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 * "مقارنة قانونية دراسة" التـقـا حـق باستعمال الخصوم تعسـف مظاهر 
 

 

 )1( صدام فيصل كوكز املحمدي. أ د
، كلية القانون، بجامعة الفلوجة ،الخاص القانون  أستاذ )1(

 . العراق
روني ريد ٕالالك   saddam_kokez@yahoo.com  :ال

  

 )1( يوسف محمد بارق 
ي القانون الخاص )2( كلية القانون، بجامعة  ،باحث 

 . ، العراقالفلوجة
روني ريد ٕالالك   bareayoucef@uofallujah.edu.iq  :ال

  :امللخص 
ن بكافة الحقوق املقررة  ا، من اجل تحقي لألشخاصتقر معظم القوان ق الغاية من وتحم

ا املشرع، ولعل  أنتشريعها، لذا يجب  هذه  أهميكون استعمالها مقيدًا بالغاية ال يبتغ
، كونه يشكل الضمانة الاساسية لحماية حقوق وحريات  ي التقا  ٔالافرادالحقوق هو الحق 

اكًا لحقوق وحريات الافراد الاخرى أالاخرى  ي ذات الوقت قد يشكل حق التقا ان ذا ما ، و
مورس بشكل تعسفي من قبل الخصوم، ويتخذ التعسف باستعمال حق التقا صورًا 

ى عليه(ومظاهرًا متعددة ومتنوعة، يمارسها الخصوم  ي واملد ي ) املد بمناسبة استعمال حقهم 
  .املرافعة

ي القانون املدني،  ي استعمال الحق  ي لنظرية التعسف  ن املشرع العرا ى الرغم من تقن وع
من القانون املدني، يضبط ) 7(الا انه لم يضمن قانون املرافعات نصًا مماثل لنص املادة 

ي  استعمال حق التقا بما يكفل تحقيق الغاية من تشريعه، وللحد من ظاهرة التعسف 
ي دراستنا هذه عند استعماله ي باستعمال حق ، وهو ما حاولنا ابرازه  تناول مظاهر تعسف املد

ي  ، ا، ومرحلة الدفاع ٕالاثباتمرحلة الادعاء و  التقا ن نظر الدعوى املدنية والفصل ف   .ح
  :الكلمات املفتاحية

ي، مالت ، تعسف املد  .اهر التعسف، الدعوى املدنيةظعسف، حق التقا

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 15/05/2019، تاريخ مراجعة املقال 03/03/9201تاريخ إرسال املقال  *
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The Manifestations of Arbitrariness of Litigants Using litigation 
rights"Comparative juridical Study" 

Abstract: 
Most laws recognize and protect all rights guaranteed to people in order to 

achieve the purpose of their legislation. Therefore, their use must be limited to the 
purpose sought by the legislator. The most important of these rights is the right to 
litigation, which constitutes the basic guarantee for the protection of the rights and 
freedoms of other individuals. The right of litigation constitutes a violation of the 
rights and freedom of other individuals if arbitrarily exercised by litigants. 
Arbitrariness in the use of the right to litigation takes many different and varied 
images and manifestations, exercised by the adversary (the plaintiff and the 
defendant) in the exercise of his right to plead. 

Although the Iraqi legislator codified the theory of abuse of the right to civil 
law, the Code of Civil Procedure did not guarantee a provision similar to article 7 of 
the Civil Code, which regulates the use of the right to litigation for the purpose of its 
legislation, which we tried to highlight in this Study when dealing with the abuse of 
the plaintiff to use the right of litigation, in the stage of prosecution and proof, and 
the defense stage when considering and deciding the civil lawsuit. 
Key words: 
Arbitrariness, right to litigation, arbitrary plaintiff, power abuse, civil case. 
 

Les manifestations de l’abus des parties dans le droit d’ester en justice "Étude 
juridique comparative" 

Resumé : 
La plupart des législations reconnaissent aux personnes tous les droits garantis qui leur 

sont attribués et les protègent afin de réaliser l'objectif de leur législation. Par conséquent, 
l’utilisation de ces droits doit être limitée au but recherché par le législateur. Le plus 
important de ces droits est le droit d’ester en justice, qui constitue la garantie fondamentale 
pour la protection des droits et des libertés d'autrui. Mais le droit de poursuivre en justice 
peut constituer une violation des droits et libertés d’autres personnes s’il est exercé de 
manière arbitraire par les parties. Et cet arbitraire revêt de nombreuses images et des 
manifestations différentes et variées lors de  l’exercice de son droit de plaider par 
l’adversaire (le demandeur et le défendeur). 

Bien que le législateur irakien ait codifié la théorie de l'abus de droit en matière civile, 
le code de procédure civile n’a pas prévu une disposition similaire à celle de l'article 7 du 
Code civil, qui régule l'utilisation du droit de comparaître aux seules fins de réaliser 
l’objectif de la législation et de limiter les abus. C’est ce que nous avons essayé de mettre en 
évidence dans la présente étude en traitant de l’abus du demandeur d’utiliser le droit de 
poursuite, au stade de la poursuite et de la preuve, et au stade de la défense lors de 
l’audience civile et du refus. 
Mots clés: 
Arbitraire, droit à un procès, demandeur arbitraire, abus de pouvoir, affaire civile. 
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  قدمةم
ن ندرك عمليًا التعسف باستعمال حق التقا ما لم نتحدث عن مظاهر أال يمكن 

مقيد بالغاية من تشريعه؛ لذا نجد  وإنماحق التقا ليس حقًا مطلقًا،  أنالتعسف فيه، إذ 
ي العمل  فبانحراالتعسف يتحقق  نأ صاحب الحق عن تلك الغاية اثناء ممارسته اي دور 

حق التقا ال يقتصر  أنيأخذ هذا الانحراف صورة ومظاهر عديدة، وبما  القضائي عمومًا، و 
ى  ي  أطرافع ى عليه،  أو الدعوى؛ فان مظاهر التعسف فيه متصورة الوقوع من املد  أو من املد

ي الدعوى، فضاًل عن ذلك فانه يمكن تصور قيام هذه املظاهر من أمن املتدخل  دخل 
ُ
و من أ

رهم القضاة انفسهم ومن اعوان راء والشهود وغ ن و الخ   .القضاة كاالدعاء العام و املحام
تكمن أهمية املوضوع بأهمية حق التقا ذاته، بوصفه تطبيقًا لنظرية التعسف و

ى اغلب الحقوق  باستعمال ، إذ يقت منا التطرق إ املرتبطة به وال  ٕالاجرائيةحق التقا
ي  ى التعسف  استعمالهايؤدي التعسف  حق التقا عمومًا، فضاًل عن أهمية  تعمالباسإ

 أمد كإطالةالاثار السلبية الناجمة عن التعسف وال تمس اغلب موضوعات قانون املرافعات، 
، وا ررة، وتحميل الخصوم جهد ونفقات اضافيةنالتقا ر م   .شغال املحاكم بدعاوى غ

ي القوا ي اطار القواعد العامة  ن املدنية، بغية تسليط ُتشكل هذه الدراسة محاولة  ن
ى  ، وذلك من اجل تحديدها أالضوء ع هم مظاهر تعسف الخصوم باستعمال حق التقا

ا وتالفيًا  وإعطاء ا للحد من ممارس ى مخاطبة ألثارهاصورة واضحة ع دف الدراسة إ ، كما 
ي لغرض ادراج نصوص خاصة بالتعسف ضمن القواعد القانونية املقررة ي قانون  املشرع العرا

رز أهميته بدعوة  باستعمالاملرافعات، من أجل الحد من ظاهرة التعسف  ، وت حق التقا
 ، ى الحق بالتقا ي القانون املدني، ع ى تطبيق النصوص الخاصة بالتعسف  ي إ القضاء العرا
ى تعويض عادل، من أجل الحد من ظاهرة التعسف  تطبيقًا يكفل للمضرور الحصول ع

  .ق التقاح باستعمال
ي تناول مظاهر تعسف الخصوم  ى عليه(كما ويتحدد نطاق الدراسة  ي واملد ) املد

، والحقوق  ٔالاخرى املرتبطة به، و ملا كانت اجراءات ممارسة  ٕالاجرائيةباستعمال حق التقا
ي استعمالها ستكون  الخصوم لحق التقا متنوعة ومتعددة، فان حاالت ومظاهر التعسف 

ى تناول أ إال، أيضاتنوعة متعددة وم رهاتلك املظاهر  أهمننا سنقتصر ع ي  اوأثرً شيوعًا  وأك
ي،  ائي أيالواقع العم   .املظاهر ال تبدأ باملطالبة القضائية وتنته بصدور الحكم ال
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ي املقارن، من خالل مقارنة  ى املنهج التحلی ي إعداد هذا البحث ع سیتم الاعتماد 
ي من جهة، النصوص الخاصة بال ي وقانون املرافعات املدنية العرا ي القانون املدني العرا تعسف 

ي كل من مصر وفرنسا، مع الاستئناس بمواقف  ن املرافعات  ن املدنية وقوان ن نصوص القوان وب
ن العربیة  ى موقف الفقه  ؤالاجنبيةبعض القوان ى ٕالاشارة إ كلما تيسر ٔالامر لذلك، باإلضافة إ

ما واستخراج والقضاء ا ي مصر وفرنسا ومناقش ما بوقف الفقه والقضاء  ن ومقارن لعراقي
ي العراقٔالاحكام املناسبة للوضع القانوني وال   .قضائي عندنا 

ذا املوضوع؛ فقد  ن، خصصنا املبحث  ارتأيناوألغراض ٕالاملام  ى مبحث  ٔالاول تقسيمه إ
 ، ي باستعمال حق التقا أّما املبحث الثاني فخصصناه لبيان مظاهر لبيان مظاهر تعسف املد

ى عليه    .حق التقا باستعمالتعسف املد
ا  أدرجنامن ثم اختتمنا بحثنا بخاتمة    .من نتائج وتوصيات إليهتوصلنا  ما أهمف

  
ي: ٔالاول املبحث    مظاهر تعسف املد

ي هو احد  ذي يختار القضاء، وال أمامالدعوى، وهو املبادر بطرحها  أطراف أهمان املد
اع إلثارةالوقت املناسب  ، وبما انه سيقوم باالدعاء ومن ثم اثبات هذا الادعاء من خالل 1ال

ى  أننا إالالدعوى؛ فإن مظاهر تعسفه ستكون متعددة ومتنوعة،  إجراءاتاستخدام  سنقتصر ع
ىتلك املظاهر، لذا سنقسم هذا املبحث  أهم ي املطلب الاول مظاهر  إ ن، نتناول  تعسف  مطلب

ي  ي  ي املطلب الثاني مظاهر تعسف املد ي الادعاء، ونتناول  ي    :، وكاآلتيٕالاثباتاملد
  

ي الادعاء: ٔالاول املطلب  ي    مظاهر تعسف املد
ي الادعاء، فيحق لكل شخص  لألشخاصمن الحقوق املقررة  ي الدستور، هو الحق 

ا   ي او معنوي ان يرفع دعوى امام القضاء يطالب ف ى حقوقه و حرياته او طبي رد الاعتداء ع
ي بأنه سلب منه او حرم منه كاًل  ي حق  مادي او معنوي يد ، وقد 2بعضاً  أو يطالب انصافه 

ى القضاء حق كفله الدستور والقانون وحيث ان  : "قضت محكمة التمي العراقية، بان اللجوء ا
                                                 

، 146م، بند 1995، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٔالاول قانون املرافعات املدنية والتجارية، الجزء : احمد هندي. د - 1
  .446ص

ن النظام  إساءة: احمد قطب عباس. د -  2 ي التقا ب جامعة الجديدة، القانونية، دار ال ؤالانظمة ٕالاسالمياستعمال الحق 
  .338م، ص2006 ٕالاسكندرية
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ي الضمان فمن استعمل حقه استعمااًل ج ي ينا ائزًا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الجواز الشر
ي صاحب مصلحة جدية  أن، فيجب 1"من القانون املدني) ٦(املادة  بأحكامضرر عماًل  يكون املد

ى مصلحة  ألنهومشروعة،  سيكون متعسفًا اذا مارس هذا الحق ومن دون ان يستند حقه ا
ا إالمشروعة او كانت هناك مصلحة  ر مشروعة او ا أ ر جدية او غ ن يكون ادعائه وليد نزعة غ

ي الادعاء أو خبيثة او يمارسه حقه بسوء نية بقصد النكاية،  ، او من 2مجرد الخفة والرعونة 
ر بالضرر ومن دون  ر الطرق الحاقًا للغ ا أييختار اك ي 3فائدة يجن ي  ، و مظاهر تعسف املد

رة ومتنوعة،  ى املظاهر ال ابرز  أننا إالالادعاء كث ا املشرع وانزل سنقتصر ع ها الفقه وقن
  : حكمها القضاء، وكاالتي

  
ى عليه -:أوالً    تشويه سمعة املد

 ، ي متعسفًا باستعمال حق التقا ى  إذايعد املد استعمله بقصد املساس بشخص املد
عليه خصوصًا اذا كان ممن تتأثر سمعته برفع الدعوى ضدهم، كالشخصيات العامة والقضاة 

ن، وقد  ما انطوت عليه شكوى املشتكي املحامي  : "نأقضت محكمة التمي العراقية، بواملحام
ي أن يسلك تجاه  ى املحامي  من عبارات ال تتفق مع ما اقتضاه قانون املحاماة من ٕالالزام ع

رما يتفق وكرامته فضال عما انطوت عليه هذه ) قانون املحاماة 5املادة ( القضاء مسلكا مح
ي سياق هذه الشكوى، وحيث أن  ريرا  العبارات من تجريح لعدالة املحكمة، مما ال يجد له ت

ا أي سبب من أسباب ال يشكوى املشتكي لم يتوفر ف ا  من  ٢٨٦املادة  شكوى املنصوص عل
ى أحكام ،قانون املرافعات املدنية عدم قبول   من قانون املرافعات ٢٩١املادة   قرر استنادًا إ

ى املشتكي املحامي بغرامة مقدارها خمسون دينارا تستحصل من مبلغ  الشكوى والحكم ع

                                                 
من ) 6(املرتبطة باملادة  ٔالاحكام، مجموعة 3/8/2016ي  2016/الهيئة املدنية / 3295قرار محكمة التمي العراقية املرقم  -1

ي، قاعدة التشريعات   .iqhttp://www.iraqld. العراقيةالقانون املدني العرا
2 -  ، ي التقا إساءة: احمد قطب عباس. د: نظرأقريب من هذا املع . ، د 339- 338، املرجع السابق، ص...استعمال الحق 

ضة العربية، القاهرة  ٕالاجرائيالغش : سيد احمد محمود   .145م، ص1995ي التقا والتنفيذ، دار ال
ن عامر. د: قارن مع - 3 رية والعقدية، الطبعة املسؤولية املدنية ال: حس ىتقص  .278م، ص1956- هـ1376، مصر ٔالاو
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ى م التأمينات ي 1"نهاملستو ر  ا بالتقص مه ف ى املحامي ي ي ع ، كذلك الدعوى ال يرفعها املد
  .2، الن مثل هذه الدعوى تضر بسمعة املحامي و تضر برواج مهنتهإليهاملوكلة  أعماله

  
  ي الادعاء واملغاالةاملبالغة  -:ثانياً 

ي الادعاءات تجعلإف وإال تكون الادعاءات معقولة،  أنيجب  ي متعسفًا،  ن املبالغة  املد
ا الخصم بدفع مبالغ من التعويضات ال تتناسب  ي الذي يقيم دعوى يطالب ف مثال ذلك املد
مطلقًا مع حقيقة الاضرار كأن تكون الاضرار تافهة او ال قيمة لها، وقد قضت محكمة النقض 

ى القضاء ضد : " الفرنسية، بان ى التعسف عندما لجأ ا ي يرتكب خطأ يؤدي ا املو له املد
ركة طالبًا ليس فقط بطالن الوصية،  ركة وبطالن كل التصرفات  وإنمابكل ال التصريح باستالم ال

ر  وإجبارالناقلة للملكية ال تمت بواسطة املو له  ى رفع دعوى مستقلة للتمسك  ٔالاخ ع
ي(بحقوقه، وحصول  ى وضع الاموال تحت الحراسة ) املد ري ، حرم ٕالافراطواضح  إجراءع املش

ي الادعاء الذي تمسك به 3"ٔالاموال همن حيازته لهذ ، وواضح من الحكم اعاله حجم املبالغة 
ي   .املد

  
  الادعاء بدون مصلحة - :ثالثاً 

ى مصلحة قانونية، بان يكون هدفه مجرد  ي متعسفًا اذا كان ادعائه ال يرتكز ا يعد املد
، بالخصم، ففي هذه الحالة فان الدور الوق ٕالاضرار  ائي لنظرية التعسف باستعمال حق التقا

ي رد الدعوى، وقد قضت محكمة تمي  رز وبشكل واضح من خالل الجزاء الوقائي املتمثل  سي
ي الدعوى : "بأنهكردستان العراقية،  إقليم رط  ى به مصلحة معلومة وحالة يكون امل أنيش د
ي كما وان املصلحة مرافعات وهذه املصلحه ال ت) ٦(املادة  ومتحققة ةوممكن ي دعوى املد توفر 

                                                 
ي 1988/ الهيئة املوسعة/ 457قرار محكمة التمي العراقية املرقم  -  1 املرتبطة باملادة  ٔالاحكام، مجموعة 29/11/1988، 
ي، قاعدة التشريعات العراقية ) 288(  .http://www.iraqld.iqمن قانون املرافعات العرا
رلتفصيل  - 2 ن النفياوي . د : نظرأ، أك ي قانون املرافعات، : ابراهيم ام مسؤولية الخصم عن الاجراءات دراسة مقارنة 

ىالطبعة   .321م، ص1991، بدون ناشر، مصر ٔالاو
3  - cass.civ.7 November 1979,j.c.p.1980.Lv      

ي التقا إساءة: ساحمد قطب عبا .نقاًل عن  د  .343، املرجع السابق، ص...استعمال الحق 
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ي  ي واقعة الدعوى او ليس هناك تخوف من  ال ٔالاخرى املحتملة  الضرر  إلحاقتجد لها حضورًا 
ي   .1"باملد

  
  االادعاء بدعوى سبق الفصل ف - :رابعاً 

ر مورس  إذايعد استعمال حق الادعاء تعسفيًا  ي موضوع سبق وان تم الفصل  ألك من مرة 
اع سبق تم الفصل  إال ما ثبت بان هذا الادعاء ما هو  إذاالقضاء،  مامأفيه  الصلح  أو تجديديًا ل

ي سبق : "، و قد قضت محكمة التمي العراقية، بان2واملحل والسبب ٔالاشخاصفيه لنفس  املد
بدفع التعويض عن فوات املنفعة  بإلزامهمحكمة بداءة البصرة مطالبًا  أمامالدعوى  أقاموان 

، ٢٤/١٢/٢٠١٥محكمة بداءة البصرة قرارها املؤرخ  أصدرتعقار موضوع املساطحة وقد لل
ى الحكم بالتعويض عن فوات املنفعة ولسبق املم كان قد / يث ان املستأنفوح تحصل ع

ى الناس كافة  ٔالاحكام أنالفصل بالدعوى وحيث  ر حجة ع الصادرة عن املحاكم العراقية تعت
ا من حقوق  من  ١٠٦و ١٠٥املواد (الباتة  ٔالاحكاموال يجوز قبول دليل ينقض حجية  بما دون ف

ي ٕالاثباتقانون  ي قرار اخر لها، بانه3" الردمما تكون الدعوى واجبة ) العرا لسبق  : "، كما قضت 
ي املطالبة باجر املثل عن ذات املدة ي موضوع الدعوى و وحيث ان الاحكام الصادرة ...الفصل 

من املحاكم العراقية ال حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد 
ا م وتعلق ال ر صفا يجوز قبول دليل  ع بذات الحق محال وسببا وانه الاطراف الدعوى ولم تتغ

  .4)"ٕالاثباتمن قانون  ١٠٦و١٠٥املواد (الباته  ٔالاحكامينقض حجية 

                                                 
مجموعة الاحكام املرتبطة باملادة ، 19/12/2006ي  2006/ الهيئة املدنية/ 220كردستان املرقم  إقليمقرار محكمة تمي  - 1
ي، قاعدة التشريعات العراقية) 6( لك قرار محكمة التمي العراقية ، وكذ  http://www.iraqld.iqمن قانون املرافعات العرا

من قانون املرافعات ) 6(املرتبطة باملادة  ٔالاحكام، مجموعة 2/5/2012ي  2012/الشخصية ٔالاحوالهيئة / 2866املرقم 
ي، قاعدة التشريعات العراقية    .http://www.iraqld.iqالعرا

، ينظ - 2 ي محمود. د: رقريب من هذا املع ضة العربية، القاهرة : احمد صد ، دار ال ي التقا ى عليه وظاهرة البطء  املد
  .11م، ص1994

، مجموعة الاحكام املرتبطة 20/6/2017ي  2017/الهيئة املوسعة املدنية / 184قرار محكمة التمي العراقية املرقم  -  3
ي، ٕالاثباتمن قانون ) 106و  105(باملواد    .http://www.iraqld.iqقاعدة التشريعات العراقية  العرا

املرتبطة باملواد  ٔالاحكام، مجموعة 28/7/2016ي  2016/الهيئة الاستئنافية/ 334قرار محكمة التمي العراقية املرقم  - 4
ي، قاعدة التشريعات العرا) 106و  105( ، وكذلك قرار محكمة استئناف   http://www.iraqld.iqقيةمن قانون الاثبات العرا

ى/ 1021بغداد الرصافة املرقم  الهيئة الاستئنافية / 715، وكذلك قرارها املرقم 21/8/2014ي  2014/ الهيئة الاستئنافية الاو
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ي الاثبات: طلب الثانيامل ي    مظاهر تعسف املد
ر يشغل الجانب  ألنهي الدعوى،  ؤالاصعب ٔالاهمملا كان الاثبات هو املحور  من اهتمام  ٔالاك

ي  ي الدعوى، ومظاهر التعسف  ي تحديد توجه القا وتكوين رأيه  ر  الخصوم، ملا له من تأث
 :متعددة ومتنوعة وسنتناولها، كاالتي ٕالاثبات
  

رة - :اوالً    طلب التحقيق والخ
ي الدعوى،  ر  ر من  أن إالال ينكر احد مدى اهمية تقرير الخب الواقع اثبت ان هناك الكث

راء بطلب من الخصوم ى الخ ا احيلت ا ر ولك ى الخب ا ا ، وذلك 1الدعاوى ال ال تحتاج احال
ى تردد القضاء ورغب ٕالاضرار بقصد  ي ذلك ع ي بالخصم، معتمدين  بحقيقة  ٕالاحاطةته 

ومن ثم ال , القضائية ٕالاجراءاتبعض الخصوم قد ال يكتفي بما ينتج عن احد  أنالقضية، بل 
ي تقديم طلب القيام  ردد  ىالذي يؤدي  ٔالامر ، 2آخر بإجراءي اع، وتكليف الخصم  أمد إطالة إ ال

ي، ففي مثل هذه ا رر له ومن دون مصلحة مشروعة للمد لحالة الشك بان جهد ووقت ال م
رة، الن مثل هذه  ي تقديمه طلب التحقيق والخ ي متعسفًا  تستغرق وقتًا طوياًل،  ٕالاجراءاتاملد

رت محكمة النقض الفرنسية،  ر للمرة الثالثة : " أنوقد اعت ى خب طلب الخصم احالة القضية ا
ي متعسفًا بادع3"دون اسباب جدية يشكل نوعًا من التعسف  وير اذا كان ، كما يعد املد اء ال

ر حسم الدعوى، وذلك  ا  ألنهبقصد تأخ ي اي حالة تكون عل وير  يمكن اثارة الادعاء بال
ي ذلك شأن اي طلب يجب ان يكون جديًا ولتحقيق مصلحة مشروعة4الدعوى    .، شأنه 

                                                 
 

ى  ، قاعدة التشريعات ٕالاثباتمن قانون ) 106و  105(املرتبطة باملادة  ٔالاحكام، مجموعة 15/6/2014ي  2014/الاو
  . http://www.iraqld.iqالعراقية

، ينظر - 1 ي عوض حسن. د: قريب من هذا املع ا، دار املطبوعات الجامعية،  إجراءات: ع التقا الكيدية وطرق مواجه
  .86م، ص1996الاسكندرية 

، ينظر - 2 ن النفياوي . د: قريب من هذا املع ، : ابراهيم ام ي التقا   .188املرجع السابق، صالتعسف 
3  - civ. Soc.11 juin 1953, Bull.civ. 1953-4-436,Jean Claude Woog, La  résistance injustifiée a 
l’exercice de droit, paris, 1964, p.13. 

ن النفياوي . نقاًل عن د ي التقا: ابراهيم ام ضة العربية، القاهرة التعسف  ى، دار ال   .188صم، 2006، الطبعة الاو
ى ان1968لسنة  25من قانون الاثبات املصري رقم ) 49(املادة  - 4 ي اية حالة تكون : " ، وال نصت ع وير  يكون الادعاء بال

ا الدعوى  ي رقم ) 36(، تقابلها املادة ... "عل ى ان1979لسنة  107من قانون الاثبات العرا ى : اواًل : " ، وال نصت ع ذا اد
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ي، للحد من ظاهرة ادعاءات  إال  ى الرغم من الاجراءات ال اتخذها املشرع العرا انه وع
وير الكاذبة وير مظهرًا من  أننا إال، 1ال ا الادعاء بال ر من الحاالت ال يشكل ف نجد الكث

وير قبل  او الادعاء , بقصد املماطلة والتسويف أوانهمظاهر التعسف، مثال ذلك ادعاء ال
ى محرر علم تمامًا  وير ع ر مزور بأنهبال   . صحيح وغ

  
ن الحاسمة -:ثانياً    توجيه اليم

ا الدعوى  ن ال تنته  ي اليم ن الحاسمة  ن  ؤالاصل، 2اليم هو جواز توجيه اليم
ا الدعوى  ي اي حالة عل ها إذا إال، 3الحاسمة  ي توج ، كأن يوجهها بسوء 4كان الخصم متعسفًا 

ر خصمه  أن أونية من اجل ان ينال من مكانة خصمه ويشهر به  تدينه، مثال  أو يستغل ضم
يطلب تحليف خصمه خالفًا  أنليس للخصم : " به محكمة التمي العراقية، بان ذلك ما  قضت

                                                 
 

ى صحة ادعائه  الخصم تزوير  ي ذلك ووجدت املحكمة قرائن قوية ع ى إجابتهالسند وطلب التحقيق   أن وألزمتهطلبه  إ
 ...".ٔالاخريقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها املحكمة لضمان حق الطرف 

ى ان) 37(املادة  - 1 ي، وال نصت ع ى ثبوت صحة ال: " من قانون الاثبات العرا ت املحكمة ا سند ورفضت الادعاء اذا ان
وير بغرامة ال تقل عن ثالثة  ي ال ى مد وير حكم ع ي طلب  آالفبال دينار تستحصل تنفيذًا وال يخل ذلك بحق املتضرر 
ء ا املادة ".التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فال يحكم عليه ب ى ) 56(، تقا من قانون الاثبات املصري، وال نصت ع

ي ادعائه او برفضه حكم عليه بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز الفي اذا حكم بس: "ان وير  ي ال قوط حق مد
ء اذا ثبت بعض ما ادعاه  ".جنيه وال يحكم عليه ب

ى ان) 114(من املادة ) ثانياً (الفقرة  - 2 ي، وال نصت ع ن ال تنته: " من قانون الاثبات العرا ي اليم ن الحاسمة  ا اليم  
  ".الدعوى 

ى ان) 116(من نص املادة ) اوالً (الفقرة  -  3 ي، وال نصت ع ي اية : " من قانون الاثبات العرا ن الحاسمة  يجوز توجيه اليم
ها عن واقعة مخالفة للنظام العام  ا الدعوى، الا انه ال يجوز توج من ) 1385(، تقابلها املادة " ٓالاداب أوحالة كانت عل

ى انقانون الع ى : " قود الفرنس الجديد، وال نصت ع اعات وع ن الحاسمة بشأن اي نوع من انواع ال يجوز توجيه اليم
، الطبعة . د: ، للمزيد ينظر"اي حال  ىنافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنس الجديد، ترجمة عربية للنص الرسم ، ٔالاو

 .117م، ص2017منشورات جامعة الفلوجة، مطبعة املنتدى، بغداد 
ى ان) 115(من املادة ) ثانياً (الفقرة  -  4 ي، وال نصت ع ن : " من قانون الاثبات العرا للمحكمة ان ترفض توجيه اليم

ها  ي توج ى ان ٕالاثباتمن قانون ) 114(، تقابلها املادة "الحاسمة اذا كان الخصم متعسفًا  يجوز : " املصري، وال نصت ع
ن ان ى الخصم  لكل من الخصم ن الحاسمة ا ن اذا كان ٓالاخريوجه اليم ى انه يجوز للقا ان يمنع توجيه اليم ، ع

ها  ي توج  ".الخصم متعسفًا 
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ن  لألوضاع ي طلب توجيه اليم ر تعسفًا  ي ديانة خصمه، الن ذلك يعت ، و وجه 1"املقررة 
ن الحاسمة واضح جدًا ، إذ انه يجعل الخصم امام خيارين ال ثالث  ي توجيه اليم التعسف 

ي هذا اساءة يحلف  أن إمالهما، فهو  ن و ىاليم يمتنع عن حلف  أن وإماشرفه وورعه وتدينه،  إ
ي هذه الحالة سيخسر دعواه ن و   .اليم

ي  ى املد ن الحاسمة ع ي توجيه اليم ى  وإنماوال يقتصر التعسف  ٌيتصور وقوعه من املد
ن الحاسمة ملك للخصوم : " بان، وقد قضت محكمة التمي العراقية 2عليه، كون توجيه اليم

ن  ن الحاسمة، كان تعسفًا، وان رفض توجيه اليم ي اليم ى عليه تحليف املد طلب املد
ي جاء منسجمًا  ى عليه قد ٕالاثباتمن قانون ) ثانياً /115(املادة  وأحكامالحاسمة للمد ، الن املد

  . 3"اقر صراحة بان التسديد لبدالت الايجار قد حصل من شخص يجهله
  

ى عليهمظا: املبحث الثاني   هر تعسف املد
ى عليه هو اشخص الذي توجه  ، وانطالقًا من هذا الوصف 4املطالبة القضائية إليهاملد

ي ذلك هو الدفع  ى عليه سيحاول رد هذا الادعاء، وسبيله  ي  أننا إال، وٕالانكارفان املد نجد و
ي، و  ى عليه وهو يستعمل حقوقه لرد ادعاء املد ر من الاحيان تعسف املد مظاهر  أنبما  كث

ي الادعاءات الكاذبة ال يحاول  ى عليه، كما هو الحال  ي يمكن ان تمارس من املد تعسف املد
ى عليه من طلبات  ر به، وكذلك فيما يبديه املد ي والتشه ى عليه تشويه سمعة املد ا املد

ي م ى عليه، وذلك  ى اهم مظاهر تعسف املد ن نخصص التأجيل الكيدية، وسنقتصر هنا ع طلب
ي الدفاع، والثاني فسنخصصه لبيان مظاهر  ى عليه  ما لبيان مظاهر تعسف املد الاول م

ي الانكار، وكاالتي ى عليه    :تعسف املد
 

                                                 
العدلية، العدد الثاني،  ٔالاحكام، نقاًل عن مجلة 15/5/1982ي  82/حقوقية/85قرار محكمة التمي العراقية املرقم  - 1

 .151، ص1982السنة الثالثة عشر، 
ى ان ٕالاثباتمن قانون ) 114(املادة  - 2 ي، وال نصت ع ن : اوالً : "العرا ن  أنمن املحكمة  بإذنلكل من الخصم يوجه اليم
ىحاسمة لا  ". ٓالاخرالخصم  إ
ي 2017/ الهيئة الاستئنافية العقار/ 1804قرار محكمة التمي العراقية املرقم  - 3 : ، القا حيدر عودة كاظم1/11/2017، 

 .106- 104م، ص2018، دار الوارث للطباعة والنشر، 2018مجموعة الاحكام القضائية، العدد الثاني، 
 .446قانون املرافعات املدنية والتجارية، املرجع السابق، ص: احمد هندي. د - 4
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ي الدفاع: ٔالاول املطلب  ى عليه    مظاهر تعسف املد
، وهو من الحقوق ال كفلها الدستور للجميع 1ٔالاساسية ٕالانسانحق الدفاع من حقوق 

ى عليه مقابل حق الالتجاء للقضاء  ،2مانة اساسية من ضمانات التقاكض كونه مقررًا للمد
ي، وال تستقيم العدالة بدونه،  ى احد الخصوم دوم الاستماع  إذاملقرر للمد ال يجوز ان يحكم ع

ا ى اقواله وتمكينه من دفع ادعاءات خصمه والرد عل ى عليه أن إال، 3ا  ذلك ال يع بان للمد
ي الدفاع بشكل مطلق،  يكون استعماله لهذا الحق مقيدًا بعدم  أنيجب  وإنماان يستعمل حقه 

ي الاتي ي الدفاع  ى عليه  ركز مظاهر تعسف املد ي استعماله، وت   : التعسف 
  

ي الرد - :اوالً    التعسف 
ي الرد هو احد الصور  ن توفرها القو  أساسيةلحق الدفاع، فهو ضمانة  ٔالاساسيةالحق  ان

ى ادعاءات  أن، ويجب ٕالاجرائية ن الرد ع تكون الغاية من استعماله جدية و مشروعة ح
ى الخصم،  أن، و يجب 4خصمه  أصبح وإالال يكون استعماله بقصد تضييع الوقت والجهد ع

ى عليه، كأن يمتنع الخصم عن تقديم الدفوع ال يحق له  هذا الاستعمال موجبًا ملسؤولية املد
ا الدعوى، وال يقدمها تقديمها  ى النحو الذي  إال ي اي حالة تكون عل ا ع اء اجراءا عند ان

ى ضياع كل الجهد  ية العراقية،  أنفقتال  ؤالامواليؤدي ا ا، وقد قضت محكمة التمي عل
الدفع بعدم الاختصاص املكاني يجب ابداؤه قبل التصرف ملوضوع الدعوى وإال سقط : "بان

الاختصاص املكاني من حق الخصوم ويجب ابداء هذا الدفع  أنأي ) مرافعات ٧٤م (الحق فيه 
ي  سقط الحق فيه لذا فان قرار املحكمة برفض قبول ٕالاحالة  وإال الدعوى  أساسقبل الدخول 

  .5"من تلقاء نفسها ودون الدفع به من قبل الخصوم ال سند له من القانون 
                                                 

ى : محمود طه. د - 1 ضة العربية،  ٕالانسانالتعدي ع يع. ، د227م، ص1993ي سرية اتصاالته، دار ال : بد الباسط جمي
ي املجال الاجرائي،  ي التقا والتنفيذ، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص، لسنة  إساءةالاساءة  استعمال الحق 

 .14م ، ص1983
ي لعام ) رابعاً /19(املادة  - 2 ى ان2005من الدستور العرا ي جميع : رابعاً : (....، وال نصت ع حق الدفاع مقدس ومكفول 

