الحالــــــــــة املدنيــــــــــة خصوصــــــــــا فــــــــــرض رقابــــــــــة صــــــــــارمة مــــــــــن أجــــــــــل حمايــــــــــة و   هويــــــــــةع

ـــــــــــى النظـــــــــــام الـــــــــــي الخـــــــــــارج، و  نالجزائـــــــــــريالرعايـــــــــــا  عـــــــــــام بمختلـــــــــــف فـــــــــــرض مقتضـــــــــــيات املحافظـــــــــــة ع
ـــــــــــــي  الانحـــــــــــــالل ـــــــــــــي ذلـــــــــــــك حمايـــــــــــــة للمجتمـــــــــــــع مـــــــــــــن العرقيـــــــــــــة ألّن والدينيـــــــــــــة و  الاجتماعيـــــــــــــةمكوناتـــــــــــــه 

  .حماية للرعايا من التأثر السل باملجتمعات ٔالاخرى املجتمعات ٔالاخرى و 
ي و  ـــــــــر حرصـــــــــاضـــــــــابط الحالـــــــــة املدنيـــــــــة القنصـــــــــ ممـــــــــن هـــــــــو داخـــــــــل الـــــــــوطن  عليـــــــــه أن يكـــــــــون أك

ى الهوية الوطنية و  ر خطورة ع ي الخارج أشد وطأة وأك األن الظروف واملالبسات    .مقوما
ــــــــى بعــــــــض و   قــــــــد أحســــــــن قــــــــانون الحالــــــــة املدنيــــــــة ملــــــــا أصــــــــبغ صــــــــفة ضــــــــابط الحالــــــــة املدنيــــــــة ع

ـــــــــــي البعثـــــــــــات الدبلوماســـــــــــية و ال ن  ـــــــــــي هـــــــــــذا حمايـــــــــــةعـــــــــــامل ـــــــــــي  القنصـــــــــــلية ألن  ن  للرعايـــــــــــا الجزائـــــــــــري
مالخارج و    .تخفيف لإلجراءات عل

 
 :الهوامش

                                                 
ـــــــــــي ، 20-70مـــــــــــر رقـــــــــــم أ  1 رايـــــــــــر ســـــــــــنة  19املوافـــــــــــق  1389ذي الحجـــــــــــة عـــــــــــام  13مـــــــــــؤرخ   دنيـــــــــــة،يتعلـــــــــــق بالحالـــــــــــة امل، 1970ف

ــــــــي ، 08-14املعــــــــدل بقــــــــانون رقــــــــم  رقــــــــم  أمــــــــر يعــــــــدل ويــــــــتمم  2014غشــــــــت ســــــــنة  09فــــــــق املوا 1435شــــــــوال عــــــــام  13مــــــــؤرخ 
ــــــــــــــي ، 17/03قــــــــــــــانون رقــــــــــــــم و .  2014لســــــــــــــنة  49رســــــــــــــمية العــــــــــــــدد  ، جريــــــــــــــدة 20- 70  1438ربيــــــــــــــع الثــــــــــــــاني عــــــــــــــام  11مــــــــــــــؤرخ 

نيــــــــــة، جريــــــــــدة رســــــــــمية العــــــــــدد الثــــــــــاني ، املتعلــــــــــق بالحالــــــــــة املد 70/20أمــــــــــر ، يعــــــــــدل و يــــــــــتمم 2017ينــــــــــاير ســــــــــنة  10املوافــــــــــق 
ي    .2017يناير سنة  11ه املوافق 1438ربيع الثاني عام  12مؤرخة 
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ن،  2 ــــــــــي ضــــــــــوء الاتفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة والتشــــــــــريع  القنصــــــــــل ضــــــــــابط حالــــــــــة مدنيــــــــــة أوكيــــــــــل محمــــــــــد أمــــــــــ ــــــــــي الخــــــــــارج، دراســــــــــة 

ي الجزائــــــــري، مداخلــــــــة ضــــــــمن فعاليــــــــات امللتقــــــــى الــــــــوط حــــــــول  ــــــــي الجزائــــــــر، املــــــــنظم مســــــــتجدات الح"القنصــــــــ الــــــــة املدنيــــــــة 
ي بونعامة، خميس مليانة، يومي  ر نظام الحالة املدنية، جامعة الجيال   .2018أفريل  29/30من مخ

  .املرجع نفسه  3 
ـــــرة تـــــومي،  4 مداخلـــــة ضـــــمن فعاليـــــات امللتقـــــى الـــــوط حـــــول  ،املدنيـــــة الحالـــــةقـــــانون  ـــــي واللقـــــب ســـــمٕالا  شـــــكاالتإهج
ــــــــي بونعامــــــــة، خمــــــــيس " ــــــــر نظــــــــام الحالــــــــة املدنيــــــــة، جامعــــــــة الجيال ــــــــي الجزائــــــــر، املــــــــنظم مــــــــن مخ مســــــــتجدات الحالــــــــة املدنيــــــــة 

  .2018أفريل  29/30مليانة، يومي 
  .املرجع نفسهـ  5
ــــــي الجزائــــــر و دور القضــــــاان 6 ــــــي حوريــــــة ، نظــــــام الحالــــــة املدنيــــــة  ليــــــا للقضــــــاء، دفعــــــة مــــــذكرة تخــــــرج ، املدرســــــة الع ء فيــــــه،ظــــــر وا

  . 17،ص  2006/2009
العدد ، مجلة الدراسات القانونية، "الحماية الجزائية للحالة املدنية لألسرة طبقا ألحكام القانون الجزائري "سعيداني نورة،  7

  .57-47،  ص 02مجلد ، 1رقم 
  .57-47 املرجع نفسه، 8
ي محمد،  9 ، مجلة الحكمة للدراسات ٕالاجتماعية، "جيل عقود الزواج بمصلحة الحالة املدنيةتس"طويل شهرزاد، صال

  .37-23، ص  05مجلد ، 12العدد رقم 
ي حورية،   10   .19سابق،ص الرجع املوا
ي الزواج، انه  11 ره شرطا  د محمد الحسن مصـطفى البغـا، شـرح قـانون ٔالاحـوال الشخصـية السـوري، الـزواج و : ظر ناك من اعت

  .137م ، ص  2006/2007ه املوافق ل 1428/ 1427الطالق، منشورات جامعة دمشق، كلية الشريعة ، 
ي حورية، و  12   .5سابق، ص الرجع املا
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ي القانون الجزائري    *أية فعالية؟: الوظيفة القنصلية القضائية 

  
 )1( بودراهم ليندة

ر البحث حول فعلية القاعدة ب عضو ،طالبة دكتوراه )1( مخ
 06000، بجاية جامعة ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،القانونية

 .الجزائر ،بجاية

  :امللخص
ي القانون الجزائري بصالحيات قضائية متعددة، تتباين من  ي  يضطلع املوظف القنص
ن، كما تتمايز من جهة  ن الرعايا الجزائري ن املهام التوثيقية ال تؤهله إلبرام العقود ب جهة ب

ى القنصل  ن الصالحيات القضائية ذو الطابع ٕالاجرائي، إذ يتو ا مهم أخرى ب تمثيل البموج
ن   .، فضال عن تكفله باختصاص تنفيذ إجراءات ٕالانابة القضائيةوالتبليغ القضائي

ر الحماية الفعلية للرعايا  لكن تنّوع الوظائف القضائية القنصلية لم يكن جديرا بتوف
ي الخارج، حيث ساهم تقييد  ن  ن املقيم ي تعطيل مصالح هؤالء،  الاختصاصالجزائري ي  القنص

ى إقصاء املجال الجنائي من نطاق تلك  كما أضفت محدودية الصالحيات القضائية ٕالاجرائية إ
رة رغم تصنيفه ضمن أخطر املجاالت وأجدرها بالحماية   . ٔالاخ

  : الكلمات املفتاحية
الصالحيات  ،الدولة املضيفة، الدولة املوفدة ،الرعايا ،القنصل ،الوظائف القنصلية القضائية

التمثيل ، ٕالانابة القضائية ،التبليغ القضائي ،املهام القضائية ذو الطابع ٕالاجرائي ،التوثيقية
 . القضائي
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The Judicial Consular Function in Algerian Law: How Effective?  
Abstract: 

The Consular Agent in Algerian law, enjoys multiple judicial attributions which 
vary, on the one hand, between documentary tasks allowing him to conclude acts 
between Algerian nationals, On the other hand, they differ from judicial attributions 
of a procedural nature in under which the consul is charged with two missions, 
namely; the representation of nationals by notifying legal documents, and taking over 
the competence to carry out rogatory commission procedures. 

However, the diversity of consular jurisdictional functions is not entirely reliable 
in providing effective protection to Algerian nationals living abroad where the 
restriction of consular jurisdiction has contributed to compromising their interests. In 
addition, procedural judicial powers limited have contributed to the exclusion of the 
criminal field from the fields of these although classified as one of the most risky and 
worthy of protection. 
Keywords: 
Judicial consular functions, Consul, Nationals , Sending State , Receiving State , 
Documentary tasks, Judicial proceedings of a procedural nature, Judicial report, 
Rogatory, Judicial representation. 

 
La fonction consulaire judiciaire en droit algérien : quelle efficacité ? 

Résumé : 
L’agent consulaire dans le droit algérien, jouit d’attributions judiciaires 

multiples qui varient, d’une part, entre tâches documentaires lui permettant de 
conclure des actes entre ressortissants algériens, D’autre part, elles différent des 
attributions judiciaires de nature procédurale en vertu desquelles le consul est chargé 
de deux missions, à savoir ; la représentation des ressortissants en notifiant des 
documents juridiques, et prendre en charge la compétence pour mener à bien des 
procédures de commission rogatoire.  

Toutefois, la diversité des fonctions juridictionnelles consulaires n’est pas tout à 
fait fiable pour assurer une protection effective aux ressortissants algériens établis à 
l’étranger où la restriction de la compétence consulaire a contribué à compromettre 
leur intérêts, En outre, les attributions judiciaires procédurales limitées ont contribué 
à l’exclusion du domaine pénal du champs de celles-ci bien que classé l’un des 
domaines les plus risqué et digne de protection.   
Mots clés:  
Fonctions consulaires judiciaires, Consul- Ressortissants, État d'envoi, État d'accueil, 
tâches documentaires, Attributions judiciaires de nature procédurale, Rapport 
judiciaire, Rogatoire, Représentation judiciaire. 
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 مقدمة
ا ال  إّن  ي حماية مواطن ي املواثيق الدولية جعل من حق الدولة  تدوين حرية التنقل 

ي ضمان حقوق يتوقف عند الحدود الجغرافية إلقليمها فحسب، إنّ  ا  ى درجة أحقي ما تمتّد إ
ر، وباعتبار هذا هؤالء ح خارج ن ي الشؤون الداخلية  متدادالا طاق هذا ٔالاخ قد يشكل تدخال 

ه تضافرت الجهود الدولية من أجل استحداث آليات فعالة تصون حقوق ستقبلة، فإنّ للدول امل
ن املصالح  1الرعايا ى حفظ التوازن ب ي الوقت نفسه الذي تعمل فيه ع املتواجدين خارج بلدهم 

ي ى ذلك إرساء نظام التمثيل القنص   . 2املتباينة للدول، فكان السبيل إ
ي وليد  ما مّر بمراحل متعددة تمايزت خاللها تطبيقات صدفة، إنّ لم يكن التنظيم القنص

ى أن أرست اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية سنة  ي تحديد موقعه، إ ال وحّدت  1963الدول 
ى جانب السلك 3أحكامه العامة ي الجزائر إ ي  ، وتزامنا مع هذه السنة بدأ تنظيم السلك القنص

ي سنة  ، و ا أفرد  1977الديبلوماس املشرع الجزائري الوظيفة القنصلية بقانون خاص 
ي صدور ترسانة قانونية مؤطرة لهذا املجال، 4منفصل عن الوظيفة الديبلوماسية ، فضال عن توا

ى البعثات  ي الخارج باعتمادها ع ى حماية رعاياها  ى إ فالدولة الجزائرية عملت والزالت تس
رة ال خّولت لها  ي سبيل ضمان حقوق تلك الفئةالقنصلية، هذه ٔالاخ   .صالحيات قضائية 

ينذر التكريس القانوني للصالحيات القنصلية القضائية بتدعيم مقتضيات الحماية الالزمة 
ي الخارج، لكن ه ن  مع سيادة  ختصاصاتالا ذا يبقى نسبيا بحكم تضارب تلك للرعايا الجزائري

ى رة الدول املضيفة، ٔالامر الذي فرض ضرورة تقييدها ع   .النحو الذي ال يمس معالم هذه ٔالاخ
ى من هذه الدراسة تحليل مختل ف النصوص القانونية أمام هذا التضارب يكون املس

 ختصاصاتالا وظيفة القنصلية، من أجل إبراز الدولية املنظمة لل تفاقياتوالاالداخلية 
ي الخارج  ا القنصل الجزائري  ي يتمتع  ى )ٔالاول  املحور (القضائية ا ، وتقييم حدودها وأثرها ع

ي الخارج  ن  ي)الثاني املحور (حماية الرعايا املقيم ما مدى : ، وذلك من خالل طرح ٕالاشكال التا
ي الخارج؟ ن  ي حماية الرعايا الجزائري   فعالية الوظائف القنصلية القضائية 

  
ي القانون الجزائري : املحور ٔالاول    تعدد الوظائف القنصلية القضائية 

رفت الوظائف القنصلية العديد من التحوالت املختلفة باختالف الحقبات الزمنية ال ع
ا املؤسسة القنصلية ي ذلك التحول أّن 5مرت  الصالحيات القنصلية القضائية  ، لكن ما يالحظ 
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ن  ا، فقد غدت ٔالاعراف والقوان كانت ومازالت متأصلة ضمن مهام البعثات القنصلية منذ نشأ
االدولية  ي جّل تنظيما   .تثمن هذا النوع من الصالحيات 

ى  ي فقد حرص املشرع الجزائري ع ي املجال القنص تأثرا بما دأبت علية املمارسة الدولية 
ن أخرى متناثرة  ن التشريعات الوطنية القنصلية وكذا قوان مهاما قنصلية ذات طبيعة "تضم

ص تعدد الوظائف القنصلية القضائية ، حيث يستنبط من استقراء مواد تلك النصو "قضائية
ي التوثيقي من جهة، واملهام القضائية ٕالاجرائية من جهة أخرى  ن العمل القنص ا ب   .وتباي

  
ي الدول املضيفة: القنصل الجزائري : أوال   موثق إلبرام العقود 

ى التصرفات التعاقدية  ال خّول القانون الجزائري للقناصلة صالحية املتابعة وٕالاشراف ع
ا،  ا والتأكد من عدم ضياع حقوق أصحا ي الخارج إلثبات صح ن  ري ا الرعايا الجزائ يقوم 

ر  إسناده صفة املوثق ا 6وهذا ع   .ي الدول املعتمد لد
ا من مضمون املادة الخامسة من اتفاقية  تستمد الصالحيات القنصلية التوثيقية مرجعي

ي التنظيم املتعلق  ، وتطبيقا7فيينا للعالقات القنصلية لهذا النص فقد أناط املشرع الجزائري 
ي مهاما توثيقية تؤهله  8بالوظيفة القنصلية وكذا التنظيمات التابعة لها لرئيس املركز القنص

ى توليه مهمة تحرير  ا، إضافة إ ن وتحريرها والتصديق عل الستالم تصريحات الرعايا الجزائري
ن رم ب ي الحدود القانونية املضبوطة،  وإجازة العقود ال ت ن وأشخاص آخرين  الرعايا الجزائري

ى كل الوثائق ٔالاخرى ال تتطلب مثل هذا ٕالاجراء، فضال عن تكفله  كما يقوم أيضا بالتصديق ع
ي بلد ٕالاقامة ن بعد وفاته  ركة التابعة ألحد الرعايا الجزائري   9بإدارة عقود ال

ن أن الا  ي جميع تصنيفا لهذه املهام يتب ختصاصات التوثيقية للقنصل الجزائري تنعقد 
م م أحياء أو بعد وفا ي الخارج، وذلك إما بصف ا الرعايا    .10الوضعيات ال يكون ف

 
ن ٔالاحياء -1 ي املجال التعاقدي ب  الصالحيات القنصلية التوثيقية 

ن رعايا دولته    يضطلع القنصل الجزائري بصالحية استالم ٔالاحكام وإبرام العقود ب
ي  ي حدود منطقته القنصلية وفقا للضوابط املقررة قانونا، كما تمتد اختصاصاته  ن  املقيم
ر  ا من غ هذا املجال لتشمل ح بعض املعامالت القانونية التعاقدية ال يكون أحد أو كال طرف
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ي الجزائر أو أن تتعلق الحامل ن للجنسية الجزائرية بشرط أن ترتب تلك التصرفات آثارها 
ا   .11بأمالك قائمة ف

ي تحرير التصرفات العقدية الصادرة عن رعايا  ويمارس املوظفون القنصليون  م  صالحيا
م  ي قبل استفاد م دون أي شرط سابق يق بوجوب استكمال إجراء التسجيل القنص دول

ي ممارسة  ،12هذه الخدمةمن  ر أن غياب هذا الشرط ال يع إطالق حرية القناصلة  غ
ا ي جميع الحاالت مراعاة ٔالانظمة املعمول  م  ي عل ي الدول  الصالحيات التوثيقية، بل ينب

  .املستقبلة، ناهيك عن تقّيدهم بتشريعات الدولة املوفدة الخاصة باملجال التوثيقي
ى هذا ٔالاساس، ين ى عقد أي تصرف قانوني أن ع ي قبل إقدامه ع ى املوظف القنص ي ع ب

باألهلية والصفة القانونية ال تؤهلهم للقيام  ومدى تمتعهم يتحقق من هوية املتعاقدين
بالتصرف القانوني املنشود، فإذا كان الشخص جزائريا فإن أهليته تكتمل ببلوغه سن الرشد 

ريه أي) سنة 19(املدني  ي حالة انعدامها أو نقصها ألي سبب كان فإن  دون أن تع عاهة ذهنية، و
ي القانون    .13املع يخضع ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط والقواعد املقررة 

ي تحرير وصياغة العقد وفق  ي  بعد استيفاء هذه ٕالاجراءات  يشرع املوظف القنص
ي نص الشكليات املحددة قانونا، فالعقود التو  ثيقية تحرر تحت طائلة البطالن باللغة العربية 

ن أي تحوير أو  واحد وواضح، يسهل قراءاته وبدون اختصار أو بياض أو نقص، ويجب عدم تضم
ي أسفل الصفحة ي الهامش  أو  ا  ن ٔالاسطر أو إضافة كلمات مع ٕالاشارة  إل تم ، وت14كتابة ب

ا من القنصل وإالّ  ي محتواها لألطراف  املصادقة عل رت باطلة، ويعلن املوظف القنص اعت
رجم ى جانب الشهود وامل ا إ ائي بالتوقيع عل   . -إن وجد -املعنية، الذين يبدون قبولهم ال

  
ي مجال العقود املنجزة بسبب الوفاة -2 ي   التدخل القنص

ركات واملواريث والو        صايا، فحماية ملمتلكات يراد بالعقود املنجزة بسبب الوفاة عقود ال
ي الخارج  ن  م-الرعايا الجزائري ي الجزائري  - ح بعد وفا تفاقيات وٕالا فقد عهد القانون القنص

ن صالحية التكفل بإدارة تركات هؤالء الرعايا  ن القنصلي ى املوظف ي هذا املجال إ املنضوية 
ا ى أصحاب الحق ف ا إ   .وضمان تحويل حصيل

ركة مضبوطا بقواعد محددة مسبقا، وهذا يكون تدخل القنص ي مجال ال ل الجزائري 
ى نص املادة  ي  ،15من قانون الوظيفة القنصلية 43استنادا إ ي قبل شروعه  فاملوظف القنص
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ي عليه أن يتفحص توافر الجنسية الجزائرية لدى  ركة ينب اتخاذ ٕالاجراءات التمهيدية لحفظ ال
ي وذوي  م ألي ممثل قانوني ينوب كال من الشخص املتو م عدم تعيي رط ف حقوقه الذين يش

ا ي حدود دائرة اختصاصه القنصلية املسجل ف م، فضال عن تأكده من وفاة الرعية    .16ع
ركة املوجودة، إذ  عند اجتماع هذه الشروط ينفذ اختصاص القنصل الجزائري إلدارة ال

ا العقارية واملنقو  ي، ولتسهيل يقوم بتحديد جميع ممتلكا لة وكذا الحقوق املالية املرتبطة باملتو
ي هذا الشأن كامل الصالحيات  ي  هذه العملية منحت الاتفاقيات القنصلية للموظف القنص

ي دولة ٕالاقامة لالستعالمؤالاولوية  ، كما 17عن هذه ٔالامالك وحفظها لدى السلطات املختصة 
ي وتحرير محضر  بذلك مع يتمتع القنصل الجزائري أيضا بصالحية جرد ممت لكات الرعية املتو

ن   .وضع قائمة الورثة املحتمل
ى  ى إجراء التصفية ع ي إ ي سبيل تنفيذ محتوى هذا املحضر، يؤهل املوظف القنص

ركة إالّ  ركة محل القسمة، فال يمكن تقسيم أموال ال ي ذمة  ال بعد تحريرها من الديون العالقة 
ي ركة ، بعد فراغ القنص18املتو ى توزيع ما تبقى من املوجودات الصافية لل ل من هذه املهمة يتو

ي  م، هذا  م  ومدى انطباق صفة الورثة عل م، بعد الـتأكد من هوي ى ذوي حقوقها أو ممثل ع
ي الدولة املستقبلة فإّن حالة تواجدهم أثناء عملية القسمة، أّم  م  م أو عدم إقام ي حالة غيا  ا 

احصيلة جرد ال ى البعثة القنصلية ال يحمل الورثة جنسي ا إ ى 19ركة تسلم بعد تصفي وتتو
ا ن استيفاء الشروط القانونية لقسم ى ح   .حفظها إ

ي استالم عقود الوصايا  تشمل الصالحيات التوثيقية كذلك للقنصل الجزائري أهليته 
ا ال وتحريرها، رط ف رة من العقود ال يش قانون الصبغة الرسمية، إذ ال تثبت باعتبار هذه ٔالاخ

ن يجدون  ، فإّن 20بموجب تصريح املو أمام املوثق وتحرير عقد بذلك إالّ  الرعايا الجزائري
ي  م من أجل إثبات وصاياهم، ويرا ى القنصل املمثل لدول ى الرجوع إ رين ع أنفسهم مج

ى العقود التوثيقية ٔالاخرى  القناصلة   .عند تحريرهم للوصايا نفس ٔالاحكام املطبقة ع
  
ي الدول املستقبلة: ثانيا   تكليف القنصل الجزائري بمهام قضائية إجرائية 

ى مواط       ي بتقديم عون ومساعدة إ تشمل الحماية القنصلية قيام املوظف القنص
ة بمنحهم الحد ٔالادنى من املعاملة ال يقرها لهم دولته بغية التأكد من قيام الدولة املضيف

ي، كما يتدخل للدفاع عن املتضررين من الرعايا عند تخطي تلك الدولة هذا الحد،  القانون الدو
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ل باتباع القواعد ٕالاجرائية املحددة قانونا، فإنّ  ه أنيطت وملا كانت مهام الدفاع والحماية تس
ي الدول املستقبلة، حيث كّلف بمهم للقنصل الجزائري صالحيات قضائية  ذو طابع إجرائي 

  .التمثيل والتبليغ القضائي، فضال عن اضطالعه بمهمة ٕالانابة القضائية
  

ن-1   اضطالع القنصل الجزائري بمهم التمثيل والتبليغ القضائي
ي   ي القانون القنص ة  ن بمكانة مم ه الجزائري، ألنّ تحظى مهم التمثيل والتبليغ القضائي

ن لصالح القناصلة،  21أو قضائية ال تكاد تخلو أي اتفاقية قنصلية ذين الاختصاص راف  من الاع
ي املؤطر لهذا املجال ي التشريع الداخ   .22فضال عن تكريسهما 

ما، أنّ  رغم توحيد ٔالاساس القانوني لهذين ٕالاجراءين إالّ   ن ضوابط كال م ه يوجد تمايز ب
ي أن ينوب عن رعايا دولته أمام الهيئات القضائية فالتمثيل ال قضائي يشمل صالحية القنصل 

م بغية ضمان عدم ضياع حقوق ومكاسب هؤالء  للدولة املستقبلة ويتحمل مسؤولية الدفاع ع
ي تلك املهمة ألي مانع كان م تو   . الذين تعذر عل

ذي يتم بموجب محضر يعّده التبليغ ال"لتبليغ القضائي أو الرسم فيع به بالنسبة ل
، أّم  23"محضر قضائي ي ٕالاقليم الوط ن  ى املواطن ي الخارج فقد ٌعهد بذلك يوجهه إ ا 

ذه  ى أساس اضطالعهم  ى القناصلة الذين اكتسبوا صفة العون القضائي ع الاختصاص إ
  .املهمة

ي ٕالاتفاقيات الق ا  نصلية، ألن ضوابطه يتم التبليغ القضائي وفقا لإلجراءات املنصوص عل
ا شرط الجنسية الجزائرية للمبلغ  ى الدول أطراف العالقة، ومن بي إجراءاته يعود تحديدها إ
ي، فضال عن حصر نطاق التبليغ  ي حدود الدائرة القنصلية للموظف القنص إليه ، وكذا إقامته 

ى هذا يمكن إدراج القوا ن املدني والتجاري، إضافة إ ي املجال ي هذا الصدد القضائي  عد العامة 
ي أن يكون التبليغ  ي قانون ٕالاجراءات املدنية ٕالادارية الجزائري، حيث ينب ا  منصوص عل

ى املع أو وكيله إن وجد   . 24شخصيا إ
 

  تنفيذ القنصل إلجراءات ٕالانابة القضائية -2
ا القا من أجل إجراء تحقيق أو اتخاذ أي       ٕالانابة القضائية وسيلة قانونية يلجأ إل

إجراء قضائي آخر خارج دائرة اختصاصه، تفاديا النتقال الهيئة القضائية املنيبة وتحملها 
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ن25مصاريف ذلك ى نوع ي  وطنية ودولية، وبما أّن : ، وتنقسم إ ن لتو ن مؤهل ن القنصلي املوظف
ر الذي يجد مهمة ٕالا  م تلك تصنف ضمن هذا النوع ٔالاخ ي الخارج فإن صالحي نابة القضائية 

ي ٕالا ي تطبيق مبدأ املعاملة أساسه القانوني  ن الداخلية، وح  تفاقيات القنصلية، القوان
  .26باملثل

ى أنّ   طلب يقدمه كل: " هعّرفت اتفاقية الرياض العربية إجراء ٕالانابة القضائية الدولية ع
ي بلده نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى  ى أي طرف متعاقد آخر ليقوم  طرف متعاقد إ
م وإجراء املعاينات  راء ومناقش قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخ

ن   .27"وطلب أداء اليم
ى إثر ذلك، ال ي التخاذ أي إجراء قضائي إنابّي  ع إال بعد تأكد  ينعقد الاختصاص القنص

ا طلب ٕالانابة القضائية، ألنه  ي من سالمة ومشروعية الشكلية ال أفرغ ف املوظف القنص
ى  ي الدولة املوفدة ويرسل إ ر من الجهة القضائية املختصة بتحريره  ي أن يصدر هذا ٔالاخ ينب

انات الالزمة ، مع وجوب تضمينه جميع البي28البعثة القنصلية من السلطة املحددة قانونا لذلك
ن به   . الستبعاد أي لبس قد يشوب موضوعه أو املعني

ي طلب ٕالانابة الذي يكون للقا املنيب كامل  أّما موضوع ٕالانابة القضائية فيكون محددا 
ى نص املادة  ي تحديده، وهذا تأسيسا ع من قانون ٕالاجراءات املدنية  112السلطة التقديرية 

، ٔالامر الذي يجعل موضوع ٕالانابة "أي إجراء قضائي آخر"...عبارة ، ال تضمنت 29وٕالادارية
ي قانون ٕالاجراءات املدنية  مفتوحا أمام طالبيه، إذ يمكن أن يتعلق بأي إجراء منصوص عليه 
رة ملعاينة ٔالاماكن، سماع  ى الخ م، اللجوء إ وٕالادارية، ومن قبيل ذلك تبليغ الخصوم أو استجوا

ن ، إلزام الرعية بتقديم ما لديه من مستندات، فحص الدفاتر التجارية، الشهود، أداء اليم
ويرها، استقصاء ٔالادلة والحصول  ي ب إرسال املستندات املتعلقة بمضاهاة الخطوط أو املد
ي الخارج من أجل تحديد  ى معلومات كطلب إجراء تحقيق حول الحالة املادية للزوج املقيم  ع

ا للزوجة، ويمكن أن يشمل املوضوع ح طلب نشر ٔالاحكام  مقدار النفقة الواجب الحكم
ي الصحف الصادرة عن الدول ٔالاجنبية وإذا كان موضوع ٕالانابة القضائية يتباين  ،30القضائية 

ا، فإّن  ى م ى أساس طبيعة ذلك املوضوع،  حسب الهدف املبت تنفيذها سيختلف بالضرورة ع
  . الخاصةفكل إجراء قضائي وله إجراءات تنفيذه 
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ي فور تلقيه طلب ٕالانابة القضائية   ي لجّل الشروط - يشرع املوظف القنص املستو
إذا طلبت الجهة  ي أدء املهمة املطلوبة منه طبقا للقانون الجزائري، إالّ  - القانونية املضبوطة

ي شكل خاص بشرط أن ال يتعارض ذلك مع التشريع الوط ، 31القضائية ٔالاجنبية تنفيذها 
ن إلجراء وتخت ى وزارة الخارجية بعد توقيعه من الخاضع م مهمة التنفيذ بتحرير محضر ٌيرسل إ

ن به، ويدون فيه القنصل إّما ما توصل إليه إذا كان التنفيذ ايجابيا، وإّما يذكر  ٕالانابة واملكلف
ي حالة تعذر عليه ذلك، ألنّ  باإلجراء ه يمكن للرعية املع فيه ٔالاسباب ال حالت دون تنفيذه 