 ....).التحقيق واملحاكمةمراحل 
، ينظر - 3 ن النفياوي . د: قريب من هذا املع ، املرجع السابق، ص: ابراهيم ام ي التقا  .وما بعدها 176التعسف 
، ينظر - 4 ن النفياوي . د: قريب من هذا املع ، املرجع السابق، ص: ابراهيم ام ي التقا  .177التعسف 
، مجموعة الاحكام املرتبطة باملادة 5/7/2017ي  2017/ الهيئة املوسعة املدنية / 238ة املرقم قرار محكمة التمي العراقي - 5
ي، قاعدة التشريعات العراقية ) 74(  .http://www.iraqld.iqمن قانون املرافعات العرا
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ي لج ى الرغم من ادراج املشرع العرا ي استعمال وع ملة من القيود املانعة من التعسف 
ي اي وقت تكون عليه الدعوى  إال ، 1بعض الدفوع الشكلية انه يبقى هناك ما يمكن اثارته 

ى عليه بغية  كالدفوع املوضوعية والدفع بعدم قبول الدعوى، الذي قد ُيستغل من املد
ر قدر من الاجال عن طريق  ى اك لبعض الدفوع املجردة عن  أخر متي وقت  إثارتهالحصول ع

اع  أساس   .املحكمة بالفصل فيه وإلزامال
  

ي الدفاع ٕالاصرار  -:ثانياً    والعناد 
ى ادعاءات خصمه، موقف  ي سبيل الرد ع ى عليه  من املستحيل  أصبحقد يتخذ املد

ن بوضوح ص إذابالخصم والنيل منه، خصوصًا  ٕالاضرار التمسك به، قاصدًا من وراء ذلك  حة تب
ي ثابتة  ا، كأن تكون ادعاءات املد ى نحو يستحيل معارضة صح ي ع  بأحكامادعاءات املد

ا، ففي هذه  ى عليه ان يقدم ما يفندها ويعارض صح قضائية سابقة، ولم يعد باستطاعة املد
ي استعمال حق الدفاع، وتطبيقًا لذلك فقد  ى عليه متعسفًا  الحالة فال مناص من اعتبار املد

ى  إن: " ه القضاء الفرنس هذه الصورة من صور التعسف، بقولهواج ى عليه ع اصرار املد
ي، فان أدينموقفه الذي  ي الدفاع  بحكم قط ي استعمال حقه    2".هذا الخصم يرتكب تعسفًا 

 
  

                                                 
ي ر ) 73(املادة  - 1 ى ان1969لسنة  83قم من قانون املرافعات املدنية العرا الدفع ببطالن تبليغ عريضة  -1: " ، وال نصت ع

وتفصل فيه املحكمة قبل التعرض . الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه
راض او الاستئناف والا سقط الحق في - 2. ملوضوع الدعوى  ي عريضة الاع يزول بطالن التبليغ  - 3. هيجب ابداء هذا الدفع 

ي اليوم املحدد ى ان) 74(، واملادة ."اذا حضر املطلوب تبليغه او من يقوم مقامه  الدفع بعدم الاختصاص : " وال نصت ع
ي، وبدال من ادراج ". املكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض ملوضوع الدعوى والا سقط الحق فيه  ى باملشرع العرا كان الاو

ى ربط هذه الحقوق بتواجد املصلحة، فحيت ما توجد املصلحة كان الاستعمال مشروعًا والا فال، هذه ال قيود هو النص ع
ي املادة  راط قبول الدعوى،  ي اش ي، واملادة ) 6(كما فعل  من قانون املرافعات املدنية ) 3(من قانون املرافعات العرا

ى ان، وال نص1968لسنة  13والتجارية املصري رقم  ال تقبل اي دعوى كما ال يقبل اي طلب او دفع استنادًا الحكام : "ت ع
ا مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون   ...".هذا القانون او اي قانون اخر، ال يكون لصاحبه ف

2  - Cass. Soc. 27 nov. 1980,J.C.P. 1981-IV-61,Civ.3er.26  nov.1974,J.C.P. 1975-IV-16. 
ن النفياوي . عن دنقاًل   إساءة: احمد قطب عباس. ايضًا، د إليه أشار، 177، املرجع السابق، ص...التعسف: ابراهيم ام

  .353-352، املرجع السابق، ص...استعمال الحق
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ي الدفاع - :ثالثاً    التسويف واملماطلة 
ى اعتماد اسلوب املماطلة والتسويف ى عليه ا ي استخدام حق الدفاع،  و قد يلجأ املد

ي نفسه  ي وزرع اليأس والقنوط  ي الدعوى والستنفاد وقت وجهد املد وذلك لتعطيل الفصل 
ى عليه من الطلبات العارضة وطلبات ندب  إمكانيةحول  ى حقه، كأن يتخذ املد الحصول ع

ي عن طريق راء، او طلبات التأجيل، او الطعن باملستندات ال يقدمها املد وير الخ ، وسيلة 1ال
ر من درجة من درجات  أمد وإطالةللتالعب بقواعد الاختصاص،  ى اك اع ع التقا بعرض ال

، وقد قضت محكمة التمي العراقية، بـ ر من مرة للسبب  : "التقا ذاته عدم جواز التأجيل أك
ر العدالة فهذا النص والتقييد الذي ورد فيه  إال إذا رأت املحكمة ما يقت ذلك لحسن س
ي حالة  ى املحكمة  ن سببا مشروعا لطلبه وع بشأن التأجيل يلزم طالب التأجيل أن يب
ي  ا أن تعلل سببه أما التأجيل الاعتباطي أي بدون سبب فإنه يجعل املحامي مقصرا  استجاب

ا دعواه م م  ي تطبيق الفقرة التاسعة من التعليمات ال ال ما يعطي لطالب التصحيح الحق 
ي عزل املحامي ي استعمال حقه، الن مثل هذه 2"الطرفان  ى عليه متعسفًا  ي عد املد ، فال شك 

ا، مما يؤدي  ى وقت طويل للفصل ف ىالاجراءات تحتاج ا ر،  إ زيادة نفقات الدعوى بشكل كب
ي ماديًا ومعنويًا  إرهاقي وبالتا ر من الوقت والجهد عليه بإضاعةاملد   . الكث

  
ي الانكار: املطلب الثاني ى عليه    مظاهر تعسف املد

ن الخصوم، فبدون اقرار هذا الحق، سيكون  جاء اقرار حق الانكار تحقيقًا ملبدأ املساواة ب
ى عليه، و من  ى املد ي الادعاء كسيف مسلط ع ي  ي حق املد ثم سيصبح مجرد ادعاء املد

ى عليه من اثبات عكسه   .3حقًا له ما لم يتمكن املد
 بإثبات وإلزامه ٓالاخرهو الوسيلة ال يتمكن من خاللها الخصم دفع ادعاء الخصم  فاإلنكار 

ي  وٕالانكار ما يدعيه،  ره من الحقوق ال يجوز استعماله خالفًا للغاية من تشريعه وال تتمثل  كغ

                                                 
ن النفياوي . د - 1 ي عوض حسن. وما بعدها، د 240، املرجع السابق، ص...مسؤولية الخصم: ابراهيم ام  إجراءات: ع

االتقا   .77، املرجع السابق، ص...الكيدية وطرق مواجه
) 62(، مجموعة الاحكام املرتبطة باملادة 31/10/1981ي  1981/ الهيئة املوسعة/ 179قرار محكمة التمي العراقية املرقم  - 2

ي، قاعدة التشريعات العراقية   . http://www.iraqld.iqمن قانون املرافعات العرا
ضة العربية، القاهرة، : د احمد محمودسي. د: قارن مع - 3 ي املواد املدنية والتجارية، دار ال التقا بقضية وبدون قضية، 

 .230بدون تاريخ نشر، ص
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ن  ى عليه من الدفاع عن نفسهتمك ي 1املد ى عليه  ، لذا يمكن القول بان مظاهر تعسف املد
يٕالانكار  ،:  

  
ي الانكار -:أوالً    التمادي والغلو 

ي ان ينكر الدعوى املوجهة  ى عليه للحق إليهلكل شخص الحق  ، و ال يعد مجرد انكار املد
ى عليه الحق  ي الدعوى تعسفًا، فللمد ي املطالب به  ى املد ي، وع  إثباتي انكار ما يدعيه املد

ن سيكونون  بإثباتهو املكلف  ألنهذلك  ما يدعيه، والقول بخالف ذلك يع ان اغلب املتقاض
ن،  ي الانكار بقصد الاضرار بخصمه هو ما يعد تعسفاً  أن إالمتعسف ى عليه  ، فال 2تمادي املد

ي الانكار الن ذلك سيحول حق الا  ى عليه يجوز التمادي  ي من وراءها املد ى مفسدة يبت نكار ا
ي، و قد قضت محكمة استئناف مصر، بان ٕالاضرار  ا ٔالاخت إنكاريعد دفاعًا كيديًا : " باملد  ألخ

ى  ا من جراء هذا  ٔالاختفيحكم ع ي ٕالانكاراملنكرة بتعويض الضرر املادي الذي اصاب اخ ، و
ي سبي ر الرسمية ال صرفت  م ايضُا بتعويض الضرر الادبي املصاريف غ ل اثبات وراثته وتل

  .3" إنكارهابسبب  أخاهاالذي لحق 
  

ى ٕالانكار إسناد -:ثانياً  ر صحيحة وأسانيد أدلة إ   غ
ى اسناد  ى عليه ا ى إنكارهقد يعمد املد ا  وأدلة أسباب إ ال صحة لها، ال يكون الهدف م

ا امل ي الدعوى، تفادي الحكم عليه بالحقوق املطالب  ي  يكون هدفه كسب الوقت  وإنماد
ر  ي ان هذه الاجراء  إلرهاقالفصل  وتأخ ر من الجهد و املصاريف، فال شك  ي وتحميله الكث املد

، وقد قضت محكمة النقض  يعد صورة بارزة من صور التعسف باستعمال حق التقا
ى عل: " الفرنسية، بان ى املد رر حكمها ع يه بالتعويضات، الذي قاوم محكمة الاستئناف ت

ي  ىيستند  أندرجة، دون  أول طلبات خصمه  ي  أسباب إ ي ان يقدم  ردد  قانونية سليمة، ولم ي

                                                 
ي. د - 1  .216، املرجع السابق، ص...الاساءة: عبد الباسط جمي
ضة العربية، القاه: عزمي عبد الفتاح. د -  2 عبد الباسط . ، د250م، ص1990رةنحو نظرية عامة لفكرة الدعوى، دار ال

ي  .219، املرجع السابق، ص...الاساءة: جمي
ي  -  3 ن النفياوي . د: ، نقاًل عن521، مرجع القضاء، ص12/4/1916قرار محكمة استئناف مصر  ، ...التعسف: ابراهيم ام

 .177املرجع السابق، ص
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ا، هذا املسلك  الاستئناف حججا وهمية، وبصفته من رجال القانون فانه كان يعرف عدم صح
  .1"التسويفي يكشف عن سوء النية لديه، وسبب لدائنه ضررًا مؤكدا 

ى ٕالانكارا يع بان اسناد وهذ ي ال انحرفت بحق الانكار عن  وأسباب أدلة إ ر صحيحة  غ
ي فان استعماله  تعسفيًا، وللحد من ظاهرة الانكار الكيدي او  أصبحالغاية من تشريعه، وبالتا
اهمال  إمكانيةالوقائية كالغرامة، فضاًل عن  ٔالاساليبالتعسفي فقد اقرت التشريعات جملة من 

ن بان اثارته جاءت ملجرد املماطلة والتسويفال   .2دفع اذا تب
  

  بقصد تشويه الحقائق ٕالانكار  - :ثالثاً 
ى عليه من استعمال حق  ى تشويه ٕالانكارقد يعمد املد ربًا  آو ، ا مسخ الحقائق، وذلك 

امات مفروضة عليه بقصد  ي ان انكاره هنا سيشك ٕالاضرار من حقوق او ال ي، فال شك  ل باملد
ي  ى ال ٕالانكارمظهرًا من مظاهر التعسف  اماته ا ى عليه تنفيذ ال ي صورة رفض املد ، كما 

ا  ام أوغموض،  و ألبس  أييشو اماته ح ال يحكم عليه  إ املحكمة بجهله بحقيقة ال
م الحظت محكمة الاستئناف ان : "بأنهبالتعويض، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية، 

ا مقاومة املتع ا اي لبس او غموض، فا اماته ال ال يشو اقد كانت بسوء نية، لرفضه تنفيذ ال
رر الحكم الصادر ضده بالتعويضات من اجل مقاومته التعسفية   .3"تكشف الخطأ الذي ي

                                                 
1  - Cass. 2e civ.,28 mars 1973,Gas.pal.,1973-1 somm.,p.122.                                          

ن النفياوي . د: نقاًل عن   .179، املرجع السابق، ص...التعسف: ابراهيم ام
ى ان) 51(املادة  - 2 ي، وال نصت ع ى من : " من قانون الاثبات العرا ى ثبوت صحة السند يحكم ع ت املحكمة ا اذا ان

ي طلب التعويض، اما اذا ثبت انكره بغرامة ال تقل عن ثالثة الاف د ينار تستحصل تنفيذًا و ال يخل ذلك بحق املتضرر 
ء ى ان) 43(، تقابلها املادة " بعض ما ادعاه فال يحكم عليه ب اذا حكم بصحة كل : " من الاثبات املصري وال نصت ع

ي من انكرة بغرامة ال تقل عن مائ جنية وال تجاوز ألف جنية من قانون اصول ) 178(، واملادة " .املحرر فيحكم ع
ى ان1983لسنة  90رقم املحاكمات املدنية اللبناني  ن بنتيجة التطبيق، ان السند صحيح جاز، : " ، وال نصت ع اذا تب

رة  ى مليوني ل ر حق بغرامة نقدية من مائ الف ا ى الخصم الذي انكر الخط بغ فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، ان يحكم ع
ى الخصم الذي انكر لبنا   ".نية وبتعويض ع

3  - Cass. 1er civ. 3 mars 1976, Bull. Cass. 1976-1- 76.                                                            
ن النفياوي . نقاًل عن د   .178، املرجع السابق، ص...التعسف: ابراهيم ام
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ى عليه، فعليه  ن لنا بان الاصل هو ان الانكار حق مشروع للمد اذن ومن كل ما تقدم؛ يتب
ى او تحايل  أو ما انحرف به بان تمادى  إذا أماة املبتغاة من تشريعه، استخدامه وفقًا للغاي تغا

ى  قانونية صحيحة، او  أسبابفيه بقصد الاضرار بالخصم او كان استعماله ال يستند ا
ام مفروض عليه، فانه سيصبح تعسفيًا بعد ان كان  رب من تنفيذ ال استخدمه بقصد ال

  .مشروعاً 
  

  خاتمة
ى اهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات، ي ختام هذا الب ر ا حث، ال بد لنا من ان نش

  : وكاالتي
 

  الاستنتاجات - :اوالً 
ر  -1 ي اغلب املواثيق العاملية، والدسات التقا حق من حقوق ٕالانسان العامة منصوص عليه 

اد، والتعسف فيه تطبيق واضح لنظرية  التعسف املحلية والدولية ومكفول بشكل ال يقبل الاج
ي إستعمال الحق، و يأخذ التعسف يإستعمال حق التقا مظاهر متعددة ومتنوعة، وقد تنتج 
هذه املظاهر عن سلوك ايجابي يتمثل بالقيام بعمل كرفع دعوى دون وجه حق، وقد يكون هذا 

  .السلوك سلبيًا باالمتناع عن القيام بإجراء من إجراءات التقا بقصد ٕالاضرار بالخصم الاخر
ا املشرع وال  -2 تشكل مظاهر التعسف بإستعمال حق التقا إنحراف عن الغاية ال يبتغ

ا، وبانعدامها يصبح ٕالاستعمال تعسفيًا وال يقتصر  تتمثل باملصلحة من حيث وجودها ومشروعي
ى ذلك الحقوق املرتبطة بحق  ى حق التقا ذاته، وانما يشمل اضافة إ وصف التعسف ع

، كال ي الاثبات والانكارالتقا ي الدفع والحق   .الخ...حق 
ي املعيار العام الذي يمكن من خاللها الكشف عن قصد الخصم ومنعه  -3 املصلحة املشروعة 

 ، ي إستعمال حق التقا ي تطبيق الدور الوقائي لنظرية التعسف  إذا كان تعسفيًا، وبالتا
ى إستعمال حق التقا  رتب ع رتب تالفيًا لالثار ال ت ى والغاية من تشريعه، إذ ي بطريقة تتنا

ى ذلك اثارًا عامة تعم املجتمع   .الخاصة ٓالاثار ، فضاًل عن بأسرهع
 
 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

  2019-02، العدد 03املجلد 
 .23-07ص ص ،  "دراسة قانونية مقارنة"حـق التـقـا باستعمالمظاهر تعسـف الخصوم ، بارق يوسف محمد ، صدام فيصل كوكز املحمدي

 

 23

رحات -:ثانياً    املق
ن، لدراسة هذه  -1 ى اقامة دورات وندوات مكثفة لرجال السلطة القضائية واملحام الدعوة إ

ا، وبما يكفل ت ر الضمانات الالزمة لحق التقا الظاهرة وطرح الحلول الكافية ملعالج وف
ي  ى سرعة الفصل  وصيانته من التعسف، من خالل تبسيط إجراءات التقا وبما يؤدي إ

 .العاجلالقضاء، وبما يكفل تحقيق القضاء العادل  أمامالقضايا املرفوعة 
ي، قاعدة عامة تتضمن منع ا -2 ي قانون املرافعات املدنية العرا ي وضع نص عام  لتعسف نأمل 

ى أن التعسف بإستعمال حق  ، من خالل التأكيد وبنص صريح ع بإستعمال حق التقا
رح  ، فإّنه سيكسبه وصف التعسف، واق ي أي إجراء من إجراءات التقا التقا إذا ما ورد 

حق التقا مكفول بما يحقق الغاية من تشريعه، وال يجوز  -1: "أن يكون النص بالشكل ٓالاتي
ي  ى أساس التعسف أن يثبت املضرور أن  -2. إستعمالهالتعسف  ويكفي للحكم بالتعويض ع

ي إستعمال حقه أصابهالذي  الضرر    ". كان نتيجة إلنحراف صاحب الحق 
رح  -3 ا، واق ى رفع قيم ى نحو يؤدي إ تعديل نصوص املواد القانونية الخاصة بفرض الغرامة، ع

ي القانون املدني، كو  رح أن يكون النص أن يكون مكان النص  ن، واق ى كافة القوان نه يسري ع
ا مقومًا بالذهب يتم تقويمه عن طريق انتخاب ثالث : "بالشكل ٓالاتي يكون مبلغ الغرامة املحكوم 

راء ى أن يتحمل املحكوم عليه رسوم انتخاب الخ ن، ع راء مختص  ".خ
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ى املفقودين عن البحث آليات ي الصعيد ع  * الدو
 

 )1( أحمد عبد الرزاق هضيم
ي )1( رين  ،املساعد أستاذ القانون الدو ، كلية الحقوق بجامعة ال
 .عراقال

روني ريد ٕالالك    gmail.comahmedalmaeny2014@ : ال
 )1( رسل عالء داوود

ي )2( ي القانون الدو ر  رين  ، ماجست ، كلية الحقوق بجامعة ال
 .عراقال

روني ريد ٕالالك   rusl.alaa16@gmail.com: ال

   :امللخص
رى وعدم الاستقرار اعات املسلحة والهجرات الك ي  تسهم ال السياس والجريمة املنظمة 

ى تعزيز، شخاص املفقودينٔالا أعدادزيادة  سيادة القانون، والتقدم  إن الجهود الرامية إ
ن أدوات قوية لتحديد  ي، منحت الباحث ي مجاالت املعلوماتية والطب الشر ي، السيما  التكنولو

ي ظل ظروف صعبة وبعد مرور وقت طويل ر من ٔالاحيان  ي كث تجربة  تظهر، مكان املفقودين، 
ي  أنه يمكن نشر) ICMP(ن املفقودين اللجنة الدولية لشؤو  املساعدة الفعالة بسرعة وكفاءة 

ي العالم ملعالجة قضايا ٔالاشخاص املفقودين  تقدم الوكالة املركزية للبحث عن  إذ، أي مكان 
ي مختلف أنحاء العالم وتتيح هذه ، املفقودين مجموعة من خدمات البحث عن املفقودين 

رها من الحاالت مثل الخدمات للمحتجزين وللسكان ا اعات أو بالكوارث أو غ ن املتأثرين بال ملدني
م، الهجرة ي املا، إعادة الاتصال بأفراد عائال ، وفيما يبقى دور الوكالة مهمًا اليوم كما كان 

ي نقل  ر من تقدم التكنولوجيا من أجل ٕالاسراع  ى حد كب رات العصر مستفيدة إ واكبت تغ
ى أعدا د من ٔالاشخاص تزداد باطراد وتلعب ٓالاليات ال تشكل موضوع هذا الجزء املعلومات إ

ى اقل  دورًا وقائيًا من حيث ان ارساء دعائمها من شأنه ان يمنع او يقلل عدد حاالت الاختفاء ع
ي ظروف حيث يواجه ٔالافراد  ،تقدير ي ممارسة عملها  إن املنظمات ٕالانسانية ال تتوسط 

ي الاتصال م ي توزيع نماذج موحدة صعوبات  ا  ا أن تلعب دوًرا هامًّ م يمك م وأصدقا ع أقار
تبادل ، وتزويد ٔالافراد بمعلومات تتعّلق باإلمكانيات املختلفة إلعادة الاتصال مع أفراد أسرهم

ى معلومات أخرى، ولم شمل  املراسالت، تقديم طلبات بحث عن املفقودين، طلبات الحصول ع
 . العائالت
  :املفتاحية الكلمات

اعات املسلحة اللجنة الدولية لشؤون املفقوديناملفقودين، الاختفاء القسري،   .، ال
                                                 

 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 29/03/2019، تاريخ مراجعة املقال 21/01/2019تاريخ إرسال املقال  *
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Mechanisms to search for missing persons at the international level 
Abstract : 

Armed conflicts ،major migrations ،political instability and organized crime 
contribute to the increasing numbers of missing persons. Efforts to strengthen the rule 
of law and technological progress ،particularly in the areas of informatics and 
forensics ،have provided researchers with powerful tools to locate missing persons ،
often under difficult conditions after a long time .ICMP's experience shows that 
effective assistance can be deployed quickly and efficiently anywhere in the world to 
address the issues of missing persons. the Central Tracing Agency provides a range 
of search services for the missing ; these services allow detainees and civilian 
populations affected by conflict ،disaster or other situations ،such as migration,to 
reconnect with family members. While the role of the Agency remains as important 
today as in the past ،and has accompanied the changes of the times ،benefiting greatly 
from the technological advancement in order to accelerate the transfer of information 
to the numbers of people. The mechanisms that constitute the subject of this 
partwould prevent or reduce the number of disappearances at the very least. The 
humanitarian organizations that mediate in the work in circumstances 
whereIIndividualsare facing difficulties in communicating with their relatives and 
friends can play an important role in the distribution of standardized models and 
provide individuals with information regarding the various possibilities to reconnect 
with their family members ،exchange of correspondence ،applications search for the 
missing ،requests for other information ،and the reunification of families. 
Keywords: 
Missing persons ،Enforced disappearance ،ICMP ،arms conflicts. 
 
    Les mécanismes de recherche des personnes disparues au niveau international 
Résumé : 

Les conflits armés, les grandes migrations, l'instabilité politique et le crime 
organisé contribuent à l'augmentation du nombre de personnes disparues. Les efforts 
visant à renforcer l'Etat de droit et le progrès technologique,en particulier dans les 
domaines de l'informatique et de la criminalistique, ont fourni aux chercheurs des 
outils puissants pour localiser les personnes disparues, ،souvent dans des conditions 
difficiles et après une longue période. L'expérience d'ICMP montre qu'une assistance 
efficace peut être déployée rapidement et efficacement partout dans le monde pour 
résoudre les problèmes des personnes disparues. L'Agence centrale de recherches 
fournit une gamme de services de recherche pour les disparus.  

Ces services permettent aux détenus et aux populations civiles touchées par un 
conflit,une catastrophe ou d'autres situations comme la migration de renouer des liens 
avec les membres de leurs familles. Alors que le rôle de l’Agence demeure aussi 
important que par le passé,et a accompagné les changements de l’époque - il profite 
grandement de l’avancée de la technologie afin d’accélérer le transfert de 
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l’information à un nombre croissant de personnes, les mécanismes faisant l'objet de 
cette partie jouent un rôle préventif dans la création des fondations qui empêcheraient 
ou réduiraient au minimum le nombre de disparitions.  

Les organisations humanitaires qui interviennent dans leur travail, dans des 
circonstances où elles rencontrent des difficultés pour communiquer avec leurs 
proches et les amis, peuvent au moins jouer un rôle important dans la diffusion de 
modèles standardisés et fournir aux individus des informations sur les différentes 
possibilités de renouer des liens avec les membres de leur famille : échange de 
correspondance, avis de recherche de personnes disparues, demandes d'informations 
complémentaires, et réunification des familles. 
Mots clés: 
Personnes disparues; Disparition force, ICMP conflicts, Conflits relatifs aux armes. 
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  مقـدمـة 
ى اختفاء  اع املسلح، سواء كان حربًا أو عنفًا سياسيًا واسع الانتشار، إ غالبًا ما يؤدي ال

رة من  م من الاتصال  أو فقد يتم تشريدهم قسرًا ، ٔالاشخاصأعداد كب اعتقالهم وحرما
م م وعائال ن مفقودين يكونوا أو ، بأصدقا ترتكب أو ضحايا للمجازر ال ، مدنيون أو ، عسكري

اع املسلح أثناء ن بشأن أماكن  أيا، ال م، فإن عدم وجود ٔالاخبار وعدم اليق كان سبب اختفا
ي هذه ، ال يطاق بالنسبة للعائالت املتضررة أمراوجودهم يمكن أن يكون  ر ٔالاحيان  ي أك

م يتلقى ي عداد املفقودين ميتون فاإلغاثة الوحيدة لعائال ي  الحاالت، أولئك الذين هم 
م ح يمكن التعامل معها بكرامة  مصداقية تأكيد وفاة املفقود ومعرفة البقايا النسبية من رفا

م الدينية  م ومعتقدا ا مع ثقاف ر )1(والحفاظ عل ى الرفات البشري يعت ، وملّا كان التعرف ع
ى  الرفات من جزءًا اساسيًا من عملية شفاء جراحات عائالت الضحايا، فإّنه يمكن التعرف ع

ي عن طريق تحليل الحمض النووي، والذي من  ى علم الطب الشر خالل التطور الحاصل ع
ر  مخالله ال تتمكن عائالت الضحايا من تحديد مص سيتم من  أيضا وإنمااملفقودين فقط،  أقار

ا إليهخالله تحديد اي من الرفات تعود  ى وإعاد سيلة اذ تشكل الية البحث و عائالت الضحايا،  إ
ى  قيمة يمكن من خاللها معالجة قضية املفقودين، هذه املعالجة تتطلب انشاء آليات مختصة ع
اع  رهم بسبب ال ي تعقب الاشخاص الذين ال يعرف مص ي اهتمامها  مختلف املستويات، تو

ىوفقًا لذلك، ملا لها من القدرات والصالحيات ال تؤدي  أسرهم وإبالغ ا بفاع إ لية، تنفيذ والي
ى باإلضافة ي مجال اختصاصها ال يمكن  إ ى التعاون من السلطات املختصة كاًل  حصولها ع

م م وتحديد هويا ي البحث عن املفقودين واستعاد   .ان تساعدها 
ي هذا البحث بالكشف عن دور الذي تلعبه هذه ٓالاليات  ومن خالل ما تقدم سوف نقوم 

ر و  يمجهو ٔالاشخاصي معرفة  ياملص ى الصعيد الدو م ع رز أهمية البحث من ، البحث ع إذ ت
اع املسلح   .خالل اختالف الدور الذي تلعبه هذه ٓالاليات باختالف طبيعة ال

ي عمليات البحث عن  لذا سوف نستعرض أهم ٓالاليات الدولية والجهود املبذولة 
ليات املعتمدة لدى اللجنة وٓالا، كمطلب أول  ٔالاحمر املفقودين، متمثلة باللجنة الدولية للصليب 

                                                 
(1) MISSING PEOPLEDNA ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF HUMAN REMAINSA 

guide to best practice in armed conflicts and other situations of armed violence, international 
Committee of the Red Cross,1202 Geneva ،Switzerland  ،November 2009  ،p 1.             
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من اجل تسهيل اعادة الروابط العائلية ، كمطلب ثاني )ICMP( الدولية املعنية بشؤون املفقودين
  .والرفات البشرية

رحات ال  ونختتم البحث بخاتمة، تتضمن أبرز ما توصلنا اليه من نتائج ونقدم بعض املق
ي  ا فائدة علمية وعملية ٔالاخذنعتقد    .ا وتبن

 
  اللجنة الدولية للصليب الاحمر  :املطلب الاول 

ن ، فأن  ن عامليت ي أعقاب حرب ى الرغم من الجهود املبذولة لتحقيق السالم العالم  ع
ى ي تاريخ البشرية ، ويظل اللجوء إ اع املسلح يظل سمة بارزة  ى  استخدام ٔالاسلحة ال مستمرًا إ

ن الدول والشعوب والجماعات العرقية يكون احد الوسائل لتسوي إذيومنا هذا،  ة الخالفات ب
ىوما ينتج عنه من حصيلة مرافقة له كاملوت اضافة  ا الضحايا و  إ ماملعاناة ال يعان ، عائال

ة مستقلة وتعد اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر منظمة إنسانية محايدة ر متح ا حماية ، وغ مهم
اعات املسلحة  روتوكوالت  1949لعام  ٔالاربعمن خالل اتفاقيات جنيف ومساعدة ضحايا ال وال

ا لعام  ى عام  باإلضافة،  2005ولعام  1977امللحقة  ى اتفاقية جنيف ٔالاو فمن ، )1( 1864إ
اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر وبالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب ٔالاحمر والهالل خالل 

ى  ى اللجنة العمل ع م، ويشمل ذلك  بالغوٕالا املفقودين  ٔالاشخاصتحديد مكان ٔالاحمر، تتو ع
ر من  ى توضيح مص ي إ البحث عن أفراد العائلة، واستعادة الاتصال، ولم شمل العائالت، والس
ى ملء طلبات البحث عن  اع، وتشجع اللجنة الدولية ع ي حاالت ال ال يزالون مفقودين 

لومات فتكون من خالل الوكالة املركزية للبحث عن وفيما يتعلق بموضوع املع، )2( املفقودين
 ٔالاحمر تعد الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين جزءًا من اللجنة الدولية للصليب  إذاملفقودين 

ى  ي جنيف، و تس ىومقرها  ن  إعادة إ ي جميع حاالت  ٔالاسر  أفرادالروابط العائلية ب املشتتة 
اع املسلح  ي، أو ال ي املهمة املوكلة  إذ )3(العنف الداخ اعند قيام مثل هذه الظروف تقوم بتو  إل

                                                 
(1) See, DISCOVER THE ICRC , International Committee of the Red Cross , 1202 Geneva, 

Switzerland , © ICRC, September 2005. p.6.  
ا وعملها، املركز  ٔالاحمر ، اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمراللجنة الدولية للصليب , أنظر) 2( ، القاهرة، النسخة ٕالاقليممهم

  20، ص  2009العربية، 
ي  فرانسواز بوشيه, أنظر )3( ي للقانون الدو ن، الطبعة ٕالانسانيسولنييه، القاموس العم ى، دار املالي روت، ٔالاو ، 2006، ب

 656ص 
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ي   ٔالاشخاصواملتعلقة بجمع ومعالجة وتوصيل املعلومات حول  ٕالانسانيبموجب القانون الدو
ى وحدة  ن، فالحفاظ ع ر حقًا عامليًا يكفله القانون، لذلك تبذل  ٔالاسرةاملحمي  قصارى يعت

ن  ٔالاسريةالروابط  ادةإعجهدها للعمل كوسيط من اجل   وإدامةاملشتتة وتجديد  العائالتب
م، اعات ) 1(الاتصال بي م بسبب ال ى التواصل فيما بي وذلك عندما يفقدون القدرة ع

ي حاالت الكوارث الطبيعية،  أو والاضطرابات والتوترات الداخلية   
ً
بموجب اتفاقيات  إذايضأ
كالة معلومات مركزية من اجل جمع املعلومات ونقلها جنيف تم انشاء مكاتب معلومات وطنية وو 

ى العائالت، تقوم الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين بممارسة مهمة لجنة املعلومات  إ
اع وتعمل بالتنسيق مع مكاتب املعلومات الوطنية ال تكون  ي حاالت ال اع  طرافأاملركزية،  ال

ى  ا كجهة ارتباط ، وع عن طريق وكالة  أو  ٔالاحمروالهالل  ٔالاحمر جمعيات الصليب ملزمة بانشا
ي حالة عدم توفر مكاتب معلومات وطنية،  أنرسمية  ذه املهمة  بموجب عملها  إذتقوم 

ا استنادًا  أن ٔالاحمركوسيط للجنة الدولية للصليب  ي عرض خدما ىتستمر  رة حق املباد إ
  .)2(املمنوح لها 

الحرب الفرنسية  أثناء، 1870مرة عام  ألول ست هذا الحق ان اللجنة الدولية قد مار 
ن  ي اعادة الاتصال ب روسية، فقامت وكالة البحث التابعة لها بدورًا بارزًا كوسيط   أسرى ال

ن  م، وتم التبادل ب ى، وبعد ذلك تم تطوير انشطة عمل  أطرافالحرب وذو اع لقوائم الجر ال
ي  - دين تطورًا هائاًل، اي انه خالل الحرب الفرنسية الوكالة املركزية للبحث عن املفقو  روسية  ال

رة  ن بالقيام 1871-1870الف ن املتحارب ، أقنعت اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر كال الطرف
ن  ى الاستفسارات من ٔالاقارب القلق ي الرد ع ى والسجناء، وبدأت  ويدها بقوائم الجر ب

ن املعتقل م، هذا كانت بداية الوكالة املركزية للبحث عن وإلرسال املراسالت ب ن وعائال
  .)3(املفقودين 

                                                 
ى اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمراللجنة الدولية للصليب , أنظر )1( ، الطبعة الخامسة، القاهرة، النسخة ٔالاحمر، تعرف ع

  29، ص 2007العربية، 
ي ٔالاحمرصليب اللجنة الدولية لل, أنظر )2( الطبعة الثالثة عشر، القاهرة،  أسئلتك،عن  إجابات، ٕالانساني، القانون الدو

                                         24، ص 2010

(3) See, Handbook for delegates, international federation of red cross and red crescent societies, 

Geneva, Switzerland, 2002  ،p.12 . 
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ى  ، أنشأت اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر الوكالة )1918-1914(وخالل الحرب العاملية ٔالاو
م،  ألسرى املركزية  ن الجنود وعائال ا نقل الرسائل ب ى باإلضافةالحرب، ال كانت مهم  إرسال إ

ىئلية الطرود العا ي خالل الحرب العاملية الثانية  أسرى  إ تضمنت )1945 -1939(الحرب، و
ن  ا القيام بزيارة مخيمات اسرى الحرب واملحتجزين املدني ي مهم ى ارسال حوا  120وعملت ع

م، وبفضل الصليب  ن سجناء الحرب وعائال شمل  تم جمع ٔالاحمر مليون رسالة تم تبادلها ب
البحثية للحركة الدولية للصليب الاحمر من اجل  باألنشطةتم القيام ، بعد ذلك ٔالاسربعض 