ى أي وسيلة للضغط عليه  رغم  القضائي رفض الامتثال له، دون أن يحق للقناصلة اللجوء إ
ي هذا املجال أمام السلطات القضائية وٕالادارية للدولة املستقبلة ا    .32الحصانة ال يتمتعون 

  
ي حماية الرعايا حدود مساهمة : املحور الثاني ي الوظائف القنصلية القضائية  ن  الجزائري

 الخارج
تمارسها تعّد املهام القنصلية القضائية وجها بارزا وخالصا للصالحيات السيادية ال    

ى رعاياها أيا  ر عن امتداد النفوذ السيادي للدولة املوفدة الدولة ع ّ كان مكان تواجدهم ، فه ُتع
ى دولة أجنبية ا  ن، بحكم طبيعة ووزن الصالحيات القضائية للموظف33إ ن، كو القنصلي

ى احتكاك مباشر ودائم بالسلطات  من العديد تؤهلهم لتقّلد الوظائف الخاصة ال تجعلهم ع
ا   .واملؤسسات الدستورية للدول املعتمدين لد

ى مبادئ وقيم تتمحور جميعها حول لكن ملّ  ا ترتكز ع ا كانت العالقات الدولية منذ نشأ
ى  ا قواعد أساسية مّوحدة تقوم ع ي شؤو ن الدول وعدم التدخل  إرساء أسس املساواة ب

ه بات من الضروري تقييد الصالحيات القنصلية القضائية ال أضحت بفعل الداخلية، فإنّ 
  .اتساعها تدنو لُتجاوز تلك الركائز

ي رف القانون القنص ى هذا ٔالاساس لم يع ي- ع الجزائري لصالح  - الوظيفي والاتفا
ت قضائية مطلقة، حيث تم تقييد عملهم التوثيقي وضبط مهامهم القناصلة باختصاصا

ن وأنظمة الدولة املضيفة، وهو ٔالامر الذي  ا قوان ٕالاجرائية وفقا للحدود ال ال ٌيخرق بواسط
ي الخارج -بالتبعية-ساهم  ن    .ي الانتقاص من الحماية الالزمة للرعايا الجزائري
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ي : أوال   التوثيقيتقييد العمل القنص
ي ال تنطبق عليه بصورة كلية بقدر ما  إّن        ى املوظف القنص إطالق صفة املوثق ع

ى إقليم الدولة املوفدة، ألّن  ا ع  تمنحه هذه املهنة من سلطات وصالحيات موسعة لفائدة ممارس
ى النحو الذ ي النطاق ٕالاقليم الذي يمارس فيه القنصل وظائفه التوثيقية فرض تقييدها ع

يصون مبادئ السيادة الوطنية للبلد املضيف، إذ بقيت تلك الوظائف مرتبطة باالتفاقيات 
  .الدولية، فضال عن نسبية حجية عقودها

  الدولية  تفاقياتباالط املهام القنصلية التوثيقية ارتبا -1
ي أو   ي املجال التوثيقي إاّل إذا وجد نص قانوني داخ ي  ي ال ينعقد  الاختصاص القنص اتفا

ي بصالحية  ن املوفدة واملضيفة ٌيشرع للموظف القنص ن الدولت رمة ب ي تضمنته اتفاقية م دو
ا   .إبرامه للعقود التوثيقية وإضفاء الرسمية عل

ن التصرفات التعاقدية  ن هذا النوع من ٕالاختصاصات وتحص ينذر ذلك الشرط بتثم
ي ق ا  ا، خاصة أنه تم تضمي انون الوظيفة القنصلية وكل الاتفاقيات املكملة للرعايا ٔالاطراف ف

ا العديد من الثغرات ال حالت  له، لكن باستقراء مختلف هذه النصوص القانونية يستنبط ف
ي املجال التوثيقي، إذ اتسمت جّلها بالسطحية وٕالاجازة فيما يتعلق  دون تفعيل دور القنصل 

ري  هذا من خالل اكتفاء أطرافها بتعداد املهام بتنظيم الوظائف القنصلية التوثيقية، وين
ا، وما عدا ذلك لم تستوف الاتفاقيات  التوثيقية، مع تحديد بعض الضوابط ال تحكم ممارس
رها جملة ٕالاجراءات ال يتبعها القناصل أثناء  ى قواعد قانونية إجرائية تتحدد ع القنصلية ع

م ن رعايا دول م ملهمة إبرام العقود ب ، وهذا الفراغ القانوني يفسح ويوسع من السلطات  تأدي
ي منع وحرمان القنصل الجزائري من مباشرة إجراءات توثيقية  التقديرية للدولة املستقبلة 
ي حدود إقليمها، مما قد يسبب ضياع  ا للقانون الساري املفعول  معينة بحجة عدم مطابق

  .الحقوق التعاقدية ملواط الدولة املوفدة
ي الجزائري نوع من النمطية وما يتم به من جمود، كما ي سود القانون الوظيفي القنص

ي سنة  رين  ن ٔالاخ ى أي تعديل ملواكبة التطورات  2002فمنذ صدور القانون لم يتم إخضاعهما إ
رة  ي الخارج وك الحاصلة واملستجدات الراهنة، السيما أمام ارتفاع حصيلة الجالية الجزائرية 

م، ٔالامر معامال ر مالئم الحتياجا م وغ ي يصبح ذلك القانون عديم الاستجابة ملتطلبا ا، وبالتا
ى نفورهم من طلب الخدمات القنصلية   .الذي يؤدي إ
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ي تثبيط الصالحيات التوثيقية للقنصل الجزائري هو فارق الهّوة القائ ر  ن وما ساهم أك م ب
ي املنظم للوظيفة  تفاقياتالا ن القانون الداخ ي وب ي املجال القنص ا الجزائر  ال عقد

ن أغفلت  ي ح ي مجال الوصايا،  ر باختصاص القناصلة  القنصلية، حيث صّرح هذا ٔالاخ
راف بذلك صراحة -باستثناء الاتفاقية الجزائرية البلجيكية–النصوص الاتفاقية  ، 34عن الاع

ي،  ي القانون ٕالاتفا وهذا ما يطرح إشكاال حول قيمة وجدوى تلك الصالحية إن لم يتم تفعيلها 
ى القانون  السيما ا ع أمام تب املؤسس الدستوري الجزائري ملبدأ سمو املعاهدات املصادق عل
ي   .35الداخ
ي النظام القانوني الجزائري كان له من ٓالاثا إّن  ر املقّيدة لإلطار ٔالاخذ بمثل ذلك املبدأ 

ي لم يقّيد الصالحيات التوثيقية الوظيفي للقناصلة، ألنّ  ي الداخ ه إذا كان التشريع القنص
لهؤالء، فإن الاتفاقيات القنصلية فرضت العديد من الضوابط ال حصرت املهام التوثيقية 

ن من صالحية إبرام العقود املت ن القنصلي علقة باإلقامة ضمن مجال محدود، إذ جّردت املوظف
ن من نطاق  ،36أو امللكية العقارية وهو ما يستث املعامالت العقارية ال تخص الرعايا الجزائري

ر هذا  إهدار لحق هؤالء ألن ٔالاموال العقارية تشكل موردا ماليا  ستثناءالا الحماية القنصلية، ويعت
ءقيمة  ازدادتما لقّيما، وعليه ك وما يعّمق من هذا ٕالاشكال هو  كلما كانت حمايته أجدر، ال

  .عدم إمكانية تداركه ألن ذلك يتناقض مع القاعدة ال تق بخضوع العقار لقانون موقعه
  

  نسبية حّجية العقود القنصلية التوثيقية -2
ا تضفي طابع   ي أ ا الصالحيات القنصلية التوثيقية   ّ تظهر ٔالاهمية الخاصة ال تتم

ى التصرفات  ر أو  التعاقدية، ألّن الرسمية ع ذلك ٕالاجراء يجعل العقد محصنا من أي تغي
ي قالب مكتوب ورسم يشكل أهم وأنجع وسيلة  تحريف، كما أن إفراغ التصرف التعاقدي 

ن املتعاقدين ي حالة نشوب خالف أو نزاع ب   . لإلثبات 
ي املجال التعاقدي تتوقف غالبا عند هذا الحّد  ي  ، حيث أثبتت لكن آثار التدخل القنص

ه يسري عادة من أجل أن ترتب تلك املمارسة الدولية نسبية حّجية العقود القنصلية، ألنّ 
ا من قبل  ٔالاعمال آثارها ويتس ألطراف العالقة التعاقدية تنفيذها أن تتم املصادقة عل

ا صادرة عن سلطة أجنبية، خالفا للعقود امل ي الدولة املضيفة، لكو رمة السلطات املختصة 
ا ي ال تكون قابلة للنفاذ بصورة مباشرة دون وجوب التصديق عل    .37أمام املوثق املح
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ى  ى التصديق املسبق لسلطات دولة ٕالاقامة إ وعليه، ٌيؤدي إخضاع العقود القنصلية إ
ي حالة رفض تلك السلطات  ائيا  ن، فضال عن إمكانية توقيفها  تعطيل مصالح الرعايا الجزائري

ا ر عل   .التأش
  
  محدودية الوظيفة القضائية ٕالاجرائية للقنصل الجزائري : ثانيا

ي        مهامهم القضائية تحت نظام حماية مشمول  الخارجيمارس املوظفون القنصليون 
ن البعثات القنصلية من  38بمجموعة من املزايا والحصانات ال أصبحت من الضروريات لتمك

ى أكمل  ر أّن تأدية وظائفها ع ي آن واحد،  وجه، غ ن مظهرين  ي يتم بإملامه ب النظام القنص
أحدهما ايجابي وٓالاخر سل وكالهما نابع من السيادة الكاملة للدول، فأّما ٔالاول ينعكس من 
ي حفظ مصالحها  ا  ي تأسيس بعثات قنصلية لدى دول أجنبية لتنوب ع خالل حق كل دولة 

ي رفض اعتماد مثل ذلك التمثيل وحماية رعاياها، بينما الثا ي حق الدول املضيفة  ني يتمثل 
ى إقليمها، أو قبوله ى بعض الوظائف القنصلية باستبعادها أو ضبطها 39ع   .مع التحفظ ع

ى ما سبق، ا الدولة الجزائرية لفائدة لم تقر ٕالا تأسيسا ع تفاقيات القنصلية ال أبرم
ى حصر القناصل بصالحيات قضائية إجرائية مان ن عملت ع ي حدود معينة، ح ا  عة، بل كّبل

رة الحماية القنصلية  راجعت بذلك وت ا، ف نطاقها، وتقليص سلطات القنصل أثناء ممارس
ي الخارج   .املقّررة للرعايا 

  
 حصر نطاق املهام القضائية ٕالاجرائية للقنصل الجزائري  -1

ي املهام القضائية ذو تعدد ٔالاسس القانونية ال تكرس صالحيات  إّن   ي تو القتاصلة 
ي تفعيل ، ألنّ 40الطابع ٕالاجرائي ال يمكن وصفه إال تضخما قانونيا ه لم يكن له أي أثر ايجابي 

ي أن يوفرها هذا النوع من الوظائف القضائية القنصلية، وهذا بحكم إجماع  الحماية ال ينب
ي هذا الشأن ع ى حصر نطاق مهام القنصل ذو الطابع جّل املرجعيات القانونية املعتمدة 

ن املدني والتجاري  ي مجاالت محددة ال تتعدى املجال ومجال ٔالاحوال الشخصية،  41ٕالاجرائي 
ن من املجاالت ا نوع مع  .باستثناء صالحية التمثيل القضائي ال لم يحدد ف
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ن فإّن أّم  حصر، حيث تقتصر مشموالن بذلك ال ٕالاجراءين ا بشأن التبليغ وٕالانابة القضائي
ي إحالة ٔالاوراق القضائية والعرفية، وكذا تنفيذ ٕالانابات  ن  ن القنصلي صالحيات املوظف

ن املدني والتجاري  ى املجال ن الجنائي 42القضائية ع   43دون املجال
ى إقليم الدولة املعتمد  ي املواد الجزائية ع يعود منع القنصل من اتخاذ أي إجراء قضائي 

ى تصن ا إ ي يحظر تقاسمه مع أي لد رة، وبالتا يف ذلك امليدان ضمن املجال املحفوظ لهذه ٔالاخ
ى سلطات دولة  سلطة أو هيئة أجنبية مهما كان مركزها القانوني، فهذا الاختصاص يبقى حكرا ع
ي حق  رها، ويمثل هذا الحظر املطلق الذي كرسه القانون الجزائري إجحاف  ٕالاقامة دون غ

ر الحماية واملساعدة، الرعايا املعني ن، ألن املجال الجنائي يشكل أخطر املجاالت وأجدرها بتوف
ي هذه املهمة   .ورغم ذلك تم إقصاء القناصلة من تو

  
  قليص سلطات القنصل الجزائري أثناء تأديته للمهام القضائية ٕالاجرائيةت -2

ي استبعاد       تنعكس عدم فعالية الصالحيات القضائية ٕالاجرائية للقنصل الجزائري 
ا تلك الوظائف  ا، فتحليل الطبيعة القانونية ال كرست بموج املعيار الغائي من هدف ممارس

ي ملزم ببذل عناية وليس  ى استنباط أن املوظف القنص القواعد  تحقيق نتيجة، ألّن بيضفي إ
ناملنظمة للوظائف القنصلية أدرجت  تفاقيةوالاالقانونية  فيما يتعلق بإتمام هذه  احتمال

ى أكمل  ا وذلك بتنفيذها ع اء املهمة ٕالاجرائية ال كّلف  ى إ رة، فقد يتوصل القنصل إ ٔالاخ
ى صعوبة اتصاله  ا تعود إ وجه، كما قد يتعذر عليه إتمامها ألسباب خارجة عن إرادته، كو

ن به   .بالرعايا أو ترتبط بمدى قبولهم الخضوع لإلجراء املخاطب
ى سلطات ردعية و  ي القانون الجزائري إ ي  ما يدعم هذا الطرح هو افتقار املوظف القنص

ي  ي الوقت املناسب، حيث تنعدم لدى القناصل  ا بصورة كاملة و تمكنه من إنجاز مهامه وتأدي
ا  ا السلطات القضائية وينفذها أعوا ري ال تتمتع  الدول ٔالاجنبية صالحيات التنفيذ الج

ى أي وسيلة 44صون بذلك وفقا للقانون الوطاملخت ن اللجوء إ ن القنصلي ، فال يجوز للموظف
ى الرضوخ لإلجراء القضائي  م من الرعايا وإجبارهم ع ن إل قانونية للضغط أو إكراه املبلغ

راما لسيادة الدولة املضيفة، ألّن  م، وهذا اح ي مواجه ٕالاجراءات القسرية من  الصادر 
ا القضائيةاختصاص سلط   .ا
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ن حماية  رام مبدأ السيادة الوطنية وب ن اح ي الوقت نفسه ب رغم أن مثل ذلك املنع يجمع 
الرعايا من كل معاملة قمعية تمس شخصهم أو أموالهم، إال أنه يشكل عائقا يعرقل الوظيفة 

ا ٕالاجرائي ويحول دون تفعيلها، ألنه أمام انعدام صالح ي جان يات التنفيذ القضائية للقناصل 
ي هذه الحالة سلك الطريق  ري للقناصل فإن السلطات الطالبة لإلجراء القضائي ستفّضل  الج

ي سبيل تنفيذه ي    .القضائي بدال من القنص
ى كذلك عدم توسيع سلطات القنصل أثناء ممارسة صالحياته القضائية ٕالاجرائية من  يتج

ى املادة خالل جعل املشرع الجزائري إتمام إجراء التسجي ي جوازيا استنادا إ من  19ل القنص
، فلم يصبغه بالصفة ٕالالزامية ولم يقرر أية جزاءات قانونية اتجاه 45قانون الوظيفة القنصلية

ن دون أي اعتبار  ي بالتدخل لحماية الرعايا الجزائري ن عنه، بل ألزم املوظف القنص املتخلف
م إلجراء التسجيل من عدمه وهذا ٔالامر يطرح العديد من ٕالاشكاالت العملية،  ،)57(ملدى استيفا

فمن جهة،  يعّطل العمل القضائي للقناصل السيما إذا تعلق باتخاذ إجراءات تمحيص ٔالاّدلة أو 
ن  ر املسجل ى حرمان الرعايا غ املعاينة ال يكون تنفيذها فوريا وآنيا، ومن جهة أخرى، يؤدي إ

  .ت القنصلية القضائية وٕالاداريةمن الاستفادة من مختلف أنواع الخدما
  

  خاتمة
ن بتفعيل مقتضيات الحماية القنصلية  يمّهد تعدد الوظائف القضائية للقناصلة الجزائري
ر ٕالاطار القانوني دون الوظيفي  ي الجزائري بتوف ي هذا الشأن، لكن اكتفاء القانون القنص

ا مجرد صالحيات رمزية م ي لتلك الاختصاصات جعل م نقوصة الفعالية، بحكم افتقار والفع
رامه  ا، ففضال عن وجوب اح ى سلطات فعلية وواسعة من أجل ممارس ي إ املوظف القنص
ي الجزائري قّيد من العمل التوثيقي  ي والاتفا ن وأنظمة دولة ٕالاقامة، فإن القانون الداخ لقوان

ي هذا املجال إال بوجود  ي، حيث ال ينعقد اختصاص القنصل  ي القنص ي أو اتفا نص تشري
ر قابل للنفاذ إال بعد التصديق عليه  ي غ ي مجاالت محددة، مع بقاء العقد القنص يبيح له ذلك 
ن، كما تتسم  ي الدولة املضيفة، وهو ما يعّطل مصالح الرعايا املعني من السلطات املختصة 

ي الوظيفة القضائية القنصلية ذو الطابع ٕالاجرائي بمحدودية النطاق وامل مارسة بفعل حصرها 
ا، ٔالامر الذي نتج عنه  ى تضييق سلطات القناصلة أثناء تأدي ن املدني والتجاري، زيادة ع املجال
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إقصاء العديد من التصرفات القانونية واستبعاد املجاالت الحّساسة الجديرة بالحماية من قبيل 
رة   .املجال الجنائي عن دائرة هذه ٔالاخ

ي ى هذا ٔالاساس ينب ي الصالحيات القضائية القنصلية وتجاوز الثغرات  ع إعادة النظر 
رحات التالية ى بعض املق ن باالستناد إ ا الحماية الفعلية للرعايا الجزائري   :ال تحول دون ضما

ي الجزائري بإدخال تعديالت متواترة عليه والابتعاد عن  - ى القانون القنص إضفاء املرونة ع
ي صياغة نصوصه ملواكبة التطورات واملستجدات الراهنة ال النمطية ؤالاسلوب  ي  التماث

ي الخارج   .يفرضها تطور تصرفات ومعامالت الرعايا 
ى  - ى ع ي خاص بتنظيم الوظائف القنصلية، وتفادي طابع العمومية الذي يط وضع قانون اتفا

ا الجزائر، وذلك بسن قواعد قانو  نية وإجرائية تحّدد بدقة الاتفاقيات القنصلية ال أبرم
  . وتفصيل كيفية أداء القنصل ملهامه القضائية، تجنبا إلشكاالت تنفيذها

ا -  تأصيل الصالحيات القنصلية القضائية، وإسقاط شروط الحظر املطلق ال تحّد من ممارس
ي املجال الجنائي، وذلك باعتماد الوسطية والاعتدال ى غرار منع القناصلة من التدخل  عند  ع

  .إقرار تلك القيود
ر  - ، وهذا ع م للوظائف القضائية اقتداء باملشرع الفرنس توسيع سلطات القناصل أثناء تأدي

ا ى حقوق أصحا ركة باملزاد العل عند الاقتضاء، حفاظا ع   .تخويلهم صالحية بيع موجودات ال
ن امل - ي لتمك ى إجراء التسجيل القنص ي من تنفيذ إضفاء الطابع ٕالالزامي ع وظف القنص

ن من ش الخدمات القنصلية   .مهمته القضائية بيسر وفعالية، وضمان استفادة الرعايا املسجل
  

  :الهوامش
                                                 

ي الدول املضيفة يقصد بالرعية كل مواطن من الدولة  1 املوفدة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يوجد مقر إقامته 
رة  ن هذه ٔالاخ ا طبقا لقوان   .ونشأ ف

ي العام، غايته ٔالاساسية حماية مصالح الدولة املوفدة وحفظ حقوق  ينضوي  2 ي ضمن نظم القانون الدو النظام القنص
ي الخارج، بواسطة  ن  ى ٕالاقليم املشار إليه ممارسة تلك  "قنصل"رعاياها املقيم تقبل له الدولة صاحبة السيادة ع

ي العام. الصالحيات ي (الحياة الدولية : محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدو القانون الدبلوماس والقانون القنص
ي للبحر   .111، ص 2015، دار الجامعة الجديدة، ٕالاسكندرية، )والقانون الدو

ا الجزائر بموجب مرسوم رقم 1963فيينا للعالقات القنصلية لسنة  اتفاقية 3 ي 85-64، صادقت عل مارس  2، مؤرخ 
ي 34، ج ر ج ج عدد 1964   .1964أفريل  24، صادر 
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ي 58- 77مرسوم رقم  4 ن بالشؤون 1977مارس  1، مؤرخ  ، يتضمن القانون ٔالاساس الخاص لسلك الكتاب القنصلي

ي 28دد الخارجية، ج ر ج ج ع ى( .1977أفريل  6، صادر  ي  405- 02حل محّله املرسوم الرئاس رقم). (مل  26املؤرخ 
ر   ).2002سنة26، يتعلق بالوظيفة القنصلية، جريدة رسمية عدد2002نوفم

5 MOHAMED Ali Ahmed, L’institution consulaire et le droit international, LGDT, Paris, 1973, p 6 
ا القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود ال يرغب ٔالاشخاص املوثق "6 رط ف ى تحرير العقود ال يش ضابط عمومي، يتو

ي 02-06من قانون رقم  3، املادة "إعطاؤها هذه الصفة ري  20، مؤرخ  ، يتضمن تنظيم مهنة املوثق، ج ر ج ج 2006فيف
ي 14عدد    .2006مارس  8، صادر 

  .، مرجع سابق1963فاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة من ات ز/و/5املادة  7
ي 407- 02مرسوم رئاس رقم  8 ر  26، مؤرخ  ، يحدد صالحيات رؤساء املراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية 2002نوفم

ي 79الديمقراطية الشعبية، ج ر ج ج عدد  ر  1، صادر  ي يمارس رئيس املركز ا: "منه تنص 7، املادة 2002ديسم لقنص
ي إطار التنظيم املعمول به ؤالاحكام التعاقدية املتصلة بذلك   ".الوظائف التوثيقية 

ي 405-02من مرسوم رئاس رقم  43- 38املواد  9 ر  26، مؤرخ  ، 79، يتعلق بالوظيفة القنصلية، ج ر ج ج عدد 2002نوفم
ي  ر  1صادر    .2002ديسم

ن، العالقات القنصلية الج 10 ي ضوء اتفاقي فيينا، : زائرية من منظور القانون الديبلوماسأوكيل محمد أم دراسة قانونية 
ي 1963والعالقات القنصلية لعام  1961للعالقات الديبلوماسية لعام  ي الجزائري، أطروحة دكتوراه  ، والتشريع القنص

  .298، ص 2013، 1، جامعة الجزائر-بن عكنون -القانون العام، كلية الحقوق 
ا الجزائر بموجب مرسوم رئاس رقم  32 املادة 11 ي 183- 11من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الكوبية، صادقت عل ، مؤرخ 
ي 28، ج ر ج ج عدد 2011ماي  3   .2011ماي  18، صادر 

ن، املرجع السابق، ص  12   .299أوكيل محمد أم

ي 58-75من أمر رقم  44، 40املادتان  13 ر  26، مؤرخ  ، 78، يتضمن القانون املدني الجزائري، ج ر ج ج عدد 1975سبتم
ي  ر  30صادر    .، معدل ومتمم1975سبتم

  .، يتضمن تنظيم مهنة املوثق، مرجع سابق02-06من قانون  رقم  27، 26املادتان  14
  .القنصلية، مرجع سابق ، يتعلق بالوظيفة405-02من مرسوم رئاس رقم  43املادة  15
ا الجزائر بموجب مرسوم رئاس رقم  34/1املادة  16 ، مؤرخ 179-93من الاتفاقية القنصلية الجزائرية ٔالامريكية، صادقت عل
ي 49، ج ر ج ج عدد 1993جويلية  21ي    .1993جويلية  25، صادر 
17 

  .، مرجع سابقالجزائرية الكوبيةمن الاتفاقية القنصلية  35املادة  
ي 11-84من قانون رقم  180املادة  18 ي 24، يتضمن قانون ٔالاسرة الجزائري، ج ر ج ج عدد 1984جوان  9، مؤرخ  ، صادر 
ي 02- 05، معدل ومتمم بأمر رقم 1984جوان  12 ري  27، مؤرخ  ي 15، ج ر ج ج عدد 2005فيف ري  27، صادر  ، 2005فيف

ي 09-05موافق عليه بقانون رقم  ي 43، ج ر ج ج عدد 2005 ماي 4، مؤرخ    .2005جوان  22، صادر 
ا الجزائر بموجب مرسوم رئاس رقم  من الاتفاقية القنصلية الجزائرية السورية، 34املادة  19 ي 264-09صادقت عل ، مؤرخ 
ي 50، ج ر ج ج عدد 2009أوت  30 ر  2، صادر    .2009سبتم
  .، يتضمن قانون ٔالاسرة الجزائري، مرجع سابق11- 84 من قانون  رقم 191املادة  20
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ى سبيل املثال 21 ن املدني والتجاري، موقعة بمدريد ة، سبانيالاتفاقية الجزائرية الا : نظر ع ي املجال تتعلق بالتعاون القضائي 
ا الجزائر بموجب مرسوم رئاس رقم 2005فيفري  04ي  ي 64-06، صادقت عل ، 8، ج ر ج ج عدد 2006فيفري  11، مؤرخ 

ي    .2006فيفري  15صادر 
  .مرجع سابق ، يتعلق بالوظيفة القنصلية،405-02من مرسوم رئاس رقم  44املادة  22
ي 09-08من قانون رقم  406املادة  23 ، يتضمن قانون ٕالاجراءات املدنية وٕالادارية الجزائري، ج ر ج 2008فيفري  25، مؤرخ 

ي 21ج عدد    .2008أفريل  23، صادر 
  .من املرجع نفسه 414املادة  24
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2د ، عدمجلة الدراسات القانونية والسياسية، "ٕالانابة القضائية"كمال سمية،  25

ي، ٔالاغواط،    .283، ص 2015عمار ثلي
ي 156-66من أمر رقم  721املادة  نظرا 26 ، يتضمن قانون ٕالاجراءات الجزائية الجزائري، ج ر ج ج 1966جوان  8، مؤرخ 

ي 48عدد    .، معدل ومتمم1966جوان  11، صادر 

ي القضائيربية للتعاون من اتفاقية الرياض الع 14املادة 27 ي الرياض  ا الجزائر 1983أفريل  16، موقعة  ، صادقت عل
ي 47- 01بموجب مرسوم رئاس رقم  ي 11، ج ر ج ج عدد 2001فيفري  11، مؤرخ    . 2001فيفري  12، صادر 

ي نعيمة، 28 ي مجال مكافحة الجرائم"انظر بن ي ي  مجلة الدراسات ، "ٕالانابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدو
  .24ن،  ص .س.، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، دالحقوقية

ى، يتضمن قانون ٕالاجراءات املدنية وٕالا 09- 08من قانون رقم  112تنص املادة  29 يجوز : "دارية الجزائري، مرجع سابق ع
للقا تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا 
ى السلطات الديبلوماسية أ ى السلطة القضائية املختصة للدولة املعنية أو إ و ي دولة أجنبية، بإصدار إنابة قضائية إ

  ".القنصلية الجزائية
  .286، ص السابقكمال سمية، املرجع  30
  .، يتضمن قانون ٕالاجراءات املدنية وٕالادارية الجزائري، مرجع سابق09-08رقم قانون  من 118املادة  31

الجزائر في  الاتفاقية الجزائرية البلجيكية، 32 موجب مرسوم رقم 1979موقعة  أوت  23، مؤرخ في 203- 80، صادقت علیها الجزائر 
ا تنص  20، املادة 1980أوت  26، صادر في 35، ج ر ج ج عدد 1980 ال يخضع املوظفون القنصليون للتقا أمام : "م

ا أث ي دولة ٕالاقامة من أجل أعمال قاموا    ".ناء القيام باملهام القضائيةالسلطات القضائية وٕالادارية 
ي الدين جمال، قانون العالقات الديبلوماسية والقنصلية، دار الخلدونية، الجزائر،  33   .99، ص 2012م
ر الواسع ملفهوم  34 ي مجال الوصايا بالعموم، إنما يفهم ذلك ضمنيا من التفس اتسمت اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 

ة"عبارة    ".الوظائف املشا
ي 01-16من قانون رقم  150املادة  35 ي 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج  ج عدد 2016مارس  6، مؤرخ   7، صادر 

  .2016مارس 
من  27، يتضمن القانون املدني الجزائري، مرجع سابق، انظر أيضا املادة 58-75من أمر رقم  1003-882انظر املواد  36

  .القضائي، املرجع السابقاتفاقية الرياض العربية للتعاون 
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ال تخضع العقود املوثقة للتصديق إال " :، يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، مرجع سابق02-06من قانون رقم  30تنص املادة  37

ى خالف ذلك الاتفاقيات الدولية ى سلطات أجنبية ما لم تنص ع   ".إذا اقت ٔالامر عرضها ع
ا هو حماية الوظيفة وليس ٔالاشخاصساس الراجح للحصانات القنصلية يعود إٔالا  38 ، ى ٔالاساس الوظيفي، بمع الغرض م

ر1963ديباجة اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  هذا ما أكّدته  :، مرجع سابق، انظر للتفصيل أك
 LIBERA (T), Le fondement juridique des privilèges et immunités consulaires, RGDIP, 1959, p 
434-436. 

ي الحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن صاف فرحات، 39 ر  العالقات القنصلية، مذكرة ماجست
  .85، 84ص  ،2014، 1قسنطينة

ي صياغة نصوصها40 ي  ى أسلوب تماث ي هذا املجال ع ا الجزائر    .ما يؤكد هذا التضخم هو اعتماد كل الاتفاقيات ال أبرم

ي : "يتعلق بالوظيفة القنصلية، مرجع سابق، تنص،  405- 02من مرسوم رئاس رقم  44املادة 41 ي  يقوم رئيس املركز القنص
ن املدني والتجاري  ٕالاجراءاتمجال  ي املجال   ".بإحالة العقود القضائية والعرفية وكذا تنفيذ ٕالانابات القضائية 

يحدد صالحيات رؤساء املراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 407-02من مرسوم رئاس رقم  5/8املادة 42
ي مجا:" الشعبية، مرجع سابق، تنص ي  صالحية إحالة ٔالاوراق القضائية والعرفية : ٕالادارة ليمارس رئيس املركز القنص

ن املدني والتجاري، وفقا للمعاهدات الدولية ال ي املجال ا الجزائروتنفيذ ٕالانابات القضائية    ". صادقت عل
رتغاليةانظر الاتفاقية الجزائرية 43 ا الجزائر بموجب مرسوم ال ي املجال الجزائي، صادقت عل ، تتعلق بالتعاون القضائي 

ي 287-07رئاس رقم  ر  24، مؤرخ  ي 62، ج ر ج ج  عدد 2007سبتم   2007أكتوبر  3، صادر 

  .، يتضمن قانون ٕالاجراءات املدنية وٕالادارية، مرجع سابق09-08من قانون رقم  798-584انظر املواد 44
  .من املرجع نفسه 14املادة  45
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ن الاتفاقيات  ي الخارج من ٓالاثار الناتجة عن التلوث البيئ ب الحماية الدبلوماسية للرعايا 

ي   *الدولية والعمل الدو
  

رة  )1( ميمون خ
 ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،"ب"أستاذة محاضرة قسم  )1(

  .الجزائر الشلف، جامعة

  : امللخص
ر الحماية الدبلوماسية وسيلة فعالة تستطيع الدول           ا من  تعت من خاللها حماية مواطن

ي حقهم،ٔالا  ا الدول الاخرى  ر املشروعة ال ترتك وممارسة الدولة هذه الحماية تقت  عمال غ
ن  ولها مطلق  لوسائل السياسية والوسائل القضائية،االاستعانة بمجموعة من الوسائل تتنوع ب

ر ي اختيار الوسيلة ٔالا الحرية ي الحماية  ّن أنسب، غ ا املتمثل  تب الدولة طلب مواطن
وهذه الشروط لها بعض الخصوصية بالنسبة  ،لوماسية يستلزم توافر شروط محددةالدب

اعات املتعلقة    .بالبيئةلل
     :فتاحيةالكلمات امل

اعات- الدبلوماسيةلحماية ا   .التعويض-الجنسية- البيئة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 03/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Protection diplomatique des ressortissants à l'étranger des effets de la pollution 
de l'environnement entre les conventions internationales et la pratique 

internationale 
Résumé : 
       La protection diplomatique est un moyen efficace par lequel les états peuvent 
protéger leurs citoyens contre les actes illégaux commis par d'autres pays contre eux. 
l'exercice de cette protection par l'état nécessite le recours à un éventail de moyens 
politiques et juridiques .ils sont libres de choisir la méthode la plus approprié 
.toutefois l'adoption par l'état de la demande de protection diplomatique de ses 
citoyens nécessite des conditions spécifiques. Ces conditions ont une spécificité par 
apport aux litiges environnementaux. 
Mots clés :  
 Protection diplomatique- Conflits environnementaux- Nationalité- Compensation. 

 
Diplomatic Protection of Nationals Abroad from the Effects of Environmental 

Pollution between International Conventions and International Practice 
Abstract : 

The Diplomatic protection is an effective means through which states can 
protect their citizens against illegal acts that other countries may impose on them.  

The exercise of such protection requires the use of a range of political and 
judicial means. They are free to choose the most appropriate method. However, the 
state's adoption of its citizens request for diplomatic protection requires specific 
conditions. These conditions have some specificity in relation to environmental 
disputes . 
Keywords : 
Diplomatic protection, Environmental conflicts, Nationality, Compensation. 
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  مقدمة
ي وهذا ما هو م ن أشخاص القانون الدو ي القانون  ستقرال تقوم املسؤولية الدولية إاّل ب

ي، فإنّ  ي فإذا أصاب ضرر أحد أشخاص القانون الداخ ي، وبالتا ه ال يستطيع أن يكون طرفا الدو
ي القانون  امات  ي دعوى املسؤولية الدولية بحجة أّنه ليس أهاًل الكتساب حقوق وتحمل ال

ي، بالرغم من أّن  أ نتيجة اخالل معظم الحاالت ال تقوم بصددها املسؤولية الدولية تنش الدو
ي لألشخاص اكها الحقوق ال يقرها القانون الدو ي ان ا الدولية، وبالتا اما جانب ٔالا  الدول الل

ى  ن ع ى حيلة قانونية لتدارك إاملقيم ر أّن الفقه والقضاء الدوليان سرعان ما توصال إ قليمها، غ
ي، وذلك عن طريق الحم   .اية الدبلوماسيةاملوقف وضمان حق أشخاص القانون الداخ

م دولة الجزائر  ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل الدول  ى أّن إوتجدر الاشارة  بما ف
ن الوسائل السياسية والوسائل القضائية،  بمجوعة من الاستعانةتقت  الوسائل تتنوع ب

ي اختيار الوسيلة ٔالا وللدول  ر أّن كل الحرية  ر الضرر، غ قيام دعوى الحماية  نسب لج
اعات  الدبلوماسية تستلزم شروط محددة، وهذه الشروط لها بعض الخصوصية بالنسبة لل

  . املتعلقة بالبيئة
ى  هذا ويالحظ أّن  السبب الجوهري وراء رفع دعوى الحماية الدبلوماسية هو الحصول ع

ي، ومن هنا نطرح ٕالا التعويض ى أي مدى يمكن حماية الرع: شكال التا ي الخارج من إ ايا 
ى ٕالا  ولإلجابة الانشطة الضارة بالبيئة عن طريق الحماية الدبلوماسية؟ شكال ارتأينا تقسيم ع

  :ى املحاور التاليةإالبحث 
اعات البيئية: ول املحور ٔالا  ي ال    .خصوصية شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية 

  .وسائل ممارسة الحماية الدبلوماسية: املحور الثاني
اعات البيئية: ملحور الثالثا ي ال ى رفع دعوى الحماية الدبلوماسية  رتبة ع   .ٓالاثار امل
  

ي املجال البيئ: ول املحور ٔالا    شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية 
يمكن للفرد تحريك دعوى املسؤولية الدولية إذا ما طلب الحماية الدبلوماسية من دولته   

ا ي حاالت  ضد أنشطة باشر ن لها، وذلك  ن تابع ن أو اعتباري دولة أخرى أو أشخاص طبيعي
اعات،  ي مجال ال ى شروط الحماية الدبلوماسية إلكن قبل التطرق وبشروط معينة، خاصة 

  : البد من تحديد تعريفها
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  تعريف الحماية الدبلوماسية: أوال
ر الحماية الدبلوماسية أداة لتحريك املسؤولية الدولية اتجاه الدولة ال أخلت    تعت

ا نحو رعايا الدول ٔالاخرى، حيث أنّ  اما ي بال ي القانون الدو ه من املبادئ ٔالاساسية واملستقرة 
ا دولة أخر  أّن  ي حماية رعاياها عندما يتعرضون ألضرار نتيجة ألعمال ارتكب ى، ولم للدولة الحق 

ى حقوقهم من خالل وسائل التقا العادية، وتشكل الحماية  ا ع يستطيعوا الحصول م
ي ضروريا تتخذه الدولة لحماية رعاياها وحقوقهم االدبلوماسية إجراء ى الصعيد الدو وقد ، 1ع

ي مجموعه ن تعددت التعريفات ال قيلت بشأن الحماية الدبلوماسية، وانقسمت  ى اتجاه ا ا
ي ينظر  ا كإجراء ووسيلة لحماية حقوق الرعايا عن طريق تب دعواهم من دولهم، إأولهما شك ل

ي  ا إحيث ينظر وآخر موضو دف ل رام إباعتبارها عمل الدولة الذي  ى اح ى الحصول ع
ي   .2القانون الدو

ا ّ ى أ ا الدولةسائل ال تإحدى الو : "وتعّرف الحماية الدبلوماسية ع ر  عن ممارسة  ع
ى تحمل  ختصاصالا  الشخ اتجاه رعاياها، بحيث يؤدي الضرر الذي يلحق فردا بعينه إ

ي تبعة املسؤولية الدولية إزاء الدولة ال يتبعها  الدولة ال ارتكبت الفعل املخالف للقانون الدو
ي أ" كما أّن الحماية الدبلوماسية تع ، 3"املج عليه بجنسيته ن تقوم الدولة بحماية رعاياها 

ي أهم مظاهر املطالبة الدولية بحقوق الرعايا   .4"الداخل والخارج و
ي القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بخصوص قبول    وقد عرفت الحماية الدبلوماسية 

ن ودراسة مسألة صياغة اتفاقية  ي جدول أعمال الدورة الخامسة والست إدراج هذا املوضوع 
ى أساسب ر إجراء دبلوماس أو وسيلة أخرى من " شأن الحماية الدبلوماسية ع قيام دولة ع

ر مشروع دوليا  ئ عن فعل غ وسائل التسوية السلمية بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر نا
ى وذلك بغية إعمال تلك املسؤولية ي أو اعتباري من رعايا الدولة ٔالاو   .5بحق شخص طبي

ى  ّ يؤخذ ع ا لم تتضمن الشروط الواجب توافرها لقيام الحماية التعاريف السابقة أ
ي حالة  الدبلوماسية، بل اكتفت باعتبارها وسيلة تقوم من خاللها الدولة بتب طلبات رعاياها 

ي يمكن تعريف الحماية  م ضررا من طرف دولة أخر، وبالتا يما إذا أصا مجال  الدبلوماسية 
اعات البيئية ّ  ال ى أ ا إجراء قانوني تلجأ إليه الدولة لحماية مصالح رعاياها من ٔالاضرار ع

ي  م من طرف شخص دو   .آخرالبيئية ال أصاب



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
رة ي الخارج من ٓالاثار الناتجة عن التلوث ، ميمون خ يالحماية الدبلوماسية للرعايا  ن الاتفاقيات الدولية والعمل الدو  .196-180. ، ص صالبيئ ب

 

184 

ى أّن ما  أّما عن ٔالاساس القانوني الذي تقوم عليه الحماية الدبلوماسية، فه تتأسس ع
ي نفس الوقت إضرارا إّنما يمثل ، يصيب الفرد من أضرار تصيب حقوقه ومصالحه املشروعة

ا سواء من الناحية املادية أو املعنوية خاصة ما يتعلق  ،6بمصالح الدولة ال يحمل جنسي
املخاطر البيئية ال تحدق بالفرد وتصيبه بضرر فذلك نتيجة حتمية  باألضرار البيئية، ذلك أّن 

ري أو ال ي املجال ال   .بحري أم الجوي لألضرار ال تصيب إقليم دولته سواء كان ذلك 
  

اعات البيئية: ثانيا ي ال   خصوصية شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية 
ي حلها  ر منازعات فردية تخضع  ن لعدة دول تعت ن أفراد منتم املنازعات ال تنشب ب

ي بصفة عامة وقواعد القانون  ي بصفة خاصة، كذلك ٔالا للنظام القانوني الداخ مر بالنسبة الدو
ر من قبيل املنازعات الداخلية  ن مواطن من دولة أجنبية تعت ن دولة وب للمنازعات ال تنشب ب
ي ويشعر  ي، لكن قد يضار الفرد من الحل الذي جاء به القانون الداخ يحسمها القانون الداخ

ئ مع الدولة ٔالا  ر املتكا ي نزاعه غ ن والظلم  ولكي تمارس الدولة ، 7جنبية فيستنجد بحكومتهبالغ
ي تمتع  ي أن تتوافر شروط لهذه الحماية، يتمثل الشرط ٔالاول  ي الحماية الدبلوماسية ينب حقها 
ي استنفاذ طرق  املضرور بجنسية الدولة ال تريد ممارسة الحماية، أّما الشرط الثاني فيتمثل 

ا، أّما ى عل ا قانون الدولة املد الشرط الثالث فهو سالمة سلوك  التقا الداخلية ال يتطل
ى حّد  ي ع ا وقواعد القانون الدو ى عل ى قانون الدولة املد ء إ املضرور وعدم إتيانه عمال يس

ر أّن  اعات البيئية وهذا ما  السواء، غ ي مضمون هذه الشروط بالنسبة لل الفقهاء يختلفون 
  :سنبينه كاآلتي

  
ى الد انتماء: أوال   ولة ال ستمارس حق الحمايةاملضرور بجنسيته إ

ى أّن  ي ع ن الفرد طالب الحماية  استقر الفقه الدو املقصود برابطة التبعية املتطلبة ب
ي رابطة الجنسية ي 8والدولة ال تتصدى لحمايته دبلوماسيا  ال تستطيع الدولة أن ، وبالتا

ا، تباشر الحماية الدبلوماسية إالّ  ن الذي  ملصالح مواطن ن أو املعنوي أي ٔالاشخاص الطبيعي
ا برابطة الجنسية ي ال تسمح للدولة بتأكيد اختصاصها يرتبطون  وهذه الرابطة القانونية 

ن املضرور والدولة  ا، أي أن رابطة الجنسية ب الشخ ومباشرة الحماية الدبلوماسية ملواطن
ي رفع دعوى الحماية رة الصفة    .9الدبلوماسية تخّول لهذه ٔالاخ
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ى أهمية شرط الجنسية وحقيقة  ونجد معظم ٔالاعمال الدولية وٓالاراء الفقهية تؤكد ع
ي  ي الذي انعقد  ن القانون الدو دورها إلمكان ممارسة الدولة الحماية الدبلوماسية، فمؤتمر تقن

رية أنّ  1930الهاي عام  ز لدولة أن ال يجو : "هأبرز دور الجنسية، وجاء بتقرير اللجنة التحض
ي إقليم دولة أجنبية إالّ  ي عن الضرر الذي يصيب أحد رعاياها  إذا كان  تطالب بتعويض ما

ا... الشخص الذي أصابه الضرر من رعاياها من مشروع  21، كما جاء باملادة "محتفظا بجنسي
ي عام  لة أن ال يمكن للدو :   "هأنّ  1958املسؤولية الدولية الذي أعدته لجنة القانون الدو

ي إال عندما يكون املضرور حائزا لجنسية هذه الدولة ي تقديم الطلب الدو ، 10"تستعمل حقها 
ي بشأن موضوع الحماية الدبلوماسية،  ى من قرار مجمع القانون الدو وقد نصت املادة ٔالاو

ي وارسو ي عام  -واملنعقد  ى أنه  1965بولندا  ا أن ترفض الطلب ال" ع ى عل ي للدولة املد دو
هذا وقد ، 11"املقدم من دولة أخرى إذا لم يكن الشخص املضرور متمتعا بجنسية الدولة املطالبة

ي مشروع املادة الثالثة ال تنص  ى هذا الشرط، وذلك  ي ٔالاخرى ع ي  أكدت لجنة القانون الدو
ى أنّ  ي دولة الجنسية: "هع   .12"...الدولة ال يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية 

الجنسية شرط ضروري ملمارسة دعوى الحماية  من خالل ما سبق أّن  نالحظ  
ي رفع الدعوى، وهذا ما هو مستقر عليه فقها  الدبلوماسية، فه تخول للدولة املدعية الصفة 

ر أّن  ى ٔالاضرار البيئية تجعلنا نخرج عن  وقانونا، غ رتبة ع الطبيعة الذاتية للمسؤولية امل
ذلك باستبعاد شرط الجنسية من الشروط الالزمة لرفع دعوى الحماية القواعد العامة و 

م،  ، فآثار ٔالانشطة املسببة للتلوث ال تلحق عادة ٔالاشخاص بصفا ي املجال البيئ الدبلوماسية 
ى إقليم الدولة، ٔالاحياء، ٔالاموال املنقولة والعقارية، ومن الواضح  بل تلحق بكل ما هو موجود ع

ن أفراد الدولة، فإّن الدولة صاحبة ٕالاقليم أّنه ح وإن لم  يوجد شخص قد لحقه الضرر من ب
ي تحريك  ي الحق  ا من الخارج، ويكون لها بالتا يلحقها الضرر من جراء ٔالانشطة امللوثة ال تأت
املسؤولية الدولية قبل الدولة ال قامت بتلك ٔالانشطة البيئية الضارة أو ال يتبعها ٔالاشخاص 

ن قاموا بتلك ٔالانشطة، فالدولة حينما تتدخل هنا فه تريد تأكيد اختصاصها ٕالاقليم الذي
ك باألنشطة املسببة للتلوث وليس مجرد تأكيدها الختصاصها الشخ الذي تمارسه  الذي ان

  .13لصالح أحد من رعاياها
العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة باملسؤولية عن ٔالاضرار البيئية  هذا ويالحظ أّن 

ى أنّ  ى الدولة ال تتب حمايته نصت ع ه يجوز أن يكون الشخص املضرور أجنبيا ال ينتم إ
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ا ى عل ي حقها أو املد فقد تضمنت ، 14دبلوماسيا، بل أّنه قد يكون من رعايا الدولة املشكو 
ي املادة  1972الدولية عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء لعام اتفاقية املسؤولية  النص 
ى أنّ  ا ع   : هالثامنة م

ى " - ن أن تتقدم إ ن أو القانوني ا الضرر أو يصيب أشخاصها الطبيعي يجوز للدولة ال يصي
  .بالتعويض عن ذلك الضرر  دولة ٕالاطالق باملطالبة

ى دولة ٕالاطالق إذا لم تتقدم دولة الجنسية باملطا - لبة يحق لدولة أخرى أن تتقدم باملطالبة إ
ي إقليمها ولحق شخصا طبيعيا أو قانونيا   .بالنسبة للضرر الذي وقع 

ي إقليمها باملطالبة أو لم تعلن عن  - إذا لم تتقدم دولة الجنسية أو الدولة ال وقع الضرر 
ى دولة ٕالاطالق بالنسبة لضرر تكبده قصدها تقديم املطالبة، يحق لدولة أخرى تقديم املطالب ة إ

ا إقامة دائمة   ."املقيمون 
ن الثانية والثالثة تؤكدان عدم ضرورة توافر شرط الجنسية لرفع دعوى  إذن الفقرت

  .املسؤولية بالنسبة لألضرار الناتجة عن ٔالانشطة البيئية
  

  شرط استنفاذ املضرور طرق التقا الداخلية: ثانيا
ي مباشرة  من املسلم به   ي أّنه ال يجوز لشخص القانون الدو ي الفقه والقضاء الدو

ر طرق الطعن الداخلية ال  الحماية الدبلوماسية عن الشخص املضرور إالّ  إذا استنفذ هذا ٔالاخ
ا، وذلك لالعتبارات التالية ى عل ي للدولة املد ي إطار القانون الداخ   :15تكون متاحة له 

ي الضرر الالحق بالفرد فرصة إصالحه، وهذا ما أكدته محكمة العدل منح الدولة ال  - تسببت 
ي قضية  ر هاندل"الدولية  ن سويسرا والواليات املتحدة ٔالامريكية "أن ، حيث قررت 1959عام ب

ي أن تتاح فرصة للدولة ال " :أّن  ى القضاء الدو ي مثل هذه الحالة وقبل اللجوء إ من املهم 
ا  ا ارتكاب الفعل إلصالحه بواسطة أسالي يجرى ف ا الوط الخاصة    ".نطاق قانو

إّن دعوى املسؤولية الدولية باهظة التكاليف، مما يجعل املضرور يوفر الوقت واملال والجهد  -
ى القضاء الوط من خالل   .اللجوء إ

ى حقه عن طريق وسائل الطعن الداخلية قد يجنب دولته رفع دعوى  - حصول املضرور ع
ن الدول  ر العالقات السياسية ب ى تعك ا إ   .الحماية الدبلوماسية، وال تؤدي ممارس
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ى أّن  ى مبدأ سيادة الدولة  وتجدر ٕالاشارة إ ى يرجع إ أساس هذا الشرط بالدرجة ٔالاو
ن الاعتبار الوسائل القضائية ال  ى الفرد املضرور أن يأخذ بع ، إذ يجب ع واستقاللها السياس

ي السيادة ى مبدأ املساواة  وسائل التقا  والراجح أّن ، 16تتيحها الدولة املسؤولة استنادا إ
ر قد است ا وهذا هو الداخلية تعت ائي من محاكم الدولة املشكو م نفذت إذا صدر قرار أو حكم 
ر أّن  ر قد استنفذت كذلك إذا لم تكن هناك وسيلة معينة  الوضع العادي، غ تلك الوسائل تعت

ا  رضية أو إذا تسببت الدولة ال ينسب إل ر قدر ممكن من ال ى أك يمكن عن طريقها الوصول إ
ي الح رمان من استخدام هذه الوسائل، كذلك إذا كانت الوسائل املتاحة بطيئة العمل الضار 

ى نحو يشكل إنكارا للعدالة ي ع   .17للغاية أو إذا ثبت أن هناك إجحاف بحقوق املد
ي  ه بالرغم من أّن هذا ويالحظ أنّ  ي القانون الدو هذا الشرط يعّد قاعدة ثابتة ومستقرة 

ي، إاّل أنّ  ي مجال الحماية الدبلوماسية بصفة عامة واملسؤولية عن ٔالاضرار العر ه مثار للجدل 
ى الاستغناء عنه وذلك لعدة أسباب أهمها   :البيئية بصفة خاصة، حيث يتجه غالبية الفقه إ

إلزامية استنفاذ املضرور وسائل التقا الداخلية يتعارض مع بعض قواعد  يالحظ أّن  -
ي الخاص،  ن املحاكم الدولية ال القانون الدو ي رفع دعواه بالخيار ب ال تقرر حق املضرور 

ا النشاط املسبب للضرر، والقول بضرورة  ا الضرر أو املحاكم الدولية ال وقع ف ترتب ف
روك للمضرورين من محتواه، حيث  رة يفرغ حق الخيار امل ي الدولة ٔالاخ استنفاذ طرق التقا 

ى قضاء أّن  ى  اللجوء إ ي ع ي حالة عدم نجاح املد تلك الدولة سيكون هو الخيار الوحيد 
  .18املستوى الوط

ي الحاالت  إّن  - ى أساس حقيقي، إاّل  قاعدة استنفاذ طرق التقا الداخلية ال تبدو قائمة ع
ما أو  ا كأن يكون هناك عقد بي ى عل ن املضرور والدولة املد ا صلة أو رابطة ب ال توجد ف
يكون املضرور متوطنا بإقليم تلك الدولة، ويكون أساس اللجوء عمل إرادي من جانب املضرور، 

ي ٔالاوضاع العادية للمسؤولية الدولية، والحماية الدبلوماسية يكون ٔالاجن طالب أي أنّ  ه 
ا، بسبب ٔالاعمال ال تق ى  عل ي إقليم الدولة املد وم الحماية قد اعتدي عليه أو لحقه الضرر 

ى ال ن وتنسب إ ن املضرورا سلطات الدولة أو ٔالافراد العادي ي الصلة ب والدولة  دولة، وهذه 
ا ى عل   .19املد

ي مجال املسؤولية عن ٔالاضرار البيئية، حيث أّن  ر أّن هذا ال نجده  الشخص املضرور  غ
ر ال ي إقليم دولته أو إقليم دولة أخرى غ دولة ال قامت الذي لحقه ضرر بيئ قد يتواجد 
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ا إال العمل الضار بالنشاط البيئ الضار، أي أنّ  ن املضرور والدولة املشكو م ه ال توجد صلة ب
  .20فقط

ى القول أّن قاعدة استنفاذ طرق التقا الداخلية ال تبدو  وقد ذهب جانب من الفقه إ
ي  ئ عن أنشطة تلوث تمت  إقليم الدولة متطلبة عندما يتعلق ٔالامر بطلب إصالح ضرر نا

ي مدينة  ي قضية مصنع صهر املعادن  ا، وذلك مثلما حدث  ى عل  ، حيث أّن "ترايل"املد
ا ى عل ى إقليم الدولة املد ى إقليم  املضرورين لم يكونوا موجودين ع بل لحقهم الضرر ع

م، ولو تمكنوا من رفع الدعوى أمام محاكم كندا لكانت ستق تلك املحاكم بعدم  دول
  .21تصاصها لوقوع الضرر بإقليم خارج حدود كندااخ

ي املطالبة بالتعويض عن ٔالاضرار البيئية  هذا ويالحظ أّن  عدم وجوب توافر هذا الشرط 
  :يرجع لعدة أسباب أهمها

ر مأمون العاقبة أحيانا، - ي غ فذلك املضرور قد يخسر  ولوج املضرور طريق التقا الداخ
ا، ال قد تستند خصوصا إذا لم يكن نظامها القانوني  ى عل دعواه أمام قضاء الدولة املد
ى التلوث الضار،  ى مشروعية العمل أو النشاط الذي أدى إ يعرف فكرة املسؤولية املوضوعية إ

ي بعدم توفر أركان املسؤولية ا، وتدفع بالتا   .22وتنفي الخطأ من جان
ى تلك  إّن  - ي إقليم الدولة ال ارتكبت النشاط البيئ الضار يتطلب ذهابه إ عدم إقامة املضرور 

ى  ي، وهو الطرف ٔالاضعف اقتصاديا ؤالاو ا الداخ ى التعويض من قضا الدولة للحصول ع
  .23بالرعاية

ليه، إذا طبيعة شرط استنفاذ طرق التقا الداخلية ال تتعارض مع إمكانية الخروج ع إّن  -
ي هذا املع يقول  اقتضت ظروف الحال، فهو شرط ال تمليه قاعدة جامدة ال تقبل الاستثناء، و

ا محكمة العدل الدولية عام " لوترباخت"القا  رويجية ال نظر  1957ي قضية القروض ال
نية بخصوص طلب استنفاذ وسائل التقا الداخلية، فإّن ٔالامر ال يتعلق بمجّرد قاعدة ف"

 ّ ى وجه خاص، فإّن جامدة، إ رة من املرونة، وع تلك  ا قاعدة تطبقها املحاكم الدولية بدرجة كب
ي الواقع وسائل تقا فّعالة متاحة  ا  ي قضايا لم تكن ف ا  املحاكم قد رفضت التعويل عل

ر مختصة   .24وفقا لقانون الدولة املعنية أو للشروط السائدة فيه أو تكون املحاكم غ
را فإّن بعض الاتفاقيات الدولية تؤيد هذا الرأي، من ذلك اتفاقية املسؤولية املدنية عن  - وأخ

ا أجسام الفضاء لعام  ي املادة 1972ٔالاضرار ال تسب ى أنّ  11، حيث نصت  ا صراحة ع : هم
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ى دولة ٕالاطالق بمقت هذه الاتفاقية " ال يتطلب تقديم املطالبة بالتعويض عن الضرر إ
ن  ن أو القانوني استنفاذ أية وسائل داخلية متاحة سلفا للدولة املدعية أو لألشخاص الطبيعي

  .25الذي تمثلهم
  

ي الضرر الذي أصابه  يجب أالّ : ثالثا   يكون الفرد قد تسبب 
ي الجنسية وشرط استنفاذ طرق التقا    ى الشروط السالفة الذكر و إضافة إ

هناك شرط ثالث يجب توافره ح يتمتع الفرد بحماية دولته دبلوماسيا وهو أال يكون  الداخلية،
ي الضرر الذي لحق به، أي أنّ  ن الدولة الفرد طالب الحماية هو نفسه املتسبب  ك قوان ه لم ين

ي   .26املسؤولة ولم يبد أي نشاط يتعارض مع أحكام القانون الدو
ي قانون املسؤولية الدولية باسم نظرية هذا الشرط هو تطبيق للنظرية ا إّن  ملعروفة 

ٔالايدي النظيفة، وال تلزم أال تكون أيدي املج عليه ملوثة أو كان سببا للفعل الذي سبب 
  .27ضرراً 

ى أّن    ى معارضة جانب من الفقه الستلزام هذا الشرط استنادا إ سلوك  وتجدر ٕالاشارة إ
ي مم أثر السلوك  ارسة حق املطالبة الدولية لصالحه، وأّن املخالف ال يجب أن يمس حق دولته 

ى قبولها، أّما  ى موضوع الدعوى وليس ع ي أن ينحصر من وجهة نظرهم فقط ع املخالف ينب
رى أّن  ى عدم قبول املحكمة الدولية للدعوى  الفقه املدافع عن الشرط ف عدم توافره يقود إ

ن عنه ال ترفعها دولة املضرور لصالحه، ويمكن القو  ي نظر املدافع ل إذن بأّن هذا الشرط هو 
ن لوجوب توافره يعّد شرطا موضوعيا ي نظر املناهض ي، بينما هو  فبالنسبة ، 28هو شرط شك

ي دعوى الحماية  لألضرار الناشئة عن أنشطة بيئية فإّن  هذا الشرط ال يجد له محال 
ي كل الحاالت ال يكون سببا الدبلوماسية، ذلك أّن    .ي الفعل الذي سبب له الضرر  الفرد 

  
  وسائل ممارسة الحماية الدبلوماسية: املحور الثاني

ر الوسائل السياسية والوسائل          ي ءاجراإالقضائية أدوات الدولة ملباشرة  تعت ا املتمثلة 
ر ٔالاضرار ال أصابت رعاياها، واختيار استخدام أي من هذه الوسائل  الحماية الدبلوماسية لج

روك ملحض إرادة الدولة واختيارها، فلها أن تبدأ باستخدام الوسائل السياسية ثم  هو أمر م
ى الوسائل القضائية، ولها أن تبادى من البداية  ي حالة عدم جدواها باللجوء إ ا  تعق
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ن من  ي وقت واحد باستخدام الوسائل القضائية، كما لها أن تستخدم النوع هذه الوسائل 
اع يت، وسن29ضمانا لسرعة حسم ال ى هذه الوسائل كما ي   :طرق إ