، لذلك اكتسب موضوع البحث عن )1( ٔالاسريةالبحث عن املفقودين، واستعادة الروابط 
ىاملفقودين اهمية و مكانة بارزة خالل الحرب العاملية  والثانية، لذلك فان اللجنة عملت من  ٔالاو

ر اسم الوكالة املر  ي الحرب العاملية خالل تغ ىكزية ال كانت  بتسمية الوكالة الدولية  تح ٔالاو
ىالحرب  ألسرى  الحرب خالل الحرب العاملية الثانية لتشمل بذلك  ألسرى اسم الوكالة املركزية  إ

ي عام  اعات املسلحة والاضطرابات الداخلية، و ا لتشمل فئات  1945ضحايا ال اتسعت انشط
ر اخرى من الاشخاص و  ن غ ن  ٔالاسرى املدني   . )2(والالجئ

ى املعلومات وتسجيلها وال قد  ي الحصول ع ى الوكالة مهام رئيسية تتمثل  واليوم تتو
ى أقرب ٔالاقرباء  ى أو املفقودين ٔالاشخاص ونقل املعلومات إ ى والجر تمكن من تحديد هوية القت

ن عند توق ن أفراد ٔالاسرة املنفصل ف وسائل الاتصال ٔالاخرى وتقوم كذلك لتسهيل املراسالت ب
م م أخبار ع إلصدار مختلف الوثائق، مثل  بتتبع ٔالاشخاص املفقودين أو الذين ليس لدى أقار

  .أو الوفاة وأوراق السفر ٔالاسر شهادات 
وبخصوص الحرب العراقية الايرانية لعبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر دورها املنشود 

امات الدول  أن إذ، للمفقودين لحل املسائل العالقة مذكرة التفاهم ال سبق ذكرها ضمن ال
ن العراق  ا من اتفاق ثنائي اعطاها مهمة التنسيق والتعاون ب فيما يخص  وإيرانوما نجم ع

ى تطبيق  القانون  أحكامتبادل املعلومات عن الاسرى واملفقودين والرفات البشرية باالستناد ا
ي  ي مجموعة فق، ٕالانسانيالدو ى تشكيل ثالث مجموعات عمل فنية تتمثل  د عملت اللجنة ع

                                                 
(1) See, Service de recherché Croix-Rouge Suisse, Recherché de person's disparues Service de 

recherché CRS , 3001 Berne , 2003 , p.3I. 
یة للصلیب اللجنة الدول – خمسون عامًا من العمل إلعادة الروابط العائلیة : للبحث عن املفقودین الوكالة املركزیة, أنظر) 2(

  . 4، ص  2018 ٔالاحمر
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ا   ؤالاخرى البحث عن رفات الضحايا ومجموعة عن جمع وحفظ الرفات وتحليلها وتحديد هوي
  . )1(البيانات  بإدارةتقوم 

قد أجريت البحوث املتعلقة باألشخاص املفقودين، وتم بذل الجهود البحثية بنجاح مما 
ي ضوء التطورات مّكن من ت  ال ةالتكنولوجيطوير عدسة يمكن من خاللها رؤية هذه الظاهرة 

ي  ي البحث عن املفقودين عن طريق تسريع نقل املعلومات، و بدأت اللجنة الدولية  ر  ر كب لها تأث
ي أواخر القرن التاسع عشر لتنبيه العائالت بمكان   إذاملحتجزين،  أفرادهاالبحث عن املفقودين 

تم جمع وتسليم  2009مئات ٓالاالف من الرسائل ال تربط العائالت معا ، ففي عام  حاليانقل ت
ر من     .(2)رسالة  253000اك

رنت وسيلة ممتازة ملخاطبة فئات مختلفة من الناس، و  ر شبكة الان ثمينة  أداةتعد  إذتعت
ى است 1996الروابط العائلية، ففي عام  إعادةي مجال  رنت بدأ العمل ع  ألول خدام شبكة الان

ى  م وكانوا  ٔالاشخاصمرة كمحاولة للعثور ع م علم  املفقودين، الذين لم يكن لدى عائال
ر،  مجهول  ي البوسنة والهرسك تم نشر  إذاملص اع الذي حصل  بعض  أسماءخالل ال

ي  ٔالاشخاص ن الاسر  إطار املفقودين،  ا تمك من الحصول الحملة العلنية، ال كان الغرض م
ى  ى معلومات جديدة من الجمهور  أخبار ع م ، فكان الغرض من النشر هو الحصول ع مؤكدة ع

ي  ؤالاشخاصوالسلطات  م،  لألشخاصالعدائية ،  ٔالاعمالالذين شاركوا  الذي اجري البحث ع
ى طلب الاشخاص الذين يقدمون املعلومات  ٔالاسماءوتبقى  ، )3(ي طي الكتمان بناءًا ع

ر البحث عن املفقودين ةالتكنولوجيلتطورات فا ر كب ي لها تأث ، وكان الهدف هو ابتكار حل نموذ
ي ى  أو ن، وكان الغرض من ابتكار هذا الحل هو الاستفادة من استخدام  أشخاصللعثور ع أمن

رنت،  أجهزة ى باإلضافة إذالهاتف النقال وشبكة الان ئل توفر اللجنة وسا ٔالاحمر رسائل الصليب  إ
رنت،  ٕالاذاعةالعائلية، من خالل الهواتف النقالة و محطات  ٔالاواصر  إلعادةمتنوعة  وشبكة الان

اع الذي ) العائلية  ٕالاخبار شبكة ( بإنشاءقامت اللجنة  إذ ا لل رنت، كجزء من استجاب ى الان ع
ي البلقان عام  ىانه يمكن الوصول  إذ،  1999حدث  ادة الروابط هذا املوقع الذي صمم الستع إ

                                                 
(1) See, Rules of procedures for Tripartite committee on the process to settle Unresolved cases of 

persons previously registered as prisoners of war (powa) of known through red cross message 
(RCMs) missing persons and human remains of the Iran -Iraq war 1980-1988. 

ى موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر  )2(   . https://www.icrc.org/arمتوفر ع
, رالاحم الوطنية، اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر والهالل  ٔالاحمر الروابط العائلية، دليل جمعيات الصليب  إعادة, أنظر )3(

  .56، ص 2002
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ر  رنت،  أيالعائلية ع كافة املعلومات ال تم جمعها من قبل  إنجهاز كومبيوتر متصل باالن
ن من الحاالت، ويمكن  اللجنة تدار من قبل قاعدة بيانات مركزية يمكن من خاللها معالجة املالي

ر هذه املعلومات  ىتوف ي سبيل ال تتعاون م ٔالاخرى واللجان  ٕالانسانيةاملنظمات  إ ع اللجنة 
ى شرط حماية البيانات الشخصية  ٔالاشخاصالبحث عن    . )1(املفقودين مع املحافظة ع

ى  ى تطبيق الهاتف النقال والعثور ع ن الوصول إ والبحث عن  أألشخاصيمكن للمستخدم
م  من املستحسن استخدام تطبيقات الهواتف النقالة وال تم تطويرها  إذاملفقودين، أحبا

يوذج كنم ن،  أو يوإن تكون الامثل حيث تم اعتمادها لتحديد مكان املفقودين الفعلي  وبالتا
سيتيح الفرصة لألصدقاء والعائلة لإلبالغ عن الحاالت املفقودة، حيث يمكن للجمهور عرضها 
ذه الطريقة، سيتم لم شمل املزيد من  راجع عن املعلومات الزائدة املتعلقة باملفقودين، و وال

ى الوكاالت ٕالانسانية الحكومية الع ي للقلق مرة أخرى، ويجب ع م املفقودين وال دا ائالت بأحبا
يد هذا من نشر املعلومات   تحول الشخصياأن تتب هذا النظام وتعززه ، وهذا ما س

ي تقديم املساعدة لتحقيق أق قدر من فرص تحديد الهوية ،  املجهولة، وتجنيد الجمهور 
ي عمليات البحث  ؤالاصدقاءسر وستتمكن ٔالا  من خالل استعمال  إذ، )2(من لعب دورًا نشطًا 

رنت  ى الان   .)3(موقع اللجنة الدولية ع
مكما يمكن تقديم املساعدة ملقدمي الطلب لتحديد مكان وجود  ى باإلضافة، أقار  إ

ر ال رونية ع م الشخصية وتسهيل ارسال الرسائل الالك شبكة لجميع تسجيل الضحايا بيانا
ن، ويجوز لكل من يستعمل  ى  إن) العائلية  ٕالاخبار شبكة (املستخدم املنشورة،  ٔالاسماءيطلع ع

ى اسم الشخص ومكان وتاريخ والدته واسم  وعندها يتم البحث عن الشخص املفقود باالستناد ا
ى بيانات تتطلب البحث ا تحتوي ع عن  والده، مع مراقبة مضمون الرسائل والتأكد من ا

ى اي انتماء سياس او عسكري  ٕالاشارةعائلية فقط، خالية من  أخبار الشخص املفقود و   أو ا
ي  ي حماية البيانات الشخصية  إحدىو ، )4(تمي ا  ر ي مجال خ نقاط قوة الوكالة املركزية تكمن 
ا ى السرية ،  وإدار ا التقليدي القائم ع ضمانات  تقوم بتعزيز دورها املتضمن تقديم إذومبد

                                                 
ي انتظار ٔالاحمراللجنة الدولية للصليب , أنظر) 1(   .6، ص 2005، جنيف ، ٔالاخبار، 

(2) See, Volume 4– Issue 7 ،507 - 511 ،2015 ،ISSN:- 2319–8656, Using a Mobile Based Web 

Service to Search for Missing, Thomas M. Omweri , p507 International Journal of Computer 
Applications Technology and Research. 
(3) http://www.familylinks.icrc.org 

  . 58الوطنية، املصدر السابق، ص  ٔالاحمر والهالل  ٔالاحمر الروابط العائلية، دليل جمعيات الصليب  إعادة )4(
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ذات نوعية خاصة، عن طريق تحديد النتائج املنشودة املتعلقة بموضوع البحث عن املفقودين 
قيامها بالتشاور مع املستفيدين يتيح  أن، كما ٔالاداء وإدارةواستحداث املؤشرات الخاصة للرصد 

م ،  م وتطلعا ى احتياجا رالها الفرصة لالطالع ع ى تتمتع الوكالة املركزية بق وأخ رة ع درة كب
وض  ي البحث عن  ٕالاعالموسائل  إن، كما )1(مهامها التقليدية  بإدارةال تلعب دور مهم 

ي، من خالل بث ونشر معلومات معينة ذات الصلة  ي والدو ى املستوى املح املفقودين ع
التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب  ٕالاعالميمكن من خالل  إذمحل البحث،  باألشخاص

ا  وإخطار الروابط العائلية ،  إعادةي مجال  حمر ٔالا  رسائل الصليب (الجمهور بالخدمات ال تؤد
ى باإلضافة) الخ ...، طلبات البحث عن املفقودين  ٔالاحمر  ي  إ اختيار املعلومات ال تكون ضرورية 

 .)2(أسماؤهمالذين نشرت  ٔالاشخاصتحديد هوية 
ئل ٕالاعالم أن تكون حليفة جيدة، من خالل نشر ي الواقع خالل الاختفاء، يمكن لوسا

ي ال يوجد موانع للتواصل مع  ى عامة الناس بخصوص الشخص املفقود، وبالتا املعلومات ا
ن يمكن أن يحدث  ر  فرقا منوسائل ٕالاعالم فالعمل مع الصحفي ي توف خالل املساعدة 

ي عمليات البحث، وتشجيع ٔالاشخاص الذين يحمل ون معلومات للتحدث معلومات مفيدة 
ى الشخص املفقود   . والسماح للجمهور بالتعرف ع

ى وسائل الاعالم ن افراد الاسر املشتتة نجد ان  وعند اللجوء ا من اجل اعادة الاتصال ب
ي او مجموعة من البطاقات  ي سجل مرج املعطيات ذات الصلة بالهوية لم يتم ادراجها 

ي السجل او  أو ليس ثمة ملف فردي مفتوح ،  قاعدة بيانات ، كما انه أو املفهرسة  تكون مدرجة 
ي حال احتياج  ىبالبحث  ناملعني ٔالاشخاصالبطاقات املفهرسة وضمن قاعدة بيانات   إ

  .)3(املساعدة الحقًا 
ي الخامس والعشرين للصليب  الذي  ر ذكرا لدو ، 1986ي جنيف ٔالاحمر كما ان املؤتمر الدو

لبحث عن املفقودين كمنسق ومستشار للجمعيات الوطنية والحكومات، لعبته الوكالة املركزية ل
ي تقديم ا  اعات  ومسؤولي ن افراد الاسر ال انفصلت بسبب ال املساعدة إلعادة الاتصال ب

  .)4(املسلحة او حاالت الكوارث الطبيعية 
                                                 

راتيجية ٔالاحمرة للصليب اللجنة الدولي )1(  .19الروابط العائلية، املصدر السابق ، ص  إعادة، است
  .50الوطنية، املصدر السابق، ص  ٔالاحمر والهالل  ٔالاحمر الروابط العائلية دليل جمعيات الصليب  إعادة )2(
 .53السابق، ص  املصدر , الروابط العائلية دليل جمعيات الصليب الاحمر والهالل الاحمر الوطنية إعادة )3(
  .52املصدر السابق، ص  ٔالاحمر اعادة الروابط العائلية، اللجنة الدولية للصليب  راتيجيةإس, أنظر )4(
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ية لألشخاص ، اعتمدت الوكالة املركز  (ICRC) بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر
خطة تنفيذ إلعادة ) 2018- 2008(املفقودين والحركة الدولية للصليب ٔالاحمر والهالل ٔالاحمر 

راتيجيةالروابط العائلية لوصف  ، تعد شبكة الروابط العائلية التابعة ٔالاسرتطور استعادة  إس
عة للجنة ووكاالت البحث عن املفقودين التاب (CTA) للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين

وغالًبا ما ترتبط ، الدولية للصليب ٔالاحمر بمثابة وفود وخدمات بحثية للجمعيات الوطنية
أنشطة إعادة الروابط العائلية بالدعم النفس والقانوني واملادي لألسر ؤالاشخاص املتأثرين 

ن أو إعادة الدمج وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتشمل ٔالانشطة ٔالا  خرى وبرامج إعادة التوط
ي   .(1)إدارة الرفات البشرية وتحديد الطب الشر

ائي هو جعل أنشطة إعادة الروابط العائلية ذاتية الاستدامة، سيتم تطوير   الهدف ال
ن  راتيجية إعادة الروابط العائلية وسيتم تعزيز الشراكات ب أدوات جمع ٔالاموال كجزء من إس

  .اخل الشبكةالجمعيات الوطنية من أجل دعم القدرات تطوير د
ى باإلضافة ي الثامن والعشرون للصليب ٔالاحمر والهالل ٔالاحمر قد عالج  أن إ املؤتمر الدو

م مراجعة ومنع حاالت الاختفاء  بشكل مباشر قضية املفقودين ومحنة أسرهم، فه ال تع
ر املفقودين ومكان وجودهم ومساعد ر ملموسة للتأكد من مص ى وضع تداب ة فحسب، بل أيضًا إ

ي جدول أعماله وقد ناقش )2(أسرهم  ي املؤتمر  ى املمارسة للعمل ٕالانساني م املشاركون  رك ع ال
ي هذه املسألة ر الحكومية وسلطات الدولة ؤالامم املتحدة  موا بإشراك املنظمات غ بعد ، و وال

ي عام  املتحدة ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 2006ثالث سنوات من هذا املؤتمر الهام، 
ر  ن العديد من التداب الاتفاقية الدولية لحماية جميع ٔالاشخاص من الاختفاء القسري، ومن ب

ا املفقودين ر أقار ي معرفة مص ي كل مكان الحق القانوني  واستنادًا ، الحمائية، تمنح العائالت 
ي ٕالانساني، تواصل اللجنة ي صياغة وتطبيق القانون الدو ى دورها الريادي  الدولية تبادل  إ

ى أسر ٔالاشخاص  ي جميع أنحاء العالم لتقديم ٕالاغاثة إ ي  رات والعمل العم املعلومات والخ
ي املعرفة   .املفقودين وتعزيز حقهم 

                                                 
(1) See, Implementation Plan And Red Crescent Movement of the International Red Cross Council 

of Delegates, the Restoring Family Links Strategy, Document prepared by the Central Tracing 
Agency of the International Committee of the Red Cross Geneva ،October 2007), Geneva, 
Switzerland . 
(2) See, International Committee of the Red Cross, Geneva, Switzerland, July 2014, p.5 . Helping 

The Families of the Missing living With Absence.  
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الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، ال أنشئت تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب 
رى الحرب، وال دافعت عن حقوق أسرى الحرب ي خلف الوكالة املركزية ألس  (ICRC) ٔالاحمر

ى والثانية، وتعمل الوكالة  ن ٔالاو ن العامليت م خالل الحرب ي معرفة ما أصبحوا م م  وحق عائال
رها من  مع الخدمات ٕالاعالمية الرسمية للسلطات الوطنية ومندوبي اللجنة الدولية وغ

ي هذا املجال، ة البحث عن املفقودين ويمرر املعلومات عن وينسق عملي )1(املؤسسات الناشطة 
ى الوطن وينقل  رهم من املحتجزين وينفذ عمليات نقل السجناء وٕالاعادة إ أسرى الحرب وغ

ي جمع شمل العائالت   .الرسائل ويساعد 
حالة تتبع للطلبات  65،733، سجلت وكالة البحث عن املفقودين ) 1980(ي عام  إذ

ن املتعلقة باألشخاص واملبلغ ا مفقودين معظمهم من املقاتل ي  (ع اع العرا فيما يتعلق بال
ى الطرف املع بالصراع، وطلب منه إجراء التحقيقات الالزمة  )ٕالايراني تم إرسال الطلبات إ
ن من  وإعالم ي للمعلومات من اثن ا وحالة الغياب الك ا أخبار عن أقربا العائالت ال ليس لد

ن حول هوي ي عام  ة الجنود الذيناملتحارب ، تمكنت اللجنة الدولية من ٕالاجابة عن 1985قتلوا 
ي  ي املقام ٔالاول باألشخاص وجدوا  عدد قليل فقط مئات طلبات البحث عن املفقودين، تتعلق 

ي العراق  ي طهران  )2(معسكرات أسرى الحرب  ى مدار العام، استمر وفد اللجنة الدولية  وع
ي، كانت هناك لتبادل الرسائل العا م وبالتا ن أسرى الحرب وعائال رسالة من  592، 712ئلية ب

ن  تٔالاحمر نقلرسائل الصليب  ى اسرى الحرب من العراقي ها إ ى السلطات ٕالايرانية إلعادة توج إ
ى أرسلترسالة من هؤالء السجناء  540495و  م، وتبقى اللجنة الدولية للصليب  إ العراق لعائال

ي العالم ٔالاحمر مكر  ايدًا  ر قلقًا م سة ملعالجة قضية ٔالاشخاص املفقودين، ٔالامر الذي يث
ي  الحديث اذ يتم ي تواجه حقيقة قاسية للغاية و ا وبالتا ترك العائالت دون أخبار عن أحبا

ي معرفة ما إذا كان ٔالاشخاص املفقودون أحياء أو ميتون ، ويتعاملون مع ٓالاثار  القلق املستمر 
ى السؤال ٔالابدي )3(قة للخسارة الالح م أو املوت، وبالطبع ٕالاجابة ع ، سواء كان ذلك نتيجة لغيا

ى ٕالاطالق، هناك مجموعة متنوعة من ٔالاسباب ٔالاشخاص الذين قد  م ع عن سبب اختفا

                                                 
(1) See, The ABC of Swiss Federal Department of Foreign Affairs International Humanitarian Law 

,Bern ،2018 © FDFA (3rd revised edition) ،p. 12. 
(2) See, RED CROSS , of the Committee international ICRC, library manual, reports Iran- Iraq ،1980 

,GENEVA, 1980, p.67 .  
(3) International Humanitarian Law the Domestic Implementation of a Manual, op . cit, p.54. 
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ي ذلك القسري  ي سياقات مختلفة، بما  ر ، حيث تحدث حاالت الاختفاء  ي املص يكونون مجهو
ر الط ي حاالت الاختفاء مثل الاختطاف ، وكنتيجة للكوارث الطبيعية أو حركات الهجرة، أو غ و

ى وجه الخصوص ي، ؤالاخطار الكامنة  ع اع املسلح أو العنف الداخ ء تقريبا حالة ال ي كل 
اعات املسلحة  ي سياق ال ى حد سواء،  ن ع ى الانفصال والاختفاء من الجنود واملدني تؤدي إ

ى حساب الدولية  ي ٕالانساني وحقوق ٕالانسان ع اكات القانون الدو ر الدولية، تحدث ان وغ
  .معظم حاالت املفقودين 

ي الوحيدة ال  ٔالاحمر فالواضح أن الوكالة املركزية ومن خالل اللجنة الدولية للصليب 
ي شبكة لتبادل ٔالاخبار للعائالت املتضررة من ال الشبكة من خالل  إذاع،  تقدم بشكل م

م، ملا لها من طبيعة فريدة ومركزية  م إعادة الاتصال مع ٔالاعضاء الذين يتم فصلهم ع يمك
ي  م، وبما أن املعلومات حول مرس ى وجه لنقل مثل هذه ٔالاخبار تزيد من فرص ذلك للوصول إ

ى مثل هذه ٔالاخبار يمكن بعد ذلك تسهيل البحث عن املفقودين، ليس من املرغوب آلليات أخر 
ي هذا النشاط من ناحية أخرى، يجب أن يشجعوا ٔالاشخاص الذين يبحثون عن ، لالنخراط 

م من خالل الصليب ٔالاحمر والهالل ٔالاحمر  ألول أشخاص مفقودين  مرة ، للتواصل مع أحبا
ٔالاحمر، يجب أن تستخدم اللجنة الدولية نفسها البيانات ال يتم جمعها من خالل هذه 

ا اع، أو من خالل آليات أخرى للتعامل مع هذه املشكلة، من أجل تسهيل التبادالت، من  ية ال
البحث عن املفقودين، ووفقًا التفاقيات جنيف، تتكفل اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر تشغيلها 
ي حاالت  للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين، ال تتعامل مع أنشطة البحث عن املفقودين 

اعات املسل   .حة و حاالت أخرى ال
  

  ٓالاليات املعتمدة من قبل اللجنة الدولية املعنية بشؤون املفقودين: املطلب الثاني 
ر  ي مدينة ليون الفرنسية من اجل توف اسفر عن مؤتمر القمة ملجموعة الدول السبعة 

ي البوسنة والهرسك، اعات املسلحة  وبناءًا  الدعم التفاقية دايتون للسالم وال وضعت حدًا لل
ى مبادرة الرئيس  تم تأسيس اللجنة الدولية لشؤون  1996كلينتون عام  ببل ٔالامريكيع

م  أماكنالذي تقوم به وهو تحديد  ٔالاساساملفقودين، وحدد الدور  الاشخاص الذين تم فقدا
م بدعم وتعاون من قبل الدول  ى هويا اعات املسلحة والتعرف ع   .)1(خالل ال

                                                 
(1) See, Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe Issue paper published, by 
the Council of Europe, Commissioner for Human Rights, 2016, p.31.   
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ى مستوى  (ICMP) اللجنة الدولية لشؤون املفقوديناليوم أصبحت و  منظمة نشطة ع
راف بقضية الاشخاص املفقودين كقضية عاملية تتطلب بنية منظمة  رويج لالع العالم وتقوم بال

ى أدتال  ٔالاسبابواستجابة سريعة ومستمرة لكل  اعات املسلحة،  ٔالاشخاصفقدان  إ كال
اكات حقوق  ى باإلضافةالطبيعية والكوارث  ٕالانسانان ، وتشارك والهجرة الجريمة املنظمة إ

ي انحاء مختلفة من العالم ملعالجة املسائل  حاليا ي مساعدة الحكومات واملؤسسات الاخرى 
املفقودين، ولتحديد هويات اولئك الاشخاص عقب  باألشخاصالاجتماعية والسياسية املتعلقة 

اعات وحاالت  ينظم فعالة، و يتواجد مقرها  إقامةطلب الطبيعية وتت ثالكوار ال ي  الحا
ى باإلضافةسراييفو  ي  أخرى مكاتب  إ   . )1(وتوزا وبلدان يوغسالفيا السابقة  ابانيا لوكلها 

ىاستخدمت اللجنة الحمض النووي كخطوة  2001ي عام  ى هويات  أو ي التعرف ع
اع املسلح، عن طريق اخذ العي ٔالاشخاص ي ال نات من عظام رفات املوتى ومطابقة املفقودين 

تقوم اللجنة الدولية لشؤون  إذالحمض النووي من الدم مع عينات العظام لتحديد الهوية، 
ر عالم لتحديد الهويات عن طريق الحمض النووي،  بإدارةاملفقودين  ر مخت تتطلب  إذاك
ىالبحث عن املفقودين وتسليمهم  إجراءات م القيام بأمرين  إ عن طريق تحليل  ول ٔالا ذو

ممطابقة الحمض النووي مع ذوي املفقودين  ٔالاخر  ؤالامرالحمض النووي  من اجل  وأقار
ى هوية الجثة ومن ثم تسليمها  مالتعرف ع  قامت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، و )2( إل

(ICMP) ا من أجل نظام بتطوير نظام شامل إلدارة البيانات الجنائية يتيح تتبع البيانات وتحليله
ي متكامل لتحديد الهوية يشمل العلوم الجنائية وا روبولوجيا لطب الشر ؤالاشخاص  )3(ٔالان

رنت يساعد  ر ٕالان املفقودين ؤالاقارب ومطابقة الحمض النووي، ويتضمن مركًزا للمعلومات ع

                                                 
(1) See, DNA Database Management Review and Recommendations , ENFSI DNA Working Group, 
European commission directorate general justice and home Africa, April , 2016 , p .57. 

ي البوسنة والهرسك، الهيئة السورية للعدالة الانتقاليةتجربة العدالة الا عمرو السراج، , أنظر) 2(   .9، ص 2014،  نتقالية 
ى تحديد سبب الوفاة من خالل فحص الجسم ، فاللجنة الدولية لشؤون ) 3( ي يركز ع ي هو تخصص فر الطب الشر

ي تحديد الهوية باستخدام الحمض النووي عن طريق وسائل الطب الشر  ي املفقودين تكمل عملها  ي، فعلم الطب الشر
ي ا من خالل ٔالاساليب العلمية املتضمنة  التحقيق الجنائي كدليل أمام املحاكم،  يع إثبات الحقائق ال تم الحصول عل

اكات حقوق الانسان وغالبا ما يرتبط بجرائم املالحقة القضائية ي حاالت ، لتحديد ٔالاشخاص املفقودين نتيجة الن أو 
ر  تقرير مفوضية ٔالامم املتحدة السامية لحقوق ينظر . ة من ٔالاشخاص الذين يموتون بسبب الكوارث الطبيعيةٔالاعداد الكب

ي الوراثي وحقوق ٕالانسان،  ي معرفة الحقيقة وبشأن علم الطب الشر  ٔالاممالجمعية العامة، ٕالانسان بشأن الحـق 
  .4، ص 2010،  أغسطس،  A/HRC/15/26، الدورة الخامسة عشر، ٕالانساناملتحدة، مجلس حقوق 
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ى كل  ى إنشاء مؤسسة تتضمن قواعد وبيانات املفقودين ويوفر روابط املعلومات إ من الهيئات ع
القانونية العامة والشريكة كما يراه مناسًبا للسياق ؤالادوار الخاصة، ومن العناصر املحورية 

ى قواعد بيانات ضخمة من (ICMP) لدور اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ي الحفاظ ع
ر  ي سياسات حماية البيانات والامتيازات والحصانات املع ا املعلومات الحساسة املحتملة  ف 

ي كل من السياسة واملمارسة  . )1( ال تضمن حماية البيانات 
ويلعب تحليل الحمض النووي دورا رئيسيا عن طريق البحث الناجح، فارتباط شظايا 
ى نحو تحديد الهوية لضحايا الحرب، ح إذا كانت النتائج  العظام ليست سوى الخطوة ٔالاو

ى أحداث عنصرية أثناء الحرب وتح ر إ ركات الضحايا والهويات، فبدون تقنية حديثة للحمض تش
ى أي من هؤالء ٔالافراد، السبيل الوحيد إلثبات هويات ٔالاشخاص  النووي، لن يتم التعرف ع

م الجينية  ي العظام، عن طريق بصما   . )2(املفقودين الحمض النووي املوجود 
ي هو جمع وتحليل أحد الشروط املسبقة ألي تعريف باستخدام تحليل الحمض النوو 

البقايا البشرية ومن أقارب الشخص املفقود اذ تتشارك ٔالاقارب  ناملواد البيولوجية م
ا الجينية وسيكون  ي نسبة من حمضها النووي، فدرجة العالقة تحدد كمية تركيب البيولوجية 
ن من ٓالاباء ؤالامهات ؤالاطفال سيشارك نصف الحمض النووي الخاص  رك ن مش هناك شخص

ي املتوسط  أومن العينات  ؤالاحفاد أجدادهمحصة ربع الحمض النووي مع م، والفرد أيضًا 
البيولوجية ال تركها الشخص املفقود، عند مراجعة نتائج تحليل الحمض النووي، نالحظ أنه 

ن صورة الحمض النووي للشخص املفقود وملف  الخاص  DNAإما ان يكون تطابق مباشر ب
ر بجسم مجهول ال ا تتطلب أن يكون ملف  ثقة تعد النوع ٔالاك  DNAمن التطابق، ولك

ى سبيل املثال، من مادة شخصية أو عينة طبية له،  -الخاص باإلنسان املفقود متاًحا   إذع
ى ملف تعريف الحمض النووي من عنصر شخ للشخص املفقود،  عندما يتم الحصول ع

ى التأكد من أن العنصر ال شخ كان يستخدم فقط من قبل الشخص يجب الحرص ع

                                                 
(1) See, Mass Identification of Persons Missing from the Break-up of the Former Yugoslavia :

Forensic Sciences, Structure, Function, and Role of the International Commission on Missing 
Persons, Edwin Huffine, John Crews, Brenda Kennedy ،Kathryn Bomberger, AstaZinbo, The 
International Commission on Missing Persons (ICMP), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2001, p. 
273.  
(2) See, Genetic Fingerprints from Bones are the Last Chance to Resolve the Fate of Victims of 

Armed Conflicts in the Western Balkans ،Press Sheet Status: May 2010 , p. 2 .                                                    
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ى صور الحمض النووي للوالدين أو أوالد  املفقود، وللتحقق من ذلك، يجب الحصول ع
الشخص املفقود ، من أجل املقارنة مع ملف الحمض النووي الذي تم الحصول عليه من امللف 

ر عن قوة الارتباط املباشر  ، ويتم التعب عادًة كاحتمال تطابق عشوائي للموضع املقابل الشخ
ر املحدد،  ن صورة الحمض النووي للشخص املفقود وملف تعريف الحمض النووي للجسم غ ب

ن ن التاليت ى احتمال النتائج، أخذ الحالت ي : أو كاحتمال محدد مسبقًا للضغط ع النووية 
  . )1(شخص مفقود، أو من شخص مجهول 

ى أجزاء جسم مختلفة لشخص مجهول الهويةي بعض ٔالاحيان يتم  ويمكن بعد ، العثور ع
 DNAالبعض عن طريق التطابق املباشر، وقد تتضمن برامج قواعد البيانات يبعضهاذلك ربطها 

ي عينة تمثيلية ما يسم دون فقدان البيانات ٔالاصلية، و يجب أن  إمكانية دمج ملفات تعريف 
ذا النوع يتم ذلك فقط إذا كان نسبة احتمال  ملفات التعريف الفردية عالية بما يكفي للسماح 

  .  من التجميع
ن صور الحمض النووي  ي مقارنة ب ر املباشرة  للتحقيق ، املفقودين لألشخاصاملقارنة غ

من خالل مقارنة ، فيما اذا كان الجسم مجهول الهوية مرتبط بالشخص املفقود وجزءًا منه
ويتم استخدام هذا الاسلوب ، املفقود ألقاربلحمض النووي نتيجة الحمض النووي لها مع ا

تقرير  أن أي، )2( عندما ال يكون ملف تعريف الحمض النووي للشخص املفقود متاحًا مباشرةً 
والصادر عن اللجنة الدولية ، الرسم لإلبالغمطابقة الحمض النووي سيكون التقرير املعتمد 

ى توثيق ال، لشؤون املفقودين وبيان ، ال تم اختبارها، صور لعينة ما بعد الوفاةويحتوي ع
ى عملية املقارنة للمحات الحمض النووي للرفات مع العينات املأخوذة من  ر ا  أقاربختامي يش

فيتم وضع قاعدة بيانات امنة متضمنة العينات املأخوذة من الرفات ، املفقودين ٔالاشخاص
ى نتائج املطابقةومقار ، الشعر أو  ٔالاسنان أوسواء من العظام  ا مع عينات الاقارب للعثور ع   .)3(ن

ى اللجنة الدولية املعنية بشؤون املفقودين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب  وتس
ى ي تحديد ٔالاشخاص املفقودين بسبب  الاحمر ا ضمان تعاون الحكومات والسلطات ٔالاخرى 

اعات املسلحة أو ٔالاعمال العدائية ٔالاخرى أو  ي ذلك، كما  ال اكات حقوق ٕالانسان وتساعدهم  ان
                                                 

(1) See, DNA Database Management. op. cit. p. 53. 
(2) Ibid , p .54. 
(3) See, Frequently Asked Question , ICMP , DNA , Identification , ICMP , The HAGUE , 14 

November , 2017 , p.2.                            
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ي  ا وتسهم  ي أنشط ي جهودها، وتشجع املشاركة العامة  تدعم اللجنة أعمال املنظمات ٔالاخرى 
رات املناسبة لالحتفال وتكريم املفقود مع الحكومات لضمان استيفاء حقوق ، تطوير التعب
ي ذلك املفهوم ا ي هذه العملية، بما  ي الضحايا  م الحق  لقائل بأن أقرباء املفقودين لد

ي أن تكون  م الحق  ر الشخص املفقود، وأن لد ى معلومات بشأن مص  موثوق الحصول ع
رداد وتحديد الهوية  ، و تساعد اللجنة )1(ودقيقة املعلومات املتعلقة بعمليات البحث والاس

ى م ا ع ي بناء قدرا عالجة هذه املسألة، من خالل إنشاء الدولية لشؤون املفقودين الحكومات 
ر عن الاحتفاالت، تعمل اللجنة الدولية لشؤون  ن والتعب مؤسسات القانون وسن القوان

ي ذلك الجمعيات العائلية للمفقودين،  تقدم اللجنة و املفقودين أيضًا مع املجتمع املدني، بما 
م  الدولية لشؤون املفقودين مساعدة فنية لدعم عملية تحديد مكان املفقودين واستعاد

ي برنامج املساعدة التقنية    . وتحديدهم، 
ي تطبيق عملية )  ICMP(إن اللجنة الدولية لشؤون املفقودين  ا رائدة  ى أ معروفة ع
ى حاالت ٔالاشخاص املفقودين، كما تدعم  (DNA) تحديد الهوية ال يقودها الحمض النووي ع

ي ذلك نظم العدالة اللجنة الدولية لشؤون املفقودين أع مال مؤسسات قطاع العدالة، بما 
ى أساس مخصص،  ي حاالت الكوارث ع أن  إذالجنائية الدولية واملحلية، وتقدم املساعدة 

ا : معدل تحديد هوية الحمض النووي مرهون بعنصرين عملية استخراج الجثث ال تقوم 
ى   .جمع عينات الدم من أقارب املفقودين الحكومات وقدرة اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ع

ىوتواصل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين جهودها الرامية   ٔالاشخاص مكانتحديد  إ
ى سبيل  ي العديد من البلدان ال شهدت نزاعات مسلحة، ع م  املفقودين ، وتحديد هويا

ي العراق الذين ع ن من أقارب املفقودين  ن املحيط املثال، وجد اليوم املالي انوا من عدم اليق
ر أحد ٔالاحباء، تعمل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ي بناء  (ICMP) بمص ى مساعدة العراق  ع

ا من معالجة هذه القضية ذهب موظفو اللجنة ألول وقد  القدرات املؤسسية ال تمكن مواطن
ي عام  ى العراق  ي ال وبدأاملقدمة،  لتقييم املساعدة 2003مرة إ عمل مع املؤسسات العراقية 

ي بغداد عام 2005عام  ي عام  2008، وأنشأت مكتبًا  ي أربيل  ساعدت اللجنة و ، 2010و
ي عام  ئ  ي تطوير قانون حماية املقابر الجماعية، الذي أن ، و 2005الدولية لشؤون املفقودين 

                                                 
(1) See, A Stock Taking   ، The Situation In Kosovo ،International Committee on Missing Persons, 

Sarajevo, 14th September 2010, p.2. 
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ى آلية قانونية لتحديد ٔالاشخاص املفقودين وإجراء  حفريات رفات املوتى ينص القانون ع
  .) 1( وتحديد هوية الضحايا الذين تم استخراجهم من املقابر الجماعية

ذو كفاءة  DNA)(اللجنة الدولية لشؤون املفقودين وضعت نظامًا للتحقيق  إن نالحظ
ى السماح ألول مرة بتحديد من خالل ٔالاساليب العلمية رة من ٔالاشخاص  عالية أدى إ أعدادًا كب

ى املفقودين  بسبب نزاع عنيف، ولهذا الغرض تحتفظ اللجنة الدولية لشؤون املفقودين بأع
ي عملية الحمض  ي العالم،  قدرة تشغيلية دائمة لطبع الحمض النووي لبقايا الهياكل العظمية 
النووي ال تقودها ملطابقة الجينات، تتم مقارنة مالمح الحمض النووي من بقايا الهياكل 

ى مطابقات  العظمية مع مالمح ى قيد الحياة من أجل العثور ع من أفراد عائلة املفقودين ع
ر ٔالاساس ملعلومات موثوقة ودقيقة،  قرابة الحمض النووي من كفالة علمية عالية للغاية، وتوف

ى عينات بيولوجية مأخوذة من رفات مميتة تم  إذ تحصل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ع
ي مقابر  ا  ى اللجنة الدولية لشؤون املفقودين العثور عل من  (ICMP) سرية ، وال يتم تقديمها إ

  .  (2)قبل كل من البعثات الدولية والسلطات الحكومية 

                                                 
ي )1( ى وجبات  وقبل اندالع معركة املوصل، كان تنظيم داعش يسوق معارضيه من ٔالاها م ع ى سجون سرية ويقوم بتصفي إ

ن ن  ,وينشر أحيانا قوائم بأسماء املعدوم ن الحكومي ن واملوظف ن والعسكري وطالت حمالت ٕالاعدام املنظمة هذه آالف املدني
ن،  ي مقابر جماعيةودفنوا عالسابق ي منطقة حمام العليل جنوب املوصل وتعد شوائيا  رة الخسفة  ر هذه  مق من أك

ر ت, املقابر املكتشفة رة الخسفة من أشهر املقابر الجماعية املكتشفة ح ٓالان إذ تش ا احتوت ومق ى أ ر رسمية إ قديرات غ
ى رفات  رة عبارة عن تجويف يبلغ عمقه : "وأوضح العبار, ألف جثة 25ع را، كان ٕالارهابيون يلقون فيه  180هذه املق م
رة  إذ "ضحاياهم ى صعوبة فتح املق جراء مواراة عناصر داعش الضحايا  حالياأن ٓالاالف من الضحايا مدفونون هناك الفتا إ

اء الحرب، انتشلت فرق الدفاع املدني العراقية مئات الجثث من تحت ركام تحت أ طنان من ٔالانقاض واملخلفات بعد ان
ي الجانب الغربي من املوصل، وتحديدًا من املنطقة القديمة وجاءت عمليات الانتشال وفق بالغات مقدمة , ٔالابنية املدمرة 

ن  م أو ضحايا مدني ي حول فقدان ذو م وبحلول عام من ٔالاها ي قد استكملوا تقديم بالغات عن 2018يعرفو ، كان ٔالاها
ي أي تقرير حول  ا  ن ٔالانقاض ولم يبلغ ع ا ب ر عل م باشروا بعد ذلك بتسجيل أي جثة يع املفقودين وكشف الغبار أ

ا  ى أ ي تحديد ه"مجهولة الهوية وأكد أن "ٔالاشخاص املفقودين، ع وية هذه الجثث املنتشلة دون الصعوبة اليوم تكمن 
م ن من داعش أو عائال ن مفقودين أم ملقاتل ي ملدني جريمة سبايكر " أناللجنة  أكدتكما , بالغات وعددها باملئات، وهل 

ر املجازر  ىتعمل مع اسر املفقودين للوصول  إذمن اك م إ اللجنة تعمل مع السلطات املختصة لتطوير عملها  أن، مبينة "رفا
ى لتح ي الطبابة العراقية ونحن ع : اللجنة الدولية للمفقودين ,  الاستعداد للمساعدة السلطات الحكومية أتمديد الهوية 

رهم  ى الحكومة معرفة مص ي العراق وع   :نحو مليون شخص مفقود 
 https://www.icmp.int/ 

, اللجنة الدولية لشؤون املفقودين , جمع البيانات ألسر املفقودين ومنظمات املجتمع املدنيللمزيد ينظر دليل مختصر عن  )2(
  .4ص,  2018شباط , اللغة العربية , الطبعة الثالثة 
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ي محاولة  ي القاعدة  ي  ى القانون والطب الشر لذلك أصبحت املقاربات املستندة إ
اعات اكات الجسيمة لحقوق ٕالا لتصحيح تركة ال ي مجال علم ، نسانالعنيفة والان فالتطورات 

ي الحديثة، وإنشاء قواعد بيانات مخصصة جعلت من  الوراثة واستخدام أساليب الطب الشر
ن لم  ن تحديد موقع و تحديد ٔالاشخاص املفقودين بمستوى من الكفاءة واليق املمكن للمحقق

ي البلدان الخارج ى تطورات  اع يكن سابقًا ممكن، وقد أثرت هذه التطورات ع رات ال ة من ف
ى  ى شروط مع الكوارث الطبيعية ع اكات حقوق ٕالانسان املنهجية، واملجتمعات القادمة إ وان

اع املسلح وجدت اللجنة  أعدادونظرًا الختفاء ، عنطاق واس رة من ٔالاشخاص نتيجة لل كب
شخاص ضرورة اتخاذ خطوة مهمة نحو معالجة قضية ٔالا (ICMP) الدولية لشؤون املفقودين

راتيجيات الدولية ي سياق منصات السياسة الخارجية والاس فأصبحت قضية ، املفقودين 
ا تحد عالم من أجل تطوير استجابة عاملية فعالة  ى أ ايد ع ى نحو م املفقودين ُتفهم ع

تتطلب من املؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون إجراء ، ملشكلة عاملية أساسية وملحة
ن كجزء من الضمانات ٕالاجرائية والعدل تحقيقات وأن تكون ، فعالة بشأن املفقودين واملختف

ى إثبات الحقائق رًا ما تجري هذه التحقيقات ، التحقيقات الفعالة رسمية وشفافة وقادرة ع وكث
ي الجرائم ضد ٕالانسانية وجرائم الحرب  ي ذلك التحقيق  ي سياق التحقيقات الجنائية، بما 

رات ال  (ICMP) فبنت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، الجماعيةوٕالابادة  قاعدة معارف وخ
ا مع املحكمة الجنائية الدولية ا أن تكون حاسمة لتعاو ر لها من شأ ملساعدة ضحايا ، نظ

ي، فتعمل  ن الوط والدو ى املستوي ي تعزيز سيادة القانون ع ر خطورة واملساهمة  الجرائم ٔالاك
ى أساس أن الدول تتحمل املسؤولية ٔالاساسية اللجنة  الدولية لشؤون املفقودين واملحكمة ع

ي    . )1(عن محاسبة ٔالاشخاص املفقودين ومقاضاة أخطر الجرائم بموجب القانون الدو
ي قضايا الاشخاص املفقودين مع اللجنة الدولية  رز نشاط املحكمة الجنائية الدولية  ف

ي العام للمحكمة ) ICMP(د اتفاق من قبل اللجنة الدولية فتم عق، لشؤون املفقودين  مع املد
ي ضمان تعاون  (ICMP) الجنائية الدولية فمراعاة أن أغراض اللجنة الدولية لشؤون املفقودين

اكات  ن ٔالاشخاص املفقودين بسبب الحروب، أو ان ي تحديد وتعي الحكومات والسلطات ٔالاخرى 

                                                 
(1) See, Remarks By Ms. Kathryne Bomberger, Director-General, International Commission On 

Missing Persons (ICMP) Cooperation In Investigating Missing Persons Cases Linked To War 
Crimes ،Crimes Against Humanity And Genocide  ،ICMP ،The Hague ،17 November 2016  ،p.7& 
p.11. 
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ى القيام بذلكحقوق ٕالانسان والكوارث الط م ع ، بيعية، أو ألسباب طوعية أخرى، ومساعد
اء  ي إ رت أن املحكمة الجنائية الدولية قد أسست بموجب نظام روما ٔالاساس للمساهمة  اعت
ي، وأن التحقيق الفعال  م املجتمع الدو ر خطورة ال  ٕالافالت من العقاب ملرتك الجرائم ٔالاك

ى املستوى الوط وعن طريق ومقاضاة هؤالء يجب ضمان ا ر ع لجرائم من خالل اتخاذ تداب
ي ي العام مسؤول عن تلقي ٕالاحاالت واملعلومات املتعلقة  إن إذ، تعزيز التعاون الدو مكتب املد

ا وإجراء التحقيقات واملالحقات القضائية لهذه  ي اختصاص املحكمة وبح بالجرائم ال تدخل 
ى أن اللجنة الدولية لشؤون ، )1(املفقودين  باألشخاصالجرائم املتعلقة  ر الاتفاق إ وإذ يش

من الاتفاق بشأن ) ب(املفقودين تملك شخصية قانونية دولية كاملة، وعماًل باملادة السادسة 
ي أي اتفاق ضروري  ، وضع وظائف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين، فإن لها سلطة الدخول 

ر  وإذ ىيش ي العام أن ) د\3 \54(املادة  إن إ ى أنه يجوز للمد من نظام روما ٔالاساس تنص ع
، حسب  ي ترتيبات أو اتفاقات من هذا القبيل، ال تتعارض مع نظام روما ٔالاساس يدخل 

ي إقامة عالقة ، الضرورة لتسهيل تعاون دولة أو منظمة حكومية دولية أو شخص والرغبة 
ن حيث يمكن تسهيل تصريف مسؤول يات كل من اللجنة الدولية لشؤون مفيدة للطرف

ي العام (ICMP) املفقودين ي الاعتبار لهذا الغرض، أحكام اتفاق مركز ، (OTP) ومكتب املد أخذ 
ووظائف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين وأحكام نظام روما ٔالاساس للمحكمة الجنائية 

  . )2(الدولية 
ي ا امات فيما يتعلق بشخص من خالل قراءة احكام الاتفاق نجد ان للمد لعام توجيه الا

ي اختصاص املحكمة ي ، يزعم أنه مسؤول جنائيا عن جريمة أو جريمة تدخل  وإذا كان يتمتع، 
ي  ظل هذه الظروف، بمقت قواعد اللجنة الدولية لشؤون املفقودين وقواعد القانون الدو

ي اللجنة الدولية  ذات الصلة وأي امتيازات وحصانات ضرورية للممارسة املستقلة لعمله 
لشؤون املفقودين، تتعهد اللجنة الدولية لشؤون املفقودين بالتعاون الكامل مع املحكمة 

ر الالزمة للسماح للمحكمة بممارسة عملها    .الجنائية الدولية واتخاذ جميع التداب

                                                 
(1) See, Memorandum of Understanding between the International Commission on Missing Persons 

and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court  ،international Committee on 
Missing Persons p1 ،seventh of July ،2016 ،m The Hague ،The Netherlands. 
(2) Ibid  
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ي العام أن ي ي نظام روما ٔالاساس أن تطلب من مكتب املد باشر فيمكن ألي دولة طرف 
ى  ي الجرائم الواقعة ع ي ، املفقودين ٔالاشخاصعمله بالتحقيق  ر طرف  ويمكن أيضًا لدولة غ

الجرائم الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ النظام ٔالاساس أن تقبل الاختصاص القضائي للمحكمة
ي العام إجراء التحقيق ا أو أحد رعاياها، وتطلب من مكتب املد ي أراض  إنا كم، املرتكبة 

ي العام  ي العام يتلقى  إذا، يقرر بمبادرته الخاصة فتح التحقيق إنللمد كان مكتب املد
ن من الدولة الطرف أو الدولة ال قبلت والية  معلومات موثوقة عن الجرائم ال تشمل مواطن

ي إ ك ناھ، فيستنتج أن لةولده اھذ قليماملحكمة الجنائية الدولية أو الجرائم ال ارتكبت 
ي ادـللبل وـمعقس اـسأ ويمكن تقديم مثل هذه املعلومات من قبل ٔالافراد أو املنظمات ق ـلتحقيء 

ر الحكومية أو أي مصادر موثوقة أخرى    .)1(الحكومية الدولية أو غ
ى نجد ان مذكرة التفاهم ال تم ابرامها تتضمن  ى حقوق ٕالانسان يستند إ نهجا قائما ع

ي القانون ٕالانسانيسيادة القانون لسد الث ى املجموعة الواسعة من الظروف ، غرات  وبالنظر إ
ن يتعلق بالطريقة  ا الاشخاص فالتطور الصارخ الذي حدث خالل العقدين املاضي ال يفقد ف

ا التعامل اكات حقوق مع مسألة ٔالاشخاص املفقودين، ال  ال يتم  اعات وان سيما بعد ال
رة من خالل الجهود الدولية لتوطيد السالم من خالل وقد تحققت هذه ، ٕالانسان التطورات ٔالاخ

اعات العنيفة  راتيجيات العدالة الانتقالية وسيادة القانون ال تحاول معالجة تراث ال اس
اكات الجسيمة لحقوق ٕالانسان ى حاالت ، والان ر مباشر ع راتيجيات تأث وكان لهذه الاس

ي القاعدةٔالاشخاص املفقودين، حيث أصبح تقوم مؤسسات ، ت مناهج سيادة القانون 
ي ذلك  اع، بما  ي استعادة الضمانات ٔالاساسية ال تم إهالكها خالل ال العدالة ٓالان بدور رائد 

ي الحديثة وإنشاء ، الضمانات الواجبة ى ذلك، فإن استخدام أساليب الطب الشر وعالوة ع
ن من تحديد هوية ٔالاشخاص املفقودين وتحديدهم بمستوى من  قواعد بيانات مخصصة مكَّ

ن لم يكن ممكنًا من قبل ي ، الكفاءة واليق ر من الاشخاص الذين فقدوا  وتم تحديد عدد أك
ى ذلك  ي يوغوسالفيا السابقة خالل التسعينات مثال ع اعات  رة وال اعات والكوارث ٔالاخ ، )2(ال

اعات املسلحة الدولية ، تع ي ال من النظام ٔالاساس للمحكمة ) أ) (2) (8(طي املادة فنستنتج انه 

                                                 
(1) See, Registry, International Criminal Court , Public Information and Documentation Section, the 
Hague, the Netherlands, 2016 , p17 Understanding the International Criminal Court. 
(2) See, Remarks By Ms. Kathryne Bomberger, Director-General ،International Commission on 
Missing Persons (ICMP) Cooperation in Investigating Missing Persons Cases Linked to War 
Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide  ،ICMP ،the Hague ،17 November 2016 ,p.3 
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اكات الجسيمة التفاقيات جنيف ى الان ي العام اختصاصًا ع وكما نعلم ، الجنائية الدولية املد
اعات املسلحة بغض النظر عن  إن رام وحماية ضحايا ال امًا باح اتفاقيات جنيف تفرض ال

ى باإلضافة ألجلهالجانب الذي يقاتلون  ن إ ى الاشخاص ، حماية املدني اكات ال تقع ع فاالن
ي اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ر ، املفقودين تدخل ضمن جرائم الحرب الداخلة  فنعت

ى فئة املفقودين يمثل صورة من صور الجرائم ال تختص املحكمة بنظرها  إي اك يقع ع ان
ا ن ع ر الدولية، تتمتع املحكمة الجنائية ي ال  أما، ومعاقبة الجناة املسؤول اعات املسلحة غ

ى جرائم املادة  ى أساس سلوك ) 3(الدولية بالوالية القضائية ع ركة ال تمنح الحماية ع املش
ى ذلك ، فإن  -الضحية  ي ٔالاعمال العدائية أم ال ، وعالوة ع سواء كانت تشارك بشكل مباشر 

ي العام للمحكمة املش) 3(الجرائم املشمولة باملادة  ر من تلك املتاحة للمد ركة أوسع بكث
ي ذلك القتل باعتباره  اعات املسلحة الدولية، بما  ي ال ي مثل هذه الحاالت  الجنائية الدولية 

ى الحياة والشخص   . عماًل من أعمال العنف ع
ي النظام ٔالاساس للمحكمة الجنائية الدو  لية ومع ذلك يطرح تساؤل هل هذه الفجوة 

الن هناك فظائع ترتكب ضد الافراد من القوات املسلحة  بالتأكيدتسبب القلق ؟ الجواب نعم 
ي فتل ظروف ، املعادية لألطراف أي أن ُيرتكب الفعل كجزء من هجوم واسع النطاق وم

ي الانساني تحم بوضوح ، الجريمة العناصر كجزء من جرائم الحرب بعض أحكام القانون الدو
ي الجانب ٓالاخر من املعارضة، إال أن هناك أحكام أخرى واضحة بنفس القدر  ٔالافراد ن  العسكري

ي نزاع يحاربه الفرد ى الجميع، بغض النظر عن أي جانب  اكات ، تنطبق ع فتشكل الان
ي ي الانساني جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدو ومن ، الجسيمة ألحكام القانون الدو

ى استعداد  املأمول أنه إذا ظهرت هذه القضايا أمام محكمة جنائية دولية فستكون املحكمة ع
ي هذه املسألة بمزيد من التفصيل الستكشاف ما إذا كان الفرد يتمتع بالحماية بموجب  للتعمق 

ي ظروف القضية ي ٕالانساني  ا مرتبطة ، القانون الدو فتجد املحكمة الجنائية الدولية أن يد
ي هذه ٔالانواع من الحاالتبأحكام نظامها ٔالا    . ساس ، مما يمنحها الاختصاص القضائي 
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  خاتمة
ا  ن من الحاالت املبلغ ع اعات  ألشخاصتوجد حول العالم املالي مفقودين نتيجة ال

اكات حقوق ٕالانسان ن خالل ، املسلحة وان حيث تزايدت حدة مشكلة املفقودين واملختف
ن، نتيجة  ن املاضي اكات العقدي رة من العالم وازدياد ان ي انحاء كث عدم الاستقرار السياس 

رة ، ٕالانسانحقوق  ذه الاعداد الكب ي تحديد وإيجاد املفقودين  ر من الحكومات  وفشل كث
ى هذه  والذين فقدوا بشكل قسري يعد إلغاء لسيادة القانون لذلك مسؤولية، وعمل الدولة ع

ى الصعيد  يالق امر ضروري ع ي والدو ي جميع انحاء العالم من، املح ى الدول    :اذ ال بد ع
ى هذه  -1 اع املسلح، للحفاظ ع بذل الجهود لحل مسألة ٔالاشخاص املفقودين نتيجة لل

ا ومضاعفة جهودها للقيام بذلك ى ، القضية املتعددة ٔالاوجه ومضاعف م ومناطقهم وع ي بلدا
 .املستوى العالم بروح من التعاون 

رك القوي  -2 ي إهمال الاستجابات الفورية للطلبات الخاصة بالبحث عن املفقودين، وال ال ينب
ى الوقاية واملساءلة واملكانة املركزية للحقوق  خاص املفقودين وأفراد وتلبية احتياجات ٔالاش، ع

ي معرفة الحقيقةأسرهم، وال    .سيما الحق 
ر الالزم -3 ى الدول أن تتخذ التداب ة لتقييم احتياجات وفهم املراحل املتعددة من وجهة يجب ع

ن ، نظر حقوق ٕالانسان ي واملجال املناسب ي ٕالاطار التشري وهذا يتطلب صياغة هذه الاستجابات 
  .للتعامل بفعالية مع ٔالاشخاص املفقودين

ر ٔالاشخاص املفقودين ومكان وجودهم تدعم الجهود ال  -4 إنشاء آلية دولية لتوضيح مص
رهم ومكان وجودهم وإلبالغ أسرهمتبذ ي تعقب وتوضيح مص ى أي ، لها الحكومات  والحاجة إ

ي أن تدرج ضمن هذه ٓالالية العناصر    :ٓالاتيةآلية من هذا القبيل ملصلحة عائالت املفقودين، ينب
ى تقديم إجابات  -أ دف إ ى الجوانب ٕالانسانية و ي أن تكون لآللية والية واضحة تركز ع ينب

ر ٔالاشخاص الذين فقدوالجم ي ما يتعلق بمص ية ،يع ٔالاسر  ر تمي ي أن تكون تلك الوالية غ ، ينب
م فقدوا بسبب نزاع مسلح  ر ومكان وجود جميع ٔالاشخاص الذين أفيد بأ ويجب التأكد من مص

ي – ي  دو ر دو لضمان تلبية احتياجات جميع ٔالاسر، فإن ، أو حاالت أخرى من العنف -وغ
ى نطاق واسع استخدام  .هذه املعلومات ع

اع املسلح  - ب ئ ٓالالية قائمة مركزية وشاملة لجميع ٔالاشخاص املفقودين بسبب ال ي أن تن ينب
ي – ر الدو الدو ى مصادر ، حاالت العنف ٔالاخرى  أو – يوغ ي أن تستند هذه القائمة إ ينب



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

  2019-02، العدد 03املجلد 
ى املفقودين عن البحث ، آلياترسل عالء داوود ، أحمد عبد الرزاق هضيم ي الصعيد ع  .47-24ص ص ، الدو

 

 47

ر الحكومينظمات مختلفة مثال لسجالت الحكومية ؤالاسر والجمعيات ٔالاسرية وامل وأن تظل  ةغ
املعلومات ال تجمعها ٓالالية سرية وأن تستخدم حصرا للغرض الذي تم الحصول عليه، أي 

ر ٔالاشخاص املفقودين وأماكن وجودهم ويجب معالجة البيانات الشخصية ، لتوضيح مص
ا دوليًا بشأن حماية ال بيانات والتشريعات املجمعة واملعالجة بطريقة تتفق مع املبادئ املتفق عل

 .الوطنية
ى تنسيق ودعم  إذ، يجب منح ٓالالية املوارد والسلطات الالزمة -جـ يجب أن تكون قادرة ع

ى عملية البحث عن املفقودين من الناس وإبالغ ٔالاسر وفقا لذلك وأن يكون لدى ، وٕالاشراف ع
ي أن  ،ة أو الجماعيةٓالالية املهارات واملوارد لجمع وبحث مواقع الدفن، أي القبور الفردي وينب

راتيجيةتضع ٓالالية  شاملة للبحث، واستعادة الرفات البشرية وتحديدها، بما يتوافق مع  إس
ي ذلك ٔالاحكام املتعلقة بإعادة رفات محددة  ى العلم، بما  أفضل املمارسات العلمية املعتمدة ع

ى ٔالاسر ودفن بقايا سليمة ال ا أحدأو لم يطا، تزال مجهولة الهوية إ كاآللية  انتشار يجب  إذ، لب 
م  رض أ ي حوار مع سلطات الطرف ٓالاخر الدول إلجراء أبحاث حول ٔالاشخاص الذين يف أيضًا 
ي التواصل مع أهدافهم  ي بلد آخر، وأن تضمن ٓالالية حوارًا منتظًما مع العائالت واملبادرة 

م ونتائجهم  .وأعمالهم وإجراءا
ا ومن الناحية املثالي - د ا أيضا والية لدعم ٔالاسر من أجل تلبية احتياجا ة، فإن ٓالالية لد

ى باإلضافةاملختلفة،  ي مجموعة مخططة ، جمع وتخزين البيانات املتعلقة باالختفاء القسري  إ
ى تحديد الهوية اية إ ي ال ويجب  ،من العينات املرجعية البيولوجية، باملعلومات ال قد تؤدي 

ى اللجنة الد ر املعلومات لهذه ٓالالية الخاضعة لوالية ع ر  أخرى ولية للصليب ٔالاحمر توف غ
ية  ي مصلحة العائالتوإنسانيةتمي  . ، وهذا العمل دائمًا 
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ي ليبيا منذ التدخل الدو   *السياسيةوانعكاساته  2011ي 

 
ري عمر   )1(خ

 ،، معهد الشرق ٔالاوسط''أ ''أستاذ محاضر  )1(
 .تركيا ،جامعة صقريا

روني ريد ٕالالك   rr.khirym@gmail.com: ال
  :امللخص

ى هذه الدراسة ملناقشة تطور دور  ي ليبيا، حيث أنه يعكس واحدة من " تس ٔالامم املتحدة 
ى  رتبة ع ي، وخصوصًا فيما يرتبط بانعكاساته السياسية وامل ي القانون الدو أهم حاالت التدخل 

راير  17منذ اندالع ثورة القرارات الدولية ال أصدرها مجلس ٔالامن  ر كما تتناول ال، 2011ف تغ
ي خالل السنوات التالية   .ي كثافة ونوعية التدخل الدو

 :الكلمات املفتاحية
ي،  خلدت، الليبيا، الحرب ٔالاهلية   .العقوبات الدولية، مسؤولية الحمايةالدو
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International intervention in Libya since 2011 and its political repercussions 
Abstract: 

This study seeks to discuss the evolution of the role of the United Nations in 
Libya, as it reflects one of the most important cases of interference in international 
law, especially in relation to its political repercussions and the consequences of 
international resolutions adopted by the Security Council since the outbreak of the 17 
February 2011 revolution. It also addresses the change in the intensity and quality of 
international intervention over the following years. 
Keywords: 
Libya, civil war, international intervention, responsibility for protection, international 
sanctions. 
 

L’intervention internationale en Libye depuis 2011 et ses répercussions 
politiques 

Résumé : 
Cette étude examine l'évolution du rôle des Nations Unies en Libye et reflète 

l'un des cas d'ingérence les plus importants en droit international, notamment en ce 
qui concerne ses répercussions politiques et les conséquences des résolutions 
internationales adoptées par le Conseil de sécurité depuis le début de la révolution du 
17 février 2011. Elle aborde également l'évolution de l'intensité et de la qualité de 
l'intervention internationale au cours des années suivantes. 
Mots clés: 
Libye, guerre civile, intervention internationale, responsabilité de la protection, 
sanctions internationales. 
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  مقدمة
ى مفهوم ستند دور ٔالامم املاقد ل ى الفصل السابع من امليثاق، وارتكز ع مسئولية "تحدة إ
ي حالة ليبيا، "الحماية ي الشئون الداخلية للدول، و ر تطويرًا لسياسات التدخل  ، والذي يعت

ن، كانت املرحلة  ىمرت سياسات ٔالامم املتحدة بمرحلت ي التدخل ال ٔالاو حلف ( عسكري متمثلة 
ى الحكومة ) ٔالاطلس ، فقد الثانيةوحصارها دوليًا، أما املرحلة  الليبيةوفرض عقوبات واسعة ع

ا تضع ليبيا تحت املفهوم الواسع للتدخل، بحيث يمتد دورها ملتابعة ورعاية بناء  اتسمت بأ
دف لدعم املرحلة الانتقالية ودعم  العملية السياسية النظام السياس الجديد، فالتدخل هنا 

  .لتكوين نظام حكم جديد
ي ٕالاطاحة بـ ي  ي"ورغم وضوح التدخل الدو من السلطة، اتسمت املرحلة " معمر القذا

فيما انخفض فالالحقة بغياب منهج النظر لبناء نموذج لالنتقال السياس لدى ٔالامم املتحدة، 
ى فرض سياسات لبن ى مستوى دور املنظمة الدولية من مستوى ٕالاكراه ع اء النظام الجديد إ

ا، كانت سياسات  ى العمليات السياسية ومتباع ي ليبيا" ٕالاشراف ع " بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 
ر ارتباطًا برؤية  ر سياسة ٔالامم املتحدة "املبعوث الخاص"أك ر النقاش حول تغ تجاه ، وهو ما يث

  .التعامل مع ٔالازمة الليبية
تدخل، صارت املسألة الليبية تعكس حالة من التفكك ففي ظل هذا النمط من ال

رب دور  أقرب إلدارة ازمة سياسية دون وضوح " بعثة ٔالامم املتحدة " والصراعات املفتوحة واق
ا، ومن ثم، تبدو أهمية مناقشة وتحليل سياقات تعامل ٔالامم املتحدة  أفق لحلها أو تخفيف حد

  .ؤالاطراف الدولية ٔالاخرى 
ر طول  ر الدستور وتفكك سلطات الدولة الجدل حول كفاءة  كما يث رة الانتقالية وتع الف

ي  ى الرغم من وقف العمليات العسكرية  ي ليبيا، فع وبدء  2011أكتوبر  27دور ٔالامم املتحدة 
البعثة "العملية السياسية، فإن وصول البالد لحالة الحرب ٔالاهلية يدعو ملناقشة سياسات 

  .مم املتحدة، فيما يتعلق بحل الصراع وبناء املؤسسات السياسية املحليةوقرارات ٔالا " الدولية
وفق إطار توسيع مفهوم التدخل ٕالانساني بحيث يشمل العمليات السياسية ال تديرها  

ة، وكان من املتوقع انخفاض دور املنظمة الدولية وخروج ليبيا من إطار الفصل الليبيالحكومة 
ي الشئون الداخلية، وخصوصًا ما " بعثة ٔالامم املتحدة"تزايد تدخل  السابع، لكنه بمرور الوقت
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ي إطالة أمد تدخل  ر التساؤل حول العوامل ال ساهمت  ، وهو ما يث يتعلق بإدارة الحوار الوط
ى السياسات الدستورية وفرصة الخروج من ٔالازمة السياسية ا ع   .املنظمة الدولية وانعكاسا

ى الشكل القانوني، ح ي هذا السياق، يصعب ي ع يث ان يقتصر تناول آثار التدخل الدو
راب من  طبيعة تحول ٔالامم املتحدة والبعثة الدولية من التدخل العسكري يبدو من ٔالاهمية الاق
، وخصوصًا ما وٕالاقليمية وال كانت دافعًا يتعلق باختالف املصالح الدولية  للتدخل السلم

ي ليبيا، ومدى للتدخل العسكري أو التدخل  ن مع اندالع الصراع املسلح  ٕالانساني لحماية املدني
ى انتشار الحرب الاهلية التدخل وأثرهااختالف سياسات    .ع

 
ي ميثاق ٔالامم املتحدة: املبحث ٔالاول  ي    التدخل الدو

ي شؤون الدول، وحظر  ي العالقات الدولية هو عدم التدخل  بالرغم من أن ٔالاصل العام 
ا، توجد استثناءات تتيح للجماعة الدولية حق التدخل ديد  لحفظ  استخدام القوة أو ال

ن طبقا للفصل السابع من ميثاق ٔالامم  اف باعتباره من ٔالاهد املتحدة،السلم ؤالامن الدولي
ي الراهنالعامة للتنظي ى حفظ ) 1/ 1(، كما كانت املادة )1( م الدو ي التأكيد ع ر تحديدًا  أك

ر  دد السلم، وذلك من خالل حل أو تسوية  الوقائية ملنعالسلم من خالل التداب ٔالاسباب ال 
  .املنازعات الدولية بالوسائل السلمية

 
  توسع مفهوم التدخل: املطلب ٔالاول 

ي إعادة تعريف العوامل  ن،  ديد السلم ؤالامن الدولي ساهم توسيع مجلس ٔالامن ملفهوم 
ديدًا، حيث ظهرت  ي العالقات صال تشكل  ى الدولة كفاعل  ر نمطية لم تقتصر ع ورًا غ

ي هذا السياق، شكل العدوان واحدًا من  الدولية والسياسة الخارجية أو كشخصية اعتبارية، و
ى وقوع النماذج ا رة ع ديد ٕالا لشه ي تعريف مصادر  ر أن توسع مجلس ٔالامن  خالل بالسلم، غ

ر املتعلقة بالقضايا ال تقع  ي املعاي اعات الداخلية، أحدث تحواًل  السلم والامن ليشمل ال
  .تحت نظر ٔالامم املتحدة

ديد السل) الفصل السابع( 39كانت املادة  ي ، م ؤالامناملدخل الرئيس لتعريف مصادر  و
ي التكييف القانوني  ى نحو يتيح له السلطة التقديرية والحرية  املادة ال فسرها مجلس ٔالامن ع

                                                 
  .6ديباجة ميثاق ٔالامم املتحدة فقرة  - 1
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اعات  ي سلطة تقديرية تشمل ال ديد للسلم ؤالامن، و الطابع ذات لحالة أو حاالت وقوع 
ي اك حقوق ٕالانسان والتنكر للمبادئ  أو ذات الطابع الدو ا ان الداخلية، ويدخل ف

ي الاقتصاديبجانب نطاقات أخرى كاملجال ، الديمقراطية ي والحد من  والاجتما وامليدان الص
ي  ي هذه  ر الاستقراأن عدم  الاعتبار أسلحة الدمار الشامل والقرصنة، حماية البيئة، واصفا 

ديدا للسلم ؤالا    .)1(من امليادين يع 
ٔالاساس الفلسفي والقانوني للتدخل وفق ٕالاطار التنفيذي  ؛من امليثاق 39وقد شكلت املادة 

رها ر مواد امليثاق ال أثارت جدال حول تفس ا بما  للفصل السابع، فه من أك وتحديد طبيع
ا  رة يتمتع  ي تصديه للقضايا ال تمس السلم املتحمله من صالحيات وسلطات خط جلس 

ن، حيث يملك وحده سلطة تحديد الحاالت ال يمكن من خاللها   استخدامؤالامن الدولي
ر ي هذا الشأن يتمتع بسلطة  التداب ي الفصل السابع من امليثاق، وهو  ا  العقابية املنصوص عل

  .)2(تقديريه مطلقة
ر ال يتخذها مجلس ٔالام ر العسكرية كالعقوبات وتشمل التداب ر العسكرية وغ ن التداب

ي املواد ، الاقتصادية ي الاختصاصات الواردة  ا القراران 43 – 40و ، حيث 1973و  1970، وم
ى تكييف  ي، كان بناًء ع ن ح ٕالاطاحة بحكم القذا أن استعمال القوة والتدخل لحماية املدني