  
ي العام : أوال ي القانون الدو   الوسائل السياسية للحماية الدبلوماسية 

ا دولة أو هيئة  ا دولة ثالثة أو وساطة تقوم  ي حميدة تقوم  ي هيئة مسا تكون هذه الوسائل 
ي دولية،   :أو عن طريق التوفيق أو التحقيق كما ي
ي الحميدة -1 ي قيام دولة أخر أو :املسا و أمنظمة دولية  ي إجراء للتسوية السلمية تتمثل 

ن، وال  ن متنازعت ن دولت ي دبلوماسيا ألجاد سبيل لالتفاق ب شخصية ذات مكانة بالس
ي تسوية ال ي الحميدة طرفا وال يتدخل  ى اع، وإنّ يكون القائم باملسا ما يقتصر دوره ع

ى تسويته ي إ  30إثارة الس
ن دول :الوساطة  -2 اع القائم ب ي إليجاد تسوية ال ا قيام دولة ثالثة بالس ن يقصد  ت

ن، وللدولة الثالثة  ي املفاوضات اأمتنازعت رك  ن و ن تش ن املتنازع ن الطرف أن لدائرة ب
اع رح حل لل  31.تق

ر من شخص مهمته تق نظام التحقيق  :التحقيق -3 ى لجنة تتكون من أك هو أن يعهد إ
ا ن، لكن دون حقائق ٔالامور املتعلقة بال ن الدولت ن تعلن بأي طريقة الطرف أع القائم ب

اع، و  ي صاحبة الذي تقع عليه مسؤولية قيام ال  ختصاصالا لكن الدول املتنازعة 
ي استخالص النتائج وتسوية املوضوع إّم  ى التحكيمإّم مباشرة و ا ٔالاصيل   32ا باللجوء إ

ى لجنة بقصد هو إحالة ال  :التوفيق -4 اع، دون أن أاع إ راحات لتسوية ال ن تقدم اق
ن الوساطة والتوفيق من حيث الهدف  رحات صفة إلزام، هناك تقارب ب يكون لتلك املق

ما يختلفان من حيث أّن  اع بطريقة ودية، بيدا أ ى حل ال الوساطة تعمل  وهو التوصل إ
ن أّن  ى ح ما، ع اع للقيام بمفاوضات مباشرة بي ي ال ى جمع طر التوفيق يتم  ع

ا  ا لتقوم بفحصها ودراس ا الدول املتنازعة مشكل بواسطة لجنة محايدة تحيل إل
اع راح الحلول املالئمة لل  .33والتحقق من وقائعها ثم اق

ى أّن     ا ٔالاجهزة الداخلية للدولة من رئيس  وتجدر الاشارة إ هذه الوسائل السياسية تقوم 
ا البعثات الدبلوماسية والقنصلية   .دولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما قد تقوم 
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  الوسائل القضائية للحماية الدبلوماسية: ثانيا
ن الدولة الو  إّن  ى الوسائل القضائية يتم بالر املتبادل ب طنية للمواطن املتضرر اللجوء غ

ن هما ي نوع   34:والدولة املسؤولة عن الفعل الضار، وتنحصر الهيئات القضائية 
تتعدد أشكال الحكيم الذي يمكن اللجوء إليه بصدد الحماية : هيئات التحكيم الدولية  . أ

ى لجنة  ن محكمة التحكيم الدائمة ومحكمة التحكيم الخاصة إضافة إ الدبلوماسية ب
 .ختلطةالدعوات امل

ي تتمثل املحاكم الدولية: املحاكم الدولية   . ب ى وظيفة القضاء الدو ي محكمة  ال تتو
ى  العدل الدولية، املحكمة الدولية لقانون البحار وغرفة منازعات قاع البحار بإضافة إ

 .بعض املحاكم الاقليمية
  

رتبة ع: املحور الثالث اعات البيئية ى رفع دعوى الحماية الدبلوماسيةٓالاثار امل   ي ال
هناك شخص  إذا ثبتت املسؤولية الدولية عن طريق دعوى الحماية الدبلوماسية، فإّن   

ي قد تخلّ  اماته، وذلك بامتناعه عن القيام بما من أشخاص القانون الدو ف عن الوفاء بال
ا املحكمة الدائمة  للعدل يفرضه القانون مما يفرض تطبيق القاعدة العامة ال أشارت إل

ي قضية مصنع  ي  من املبادئ العامة : "، حيث قررت هذه القاعدة العامة أّنه"شورزوف"الدو
ي أّن  ام بالتعويض،  للقانون، وكذلك من مبادئ القانون الدو ام ينشأ عنه ال ٕالاخالل بأي ال

ى ذ ومن ثم فإّن  ي الاتفاقية ع لك، وهذه التعويض هو البديل لإلخالل بأي اتفاقية ولو لم ينص 
ن بعضها ن الدول وب ، ثم أضافت "ي النتيجة الطبيعية ألي إخالل بأي تعهدات قائمة ما ب

ى قدر ٕالامكان–يتحتم أن يشمل التعويض : "املحكمة أّنه ر القانوني  - ع جميع نتائج العمل غ
ى ما كان يجب أن يكون عليه لو لم يرتكب هذا العمل   .35ويعيد املوقف إ

ي، حيث تع   ى التعويض املا ي مجال ٓالاثار ع ر هذه الصورة من سوف نقتصر الحديث  ت
ي ٔالا  ر الضرر، التعويض  ى ج ي، وذلك ملا يتسم به من القدرة ع ي الواقع العم وسع انتشارا 

ى أّن  ي الصورة ٔالا  عالوة ع ى ما كانت عليه ليست ميسورة دائما، بل إعادة الحال إصلية و
ا  تحالة مادية أو قانونية، ولهذا يظّل يصادفها اس ي، ومن أمثلة البديل ٔالامثل ع هو التعويض املا
ا الدولة املادية هالك السفن أو ٔالا الاستحالة ر املشروعة ال مارس شخاص من جراء ٔالاعمال غ

ي ال  ى غابات املسئولة، وهذا ما أكدت عليه أحكام التحكيم  م ردوب قليإاع اليوناني البلغاري ع
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ي من إعادة الغابات ال تم قطعها إه ال يمكن ٔالاوسط بأنّ  ى عليه بما يطالب به املد لزام املد
ر مشروعة، ألنّ  ى وأنّ بطريقة غ ا للصورة ٔالاو ه ليس للطرف املضرور سوى حق ه يستحيل إعاد

رضية اإطالبة بالحكم بنوع آخر من أنواع امل ي أو ال ، 36ملناسبةصالح الضرر كالتعويض املا
يإوسنحاول التطرق  ي أوال، وطريقة تقديره ثانيا كما ي   : ى مفهوم التعويض املا

  
ي: أوال   تعريف التعويض املا

ر املشروع، ألّن  ي تقدير التعويض عن العمل غ ي هو ٔالاصل  ر التعويض املا للنقود  يعت
وظيفة إصالح الضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوع الضرر جسديا أم ماليا أم معنويا، 

ى أنّ  ي ع ى عليه مبلغا معينا من النقود للمضرور : " هوعليه يمكن تعريف التعويض املا دفع املد
ن من املإ" ويقصد به ، 37"كتعويض له عّما أصابه من ضرر  ال بناء جراء يتضمن دفع مبلغ مع

ي آخر الذي  ي لصالح شخص دو ي حق أحد أشخاص القانون الدو ى ثبوت املسؤولية الدولية  ع
صالحها عينا بإعادة الحال إما لحق رعاياه من أضرار استحال  تب الحماية الدبلوماسية إلصالح

  .38ى ما كان عليهإ
ي سّد  ي أهمية خاصة  ا إعادة الحال  الثغرات ال ال يمكن أن وللتعويض املا ما ى إيفي 

ي ظّل  ا تحديد قيمة املبالغ املالية الالزمة إ كان عليه، ويتم تقديره  جراءات وضمانات من شأ
ى وقوع التصرف الضار،  ا التعويض عن فقد الربح الذي ترتب ع را كامال، بما ف ر الضرر ج لج

ي من خسارة وما فاته من كسبأي أنّ    .39ه يشمل ما لحق املد
  

ي الالحق باملتضررين: ثانيا   تقدير التعويض املا
ي فالعالقة عند تقدير  إّن   ى املطالبة الدولية لصالح رعاياها، وبالتا ي ال تتو الدولة 

ا، ومن هنا فإّن قواعد القانون  ى عل ن الدولة املدعية والدولة املد ي العالقة ب التعويض 
ي عالقة الدولت ا  ي املعمول  ى تقدير التعويض، الدو ي ال تطبق ع ا  ى عل ن املدعية واملد

ا ؤالاجن املضرور، وذلك باعتبار أّن  ى عل ن الدولة املد  وليس القواعد ال تحكم العالقة ب
ى جانب إصالح  ر املشروع، ومن هنا فه تطالب إ ي املضرور ٔالاول من العمل غ دولة ٔالاجن 

ي  ا بحقها  ا من أضرار تختلف عن تلك ال تصيب رعاياهاالضرر ملواطن ، 40التعويض عّما أصا
ي جوهره للضرر الذي  ذلك أّن  ى الفرد املضرور ال يمكن أن يكون مطابقا  الضرر الواقع ع
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ا حمايته دبلوماسيا، فهو ال يعدو أن يكون مقياسا مناسبا للتعويض  تتحمله الدولة املطلوب م
ي املقام ٔالاول وليس  املستحق للدولة، حيث أّن  ي مصلحة الدولة  ا الضرر  املصلحة ال أصا

ي ال يمكن اعتبار قيمة الضرر الذي أصاب الفرد مطابقا ملقدار الضرر  حق الفرد التابع لها، وبالتا
ر أّن  ي الاعتبار قيمة أنّ  يذلك ال ينف الذي تحملته الدولة، غ ه لتقييم الضرر يجب أن يأخذ  

ا الضرر وال يملكها الفرد الذي طلب التعويض املمتلكات وا لحقوق واملصالح ال أصا
  .41لصالحه
ى أّن    ي يكون  وتجدر ٕالاشارة إ تقدير قيمة التعويض الواجب دفعه طبقا للقانون الدو

ي حساب مبلغ التعويض، استنادًا  للقا أو املحكم، حيث تلعب السلطة التقديرية دورا مهما 
ى املبادئ وا ي أو أية قواعد أخرى تحكم اختصاص املحاكمإ ى ، 42لقواعد العامة للقانون الدو ع

ى املضرور، حيث يتم تحديد أنّ  ه يجب أن يتناسب مقدار التعويض مع ٔالاضرار ال وقعت ع
اع أو عن طريق التحكيم، أو بقرار من القا  ن أطراف ال مبلغ التعويض إّما باالتفاق ب

اع ي قواعد تفصيلية تحكم تقدير مبلغ التعويض لذا املعروض عليه ال ، ولم يضع القانون الدو
فإّن الضابط الوحيد الذي يرشد القا هو مقدار الضرر الواقع حيث يتحدد مبلغ التعويض 

  .43طبقا لهذا املقدار
توزيع التعويضات املستحقة يخضع للسلطة التقديرية للدولة طبقا ملا  هذا ويالحظ أّن 

ي ولم  هو مستقّر  ي إطار القانون الداخ ي، فهذه مسألة داخلية تدخل  ي العمل الدو عليه 
ي ح ٓالان ا القانون الدو   .ينشغل 

ي فال يجوز للمحكمة أن تأمر بأداء هذه التعويضات لألشخاص املضرورين  وبالتا
ن، وذلك ألّ  ي رفع دعوى الحماية الدبلوماسية وليسوا ٔالاصلي م صفة  أطرافا م ليست لد

  .44فيه
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  خاتمة
ي الخارج من ٓالاثار    اية الورقة البحثية واملعنونة بالحماية الدبلوماسية للرعايا  ي 

ى مجموعة من  ي، توصلنا إ ن الاتفاقيات الدولية والعمل الدو الناتجة عن التلوث البيئ ب
  :النتائج والتوصيات

 ر الحماية الدبلوماسية ى ممارسة  تعت ر من خاللها الدولة ع وسيلة فعالة تع
 .اختصاصها الشخ اتجاه رعاياها املتضررين

 موافقة دولته فهو  بالضرورة وجوبطلب الفرد حماية دولته دبلوماسيا ال يع  ّن إ
ا  .حق خاص 

  ى مجموعة من الوسائل تتنوع ي ممارسة الحماية الدبلوماسية ع ن الدولة  تستع
ن السياس  .ية والقضائيةب

  اعات البيئية تختلف عن  إّن ي مجال ال شروط رفع دعوى الحماية الدبلوماسية 
اعات ي ال  .با

ي ٔالا  ى مجموعة من التوصياتو ر توصلنا ا   :خ
  نظرا للعالقة ال تربط ٔالاجن بدولته ٔالاصلية فال بد من فرض قبول الدولة طلب

 .يس له صفة التقا أمام املحاكم الدوليةالفرد ل الحماية الدبلوماسية، خاصة أّن 
  ،ي، بحيث تكون قواعده ملزمة وثابتة خاص بالحماية الدبلوماسية وضع نظام قانوني دو

ي  ا من أجل ضمان حقوق الرعايا ٔالاجانب  يتضمن تحديد معاملها وإزالة الغموض بشأ
 .الخارج

 اصة شرط استنفاذ يجب تجنب بعض الشروط لقيام دعوى الحماية الدبلوماسية، خ
ي حق املتضررين  .طرق التقا الداخلية ملا فيه من إجحاف 

  رتبة عن ٕالاضراراملسؤو بالبيئة ذو طبيعة خاصة، مما يتوجب وضع شروط  لية الدولية امل
  .خاصة لطلب الحماية الدبلوماسية تتالءم وخصوصية هذه املسؤولية

 ر واضحة لتقدير التعويض الناتج عن دعوى الحماية الدبلوماسية وجوب  .وضع معاي
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  : الهوامشقائمة 
                                                 

ن الشخص طالب الحماية الدبلوماسية والدولة الحامية"مريم حمو صائنة ،  1 ، مجلة الفقه والقانون ، "رابطة الجنسية ب
 .85، ص 2016جانفي  تصادية والاجتماعية، جامعة وجدة،الكلية القانونية والاق، 39العدد 

ضة العربية، 2 ي الخارج، دار ال ن حنفي عمر، دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة    .36، ص 2005مصر،  حس
ضة العربية، القاهرة،  3 ي العام،  دار ال ي القانون الدو  .709، ص 2005أحمد أبو الوفا، الوسيط 
ضة العربية، القاهرة،  4 ي للبيئة، دار ال رين، القانون الدو  .401، ص 2006محسن أفك
ن، 5 ، الوثيقة رقم 2/01/2008قرار الجمعية العامة حول تقارير اللجنة السادسة  الجمعية العامة، الدورة الخامسة والست

(A/ RES/62/67 02، ص. 
 .160، ص 2012مصر، ،أسامة فرج أحمد الشويخ، التعويض عن الضرر البيئ العابر للحدود، منشأة املعارف  6

  .41املرجع نفسه، ص   7
 .85سابق، ص الرجع املمريم حمو صائنة ،  8
 ا ّ ى أ ي الجنسية، حيث عّرفت ع ي الدولة: "تعددت التعاريف ال قيلت  ن  ن الشخص والسكان املقيم ، "عالقة تبعية ب

 .Btiffol et lagarde, droit international privé, 7ed, T1, paris, 1981, p 60  :أنظر
رين، مرجع سابق، ص  9  .402محسن أفك

ي املسؤولية الدولية عن ٔالاضرار نظرا"أحمد عبد الكريم سالمة،  10 ي الحماية الدبلوماسية ودور فكرة الجنسية  ت 
 .284، 283، ص 2004، جويلية 12أكاديمية شرطة دبي، السنة ،02العدد ، مجلة ٔالامن والقانون ، "البيئية

ضة العربية، القاهرة، مصر،  11 ي التشريعات البيئية، دار ال  .173، ص 2010جمال محمود الكردي، دراسات 
ي القراءة  12 ا لجنة الصياغة  ي، عناوين ونصوص مشاريع املواد بشأن الحماية الدبلوماسية اعتمد لجنة القانون الدو

 .2، ص A/CN.4/L.684، وثيقة رقم2006، سنة 58الثانية، الدورة 
 .285سابق، ص الرجع املأحمد عبد الكريم سالمة،  13
 .174ابق، ص سالرجع املجمال محمود الكردي، 14
ن حنفي عمر، 15  .وما بعدها 50، ص املرجع السابقحس
 ر هاندل ي قضية أن ي  لقد باءت بالفشل محاوالت كل من سويسرا و الواليات املتحدة ٔالامريكية  ي تجنب قاعدة الاستنفاد 

ا أو  ر مشروعة ملواطن ي أثناء معاملة غ اكها  ر وتطبيق معاهدة أدى ان ري يتعلق بتغي ا املتعلق بإصدار حكم تفس طل
ي حقيقة مطالبة دولة نيابة عن أحد رعاياها ت املحكمة أن ٔالامر ال يعدو إال أن يكون   .نتيجة لذلك، وقد تن

 .175سابق، ص الرجع امللكردي، جمال محمود ا 16
ن حنفي عمر، : أنظر أيضا. 289 -288سابق، ص الرجع املأحمد عبد الكريم سالمة،   17   .54سابق، ص الرجع املحس
رين،  18  .405 -404سابق، ص الرجع املمحسن أفك
 .289سابق، ص الرجع املأحمد عبد الكريم سالمة،  19
رين،  20  . 405سابق، ص الرجع املمحسن أفك
 .290سابق، ص الرجع املأحمد عبد الكريم سالمة،  21
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رين،  22  .406-405سابق، ص الرجع املمحسن أفك
 .290سابق، صالرجع املأحمد عبد الكريم سالمة،  23
 .192املرجع نفسه، ص  24
رين،   25  .406سابق، ص الرجع املمحسن أفك
 .178سابق، ص الرجع املجمال محمود الكردي،  26
 .708سابق، ص الرجع املالوفا، أحمد أبو  27
 .179سابق، ص الرجع املجمال محمود الكردي،  28
ي العام، أطروح 29 ي ظل القانون الدو ي الخارج  ا  ي، حماية الدولة ملواطن ي خلدون بن ع ة  دكتوراه  جامعة جيال

  .98، ص 2017- 2016، سيدي بلعابس، اليابس
ى خالد دبيس،  30 ، قانون عام، جامعة كربالء، 20، العدد مجلة أهل البيت، "قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها"ع

  .482العراق، ص 
  .483املرجع نفسه، ص  31
ي،  32   .111سابق،  ص الرجع املخلدون بن ع
ى خالد دبيس،  33   .483سابق، ص الرجع املع
  .483املرجع نفسه، ص  34
ن مطرقة (املسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة  معمر رتيب محمد عبد الحافظ، 35 النفايات الخطرة ب

ضة العربية، القاهرة،)الفساد وسندان العوملة ي للبيئة، دار ال ي إطار القانون الدو  .471، ص 2007، دراسة تحليلية 
ن حنفي عمر، املرجع السابق، ص   36   .254حس
، كلية الحقوق، بغداد، العدد مجلة أهل البيت، "دعوى التعويض عن الضرر البيئ"حسن حنتوش رشيد الحسناوي، 37
ر 13  .77، ص 2012، سبتم
ي، املرجع السابق، ص  38   .244خلدون بن ع
  244املرجع نفسه، ص  39
ضة العربية،  40 ي، دار ال ي نطاق القانون الدو القاهرة، عبد السالم منصور الشيوي، التعويض عن ٔالاضرار البيئية 

 .39، ص 2008
 .298 -297سابق، ص الرجع املجمال محمود الكردي،  41
 .888سابق، ص الرجع املأحمد أبو الوفا،  42
ا 43 ى دور  -عبد العال الديربي، الحماية الدولية للبيئة وآليات فض منازعا دراسة نظرية وتطبيقية مع إشارة خاصة إ

 .88، ص 2016القاهرة، مصر  لقومي لإلصدارات القانونية،ركز ااملحكمة الدولية لقانون البحار، امل
 .186سابق، ص الرجع املأسامة فرج أحمد الشويخ،  44
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ي الخارج من ن  ن لحقوق ٕالا آليات حماية الجزائري   *نسانخالل العهدين الدولي

  
 )1( عبد الن مصطفى

 ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1(
  .غرداية جامعة

  :لخــــصامل
ى جملة من املضايقات و التصرفات إيتعرض عادة رعايا الدول املتواجدين بالخارج 

 . العنصرية ال تجعلهم يطلبون الحماية من دولهم الاصلية
ن لحقوق  ى العهدين الدولي ي ٕالاو لقد سعت الجزائر منذ توقيعها ع ، 10/12/1968نسان 

ى رعاياها املوجودين بالخارج إ ا ع ي ى بسط حماي  .وربا أ، سيما 
ن املوجٓالاملناقشة الدراسة تأتي هذه  ي دين  و ليات القانونية  لحماية الرعايا الجزائري

ن لحقوق  ما من قبل الامم املتحدة عام  ٕالاالخارج من خالل العهدين الدولي نسان املصوت  عل
1966. 

    :املفتاحيةالكلمات 
ن،العهدين  ،الجزائر  .املتحدة ٔالاممنسان، ٕالاحقوق  الدولي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 19/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Mechanisms to Protect Algerians Abroad Through International Human Rights 
Covenants 

Abstract: 
Citizens of countries abroad are often subjected to a number of harassment and 

racist practices that require them to seek protection from their countries of origin. 
Since its signing of the two International Covenants on Human Rights on 

December 12, 1968, Algeria has sought to extend its protection to its nationals 
abroad, especially in Europe. This paper discusses the legal mechanisms for the 
protection of Algerian nationals abroad through the International Covenants on 
Human Rights By the United Nations in 1966. 
Key words: 
Algeria, Covenants International, Human Rights, United Nations. 

 
Les Mécanismes de protection des Algériens à l'étranger par le biais des pactes 

internationaux relatifs aux droits de l'homme 
Résumé : 

Les citoyens des pays étrangers sont souvent soumis à un certain nombre de 
harcèlement et de pratiques racistes qui les obligent à rechercher la protection de 
leurs pays d'origine. 

Depuis la signature des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme le 
10 décembre 1968, l'Algérie a cherché à étendre sa protection à ses ressortissants à 
l'étranger, notamment en Europe. 

Ce document traite des mécanismes juridiques pour la protection des 
ressortissants algériens à l'étranger par le biais des deux pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme adoptés par les Nations Unies en 1966. 
Mots clés:  
Algérie, Pactes internationaux, Droits de l'homme, Nations Unies. 

  مقدمة
ي جسدت املبادئ العامة لحقوق ٕالانسان الحماية الدولية للفرد  ى الصعيد الداخ ع

ي ، و  ظهر و  ،تكرست هذه الحماية بواسطة ٓالاليات القانونية املتصلة بالصكوك الدوليةوالدو
ي ٕالاعالن العامي لحقوق ٕالانسان املصوت عليه من قبل منظمة ٔالامم املتحدة    .1هذا جليا 

ى موضوع الحقوق و  ي بسط الرقابة الدولية ع لقد واصلت الهيئة الدولية جهودها 
ن لحالدول امللتوية تحت لوأالاساسية لإلنسان بدفعها ا قوق ، بإقرارها ملشروع العهدين الدولي
ريطانية العظم آنذاك  ،1947ٕالانسان  وذلك منذ سنة  ن قدم ممثل اململكة ال ى لجنة ح إ

ي الدول ملناقشته، ، نص ملشروع اتفاقية دولية ثم عرض هذا اعصياغة املشرو  ى ممث ملشروع ع
ن لحقوق ٕالانسان و    . بذلك ظهرت ٔالارضية القانونية ملا أصبح يعرف بعد ذلك  بالعهدين الدولي
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سية ال الحقوق ٔالاساحقوق ٕالانسان بجملة من املبادئ و لقد جاء العهدان الدوليان لو 
ي ترق و انتشرت  انتشار ال ي يخوض  ى ذلك، أصبح الحديث الدو فاصيله كلما دعت الضرورة إ

ي مختلفسيما عندما يتعرض املهاجرون و  ى الالجئون  ى املضايقات وإ ش  أنحاء املعمورة إ
ى  ٔالامثلةحبيسة بعض التصرفات وٕالاجراءات، و ال تجعل حقوقهم التصرفات املشينة و  ع

رة و  ى سبيل امل نأخذذلك كث ي الخارج ثال ال الحصرع   .، ما يتعرض له الرعايا الجزائريون 
ى عكس و  ي دولٔالا ع نهم و فراد املوجودين  ى القوان ى إ  الذين يخضعون بالدرجة ٔالاو

ى ّن إؤالانظمة ال تصدرها دولهم، ف ن إ ي الخارج يجدون أنفسهم خاضع ن  رعايا الدولة  قوان
ي إطار الاختصاص البلد الذي يتواجدون فيه ي مسائل محددة  م  ن دول ى قوان ، إضافة إ

م    . الشخ لدول
ن بالخارج، و  هذه دف أمام ٕالاشكالية القانونية ال يطرحها وضع الرعايا الجزائري

ن بالخارجملناقشة ٓالاليات القانونية لح دراسةال ى العهدين ماية الرعايا الجزائري ، بناءا ع
ن للح الثقافية من و  والاجتماعية الاقتصاديةوالحقوق  ،جهة والسياسية منق املدنية قو الدولي

  .جهة أخرى 
ى املحاور التالية ،ملو  ر ثالثة مباحث و  عاجلة املوضوع ارتأينا أّن نقسم البحث إ   : ذلك ع

ن لحقوق  :ٔالاول ملبحث ا   .ٕالانساننبذة تاريخية عن العهدين الدولي
ن بحقوق  1966صوتت منظمة ٔالامم املتحدة سنة  ن خاص ى عهدين دولي  ٕالانسان،ع

 والاجتماعية الاقتصاديةوالثاني يتعلق بالحقوق  ،يتعلق بالحقوق املدنية والسياسيةٔالاول 
ى والثقافية ر  دراسة، سنتطرق إ ن العهدين ع ن التالي   :الفرع

ي الخاص بالحقوق ا العهد: الفرع ٔالاول    السياسيةملدنية و الدو
ي للحقوق املدنية والسياسيةيعت ا ر العهد الدو ، معاهدة دولية متعددة ٔالاطراف اعتمد

تلزم  ،1976/ 23/03دخلت ح التنفيذ يوم و  16/12/1966الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
ا ن إل رموا الحقوق املدنية والسياسية أ هذه املعاهدة ٔالاطراف املنتم ي لألفراد و ن يح يستوي 

ن و  ذلك ٔالافراد ن املقيم ر املقيم ي أغ   2.قليم دولة أخرى إي رعايا الدولة املتواجدين 
ن تقارير سنوية أ، ومعلوم 3يتم رصد العهد من قبل لجنة ٔالامم املتحدة لحقوق ٕالانسان

ى مجلس حقوق ٕالانسانو  م التابع لألم منتظمة تعد من قبل لجان متخصصة تقدم سنويا إ
ي الدول سواء تعلق ٔالامر املتحدة و  ى وضعية حقوق ٕالانسان  ا إ ن  هذه التقارير يشار ف باملقيم
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ن، و أي رعايا الدولة أ ر املقيم ي للحقوق املدنية و السياسو غ ية يلزم تجدر ٕالاشارة أن العهد الدو
ي املعاهدة ي بعد عام من الا كل دولة طرف  ي العهد، تقديم تقرير أو ، ثم كلما طلبت نضمام 

ي السنة ، وتجتمع اللجنة و 4اللجنة    .تعقد عادة ثالث دورات 
  خلفية إبرام العهد -1
ي للحقوق املدنية  يذكر أّن و   يالعهد الدو نفس العملية ال انبثق  والسياسية يجد جذوره 

رح إعالن الحقوق ٔالاساسية للرجال  ا ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، إذ اق مر سان ي مؤتعل
ي الاقتصادين يقوم املجلس أ، 1945فرانسيسكو عام  ، بصياغة التابع لألمم املتحدة والاجتما

ي شكل معاهدة تكون مفتوح الالصقة بالفرد و  مواد تتعلق بالحقوق املدنية ٔالاساسية يتم ذلك 
ي و  لالنضمام من كل رهاالدول التابعة للمنتظم الدو   .من غ

ي للحقوق املدنية والسياسية يالدول ٔالاطراف  ّن إ     ى العهد الدو ا تلك ال تقع ع ، بما ف
ر نأاملشمولة بالوصاية، يجب  عاتقها مسؤولية إدارة ٔالاقاليم ى تحقيق حق تقرير املص  تعمل ع

ر املتمتعة بالحكم الذاتيأو  رم هذا الحق وفقا لألحكام غ    5.ن تح
ن الدول  هيذكر أنّ و       ى قامت عدة خالفات ب ي وقت عرض لجنة  املنتمية إ املنتظم الدو

ائي للعهدين ي الحماية، هل تكون الحقوق  ، خصوصا حول ٔالاسبقيةالصياغة املشروع ال
رح م الحقوق املدنية والسياسية، وأ والاجتماعية الاقتصادية ر تبنت ٔالامم املتحدة املق ي ٔالاخ

ى وحقوق مدنية  ،ثقافية من جهةية و اقتصادية واجتماع املتضمن تقسيم هذه الحقوق إ
ى الحقوق املدنية  والاجتماعية الاقتصادية، وتم تقديم الحقوق سياسية من جهة أخرى و  ع
  .السياسيةو 

رو  ي ٔالاخ ر  ي للحقوق املدنية والسياسيةأ نش ي نفس الشكل الذي ن العهد الدو ، جاء 
ى ديباجة وثالثة و  صيغ به ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان ن مادة خواحتوى ع  تنقسم) 53(مس

 .أجزاء) 06(ى ستة إ
  

  مضمون العهد -2
ي نقوم   ي بعض التفصيلبتقديم فيما ي ا العهد الدو للحقوق  حول املواد الذي جاء 

  .والسياسيةاملدنية 
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رف الجزء ٔالاول    ي )  01املادة (يع رحق جميع الشعوب  ي  تقرير املص ي ذلك الحق  بما 
والثقافية وإدارة  جتماعيةقتصادية وٕالا ٕالاومتابعة ٔالاهداف " تحديد مركزها السياس بحرية"

  .مواردها الخاصة
ى تلك  اما ع ي أن ال يحرم من وسائل عيشه وتفرض ال ي حق الشعب  رف   كما يع
ر املتمتعة بالحكم الذاتي واملستعمرات  ٔالاطراف ال ال تزال مسؤولة عن الحكم  ٔالاقاليم غ

ر ي تقرير املص رام حقهم    .لتشجيع واح
رف  تنفيذيلزم ٔالاطراف للتشريع عند الضرورة ل)  5-2د من  املوا(الجزء الثاني   الحقوق املع

ر الوسائل القانونية و  ي هذا العهد وتوف اك لتلك الحقوق كما  الفعالة  للكشفا   عن أي ان
راف بالحقوق  يشجع دون تمي من أي نوع كالتمي بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو "الاع

روة أو امليالد اللغة أو الدين  ي أو ال ر سياس أو ٔالاصل القومي أو الاجتما أو الرأي سياسيا أو غ
م يتمتعون باملساواة مع النساء" أو أي وضع آخر   . وضمان أ

ر العهد من جهة أخرى  ي الحياة والحرية أّنه، كما يش يمنع و  ال يجوز املساس بالحق 
ي شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين  التعذيب ي للقانون والحق  والرق والتحرر بأثر رج

  .الخ..
ى   – 06املواد من (الجزء الثالث   الحق  يسرد الحقوق نفسها، وتشمل هذه الحقوق،) 27ا

ي الحماية من الرق و  ي الحياة والحرية والحق  ي شكل، الحق  التعذيب  ي السالمة الجسدية 
 :6)  06،07،08اد املو (

   ي القانون تشكل حقوق إجراءات التقا السليمة واملحاكمة :  العدالة ٕالاجرائية 
ة  راءةالعادلة وال راض دائما قرينة ال راف بالفرد  كشخص أمام القانون  واف  14املواد (والاع

 .)16و  15و 
  ي شكل من أشكال حرية التنقل ر وتكوين  والدينوجدان وال والفكرالحرية الفردية  والتعب

ي  ى الجنسية والحق  ي الحصول ع  الخصوصيةالجمعيات والتجمع وحقوق ٔالاسرة والحق 
 .)24 – 17و  13و  12(املواد )

 ى الكراهية القومية أو الدينية ال تشكل  ،حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إ
ى التمي أو العداوة أو العنف بموجب القانون   تحريضا ع

 ى امل ي الحصول ع ي ذلك الحق   .)25املادة ( حق التصويتشاركة السياسية بما 
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  27و  26املواد (واملساواة أمام القانون عدم التمي وحقوق ٔالاقليات(. 
  .تشمل العديد من هذه الحقوق ٕالاجراءات املحددة ال يجب اتخاذها لتحقيقها

يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق ٕالانسان وٕالابالغ ورصد ) 45 -  28املواد (الجزء الرابع  
ى تنفيذ . العهد ن ٔالاطراف ع اعات ب راف باختصاص اللجنة لحل ال كما يسمح لألطراف باالع

  .)42و  41املادتان (العهد 
ى ) 47-46املواد (الخامس الجزء  ره ع ي عملية يوضح أن العهد ال يجوز تفس التدخل 

روة بشكل كامل وبحرية "لألمم املتحدة أو  ي التمتع والانتفاع بال حق أصيل لجميع الشعوب 
  ."ومواردها الطبيعية

 .يحكم بالتصديق ودخول ح النفاذ وتعديل العهد) 53- 48املواد (الجزء السادس  
 

ي الخاص بالحقوق : الفرع الثاني    .الثقافيةو  والاجتماعية الاقتصاديةالعهد الدو
ي الخاص بالحقوق يعت ، إحدى الاتفاقية ةوالثقافي الاجتماعيةو  الاقتصاديةر العهد الدو

هو اتفاقية دولية ملزمة بموجب قرار ي ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، و الدولية الواردة 
ي  )1د ( 2200الجمعية العامة رقم  لتنفيذ يوم و دخل ح ا 16/12/1966و املؤرخة 

03/01/19767 .  
  