دد الس ي ليبيا بأنه  ي مجلس ٔالامن للوضع  ن، باعتباره جرائم حرب لتخ لم ؤالامن الدولي
ام قانوني   . )3(الدولة عن حماية السكان كال

  
  مبدأ مسؤولية الحماية :ثانياملطلب ال

، و تشكلت قناعات لدى "التدخل ٕالانساني"كتطور ملفهوم " مسؤولية الحماية"ظهر مفهوم 
ي بأن املسألة الليبية تقع تحت مبدأ  ى عاتق كل " مسؤولية الحماية"املجتمع الدو ال تقع ع

ى استقرار وأمن السكان وتعرضهم لكارثة  دولة عندما تؤثر تداعيات الحرب أو انفالت السلطة ع

                                                 
ي لخضر،  - - 1 ن الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة، راب ي ب رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم التدخل الدو

  .164 – 162 ، ص ص2015أبي بكر بلقايد تلمسان، جامعة السياسية، 
ديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان، ": 39نص املادة  - 2 يقرر مجلس ٔالامن ما إذا كان قد وقع 

ي ذلك توصياته أو يقرر ما يجب  ن  اتخاذهويقدم  ر طبقا ألحكام املادت ي أو السل لحفظ 42و 41من التداب م ؤالامن الدو
ى نصابه   .إعادته إ

ي لخضر،  - 3   .169، ص مرجع سابقراب
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ي والجرائم ضد ٕالانسانية، لذلك وجدت ٔالامم كان  ر العر ي والتطه ا، كالقتل الجما يمكن تفاد
ٕالاجراءات الالزمة تجاه الحالة الليبية وإعمال مبدأ  التخاذاملتحدة مجلس ٔالامن آلية مالئمة 

ي" املسؤولية عن الحماية" ي وهو التوجه الذي ظهر بعد التدخل العسكري  ،كإطار للتدخل الدو
ي، جرائم ضد ٕالانسانية كوسوفو، بحيث يشمل؛ ر العر  .)1(جرائم الحرب، جرائم التطه

ى الوفاء  ي ملساعدة الحكومات ع ى املجتمع الدو وهناك جانب أخر للمسئولية يقع ع
ا اما رتيبات ٕالاقليمية واملجتمع املدني  والاستفادة، بال ن الدول ٔالاعضاء وال من التعاون ب

ي مفاهيم والقطاع الخ ى " التدخل ٕالانساني"اص، وهو ما يعكس انتقااًل  املسؤولية عن "وتحوله إ
ي حالة ا  عجز الدولة عن الحماية، وهو يستخدم  ي حالة ارتكا ا أو  اكاتحماية مواطن  ان

ي  ي ليبيا  ن، كما حدث  ، وفق توصيف مندوب ليبيا 2011جسيمة وواسعة النطاق ضد املدني
ي لدى ٔالامم امل ي ال شكلت ٔالاساس القانوني 24تحدة  راير، و بجانب قرارات الجامعة ، ف

ي ليبيا  ي التدخل    .)2(العربية، لصدور قرارات مجلس ٔالامن 
ن  وبغض النظر عن طبيعة التدخل تحت مسؤولية الحماية، نشأ جدل حول املوازنة ما ب

جدل حول أن مفهوم السيادة يشمل ظهر ، ًا لتعريف الدولةقوف. حق التدخل وسيادة الدولة
مكونات الدولة؛ سيادة ٕالاقليم، السلطة، السكان، فمسؤولية الحماية تتب وجهة نظر للسيادة 
رام حقوق ٕالانسان ى اح ى ٕالاقليم وتعمل ع ر الحماية وليس السيطرة ع ى توف ، تؤكد القدرة ع

ٕالاقليم، : ة ذات سيادةالثالث لدول” وستفاليا“خصائص ُصلح حيث تصنفه كركن رابع ل
ن هذه املكونات  ركة ب ي مش   .)3(والسلطة، والسكان، وأن السيادة 

ي كوسوفو  وقد ظهر الجدل حول املفاهيم الجديدة للتدخل بعد تدخل حلف ٔالاطلس 
ي رواندا، حيث طرح  2000 سنة ي أنان"والحرب ٔالاهلية  ن العام السابق لألمم " (كو ٔالام

ى ) املتحدة ي ع ي أن يقوم به املجتمع الدو اكات “السؤال حول كيفية الرد الذي ينب الان
ركة ى كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا املش ، ”الجسيمة واملمنهجة لحقوق ٕالانسان، ال تؤثر ع

                                                 
  .312، ص املرجعنفس  - 1
ي لخضر،  - 2   .293 – 291ص ص ، السابق املرجعراب
هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة : التدخل العسكري ألغراض إنسانية"يف ماسينغهام، إ - 3

، 876العدد ، 91اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر، املجلد : جنيف( املجلة الدولية للصليب ٔالاحمر ،"إنسانية؟ألغراض 
ر   .158ص ، )2009كانون ٔالاول /ديسم
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ر التدخل حالة من الفو أو بغرض حماية ٕالانسان ة القانونية للتدخل واملعالج بحيث اليص
ي    . )1(يكون مبدأ السيادة عائقًا أمام النظام الدو

ي،  ي التدخل الدو ي العقد املا ظهرت مفاهيم جديدة  اعات الداخلية  ومع انتشار ال
الوثيقة الختامية ملؤتمر القمة  ليهالت ٕالابادة، وهو ما أشرات إادف لحماية السكن من ح
ي 2005العالم لألمم املتحدة عام  رت أّنه اليمكن الاعتداد بمبدأ عدم التدخل  ، عندما اعت

ى  ا ع ا أو عدم قدر ي الدولة عن حماية مواطن ي حالة تخ الشؤون الداخلية للدول ٔالاخرى 
م، وخصوصًا مع ظهور مؤشرات إبادة جماعية أو  احماي ى هذا ٔالاساس ظهر مفهوم . ارتكا ع

مسؤولية الحماية والذي يتضمن ثالثة عناصر؛ مسؤولية املنع، ومسؤولية رد الفعل، ومسؤولية 
ر“وفيما يتعلق بالتدخل العسكري، ظهر عنصر رابع باعتباره . )2(إعادة البناء ، حيث ”املالذ ٔالاخ

ي اليكون التدخل العسكري بعد بحث واستنفاذ الوسائل ٔالا  ا  حيلولة دون خرى وعدم فاعلي
ى استحالة توفر فاعلية ونجاح الخيارات  حدوث ٔالازمة ٕالانسانية، أو توفر أسباب ومؤشرات ع

ر العسكرية    .)3(غ
ن  ي ظل تشابك املصالح الدولية والشؤون الداخلية للدول، يصعب عمليًا التمي ب و

ن توافر اهة البواعث ٕالانسانية للتدخل وب ي قرار الدول املتدخلة، فتقدير الدول لتدخلها  ال
ا ر التدخل رغم تشابه وتماثل الجرائم ضد ، يكون مرتبطًا بمصلح وهذا ما يفسر تعدد معاي

فقد كشفت تطبيقات مبدأ مسؤولية الحماية عن جوانب متعددة من التناقضات . )4(ٕالانسانية 
رر لحق التدخل رى كم ، ومن جهة أخرى يمثل حماية لحقوق فمن جهة تستخدمه الدول الك

ر أن فكرة التدخل  ٔالافراد من املمارسات القمعية لألنظمة ال تحتم بفكرة السيادة املطلقة، غ
ي العديد من الدول العربية ؤالافريقية، لم  اك حقوق ٕالانسان  لم تعد مسألة معيارية، فرغم ان

ي العراق  يحدث تطبيق ملسؤولية الحماية، لكن حاالت التدخل ارتبطت بأبعاد سياسية، كما 
  .)5(والصومال وليبيا 

                                                 
  .160ص ، املرجعنفس  - 1
  .158ص ، املرجع السابق،يف ماسينغهامإ - 2
  .162ص ، املرجعنفس  - 3
ي العاممبدأ مسؤولية الحماية قزران مصطفى،  - 4 ي ظل مبادئ وأحكام القانون الدو ، رسالة دكتوراة، كلية وتطبيقاته 

  .312ص . 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد ـ تلمسان، 
ي أم شكل جديد للتدخل ٕالانساني؟: مسؤولية الحماية  آمنة شمامي، - 5   .79 - 78ت، ص ص . ، دواجب دو

https://www.google.com.tr/url?sa 
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ي ليبيا: املبحث الثاني ي    القرارات الدولية والتدخل الدو
ي ليبيا، صدر العديد من القرارات الدولية عن ٔالامم املتحدة  منذ اندالع ٔالازمة السياسية 

ي تحت مفهوم  ن، وقدوالجامعة العربية، وال تتيح التدخل الدو بدأت  مسئولية الحماية للمدني
امن من ٔالامم املتحدة وجامعة الدول العربية   .هذه السلسلة بشكل م

  
  مم املتحدةٔالا : املطلب ٔالاول 

راير، أصدر مجلس ٔالامن عدة قرار  ي ليبيا، كانمع اندالع ثورة ف أولها  اٍت تصّدت لألزمة 
راير  26ي  1970القرار  مارس، بغرض وضع إطار واسع  17ي  1973ثم صدر القرار ، 2011ف

ن، كما استمر مجلس ٔالامن  ران بغرض حماية املدني للتدخل وكان بارزًا فيه فرض حظر الط
رة الالحقة، من خالل إصدار  ى مدى الف ى ليبيا ع ى استمرار حظر دخول السالح إ بالتأكيد ع

  . قراراً  21القرارات ٔالاخرى وال بلغ عددها 
  

  العقوبات الدولية :الفرع ٔالاول 
ريـة العربية  1973، فرض القرار )6(وفق الفقرة  ى املجال الجـوي للجماه حظرًا جويًا ع

ن، وذلك باستثناء الرحالت ذات الغرض ٕالانساني  وال تشمل ) 7فقرة (الليبية لحماية املدني
ي ٕالامدادا ن  رية املجال ٕالانسانت الطبية ؤالاغذية والعامل ي أو إجالء الرعايا ٔالاجانب من الجماه

لس العسكرية لغرض حماية أعلن وقف عمليات ٔالاط 2011أكتوبر  31ي  لكنالعربية الليبية،
ران 5فقرة  2016ن وفق القرار املدني من نفس  6الفقرة حسب ، كما تم العمل بوقف حظر الط

  .)1(القرار 
ى قوات معمر كان هدف القرارات  2011وح أكتوبر  ي فرض قيود ع الدولية متمثاًل 

ي املرحلة الالحقة تم فرض  ن، ولكنه  ن أو املسلح ي ومنعها من التحرك، سواء ضد املدني القذا
ى أطراف الصراع املسلح، ثم صدر القرار  ر  16ي  2009حظر ورود السالح إ ، لتنظيم 2011سبتم

ي ليبيا،ملعالجة فو انت ي ايدي امليليشيات املناهضة لنظام استعمال السالح  شار السالح 
ي جرائم الحرب ي وإجراء تحقيق    .القذا

                                                 
  .2011أكتوبر /تـــشرين ٔالاول  27، 6640جلـــسة  2016قرار مجلـــس ٔالامـــن رقم  - 1
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ى الرغم من تشكيل  وفق هذه القرارات، لم تتمّكن ليبيا من رفع حظر السالح، ع
، ومع تشكيل 2012تموز / ي يوليو" املؤتمر الوط العام"الحكومات املنتخبة، منذ انتخابات 

، لينظم سياسة توريد السالح عن طريق )2014أغسطس ( 2174القرار  مجلس النواب، صدر 
ى املنافذ الليبية، ورفع تقارير بإمكانية "بعثة ٔالامم املتحدة" ، حيث أناط القرار البعثة بالرقابة ع

بندًا تتضمن ٔالاشكال املختلفة لضبط العنف ومنع وصول ) 11(وضع وقف الحظر، حيث 
ن ٔالاسلحة والذخائر وعدم وصولها للجماعات ٕالارهابية، السالح لألرا الليبية، فض اًل عن تأم

ى املحكمة الجنائية الدولية م ع ي الجرائم وإحال ن    .وإدراج املتورط
ي مارس  ي القرار رقم 2016و ، ويق بتمديد حظر 2278، أصدر مجلس ٔالامن الدو

ى 2017السالح ح يوليو  ى . ليبيا، وهو يتعلق بحظر تصدير السالح إ ي الوقت نفسه، أّكد ع و
ى  ي، ع ي املوقف الدو رًا نوعيًا  ر املشروعة للنفط، وهو مستوى ال يعكس تغ مكافحة التجارة غ
ي تكوين أجهزة  رة عن تأييدها رفع الحظر أو تخفيفه، للمساعدة  الرغم من إعالن دوٍل كث

   .الدولة
  

  لجنة الجزاءات :الفرع الثاني
تضم جميع أعضائه، يكون من مهامها إعداد ) 24ة ر فق( لجنة الجزاءات أنشأ مجلس ٔالامن

اومتابعة تنفيذ قرارات املجلس ي مقدمة مهامها )1(القوائم الخاصة بالعقوبات وٕالاعفاء م ، وجاء 
                                                 

راير /  26، 1970م قرار مجلس ٔالامن رق - 1   .2011شباط ف
  . 1973و 170حسب القرارين  مهام بعثة الامم املتحدة -
ي ذلــك مــن ) أ( : خــالل تقــديم املــشورة واملـساعدة التقنيـة لعمليـة الانتخابـات الليبيـة إدارة عمليــة التحــول الــديمقراطي، بمــا 

ي الــوط ي خريطــة الطريــق الدســتورية للمجلــس الانتقــا ، وعمليـة إعـداد وإقـرار دسـتور لـي جديـد، علـى النحــو الــوارد 
ن القـدرة امل ا السياسية ودعم ية واملـساءلة و ؤسـسية والـشفافوتقــديم املــساعدة لتحـس ن املـرأة ؤالاقليـات ومـشارك تعزيـز تمكـ

؛ جملزيادة تطوير ا   تمع املدني الليـ
امات) ب( امــات القانونية الدولية لليبيا، وال سيما الال  تعزيــز ســيادة القــانون ورصــد وحمايــة حقــوق ٕالانــسان، وفقــا لالل

ي ذلـك مـن خـالل مـساعدة  ن للفئـات الـضعيفة، مثل ٔالاطفال، ؤالاقليات واملهاجرين، بمـا  املتعلقة بـاملرأة ؤالافـراد املنـتم
لطات الليبيـة علـى ٕالاصـالح وبنـاء أنظمـة قـضائية وأنظمـة للـسجون شـفافة وخاضـعة للمـساءلة، ودعـم وضـع وتنفيذ الـس

رالـــدعم لكفالـــة املعاملـــة املالئم راتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم املساعدة مـن أجـل املـصالحة الوطنيـة، و تـوف ـــة اس
ن بكتائب الثوار؛ للمحتجـــزين، وت   ـــسريح أي أطفـــال ال يزالـــون مـــرتبط

راتيجية وتقنيـة مالئمـة للحكومـة الليبيـة مـن ) ج( ي ذلـك مـن خـالل تقـديم مـشورة ومـساعدة اسـ إعـادة إقـرار ٔالامـن العـام، بمـا 
ي قـوات ٔالامـن الوطنيـة ـج متماسـك علـى الـصعيد أجـل إنـشاء مؤسـسات قـادرة وتنفيـذ  ن  ن الـسابق الـوط إلدمـاج املقـاتل
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متابعة قرارات مجلس ٔالامن الخاصة بتجميد ٔالاصول املالية لكل ما يتصل بالحكومة الليبية، 
ـوم جميــع الــدول ٔالاعــضاء دون إبطــاء بتجميــد جميــع ٔالامــوال ؤالاصـول املاليـة حينما قــرر أن تقـ

ـا، بـصورة مباشـرة أو  ا والـ يملكهـا أو يـتحكم ف ي أراضـ واملـوارد الاقتـصادية ٔالاخـرى املوجـودة 
ر مباشـرة، الكيانـات أو ٔالافـراد  ر أن القرار)1(غـ واملـصرف  مصرف ليبيا املركزي استث  2009 ، غ

ي و املؤسسة الليبية لالستثمار أو محفظة الاسـتثمارات ٔالافريقيـة الليبيـة من  العـربي اللي الخار
  . )2(تجميد الاموال

ى تحديـد " اللجنة"وقد حددت قرارات مجلس ٔالامن مهمة  ي مساعدة الحكومة الليبية ع
ا الاحتياجات ؤالاولويات الوطنية، ويأت ي مقدم إدارة عمليــة التحــول الــديمقراطي ) أ/ 7(ي 

ن قدرة املؤسسات الرسمية واملدنية ، وتقديم الدعم الف ملتطلبات العملية السياسية وتحس
ي ) ج/ 7(سيادة القانون وحماية حقوق ٕالانــسان، و) ب/ 7( وتعزيز إعـادة إقـرار ٔالامـن العـام، بمـا 

راتيجية وتقنيـة مالئمـة للحكومـة الليبيـة مـن أجـل ذلـك مـن خـالل تقـدي م مـشورة ومـساعدة اسـ
ي  ، وتقديم املساعدة  إنـشاء مؤسـسات قـادرة وآليـات فعالـة لتنسيق شـؤون ٔالامـن الـوط

                                                 
 

ي الحيـاة املدنيـة، بوســائل منـها إتاحـة فــرص التعلـيم والعمالــة، وتطوير مؤسسات  الليبيـة أو تـسريحهم وإعـادة إدمــاجهم 
مـة باح ي وجه املرأة الشرطة واملؤسسات ٔالامنية لكي تكون قادرة وخاضـعة للمـساءلة ومل رام حقوق ٕالانسان ومفتوحة 

  ا؛ والفئات الضعيفة ومراعية الحتياجا
ر املـشروع لجميـع ٔالاسـلحة واملعـدات ذات الـصلة مـن جميـع ٔالانـواع، وال سـيما القـذائف املحمولـة ) د(  - التـصدي لالنتـشار غـ

ن وإدارة الحـدود الليبيـة، وتنفيـذ  سـطح جـو، وإزالـة بقايـا املتفجـرات الحربيـة، والاضطالع رامج إلزالـة ٔالالغـام، وتـأم بـ
الاتفاقيـات الدوليـة بشأن ٔالاسلحة واملعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، بالتنسيق مع وكاالت ٔالامم املتحـدة املختصة، 

ن؛  ن وٕالاقليمي   ومنظمة حظر ٔالاسلحة الكيميائية، والشركاء الدولي
ي جميــع القطاعــات ذات الصلة وفقا للفقراتت) هـ( ى ) أ 6(نــسيق املــساعدة الدوليــة وبنــاء القــدرة الحكوميـة  ي ذلك )د(إ ، بما 

ي  علن عن تشكيلها 
ُ
و تقديم  2012كانون الثاني يناير / 31عن طريق دعـم آليـة التنـسيق داخـل الحكومـة الليبية ال أ

ى الحكومـ ي ة الليبيـة ملـساعداملـشورة إ ن  ي، وإشـراك الـشركاء الدولي ا علـى تحديـد الاحتياجـات ذات ٔالاولويـة للـدعم الـدو
ر املساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقـرار تقـسيم واضح للعمل وكفالة التواصل املنتظم  العملية حسب الاقتضاء، وتيس

ى لي ن جميع مقدمي املساعدة إ   بيا؛املتواتر ب
وض باملصالحة الوطنيـة والحـوار الـسياس الـشامل والعمليـات  -و ى ال ى مواصلة دعم الجهود الرامية إ يشجع البعثة ع

رام حقوق ٕالانسان  وض بالعدالة الانتقالية واح ة وموثوق هبا، وال ر إجـراء انتخابـات حـرة ونز ى تيـس الـسياسية الـ ترمـي إ
  بيا؛ حظر ٔالاسلحةي جميع أنحاء لي

راير /  26ي  ، املعقودة6491ي جلسته  1970قرار مجلس ٔالامن  - 1   . 2011شباط ف
ي جلسته  2009القرار  - 2 ي  6620الذي اتخذه مجلس ٔالامن  ر /  16املعقودة    .2011أيلول سبتم
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ر املـشروع لجميـع ٔالاسـلحة ى ) 9فقرة (لكنه استث ، )د/ 7( التصدي لالنتشار غ الحصول ع
ي القرار األغراض معدات عسكرية  ي  ي تخفيف للقيود الواردة   1970نسانية أو التدريب، و

ي ليبياشأ، فيما احتفظ بحظر السالح ومكافحة انت/ 9فقرة    .)1(اره 
  

ي ليبيا :الفرع الثالث   بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 
ي ليبيا" وقد نشأت ويراسها املمثـل ، )12/ 2009( حسب القرار" بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 

ى مدى  رة أولية قدرها ثالثة أشهر، لكنه تم التمديد السنوي لها ع ن العام لف الخـاص لألم
رات الانتقالية لجنة "ومن حيث الاختصاص، يمكن مالحظة أن تماثلها مع اختصاصات . الف

ي دعم" اللجنة"ي يمكن تصنيفها كوريث لـا، وبالت"الجزاءات خيارات  مع تحديد الاختصاصات 
  :ي القضايا واملهام التالية  نالليبي

ن وتعزيز سيادة القانون  .1   . استعادة ٔالامن والنظام العام
ي عملية وضع وتعزإجــراء حــوار سياســي يــضم الجميــع،  .2 ــز املــصالحة الوطنيــة، والــشروع 

 الدستور والعملية الانتخابية؛ 
ا تعزيز ا .3  .ملؤسسات الناشـئة الخاضـعةبسط سلطة الدولة بوسائل م
ى الفئـات ال .4 ضعيفة، تعزيـز حقـوق ٕالانـسان وحمايتـها، ال سـيما بالنـسبة ملـن ينتمـون إ

 .ودعم العدالة الانتقالية
 اتخاذ الخطوات الفورية املطلوبة لبدء ٕالانعاش الاقتصادي .5
  . تنسيق الدعم الذي قد ُيطلب من الجهات الفاعلة ٔالاخرى املتعـددة ٔالاطـراف والثنائية .6

  
راء: الفرع الرابع   فريق الخ

راء  راء (تشكل فريق الخ ا س) ثمانيـة خـ رة أولية مد  نة واحـدة، بالتـشاور مـع اللجنةلف
ومات الواردة لالمم املتحدة بـشأن ، لالضـطالع باملهمام الفنية وخاصة تحليل املعلهاتحـت إشـرافو 

ي القرار  ا  ر املنـصوص عل وتحديد حاالت عدم الامتثال، لكنه تم تمديد  1973تنفيـذ التـداب
راء هذه عمل  ىاللجنة فريق الخ   ).2(الوقت الراهن  إ

                                                 
  ، 2013آذار مارس /  14، 6934، جلسة 2095قرار مجلس ٔالامن رقم  - 1
  . 2011آذار مارس /  17، 6498جلسة ، 1973ٔالامن رقم  قرار مجلس- 2
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ى  وبشكل عام، تعكس فلسفة القرارات حول ليبيا وجود اتجاه لفرض مزيد من القيود ع
رق  إدراج ٔالافراد والكيانات ال) 4/ 2174( ٔالافراد، حيث تضمن القرارتحركات  القانون  تخ

دد السلم والاستقرار أو تقويض التحول السياس أو تقديم دعم لها، ووضع  ي ٕالانساني و الدو
ي؛ التخطيط أو شن هجمات ضد مرافق الدولة، أو  اكات و ام بارتكاب ان أربعة مستويات لال

ي القائمة تقديم ال ن  دعم للجماعات املسلحة والشبكات ٕالاجرامية، أو العمل لصالح املدرج
ن من قبل أي دولة دون  ام وتوقيف الليبي الجنائية الدولية، وهذه التصنيفات تفتح آفاق ا

ي ظل منح صالحيات واسعة ألي دولة عضو  ام محدد، و خصوصًا  ي ) 11/ 2174(توجيه ا
ي إ   .ه القرار، سواء ٔالافراد أو الكياناتلجراء تفتيش لكل من يشمٔالامم املتحدة 

ي تقرير املسئولية عن  لذلك، صارت البعثة الدولية تتمتع بصالحيات تنفيذية واسعة 
ي  ي ظل عدم وضوح متطلبات التحقيق  رة  ي مسؤولية خط ن، و م اكات وإعداد قوائم امل الان

ى السلطة واتسا ر القلق حول تداخل الاعتبارات الجرائم ووجود نزاع ع ع نطاق العنف، مما يث
رتيبات  ي واملتعلقة بال اكات القرار الدو ي تقييم ان ي تشكيل القوائم الجنائية أو  السياسية 
ن الحدود  الخاصة بحظر تصدير السالح لداخل البالد، حيث التتبع البعثة قوات دولية لتأم

ا وتع ى تفويض دول التومراقب ي تفتيش ٔالافراد والشحنات الواردة من ليبيا أو مد ع جوار 
ن املحلية والدولية وقانون البحار ا، وذلك وفق القوان   .الصادرة إل

  
  
  

                                                 
 
راء باالضطالع بما - ي ويكلَّف فريق الخ  :ي
  ي الفقرة ى النحو املحدد  ا ع ي أداء والي ي قرارات الحقة؛) 2011( 1970من القرار  24مساعدة اللجنة   واملعدل 
 ملتحدة واملنظمات ٕالاقليمية ذات الصلة ؤالاطراف املهتمة ٔالامم ا ةملعلومات ال ترد من الدول وهيئجمع وبحث وتحليل ا

ي القرار  ا  ر املنصوص عل  2174و ) 2014( 2146و ) 2011( 1973والقرارات ) 2011( 1970ٔالاخرى بشأن تنفيذ التداب
ي القرارات ) 2014( خاصة حاالت ، وب)2015( 2213و ) 2014( 2144، )2013( 2095، )2012( 2040، )2011( 2009واملعدلة 

 عدم الامتثال؛
 ن  السلطات الليبية، أو تقديم توصيات باإلجراءات ال قد ينظر املجلس، أو اللجنة، أو ي اتخاذها لتحس دول أخرى 

ر ذات الصلة؛  تنفيذ التداب
 ما استنتاجاته وتوصياته ى املجلس يضم   .تقديم تقرير مؤقت وتقرير ختامي إ



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

  2019-02، العدد 03املجلد 
ري عمر ي ليبيا منذ التدخل الدو، خ  .72-48. ص ص، السياسيةوانعكاساته  2011ي 

 

 60

ي ليبيا :ثانياملطلب ال   الجامعة العربية والتدخل 
ي الشئون الليبية، حيث  بدأت سياسات جامعة الدول العربية تجاه ليبيا بالتدخل املبكر 
رية العربية  ن بوقف مشاركة وفود حكومة الجماه ى مستوى املندوب صدر قرار عن اجتماع ع
ن وقف السلطات  ى ح ي اجتماعات مجلس الجامعة وجميع املنظمات ؤالاجهزة التابعة إ الليبية 

نالليبية الا  ى املدني ي عتداء ع  .)1( وتحقيق السلم الاجتما
ا )1973(وبعد صدور قرار مجلس ٔالامن  ، ذهبت الجامعة العربية لوضع مالمح سياسا

ى  ا رفض التدخل ٔالاجن والحفاظ ع ي مقدم ى عدة مبادئ، يأتي  تجاه ليبيا، بحيث تقوم ع
ي  ا  ى أن التدخل يكون قاصرًا الوحدة الوطنية وسالمة أرا الدولة، لك الوقت نفسه تركز ع

ى تقديم املساعدات ٕالانسانية كما كشفت عن موقف متح ضد السلطة الليبية، عندما ، ع
 .)2(دعمت املظاهرات والاحتجاجات الشعبية 

ي  ي منظوره لألزمة السياسية  2011مارس  12و شهد موقف الجامعة العربية نقلة نوعية 
ي ليبيا، وذلك عندما طلب من مجلس ٔالامن باتخاذ ٕالاجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي 
ي ٔالاماكن املتعرضة للقصف،  ران العسكري اللي فوريا، وإقامة مناطق آمنة  ى حركة الط ع

ن من مختلف الجنسيات، هنا، كإجراءات و  ن واملقيم نتقل سياسة الجامعة تقائية لحماية الليبي
ي ليبيا   .من مرحلة اتخاذ ٕالاجراءات الوقائية ملرحلة التدخل املباشر ضد السلطة القائمة 

وقد ترافق هذا التطور مع دعوة الجامعة ملجلس ٔالامن بالتواصل مع املجلس الوط 
رت ي، حيث اعت ن  الانتقا اكات ضد املدني ا، بسبب الان الجامعة أن الحكومة الليبية فقد شرعي

رة  رته جرائم خط ا ما اعت ي مع توجه ٔالامم )3(وارتكا ، ويتكامل توجه الجامعة نحو التدخل الدو

                                                 
ن، بيان صادر عن اجتماع مجلس  - 1 ن الدائم ى مستوى املندوب رة ال جامعة الدول العربية ع بشأن املستجدات الخط

  .2011/ 2/ 22، 136بيان رقم تشهدها ليبيا، 
ى املستوى الوزاري  -  2 رة ال تشهدها ليبيا، مجلس الجامعة ع  ج، –)  135( ع.د – 7298رقم : ق، املستجدات الخط

2011/3/2 .  
ى املستوى الوزاري  - 3 ي ليبيا واملوقف العربي مجلس الجامعة ع ر العادية، تداعيات ٔالاحداث الجارية  ي دورته غ  ،

  .2011/ 3/ 12نة العامة بالقاهرة، ٔالاما: إزاءها، القاهرة
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ى شبكة املؤسسة العربية ) 1973القرار ( املتحدة ي وقف البث ٕالاعالمي للقنوات الليبية ع
 .)1() عربسات(فضائية لالتصاالت ال

رة ما  ي ليبياخالل ف تقاربت مواقف وسياسات الجامعة العربيةؤالامم املتحدة تجاه ٔالازمة 
ي املرحلة الالحقة راقًا  ا شهدت اف ي، لك ى تجميد اموال ، قبل ٕالاطاحة بالقذا فرغم التضامن ع

ن، فقد ظل ن السياسي ٔالاموال الليبية مجمدة رغم مطالبة الجامعة برفع  تالدولة واملسئول
، لكنه رغم مرور ليبيا بأزمات )2("بصفة فورية"تجميد ٔالاموال واملمتلكات ؤالاصول العائدة للدولة 

 .الءم مع تعقيدات الوضع الاقتصاديانتقالية، كانت استجابة مجلس ٔالامن جزئية، وبشكل اليت
ى دعم املؤسسات الانتقاليةوقد اتجهت الجامعة العربية لوضع تص املؤتمر ( ور يقوم ع

ئ البيئة إلقامة لتحقيق ٔالامن واملصالحة الوطنية والتعاون القضائي، بحيث ت) الوط العام 
ي ليبيا، وخصوصًا املتعلقة بالدستور )3(نظام ديمقراطي ، كما دعمت التحول السياس 

رت أن تشكيل الهيئة التأسيسية يمثل تطورًا تعوالاستفتاء عليه وتفعيل املصالحة الوطنية، وا
ي السياسة الليبية، ي ليبيا مهمًا    .)4( )2014مارس  6( كما رحبت بنتائج مؤتمر روما حول ٔالامن 

باعتباره جماعات  "فجر ليبيا"ومع اندالع الصراع املسلح، اتجهت الجامعة إلدانة تحالف 
وقرار ) 2014/ 8/ 25( مجموعة دول جوار ليبيامسلحة خارج إطار سلطة الدولة، ورأت أن بيان 

يدعمان السياسات الضرورية للحكومة الشرعية ومكافحة ٕالارهاب وحظر ) 2174( مجلس ٔالامن
ي إدارة ٔالازمة  السالح، ولعل ظهور مجموعة دول جوار ليبيا يكشف عن ظهور آلية جديدة 

ي ليبيا    .)5(السياسية 
ي   ر أنه  ي مطالبة مجلس ٔالامن برفع حظر السالح عن 2015غ ، بدأت الجامعة العربية 

الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية لتتمكن من فرض ٔالامن ومواجهة ٕالارهاب، وتسليح 
                                                 

ر العادية 1 ي دورته غ ى املستوى الوزاري  ى ت، مجلس الجامعة ع رية الفضائية ع ، رددات عربساتوقف بث قناة الجماه
  .2011/ 5/ 15ٔالامانة العامة، : القاهرة

ى املستوى الوزاري،2 ر عادية ع ي دورة غ ي ليبيا مجلس جامعة الدول العربية املنعقد  ٔالامانة العامة، : ، القاهرةالوضع 
  .2011/ 11/ 24 –م.ع.غ.د – 158بيان رقم 

ى املستوى الوزاري، - 3 ي ليبيا، مجلس الجامعة ع   .2013/ 9/ 1، 2012/9/5ة العامة، ٔالامان: القاهرة تطورات الوضع 
ى املستوى الوزاري  - 4 ي ليبيا، مجلس الجامعة ع   .9/03/02014ٔالامانة العامة، : القاهرة، تطورات الوضع 
ى املستوى الوزاري  - 5 ي ليبيا، مجلس الجامعة ع   .2014/ 9/ 7، تطورات الوضع 
ر عادية، مجلس الجامعة - ي دورةغ ى املستوى الوزاري املنعقد  ي ليبيا،  ع / 1/ 15ٔالامانة العامة، : القاهرةتطورات الوضع 

2015.  
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ى التنظيمات والجماعات ٕالارهابية، وذلك  ، فيما طالبت بمنع وصول السالح إ الجيش اللي
ي مجلس ٔالام مشروع القرار  انسجاًما مع ي )1(.العربي بشأن ليبيا  ، وقد استكملت الجامعة 

حيث ، والخاص بمكافحة ٕالارهاب) 2214(مطالبة مجلس ٔالامن برفع الحظر من خالل دعم القرار 
ي طلبات الحكومة من السالح وإنشاء آلية أخرى ملنع ورود السالح  طالبت بسرعة البت 

  .)2( للجماعات ٕالارهابية
  

ي ليبيا: املبحث الثالث   سياسات التدخل 
ي ليبيا مع كان التدخل العسكري هو أحد الخيإذا  ارات ال كانت ضرورية لحل ٔالازمة 

ى أيضا رسم خارطة سياسية يأخذ فيه محاربة  ا استد ا، فإن تغلغل الشبكات ٕالارهابية  بداي
ى الوحدة  ى محمل من الجد، مع التوجه نحو مصالحة وطنية تكفل املحافظة ع ٕالارهاب ع

ي ليبيا، مع ذلك كان لزاما أيضا  ر  وضعللالتصدي الوطنية  ردي بسبب الانتشار ال الكب ٔالامي امل
  .لألسلحة

  
  التدخل العسكري  :املطلب ٔالاول 

ى قرار مجلس ٔالامنلاستند التدخل العسكري ل ن تقوم أوالقا ب) 1973( حلف ٔالاطلس إ
ر الالزمة لتنفيذ الحظر الجوي، ن  الدول املعنية باتخاذ التداب ي املادت استند كما .  9و  8كما ورد 

ى قرار الجامعة العربية رقم ي ) 7298( الحلف كذلك إ والذي يطلب من  2011مارس الصادر 
ي ليبيا ررات . مجلس ٔالامن تحمل مسؤولياته إزاء تدهور ٔالاوضاع  ومن ثم صاغ الحلف امل

مجلس ٔالامن لعربية و رغم أن قراري الجامعة ا ،القانونية الالزمة للقيام بحملة جوية ضد ليبيا
                                                 

ى املستوى الوزاري،  - 1 ي ليبيامجلس الجامعة ع   .2015/ 3/ 9، تطورات الوضع 
ي " قطر"وبينما تحفظت  - ى القرار  ى 2015مارس  10ع الحديث عن رفع حظر السالح دون ربطه ، أبدت الجزائر تحفظها ع