  :العهدمضمون  -1

ى عدة أجزاء، و يتألف هذا العهد  ن مادة موزعة ع ي من ديباجة وإحدى وثالث جاء 
ا إذ ترى هذه الدول أّن ٕالاقرار  ،ول ٔالاطراف إلبرام هذه الاتفاقيةالديباجة تحديد دوافع الد

ي حقوق متساوية و لجمي م و ا ميثاق ٔالاممع البشرية من كرامة أصلية ف  ثابتة كما نص عل
ر الهدف ٔالاسم من إبرام هذه املتحدة   .املعاهدة، يعت

ى تعزيز حقوق ٕالانسان ام الدول وفقا للميثاق ع ى ال ر الديباجة من جهة أخرى، إ  كما تش
رامها وهذا يستلزم اعتبار هذه الحقوق، حقوقا دولية وليس ن  واح حقوقا داخلية تخضع للقوان

  .الداخلية للدول 
ى الجماعة و و  ى ع ي مادته ٔالاو ي العهد  ة عن حقوق لقد جاء التنصيص  ي حقوق مم

ى و  ي املواد ٔالاو رك عٔالافراد، حيث جاء  رها واملساواة  الثانية ال ي تقرير مص ى حقوق الشعوب 
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ي اوعدم التمي بي ي التصرف الحر  ى حقوق الشعوب  ا ، كما تطرقت أيضا إ مواردها و ثروا
  .الطبيعية 

ى مجموعة أخرى  ر تلك من الحقوق تتعلق باألفراد و  كما نص العهد ع تجاوز بكث
ا  ي العمل الذي  قرّ أي ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، فقد املنصوص عل ي الحق  العهد الدو

ي ، وواجب الدول ٔالا ي أّن تتاح له إمكانية كسب رزقهيشمل ما لكل شخص من حق  طراف 
ن املمارسة الكاملة لهذا الحق     8.تام

ي تكوي قرّ أومن جهة أخرى،  ي تعهد الدول ٔالاطراف بكفالة حق كل شخص  ن العهد الدو
راك مع آخرين و ى النقابة ال يختارهي الا النقابات باالش ي  كذا، و انضمام إ إنشاء حق النقابات 

ي ٕالاضراب و  اتحادات   .9الخ ....كذا الحق 
  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -2

ي للحقوق  ر عملية من  والاجتماعية الاقتصاديةنص العهد الدو ى تداب ذ البنود جل تنفيأع
ا العهد ر من، و ال يحتوي عل ن هذه التداب  والاجتماعية الاقتصاديةاء لجنة الحقوق ، إنشب

يوالا  قتصاديالاالقرار الصادر عن املجلس  الثقافية بموجبو  الصادر  17/1985رقم  جتما
ا مجموعة العمل املكونة من أ، وذلك من 1985ماي  28بتاريخ  جل تجاوز الصعوبات ال واجه

 الاقتصاديمن طرف املجلس  1978تشكلت سنة ل اي العهد و خمسة عشر دولة طرف 
يوالا     .املتحدةالتابع لألمم  جتما

ا بحيث ال تكتفي ، هو توسيع اختصاصااللجنة املذكورة الهدف ٔالاساس من تشكيل إّن 
ى مراقبة امتثال ، كما كان عليه بدراسة التقارير ي مجموعة العمل، لكن لتعمل ع الشأن 

ي العهدو  ا  ا املنصوص عل اما   . تطبيق الدول ٔالاطراف الل
لس الاقتصادي تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا ينتخبون ملدة أربعة سنوات من املجو 

ي مجال حقوق ٕالانسان  ن  راء املختص ن الخ ي من ب      10.و الاجتما
  

ي الخارج منٓالا :الثانياملبحث  ن  ليات القانونية لحماية رعايا الدولة  خالل العهدين الدولي
  نسانلحقوق ٕالا

ي ال من  ابتداءثقافية الو  والاجتماعية الاقتصاديةخاص بالحقوق بدأ العمل بالعهد الدو
ي الخاص بالحقوق املدنية و  ا العهدّم أ، 1976كانون /03 السياسية فقد دخل ح التنفيذ الدو
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ا تم تفعيل ، و 1976) مارس(اذار /23تبارا من اع سوف نتطرق لآلليات القانونية ال بموج
ن ر فرع   :العهدين ع

ي الخاص بالحقوق املدنية و  ليات القانونية املتعلقة بالعهدٓالا :ول الفرع ٔالا   السياسيةالدو
ي الخاص  28تنص املادة  ى من العهد الدو نشاء لجنة من إبالحقوق املدنية والسياسية ع

ى اختصاصها و جأ بعة من قبله، كما تنص ليات الرقابة املتآل مراقبة تطبيق مواد هذا العهد وع
يأي هذا العهد  لكل دولة طرف ّن أ 41املادة  ن أ ن تعلن  رف ّ أي ح ي ا تع باختصاص اللجنة 

ى ادعاءاستالم و  ا ال أدولة  أّن دولة طرف ب دراسة بالغات تنطوي ع اما خرى طرف ال تفي بال
ا هذا العهد ا عل    11.يرت

ي ألقد بدأ نفاذ  ا وفقا ملا نصت ع 1970مارس  28حكام هذه املادة  يبدأ  :الثانيةليه فقر
ي هذا العهد بإصدار دة م قامت عشر دول من الدول ٔالا املاحكام هذه أنفاذ  ي إطراف  عالنات 
   .املادةمن هذه ) 01(ار الفقرة إط

روتوكول  ي الخاص بالحقوق املدنية  امللحق بالعهد ختياري الا وباملقابل بدأ نفاذ ال الدو
ي  ى الحد ٔالا أمع ذلك العهد، بعد ن واحد آوالسياسية  ب وقدره عشرة دنى املطلو ن حصل ع

  .انضمامو صكوك تصديق 
روتوكول ّم أ ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،  الثاني امللحق بالعهد ختياري الا ا ال الدو

دف  ى إفهو  ه اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق نّ أ عدام باعتبار لغاء عقوبة ٕالا إى العمل ع
ي  128/44م الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقو  1989كانون  15املؤرخ 
ي و    . 1991تموز  11دخل ح التنفيذ 

ر  ٕالا من حوال ذ العهدين لم ينقص بأي حال من ٔالا بدء نفا إّن  عالن العالم لحقوق تأث
ى العكس، فان انضمام الدول ٕالا  ضماناتى العهدين وما ينصان عليه من حقوق و إنسان، بل ع

ي ٕالا  ى ٕالا لب البشر استقاها من الحقوق والحريات املحددة  لم عالن العاعالن، قد اضفى ع
ر، بل أنسان قوة لحقوق ٕالا رام حقوق ٕالالآوجد أك   .نسان يات دولية لكفالة اح

  
ي الخاص بالحقوق ليات تطبيآ :الفرع الثاني    والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةق العهد الدو

ي املذكور، ّن إ  والاجتماعية الاقتصاديةالحقوق  نشاء لجنةإتم  لتطبيق العهد الدو
ا مجموعة العمل املكو أوالثقافية وذلك من  ي  15نة من جل الصعوبات ال واجه دولة طرف 
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يوالا  الاقتصادياملعاهدة وال قرر املجلس  جل دراسة التقارير املقدمة من أتشكيلها من  جتما
  .12ل الدو 

انشاء هذه إساس من الهدف ٔالا  ّن إ ي توسيع اختصاصا ، بحيث ال تكتفي اللجنة يكمن 
ي مجموعة العمل بدراسة التقارير كما ى مراقبة امتثال الدول ، بل كان عليه الشأن  تعمل ع

ي  طرافٔالا  ا  ا املنصوص عل اما   13 .العهدالل
ن حكام أتطبيق : املبحث الثالث  ى الرعايا الجزائري   .الخارجي العهدين ع

ى ات ن لحقوق ٕالاوقعت الجزائر ع صدقت ، و 10/12/1968نسان يوم فاقية العهدين الدولي
ما يوم    .2006/ 12/09عل
ي الخار و لت ي للالقان قرّ أ، فقد ججسيد حماية رعايا الدول  ي ممارسة ون الدو دول حقها 

ا الجزائر أ ّن أمن رغم وبال ،حماية الدبلوماسية والقنصلية طع لم تست غلب دول العالم بما ف
ى  ،الدولية عرفية ى اتفاقية الحماية الدبلوماسية وبقيت القواعدى املصادقة عإالتوصل  وع

ر قواعد أصبحت من أللعالقات الدبلوماسية  القواعد العرفية املنظمة ّن إنقيض ذلك، ف ك
ي  ي مقننة، القانون الدو ا و ر متنازع بشأ ت همها اتفاقية فيينا حول العالقاأثبوتا وغ

ي عام   . 1963اتفاقية العالقات القنصلية لعام ، و 1961 الدبلوماسية 
ي دو  ى جملة من املبادئ و ٔالا قد نص الدستور الجزائري  جل حماية أحكام من يباجته ع

ن املو  ن سواء املقيم ن الجزائري ر املأاطن ر الدستور الجزائري و غ ن، كما اعت هذه الحماية  ّن أقيم
ن  ن و حق للمواطن ى عاتق الدولة الجزائرية الجزائري   .14واجب قائم ع

ن لحقوق ٕالادقاصعت و الجزائر وقّ  ّن أوبحكم  ى العهدين الدولي ّ نسانت ع كل  ا تبنت، فإ
ا العهدان   . ، سيما تلك املتعلقة بحماية رعايا الدولة بالخارج البنود ال يحتو

ي للحقوق حيانا مستمدة مأد تكون ، فقمجاالت الحماية متعددة ّن أويذكر  ن العهد الدو
 الاقتصاديةي الخاص بالحقوق خرى تنبثق من العهد الدوأحيانا أو  ،السياسيةاملدنية و 

ى سبيل املثال وليس ال الثقافية،و  جتماعيةوالا  ن العهد م) 27ى إ 06من ( املواد  ّن إف، حصرفع
ي للحقوق املدنية و  شخاص للتعذيب ى ضرورة عدم اخضاع ٔالاالسياسية تنص عالدو

نسان وعدم الاعتقال التعسفي وحرية اختيار مكان بجسد ٕالا ال تمّس واملعامالت القاسية و 
ي عدم ٕالا   الخ.. جن بشكل تعسفي بعاد ٔالا إقامة وحرية التنقل والحق 
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ي للحقوق املدنية و عطأخرى، فقد أومن جهة  ثنية قليات ٔالاالسياسية لألى العهد الدو
ى الدول ال ذ حرّ إملختلف الحقوق املرتبطة باإلنسان، حماية خاصة   والدينية واللغوية، م ع

ا،  ى تن أتتواجد  ا و و فئة من هذه ٔالاأي فرد أنكر ع ائر قامة الشعإقليات حق التمتع بثقاف
ا مع  ا أبالدينية واستعمال لغ   .ناء جالي

روتوكول املادة ٔالا  ّن إى هذا، فإ باإلضافة ى من ال ي  ول امللحق بالعهدٔالا  الاختياري و الدو
ي املعاهدة، ،الخاص بالحقوق املدنية والسياسية رف لكل دولة طرف  ي أ تع ن تصبح طرفا 

روت ي والية تلك ي تلقي ونظر الشكاوى املقدمة من ٔالا  وباختصاص اللجنةوكول ال ن  فراد الداخل
يألي من الحقوق الدولة  ر  املبينة  ذه ٕالا أالعهد، غ ن يكون أحيانا بأجراءات يقت ن العمل 

ي الخارج  اكات  ن الافراد اللذين يتعرضون لهذه الان م الالتنسيق قائم ب ن دول يتوجب  وب
ا الاتصال ب ي عل   .الخارجاللجنة املذكورة لحماية رعاياها 

ن أّن ن نقول أيبقى  ما القانونية من ٕالا العهدين الدولي ما، يستمدان قو ي بشأ تفاق الدو
ذه أ، كما والاتفاقيات الدوليةاملقررة للمعاهدات لهما نفس القوى  اّن باعتبار  ام الدولة  ن ال

ي بالدرجة ٔالا املواثيق  ام دو ى ومصدره هو ال ي والارادة الشارعة للدولة  الاتفاقو رت الدو ال ع
ي  ا طرفا  ا كو   .املعاهدةع

ي  ومن هنا م الجزائر بجميع سأيبدو من الطبي ن و ن تل ذين العهدين الدولي ا  هذه لطا
امات امات دولية تجاه دولة  الال باملثل، رامها ملبدأ املعاملة احخرى يخضع تطبيقها و أليست ال

ى عاتق الدولة ملصلحة رعاياها املوجدين بالخارجنّ إو  امات ع ي ال    15.ما 
ام الدولة املضيفة بحماية املصالح املشروعة لرعايا الدولة بالخارج طبقا ملا  ّن إ عدم ال

ن لحقوق ٕالاج ي العهدين الدولي رتب عليه ننسااء  ا هؤالء إن تقوم الدولة ال ينتم أ، ي ل
ر حق الحماية الدبلوماسية  ّن أدولية، باعتبار مام املحاكم الأنب، برفع شكاوى ودعاوى جأالا  تعت

ي خرى أحيانا أقد تمارسه دولة الرعايا، كما قد ال تمارسه  رتب عليه ضياع حقوق الرعايا  ، مما ي
  16.الخارج
  
  خاتمة

حماية حقوق ليات آال انصب موضوعها حول الدراسة ن نستخلصه من هذه أما يمكن 
ن الرع ن لحقوق ٕالا الخارج مني ايا الجزائري  ّن إجماال فإه نّ أنسان، خالل العهدين الدولي
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ى رعاياها  بإالجزائر سعت دائما  ا القانونية ع الخارج سيما املتواجدين بأوربا ى بسط حماي
ى هذا من خالل العمل الوخصوصا بفرنسا، و  القنصلية و   تقوم به الهيئات الدبلوماسيةتج

رة و  ّن أارات الجزائرية املوجودة بالخارج، كما التابعة للسف رة هذه الهيئات تتابع كل كب صغ
ن تت عمل هذه الهيئات يبقى ناقص ونس ويتطلب القيام  ّن أ ، إالّ الخارجي علق بالرعايا الجزائري

ن املوجودين بالخارجى جانب الرعاإضافية للوقوف إبجهود  مر يتعلق ٔالا سيما عندما  ،يا الجزائري
ن  حياناأقضائية التعسفية ال يتعرض لها باملتابعات ال ن املقيم ن الجزائري   .الخارجي املواطن
  :الهوامش

                                                 
ى ٕالاعالن العامي لحقوق ٕالانسان يوم  1   .1948/ 12/ 10صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة ع
ي للحقوق املدنية  2 ن إعالن منح الاستقالل للبلدان والشعوب جزء م والسياسية هو يرى بعض الفقه أن العهد الدو

  .12/12/1960املصوت عليه من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم املستعمرة و 
  .تابعة ملجلس حقوق ٕالانسان التابع لألمم املتحدةاللجنة هيئة مستقلة و  3
  .سنوات) 04( يكون عادة كل أربع  4
ي للحقوق املدنية و السياسية  5   .12/10/2018ى املوقع يوم إتاريخ الدخول   .http//ar.wikipedia.org/wikiالعهد الدو
ي هذا الصدد 6 رنت ، : مقال بعنوان سرور طال : انظر  ي ٕالانساني ، املصدر الان ي القانون الدو   http//jjrc.comمحاضرات 

ى املوقع    .10/10/2018: ، تاريخ الدخول ا
رنت ، املوقع   7 ي الان ن ، مقال منشور  ى    http//drkhalilhussein.blogspot.com: ٔالاستاذ خليل حس تاريخ الدخول إ

  . 11/10/2018: املوقع 
ي املادة السادسة و   8 ي انظر ما جاء    )وثائق رسمية لألمم املتحدة  املصدر ( السابعة من العهد الدو
ي حقوق ٕالانسان، دار بلقيس للنشر، الجزائر  9   . 63.، صحساني خالد، محاضرات 

  . 64،65نفس املرجع ، ص ص،   10
ي للحقوق املدنية و  41و  28انظر املواد   11   .السياسية من العهد الدو
را مستقال و  15و تتشكل من  28/05/1985الصادر بتاريخ  17/85ت بموجب القرار أن اللجنة نشأيذكر   12 رف لهم معخب

ي مجال حقوق ٕالا م باالقنسان و بالكفاءة    .ربعة سنوات قابلة للتجديدأراع السري ملدة يتم انتخا
  .64 ، املرجع السابق ، صخالد حساني  13
ي م ،01_16، قانون الدستور الجزائري الجديد  14 ي الو  2016مارس  06املوافق ل  1437ول عام جمادى ٔالا  26ؤرخ  صادر 

  . 2016مارس  07ليوم  14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
ي هذا الصدد حمدوش رياض  15 رنت، 1966نسان لسنة العهدين لحقوق ٕالا ،انظر    .، مرجع سابقاملوقع، مقال منشور باالن
ي والعالقات الدولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعقادري عبد العزيز ، حقوق ٕالا  16 ي القانون الدو  ،، الجزائرنسان 

  .22، ص  2005سنة 



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

   2019-01، العدد 03املجلد 
نطي أمقران،  ي إعادة الرعايا الجزائري  .219-208. ، ص ص مساهمة اتفاقيات إعادة القبول 

 

208 

  
ن ي إعادة الرعايا الجزائري   *مساهمة اتفاقيات إعادة القبول 

  
 )1( نطي أمقرا

ي محند ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1( ، البويرة، لحاجو أ جامعة أك
 الجزائر

  :لخصامل
ىأ       ى الدول املستقبلة، مما اضطر  ض ر الشرعيون عبئا ثقيال ع ى هذه الدول  املهاجرون غ إ

ا مل إعادجمن أمع دولهم ٔالاصلية إبرام اتفاقيات ثنائية  اتفاقيات إعادة بحيث شكلت . إل
ي ر الشر   .القبول ٕالاطار القانوني ٔالامثل من أجل تنفيذ قرارات إخراج أو إعادة املهاجر غ

ن  أبرمت   رها من الدول اتفاقيات ثنائية من أجل إعادة قبول الرعايا الجزائري الجزائر كغ
ر قانونية ن بصفة غ م الوطنية، نتيجة قيام املهاجرين تحديد هوي ي الخارج، وذلك بعد املقيم

م الحقيقية، بإخفاء  ي تذليل هذه العقبة من خالل بحيث تسهم هوي اتفاقيات إعادة القبول 
ن ذوي بسط م ي تحديد هوية الرعايا الجزائري جموعة من ٕالاجراءات القانونية ال تساعد 

ر القانونية ر ٕالاجراءات القانونية الكفيلة بعودة تساعد هذه الاكما  .ٕالاقامة غ ي تأط تفاقيات 
ر القانونية ن ذوي ٕالاقامة غ   .الجزائري

   :الكلمات املفتاحية 
ر قانونية ،هجرة سرية     . إعادة قبول  ،تحديد هوية ،أجانب ،وضعية غ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2019./28/03، تاريخ نشر املقال 05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 20/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Contribution of Readmission Agreements to the Repatriation of Algerian 
Nationals 

Abstract:  
The issue of clandestine immigration has been a major headache for the 

receiving countries at the security, economic or even health levels. 
Illegal migrants have become a heavy burden on receiving countries, forcing 

them to conclude bilateral agreements for the return of these illegal immigrants. 
Re-acceptance agreements constituted the best legal framework for 

implementing decisions to remove or repatriate illegal immigrants. 
Algeria, like other countries, has concluded several bilateral agreements for the 

re-admission of Algerian nationals residing illegally. 
In fact, the issue of identifying the identity of aliens with illegal residence was a 

major concern for foreign receiving countries, including Algerians, who deliberately 
hide their true identities. In order to overcome this major obstacle, the re-admission 
agreements contributed to overcoming this obstacle by extending a range of legal 
procedures that help in the identification of Algerian nationals with illegal residence. 

The re-admission agreements also contributed to legal procedures to ensure the 
return of Algerians with illegal residency. 

On this basis, the problem raised by this intervention is the extent to which the 
re-admission agreements contribute to the repatriation of Algerian nationals. 

In order to answer the problematic we will address the subject in two main 
points: 

First: Procedures for the identification of the identity of Algerian nationals with 
illegal residence. 

Second: Procedures for the repatriation of nationals with illegal residence. 
Key words: 
Illegal immigration, Illegal residence, Identification of identity, foreigners, Re- 
admission.  

  
Contribution des accords de réadmission au rapatriement des ressortissants 

algériens 
Résumé : 

La question de l’immigration clandestine est un réel problème tant sur le plan 
sécuritaire que sur le plan économique, voire même sanitaire qui menaces les Etats.  
Les immigrants clandestins sont donc un lourd fardeau pour les pays d’accueils, qui 
se trouvent contraints de s’organiser par le billet de conventions bilatérales pour la 
reconduite des immigrants dans les Etats dont ils sont ressortissants. 

Les conventions de réadmission sont le cadre idéal pour le traitement de la 
question de la reconduite des migrants, en effet l’Algérie est partie de plusieurs 
conventions qui traites de la reconduite et de la réadmission des ressortissant 
algériens en situation irrégulière. 
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 L’identification des étrangers en situation irrégulière par les pays d’accueils 
demeure une véritable préoccupation que les conventions de réadmission peinent à 
résoudre. Notre propos   s’intéresse donc, à l’apport de ce type de conventions pour 
identifier les algériens en situation irrégulière en vue de leur réintroduction.  
Mots clés : 
Immigration clandestine - Situation irrégulière - étrangers - Identification -
Réadmission. 
 

  مقدمة
ر الشرعية، والتد   ى الدول، شكلت مسألة الهجرة غ ن ع ر الشرعي فق الهائل للمهاجرين غ
ى املستوى ٔالامإشكاال    .2، أو املستوى الاقتصادي1حقيقيا، سواء ع
ا الدول ٔالاوروبية    ر الشرعية ال أقر ى الرغم من تعدد وسائل محاربة الهجرة غ وع

ى التعاون ، ووص3ابتداًء باملساعدات املالية للدول املصدرة للهجرة اءً  وال إ ، وان بالوكالة  ٔالام
ي الاتحاد ٔالاوروبي املعروفة  ر التعاون امليداني للحدود الخارجية للدول ٔالاعضاء  ٔالاوروبية لتسي

ر من الفعالية للحد  أّن  إالّ " Frontexفرونتكس "اختصارا  ى قدر كب كل هذه الوسائل لم تكن ع
ن ر الشرعي ترحيل ٔالاجانب ذوي ٕالاقامة القانونية ال ، وإذا كانت مسألة 4من تدفق املهاجرين غ

ى أساس أّن  رة، ع ر أية إشكاالت كب م معروفة سلفا، فإّن  تث ٔالامر مختلف تماما مع  هوي
ر الشرعية   .ٔالاجانب ذوي ٕالاقامة غ

ى ذلك أّن    ن ع ر الشرعي رة عندما  هؤالء ٔالاجانب غ م يشكلون عقبة كب اختالف جنسيا
رحيلهم، م ال يملك جواز سفر أو رخصة املرور القنصلية بسبب  وذلك أّن  يتعلق ٔالامر ب ر م الكث

ا 5تماطل القنصليات أو رفضها تسليمها م يمزق وثائق هويته ويخف ر م ، أو بسبب أن الكث
ى إقليمها لتحمّلهم ووضعهم  ر الدولة املوجود ع عمدا، وال تعرف بعدئذ هويته ٔالاصلية، مما يج

ا ي مراكز الحجز إ م ٔالاصلية ال يحملون جنسيا ى بلدا رهم وترحيلهم إ ي مص ن البت  ى ح
  .6بعد التأكد من هويته الحقيقية

ى إيجاد وسيلة    را من الدول املستقبلة للهجرة إ أمام هذه املعضلة املتفاقمة اهتدت كث
ر  ا من التأكد أوال من تحديد هوية هؤالء املهاجرين غ ر عملية قانونية تمك ن وثانيا تأط النظامي

م ٔالاصلية ى بلدا   .ترحيلهم إ
ا الدولة بإعادة رعاياها    م بموج ي إبرام اتفاقيات ثنائية تل وتمثلت هذه الوسيلة 

ا ن ف ر نظامية لدى الدولة املقيم ن بصفة غ   .املقيم
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رها من الدول ٔالاخرى    ة مع بعض دول عدة اتفاقيات ثنائي 7هذا وقد أبرمت الجزائر، كغ
ى  م إ ن، وتسهيل إجراءات إعاد ر النظامي ن غ الاتحاد ٔالاوروبي من أجل تفعيل ترحيل الجزائري

  .الجزائر
بمدى مساهمة اتفاقيات تتعلق أساسا هذه الدراسة ٕالاشكالية ال تطرحها  إّن وعليه ف  

ى أرض الوطن ن إ ي إعادة الرعايا الجزائري   ؟إعادة القبول 
ى هذه ٕالاشكالية، بة ولإلجا   ن تم تقسيمع ى محورين رئيسي   :املوضوع إ

ر القانونية: املحور ٔالاول  ن ذوي ٕالاقامة غ   .تحديد هوية الرعايا الجزائري
ر القانونية: املحور الثاني ن ذوي ٕالاقامة غ   .إجراءات إعادة الرعايا الجزائري

  
ن ذوي : املحور ٔالاول  ر القانونيةتحديد هوية الرعايا الجزائري   ٕالاقامة غ

ى إقليمها سلطة بسط إجراءات قانونية تتعلق بدخول وإخراج    يشمل سيادة الدولة ع
ن الذين يحملون  ى املواطن ى ٕالاقليم الوط والخروج منه مقتصر ع ٔالاجانب، فحق الدخول إ

ا ن.8جنسي ر القانوني ي تنفيذ صعوبة كب 9ومع ذلك قد تجد الدولة املستقبلة للمهاجرين غ رة 
ي مراكز الحجز ي آخر املطاف أن تضعهم    .قرارات إخراجهم من إقليمها، مما يضطرها 

ر القانونيةأسباب ودوافع  -1 ن ذوي ٕالاقامة غ   تحديد هوية الرعايا الجزائري

ن لم تعد مشكلة خاصة بدول الاتحاد  ي الواقع، فإّن    ر النظامي مشكلة ٔالاجانب غ
ا الجزائر،  ٔالاوروبي باعتبارها دول مستقبلة للهجرة، بل أصبحت أيضا مشكلة وطنية تعاني م

  .10ال تحولت مقصدا يقصدها الرعايا ٔالافارقة
رة مقارنة باألجانب    ن مشاكل كب ن، وال تطرح مشكلة إخراج ٔالاجانب النظامي ر النظامي غ
ّ ذلك أنّ  ن معروفة مسبقا، بحكم أ ي آخر املطاف، هّوية ٔالاجانب النظامي م دخلوا إقليم ه 