ى أنه يندرج ضمن الحلول التوافقية وتكوين السلطة السيادية باعتبارها  ر الوفد الجزائري إ ، وذهب تفس بالسياق السياس
ى مواجهة التح ي السبيل الوحيد لحل ٔالازمة الليبية، حيث يتساوق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتو ديات واملخاطر 

ى الدعم واملساعدات وتمارس ا ليبيا ي تتوافر البنية ٔالاساسية الالزمة للحصول ع ملهام السيادية، ومحاربة ٕالارهاب، وبالتا
ن . ٔالامنية والعسكرية ى السلطة ب ي ليبيا يدور حول الاستحواذ ع ى أن الصراع  ومن الواضح أن املوقف الجزائري تأسس ع

  .السالح لطرف دون أخر سوف يزيد من تعقيدات أزمة الدولة ولذلك فإن ورود، سلطات وحكومات مجزأة
ى مستوى القمة،  - 2 ي دولة ليبيامجلس الجامعة ع رة  رحيب بقرار مجلس ٔالامن : التطورات الخط : ، القاهرة2214ال

2015/3/29.  
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ى قصف ا ن إال أن العمليات العسكرية تعدت إ ران لحماية املدني ى فرض حظر ط قتصرا ع
ي عملياته، تحت تقييمه بأهمية ليبيا من . املقرات واملواقع الرسمية ر توسع ٔالاطلس  لتفس

راتيجية كممر نحو دول الساحل ٕالافريقي وتزايد احتماالت ظهور الجماعات  الناحية الاس
يان من الالفت أنه أعلن وقف عملياته مع ٕالارهابية، وك ، وذلك رغم تفاقم مشكالت مقتل القذا

  .)1( الدولة وانفالت السالح
رافوشكل  يباملجلس الوط "فرنسا  اع ي مسار ٔالازمة الليبية، " الانتقا ي بنغازي تطورا 

رف باملجلس الوط ووعد  الرئيس الفرنس بإعداد " ساركوزي"حيث كانت أول دولة أوربية تع
ي وتشمل النقاط التالية  اء حكم القذا  :)2(خطة من أربعة نقاط من أجل إ

 ي ى الكتائب الليبية التابعة للقذا  .التشويش ع
 ا ي ف   .قصف مقر العزيزية ال كانت يتحصن القذا
 راف يباملجلس الوط  الاع  .الانتقا
 ي ليبيا   .ٕالاعالن عن منطقة حظر جوي 
ي تجاوز ، 1973بالنظر لوالية ٔالامم املتحدة حسب القرار و يمكن مالحظة أن التدخل الدو

ر النظام هدفًا رئيساً  ن، لتكون مسألة تغي ر وزير الدفاع الفرنس . مبدأ حماية املدني ي تفس
ي( السابق رار لون ن ٔالامريك2011أبريل  14ي مؤتمر صحفي بباريس يوم ) ج ي ، بأن إعالن الرئيس

م ال يتصورون مستقبل " نيكوال ساركوزي"والفرنس " باراك أوباما" ريطاني أ ورئيس الوزراء ال
ي وجود  ي"ليبيا  ى ، 1973يع تجاوز قرار مجلس ٔالامن رقم " معمر القذا ألنه لم يتطرق إ

ي ولم يتحدث عن إزاحته   .)3(مستقبل القذا

                                                 
ي الوطن العربي، دفاتر السي1 -  اسة والقانون، العدد عبد الكريم باسماعيل، التدخل العسكري لحلف شمال الاطلس 

 .222، ص 2015الثاني عشر، 
ي لخضر،  - 2   .309 – 308، ص ص مرجع سابقراب
  .315- 314، ص ص املرجعنفس  - 3
ر تصريحات  - ري "تش ى أن اختطاف ) 2013أكتوبر  8" (طارق م ي"إ ي الدفاع عن " الرفي كمواطن لي يمنح ليبيا الحق 

ا، ومن هذه الوجهة، التت ى ضسياد ي ممارسة السيادة ع من هذه الرؤية انتقادات للحكومة الليبية بقدر ما تدفع عن حقها 
ر أن  ي ليبيا أم تستبعدها، غ ي تقرير ما إذا كانت تدرج ضمن تقييم الحالة  أرا الدولة، وتبدو هذه املالحظة ذات أهمية 

ى تقييم وضع ليبي يألق) زيدان(رئيس الوزراء "اختطاف  ي تقارير ومالحظات بظالله ع ي تقارير بعثة ٔالامم املتحدة أو  ا سواء 
ن العام املقدمة ملجلس ٔالامن   .ٔالام
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ن، لكنه ارتبط بإسقاط النظام،  ي لم يكن حماية املدني وثمة جدل بأن هدف التدخل الدو
ي، حيث لم تتمكن ٔالامم املتحدة من  وهذا ما يتسق مع التطورات الالحقة لنتائج التدخل الدو
ي حال أقرب للوصاية الدولية، كما ساهم  ن أو منع الحرب ٔالاهلية، وضعت ليبيا  حماية املدني

ي تفاقم الصراع املسلح التدخ   .)1(ل الدول 
  

 مكافحة الارهاب :ثانياملطلب ال
ا للتعامل مع  ي ليبيا، وطورت رؤي تصاعد اهتمام ٔالامم املتحدة بمواجهة ٕالارهاب 
ن ملنظمات إرهابية أو الجهات ال تقدم لها  املنظمات والكيانات ٕالارهابية، بحيث تشمل املنتم

ى تنظيم مساعدات مالية أو فنية،  داعشوانصار الشريعة والجماعات والكيانات  وهنا أشار إ
ي الطلبات  لجنة  نوهت) 7(تنظيم القاعدة، وحسب الفقرة املرتبطة ب ى سرعة النظر  العقوبات ا

ي بناء  راد السالح، ويطلب من الدول مساعدة ليبيا  ي  املقدمة من الجيش اللي الست القدرات 
  .)2(املجال ٔالام 

ى  ي الشؤون الداخلية لليبيا، والحفاظ ع ى الرغم من إشارة دول الجوار لعدم التدخل  وع
ررات للتدخل تحت ذرائع محاربة ٕالارهاب، فالفكرة ال  ا ساقت م ، فإ استقاللها السياس
ن الحكومة التابعة ملجلس النواب من  ى تمك شغلت اهتمام دول جوار ليبيا اتجهت فقط إ

ا استخدام السالح لوقف نشاط  استعادة وبسط ا، وفق إجراءات يكون من بي ا وسياد سلط
ررات التدخل  ي توجهات سعت إليجاد م الجماعات املسلحة، والتصدي لإلرهاب والعنف، و

 .)3(رها الحكومة الشرعية تالعسكري ملساندة ما تع
ي سياق احتدام الصراع املسلح  ي ظل وقد جاءت مقررات اجتماع القاهرة  ي ليبيا، و

راب عملية  ره " الكرامة"تطلعات باق من تحقيق انتصار سياس وعسكري، وهو ما يمكن تفس
ي  ي، ساهم تشكيل مجلس النواب  ى املستوى الداخ ن من العوامل؛ فع رق "بمجموعت ي " ط

ا ألجل احتواء املؤسسات الليبية والسيطرة عل" الكرامة"منح دفعة قوية لعملية  أما . اومساع

                                                 
روت( املستقبل العربي ،"تناقضات التدخل ومستقبل الكيان اللي :الواليات املتحدة وليبيا"يوسف محمد الصواني،  -  1 : ب

  .19 – 17، ص ص )ت.ات الوحدة العربية، دسمركز درا
  .2015مارس  27، 2214قرار مجلس الامن  - 2
  .2014أغسطس  25: البيان الختامي الجتماع دول جوار ليبيا، القاهرة-3
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ي، فقد زادت عوامل القلق لدى أطراف إقليمية من تنامي عملية  ى املستوى الخار فجر "ع
ى مناطق واسعة"ليبيا ا ع  .، وسيطر

ى تأييد التنفيذ الكامل لقرار مجلس ٔالامن ، 2015ي مارس  ) 2213( وقد أكد بيان روما ع
دد السالم ؤالامن، وكان من  ى مكافحة ٕالارهاب والتطرف باعتباره مخاطر  ويركز هذا القرار ع
ن عن العنف وعرقلة و تقويض  ي تعريف ٕالارهاب ليشمل املسؤول املالحظ أن مؤتمر روما توسع 

ى الد ي ليبيا، وقد مثل هذا التوجه نوعًا من ٕالاكراه ع ي اتفاق التحول الديمقراطي  خول 
رات" ي ليبيا، "الصخ ي أولوية اساسية للحكومة  ى أن ملفات ٔالامن  ر إ ي ذات ، مما يش و

ى فرض عقوبات تشمل )10فقرة (التوجهات ال تبناها قرار مجلس ٔالامن  ، حيث أكدت ع
الحظر من السفر وتجميد ٔالاصول املالية والعقارية، وتحديث القوائم حسب التطورات 

  .)1(ة السياسي
ي الفقرة متسقًا مع بيان روما )2259(وقد جاء قرار مجلس ٔالامن رقم  ) 3(كما وضح 

ي الفقرة ، "الاتفاق السياس اللي"لـوتأييده  رتيبات ٔالامنية الالزمة ) 2(و اء من ال دعا القرار لالن
ي أولوية الحكومة  ي ليبيا، لتكون املهام ٔالامنية  الجديدة، وقد عالج هذه لتحقيق الاستقرار 

رام سلطة حكومة  ى اح ن؛ حث امليليشيات القائمة والجماعات املسلحة ع ر سياست املهمة ع
الوفاق الوط والهيئات القيادية التابعة لها، واضطالع الحكومة بفرض سياسة احتكار القوة 

ي ليبيا ى السالح    .والسيطرة ع
ركية رت  وقد ركزت املواقف ٔالاوروبية ؤالام ر الشرعية، واعت ى مخاطر ٕالارهاب والهجرة غ ع

ي مكافحة ٕالارهاب، حيث  مناخًا خصبًا يوفر ن الانقسام أأن وجود حكومة موحدة يساعد 
ولذلك، دعم الاتحاد ٔالاوروبي تشكيل حكومة الوفاق . لتنامي التنظيمات املسلحة وٕالارهابية

    .الوط
ن الحكومة من موارد الدولة، طال بوضع السلطة ) 2259( ب بيان روما والقرارولتمك
ى النقدية ومؤسسة النفط تحت إشراف الحكومة القبول الفوري لوقف شامل " ، كما اشار إ

ي جميع أنحاء ليبيا ر الظروف املالئمة للمساعدة ٕالانسانية" إلطالق النار  كما تكشف  .وتوف
ي ليبيا، وكان دع دور البعثة العن وجود اتجاه لتوسي 2259من القرار ) 19 – 16( الفقرات ولية 

                                                 
رك: الاجتماع الوزاري من أجل ليبيا1  .2015.12.13: روما، البيان املش
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ن العام وإخطار مجلس ٔالامن  ا وتعديل مهامها لألم من الالفت منح صالحية زيادة عدد موظف
ي متابعة الشئون الليبية ي  ى دور املبعوث الدو   .ا، إلضفاء طابع ديناميكي ع

  الحوار الوط :ثالثالفرع ال
لكنه لم يتمكن من إنجاز مهام املرحلة الانتقالية، شهد الحوار الوط مراحل عديدة، 

ري " ي الحميدة لـ اويمكن النظر للمس ن العام لألمم املتحدة ( "طارق م املبعوث الخاص لألم
ى املؤسسات  2014يونيو  5ي ) السابق ، ولم يقتصر فقط ع ر عن املجتمع اللي كإطار واسع يع

ى  الرسمية، وتضمنت ديباجة املبادرة عددا أن "من املبادئ إلدارة ٔالازمة السياسية تقوم ع
ى مع ٕالاقصاء، وأن  العمل السياس اليستقيم مع استمرار العنف وأن املنافسة الديمقراطية تتنا
ام بالحوار من أجل ضمان التعايش  ي إطار الال ي البديل ٔالاسلم لحجة القوة  قوة الحجة 

ر أن هذه املبادئ تشكل ج". السلم وهر حل ٕالاشكالية املتعلقة بأولوية بناء الديمقراطية أو واعت
ي طرابلس وشرق ليبيا ظهرت بيئة  تحقيق ٔالامن وبناء الجيش، لكنه مع اندالع الصراع املسلح 

ر مواتية للحوار السياس بشكل عام، يمكن القول مبادرة البعثة الدولية طرحت منظورًا . غ
ي مارس ملعالجة ٔالازمة الليبية يختلف عن امل رحات ال قدمها مؤتمر روما حول ليبيا واملنعقد  ق

ي ظل بناء ) مؤتمر روما( ، حيث ركز2014 ى السياسات ٔالامنية ومكافحة ٕالارهاب  ع
   .)1(الديمقراطية

ى خالف ذلك التوجه، اقتصر  ى مخاطبة مجلس النواب والهيئة  )3/  2174(القراروع ع
ي ليبيا، ولذلك التأسيسية رت ٔالامم املتحدة مجلس النواب السلطة الدستورية الوحيدة  ، واعت

ر  29( "غدامس" اقتصرت ترتيبات حوار ى استكمال الشكل الدستوري للمجلس )2014سبتم  ع
ي ملفات الصراع " غدامس"ٔالاخرى،ومن ثم، ظهرت مفاوضات  ةالسياسي اتوتأجيل النظر 

ى السلطة  ن مجلس النواب واملؤتمر الوط ع اع ب ن، فيما يتصاعد ال رملاني ن ال كحوار ب
  .التشريعية

مع قرار ) إبراهيم الدبا( ي هذا السياق، تماثل موقف املندوب اللي لدى ٔالامم املتحدة
ى نزع سالح  رك ع ي ال جموعات املسلحة وخاصة ٔالاسلحة الثقيلة، كضمانة امل مجلس ٔالامن 

رغم أن ـ و )2(يستخدمهم السياسيون  وحيدة لوقف الصراع املسلح، وحفظ حياة الشباب الذين 

                                                 
ي ليبيا، نيويورك 1 ن العام عن بعثة ٔالامم املتحدة للدعم  ر  5: تقرير ٔالام   .14 – 10، ص ص 2014سبتم
ي  - 2   .2014أغسطس  27جلسة مجلس ٔالامن املنعقدة 
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اع حول دستورية سلطات ا 2174صدور القرار  ي سياق ال دولة؛ السلطة التشريعية لجاء 
ى مكافحة ، نوالتنفيذية واندالع صراع مسلح، كان ترك مجلس ٔالام ر قرارات الالحقة ع ع

ن ٔالاسلحة والذخائر ، كما "ٔالاشكال املختلفة العنف ومنع وصول السالح لألرا الليبية، تأم
ر    .مواجهة ٕالارهاب تمثل أولوية تفوق بناء املؤسساتأن اعت

" ليون "تصاعد توجه ٔالامم املتحدة نحو فرض صيغة لالتفاق السياس مع طرح  2015ي 
ي مايو  ا ظلت عرضة للتعديل ح توقيع غالبية ٔالاطراف باألحرف 2015مسودة للحوار  ، لك

ي  ى ثم صدور املسودة الخامسة  ر من نفس العام، لكنه رغم التعديالت، لم تحظ  20ٔالاو سبتم
ى مسودة و راف الليبية، املسودات بتوافق ٔالاط رغم امتناع غالبية ٔالاطراف عن التوقيع ع

رات، أعلن " الاتفاق اللي" ي تشكيل حكومة الوفاق، " برناردينو ليون "ي الصخ عن امل 
ر أن هذا  ى الدعم الذي تلقاه أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة لألمم املتحدة، غ مستندا ع

ٕالاقليمية  الانقساماتب اتساع الصراعات الداخلية، وأيضًا عمق التوجه لم يلق زخمًا بسب
  .)1(والدولية حول ليبيا 

ي  ى استكمال مشوار سلفه " وبلركمارتن "و مع تو ، )ليون (مهمة املبعوث الخاص، عمل ع
راف بمسار الحوار اللي  رفض ولذا ن رئيس مجلس النواب واملؤتمر الاع ي مالطا ب الذي بدأ 

، ر أن إطار ٔالامم املتحدة هو الوحيد للحوار الوط الوط إعالن "فرغم صدور اتفاق . واعت

                                                 
 
ن للعيش " الدبا"خلص  - ى أن الانصياع لقرارات مجلس النواب بحل التشكيالت املسلحة هو الخيار الوحيد للمسلح ي  إ

ن؛ حياة ن"إما تسليم السالح للجيش دون تحديد دور  طبيعية، ويكون الانصياع وفق بديل الدولة،  داخل مؤسسات " املسلح
ى قدوم قوة عربية أو إسالمية محدودة العدد ) املسلحون (أو يوافق  ا، ولكنه  الستالمع ا وتأمي بالنظر  ٔالاسلحة وتخزي

ا، ي اتجاه فرض تسليم السالح كحل وحيد دون وضع  للخيارين اليتضح وجود فروق جوهرية بي ران  إطار سياس  فهما يس
ي تقدير صالحية الثوار  لدور  ن سوى إخضاعهم لتقديرات القيادة الجديدة لألركان  ملؤسسات الدولة أو  لالنضمام املسلح

  .تسريحهم
ت والعناصر املسلحة وفق نهج متدرج تنازل جميع امليليشيا"جوهر سياسة نزع السالح، حيث تضمن ) 2(ويشكل البند 

امن عن السالح والخيار   ن كل الفرقاء ال تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة  سياسإطار اتفاق  العسكريفياملراحل وم ب
ام ٔالاطراف "تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية ى ال ي التأكيد ع  عباالمتناالخارجية  ، كما تطابق ايضا 

ى كافة املنافذ  ر الشرعية بالسالح بجميع أنواعه وتعزيز املراقبة ع رية  عن توريد وتزويد ٔالاطراف غ البحرية والجوية وال
راد  ى طلب من الدولة  أيالليبية لتحقيق هذا الهدف، وال يسمح باست الليبية وبعد موافقة لجنة  نوع من ٔالاسلحة إال بناء ع

  ".فجر ليبيا"من، وهذه املصطلحات تنصرف ملكونات العقوبات التابعة ملجلس ٔالا 
ن العام عن بعثة تقرير *  1   .18، 3، ص ص 2015أغسطس  13ليبيا، نيويورك،  يللدعم  ٔالامماملتحدةأألم
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ر ( ي تونس"املبادئ ، ظل كتتويج للحوار ال، )2015ديسم ى دعم مسار " كوبلر"لي اللي يعمل ع
ر"ٔالامم املتحدة وعقد لقاًءات مع  اهتمامه  باعتباره قائدًا للجيش، فيما كان" خليفة حف

ي أن انقسام السلطة التشريعية دفع قليل جدا بالسلطات الدستورية ره  ، وهو ما يمكن تفس
ى ٔالامم . البعثة ٔالاممية نحو الجهات ال تعيق تنفيذ الحوار الوط ومن هذه الوجهة، تس

ي مقابل دعم ي بناء الجيش  ى دوره  ، وتطمينه ع ي الاتفاق السياس ر   املتحدة لدمج حف
  . الاتفاق

ن "كوبلر"ورغم رفض  لم تستطع  ،"املؤتمر الوط"و" مجلس النواب"التفاق إعالن مبادئ ب
ر الحماية الكافية التفاق  رات" ٔالامم املتحدة توف ن العام حول "الصخ ، حيث كشف تقرير ٔالام

ــتقطاب ليبيا أن البعثة الدولية حاولت البحث عن معوقات تنفيذ الاتفاق، لكنه يرى أن الاس
رتيبــات ٔالامنيــة ي ترســيخ ال ونتيجـة لـذلك، تكـرر انـدالع أعمـال  .الشــديد حال دون إحــراز تقــدم 

ر الجدل حول نضج تصورها للتصدي لألزمة  ن مختلـف الفصـائل، وهو ما يث العنـف فيمـا بـ
، فاملشكلة ال واجه ى دعم الحل السياس ي القدرة ع ت البعثة ٔالاممية تمثلت الليبية ويشكك 

يار الجدول الزم لالتفاق  ا إزاء الجدل حول تشكيل حكومة التوافق السياس وا ر ي ح
  .)1( السياس

ى طرح املبعوث الخاص  تستند ، خطته )غسان سالمة(املحاولة الحالية لألمم املتحدة ع
ى الاتفاق  ى تحييد شرعية املؤسسات وتفعيلها، وقد رّكز ع ي ليبيا، بحيث تقوم ع لحل ٔالازمة 
 ، ا استكمال لرؤية ٔالامم املتحدة للحل السياس اء ٔالازمة، ورغم أ السياس كإطار وحيد إل

ى ا تس ى إيجاد فواعل أخرين، وإدخالهم نطاق العملية السياسية لك   . إ
ي وجود املؤسسات الدستورية  مجلس النواب والهيئة (وفيما يتمثل عنصر الاستمرار 

هنا يكمن التحّدي؛ ليس فقط فيما يتعلق بالدور السل . أساسا للمرحلة الانتقالية) التأسيسية
ي املرحلة السابقة، ن  ن املؤسست ى التخلص من العيوب  لهات ولكن أيضًا، فيما يرتبط بالقدرة ع

، بحيث تنته هذه الخطة  ما، وما يمكن أن تمثله من قيود تعيق الانتقال السياس الهيكلية ف
  .)2(بانتخابات واسعة املشاركة 

                                                 
ي ليبيا، نيويورك - 1 ن العام عن بعثة ٔالامم املتحدة للدعم  ر  1: تقرير ٔالام   .21، ص 2016ديسم
ن العام  - ي ليبيا، نيويوركتقرير ٔالام   .2، ص 2017أبريل  4: عن بعثة ٔالامم املتحدة للدعم 
ي  -  2 ن العام لألمم املتحدة، غسان سالمة،   20: نيويوركرفيع املستوى حول ليبيا،  الاجتماعكلمة املمثل الخاص لألم

ر    .2017سبتم
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رة لقرارات مجلس ٔالامن، كانت ٔالامم املتحدة  ى الرغم من ارتكان أطراٍف ليبيٍة كث وع
ي امل نحو دعم املهام الاقتصادية أو العسكرية، وبشكل زاد من سيولة  رددة  م

رات وجعلته محل تفاوض دائم ومحاًل للمراجعة والتقييم، وكان من الالفت أن  اتفاق الصخ
نوري (ورئيس املؤتمر الوط العام ) عقيلة صالح( رئيس مجلس النواب العقوبات ٔالاوروبية ضد

ن ر الذي أعلن معارضته الاتفاق )بوسهم ، لم تشمل خليفة حف ما الحل السياس ، بسبب إعاق
   .السياس

  
  بناء الجيش وحظر السالح :بعرااملطلب ال

ر ( تعد إشارة تقرير املبعوث الخاص ى) 2013سبتم تباطؤ عملية بناء الجيش والنظام  إ
ى توجهات بناء املؤسسة  ي للدولة، محاولة للفت الانتباه ألهمية التوافق السياس ع الدفا
رة، وخاصة ما  ن ال صدرت خالل تلك الف ى مراعاة تطبيق القوان ر إ العسكرية، حيث يش

ر أن  ، وهنا اعت ا بالعزل السياس اه"يتعلق م ة وإصالح الجيش، تعكس موقفًا تفعيل هيئة ال
ي ليبيا   .متماثاًل تجاه حالة الاستقطاب 

ى قيادة الجيش وغياب مؤسسة عسكرية  وترجع خلفية فرض حظر السالح لوجود نزاع ع
ي ليبيا يمكن تصنيفه ا، فالكيانات العسكرية  ا كمجموعات من القوات يمكن الاعتماد عل

ى د و النظامية، ومرتزقة من السودان أو تشا مصراتة، " مليشيات "بعض القوى القبلية، إضافة إ
ي، ال يساهم تسليحها  ر قائمة، وبالتا ى أن مقومات الجيش غ حيث يخلص رئيس البعثة ٔالاممية إ

    .)1(ي حل ٔالازمة السياسية 
ن ٔالامم  ر تباطؤ تكوين الجيش واستمرار حظر السالح بتوتر العالقة ب كما يمكن تفس

التوجهات ٕالاسالمية واملجموعات املسلحة، الختالف منظور الحل السياس وبعض  املتحدة
ي تصنيف بعض املجموعات املسلحة منظماٍت  ي ليبيا، وقد انعكس هذا التوتر  للمشكالت 

ي . إرهابيًة ال تخضع للقانون  وهذا ما يفسر حالة القلق تجاه قبول بعض التشكيالت املسلحة 
ى الرغم من مساهم ي حفظ ٔالامن ومكافحة التطّرف وٕالارهابالجيش، ع    .ا 

ى "الجيش الوط اللي"وبشكل عام، ال تبدو ٔالامم املتحدة حاسمًة بشأن ترتيبات   ، فع
بمهام القيادة العليا للجيش، فقد " املجلس الرئاس"الرغم من تصريحاته املتكّررة عن اضطالع 

                                                 
  .02/06/2016: صحيفة العرب، لندنحوار مارتن كوبلر،  - 1
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ر الدعم العسكري لحكومة  ر متحمسٍة لتوف الوفاق ودعم خطط توحيد الجيش وإدماج ظلت غ
ن   .املسلح

ي بناء  ر جدلية العوامل ال تشكل خلفية التباطؤ  ، هو أنه رغم صدور الجيشما يث
اكات حظر السالح، فقد تضمن  راء، لم تتخذ ٔالامم املتحدة إجراءات ضد ان تقرير لجنة الخ

اكًا بما يزيادة العتاد العسكري لدى عدد من الجماعات املسلحة ل التقرير ٕالاشارة شكل ان
ى ليبيا ي هذا السياق،  ،لحظر السالح املفروض ع اكات متكررة لحظر و رصد التقرير ان

رة السعوديةو العربية  اإلماراتالسالح من جانب ي السنوات ٔالاخ وصلت ، 2015 وح، 
ي )شرق ليبيا( ة املؤقتةلحكومة لعللمجموعات املسلحة التاب ا تشمل ، و طائرات استورد

ى ليبيا من دون إخطار دولة املنشأ أو  ائي، لكنه تم نقلها الحقًا إ من بيالروسيا كمستخدم 
، كما وردت أسلحة )131 – 122الفقرات (من عتاد مطار الخادم ضٔالامم املتحدة، لتكون 

ي إبريل ى مركباٍت مدنية ، وإمد)160فقرة ( 2016نيسان /مدرعة  اد ورش تثبيت ٔالاسلحة ع
رق، بمعدات مدنية وعسكرية، وحسب القرات  ر ) 163 – 162(ي ط نقلت هذه ٔالاسلحة ع

ي وجدة ٕالاسالمي    .)1(شركات نقل بحري سعودية من ميناءي جبل ع
وخالل املراحل الانتقالية، كان واضحًا أن استمرار فرض حظر السالح ارتبط بعدم استقرار 

حل املشكالت ٔالامنية، أو الشروع ، حيث لم تستطع 2012، منذ يوليو الحكومات، ال تشكلت
ي بناء الجيش، فمن جهة تدهورت املؤسسات ٔالامنية والعسكرية، وتفاقمت الاغتياالت 

ن أي من الحكومات سياسة اقتصادية تساند سلطات الدولة . السياسية ومن جهٍة أخرى، لم يت
ى    .السالحي السيطرة ع

ر نوعًا من التعامل املرن مع مسألة حظر التسلح، لكنه كشف عن قلق  قد يعكس هذا التغ
السياسات الدولية من وصول السالح للجماعات املصنفة إرهابية، حيث ارتبط استمرار فرض 

ى حرٍب أهلية ن؛ تفاقم الصراع املسلح وتحوله إ ي ظل عدم قدرة مجلس . حظر السالح بعامل
ا، وقد شكل الصراع حول الجيش واحدًا من  النواب ى بسط سيطر أو حكومة الوفاق الوط ع

ي استمرار فرض حظر السالح حيث أن غياب قواٍت نظاميٍة متماسكٍة عّزز ، العوامل املهمة 
ى الرغم من صدور قراراٍت من  ، "الجيش اللي"إلعادة هيكلة " مجلس النواب"الوضع القائم، فع

                                                 
راءتقرير فريق  -1   .2017يونيو  1: كنيويور عن تطبيق فرض حظر السالح، ) مجلس ٔالامن( لجنة الخ
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ر"لهيئة العسكرية الجديدة بقيادة لم تتمّكن ا ي بناء الجيش، أو " خليفة حف ا  من إثبات جدار
ي املنطقة الشرقية ي، يمكن البناء عليه     إحراز تقدم نو

ي ظل الصراعات والانقسامات داخل املؤتمر الوط العام، مما  تبلورت هذه املشكالت 
ي صراٍع مسّلٍح، منذ  رة شهدت حالًة من تقاسم 2014مايو مّهد الطريق لدخول الدولة  ي ف ، و

رق، مما أحدث مناخًا لم تتوفر معه  ي طرابلس وط ن  ن حكومت اع ب املؤسسات السياسية وال
  . فرصة مالئمة ملناقشة رفع حظر السالح

  
  خاتمة

ى أن ظهور  ي ليبيا إ ي  رة التدخل الدو ر خ ي ليبيا يرتبط تش لوجود  ٔالازمة السياسية 
ام بقرارات مجلس ٔالامن، بقدر ما  ي سياسات ٔالامم املتحدة، التتعلق فقط بمدى الال تناقضات 
ترتبط بنقص الجاهزية الفنية؛ السياسية والاقتصادية للتعامل مع آثار التدخل ٕالانساني 

  . وسياسات البناء الانتقالية الالحقة
زمة الداخلية عن جوانب من لتدويل ٔالا يكشف تسارع ٔالامم املتحدة والجامعة العربية 

ي مع موجات  التح  ر النظام القائم باستخدام القوة العسكرية مستندين لوجود تضامن دو لتغي
ي ر  اخ ٔالارضية السياسية للتدخل العسكري، فقد الشرق ٔالاوسط، حيث شكل هذا املن التغي

الحكومة الليبية تحت مظلة مهدت مواقف الجامعة العربية الطريق لتدخل مجلس ٔالامن ضد 
ر الواسع لحق التدخل   .الفصل السابع مستخدما التفس

راتيجية لدى  البعثة "ورغم الصالحيات الواسعة لبعثة ٔالامم املتحدة، لم يتضح وجود اس
ي إنجاز مشروع " الهيئة التأسيسية"تجاه حماية " الدولية ا  كسلطة دستورية ودعم مهم

ي إط ي حرب أهلية وصراع مسلح، الدستور، مما ساهم  رة الانتقالية ودخول البالد  الة مدى الف
ي  بدعم كاف من ٔالامم  ظ، لم يح2017يوليو  28وكان من الالفت أن مشروع الدستور الصادر 

راتيج هدف التدخل، سواء كان لحماية املجتمع من ية أو املتحدة، وهذا ما يعكس غياب اس
  .م سياس جديدالحرب ٔالاهلية أو كان لبناء نظا

ي مسار ٔالامم املتحدة، وهذه السياسة  ر  شغلت سياسات التحول الديمقراطي الجانب ٔالاك
ي التعامل مع الانتقال السياس كعملية إجرائية، ولم تلتفت  ى، تمثلت  ن؛ ٔالاو مرت بمرحلت

ي ليبيا، فقد تأسست سيا ي البنية السياسية والاجتماعية  سة ٔالامم ملقومات الصراع الكامنة 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

  2019-02، العدد 03املجلد 
ري عمر ي ليبيا منذ التدخل الدو، خ  .72-48. ص ص، السياسيةوانعكاساته  2011ي 

 

 72

ي،  ي حقبة ما بعد القذا ى الانتقال السياس والدخول  ن ع ن الليبي ى وجود توافق ب املتحدة ع
ا من  ى مراقبة آليات عمل املؤسسات الجديدة دون التدخل لحماي ولذلك اقتصر دورها ع

ا بتعرض املؤتمر الوط القت ا، وخصوصًا ما يتعلق م ن عل يار أو كبح الخارج ن الا حام املسلح
ديد   .ووقوعه تحت ال

ر العملية السياسية وظهور الثانيةأما املرحلة  ي بدأت مع تع سلح، حيث املصراع ال، و
ي اعتبار تمكانت مهمة البعثة الدولية م لحوار السياس كمخرج من ٔالازمة السياسية، وكان اثلة 

ى قضايا ٔالامن وجمع وحظر السالح،  ا ركزت ع ي هذا السياق، ظهرت توجهات من الالفت أ و
املالحظة ٔالاساسية حول دور ٔالامم  لتصنيف بعض الحركات كمنظمات إرهابية، وهنا تبدو 

ي سياق تناقضات جمع السالح وبناء الديمقراطية  ا للحل السياس  ا تطرح رؤي ي أ املتحدة، 
التوجه نحو الحكم دون وضوح أفق لالستقرار الدستوري أو وضوح سياسات تكوين املؤسسات و 

  .الرشيد
ن ٔالاطراف ٕالاقليمية واملؤتمرات الدولية ) مجموعة جوار ليبيا( كما ساهت التناقضات ما ب

ى تعزيز الاستقطاب وخرق حظر  ي ليبيا، حيث عملت ع ي تشت العملية السياسية  ٔالاخرى 
ي تطبيق قرارات ٔالامم املتحدة من املالمح ٔالاساسيف. السالح ي  را ة للسياسات حول ليبيا، صار ال

وفيما تزايد الاهتمام بمكافحة ٕالارهاب تراجع الاهتمام بسياسات دعم املؤسسات والاقتصاد 
ا وتزايد الانقسامات  روة النفطية، مما أدى لظهور متالزمة فقد الدولة لقدرا وحماية ال

ي  .الاجتماعية، وهو ما يعكس الجوانب السلبية للتدخل الدو
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 *الجزائري  القانون  ي الصحية للرعاية املعاق الشخص قح
 

 )1(موكه عبد الكريم
، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ''أ ''أستاذ محاضر  )1(

 .الجزائر، جيجل، جيجلجامعة 
روني ريد ٕالالك   jijel.dz-moukakarim@univ: ال

  :امللخص

ى ى الدولية والاتفاقيات املقارنة التشريعات غالبية تس ن حق وتفعيل تكريس إ  بما املواطن
ى الحصول  ي الخاصة الاحتياجات ذوي ف  الظروف يئة خالل من وذلك الصحية، الرعاية ع

ر  التمتع إمكانية فرد لكل تتيح ال املناسبة راوح الصحة من ممكن مستوى  بأك  الظروف تلك وت
ن ى مضمون املواثيق الدولية  ،وآمنة صحية عمل وظروف الصحية الخدمات ضمان ب وبالعودة إ

ا تناولت حقوق ٕالانسان بصفة عامة دون ٕالاشارة بصفة خاصة  عكس التشريعات الداخلية، فإ
ي نظرهم أن هذه الفئة لها نفس الحقوق ال يتمتع  ى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك  إ

ي ا كل شخص  ي النظرة الايجابية ال يمكن استنتاجها  ، و ي املجتمع سواسية دون تمي
ا الحقوق الخاصة بالرعاية الصحية   .هذه املواثيق بما ف

 :الكلمات املفتاحية

  .شخص معاق ، رعاية صحية ، قانون جزائري 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 22/05/2019، تاريخ مراجعة املقال 10/03/2019تاريخ إرسال املقال *
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The right of the disabled person health care in Algerian law 

Summary: 
Most comparative legislation and international agreements have respected the 

rights of citizens, including people with disabilities, from creation to conditions, 
creating conditions for everyone to enjoy the highest possible level of health. The 
international covenants were not in detail in matters related to the health of the 
disabled; they are content with water, as a whole, with the question of human rights 
opposed to national legislation. Because this population of disabled people, 
unfortunately growing rapidly, has the same rights of access to health and without 
discrimination. There is a real problem of compatibility of international covenants. 
Keywords: 
Disabled person, health care, Algerian law. 
 