ن أّن  ي ح ن الدولة بصفة قانونية،  ر النظامي ، الذين قد 11املشكلة تدق وتتعقد مع ٔالاجانب غ
م، ومن يصعب معها تحديد جنسية الد ي تحديد هوي رة  ولة ال تجد الدولة صعوبة كب

ي مراكز  ر قانونية أن تضعهم  ى إقليمها بصفة غ ر الدولة ال يقيمون ع ا، مما يج يحملو
مانتظار أو مر  ن إثبات هوي ى ح يمكن " 11-08وهذا بالفعل ما نص عليه القانون . اكز الحجز، إ

ي وضعية  أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز انتظار تخصص إليواء الرعايا ٔالاجانب املوجودين
ي ى بلدهم ٔالاص ى الحدود أو تحويلهم إ ي انتظار طردهم إ ر قانونية،    . 12"غ
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ن بصفة خاصة، لم  إّن    ر النظامي مشكلة تحديد هوية ٔالاجانب بصفة عامة ؤالاجانب غ
ي السابق رة يخضع  .تعد مطروحة بنفس الحدة ال كانت مطروحة  حيث أصبح طالب التأش

ي السابق، إذ تؤخذ بصمات أصابعه وصورته عند طلب إلجراءات خاصة لم تك ن معهودة 
رة   .13التأش
ا املشرع أيضا  إّن    يمكن أن تأخذ بصمات ٔالاصابع وكذا "هذه املمارسة الجديدة نص عل

ا وخضوعها ملعالجة معلوماتية، وذلك بمناسبة  صورة الهوية للرعايا ٔالاجانب مع الاحتفاظ 
رة الغاية املرجوة من هذه ٕالاجراءات الجديدة معرفة هوية ٔالاجانب إذا ما وتبدو  .14"طلب التأش

م من قبل أعوان  ر شرعية بمناسبة مراقبة هوي ى إقامة غ م من إقامة شرعية إ تحولت إقام
ي إطار محاربة الجريمة بصفة  ن الدول  ى تسهيل تبادل املعلومات ب دف أيضا إ الشرطة، كما 

  .15السرية بصفة خاصة عامة، ومحاربة الهجرة
ن الذين يسلكون  إّن    املشكلة املطروحة بحدة ٓالان، تتعلق أساسا باملهاجرين السري

ا، خاصة بعد تدهور ٔالاوضاع  ى الدولة ال يرغبون الدخول إل مسالك بحرية وبرية للدخول إ
ي بعض الدول العربية ل الاتحاد ٔالاوروبي أزمة مهاجرين دفع ٔالامر بدو : ، ٔالامر الذي وّلد16ٔالامنية 

ن ر للمهاجرين والالجئ ى إبرام اتفاقية مع تركيا للحد من التدفق الكب   .17إ
ي الواقع نتاج تذمر الدول املستقبلة  تفاقياتالامثل هذه  إّن    من ٔالاعباء للمهاجرين ي 

ى البدء بإجراء مفاوضات وإبرام اتفاقيات ثنائية  رة ال تتحملها، مما اضطرها إ مع بعض الكب
 .18الدول كالجزائر وبعض الدول ٕالافريقية

  

ي الخارج -2 ن    اتفاقيات القبول وتحديد هوية الجزائري

م فيه ل   قد أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية مع بعض دول الاتحاد ٔالاوروبي يل
ى إقليم الدولة ٔالاخرى  ر قانونية ع ن بصفة غ   .الجانبان بإعادة قبول الرعايا املقيم

ر  اتفاقيات الواقع فإّن ي    ر وسيلة قانونية للتخلص من ٔالاجانب غ إعادة القبول هذه، تعت
م دول الاتحاد ٔالاوروبي ذرعا ن الذين تضيق  رة ال إّم . النظامي ا بسبب ٔالاعباء املادية الكب

ى النظام العام ر اتفاقيات إعادة القبول  .19تتحملها أو بسبب أن بعضهم يشكل خطر ع وتعت
ر قانونية، شريطة إثبات  ن بصفة غ ٕالاطار القانوني ٔالامثل لتنفيذ قرارات إخراج ٔالاجانب املقيم
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ر أنّ  ي إقليم الدولة الطالبة إلخراجه غ م  ن، وأن تكون إقام ه يحمل جنسية إحدى الدولت
  . قانونية
ي وجه الدولة الطالبة إثبات هوية ٔالاجن شكل ويشكل إحدى أهم  إّن    العوائق ال تقف 

ى إقليمها ر قانونية ع ن بصفة غ زيارة املستشارة ٔالاملانية  بالفعل، فإّن و  .إلخراج ٔالاجانب املقيم
ركل" ن أهدافها تسريع تفعيل اتفاقيات إعادة قبول الرعايا  "أنجيال م للجزائر كان من ب

ر قان ن بأملانيا بصفة غ ن املقيم ، حيث صّرح الوزير 3700ونية واملقدر عددهم تقريبا الجزائري
ر  17ي الندوة الصحفية ال جمعته باملستشارة ٔالاملانية يوم  "أحمد أويح"ٔالاول   2018سبتم

رجع أوالدها سواء أكان عددهم " ن 5000أو  3000الجزائر ستس م جزائري ي . 20"شريطة إثبات أ
ي تحديد هوية اتفاقيات إعادة القبول  ّن الواقع إ قد ذللت العقبات ال كانت تواجه الدول 

م ر من وسائل تحديد هوي ى حد كب    .ٔالاجانب وسهلت إ
  

ر القانونية -3 ن ذوي ٕالاقامة غ   إجراءات تحديد هوية الرعايا الجزائري

ى  إّن    ا الجزائر مع بعض دول ٕالاتحاد ٔالاوروبي نصت ع اتفاقيات إعادة القبول ال أبرم
ى جوازات السفر، أو بطاقات هوية شخصية سارية ه أنّ  ن ع ي حال عدم توافر الجزائري

 ّ رجاع رعاياها شريطة إثبات أ   .م يحملون الجنسية الجزائريةاملفعول، تقوم الجزائر باس
ن، فإّن    رمة مع جمهورية  تفاقيةالا وبغية تسهيل وتوسيع مجال إثبات جنسية الجزائري امل
رط وجوبا وجود جواز سفر قيد الصالحية، بل اكتفت إلثبات الجنسية  الاتحاديةأملانيا  لم تش

ت  الجزائرية بمجرد استظهار ببطاقة التعريف الوطنية، سواء أكانت قيد الصالحية أو ان
ا،  أو بجواز السفر /يمكن إثبات حيازة الجنسية الجزائرية ببطاقة التعريف الشخصية و"صالحي

ماالجزائري الساري املفع ت مدة صالحي   .21"ول، أو الذين ان
ّ  تفاقياتالاولم تكتف    ا أجازت وقبلت بصورة من إحدى ذا التسهيل فحسب، بل إ

م  ي تحديد هوي تمنح مبدئيا رخصة املرور لألشخاص الذين "وثائق الهوية أو وثائق أخرى تسهل 
م من خالل   :يمكن إثبات جنسي

 التعريف الوطنية،صورة لجواز السفر أو لبطاقة  -

ا، - ت صالحي  رخصة مرور ان
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ر عسكري أو صورة له، -  دف

ى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما  - طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدمان إ
ن بصورة لجواز السفر، ي الحالت  مرفقة 

ى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية للدولة الطالبة أو صورة لهما مرف - رة مقدم إ قة طلب تأش
ن بجواز سفر، بطاقة قنصلية أو صورة لهما  .22"ي الحالت

ي حال انعدمت هذه الوثائق املذكورة أعاله، فإّن  اتفاقيات إعادة القبول احتاطت لألمر، إذ  و
راض جنسية الرعايا  ر "أدرجت وثائق أخرى يمكن بفضلها اف عندما تقدم وثائق من نوع آخر تش

ى احتمال الجنسية الجزائرية،    :السيماإ

ية وثيقة أا، أو رخصة سياقة صادرة من قبل السلطات الجزائرية، أو صورة مطابقة له -
 أخرى صادرة عن السلطات الجزائرية،

 .23"وثيقة من سجالت امليالد صادرة عن السلطات الجزائرية -

ي ٕالام راض حمل الجنسية الجزائرية، فإّن كان تقديم هذه الوثائق املسهلة إل وإذا لم يكن   ف
ي وجود  راض الجنسية، و اتفاقيات إعادة القبول أدرجت حالة أخرى يمكن بفضلها اف

ي هذه الحالة–تصريحات مسجلة وموثقة يكون ٔالاجن  ا لدى سلطات  -الجزائري  ى  قد أد
ى سلطات الدولة "الدولة الطالبة  ا الشخص املع إ ى  ى أساس تصريحات مسجلة أد ع

  . 24"لسلطات بوثيقةالطالبة وتؤكدها هذه ا
ى حرص دول ٕالا إّن    ن وصل إ ر النظامي ي التخلص من الرعايا ٔالاجانب غ تحاد ٔالاوروبي 

ي حال خلت هذه الحاالت املذكورة من احتمال تحديد هوية درجة أنّ  ه استحدث أحكاما خاصة 
اتفاقيات إعادة القبول، تضمنت إجراء آخر يق  املطلوب ترحيله أو انعدمت بالكامل، فإّن 

ى مراكز الحجز أو حبس ٔالاجن بغية مقابلته والتحد ث معه بتنقل السلطات الجزائرية إ
ى الجنسية بصورة موثوقة  "ومناقشته بغرض تحديد هويته إذا لم يتم إثبات أو التدليل ع

ى ٕالا لدولبواسطة الوثائق املقدمة، تعمد السلطات القنصلية ل ر إ ى ة املطلوبة دون تأخ ستماع إ
ي املؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو مكان حبسه رض وذلك    .25"الشخص املف
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ن من خالل هذه املناقشة أو ٕالا وإذا    الشخص يحمل الجنسية الجزائرية  ستجواب أّن تب
خص املع بعد إذا ثبتت جنسية الش"السلطات القنصلية الجزائرية تمنح له رخصة مرور  فإّن 

  .Laisser passer"26أن تستمع السلطات القنصلية الجزائرية إليه، تمنح له فورا رخصة مرور 
رض للجنسية الجزائرية، ولكن ظهرت اثناء  ي حال لم يتم التأكد يقينا حمل الشخص املف و

راض حمله للجنسية الجزائرية، فإن القنصلية تمنح ا تعزيز اف له أيضا  املناقشة قرائن من شأ
  ".رخصة املرور

ا أعضاء القنصليات مع  إّن ي الواقع،    مثل هذه املناقشات والاستجوابات ال يجر
ر من ٔالاحيان بالجدية  ي كث م الحقيقية قد ال تتسم  دف اكتشاف هوي ٔالاشخاص ٔالاجانب 

را من  ة أّن حيث أوردت ٔالاسبوعي Der freitagاملطلوبة حسب ما أوردته ٔالاسبوعية ٔالاملانية  كث
رة من ٔالاجانب، وأّن  مدة  أعضاء القنصليات ٕالافريقية يقومون باستجوابات عامة وألعداد كب

  .ستجواب واملناقشة ال يتعدى خمس دقائقٕالا 
ر من ذلك،    را ما يتم الاصطدام بتعارض املصالح ألعضاء القنصليات، وذلك  إّن بل أك كث

ى ه حسب ٔالاسبوعية ٔالاملانية، فإن أنّ  ي يصل إ أورو للمحادثة  250الاستجوابات تتم بمقابل ما
ي حالة تحديد هوية ٔالاجن 250الواحدة، و   .27أورو إضافية 

هذا وإذا كانت إجراءات تحديد الهوية تتسم بالبساطة والتوسع من مجاالت إثبات   
م؟ ي ٕالاجراءات املعتمدة إلعاد ن، فما  رض   جنسية ٔالاشخاص املف

  
ر القانونية: نياملحور الثا ن ذوي ٕالاقامة غ   إجراءات إعادة الرعايا الجزائري

ا الجزائر مع بعض دول الاتحاد ٔالاوروبي،    تناولت اتفاقيات إعادة القبول ال أبرم
ى ٕالاقليم الجزائري  ن إ فإذا ما تأكدت السلطات  .إجراءات تنفيذ قرارات التوصيل املادي للجزائري

ي القنصلية من حمل الشخص  رض للجنسية الجزائرية تسلمه رخصة املرور، وهذه املرحلة  املف
ى أساس تمكن الدولة الطالبة من إخراجها وتخلصها من الشخص  ر مرحلة هامة ع الواقع تعت

ر هذه املرحلة أحد أهم املراحل حساسية، الرتباطها الوثيق  .املطلوب ترحيله من إقليمها وتعت
رام الكرامة ٕالانسانية،   .28وعدم تعريض حياة ٔالاجن املرحل للخطرباح
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    نإجراءات ترحيل وتوصيل املهاجرين الجزائري -1

ا الجزائر مع بعض دول الاتحاد ٔالاوروبي    لقد تناولت اتفاقيات إعادة القبول ال أبرم
ن ّ  .للطرق والكيفيات العملية لتوصيل الجزائري ى كل هذه الاتفاقيات أ  ا لم تتسموما يالحظ ع

ى ٕالاقليم الوط  ن إ ن املرحل ي بيان واعتماد إجراءات إعادة الجزائري بالوحدة والتناسق 
ي طريقة التوصيل من دولة ألخرى    . 29الجزائري، حيث اختلفت 

، وإيرلندا الشمالية، حددت  تفاقياتاالف   رمة مع إيطاليا وأملانيا وبريطانيا العظم امل
ن، حيث نصت ل وإعادة الجنت طريقة التوصيوبيّ  ى أن يتم التوصيل جوا تفاقياتالازائري : ع

ن أّن  .30"يتم التوصيل جوا" رمة مع إسبانيا نوعت طرق التوصيل سواء عن  تفاقيةالا ي ح امل
  .31"يتم التوصيل كقاعدة عامة جوا وبحرا"طريق الجو أو البحر 

ا ترحيل  تفاقيةالاوقد حددت    رمة مع أملانيا ٔالاحادية املوانئ الجوية ال يحصل ف امل
ن  ي املوانئ الجوية الجزائرية التالية"الجزائري ا و ي املواعيد املتفق عل الجزائر، : يتم التسليم 

  . 32"وهران، قسنطينة
  

ن ب -2 رحيل إجراءات إعادة القبول و تعداد ٔالاشخاص املعني   ال

رمة مع أملانيا قد  تفاقيةالا املطلوب من الجزائر قبولهم، فإّن  وبخصوص عدد ٔالاشخاص   امل
ن  تتم ٕالاعادة عموما بطريق الجو، ونظرا "شخصا للرحلة الواحدة ) 30(حددت عددهم بثالث

ر للرحلة  ى ٔالاك ن شخص ع للظروف ٔالامنية يحدد عدد ٔالاشخاص الذين يراد ترحيلهم بثالث
ى عدد ٕالا تفاق، فإّن وعكس هذا ٕالا ،33 "...الجوية الواحدة رمة مع إسبانيا لم تتطرق إ تفاقية امل

ن املطلوب قبولهم،  يتم التوصيل كقاعدة عامة جوا أو بحرا، ولعدد من ٔالاشخاص "الجزائري
  .34"يتما والقواعد ٔالامنية املحددة وفقا للظروف ؤالاشخاص املزمع ترحيلهم

ى وجود ولقد تطرق امللحق التاسع من اتفاق   ي إ ران املدني الدو ية شيكاغو املتعلق بالط
م  وي رحيل وكل ما يتعلق  ن مع ٔالاشخاص محل ال ن أمني ر مع "مرافق عندما تأخذ الدول تداب

كل  -الطائرة مستغلأي –الطائرة، بغرض الطرد، فإن الدول تضع تحت تصرفه مستغل 
ى ٔالا ي أقرب وقت، وع ر املعلومات املذكورة أدناه  أسماء ... ساعة قبل وقت إقالع الطائرة 24ك

ن   .35"وجنسية ٔالاعوان املرافق
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ولم تتناول اتفاقيات إعادة القبول التفاصيل الدقيقة املتعلقة بكيفيات حصول عمليات   
ة ٔالاوروبية  أّن  التوصيل، إالّ  ي  2003/110التوج الصادرة عن مجلس  25/11/2003املؤرخة 

ي إطار إجراءات ٕالابعاد عن طريق الجو، قد تناولت بعض الاتحاد ٔالاوروبي املت علقة باملرافقة 
ي حدود معقولة الناتج عن  ن  ي لألعوان ٔالامني النقاط التفصيلية من ذلك حق الدفاع الشر

  .36محاولة هروب الشخص محل التوصيل
ي    ن ألي سالح  29/04/2004وقد تناول القرار املؤرخ   ٔالاعوان"عدم حمل املرافق

ي زي مدني ن ويمكن أن يكونوا  ر مسلح ن غ   .37"املرافق
ى ضمان أمن الرحلة، وح ال يتأثر املسافرون باملشهد  إّن    دف إ ارتداء الزي املدني 

 .38ٔالام
  

  خاتمة
رض بحكم تمتعها بالسيادة، فإّن    ى إقليمها مف ى  إذا كان سلطان الدولة ع ا ع سلطا

رام قواعد وأحكام املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق ٕالانسان أو بالقواعد  رض باح ٔالاجانب مف
  .الثنائية الاتفاقية

ر الشرعية أو الهجرة السرية لم تعد مشكلة دول الاتحاد ٔالاوروبي أو  إّن    ظاهرة الهجرة غ
ى الدول  ى سبيل املثال، الدول املتقدمة بصفة عامة، بل امتدت العدوى إ ٕالافريقية كالجزائر ع

ى مشكلة دولية شكلت  ومن هذا املنطلق فإّن  ن قد تحولت إ ر النظامي مشكلة املهاجرين غ
ي معالجة خاصة وجذرية لها، خاصة مع  صداعا حقيقيا للدول املستقبلة لها، ٔالامر الذي يستد

ريب امل ي ظاهرة  ران هذه الظاهرة بظاهرة أخرى أخطر و   .هاجريناق
ر الشرعية،  إّن    ي آخر املطاف يتطلب تكثيف الجهود الدولية ملعالجة ظاهر الهجرة غ ٔالامر 

ا  ر بيئة تنموية شاملة، ال يتصادم ف ى التعاون بتوف انطالقا من النظرة الشاملة القائمة ع
ي إ ى إقليمها مع حرية تنقل ٔالافراد، كل ذلك  رام املفهوم التقليدي لسيادة الدولة ع طار اح

  .الحدود الدنيا لحقوق ٕالانسان
رض ترحيله بأن يكون استجوابه بحضور    ومن هذه الحقوق حق الشخص املستجوب املف

ا الجزائر جاءت خالية  محامي يكفل الاستجواب ٓالامن، ذلك أن اتفاقيات إعادة القبول ال أبرم
  .من مثل هذه الحقوق 
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  :الهوامش
                                                 

ديدات ٔالامنية1   .نظرا لتعدد مصادر ال
را 2 ن أصبحوا يشكلون عبئا ماليا كب ر الشرعي   .نظرا لكون املهاجرين غ
ر الشرعية  3 ى التنمية املستدامة، دار الخلدونية، الجزائر، .. زازة لخضر، الهجرة غ   .55، ص 2017من املكافحة إ
ي بعض الدول العربية كسوريا وليبيا 4   .خاصة مع تدهور ٔالاوضاع ٔالامنية 

5VINCENT Tchen, droit des étrangers, 2ème édition, ellipse Edition, 2011, P 108. 
6 GAUTIEN Marie, La rétention en droit de l’union européenne, in LECUCQ OULIVIER (SD), la rétention 
administrative des étrangères entre efficacité et protection, L’harmattan, Paris, 2011, p 24. 

ى هذه الاتفاقيات، أنظر لالطالعكاململكة املغربية ال أبرمت عدة اتفاقيات تتعلق بإعادة القبول،  7 عبد املنعم الفلوس، : ع
ي الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وضعية ٔالاجن باملغرب منذ الاستقالل، أطروحة دكتوراه 

ا 161، ص 2007- 2006والاقتصادية والاجتماعية، الرباط،    وما يل
ي مصر وفرنسا، مصر،  8   .107، ص 2004- 2003مصطفى العدوى، التنظيم القانوني لدخول وإقامة وإبعاد ٔالاجانب 
ر  9 ي وضعية غ ر النظامية ما دام أنه  ر القانونية هو نفسه مصطلح ٔالاجن ذي ٕالاقامة غ مصطلح ٔالاجن ذي ٕالاقامة غ

  .قانونية
ي معظم واليات الوطن، عنا ببعيد 10 م    .وما وجود ٔالافارقة بمختلف جنسيا
ي النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتور  11 ، كلية الحقوق سعيد 1اه، جامعة الجزائرطي أمقران، حرية التنقل 

  .301، ص 2015-2014حمدين، 
ي  11-08رقم قانون من  37املادة  12 ا وتنقلهم 2008يونيو  25مؤرخ  م  ى الجزائر وإقام ، يتعلق بشروط دخول ٔالاجانب إ

ا، ج ر عدد    .2008، سنة 36ف
13 SLAMA Serge, Immigration et libertés, le seuil/pouvoir, N°130, 2009/3, p 39. 

  .، املرجع السابق11- 08 رقم قانون من  15املادة  14
  .164عبد املنعم الفلوس، املرجع السابق، ص  15
  .كسوريا وليبيا 16
ن دول الاتحاد ٔالاوروبي وتركيا بتاريخ  )17   .2016مارس  18تم إبرام الاتفاق ب

18 DUCROQUETZ Anne-Lisse, L’expulsion des étrangers en droit international et européen, Thèse en vue 
de l’obtention du grade de doctorat en droit, doctorat de droit public, université lille2, droit et santé décembre 
2007, p p 448-472. 
19 NERAUDAU-D’umievenville Emmanuelle, Ordre public et droit des étranger en Europe, la notion d’ordre 
public en droit des étrangères à l’aune de la construction européenne, Brylant, Bruxelle, 2006, p 253. 

ى موقع  20 ى هذا التصريح ع  . 09/2018-20يوم  alg24  .www.alg24.netتم ٕالاطالع ع
ن الجزائر وجمهورية أملانيا الاتحادية، مرسوم رئاس رقم 21 رمة ب ى من اتفاقية إعادة القبول امل ي  ،63- 06املادة ٔالاو مؤرخ 

راير سنة  11 ن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أملانيا ي ،2006ف ى الاتفاق ب تضمن التصديق ع
ي  ن املوقع ببون  راير سنة  14الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائري راير  15ي صادر ، 8، ج ر عدد 1997ف ف

  . 11، ص 2006سنة 
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ى من الاتفا 2املطة  22 ن الجزائر وإسبانيا، مرسوم رئاس رقم من املادة ٔالاو رمة ب ي  476- 03قية امل ر سنة  6مؤرخ  ديسم

ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا 2003 روتوكول ب ى ال ، يتضمن التصديق ع
ي  ر سنة  10ي   صادر، 77، ج ر عدد 2002يوليو سنة  31حول تنقل ٔالاشخاص، املوقع بالجزائر    .13، ص 2003ديسم

ى، النقطة  23 ن الج 4املادة ٔالاو رمة ب   .، مرجع سابقزائر وجمهورية أملانيا الاتحاديةمن الاتفاقية امل
ى، املطة  24 ء نصت عليه الاتفاقية  4املادة ٔالاو ن الجزائر وحكومة مملكة إسبانيا، نفس ال رمة ب الفقرة أ من الاتفاقية امل

رمة م ي املامل ى النقطة ع جمهورية أملانيا الاتحادية  نمن املطة ب 4ادة ٔالاو ن سابق   .، مرجع
ن الجزائر وحك 3و 2و 1املطات  2املادة  25 رمة ب   .، مرجع سابقومة مملكة إسبانيامن الاتفاقية امل
رمة مع أملانيا الاتحادية تنص  2املادة  - ن "من الاتفاقية امل الجنسية الجزائرية بمساعدة الوثائق إذا لم يتم إثبات أو تب

ي مراكز  ي السجن أو  رض  ى الشخص املف ى الاستماع إ املقدمة، فإن السلطات القنصلية الجزائرية ستبادر فورا إ
  ".الطرد

رمة مع أملانيا الاتحاديةمن الاتفاق 2النقطة  2املادة  26   .، مرجع سابقية امل
ى املوقع Derfreitagنقال عن ٔالاسبوعية ٔالاملانية  27 ا ع - 10- 16بتاريخ  www.courrierinternational.com: تم الاطالع عل

  .الساعة الخامسة مساءً  2018
  .313سابق، ص الرجع املطي أمقران،  28
  .311طي أمقران، مرجع سابق، ص  29
ن الجزائر وإيطاليا، مرسوم رئاس رقم من الا 1املطة  4املادة  30 رم ب ي  ،67- 06تفاق امل راير سنة  11مؤرخ  ، 2006ف

ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، حول  رم ب ى الاتفاق امل يتضمن التصديق ع
ي  راير  24تنقل ٔالاشخاص، املوقع بروما  راير سنة  19ي  در صا ،09ر عدد .، ج2006ف   .3، ص 2006ف

رمة مع أملانيا الاتحادية  4نفس ٔالامر نصت عليه املادة  -   ". تتم ٕالاعادة عادة عن طريق الجو"املطة أ من الاتفاقية امل
  .1املطة  4املادة  31
  .5املطة  4املادة  32
  .1املطة  4املادة   33
  .1املطة  4املادة  34
ي 35 ران املدني الدو ي، امللحق التاسع لالتفاقية املتعلقة بالط ران الدو ، الطبعة الثانية عشر، "التسهيالت: "منظمة الط

  .2005جويلية، 
36 Article 7/1 de la directive 2003/110/ce du conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit 
dans le cadre d’éloignement par voie aérienne. 
37 Décision de conseil de l’union européenne du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs 
pour l’éloignement, à partir de territoire de deux état membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant 
l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux membre ou plus, réf : (2004/573/CE), in, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?URI+CELEX:32004l0038.  
38 DUCROQUETZ-Anne lisse, op.cit, p 431. 
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  *ي إطــــار القانــــون الجنائـــي الوطنــــي حمايــــة الرعــــايـــا الجزائرييــــن بالخــــارج

  
 )1(خلفي عبد الرحمان 

ر البحث حول فعلية القاعدة القانونيةم مديرأستاذ،  )1( كلّية  ،خ
 .الجزائر ،بجاية 06000، بجاية جامعة ،الحقوق والعلوم السياسية

 )2( بالل يعثمان
ر البحث حول فعلية ب عضو ،"ب"أستاذ محاضر قسم  )2( مخ

، بجاية جامعة ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،القاعدة القانونية
  .الجزائر ،بجاية 06000

  : امللخص
ا واجب  م الدولة الجزائرية بحماية رعاياها املتواجدين خارج إقليمها مثلما يقع عل تل
م داخل ٕالاقليم، وتمتد هذه الحماية ح خارج إطار القنوات الدبلوماسية، وذلك بأن  حماي
ى  ى الجرائم ال تقع ع ا الجنائي ع ا الداخلية ميسرة لبسط سلطان قانو تجعل قواني

ا ي  مواطن بحيث يفتح هذا الاختصاص للقا الوط ليطبق قانونه الجنائي والفصل بالتبعية 
ى ضحية جزائري، وهذا ما يعرف بمبدأ الشخصية  جرائم وقعت خارج ٕالاقليم الجزائري ع

  .السل
  :الكلمات املفتاحية

، مبدأ ٕالاقليمية، حماية الرعاي ي الخارج، مبدأ الشخصية السلبية، القانون الجنائي الوط ا 
  .الدور الِحمائي للقانون الجنائي

   
  
  
  
  
  

                                                 
  2019./28/03تاريخ نشر املقال  ،05/11/2018، تاريخ مراجعة املقال 11/10/2018تاريخ إرسال املقال  *
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Protection of Algerian nationals abroad in the framework of national criminal 
law 

Abstract:  
The Algerian State is obligated to protect its nationals living abroad as it has the 

duty to protect them in its territory. 
This protection extends even outside the diplomatic framework by allowing its 

national legislation to extend the authority of its 
The competence recognized to the national judge about the crimes committed 

against its citizens. 
The judgment of crimes committed abroad on an Algerian victim is known as 

the negative personality principle. 
Keywords: 
Negative personality principle, national criminal law, territoriality principle, 
protection of nationals abroad, protective role of criminal law. 
 
Protection des ressortissants algériens à l'étranger dans le cadre du droit pénal 

national 
 Résumé : 

L’État algérien est tenu de protéger ses ressortissants établis à l’étranger comme 
il a le devoir de les protéger sur son territoire. 

 Cette protection s'étend même en dehors du cadre diplomatique en permettant à 
sa législation interne d’étendre l’autorité de son droit pénal aux crimes commis contre 
ses citoyens de manière à ce que cette compétence soit reconnue au juge national.  

Le jugement des crimes commis à l’étranger sur une victime algérienne est 
connu sous le nom du principe de la personnalité négative. 
Mots clé: 
Principe de personnalité négative, droit pénal national, principe de territorialité, 
protection des ressortissants à l’étranger, rôle protecteur du droit pénal. 
 

  مقدمة
ى الدولة الجزائرية حماية رعاياها خارج إقليمها، وتمتد هذه الحماية ح  ام ع يقع ال
ى  ا الجنائي ع ا الداخلية وتبسط سلطان قانو ، بحيث تتدخل بقواني خارج ٕالاطار الدبلوماس

ا، ى مواطن ام الاختصاص للقا الوط ليطبق قانونه  الجرائم ال تقع ع ويفتح هذا الال
ى ضحية جزائري  ي جرائم وقعت خارج ٕالاقليم الجزائري ع   . الجنائي والفصل بالتبعية 

ايد بشخصية الجاني واملج عليه ويتبع ذلك من  ى السواء، بحيث قامت الاهتمام امل ع
ى التشريعات الجنائية املقارنة بوضع أحكام عقا ا أحكام هذا القانون ع بية تسري بموج

ن أينما حلوا رام قوانينه . )1(املواطن م الجاني أيا كان مكانه خارج ٕالاقليم باح وتبعا لذلك يل
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ى الدولة واجب حماية ــــ بمبدأ الشخصية الايجابيةـ ــــالوطنية، وهذا ما يعرف  ـ كما يقع ع
ا إذا كانوا ضحايا لجرائم معينة م، وهذا ما يعرف  مواطن م بمعاقبة من يعتدي عل بمبدأ ـ ــــوتل

، أما )2(سلوجه مبدأ الشخصية بشكل عام له وجهان؛ وجه إيجابي و ف .الشخصية السلبية
ى كل  يحمل جنسية الدولة ولو كانت الجريمة قد جاٍن الايجابي فيع سريان النص العقابي ع

ى كل جريمة يكون املج عليه وقعت خارج إقليمها، أما السل فيع  سريان النص العقابي ع
   .)3(ايحمل جنسية الدولة ح ولو كان الجاني أجنبي

ي إطار القانون الجنائي الوط إال  وال  يمكن الحديث عن تدخل الدولة لحماية رعاياها 
ن إذا ما ارتكبوا جرائم  ن الجزائري ى املواطن ى تطبيق القانون الجنائي الوط ع بعد التعريج ع

 .خارج الوطن، ألن املبدأ الثاني يستلهم مقوماته من تطبيق املبدأ ٔالاول 
  

نتطبيق القانو  :أوال ي الخارج من رعايا جزائري ى الجرائم املرتكبة    ن الجنائي الوط ع
  توضيح للفكرة/ 1

ي الخارج من رعايا  ى الجرائم املرتكبة  ُيعرف عند الفقه تطبيق القانون الجنائي الوط ع
ن بمبدأ الشخصية الجنائية الايجابي، ويمكن تعريفه بأنه القانون الجنائي  سريان" جزائري

ي الخارج من يتمتع بجنسية الدولة، ويخاطب هذا املبدأ  الوط ا  ى الجرائم ال يرتك ع
ن الاعتبار جنسية املج عليه أو ح طبيعة الجريمة املرتكبة    .)4(" الجاني، دون ٔالاخذ بع

ر كاف ملالحقة  ر غ يعد مبدأ الشخصية مكمال ملبدأ ٕالاقليمية؛ فقد يكون هذا ٔالاخ
ن الذين  يرتكبون جرائم خارج ٕالاقليم الجزائري، ومن جهة أخرى ح ال يكون الوطن املجرم

ي الخارج م بارتكاب الجرائم  ى وط ن عن القانون الذين يسيئون إ ، فيكون لهم )5(مالذا للخارج
م من تحمل نتائج أعمالهم ٕالاجرامية ى بلدهم ملجأ يحم   .)6(ي العودة إ

كان مبدأ الشخصية الايجابية هو السائد من الناحية التاريخية، بحيث كان قانون 
ي املقام ٔالاول، لكن تراجع فيما بعد لحساب مبدأ  ى الاعتبار الشخ  العقوبات يقوم ع

  . )7(ٕالاقليمية كمبدأ أساس ويكون بعدها مبدأ الشخصية الايجابي مبدأ احتياطيا
ررات ى م ا؛ يقوم هذا املبدأ ع   مختلفة، نذكر م

ـ يعد مبدأ الشخصية الايجابية وسيلة لتفادي هروب الجاني من العقاب إذا ارتكب ــــ
ا أن تعاقبه ألن الجريمة لم  جريمة خارج وطنه ثم عاد إليه؛ فالدولة طبقا ملبدأ ٕالاقليمية ال يمك
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ا، كما ال تستطيع أن تُ  ى أراض ها، كما أن الدولة ال سلمه ألن الدولة ال تسلم رعاياتقع ع
ا لن تستطيع معاقبة الجاني إذا غادرها بعد الفعل، لذا ال سبيل  ى أراض ارتكبت الجريمة ع
ي النظام العقابي إال بمعاقبة الجاني عند عودته لوطنه ح تردعه  لتفادي الثغرات الواردة 

  .العقوبة
ى  ي الذين أن باإلضافة إ ي إقليم الدولة رجال السلك الدبلوماس والقنص يرتكبون جرائم 

م  ى أوطا م لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإذا ما عادوا إ ا، وال يمكن متابع املعتمدين لد
م م ومعاقب ي مكافحة )8(يمكن متابع ي  ي تطبيق ذلك تحقيق للتعاون الدو ، وال شك أن 

     .)9(الةالجريمة من جهة ومن جهة ثانية إرضاء الشعور العام بالعد
ا  ــــــ ا، وال تقت تمكي ى مواطن ا فحسب بل ع ى أراض كما أن سيادة الدولة ال تقع ع

، وال ــــــ أينما حلوا ـــــمن إلزامهم  ي بالسلوك الحسن الذي يتما مع القانون الوط ـ بالتح
م القانون العيُ  م، فإن هم أخلوا بذلك يمتد إل ى سمعة وط ر سيئون إ قابي الوط بطريق غ

  . مباشر
ي أقاليم الدول  ــــــ ى عاتق املواطن  كما أن نظام الشخصية الايجابية هو املقابل ال يقع ع

ي الخارج  . ٔالاخرى طاملا تتعهد الدولة بحماية رعاياها 
  

  ةشروط تطبيق مبدأ الشخصية الايجابي/ 2
ي الخارج من رعايا ي     ى الجرائم املرتكبة  مكن استقاء شروط تطبيق القانون الوط ع

ن  ن من خالل أحكام املادت يخضع املواطن قانون إجراءات جزائري، بحيث  583 و 582جزائري
ى الوطن قبل أن ُيحاكم  ي الخارج وعاد إ الجزائري أينما وجد لقانون بالده، فإذا ارتكب جريمة 

ا أو  ى العفو ع ا ع ا عليه أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل بشأ يق العقوبة ال حكم 
ي وطنه ن أدناه؛ شروط هذه ال، وتبعا لذلك يمكن استخراج "فيجوز أن يحاكم  ى النحو املب  ع

  
أن يكون الجاني متمتعا بالجنسية الجزائرية وقت ارتكاب الجريمة سواء كانت : صفة الجاني /أ

ى مزدوج الجنسيةأصلية أم    . )10(مكتسبة، كما يسري النص ع
ا من يُ و    ي تحديد صفة الجاني، فم ي بعض التشريعات  ي تحديدها يوجد اختالف  ضيق 

ي إقليم الدولة وهو حال املشرع  ى الجنسية أن يكون مقيما  ى حيازة الجاني ع ويكتفي باإلضافة إ
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ي بينما تتوسع تشريعات أخرى وتجعل الاختصاص القضائي الوط يشمل  ،)11(السوفي والايطا
ا  ح مرتكب الجريمة الذي لم يكن يحمل الجنسية الوطنية لحظة ارتكاب الجريمة بل اكتس

ال ــــو حـــــة، وهـــــرب من املسؤوليـــــال للـــــفيما بعد، وذلك ح ال يكون اكتساب الجنسية سبي
ي نص املـــــالفرنسرع ـــــاملش ي نص ــــات، وحــــون العقوبـــمن قان 6/2 ــــــ113ادة ــــي  ال املشرع الجزائري 

  . انون ٕالاجراءات الجزائيةقمن  584املادة 
  
ي القانون الوط ؤالاجن/ ب ي الخارج  :ازدواج التجريم  ال يكفي أن يكون الفعل املرتكب 

 ، ي التشريع الوط بل يجب أن يكون محل تجريم وعقاب وفقا للتشريع ٔالاجن معاقبا عليه 
ي القانون  ر شدة، كأن يكون جناية  ن الاعتبار بالوصف سواء كان أقل أو أك دون ٔالاخذ بع

ي القانون ٔالاجن أو العكس، كما يستو  ي العقوبة كأن الوط وجنحة  ي ٔالامر ح مع الاختالف 
ي القانون الوط  ي القانون ٔالاجن مغلظة تكون العقوبة  أو العكس، وبصرف النظر  مخففةو

ي التشريع  ي التشريع الوط ونصب  كذلك عن التكييف الجزائي للفعل كأن يكون خيانة أمانة 
  .)12(ٔالاجن أو العكس

ي التشريع ٔالاجن فال يجوز معاقبة الفاعل إذا عاد     ر معاقبا عليه  لكن إذا كان الفعل غ
ي ذلك  ي التشريع العقابي الوط والسبب  ى الوطن ولو كان الفعل يشكل جناية أو جنحة  إ
انتفاء العلة من تطبيق مبدأ الشخصية الايجابية، واملثال الشائع؛ كأن يقوم الفاعل بتعديد 

ى ذات الفعل أو العكسا ى وطنه الذي يجرم ويعاقب ع ي بلد ال يجرم الفعل ويرجع إ   . لزوجات 
ن    ي نص املادت يستعمل ذات انون ٕالاجراءات الجزائية من ق 583و 582املشرع الجزائري 

ي التشريع الجزائري بوصفه جناية أو جنحة، ومعاقبا  الشرط؛ وهو أن يكون الفعل معاقبا عليه 
ن الاعتبار الوصف املقدم له، ولكن املهم أن ُيشكل جريمة  عليه ي التشريع ٔالاجن دون ٔالاخذ بع

    .باألساس، أما لو كان مباحا فال يعاقب عليه املشرع الجزائري بنصوص أجنبية
ا جناية "انون ٕالاجراءات الجزائية من ق 582/1فتنص املادة     كل واقعة موصوفة بأ

ي الق ا  ا جزائري خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع معاقب عل انون الجزائري ارتك
ي الجزائر ا    ".ويحكم ف
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ا جنحة سواء " انون ٕالاجراءات الجزائية من ق 583/1تنص املادة  كل واقعة موصوفة بأ
رتكبت

ُ
ي نظر تشريع القطر الذي أ فيه يجوز املتابعة من أجلها  ي نظر القانون الجزائري أم 

ا جزائريا ي الجزائر إذا كان مرتك ا    ".والحكم ف
ي الخارج من الجرائم املقيدة بشكوى أو طلب أو إذن من     إذا كانت الجريمة املرتكبة 

السلطات املختصة فال يمكن تحريك الدعوى من طرف السلطات الجزائرية إال بعد تقديم هذه 
ي التشريع ٔالاجنالشكوى أو رفع الط   .لب أو ٕالاذن طبقا لإلجراءات املحددة 

رة ضد  كما  يتم التشريع الجزائري بحكم خاص بالجنح وهو عندما ترتكب هذه ٔالاخ
ى شكوى يقدمها املج عليه أو بناء  ٔالاشخاص، فال يجوز تحريك الدعوى العمومية إال بناء ع

ى بالغ من السلطات املختصة للدولة ال و  ى مستوى ع ى النيابة العامة ع ا الجنحة إ قعت ف
ال ــك فـــــى ذلـــــوعالوة ع"انون ٕالاجراءات الجزائية قمن  583/3، وهذا ما تناولته املادة )13(الجزائر

ي حالـــــري املتـــــوز أن تجـــــيج اء ـــــراد إال بنــــد ٔالافــــد أحــة ضــــة مرتكبـــــت الجنحــــا إذا كانــــة مــــابعة 
الغ من ــــرور أو ببـــص املضــوى من الشخـــارها بشكـــد إخطــــة بعــــابة العامـــــب النيــــى طلـــــعل

رتكبت الجريمة فيه
ُ
  ."سلطات القطر الذي أ

  
ى أرض الوطن/ ج رط لتطبيق مبدأ الشخصية الايجابية أن يعود الجاني : عودة الجاني إ يش

ي ٕالاقليم ٔالاجن ولم يعد فال تجوز محاكمته بعد ار  ى أرض الوطن، فإن استمر  تكابه الفعل إ
، فإن لم يعد فيمكن تطبيق  ى ٕالاقليم الوط غيابيا، ألن شروط هذا املبدأ تقت عودته إ
ي أرض الوطن وقت تحريك  القانون ٔالاجن عليه، ويرى الفقه املقارن ضرورة وجود الجاني 

ا أو حضوره جلسات املحاكمة ح ولو غادر الوطن بعد الدعوى الع مومية وال يلزم بقاؤه ف
ي غيبته، ألن شرط العودة هو  ي ٕالاجراءات  ذلك، فمحاكمته تبقى صحيحة ويمكن أن تستمر با

وإن كنت  ،)14(شرط النعقاد الاختصاص للقضاء الوط وليس شرطا الستمرار هذا الاختصاص
ى الجلسة تبليغا صحيحا ضمانا لصدور الحكم  م بالحضور إ رة بتكليف امل أرى أن الع

   .الحضوري أو الاعتباري حضوري
يانون ٕالاجراءات الجزائية من ق 582/2تنص املادة و    ى ما ي ر أنه ال يجوز أن تجري ": ع غ

ى الجزائر ولم ي الخارج  املتابعة أو املحاكمة إال إذا عاد الجاني إ ائيا  يثبت أنه حكم عليه 
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ى  ي حالة الحكم باإلدانة أنه ق العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل ع وأن يثبت 
ا   ".العفو ع

ى حد سواء بدليل نص املادة    ى الجناية و الجنحة ع من  583/2هذه ٔالاحكام تنطبق ع
مة أو يصدر الحكم إال بالشروط وال يجوز أن تجري املحاك"انون ٕالاجراءات الجزائية ق

ي الفقرة الثانية من املادة  ا    ."582املنصوص عل
  نستنتج من موقف املشرع الجزائري أنه؛  

ى الجزائر، بحيث ال تجوز محاكمته غيابيا ـــــ   . يجب أن يعود الجاني إ
ي ٕالاقليم  ـــــ ي حالة متابعته  ائيا  ، وإذا حكم عليه أال يكون الجاني قد حكم عليه  ٔالاجن

ا، ألنه ال يجوز أن يحاكم  يجب أن يثبت أنه ق العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو بالعفو ع
ن  . الشخص عن فعل واحد مرت

  
ن :ثانيا ى رعايا جزائري ى الجرائم الواقعة ع   تطبيق القانون الجنائي الوط ع

ي شقه الايجابي يسري ع ي الخارج من إذا كان مبدأ الشخصية  ى الجرائم ال ترتكب 
ن طرف  ي شقه السل يع سريان الرعايا الجزائري إذا كانوا جناة، فإن مبدأ الشخصية 

ي الخارج ضد  ى الجرائم ال تقع  ن القانون الوط ع ا، )15(رعايا جزائري ، أي يتمتعون بجنسي
هتمام الدولة بحماية رعاياها، وكذا وهذا ٔالامر لصيق بفكرة السيادة الوطنية فيما يتعلق با

ى مبدأ العينية ى عدة حجج ، )16(حماية مصالحها وهو ما يجعله أقرب إ وترجع دعائم هذا املبدأ إ
  أهمها؛
ي إعطاء دور ِح  ـــــــ ر  طاملا قبلت التشريعات بفكرة  مائي لقانون العقوبات،يساهم بقدر كب

ي الخارج إذا كان الجاني يحمل جنسية الدولة،  ى الجرائم ال ترتكب  امتداد هذا القانون ع
ى ما يقع من جرائم ضد هؤالء حماية لهم ن أن يطبق هذا القانون ع ي املقابل يتع   .فإنه 

ي لقانون ــــ ي الدور الرد العقوبات؛ ألنه بإمكان الجاني أن ـ كما أن هذا املبدأ ُيغطي نقصا 
رب من املكان الذي وقعت فيه الجريمة ويحتم باملكان الذي ينتم إليه املج عليه، فال 
ر متواجد بإقليمها، وال الدولة  الدولة صاحبة املكان الذي وقع فيه الفعل يمكن أن تعاقبه ألنه غ

ا املج عليه يمكن أن تعاقبه ألنه ن  ال ينتم إل ا، وال حل لذلك إال بتمك ال يحمل جنسي
رة بمتابعته ومعاقبته ح تحصل الفعالية لقانون العقوبات   .)17(هذه ٔالاخ
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ى الجناة ح ال يجدوا مكانا يفرون إليه، وهو بذلك ـ ــــــ ي التضييق ع  ــــيساهم هذا املبدأ 
  .)18(جنائيةـ خطوة مهمة نحو عاملية النصوص الــــكما أشار بعض الفقه 

ى  ــــــ ر الضرر الذي يقع بمناسبة جريمة تقع ع ي ج ال يكفي مبدأ ٕالاقليمية لوحده 
ر  ي ذلك وبنفس الفعالية، بل من الفقه من اعت ا، بل يساهم مبدأ الشخصية السل  أراض

ي ٕالاقليم ٔالاجن هو تطبيق ى رعايا الدولة  ملبدأ  اختصاص القضاء الوط بالجرائم ال تقع ع
ر جزء من املكان ي حد ذاته ألن املج عليه يعت   .)19(ٕالاقليمية 

ي نص املادة  ا املشرع الفرنس  بعض التشريعات تأخذ بمبدأ الشخصية السل من بي
ي كل الجنايات والجنح  7ـ ــــ 113 من قانون العقوبات الذي ُيعطي الاختصاص للقضاء الفرنس 

، ومن  راب الفرنس ى ال ي الخارج ضد من يحمل الجنسية الفرنسية بشرط الدخول إ ال تقع 
رة فقط ذا املبدأ بشأن الجرائم الخط   . التشريعات من يأخذ 

راض بعض الفقه والتشريع املقا ي اع ي تب مبدأ الشخصية السل هو العلة  رن 
ى أرضه،  ي القضاء ٔالاجن الذي وقعت الجريمة ع ي عدم إعطاء الثقة  ريه  الانطباع الذي يع

ى النحــــراءات املتــــارسة إجـــــالت ممــــك مؤهـــوكأن هذه الدولة ال تمل ه ــــا أنــــوب، كمــــو املطلــــابعة ع
ى باله، كما ــــانون لــــع لقــــي سيخضــــانــــة ألن الجــــائيـــــة الجنـــــشرعيدأ الــــيصطدم بمب م يكن ليخطر ع

ر عن أنانية مفرطة من طرف دولة املج عليه       .أنه يع
ي  02ـ ــــ 15أما املشرع الجزائري قبل تعديل قانون ٕالاجراءات الجزائية بموجب ٔالامر  املؤرخ 

ي ، )20( 2015جويلية  23 ، بل فقط ما أشار إليه الفقه  كان ال يأخذ بمبدأ الشخصية السل
ي الجرائم ال تقع انون ٕالاجراءات الجزائية من ق 591نص املادة  ال سمحت بمعاقبة الجاني 

ن الطائرات ٔالاجنبية إذا كان املج عليه جزائري الجنسية، ى م ولكن بشرط أن تكون الطائرة  ع
  . متواجدة باملطار الجزائري أو هبطت فيه

انون ٕالاجراءات الجزائية من ق 588لكن بعد التعديل املشار إليه أعاله جاءت املادة 
أو أي ... تجوز متابعة ومحاكمة كل أجن ارتكب جريمة خارج ٕالاقليم الجزائري " صريحة

  ".ن جزائري جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواط
ي ٕالاقليم  أي يجوز متابعة الجناة ٔالاجانب إذا كان املج عليه جزائريا ووقعت الجريمة 

ي كل الجنايات والجنح، تماشيا مع التوجه الجديد للتشريعات املقارنة   .ٔالاجن 
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  خاتمة
ي الخارج من طرف  ى الجرائم ال تقع  ال شك أن تطبيق القانون الجنائي الوط ع

ي تحقيق ملبدأ املعاملة باملثل، ألنه ال أجان ي القانون الدو ن فيه ما يعرف  ى رعايا جزائري ب ع
ي الدولة الجزائري ا، وال يعد هذا  نيمكن قبول  تح الدول ٔالاجنبية لرعاياها  وتخ ى مواطن ع

ام حقيقي ا أينما حلو،  من قبيل أنانية الدولة بل هو ال ى مواطن ا ع ا بضرورة إحالل حماي م
ي مبدأ ٕالاقليمية طاملا أمكن قيام الجنائي ٔالاجن بفعلته ثم  كما أن هذا التطبيق يكمل نقصا 
ى  ى موطن الضحية، فتعجز بذلك دولته عن متابعته وتعجز الدولة الجزائرية ع الهروب إ

ي فإن قيام املشرع الج من قانون ٕالاجراءات الجزائية  588زائري بتعديل املادة معاقبته، وبالتا
ى  ي شقه السل يعد خطوة مهمة تستحق الثناء، ناهيك ع وتطبيق مبدأ الشخصية الجنائية 
ي العقابي، بل أصبح بإمكانه  ى الدور الرد الدور الجديد لقانون العقوبات الذي كان يقتصر ع

ن العقابية ال ال يجب أن يكون له دور حمائي، وهذا ما أراد ال فقه من خالله تعزيز أدوار القوان
رها ذيب والعمل وغ ا أن تنفتح نحو ٕالاصالح والحماية وال  .  أن تكتفي بالغايات التقليدية بل عل
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Résumé : 
   Les accords bilatéraux de réadmission sont des mécanismes de lutte contre le 
phénomène de l’immigration clandestine qui consistent à réadmettre les ressortissants 
nationaux en situation irrégulière en leur garantissant un rapatriement rapide, en toute 
sécurité et dans la dignité. 
   En procédant à la ratification de six accords de réadmission avec des pays 
européens partenaires (France, Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Suisse), 
l’Algérie s’est officiellement engagée à réadmettre ses propres ressortissants 
séjournant de manière illégale en Europe en insistant sur le respect de certaines règles 
de rapatriement ; à savoir l’identification et l’établissement d’une manière formelle 
de la nationalité algérienne de ses ressortissants avant toute délivrance de laissez-
passer et leur réadmission par voie aérienne au moyen de vols réguliers.  
Mots clés :  
   Immigration clandestine- Réadmission- Accords- Ressortissants algériens- 
Identification, Europe- Laissez-passer- Centre de rétention administrative- Vols 
réguliers- Arrangement technique. 
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The Effectiveness of Bilateral Readmission Agreements Ratified by Algeria 
Abstract:  

Bilateral readmission agreements are the mechanism through which 
governments are combatting the phenomenon of illegal immigration by ensuring the 
irregular nationals a quick, safe and dignified repatriation.  

By ratifying six readmission agreements with its European partners (France, 
Spain, Germany, Italy, the United Kingdom and Switzerland), Algeria officially 
commits to readmitting its nationals who are staying illegally in Europe, stressing the 
importance of respecting the repatriation rules; namely, ascertaining indisputably the 
identity of the Algerian nationals prior to any issuance of laissez-passer and their 
readmission by airways through scheduled flights.  
Key words: 
Illegal immigration, Readmission, Agreements, Algerian nationals, Identification, 
Europe, Let-passé, Administrative detention center,  Scheduled flights, Technical 
arrangement. 
 

ا الجزائر   عن فعالية الاتفاقيات الثنائية إلعادة القبول ال صادقت عل
  : امللخص

ر الشرعية عن طريق تعد  اتفاقات إعادة القبول الثنائية بمثابة آليات ملكافحة ظاهرة الهجرة غ
م السريعة واملأمونة والكريمة ن من خالل ضمان عود ر النظامي ن غ  .إعادة املواطن

ى ست اتفاقات إعادة القبول مع الدول و قد  مت الجزائر رسمًيا من خالل تصديقها ع ال
بإعادة رعاياها ) فرنسا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وسويسرا(ٔالاوروبية الشريكة 

ي أوروبا ر قانونية  ن بصفة غ ى الوطن،  املقيم رام بعض قواعد ٕالاعادة إ ى اح مع ٕالاصرار ع
ن بشكل رسم قبل تسليم أي أ ن الجزائري م رخص مرور همها تحديد هوية املواطن جوا وإعاد

ن ال ى م  .رحالت العاديةع
  : الكلمات املفتاحية

ر القانونية ن ،الاتفاقات ،إعادة القبول  ،الهجرة غ ن الجزائري  ،أوروبا ،تحديد الهوية، املواطن
 .اتفاق تق ،رحالت الخطوط الجوية العادية ،مركز الاحتجاز ٕالاداري  ،رخص مرور
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I- Introduction  
Connus sous l’appellation d’"accords de circulation des personnes" ou de "délivrance 
de laissez-passer consulaires", les accords bilatéraux de réadmission sont des traités 
internationaux par lesquels chaque partie s’engage à réadmettre ses propres 
ressortissants séjournant de manière illégale sur le territoire de l’autre. En d’autres 
termes, les accords bilatéraux de réadmission sont des mécanismes de lutte contre le 
phénomène de l’immigration clandestine1 qui consistent à réadmettre les 
ressortissants nationaux en situation irrégulière en leur garantissant un rapatriement 
rapide, en toute sécurité et dans la dignité. 
Néanmoins, il ya lieu de rappeler que des "accords communautaires" sont conclus 
entre la Communauté européenne et les pays tiers partenaires pour le rapatriement 
des personnes en séjour irrégulier. Ces accords ont pour base juridique le Traité 
d’Amsterdam du 2 octobre 1997, lequel a conféré des compétences à la Communauté 
européenne dans le domaine de la réadmission2. Aussi, lors du sommet de Tampere 
tenu, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a été invité « à conclure des 
accords de réadmission ou à insérer des clauses-types dans d'autres accords conclus 
entre la Communauté européenne et les pays ou groupes de pays tiers concernés »3. 
De même, lors du sommet de Séville tenu, les 21 et 22 juin 2002, le Conseil européen 
a réitéré cette politique en demandant à ce que, dans les futurs accords de coopération 
ou d’association que la Communauté européenne conclura avec les pays tiers, « soit 
insérée une clause sur la gestion conjointe des flux migratoires ainsi que sur la 
réadmission obligatoire en cas d’immigration illégale »4. 
Cela dit, bien que la réadmission des ressortissants séjournant de manière illégale sur 
le territoire d’un autre pays soit une règle coutumière relevant de la pratique des États 
en la matière, celle-ci fut, néanmoins, intégrée dans des accords d’association5, de 
partenariat et de coopération6 ainsi que dans des accords de stabilisation et 
d’association 7, à l’image de l’accord d’association de 2005 conclu entre l’Algérie et 
la Communauté européenne 8.  
Notons, par ailleurs, que l’Algérie a ratifié six accords de réadmission avec des pays 
européens, demandeurs de ce genre d’accords en raison de la forte concentration de la 
communauté algérienne dans ces pays. Il s’agit de la République française 9, du 
Royaume d’Espagne10, de la République fédérale d’Allemagne 11, de la République 
italienne 12, du Royaume-Uni 13 et de la Confédération suisse 14. 
Notons également qu’un projet d’accord sur la circulation des personnes allait être 
finalisé entre l’Algérie et le Royaume de Belgique durant l’année 2010. Toutefois, les 
travaux de négociations ont buté sur un point de droit soulevé par la partie belge, 
laquelle a invoqué les lenteurs liées à la procédure de ratification en vigueur en 
Belgique 15 en suggérant la signature préalable d’"un arrangement technique" qui 
prendra en charge les questions liées à la réadmission des ressortissants des deux 
pays, et ce, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de réadmission.  
Ayant pris part aux négociations pour la conclusion de l’accord en question, la 
délégation algérienne a fait savoir à la partie belge qu’il était dans l’impossibilité 
d’accéder à sa demande du fait que l’arrangement technique est un accord 
administratif signé à postériori entre les départements ministériels compétents des 
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deux pays dans le but de préciser les modalités pratiques de la mise en œuvre de 
l’accord de réadmission. En outre, nous pouvons affirmer, sans exagération aucune, 
que le projet d’accord sur la circulation des personnes négocié avec la partie belge 
était de loin le mieux abouti de tous les accords de réadmission en raison de la qualité 
rédactionnelle de ses articles, d’une part, et l’insertion dans son dispositif d’un article 
relatif à la possibilité de la personne faisant l’objet de reconduite de formuler un 
recours contre la décision d’éloignement, d’autre part. De même qu’il a été convenu 
que l’application des mesures de reconduite ne doit pas porter préjudice aux droits 
acquis antérieurement par la personne concernée, en conformité avec les lois et 
réglementations nationales de la partie requérante. Une disposition juridique, faut-il 
le souligner, qui n’existe dans aucun des accords de réadmission ratifiés par 
l’Algérie.   
S’agissant des pays africains, particulièrement les pays subsahariens, aucun accord de 
réadmission n’a, à notre connaissance, été ratifié par l’Algérie, à l’exception, de deux 
"Arrangements" signés avec le Niger, respectivement, les mois de décembre 2014 et 
mars 2017, en vue de faciliter le rapatriement des ressortissants nigériens en situation 
irrégulière sur le territoire national 16. En effet, des opérations de rapatriement ont été 
menées, à la demande de Niamey et aux frais de l’Algérie, dès l’année 2014. Ces 
opérations ont permis, de décembre 2014 à juillet 2018, la réadmission de 33.400 
migrants clandestins subsahariens, majoritairement de nationalité nigérienne 17. Par 
ailleurs, selon les déclarations faites par Mme. BENHABILES, présidente du 
Croissant rouge algérien, le 11 octobre 2018, à la radio nationale, ces opérations de 
rapatriement ont coûté à l’Algérie plus de 19 millions d’euros durant la seule année 
de 2017 18.   
La présente communication a un double objectif. D’abord, définir l’objet et le 
contenu des six accords de réadmission ratifiés par l’Algérie. Ensuite, déterminer les 
principales contraintes à l’application desdits accords. 
 
II- Dispositions définies par les accords bilatéraux de réadmission  
Les accords de réadmission ratifiés par l’Algérie établissent des obligations 
réciproques et définissent, notamment, les dispositions relatives à l’établissement de 
la nationalité et l’identité de la personne à réadmettre, aux voies de réadmission, ainsi 
qu’à l’obligation de l'État de renvoi de réadmettre la personne rapatriée lorsqu'il y a 
erreur sur la nationalité. 
  