Le droit de la personne handicapée soins de santé dans le de droit algérien 
Résumé : 

La plupart des législations comparées et des accords internationaux visent à 
consacrer les droits des citoyens, y compris les personnes handicapées, à l'accès aux 
soins et ce, par la création de conditions appropriées pour permettre à chacun de 
profiter du plus haut niveau possible de santé. Les pactes internationaux n’abordent 
pas dans le détail les questions liées à la santé des handicapés ;ils se contentent 
d’aborder, de façon globale, la question des droits de l’Homme contrairement aux 
législations nationales. Car, cette population d’handicapés, malheureusement en 
croissance fulgurante, dispose des mêmes droits d’accès à la santé et sans 
discrimination. Il y a là une véritable question de consistance des pactes 
internationaux quant à la prise en charge des handicapés. 
Mots clés:  
Personne handicapée, soins de santé, droit algérien. 
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  مقدمة

ر  ى الحصول  ي املواطن حق يعت  العديد تكفلها ال ٕالانسان حقوق  من الصحية الرعاية ع
ا باملصادقة الجزائر  قامت ال الدولية املعاهدات من  امليثاق من 25 املادة أكدت فقد .عل

ى للمحافظة كاف املعيشة من مستوى  ي الحق شخص لكل " أن ٕالانسان لحقوق  العالم  ع
 وكذلك الطبية والعناية واملسكن وامللبس التغذية ذلك ويتضمن وألسرته، هل والرفاهية الصحة

ن ي الحق وله الالزمة، الاجتماعية الخدمات  والعجز  واملرض البطالة حاالت ي معيشته تأم
رملو  ر  والشيخوخة ال  كما ".إرادتهعن  خارجة لظروف نتيجة العيش وسائل فقدان من ذلك وغ

ر  ن تش ي العهد من عشر  الثانيةو  التاسعة املادت  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية للحقوق  الدو
ى ى الحصول  ي شخص كل حق إ ي الضمان ع ى التمتع ي إنسان كل حقو  الاجتما  مستوى  بأع
ى يجب أّنه الصحة ي الحق يع.1بلوغه يمكن الذي والعقلية، الجسمية الصحة من  ع

ر  التمتع إمكانية فرد لكل تتيح ال املناسبة الظروف يئة الحكومات  من ممكن مستوى  بأك
راوح .الصحة ن الظروف تلك وت  وقدر  وآمنة صحية عمل وظروف الصحية الخدمات ضمان ب

  .بالصحة التمتع ي الحق يع ال  الصحة ي والحق .2املغذية ؤالاطعمة املساكن من كاف
 ٕالانسان حقوق  معاهدات من العديد ي إدراجه تم حق الصحة ي الحق أّن  بالذكر  الجدير 

ر  من عدد ي وكذلك وٕالاقليمية الدولية ى .العالم أنحاء ش ي الوطنية الدسات وبالعودة إ
ي الوثيقة الدستورية لعام  املؤسسالقانون الجزائري نجد  ي  1996قد كرس هذا املبدأ  وذلك 

ى  54أحكام املادة  الرعاية الصحية حق للمواطن تتكفل الدولة بالوقاية : " أنهال تنص ع

                                                 
1- KISSANGOULA (J), « La sanction de la violation des droits de l’homme dans la 

Déclaration universelle » in MACHELON (J.-P),  La Déclaration universelle des droits de 
l’homme, fondement d’une nouvelle justice mondiale ?, éd, l’Harmattan, Paris, 2010, p. 79/80 

ي الحصول  -2 ن  ىإن حق املواطن ىالرعاية الصحية املناسبة يجب أن يعتمد  ع م وليس  ع ىاحتياجا م ع تسديد  ي قدر

ر  ي املجتمع، فه ه تكاليف هذه الرعاية، وحيث أن الرعاية الصحية ليست منتج كغ رها  ر وال خدمة كغ ا قد تكون غ بطبيع

لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات املتاحة والعمل ضمن إطار منظوماتي . متوقعة، وقد تكون باهظة التكلفة

ي الاعتبار النمو السكاني وقدرات املواطن والدولة  ن  راتيجيات مستقبلية، واضع بداًل من الجهود املتفرقة، ووضع اس

ا للمواطن بغض النظر عن قدرته املاليةأهداف ال يم لتحقيق   .كن التنازل ع
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ا ي 1"من ٔالامراض الوبائية واملعدية ومكافح ن بالخصوص، بالتا ى فئة املعاق ، دون التعرض إ
راما تثار إشكالية مدى تكريس املن ي الرعاية الصحية اح ظومة القانونية الجزائرية لحق املعاق 

ا؟   للصكوك الدولية ال صادقت عل
ى ضبط تعريف  إجابة لإلشكالية املطروحة أعاله استوجب علينا الوقوف والتطرق أوال إ

ى " املعاق"ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خالل استعمال مصطلح  ثم الوقوف ع
را مخت ، وأخ ي والوط ى املستوى الدو لف ٔالاحكام والنصوص املنظمة لحقوق هذه الفئة ع

ي الجزائر ى الواقع املتأزم للرعاية الصحية للمعاق    .الوقوف ع
 

  حاجة الشخص املعاق للرعاية الصحية: أوال
ذوي الاحتياجات الخاصة  ٔالاشخاصال يمكن الحديث عن الرعاية الصحية الخاصة بفئة 

ى تحديد مفهوم املعاقي    .القانون الجزائري دون الوقوف أوال ع
الشخص املعاق هو كل شخص له عجز خلقي أو ُمكتسب  :2ي ضبط تعريف الشخص املعاق/ أ

ر، مقدر  ي للعمل،100 بـــ أو شلل مزمن خط ي العجز الك ي حالة من الاعتماد  ٪ ويسبب  متواجد 
الحركية أو الحسية العضوية، مثل إصابة حركاته العقلية و مية، إثر الكامل ألعمال الحياة اليو 

ي الفراش، العاجز  ن  م ٔالاربعة و ٔالاشخاص الطريح كذلك ٔالاشخاص ين عن استعمال أعضا
ي نفس الو الصم و (ٕالاعاقات الحسية  يددمتع ي  ن عقليا )قتالعم الك ، ؤالاشخاص املختل

نو   .3املضطرب
                                                 

، يتضمن التعديل الدستوري، 16/01، الصادر بموجب القانون 2016من التعديل الدستوري لسنة  66تقابلها نص املادة  -1
 .2016لسنة  14ج ر 

2- En 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé propose une définition du handicap : « est 

handicapé un sujet dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement 
diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de l’âge, d’une maladie ou d’un accident, en sorte 
que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent 
compromises ».inLa notion de handicap et les représentations que l’on en a…, Aurore 
Chanrion – Une Souris Verte… pour la Courte Echelle – Formation A.V.S. – 26/09/06, in 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash 
3-Michel FARDEAU, " Rapport au Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au Secrétaire d’État à 

la Santé, à l’Action Sociale et aux Handicaps, Personnes handicapées : Analyse comparative et 
prospective du système de prise en charge, Sur une analyse comparative et prospective du système 
français de prise en charge des personnes handicapées", p 2. 
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 ٔالاجل طويلة عاهات من يعانون  من كل“ ٕالاعاقة ذوي  ٔالاشخاص ”مصطلح يشمل
 بصورة املشاركة من الحواجز مختلف مع التعامل أثناء تمنعهم قد حسية، أو ذهنية،عقلية،بدنية
ى املجتمع ي الةعّ وف كاملة   .1ٓالاخرين مع املساواة قدم ع

 08/05/2002 :ي املؤرخ 02/09 رقم قانون ال من 02 للمادة طبقا املعاق بالشخص يقصد
ر  أو  إعاقة من يعاني جنسهو  سنه كان مهما شخص كل " :بأنه  مكتسبة أو  خلقية أو  وراثية أك
ى قدرته من تحد  الشخصية اليومية حياته ي وليةأ نشاطات عدة أو  نشاط ممارسة ع
 أشارت ما وهو  ."الحسية – العضوية أو  الحركية أو  الذهنية وظائفه إلصابة نتيجة الاجتماعيةو

 .2الجزائري  الصحة قانون  من 89 املادة إليه
ي املواثيق الدولية/ب ي الرعاية الصحية  ا : حق املعاق  إن البحث عن الحقوق ال يتمتع 

ى البحث  ياملعاق  املواثيق الدولية ال لها عالقة مباشرة بحماية  عناملواثيق الدولية يدفعنا إ
م بحماية  ذه الفئة ال خص ى الاتفاقيات الخاصة  حقوق ٕالانسان بصفة عامة ثم التطرق إ

ة خاصة من حيث   .3الصحة والرعاية التقرير لهم بحقمم
ن املواثيق الدولية ال تناولت حقوق  :ي املواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق ٕالانسان-1 من ب

ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلعام : ٕالانسان نجد ، 1966العهد الدو
ى جم واتفاقية حقوق الطفل لعام واتفاقية 1979 يع أشكال التمي ضد املرأة لعامالقضاء ع

1989. 
ى  ى املستوى ٕالاقليم يمكن ٕالاشارة إ  :بعض معاهدات حقوق ٕالانسان ٕالاقليميةأما ع

ي ٔالاوروبي لعام ( روتوكول ،1996امليثاق الاجتما امليثاق ٔالافريقي لحقوق ٕالانسان والشعوب، ال

                                                 
ى من اتفاقية حقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة لعام  -1   .2006نص املادة ٔالاو
ي ،85/05 رقم قانون  -2 راير  16 مؤرخ  ا، ج ر عدد 1985ف ومتمم ل ، معد1985لسنة  8، يضمن قانون الصحة وترقي

ى بموجب القانون ( 1990لسنة  17، ج ر عدد 90/17بموجب القانون رقم    ).18/11مل
ي أيار -3 ن املنعقدة  ا السادسة والست ي دور حول  66.9القرار ج ص ع  2013مايو / اعتمدت جمعية الصحة العاملية 

ي إعداده كل من منظمة الصحة العاملية والبنك ٕالاعاقة، والذي أقرَّت بموجبه بالتقرير العالم حول ٕالاعاقة الذي شارك 

ي ي التقرير . الدو ى البيانات الواردة  ى املديرة العامة أن تعد خطة عمل شاملة ملنظمة الصحة العاملية تستند إ وطلب القرار إ

ماع رفيع املستوى العالم حول ٕالاعاقة، بما يتما مع اتفاقية حقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة، والتقرير الصادر عن الاجت

ر. حول ٕالاعاقة والتنمية ، خطة عمل منظمة الصحة العاملية 2013جويلية  13-1املسودة : راجع ،ي املوضوعللتفصيل أك

رة    .1 .، ص"صحة أفضل لألشخاص ذوي ٕالاعاقة" 2021-2014للف
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ي لالتفاقية ٔالامريكية لحقوق ٕالانسان املتعلق بالحقوق الا قتصادية والاجتماعية ٕالاضا
  .)1988بروتوكول سان سلفادور ، والثقافية
ر  ّ  أنهغ ى مضمون هذه املواثيق الدولية فإ ا تناولت حقوق ٕالانسان بصفة عامة وبالنظر إ

ي نظرهم أن املعاق له نفس الحقوق ال  ن، وذلك  ى فئة املعاق دون ٕالاشارة بصفة خاصة إ
ي النظرة الايجابية ال يمكن استنتاجها  ، و ي املجتمع سواسية دون تمي ا كل شخص  يتمتع 

ا الحقوق الخاصة بالرعاية الصحيةي هذه امل  .واثيق بما ف
ى أحكام الاتفاقية الخاصة : ي الاتفاقية الخاصة بحقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة-2 بالعودة إ

ن ا أولت الاهتمام بعنصر الرعاية  25، خاصة املادة 1بحقوق ٔالاشخاص املعاق ا نجد أ م
ي ى ما ي   :الصحية وذلك بنصها ع

رف ى التمتع ي الحق ٕالاعاقة ذوي  لألشخاص بأنه ٔالاطراف الدول  تع  الصحة مستويات بأع
ى دون تمي ر كل وتتخذ  .ٕالاعاقة أساس ع ذوي  ٔالاشخاص بحصول  الكفيلة املناسبة التداب
ى ٕالاعاقة ي صحية خدمات ع ن الفروق ترا ن، ب ي  التأهيل إعادة خدمات ذلك ي بما الجنس الص
ى خاص بوجه ٔالاطراف الدول  وتعمل ي ما ع   :ي

ر -  نطاقها ي تعادل ٕالاعاقة ذوي  لألشخاص التكلفة معقولة أو مجانية صحية وبرامج رعاية توف
ا رها ونوعي   ،لآلخرين توفرها ال تلك ومعاي

ر - م بسبب تحديدا ٕالاعاقة ذوو  ٔالاشخاص إليه يحتاج ما توف  تشمل صحية، خدمات من إعاق
ى دف وخدمات الاقتضاء، عند والتدخل املبكر الكشف ى التقليل إ  ،ٕالاعاقات من حد أدنى إ

ر - م من ممكن مكان أقرب ي الصحية الخدمات هذه توف ي  ذلك ي بما املحلية، مجتمعا
  ،الريفية املناطق

ى الطلب - ي إ ى رعاية تقديم الصحية املهن مزاو  ال الرعاية جودة بنفس ٕالاعاقة ذوي  ٔالاشخاص إ
ا ى يقدمو ى الرعاية هذه تقديم ذلك ي بما ٓالاخرين، إ رة، الحرة املوافقة أساس ع  من واملستن

ا أمور  بجملة القيام خالل ي زيادة م  ٕالاعاقة ذوي  لألشخاص املكفولة ٕالانسان بحقوق  الو
م م الذاتي واستقاللهم وكرام ر خالل من واحتياجا ر ونشر لهم التدريب توف  تتعلق أخالقية معاي
ن ي الصحية بالرعاية   ،والخاص العام القطاع

                                                 
ى هذه الاتفاقية -1 لسنة  33، ج ر عدد 2009ماي  12ي ، املؤرخ 188/ 09بموجب املرسوم الرئاس رقم صادقت الجزائر ع

2009. 
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ر ي ٕالاعاقة ذوي  ٔالاشخاص ضد التمي حظر - ن توف ي، التأم ن الص ى والتأم  ما حيث الحياة ع
ى بذلك، الوط القانون  يسمح   ،ومعقولة منصفة بطريقة يوفر أن ع

ى الحرمان منع -  والسوائل الغذاء أو الصحية الخدمات أو الصحية الرعاية من التمي أساس ع
  .ٕالاعاقة بسبب

ي التشريع / ج ي الرعاية الصحية  ي هذه النقطة : الجزائري  الوطحق املعاق  سيتم التطرق 
ي الرعاية الصحية من خالل نصوص قانون الصحة  ى تكريس التشريع الجزائري لحق املعاق  إ

م ن وترقي   .وقانون حماية املعاق
ي مضمون النصوص القانونية ال تضمن الرعاية الصحية قبل الخوض : ي قانون الصحة-1

ى أحكام املادة  ي التشريع الجزائري وجب ٕالاشارة إ من الدستور ال تنص  132للشخص املعاق 
ى التشريع الوط ى سمو املعاهدات ع ام السلطة التشريعية بمضمون النصوص 1ع ، بمع ال
ا الجزائر،  ا من خالل تشريع نصوص الاتفاقية ال صادقت عل رام مضمو ا اح ويجب عل

ا الدولية اما   .تتوافق وأحكام هذه الاتفاقيات تنفيذا الل
ى سهر  18/11 رقم من القانون  12نصت املادة  املتعلق بقانون الصحة بصفة عامة ع

ر الرعاية الصحية لكل ٔالاشخاص دون تحديد  ةالدول ى توف ى ضمان تجسي"ع د تعمل الدولة ع
ر انتشار القطاع العمومي لتغطية  ى كل املستويات، ع ي الصحة كحق أساس لإلنسان ع الحق 

راب الوط  .2"كامل ال
ى  11-18من القانون  86تنص املادة  يستفــيد ٔالاشـــخاص املسنون، السيما املصابون  أنهع

فـل 
ّ
لــقــة بـالـعـالج وإعـادة الـتـكـيـيـف والـتـكـ

ّ
بأمراض مزمــنــة أو املعــوقون مــن كــل الخدمــات املتــعــ

م الصحية، تضمـن هياكـل ومؤسسـات الصحـة التك  الـنـفس الـ تـتـطـلـبـهـا حال
ّ
ل ّ باالحتياجات فـ

ن و ي تبعية، بواسطة /الصحيـة لألشخاص املسنيــن، السيمـا أولئك الــمعوق أو الذين هم 
ل  ي امل ي ذلك العالج والاستشفاء  ن وكل وسيلة أخرى بما  ن مؤهل ي وا .مستخدم ملالحظ 

م  أنه2018قانون الصحة لسنة  ن أو قسم خاص  لم يخصص مواد خاصة لألشخاص املعاق
ذه الفئة لذ تم إدماجهم مع فئة ي القانون ما ي ي تقرير رعاية تشريعية خاصة  ميش  ر عن  ع

ن، عكس ذلك  ي قان وضع املشرع دفقاملسن ى(ون الصحة الجزائري مواد محددة   لسنة) املل

                                                 
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  150تقابلها املادة  -1
ي 11-18القانون  -2  .2018لسنة  46، يتعلق بالصحة، ج ر 2018يوليو  2، مؤرخ 
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ي أحكام املادة 1985 ن، وذلك  90، خاصة  منه الرعاية الصحية الخاصة بفئة ٔالاشخاص املعاق
م  رام شخصي ي التمتع بالحماية الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع املعمول به، مع اح بحقهم 

م ي العالج املال  من نفس القانون  92كما أضافت املادة . ٕالانسانية وكرام ئم، كذلك حق املعاق 
رام  ر جو مالئم ونظافة كاملة واح م املؤسسة الاستشفائية بتوف النظافة ؤالامن  مقاييسكما تل

ن  .1املعدة لألشخاص املعاق
م-2 ن وترقي  2002لسنة  02/09 رقم من خالل استقراء أحكام القانون : ي قانون حماية املعاق

م نجد أن أحكامه بالخاص  ن وترقي بنصوص صريحة ودقيقة تخص منح  لم تأتحماية املعاق
ر   2فقرة  3يستفاد ضمنيا من أحكام املادة  أنهالاهتمام الكامل للرعاية الصحية لهذه الفئة، غ

ي العالجات املتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف، كما تضيف املادة  حق املعاق 
ي ٔالاجهزة الاصطناعية ولواحقها واملسا 4 عدات التقنية الضرورية ؤالاجهزة منه كذلك حقهم 

ي حالة الضرورة   .2والوسائل املكيفة وطبيعة ٕالاعاقة وضمان استبدالها 
ر أّن أحكام ن  5املادة  غ ي منحة رمزية وكأن ٔالامر  تضمنمن قانون املعاق لهذه الفئة الحق 

ر كل الظروف الصحية والاجتماعية لهذه الفئة يمكننا إاّل أ ،3يتعلق بكفاية هذه املنحة لتوف
ر من قيمة هذه املنحة إنما تستحق التفاتة حقيقية بنصوص  القول أن هذه الفئة تستحق أك
م يستحقون الرعاية ما داموا  م، أل م وباختالف إعاقا قانونية شاملة وواسعة لكل احتياجا

ي الصحة أصالً  ن    .ناقص
  

                                                 
  .، السالف الذكر1985من قانون الصحة لسنة  95املادة  -1
ي  83/11وتطبيقا ألحكام القانون  -2  فإنه، 1983لسنة  28املتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج ر عدد  1983جويلية 02املؤرخ 

ي منظومة الضمان  ر املؤمن اجتماعيا  ي إدماج الشخص املعاق غ ي مصالح النشاط الاجتما ى عاتق الدولة ممثلة  يقع ع
ي باعتباره من الفئات الخاصة ف يستفيد من التعويض عن العالج والدواء ح بعد بلوغه سن الرشد، كما يمكن له الاجتما

ى ٔالاعضاء الاصطناعية والكراس املتحركة  أن يستفيد من مختلف الامتيازات ال يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول ع
  .وإجراء العمليات الجراحية ومواصلة املتابعة الطبية

ي  340-07املرسوم التنفيذي رقم  -3 ي  45-03املعًدل للمرسوم التنفيذي  2007أكتوبر  31املؤرخ   2003جانفي  19املؤرخ 
ي  09-02من القانون رقم  7يحدد كيفيات تطبيق أحكام املادة   2002مايو سنة  8املوافق  1423صفر عام  25املؤرخ 

م ن وترقي ي  45-03ملرسوم التنفيذي ا. واملتعلق بحماية ٔالاشخاص املعوق يحدد كيفيات تطبيق  2003جانفي  19املؤرخ 
ي  09-02من القانون رقم  7أحكام املادة  واملتعلق بحماية ٔالاشخاص  2002مايو سنة  8املوافق  1423صفر عام  25املؤرخ 

م ن وترقي ى املنحة وشروط القبول  املعوق   .املتعلقة أساسا بكيفيات الحصول ع
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ي ال: ثانيا   جزائرالواقع املتأزم للرعاية الصحية للمعاق 
يظهر الواقع املتأزم للرعاية الصحية للمعاق من خالل عدم تفعيل النصوص القانونية 
ي  ى تغييب الرعاية الصحية وذلك لعدم وجود إرادة حقيقية  املنظمة لهذه الفئة، إضافة إ

 .تكريس ذلك عملياً 
ي:  عدم تفعيل نصوص قانونية؟: ميش املعاق/ أ ن  ي حقوق املعاق  النصوص إن املتأمل 

رة يصعب جسرها ح وإن وضع املشرع  القانونية  وواقعهم املعاش يجد فرقًا شاسعًا، وهوة كب
ى الرعاية الصحية، لكنه نس أن  ن ال تكفل للمعاق ممارسة كافة حقوقه والحصول ع القوان

ي تطبيقي، مما عطل يضع ٓالالية القانونية ا ل تلزم تطبيق أحكامها وتفعيلها من منظور عم
ي صنع ن كشريحة مجتمعية عن الانخراط  بالدهم وأثقلهم بأعباء فوق أعباء  مستقبل املعاق

ي الرعاية الصحية والتكفل م، بالرغم من تأكيد حقهم  ي الدولة،  إعاقا ى وثيقة قانونية  ي أع
ي نفس الدرجة مع  ن  إذ كرس املشرع ذلك دون استثناء وال تمي مما يع أن فئة املعاق

ي أحكام املادة  ى  2016من التعديل الدستوري لسنة  66ٔالاصحاء وهذا  : " أنهال تنص ع
ض الوبائية واملعدية تتكفل الدولة بالوقاية من ٔالامرا" الرعاية الصحية حق للمواطن

ا   ".وبمكافح
م بمجموعة من الحقوق يستفيد  ن وترقي تم القانون الجزائري بحماية ٔالاشخاص املعاق

م ا هؤالء بعد إثبات إعاق ي .م ي  وتتمثل هذه الحقوق  ي وٕالاداري والذي  لّف التكالحق  الاجتما
ن  ي التأم راف بصفة املعاق والحق  ي الاع ي يتمحور حول الحق  ى إطار تشري يعتمد ع

ا من ليس لهم دخل ي املنح املالية ال يستفيد م ي والحق  ى حق  .1الاجتما  التكّفلباإلضافة إ
إقصاء مرشح بسبب إعاقته من ويؤكد الدستور الجزائري أنه ال يجوز . املؤسس وامل وٕالادماج

رها إذا أقرت اللجنة  عدم  املسؤولةمسابقة أو اختبار م يتيح له الالتحاق بوظيفة عامة أو غ

                                                 
ى  02/09 رقم من القانون  05ادة املنصت  -1 ن بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل :" نه أع يستفيد ٔالاشخاص املعوق

م و ي منحة مالية /ي التكفل  ي  03/45وتطبيقا لهذه املادة جاء املرسوم التنفيذي رقم " أو  ونص  2003جانفي 16املؤرخ 

ن باعتبارها منحة موجهة إ ى منحة كبار املعوق ى كل شخص مصاب بتخلف ذه عميق ومتعدد ٕالاعاقات وكل شخص ع

ره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو  ي لغ ي احتياج ك ي وضعية تجعله  يوجد 

ي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه املنحة عدة زيادات  ى عجز ك ى حد العضوية أو الحسية تؤدي به إ ح وصل إ

ي  07/340 رقم  دج شهريا بموجب أحكام املرسوم التنفيذي 4000.00   .31/10/2007املؤرخ 
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ن ضمن نفس الشروط املطبقة مع العمال  ي إعاقته مع هذه الوظيفة، ومساواة العمال املعاق تنا
ى كل مستخدم أن يخصص نسبة  ى ٔالاقل من مناصب % 01ٓالاخرين، كما يفرض القانون ع ع

ن   .1العمل لألشخاص املعاق
ي الجزائر هو عدم تفعيل النصوص : تغييب الرعاية الصحية للمعاق/ ب إن ٕالاشكال املطروح 

ي من  رقية فئات ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة، خاصة فيما يتعلق بالتكفل الص القانونية املنظمة ل
ي ذلك من خالل نظام املرافقة  ى الخدمات الصحية والاستمرارية  حيث القابلية للحصول ع

ى سبيل الصحية املستمرة، كما هو معمول به وتم التأ ن املقارنة وع ي القوان ى ذلك  كيد ع
 .2املثال ال الحصر القانون الفرنس

ى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية م ،11- 83 رقم بالعودة إ ي مصالح  تل الدولة ممثلة 
ي  ي منظومة الضمان الاجتما ر املؤمن اجتماعيا  ي إدماج الشخص املعاق غ ي  النشاط الاجتما

، فيستفيد من التعويض عن العالج والدواء ح بعد بلوغه سن 3من الفئات الخاصةباعتباره 
الرشد، كما يمكن له أن يستفيد من مختلف الامتيازات ال يمنحها الصندوق لهذه الفئة 
ى ٔالاعضاء الاصطناعية والكراس املتحركة وإجراء العماليات الجراحية ومواصلة  كالحصول ع

ي ال تأخذ املتابعة الطبية والر  عاية الصحية، لكن من الناحية العملية فمصالح النشاط الاجتما
                                                 

ي العملمن خالل وضع أحكام خاصة بضبط الكيفيات -1 ى حق املعاق  املتعلقة بتخصيص مناصب العمل  تم التأكيد ع

ن،  يئة وتجه مناصب العمل لألشخاص املعاق ي ومنح ٕالاعانات قصد  راك املا رقم املرسوم التنفيذي  بموجبوتحديد الاش

  .2014، لسنة 47، ج ر عدد 14/214
2- L’accès aux soins est un droit fondamental de toute personne1 avant d’être un axe de 
l’accompagnement médico-social mis en œuvre au bénéfice des personnes handicapées. L’accès 
aux soins est, en effet, un droit reconnu par le préambule de la constitution française du 27 octobre 
1946, régulièrement réaffirmé par de nombreux textes législatifs. C’est également un objectif de 
santé publique reposant sur deux grands principes : l’égal et le libre accès aux soins pour tous. Plus 
récemment, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, lui consacre pas moins d’une quarantaine 
d’articles. La convention relative aux droits des personnes handicapées élaborée sous l’égide de 
l’ONU le 13 décembre 2006, ratifiée par la France, reconnaît « le droit de toute personne 
handicapée de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap 
».in L’accompagnement à la santé de la personne handicapée, Recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles, Anesm, 2013, p 4. 

ي 11-83نون رقم قا -3 معدل ومتمم  28،1985عدد  الجريدة الرسمية، جتماعيةبالتأمينات الا ، يتعلق 02/07/1983، مؤرخ 
ي 08- 11رقم  بموجب القانون   .2011، 11، الجريدة الرسمية عدد05/05/2011، مؤرخ 
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ي املناطق النائية   ن خاصة  ى عاتقها مسؤولية التنقل والبحث والتحري عن ٔالاشخاص املعاق ع
  .واملعزولة

ي لدى ٔالاسرة  ي الص ى نقص الو ن إ يعود سبب تغييب الرعاية الصحية لألشخاص املعاق
ذه الفئة نظرا لغياب برامج وطنية ودورات الجزائرية، إض ى عدم تكفل مصالح الدولة  افة إ

ذه الفئة ميش الدولة 1تكوينية بالنسبة لألشخاص الذين يتكفلون  ى ذلك  ، أضف إ
ر فرص العمل وتفعيل خاصة أحكام املرسوم التنفيذي  ومصالحها لهذه الفئة من خالل عدم توف

نالذي يضبط كيفيات تخ 14/214   .  صيص مناصب العمل للمعاق
   

  
  
  

                                                 
رت السيدة فلورا بوبرغوت رئيسة الجمعية الوطنية  -1 ركة"اعت ي " ال ن، أن وضعية املعاق  ملساعدة ٔالاشخاص املعوق

ى  ي ح يعتمد ع ي ٕالادماج الاجتما ي مجاالت النقل والتشغيل، حيث أن املعاق يرغب  الجزائر صعبة للغاية، خاصة 

ي  ي احتياجاته، ولكنه يجد عدة حواجز تقف  طريقه، بداية من انعدام وسائل النقل ال تحول دائما دون تنقله نفسه 

ر ضئيلة جدا ح ال نقول منعدمة، وهذا ألن  ذه الفئة، ال تعت لقضاء حاجياته، ناهيك عن فرص التشغيل الخاصة 

رة  ا ال تملك ٕالامكانيات الال  أنهاملؤسسات املشغلة ترفض تشغيل هذه الفئة، معت ى أ ا باإلضافة إ زمة لذلك، حيث تقول بأ

ا ر وسيلة نقل خاصة للمعاق ألن ذلك من واجبات الدولة وليس من واجبا ى توف رة ع ر مج ذا يجد املعاق نفسه . غ و

ر كافية لتلبية متطلباته،  ى أن املنحة ال تقدمها الدولة غ ى طلب التكفل املادي واملعنوي من ٓالاخرين، بالنظر إ را ع مج

ي نقص ٕالامكانيات، حيث من املالحظ أن ناهيك ع ا، وال تتمثل عموما  ن الحواجز ال تحول دون تدريس العائالت ألبنا

ر ميسورة الحال، ما يشكل هاجس انعدام الحفاظات و  ي عائالت غ ن  ا أطفال معوق رة من العائالت ال لد النسبة الكب

ا للتمدرس، من جهة أخرى طالبت السيدة بوبرغوت الدولة بتقليص  كذا الكراس املتحركة، ال تمنعها من تسجيل أبنا

ي  ن، ألن وضعية الطرقات الجزائرية تجعل هذه الكراس املتحركة  ى سنت مدة تجديد الكرس املتحرك، من خمس سنوات إ

رت السيدة بوبرغوث أن ر لخمس سنوات، كما اعت رة وال تتحمل الس رة قص ي ف ي  حالة يرثى لها  ن  وضع ٔالاطفال املعاق

ي  ى إدماج هذه الشريحة  ميش، داعية السلطات وكافة الجهات املعنية إ ر مباشر من ال ر نوعا غ م يعت مدارس خاصة 

ي املجتمع دون عقد م الاندماج  ي عمرهم ما سيسهل عل ء يمنعهم من بلوغ  ،مدارس عادية ومع أطفال  ألنه ما من 

ر تفصيل، راجع .إنجازات عديدةمناصب مهمة وتحقيق  ي الجزائر، بن دعاس ملياء: أك كفاح : واقع ذوي الاحتياجات الخاصة 

ي... مع ٕالاعاقة وآخر مع العقبات  ر  02مواجهة مجتمع ال يرحم، جريدة املوعد اليومي،  عائلة املعاق    .    2015ديسم
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  خاتمة
ميش الذي يمس ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة أو الاحتياجات الخاصة سببه ٔالاساس هو  إن ال

كما أن سببه ٔالاساس  ،اميدانيعدم تفعيل النصوص القانونية من الناحية العملية وتجسيدها 
ي العالم  جانب ر السبل نجاحا  ر أك ي وتكريس نظام املرافقة املستمرة الذي يعت التكفل الص
ى السلطات الوطنية واملحلية الجزائرية الا  أجلمن  ذه الفئة، لهذا يستوجب ع  دقصهتمام 

ى   :تكريس الحماية والرعاية الصحية للمعاق أن تعمل ع
ي الرعاية الصحة عمليا وفقا مل ا تقرره النصوص القانونية لالتفاقيات تفعيل الحق 

ا الجزائر من خالل قابلية املعاق  واقعياتكريس نظام املرافقة املستمرة . الدولية ال صادقت عل
ى حقوقه ال يكفلها القانون  ى الرعاية الصحية حفاظا ع   . للحصول ع

ى أساس يحق الشخص املعاق  ى مستويات الصحة دون تمي ع  كمإالاعاقة  التمتع بأع
ى خدمات صحية  ر املناسبة الكفيلة بحصول ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة ع يجب أن تتخذ كل التداب

ر لهم ي من خالل توف ي ذلك خدمات إعادة التأهيل الص ن بما  ن الجنس ي الفروق ب  :ترا
ي نطاقها  رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة لألشخاص ذوي ٕالاعاقة تعادل 
ي ذلك خدمات الصحة الجنسية وٕالانجابية  رها تلك ال توفرها لآلخرين بما  ا ومعاي ونوعي

ر ما يحتاج إليه ٔالاشخاص ،وبرامج الصحة العامة للسكان ٕالاعاقة تحديدا بسبب  ذوي توف
م من خدمات صحية  ى تإعاق دف إ شمل الكشف املبكر والتدخل عند الاقتضاء وخدمات 

ى أدن ى أن يشمل ذلك ٔالاطفال وكبار التقليل إ ا ع ى حد من ٕالاعاقات ومنع حدوث املزيد م
م املحلية بما،السن ي أقرب مكان ممكن من مجتمعا ر هذه الخدمات الصحية  ى ي ذلك  توف ع

  .املناطق الريفيةمستوى 
ذوي الاحتياجات الخاصة تستوجب من السلطات  لألشخاصإّن مسألة الرعاية الصحية 

ر اتخاذ ك املعنية للوقاية من ٕالاعاقة، وال يمكن تحقيق ذلك  ستباقيةالا افة الاجراءات والتداب
من خالل عمليات الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحمالت ٕالاعالم والتحسيس حول العوامل إاّل 

ا عن طريق  ا خاصة املرضية م ا وتقليص أسبا املسببة لإلعاقة قصد تشخيصها والتكفل 
م أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم ٔالاولياءطرف  التبليغ من وكذا  ،أو من ينوب ع

ا تحت طائلة العقوبات  ن الجهات املعنية من التكفل  كل شخص مع فور ظهورها لتمك
ا قانونا وفقا للمادة   .09-02 م رقمن القانون  13 املنصوص عل
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ى أساس أن فيه العديد من  02/09 رقم إن تعديل ومراجعة القانون  حاجة ملحة والزمة ع
امات الدولية الخاصة بالدولة الجزائرية اتجاه  ى الال الاختالالت والنقائص خاصة بالنظر إ
ى ذلك املراسلة  املعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق ٕالانسان، والدليل ع

ا لجنة حقوق ٕالانسان لدى ي أوت  ال خصت  وزيرة التضامن  2018هيئة ٔالامم املتحدة 
ي قانون حماية ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما  ا وجوب إعادة النظر  الوط مطالبة م

م م ويصون كرام  .يكفل لهم حقوقهم وخصوصيا
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ن يدالجد الاستثمار  قانون   *القانوني ٔالامن تحقيقو  الاستثمار  تشجيع فعالية ب
 

 )1(طباع نجاة
، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، ''أ ''أستاذ محاضر  )1(

 .الجزائر، بجاية، بجايةجامعة 
روني ريد ٕالالك   gmail.comtebaa.nadjet@: ال

  :امللخص

ي وراء تحق ر مالئمة لالستثماريي ظل الس من خالل استدراك ، ق مناخ اقتصادي أك
ىالوصول النقائص و  قانون عّزز ال، وضعية الاقتصاد الجزائري مع نظام قانوني متكامل يتواكب  إ

رقية الاستثمار املبادئ ال كرسها  09- 16-رقم مع سد النقائص  03- 01ٔالامر رقم املتعلق ب
  .والثغرات
ي شكله ، لكن يوفر بيئة العام مع مبادئ ٔالامن القانوني و وإن كان هذا القانون يتوافق 

ي اتخاذ القرار وتعدد اإال أن تضخم هذه النصوص ، استثمارية مالئمة املتعلقة  تاملراكز املتدخلة 
ي تعيق تحقيق مبدأ ٔالا القانوني لالستثمارات و تعكس عدم استقرار ٕالاطار باالستثمار  من القانوني 

  .مجال الاستثمار
 :الكلمات املفتاحية

 .ٔالامن القانوني ، عدم استقرار، مناخ لالستثمار،قانون الاستثمار
  

  

  

  

  
  

 

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 05/05/2019، تاريخ مراجعة املقال 16/02/2019تاريخ إرسال املقال *
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The new investment law between effective promotion of envestments ans legal 
security 

Abstract:  
In the search for better economic climate for investments, by overcoming the 

gaps and putting in place an integrated system to the situation of the Algerian 
economy, law n ° = 16-09 on the promotion of investment have permitted to promote 
the principles consecrated in the order N ° = 01-03 filling gaps.   