1- Établissement de la nationalité et l’identité de la personne à réadmettre 
De prime abord, il est à noter que les accords de réadmission ratifiés par l’Algérie 
portent exclusivement sur le rapatriement de ses propres ressortissants en situation 
irrégulière sur le territoire de l’autre partie contractante et ne concernent nullement 
les ressortissants des pays tiers qui ont séjourné ou transité par leur territoire. En 
effet, certains accords de réadmission prévoient ce genre de dispositions , à l’image 
de ceux conclus par la Communauté européenne 19 et certains pays, comme la France 
20 ou la Suisse 21. 
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Globalement, la nationalité de la personne à réadmettre est prouvée par la possession 
d’une carte nationale d’identité et/ou d’un passeport en cours de validité ou périmé. 
Toutefois, dans le cas où aucun de ces documents ne peut être présenté, les 
représentations consulaires de la partie requise peuvent délivrer un laissez-passer22 
pour les personnes dont la nationalité peut être établie sur la base de la présentation, 
notamment, de l’un des documents suivants : une photocopie du passeport ou de la 
carte nationale d’identité, un laissez-passer périmé ou sa photocopie et un livret 
militaire ou sa photocopie.  
Par ailleurs, si la nationalité de la personne à réadmettre n’est pas établie d’une 
manière crédible à l’aide des documents présentés, les autorités consulaires de la 
partie requise procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les 
établissements pénitentiaires, les centres de rétention, ou tout autre endroit approprié 
agréé par les deux parties. Ainsi, si l’audition de la personne concernée par la partie 
requise établit sa nationalité, la représentation consulaire de la partie visée délivre un 
laissez-passer. Cependant, si l’audition de la personne concernée par les autorités 
consulaires de l’État requis conclut à une forte présomption de la nationalité, un 
laissez-passer peut être délivré après consultation des autorités centrales compétentes. 
Enfin, s’agissant des centres de rétention cités supra, il est à noter que les 
gouvernements algériens successifs ont toujours refusé la création de ces lieux 
d’hébergement et de rapatriement sur le territoire national. Dans une interview 
accordée, le 27 juin 2018, à RFI, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader 
MESSAHEL, a indiqué qu’ « il est exclu que l’Algérie ouvre une quelconque zone de 
rétention […] Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Quand il s’agit de la 
migration clandestine, il faut que les choses soient bien comprises. Nous connaissons 
les mêmes phénomènes, nous devons lutter contre la migration clandestine, dans le 
cadre des conventions des Nations unies, dans le cadre de l’arrangement avec les 
pays d’origine et les pays de transit » 23. Pour sa part, le premier ministre, Ahmed 
OUYAHIA, a réaffirmé, le 1er juillet 2018 à l’occasion de la tenue du 31ème sommet 
de l’Union africaine à Nouakchott, que l’Algérie « n’acceptera pas d’accueillir des 
centres pour les migrants clandestins » 24. De son côté, le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Nourredine BEDOUI, a 
réitéré cette position en déclarant, en marge des travaux de la 6ème session du Comité 
bilatéral frontalier algéro-nigérien (CBF), le 15 juillet 2018, que « Notre pays a 
exprimé son refus d’ouvrir des centres de rétention pour les migrants illégaux. Je 
pense que nous avons été clairs». Il a, en outre, rappelé que la position algérienne « 
est connue car elle a été affichée par le ministre des Affaires étrangères » 25.  
Mais, force est de constater que ces centres de rétention administrative ont été 
officiellement reconnus par la loi n° 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions 
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie26 sous la dénomination 
de "centres d’attente" 27. Néanmoins, aucun texte réglementaire n’est venu fixer les 
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de ces centres, et ce, 
depuis juillet 2008. 
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2- Voies de réadmission 
       Le gouvernement algérien a toujours privilégié, lors des négociations des accords 
de réadmission et de circulation, le rapatriement de ses ressortissants par voie 
aérienne et sur des vols réguliers. Ce qui exclu de facto la reconduite des 
ressortissants algériens par vols "charters" ou "spéciaux", ainsi que par voie 
maritime, et ce, à l’exception de l’accord de circulation des personnes conclu avec le 
Royaume d’Espagne qui autorise la reconduite des ressortissants des deux parties 
contractantes par voie maritime en raison de l’existence de dessertes entre les deux 
pays 28. De même, les autorités consulaires algériennes compétentes ne délivrent le 
laissez-passer que par la voie la plus directe 29. 
Par ailleurs, les personnes objet de la réadmission, peuvent être escortées, en cas de 
nécessité, à la demande de la partie requérante pour des raisons de sécurité ou de 
santé. Dans ce cas, les frais liés à leur réadmission est à la charge de la partie 
requérante. Ces frais de transport concernent le paiement des billets de voyage pour 
le groupe de policiers chargé de l’escorte et pour la personne à réadmettre. Aussi, un 
"Arrangement technique" est signé entre les départements ministériels compétents 
des deux pays en vue de définir les modalités de reconduite à la frontière des 
personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dans le cadre de l’accord de 
réadmission30.     
 
3- Obligation pour l'État de renvoi de réadmettre la personne rapatriée en cas 
d’erreur sur la nationalité 
Lorsqu’à son arrivée, l’examen de situation par les autorités compétentes de l’État 
requis ne confirme pas la nationalité de la personne rapatriée, l’État requérant 
réadmet cette personne sans formalité ni délai. Dans ce cas, les frais de réadmission 
sont pris en charge par l’État requérant du laissez-passer. 
 
III- Contraintes à la mise en ouvre des accords bilatéraux de réadmission   
La mise en œuvre des accords de réadmission ratifiés par l’Algérie se heurte dans les 
faits à certaines contraintes. Il s’agit, essentiellement, d’accusations mutuelles pour 
non respect des obligations conventionnelles entre l’Algérie d’une part, et les pays 
européens partenaires d’autre part.  
D’abord, certains pays, notamment, l’Allemagne et la France reprochent à l’Algérie 
sa réticence à collaborer pour identifier et rapatrier ses ressortissants en situation 
irrégulière en Europe selon les procédures en vigueur. Pour sa part, l’Algérie se 
défend de tout manquement à ses obligations en précisant que si des lenteurs sont 
enregistrées dans la procédure de réadmission, celles-ci sont, principalement, dues 
aux vérifications préalables se rapportant à l’identification et à l’établissement d’une 
manière formelle de la nationalité algérienne du ressortissant avant toute délivrance 
de laissez-passer consulaires. De son côté, le gouvernement algérien reproche aux 
pays de renvoi des délais extrêmement longs pour réadmettre les personnes rapatriées 
en Algérie, dont la nationalité algérienne n’est pas formellement établie après 
l’examen de leur situation. 
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Cela dit, les données de l’Eurostat 31 font état de 3.745 Algériens éloignés de 
l’Europe en 2016 vers leurs pays d’origine, alors que leur nombre était de 3.335 
durant l’année 2015. En outre, selon un rapport annuel commun pour 2017 publié le 4 
juillet 2018 sur « les centres et locaux de rétention administrative » en France 32, 
3.201 Algériens ont été placés dans les centres de rétention administrative en 2017, 
soit une hausse de 517 cas par rapport à l’année 2016. Le rapport précise, en outre, 
que 34% des 3.201 Algériens placés dans ces centres ont été expulsés vers l’Algérie 
durant la même période.  
En effet, dans le but de désamorcer cette « crise latente » entre Alger et certaines 
capitales européennes, les autorités algériennes et allemandes se sont mises d’accord, 
lors de la visite de la chancelière, Angela MERKEL, à Alger le 17 septembre 2018, 
pour accélérer les procédures de rapatriement des Algériens en situation illégale en 
Allemagne. « L’Algérie récupérera ses enfants, qu’ils soient au nombre de 3.700 ou 
5.000 » 33 a indiqué le premier ministre, Ahmed OUYAHIA, lors d’une conférence de 
presse conjointe. Il précisera, par ailleurs, que « 700 laissez-passer sont prêts au 
niveau des missions consulaires et que chacun des 6 vols hebdomadaires effectués 
par Air Algérie 5 Algériens sont rapatriés » 34, et ce, en respectant certaines règles de 
rapatriement , à savoir l’identification des ressortissants algériens et leur réadmission 
par vols réguliers.  
Par ailleurs, il ya lieu de noter que la mise en œuvre des accords de réadmission est 
en réalité laissée au bon vouloir des pays contractants suivant l’état d’évolution de 
leurs relations bilatérales, ainsi que de leurs situations politique et économique 
internes. Car les opérations de réadmission ont un coût social et financier 
considérable, surtout si ces derniers sont rapatriés par dizaine de milliers. Ceci 
engendrera, certainement, des difficultés pour leur insertion sociale et professionnelle 
dans leurs pays d’origine. 
 
IV- Conclusion et recommandations   
En guise de conclusion, nous pouvons assurer que les accords de réadmission sont de 
véritables mécanismes de lutte contre l’immigration clandestine qui facilitent le 
rapatriement des ressortissants nationaux en situation irrégulière en toute sécurité et 
dans la dignité.  
Toutefois, deux remarques essentielles doivent être faites sur le contenu des six 
accords de réadmission ratifiés par l’Algérie. D’abord, ces accords sont dépourvus de 
dispositions relatives à la possibilité donnée aux ressortissants algériens faisant 
l’objet de reconduite de formuler un recours en annulation ou en suspension contre la 
décision d’éloignement, et ce, conformément à la législation nationale en vigueur de 
la partie requérante. En outre, ces accords sont dépourvus de dispositions relatives au 
respect des droits acquis antérieurement par la personne objet de la réadmission, en 
conformité avec les lois et réglementations nationales de la partie requérante.  
Par ailleurs, en procédant à la ratification de ces accords avec six pays européens 
partenaires, l’Algérie n’a pu obtenir, en fin de compte, de contrepartie substantielle. 
En effet, hormis le mémorandum d’entente ratifié avec l’Espagne relatif à la 
facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas 35, ainsi que les accords 
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ratifiés avec certains pays européens portant sur l’exemption de visas pour les 
détenteurs de passeports diplomatiques et de service 36, le gouvernement algérien n’a 
pu conclure d’accords de facilitation d’octroi de visas au profit des ressortissants 
algériens en vue de promouvoir la migration légale et la mobilité.  
Enfin, nous recommandons au gouvernement algérien ce qui suit :  
 Primo, élargir les instruments juridiques de réadmission ratifiés avec les pays 
européens à d’autres pays limitrophes du Sahel (Mali) ainsi qu’à d’autres pays 
d’origine, à l’image de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Burkina Fasso ou du Nigéria 
en vue de faciliter la reconduite, par voies aérienne et terrestre, de leurs ressortissants 
respectifs en situation irrégulière sur le territoire national, ainsi que d’autoriser le 
transit par leur territoire de ressortissants de pays tiers.  
 Deuxio, engager des négociations pour la conclusion d’accords de réadmission 
avec certains pays du Maghreb arabe, particulièrement la Libye qui vit des crises 
sécuritaires cycliques afin d’avoir un cadre conventionnel obligatoire de lutte contre 
le phénomène de l’immigration clandestine.   
 Tertio, procéder à l’adoption d’une « loi sur l’asile » en vue de définir les règles 
et critères pour l’obtention de la qualité de refugié aux personnes qui relèvent du 
mandat du HCR, et ce, en application des dispositions de la Convention relative au 
statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 195137. Pour rappel, le seul cadre 
juridique actuel pour les demandeurs d’asile et réfugiés est constitué de l’unique 
décret n° 63-274 du 25 juillet 1963 38, lequel a créé auprès du Ministère des Affaires 
étrangères le « Bureau pour la protection des réfugiés et apatrides » (BAPRA). 
Néanmoins, il ressort de la déclaration de S.E l’Ambassadeur, Lazhar SOUALEM, 
chef de la délégation algérienne, devant le Comité des droits de l’Homme, qu’ « un 
projet de loi sur l’asile est en cours d’élaboration » 39, ce qui constituerait pour 
l’Algérie une avancée certaine en vue de donner à cette catégorie un cadre légal 
conforme au droit international en la matière. D’ailleurs, le gouvernement algérien a 
déjà affirmé, le mois de mars 2018, qu’un tel projet est en cours d’élaboration 40. Pour 
sa part, le Comité des droits de l’Homme, a recommandé à l’Algérie, à l’occasion de 
l’examen de son quatrième rapport périodique, les 4 et 5 juillet 2018, 
« d’entreprendre toutes les mesures afin d’adopter dans les meilleurs délais une loi 
d’asile, conforme au Pacte et aux normes internationales, protégeant les demandeurs 
d’asile et réfugiés, en particulier eu égard aux procédures d’admission et de 
demande d’asile et d’appel » 41. 

 
Notes : 
                                                 
1 Il est à noter que l’Union européenne (UE) a créé d’autres mécanismes de lutte contre 
l’immigration clandestine. Il s’agit, notamment, de l’instauration du Système d’information 
Schengen (SIS) conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de 
l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, modifiée (JOUE n° L 239 du 
22/09/2000) et la création de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, connue sous le nom de 
FRONTEX (Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil européen du 26 octobre 2004, JOUE n° L 349 

 



Revue des études sur l'effectivité de la norme juridique ISSN : 7380-2602  
Volume 03, Numéro 01-2019 
STITI Samir, De l’effectivité des accords bilatéraux de réadmission ratifiés par l’Algérie, pp 230-242. 

 

238 

 
du 25/11/2004). Sur ces dispositifs européens de lutte contre l’immigration clandestine, voir, 
notamment, (D) DUEZ, « L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité 
intérieure à la construction de la communauté politique », Éditions de l’Université de Bruxelles, 
2008, pp. 121-134 ; (E) GUILD et (D) BIGO, « La mise à l’écart des étrangers : la logique du visa 
Schengen », Cultures et Conflits, n°s 49 et 50, printemps 2003. Toutefois, ces deux instruments 
juridiques ont connu une évolution notable à travers, d’une part, l’établissement du Système 
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (Règlement (CE) n° 1987/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, JOUE n° L 381 du 28/12/2006 ; Décision 
2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007, JOUE n° L 205 du 7/08/2007 et Décision du Conseil du 
7 mars 2013, JOUE n° L 87 du 27/03/2013), et d’autre part, l’intégration de l’Agence FRONTEX 
au « Corps européen de garde-côtes et de garde-frontières », laquelle a vu ses prérogatives et 
moyens renforcés (Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 
septembre 2016, JOUE n° L 251 du 16/09/2016). Plus récemment encore, l’Union européenne s’est 
dotée en 2015 d’un mécanisme financier pour la gestion des flux migratoires à travers la mise en 
place du « fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique ». Créé lors du sommet de La Valette sur la 
migration, les 11 et 12 novembre 2015, le fonds a pour objectif de renforcer la coopération entre les 
pays de destination, d'origine et de transit des flux migratoires irréguliers et de rétablir la stabilité 
dans les régions africaines touchées par ces migrations (Région du Sahel, Corne de l’Afrique et 
Afrique du Nord). Il vise, en outre, à lutter contre les causes profondes des phénomènes de la 
migration irrégulière et des déplacés en Afrique à travers la promotion des opportunités 
économiques et de l'égalité des chances, de la sécurité et du développement. Le Sommet de La 
Valette, qui a réuni les chefs d'État ou de gouvernement européens et africains, a adopté une 
déclaration politique (https://www.consilium.europa.eu/media/21840/12-political-declaration-
fr.pdf) et un plan d'action qui s'articule autour de cinq domaines prioritaires : a)- lutter contre les 
causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées ; b)- 
promouvoir les canaux légaux de migration et mobilité ; c)- renforcer la protection des migrants et 
des demandeurs d’asile ; d)- prévenir et lutter contre la migration irrégulière, le trafic de migrants et 
la traite des êtres humains ; e)- renforcer la coopération pour faciliter le retour, la réadmission et la 
réintégration des migrants irréguliers, in https://www.consilium.europa.eu/media/21838/action-
plan-fr-2.pdf 
2 Voir article 73 K, par. 3, point (b) du Traité d’Amsterdam. 
3 Voir paragraphe 27 des conclusions du Conseil européen de Tampere disponibles sur le lien : 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm#union 
4 Voir paragraphe 33 des conclusions du Conseil européen de Séville disponibles sur le lien : 
https://www.consilium.europa.eu/media/20924/72640.pdf. Ainsi, de 2004 à aujourd’hui, la 
Communauté européenne a, à notre connaissance, conclu seize accords de réadmission avec les 
pays tiers et régions administratives spéciales suivants : 1- Hong Kong/Chine (Accord fait à 
Bruxelles, le 27 novembre 2002, JOUE n° L 17 du 24/01/2004); 2- Macao/Chine (Accord fait à 
Luxembourg, le 13 octobre 2003, JOUE n° L 143 du 30/04/ 2004); 3- Albanie (Accord fait à 
Luxembourg, le 14 avril 2005, JOUE n° L 124 du 17/05/2005); 4- Sri Lanka (Accord fait à 
Colombo, le 4 juin 2004, JOUE n° L 124 du 17/05/2005); 5- Russie (Accord fait à Sotchi, le 25 mai 
2006, JOUE n° L 129 du 17/05/2007); 6- Ukraine (Accord fait à Luxembourg, le 18 juin 2007, 
JOUE n° L 332 du 18/12/2007); 7- Bosnie- et- Herzégovine (Accord fait à Bruxelles, le 18 
septembre 2007, JOUE n° L 334 du 19/12/2007);                    8- Macédoine (Accord fait le 18 
septembre 2007, JOUE n° L 334 du 19/12/2007); 9- Monténégro (Accord fait à Bruxelles, le 18 
septembre 2007, JOUE n° L 334 du 19/12/2007); 10- Serbie (Accord fait à Bruxelles, le 18 
septembre 2007, JOUE n° L 334 du 19/12/2007); 11- Moldavie (Accord fait à Bruxelles, le 10 
octobre 2007, JOUE n° L 334 du 19/12/2007); 12- Pakistan (Accord fait à Bruxelles, le 26 octobre 
2009, JOUE n° L 287 du 4/11/2010); 13- Géorgie (Accord fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010, 
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JOUE n° L 52 du 25/02/2011); 14- Cap-Vert (Accord fait à Bruxelles, le 18 avril 2013, JOUE n° L 
282 du 24/10/2013); 15- Arménie (Accord fait Bruxelles, le 19 avril 2013, JOUE n° L 289 du 
31/10/2013); 16- Turquie (Accord fait à Ankara, le 16 décembre 2013, JOUE n° L 134 du 
7/05/2014). 
5 Voir, à titre d’illustration, les accords d’association conclus entre la Communauté européenne et 
les pays suivants : - Tunisie (art. 69, par. 3, alinéa (c), JOUE n° L  97 du 30/03/1998) ; - Maroc (art. 
69, par. 3, alinéa (c), JOUE n° L 70 du 18/03/2000) ; - Egypte (art. 68, JOUE n° L 304 du 
30/09/2004) ; - Liban (arts. 68 et 69, JOUE n° L 143 du 30/05/2006).   
6 Voir, à titre d’exemple, les accords de partenariat et de coopération conclus entre la Communauté 
européenne et les pays ci-après : - Russie (art. 84, JOUE n° L 327 du 28/11/1997); - Kazakhstan 
(art. 70, JOUE n° L 196 du 28/07/1999); - Géorgie (art. 75, JOUE n° 205 du 4/08/1999); - 
Ouzbékistan (art. 72, JOUE n° L 229 du 31/08/1999) ; - Azerbaïdjan (art. 75, JOUE n° L 246 du 
17/09/1999). 
7  Voir, notamment, les accords de stabilisation et d’association conclus entre la Communauté 
européenne et les pays suivants : - Albanie (art. 81, JOUE n° L 107 du 28/04/2009); - Monténégro 
(art. 83, JOUE, L 108 du 29/04/2010); - Serbie (art. 83, JOUE n° L 278 du 18/10/2013); - Bosnie-
et-Herzégovine (art. 81, JOUE n° L 124 du 30/06/2015). 
8 Voir article 84 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Algérie et la 
Communauté européenne. Accord ratifié par décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005, JORA 
n° 31 du 30 avril 2005. 
9 Décret n° 96-153 du 4 mai 1996 portant accord de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en 
matière de délivrance des laissez-passer consulaires, signé à Alger le 28 septembre 1994, JORA n° 
28 du 8 mai 1996. 
10 Décret présidentiel n° 03-476 du 6 décembre 2003 portant ratification du protocole entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du 
Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002, JORA 
n° 77 du 10 décembre 2003. 
11 Décret présidentiel n° 06-63 du 11 février 2006 portant ratification du protocole d’accord entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur 
l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997, JORA n° 8 du 15 février 2006. 
12 Décret présidentiel n° 06-67 du 11 février 2006 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000, JORA n° 9 
du 19 février 2006.  
13 Décret présidentiel n° 06-467 du 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord relatif à la 
circulation des personnes et la réadmission entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord, signé à Londres, le 11 juillet 2006, JORA n° 81 du 13 décembre 2006.  
14 Décret présidentiel n° 06-472 du 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral de la 
Confédération suisse sur la circulation des personnes, signé à Alger le 3 juin 2006, JORA n° 83 du 
20 décembre 2006. 
15 En application des dispositions de l’article 167, paragraphe 2 de la Constitution belge du 17 
février 1994, révisée, les traités internationaux sont conclus par le Roi qui doivent être soumis à 
l'assentiment du Parlement (Chambre et Sénat). Sur la conclusion des traités en droit belge, voir, 
notamment, (Ph.) GAUTIER, « Le régime des traités dans l’État fédéral », RBDI, 1994/1, pp. 31-
57. S’agissant de l’Algérie, les accords de réadmission sont ratifiés par le président de la 
République sans l’approbation expresse du Parlement. De ce fait, ces accords sont exclus de la 
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procédure de ratification prévue par les dispositions de l’article 149 de la Constitution du 7 
décembre 1996, révisée par la loi n° 16-01 du 6 mars 2016, JORA n° 14 du 7 mars 2016. 
 16 Ces "Arrangements" trouvent leur fondement juridique dans le protocole d’accord signé à Alger 
le 30 octobre 1997, lequel prévoit le renforcement de la coopération sécuritaire et socio-économique 
au niveau des zones frontalières des deux pays. Le même accord a institué le Comité bilatéral 
frontalier algéro-nigérien (CBF) ; un mécanisme de coopération frontalière qui a tenu à Alger les 15 
et 16 juillet 2018, les travaux de sa sixième session. En effet, les travaux de cette session se sont 
clôturés par l’adoption d’un communiqué commun final qui comporte six mesures distinctes : « 
L’adoption de mesures sécuritaires opérationnelles en matière de sécurisation des frontières ; 
l’intensification de la coordination et de la concertation entre les service de sécurité des zones 
frontalières ; la coopération dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités 
institutionnelles ; la mise en œuvre, dans un cadre concerté, les recommandations de la dernière 
session du comité bilatéral frontalier, en vue de juguler le phénomène de la migration illégale, à 
travers l’échange d’informations, le démantèlement des réseaux de passeurs et la sensibilisation 
sur ces dangers ; le développement d’une coopération féconde diversifiée et mutuellement 
avantageuse dans le domaine de l’aménagement du territoire, qui s’articulera essentiellement 
autour des études et échanges des expériences ainsi que le renforcement des capacités de 
formation », in El Watan, 17 juillet 2018. De même, les  conclusions de cette 6ème session ont porté 
sur « la mise en place de mécanismes opérationnels permettant l’élargissement et l’intensification 
de  la coopération bilatérale dans les 17 domaines relevant du  secteur représentés dans les travaux 
du comité », in El Moudjahid, 17 juillet 2018. 
17 El Moudjahid, 4 juillet 2018.  
18 El Moudjahid, 13 octobre 2018. 
19 - Hong Kong/Chine (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Macao/Chine (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit) ; 
- Albanie (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Sri Lanka (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit);     - Russie (par. 
1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Ukraine (art. 3, par.1, op.cit); - Bosnie- et- Herzégovine (par. 1 des arts. 
3 et 5, op.cit); - Macédoine (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit ); - Monténégro (par. 1 des arts. 3 et 5, 
op.cit); - Serbie (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Moldavie (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Pakistan 
(arts. 3, par. 1, op.cit); - Géorgie (par. 1 des arts. 3 et 5, op.cit); - Cap-Vert (par 1 des arts. 3et 5, 
op.cit); - Arménie (par. 1 des arts. 4 et 6, op.cit) ; - Turquie (par. 1 des arts. 4 et 6, op.cit). 
20  Voir, à titre d’illustration, les accords de réadmission conclus entre la France et les pays 
suivants : - Roumanie (Accord fait à Bucarest le 12 avril 1994, JORF n° 208 du 8 septembre 1994, 
art. 5); - Bulgarie (Accord signé à Paris le 29 mai 1996, JORF n° 63 du 15 mars 1997, art. 5); - 
Suisse (Accord signé à Berne le 28 octobre 1998, JORF n° 80 du 4 avril 2000, art. 6); - Guatemala 
(Accord signé à Guatemala le 11 novembre 1998, JORF n° 84 du 8 avril 2000, art. 4); - Argentine 
(Accord  signé à Buenos Aires le 1er février 1995, JORF n° 73 du 27 mars 2002, art. 5); - 
Allemagne (Accord signé à Kehl le 10 février 2003, JORF n° 207 du 6 septembre 2005, art. 3, par. 
1); - Dominique (Accord fait à Basse-Terre en Guadeloupe le 9 mars 2006, JORF n° 72 du 25 mars 
2007, art. 4); - Ile Maurice (Accord signé à Port-Louis le 2 avril 2007, JORF n° 0005 du 6 janvier 
2008, art. 4); - Autriche [Accord signé à Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, 
signés à Luxembourg le 20 avril 2007 et à Vienne le 30 octobre 2014), JORF n° 0178 du 4 août 
2018, art. 6]. 
21  Voir, à titre d’exemple, les accords de réadmission conclus entre la Suisse et les pays ci-après : - 
Albanie (Accord fait à Berne le 29 février 2000, RO 2001/27, art. 2); - Suède (Accord fait à Berne 
le 10 décembre 2002, RO 2003/1178, arts. 3 et 4) ; États du Benelux (Accord fait à Berne le 12 
décembre 2003, RO 2007/1877, arts. 3et 4); - Liban (Accord fait à Berne le 16 décembre 2004, RO 
2006/435, art. 3); - Russie (Accord fait à Berne le 21 septembre 2009, RO 2011/575, art. 3, par. 1) ; 
- Kazakhstan (Accord fait à Berne le 4 mars 2010, RO 2015/243, art. 3); - Chili (Accord fait à 
Santiago le 23 novembre 2006, RO 2016/2217, art. 5). 
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22 La circulaire ministérielle n° 05/2003 du 11 janvier 2003 a défini le laissez-passer comme suit : « 
Le laissez-passer est un document de voyage délivré exclusivement par les représentations 
diplomatiques et consulaires en vue de permettre à tout citoyen se trouvant à l’étranger de 
regagner le territoire national suite à la perte, au vol ou à la détérioration de son passeport [...] ce 
document est également établi pour des personnes en situation clandestine désirant leur 
rapatriement, ainsi qu’aux demandes formulées par les États étrangers à l’effet de reconduire à la 
frontière des personnes (présumées algériennes) en situation illégale en matière de séjour, voire 
d’éloigner des concitoyens ayant purgé leurs peines de prison. Il est de courte durée et doit prévoir 
l’itinéraire le plus direct. Sa délivrance est subordonnée à l’établissement de l’identité et à la 
confirmation de la nationalité algérienne du bénéficiaire ». 
23 El Moudjahid, 28 juin 2018. 
24 Liberté, 2 juillet 2018. 
25  El Watan, 16 juillet 2018. 
26  JORA n° 36 du 2 juillet 2008. 
27 L’article 37 de ladite loi dispose : « Il peut être créé, par voie réglementaire, des centres 
d’attente, destinés à l’hébergement des ressortissants étrangers en situation irrégulière en 
attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert vers leur pays d’origine. Le placement 
d’un étranger dans ces centres peut être ordonné par arrêté du wali territorialement compétent 
pour une période maximale de trente (30) jours, renouvelable en attendant l’accomplissement des 
formalités de sa reconduite aux frontières ou son rapatriement vers son pays d’origine ». Souligné 
par nous. 
28 Voir article 4, alinéa 1 de l’accord, op.cit. 
29 Article 36, alinéa 2 du décret présidentiel n° 02-405 du 26 novembre 2002 relatif à la fonction 
consulaire, JORA n° 79 du 1er décembre 2002.  
30 Cet arrangement précise, entre autres, les dispositions relatives au contenu du dossier de demande 
de laissez-passer, aux aéroports/ports utilisés pour les opérations de réadmission, au nombre de 
personnes à réadmettre par desserte aérienne ou maritime, au nombre d’agents concernés par 
l’escorte, ainsi que la prise en charge des frais de transport. 
31 Document disponible sur le site officiel de l’Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/b/b9/Enforcement_of_Immigration_Legislation_Statistics-update.xlsx 
32 Ce rapport, réalisé par six ONG françaises (Assfam-groupe SOS solidarités, Forum réfugiés-Cosi, 
France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France et Solidarité Mayott) est disponible sur le 
site :  
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/07/La_Cimade_Rapport_Retention_2017.pdf 
33  El Moudjahid, 18 septembre 2018.  
34 Ibid.   
35 Décret présidentiel n° 13-247 du 27 juin 2013 portant ratification du Mémorandum d’entente 
entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la 
facilitation réciproque de la procédure de délivrance de visas, signé à Alger le 10 janvier 2013, 
JORA n° 34 du 30 juin 2013.   
36 - Espagne : Décret présidentiel n° 07-283 du 23 septembre 2007 portant ratification de l’accord 
entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la 
suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 
mars 2007, JORA n° 60 du 26 septembre 2007.  
- France : Décret présidentiel n° 14-174 du 2 juin 2014 portant ratification de l’accord entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un 
passeport diplomatique ou de service, signé à Alger, le 16 décembre 2013, JORA n° 37 du 19 juin 
2014.  
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37 Ratifiée par la France au nom de l'Algérie, le 23 juin 1954, conformément aux dispositions de 
l’article 40 de la Convention, in https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1954/CN.106.1954-
Frn.pdf. Par communication datée du 7 février 1963, le  gouvernement algérien a fait savoir au 
Secrétaire général des Nations-Unies qu’il demeure lié par la Convention relative au statut des 
réfugiés de 1951, in https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1963/CN.45.1963-Frn.pdf  
38 JORA n° 52 du 30 juillet 1963.   
39 Compte rendu analytique de la 3495ème séance du Comité des droits de l’Homme tenue le 5 juillet 
2018, CCPR/C/SR.3495, 14 septembre 2018, par. 38.  
40 Réponses à la liste de points concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie, 
CCPR/C/DZA/Q/4/Add.1, 2 mai 2018, Réponse 19, par. 103. 
41 Observations finales, Algérie, CCPR/C/DZA/CO/4, 26 juillet 2018, par. 38. 
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