However, although the new law, corresponds in its general form to the granting 
of the principles of legal certainty and offers an environment conducive to investment, 
the bailout of these texts delete the former with the multiplicity of centres 
stakeholders in making investment decisions, which reflect the unstability of the legal 
framework for investment and prevents the realization of the principle of legal 
certainty in the area of investment. 
Keywords:  
Investment law, investment climate, unstability, legal security. 
 

La nouvelle  loi sur les investissements entre promotion efficace des 
investissements et sécurité juridique 

Résumé: 
Dans la recherche d’un climat économique plus favorable aux investissements, 

en surmontant les lacunes et en mettant en place un système intégré à la situation de 
l’économie algérienne, la loi n°16-09 relative à la promotion de l’investissement à 
permis de promouvoir  les principes consacrés dans l’ordonnance N°01-03 tout en 
comblant les lacunes. 

  Cependant, bien que cette nouvelle loi corresponde, dans sa forme générale, à 
l’octroi des principes de sécurité juridique et offre un environnement propice à 
l’investissement, le foisonnement des textes et la multiplicité des centres intervenants 
dans la prise des décisions en matière d’investissement reflète l’instabilité du cadre 
juridique des investissements et empêche la réalisation du principe de sécurité 
juridique dans le domaine de l’investissement. 
Mots clés: 
Loi sur les investissements, climat d’investissement, instabilité des textes, sécurité 
juridique 
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  مقدمة 
ي الدائم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية   تفتحها  توجهت الجزائر نحو ، ي ظل الس

ى الاستثمار ٔالاجن و  ي تنشيط الاقتصاد عياع ا بأهميته  حيث صدر املرسوم ، الوط م
ي رقم  رقية الاستثمار 12- 93التشري الوطنية الذي جاء لتشجيع الاستثمارات ، 1املتعلق ب

ى حد سواء ى أبعد 2املتعلق بتطوير الاستثمار 03-01ليذهب ٔالامر رقم .  ؤالاجنبية ع الحدود من إ
ى من خاللها حيث تكريس عدة مبادئ و  ى إجراءات س ر املناخ املإ ناسب لتطوير الاستثمار توف

ى الحقوق و، ٔالاجنالوط و امات ال جسدهاوذلك بالنظر إ ي منح عدة ، الال حيث ساهم 
ي حالة الاستيالء والضمان ضد املخاطر ، امتيازاتضمانات و  كضمان تحويل ٔالارباح والتعويض 

  .الخ...من ٕالاعفاءات الضريبية  الاستفادةمع ، القضائيةالتشريعية و 
ا قانو لكن بالرغم من املبادئ املشّج    املعدل  2003 نةن الاستثمارات لسعة ال تضم

أن حجم الاستثمارات ٔالاجنبية لم يكن  إالّ ، 3ملتعلق بتطوير الاستثماراتا 08- 06مم باألمر رقم املتو 
ا الدولةي مستوى الطموحات و رول و ، ٔالاهداف ال سطر ي وراء ومع تدهور سعر الب الس

رقية الاستثمار  قامت الدولة بإصدار قانون جديد يتعلق، البحث عن بديل للمداخل النفطية ب
ي ٔالاحكام السابقة له   .يل

رقية الاستو  دفة من إصدار قانون جديد يتعلق ب مارات هو جلب ثإن كانت الغاية املس
ية أوسع الاستثمارات اعتمادا ى سياسة تحف ن التعديل  إالّ ، ع أن تعدد هذه النصوص ب

نوٕالالغاء  ي الدو ، قد يجلنا أمام متناقض ي س لة لتشجيع الاستثمار بإصدار قانونا ٔالاول يكمن 
ي أن تعدد هذه النصوص و الثا، جديد يعزز مبادئ حرية الاستثمار عدم استقرارها قد ني يكمن 

ي مجال الاستثمار ى تحقيق ٔالامن القانوني  ي تقهقر الاستثمار كون ذلك يؤثر سلبا ع   .يكون سببا 

                                                 
ي رقم 1 ي 12- 93مرسوم تشري رقية الاستثمار1993بر أكتو 5املؤرخ  ي ، 64ر، عدد .،ج، يتعلق ب معدل  ،10/10/1993صادر 

ي 12-89ومتمم بموجب القانون رقم  ر  31مؤرخ    .، يتضمن قانون املالية1998ديسم
ي  08-06م رقمر ٔالا 2 ي  47ر عدد.، ج2006جويلية  15مؤرخ  املتعلق  ،03- 01يعدل ويتمم ٔالامر رقم 19/06/2006صادر 

  .الاستثماربتطوير 
ى من  02أنظر املادة 3 رقية الاستثمار 2016أوت 3ي مؤرخ  09-16قانون رقم الفقرة أو ي 46ر عدد.ج، يتعلق ب ، صادر 
ي أحكام .3/08/2016 ي  03- 01ٔالامر رقم يل ي 47عدد .ر.، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج2001أوت 20مؤرخ  ، صادر 

22/08/2001.  
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ن هذين عليه كان الهدف من هذه الدراسة تبيان مدى توفيق و  ي الجمع ب املشرع 
ن ر بيئة استثمارية مالئمة  09- 16 رقم قانون المن حيث تبيان مدى مساهمة ، املتناقض ي توف

مراعاة مبدأ ٔالامن و ، )أوال(من جانب تكريس مبدأ حرية الاستثمار وفقا للمفهوم الواسع
  .)ثانيا(القانوني

  
  تشجيع الاستثمارات  نحو  09-16قانون رقملالتوجه الجديد ل:أوال

رقية الاستثمار  09-16 رقم قانون عّزز ال كما  03-01رقم املبادئ ال كرسها ٔالامر  املتعلق ب
ى سد النقائص و  راتيجيةمفهوم القطاعات حيث أكد تدعيم إلغاء ، الثغراتتو التوجه نحو و  الاس

ن و ).أ(تشجيع الاستثمارات ذات ٔالاهمية الاقتصادية ى غرار القوان و ٓالاخر هد جاء السابقة فقع
  ).ب(بعدة ضمانات للمستثمرين 

  
  : التوسع فيهضمان حرية الاستثمار و -أ

ر    ع الاستثمار هو كل استحداث للنشاطات ٕالانتاجية أو التوسبأن  09- 16 قانون رقماليعت
اج نفس املبدأ الذي جاء به ٔالامر . ي النشاطات املوجودة سابقا ى  ان  03-01 رقم فقد توجه إ

حيث ، لكن مع  إعطاء أهمية لنوعية النشاط، تعديله من حيث تكريس مبدأ حرية الاستثمارو 
ر للمستثمر بشأن اختيار الشكل القانوني  ملشروع  الاستثمار  بأن تتخذ ،)املؤسسة (منح حرية أك

شروع كما يمكن أن يأخذ امل، شكل من أشكال الشركات التجارية وفقا ألحكام القانون التجاري 
ى توسيع قدرات ٕالانتاج و كم،الاستثماري شكل التجميعات الاقتصادية ى إ حيث ، الخدماتا س

ن الاستثمارات ال  يمكن أن تستفيد من التحف الضري تلك املنمية لقدرات ، جعل من ب
ا الاستثمارات ال تنجز من أجل الزيا، 4إنتاج السلع أو الخدمات ي وال يقصد  ٕالانتاج دة 

ن النوعية و  ي قدرات املؤسسة املوجودةوتحس   . 5التوسيع 
  

  
                                                 

ي الجزائر، معيفي لعزيز4 ي العلوم ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات  تخصص ، مذكرة لنيل درجة الدكتوراه 
ي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، القانون    .61،ص215، ت

ر عبد املومن، 5 ي منازعات عقود الاستثمار املباشر "بن صغ . ، ص2013، العدد السابع، مجلة الفقه و القانون  ،"التحكيم 
157.  
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  ضمانات للمستثمرين إقرار -ب
ر مالئمة لالستثمار ي ظ ي وراء تحقيق مناخ اقتصادي أك من خالل استدراك ل الس

ن السابقة ى نظام قانوني متكاملوهذا قص، النقائص ال كانت تشوب القوان  د الوصول إ
عدة ضمانات للمستثمرين  09- 16 رقم قانون الأدرج ، يتواكب مع وضعية الاقتصاد الجزائري 

  :أهمها
ي-1 ى التحكيم الدو ن لالستقرار  ضد :  ضمان اللجوء إ ي بمثابة تأم ر التحكيم الدو يعت

ن الطرف املتعاقد معه ى قوان رات التشريعية الفجائية ال قد تطرأ ع حيث حرص ، التغ
ي  منازعات الاستثمار 09-16 رقم ون قانال ى إمكانية استبعاد تدخل القضاء  من خالل قراءة ، ع

ي أحكام املادة م 24ة نص املاد تعلق بتطوير الاستثمار امل 03- 01 رقم من ٔالامر  17نه ال تل
ر وضوحا مما كان عليه، املذكور أعاله الثابت  حيث صرح بأنه من، نجد أن املشرع كان أك

ي  قر عليه أن القضاء الوط للدولةواملست الجزائرية هو صاحب الاختصاص ٔالاصيل للفصل 
ر ذلك يث ينعقد اختصاص القضاء ح، منازعات الاستثمار ما لم يكن هناك اتفاق يق بغ

ى إقليمهاالوط و  بأن الاختصاص   قرّ ي 17حيث كان نص املادة ، فقا ملبدأ سيادة الدولة ع
ي منازعات الا  ى القضاء املختصبالنظر  حيث يفهم أنه من املمكن أن يكون ، ستثمار يؤول إ

  .القضاء ٔالاجن
ره فأية ، فإذا كان ٔالاصل أن تخضع منازعات الاستثمار لسلطة القضاء الوط دون غ

كما أنه بمثابة امتياز مقدم ، عد استثناءيمحاكم الدولة خارج نطاق  تسوية لتلك املنازعات
ن ، نبية بموجب قانون الاستثمارلالستثمارات ٔالاج ي استقطاب مستثمرين أجنبي رغبة 

ي التنمية الاقتصادية للدولة ي حالة وجود .للمساهمة  لكن قد يكون تدخل القا كاستثناء 
  .شرط التحكيم الذي غالبا ال تخلو منه عقود الاستثمار 

ى تشجيع مزايلقد تضمن قانون الاستثمارات عدة  :الاستفادة من الامتيازات-2 دف إ ا  
زت هذه الامتيازات بموجب تعديل ٔالامر حيث تعزّ ، ضمان حرية تطبيق املنافسةالاستثمارات و 

ا و  08- 06 رقمبموجب ٔالامر  03-01رقم   مختلف التعديالت ال طرأت عليه خاصة الجبائية م
ن املالية ى الذي 06- 16 رقم قانون الليأتي ، ي كل مرة بمناسبة صدور قوان حكام ليعيد هذه ٔالا  أل

ى الحوافز الضريبية صياغة هذه الامتيازات ي إطار ٔالامر رقم  مركزا ع املتعلق  03- 01الواردة 
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ن  ي كل مرة بمناسبة صدور قوان ى التعديالت ال طرأت عليه  بتطوير الاستثمار باإلضافة إ
ي، 6املالية   .النظام الاستثنائي أصلها  امتيازات النظام العام و  ال تتضمن 
ي نص املادة   رقية  09-16من القانون رقم  07ليعيد صياغة هذه الامتيازات  املتعلق ب

ي امتيازات النظام العام ال ، الاستثمار ركة تندرج  ى امتيازات مش لكن بإعادة تصنيفها إ
ي م ا سواء  ا جميع القطاعات الاستثمارية مهما كانت طبيع الانجاز أو مرحلة رحلة تستفيد م

  .الاستغالل
املتعلقة بالنظام تلك تندرج ضمن  امتيازات استثنائية لفائدة الامتيازات ذات ٔالاهميةو 

والجديد هو إدراج امتيازات إضافية لفائدة النشاطات ذات ، 03- 01 رقم الاستثنائي وفقا لألمر 
ن  نون هو ٓالاخر ضح جليا أن هذا القافيت.  7أو املنشئة ملناصب الشغل/الامتياز و  ره من قوان كغ

  .8كآلية لجذب املستثمرين رت املعاملة الضريبية التفضيليةالاستثمار ال اعت
ال توجه نحو املناطق ال تتطلب  منح فقط لالستثمارات ٔالاجنبيةيأما النظام الاستثنائي 

ا مساهمةت خاصة ال  الوطية خاصة بالنسبة لالقتصاد وكذا تلك ال تمثل أهم، خاصة نمي
  ...تحم املوارد الطبيعية ، تستعمل التكنولوجيا

ى هذه الامتيازات ٕالا    جلب الاستثمارات ال من ضافية ال أدرجها املشرع بغيةزيادة ع
ا أن تحقق أغراض اقتصادية و  ى تسهيل إجرا، اجتماعيةشأ ى إ  اءات الاستفادة منجد أنه س

مراكز لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تضم مجموع املصالح  )04(باستحداث أربعة 
، املشاريع إلنجاز كذا دمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها وتطويرها و املؤهلة لتقديم الخ

ر املزاياو  ي مركز تسي مركز ، مركز الدعم إلنشاء املؤسسات، مركز استيفاء ٕالاجراءات، املتمثلة 
رقية ٕالاقليمية   9.ال

  
  

                                                 
القانون و  12- 12لقانون رقم او ،16-11رقم والقانون ،01-10ٔالامر رقم و،01-09ٔالامر رقم ، و08- 06رقم ر عدلت بموجب ٔالام6

  .01- 14رقم 
رقية الاستثمار 09-16من قانون رقم  07أنظر املادة 7   .، مرجع سابقاملتعلق ب
ي أثر الحوافز الضريبية و " ، طال محمد8 ي جذب الاستثمار ٔالاجن  ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الجزائرسبل تفعيلها 

  .314.ص،2008، 06 عدد
ي، 09-16من قانون رقم  27نظر املادة أ9 رقية الاستثمار2016أوت  03 مؤرخ    .، مرجع سابق، يتعلق ب
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ي تحقيق ٔالامن القانوني  :ثانيا   مجال الاستثماربمدى توفيق املشرع 
خ الاستثمار يتطلب التحقق من مدى مالئمة البيئة القانونية إن دراسة مدى مالئمة منا

ى تحقيق ٔالاثر الايجابيو  ا ع ي ظل ، 10قدر ى و اعتبار ٔالامن القانوني مبدأ من مبادئ القانون يتو
، كونه عنصرا من عناصر الثقة، كان أساسيا أو عاديا أو فرعيا التشريع سواءمنه أن يسود 

ي  ي تحقيق ٔالامن القانوني لالستثمارات بإعادة النظر  نتساءل عن مدى توفيق املشرع الجزائري 
ي الجزائر؟    ٕالاطار القانوني لالستثمارات ٔالاجنبية 

ي قواعده و ستثمار كلما كان النظام ايتحقق ٔالامن القانوني لال  لولوج لسهال لقانوني واضحا 
ر مسمم باإلغفال والحوار القانونيأو ، الاستيعاب من قبل مخاطبيهوالفهم و   .ن يكون غ

ي يمكن القول انطالقا مما سبق أن   ي  09-16قانون رقمالبالتا رقية الاستثمار  املتعلق ب
،لكن ما قد يعيق استثمارية مالئمة ر بيئةشكله العام قد يتوافق مع مبادئ ٔالامن القانوني ويوفّ 

يو ستثمارات إلغاء قانون الا  ذلك أن أصله بإحدى سمات  استبداله بقانون جديد  قد يمس 
ي أن ال تتسم ٔالانظمة القانوني ٔالامن القانوني ي النصوص القانونية املتمثلة  ة بالتضخم 

، القضائيدم الاستقرار القانوني و ق حالة عاملراجعات املستمرة  تفاديا لخلوالتعديالت املتكررة و 
رتب عنه فقد ن ؤالاحكام القضائية مما قد ي ي القوان كما أن تعدد ، )أ(ان الثقة املشروعة 

ي  ي اتخاذ القرارات املتعلقة باالستثمار قد يعيق من تحقيق مبدأ ٔالامن القانوني  املراكز املتدخلة 
ي سيادة مة أخرى من  جال الاستثمار عن طريق املساس بسم سمات ٔالامن القانوني واملتمثلة 

  ).ثانيا(الجماعات انون وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات لألفراد و حكم الق
  

 يعكس عدم استقرار ٕالاطار القانوني لالستثمارات  09-16إصدار قانون رقم   - أ
ن العناصر    ي الدولة املضيفة من ب ف ال تخوّ  انطالقا من اعتبار النظام القانوني السائد 

ى ٕالاقدام  ى املستثمر ع ي الذي يخص مشروعه ولة تلك الدإ ر ٕالاطار التشري خوفا من تغي
ي عقود الدولة بصفة عامة و لهذا تعد شروط الاستقرار من الشروط املأ، الاستثماري  عقود لوفة 

ى فكرة . الاستثمار بصفة خاصة تثبيت النظام القانوني حيث يقوم هذا املبدأ ع

                                                 
ن نوارة10 ي الجزائر، حس ي القانون ، ٔالامن القانوني لالستثمارات ٔالاجنبية  ر  ، فرع قانون ٔالاعمال، مذكرة لنيل درجة املاجست

ي وزوجامعة مولود معمري ، كلية الحقوق    .7.،ص2003،، ت
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ى العقد11تثمارلالس مع استبعاد التعديالت ، ،الذي يقصد به تثبيت القانون الواجب التطبيق ع
ن الدولة وال يمكن أن تطر  ي املستقبل ب ي مجال ال ، ٔالاطراف ٔالاجنبية الخاصةأ عليه   سيما 

  .12التنمية الاقتصاديةعقود الاستثمار و 
ي الذي يمنح املستثمر ٔالاجن الاستفادة  كما يمكن أن يقصد به  شرط التدعيم التشري
ي عقود و من ٔالا  ن ذلك التشريع يحتوي السيما إذا كا، اتفاقيات الاستثمارحكام الجديدة الواردة 

ى مزايا و  ر للمستثمرع ي حالة و ، ضمانات أك ن ٔالاحكام العقدية وأما  الاتفاقية جود تباين ب
  .13ح امتيازات أفضل للمستثمرتطبق ٔالاحكام ال تمن

ى مستوى التشريعات  ي ع راف املشرع الجزائري صراحة بشرط الاستقرار التشري رغم اع
ي ال حيث نصت عليه ، من القانونيجزائر باعتباره من مبادئ ضمان ٔالا املنظمة لالستثمار ٔالاجن 

ا صياغة املادة  03- 01قمر  مر من ٔالا  15املادة  ،بإدراج 12- 93 رقم رسوماملن م 39ال أعيد بموج
ى أنه ذلك بالنو ، وكذا شرط عدم املساس به، شروط تثبت قانونية العقد ال تطبق ": ص ع

ى الا املراجعات و ي املستقبل ع ي إطار هذا ٔالا ٕالالغاءات ال قد تطرأ  إذا  مر إالّ ستثمارات املنجزة 
ى كل ٔالاحكام  09-16 رقم قانون الوهو ما حرص عليه  ،"طلب ذلك املستثمر صراحة  الذي أل

ى مبدأ عدم رجعية ال، السابقة له ن  من خالل املادة قحيث حافظ ع ي  22وان :" نصها منه التا
ى الاستثمار ال تسري ٓالاثار الناجمة  عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون ال قد تطرأ مستقبال ع

  .."أذا طلب املستثمر ذلك صراحة  املنجز إالّ 
كما ، عند انجاز مشروعهوليخضع للتشريع الساري املفعأن املستثمر ٔالاجن  مما يع 

 .14التنظيمية الجديدة إذ كانت تتضمن مزايا إضافيةستفادة من ٔالاحكام التشريعية و يستطيع الا 
ي مجال الاستثمار تخوف املستثمر من مفاجئته بقواعد ألكن ما  ثبت تقهقر ٔالامن القانوني 

ي كل مرةمعدلة ومكملة بموج ن املالية كما هو ٔالامر  ى الدولة من خاللها ، ب قوان حيث تس

                                                 
ي محمد11 ي مجال الاستثمار ،" ، اقلو ي عقود الدولة  ي املدرجة  املجلة النقدية للقانونالسياسية و "شروط الاستقرار التشري

  .98.،ص2006، جامعة مولود معمري ، ، كلية الحقوق 01عدد، العلوم
ي 12 ي عقود الاستثمار شرو ، الحميدبد عشنتو نيل لمذكرة ، )دراسة تطبيقية لبعض عقود الاستثمار الجزائرية(ط الاستقرار 

ي القانون  ر  ي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق ، شهادة املاجست   .28.، ص2009، ت
ي13 ي الجزائرالحماية القانونية ، عيبوط محند وع ي القانون  ،أطروحةلالستثمارات ٔالاجنبية  ، كلية لنيل درجة الدكتوراه 

رزي وزر، جامعة مولود ممري ، الحقوق    .38.،ص2006، ت
14TRIKI ,Nordine ,« ,la protection  conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie 
, »,RASJEP ,N°02 ,2001 ,p.p.19.20. 
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ى دائما  ر مباشرة كما هو متعوّ إ حيث أثبتت ، هد عليسحب بعض هذه الضمانات بطريقة غ
امهال القانوني الالاستقرار حالة  ي عدم ال من خالل تكريسها ، بمبدأ تجميد النص التشري

ن املالية  الشفةمكانية اللجوء ملمارسة حق إل  ي قوان ى نطاق واسع  ،وذلك 2010و 2009ع
  .0116-10من ٔالامر رقم  46ال عدلت بموجب املادة 0115-09من ٔالامر رقم  62بموجب املادة 

ي أنشأت بموجب املرسوم  بلطحيث  ي علما أن شركة ج ي قضية ج ذا الحق 
ي رقم  رقية الاستثمار 12-93التشري حق الشفة و ، س مبدأ تجميد التشريعالذي كر  املتعلق ب

  .يمما يع أن هذا القانون طبق بأثر رج2009كرس بموجب قانون املالية لسنة 
ى خلفية فرض واناداركو و  كسوناطرامر نفسه بالنسبة لقضية شركة وهو ٔالا  ميسك ع

يالرسوم ع ى بغية إيجاد حو  ى ٔالارباح الاستثنائية بأثر رج اع دون اللجوء إ   .التحكيمل لل
ي ظل تكريس ٔالامر املتخوّ و رقية الاستثمار  09- 16 رقم قانون الف منه  حق هو املتعلق ب

ي ٔالاسهم أو الحصص الاجتماعية املنجزة من قبل أو لفائدة  ى كل التنازالت  الشفعة للدولة ع
  .17ٔالاجانب
 

املساس بسيادة حكم القانون وضمانات :إجراءات اتخاذ قرارات الاستثمار التعقيد من  - ب
 الحريات الحقوق و حماية 

ى ضوء صدور  رقية الاستثمار و  09- 16 رقم قانون الع صدور املراسيم التنظيمية املتعلق ب
ى ترقية الاستثمار ، 18املتعلقة به نجد بأنه تختلف مراكز اتخاذ القرارات املتعلقة باإلشراف ع

ي إطار ٔالا حيث استث املشرع ٔالاجهز ، للقيام ببعض ٕالاجراءات ٕالادارية مر ة املكلفة باالستثمار 
ى تحديد مهامها و ، املتعلق بتطوير الاستثمار من ٕالالغاء 03- 01رقم  ل إنما خوّ لكن دون أن يتو

ي ا 100-17دور املرسوم التنفيذي رقم حيث  تم ص، ذلك للسلطة التنفيذية مارس  5ملؤرخ 

                                                 
ي 01-09ٔالامر رقم 15 ي لسنة يتضمن قانون املا ،2009جويلية  22، مؤرخ  ي 44ر عدد .، ج2009لية التكمي ، صادر 

ي ج( 26/06/2009 ي 53ر عدد .استدراك    ).09/2009/ 13، صادر 
ي ، 01-10ٔالامر رقم 16 ي لس، 2010أوت  26مؤرخ  ي 49ر عدد .، ج2010نة يتضمن قانون املالية التكمي ، صادر 

29/08/2010.  
رقية الاستثمار09-16من القانون رقم  30املادة  أنظر 17   .، مرجع سابق، املتعلق ب
ى غاية  102-17،و1001-1000،17- 17مرسوم تنفيذي رقم : ٔالامر بالنصوص التنظيمية التاليةيتعلق 18 رسوم التنفيذي املإ

ي الجريدة الرسمية  105- 17رقم  ي ، 16عدد املنشورين    .2017مارس  8صادر 
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ي  356- 06ملعدل للمرسوم رقم ا 2017 ر بمثابة القانون ، 2006أكتوبر  9املؤرخ  الذي اعت
ي للوكالة ي مهامها، الداخ ر    . 19وضح مهام وصالحيات هذه الهيئة مع إحداث تغ

رقية الاستثمار 09-16كما نجد أن قانون الاستثمار الجديد رقم    أربعة  قد أنشأ، املتعلق ب
دمات الضرورية إلنشاء املؤسسات مراكز لدى الوكالة تضم مجموع املصالح املؤهلة لتقديم الخ

ي كل من، املشاريع إلنجاز كذا ها وتطويرها و جدمو  رة    :20وتتمثل هذه ٔالاخ
ر املزايا و - ات املختلفة املوضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع مركز تس التحف

  .باستثناء تلك املوكلة للوكالة ،الساري املفعول 
املؤسسات تبطة بإجراءات إنشاء يكلف بتقديم الخدمات املر ، مركز استيفاء ٕالاجراءات-
  .املشاريع وانجاز
  .تطوير املؤسساتيكلف بمساعدة ودعم و ، مركز الدعم إلنشاء املؤسسات-
رقية ٕالاقليمية-   .ةات املحلييمكانٕالا يكلف بضمان ترقية الفرص و، مركز ال
ى جانب ذلك استث   رقية الاستثمار إلغاء أحكام املادة  09- 16 رقم قانون الإ  18املتعلق ب

ى املجلس الوط لالستثمارأنمما يع ، املتعلق بتطوير الاستثمار 03- 01 رقم من ٔالامر   ه أبقى ع
راتي، مع تدعيمه بصالحيات واسعة ى أهم القرارات ٕالاس يمن ع رية املجية و بحيث أصبح  ص

ات الحكومة، لالستثمارات ٔالاجنبية ي ذلك لتوج ى اعتبار ترأسه يكون من طرف ، ويخضع  ع
ي تبعية للحكومة و  اوهو ما يجعل هذ، الوزير ٔالاول  مما يعيق ، ال يتمتع باالستقالليةاملجلس 

ي تفعيل الاستثمار ٔالاجن   .عمله 
ركة ال يساوي مبلغها  الاستفادة من إذ جعل املشرع بموجب ٔالاحكام الجديدة  املزايا املش

ر دينار للموافقة املسبقة من قبل املجلس الوط لالستثمار ،أما الاستفادة 21أو يفوق خمسة مالي
ى  ي أن تكون معدة ع من املزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات الخاصة لالقتصاد الوط ينب

ا ب مع خضوع هذه ، الوكالة ال تتصرف باسم الدولةاملستثمر و ن أساس اتفاقية متفاوض عل
  .22الاتفاقية للموافقة املسبقة من قبل املجلس الوط لالستثمارات

                                                 
ي مارس 100-17من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة  عى مهامها راجلالطالع ع19 وم ، يعدل ويتمم املرس2017، مؤرخ 

ي356-06التنفيذي رقم    .تنظيمهاكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ، يتضمن صالحيات الو 2006أكتوبر  09 ، مؤرخ 
رقية 09-16من القانون رقم  27أنظر املادة 20   .مرجع سابق ،الاستثمار، يتعلق ب
رقية الاستثمار09-16 رقم قانون المن  14طبقا ألحكام املادة 21   . مرجع سابق، ، املتعلق ب
رقية الاستثمار09-16رقم قانون المن  17طبقا لنص املادة 22   .املرجع نفسه،، املتعلق ب
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ي تقدير مدى مالئمة املشروع الاستثماري أحيث نلتمس ب ن الدولة احتفظت بحق التدخل 
أن املشرع أعطى صالحية من حيث تقدير مدى إمكانية الاستفادة من الامتيازات حيث اتضح لنا 

ي منح التخفيضات و  رغم، ٕالاعفاءات خالل إطار زم محدد بخمس سنواتكاملة للمجلس 
ر بصفة فهنا نلتمس هيمنة صالحيات السلطة التنفيذية ، 23وجود الوكالة الوطنية لالستثمار غ

ى صالحيات الوكالةهيمنة عن طريق  ةمباشر  ر تعقيدا ما  هو و ، املجلس ع ، لالستثماراتيعت
ي الجزائر ي و ، ويشكل مظهرا من مظاهر تراجع سياسة تشجيع الاستثمار  تقهقر  ٔالامن القانوني 
ا راجع بوهو ما يجعلنا نقرّ ، مجال الاستثمار من حيث عدم وضوح غاية النصوص والولوج 

ي تشجيع الاستثمار   .سياسة الدولة 
  
  خاتمة

ى مبدأ حرية الاستثمار نه يظل مبدأ أإالّ  ،بالرغم من ٔالاحكام التشجيعية ال تؤكد ع
رخيص من  ى ال محدود إذ قيد املشرع ممارسة بعض النشاطات الاقتصادية بضرورة الحصول ع

رقية الاستثمارا 09- 16 رقم قانون المن  3الجهات املختصة وفقا لنص املادة    . ملتعلق ب
ن الاستثمار و إلغاء قو أن  ،ذلك ىزد ع بجديد من  لم تأتي 09-16 رقم قانون الصدور ان

تعدد املراكز املتدخلة  وإنما زادت التعقيد من حيث، تشجيع الاستثمارحيث تسهيل ٕالاجراءات و 
  .قرارات املتعلقة باالستثمارالي اتخاذ 

ي سياسة تشجيع الا  راجع  ي ظل أحكام هذا القانون نوع من ال ث حي، ستثماركما نلتمس 
ي الجزائرفرض التقيد ٕالاداري إل  الل إلزامية تسجيل الاستثمار من ذلك من خو  ،نجاز الاستثمار 

ي النشاطات املقننة إلزامية الحصول عو ، ستفادة من الامتيازات الجبائيةجل الا أ رخيص  ى ال
ي دراسة الجدوى الاو    .قتصادية من املشروع الاستثماري إدخال البعد البيئ 

                                                 
ى أنها 09- 16من القانون رقم  18حيث تنص الفقرة الثانية من املادة 23 رقية الاستثمار ع يؤهل املجلس الوط :" ملتعلق ب

ى  ى القيمة املضافة املطبق ع ي ذلك الرسم ع لالستثمار ملنح ٕالاعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما 
ي إطار ٔالانشطة الصناعية الناشئة دة ال ملالتنظيم و  عن طريقحسب الكيفيات املحددة ، أسعار السلع املنتجة ال تدخل 

 ".نواتس )05(تتجاوز خمس 
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ى ذلك ي مجال الاستثمار عن طريق تبعية تجسيد تدّخ  ،ضف إ ل السلطة التنفيذية 
رة ي اتخاذ قراراته لهذه ٔالاخ ي دراسة و ، هذا من جهة، املجلس الوط  من جهة أخرى تدخلها 

  .اءات الالزمة لضمان حماية البيئةباتخاذ ٕالاجر الاقتصادية من مشروع الاستثماري الجدوى 
ي ٕالاطار    ي الجزائر إذن هو غياب الاستقرار  القانوني وما يعيق عملية تفعيل الاستثمار 

ي الجزائر و  هو ما يجعله ال يتطابق مع مبدأ ٔالامن القانوني الذي يعد كمعيار أساس لالستثمار 
  .يتحدد من خالله قرار الاستثمار

ي توفف ا  ٔالامن القانوني  ي العالقات و ر رغم ٔالاهمية ال يكتس املراكز حالة الاستقرار 
ي النصوصن ال يتسم التشريع  باملفاجئات و حيث يستلزم أ، القانونية أو برجعية  التضخم 
ن ا، القوان ي الدولة وقواني ي  إالّ ، ٔالامر الذي يزعزع الثقة  أن التشريع الجزائري لم يضع 

تحقيق لضمان تحقيق فعالية الاستثمار و  من العوامل ٔالاساسيةلقانوني الحسبان اعتبار ٔالامن ا
دف تشجيع الاستثمارات لن يكون له  مما يع أن، التدفق الاستثماري  ات  اعتماد معيار التحف

ي تحقيق النتيجة إن كان ذلك يتعا ر سلبيا ما يؤثّ مرض مع مبادئ ٔالامن الاستثماري  أثر ايجابي 
ي الجزائر ى مناخ الاستثمار    .ع
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ي مبدأ إقليمية قانون الضريبة نجاعة   *إنموذجاً العراق تطبيق املبدأ 

 
 )1(شامل سامي عواد

ي املساعد )1( كلية ،مدرس املالية العامة والتشريع املا
 .عراقال،املعارف الجامعة
روني ريد ٕالالك   shamelsami69@gmail.com: ال

  :امللخص
ي ما ندفعه لقيام مجتمع متمدن،  ى واجهة الضرائب  وانطالقًا من هذا الشعار املوجود ع

ي مدينة واشنطن، ومن هذا املقام يعد  ي الواليات املتحدة الامريكية  مدخل دائرة الضرائب 
ى إقليمها، يالزم من حيث املكان هذه  التشريع الضري مظاهرًا من مظاهر سيادة الدولة ع

ى إقليمها وال يتعدى  السيادة ا ع ا، حيث تباشر الدولة سياد فال يتعدى سريانه نطاق سريا
ي  ي أن تعتمد  ذلك حدودها وإال اصطدمت بسيادة دولة أخرى ؛ وعليه يكون لكل دولة الحق 
ا ويخدم اقتصادها بحسب طبيعة  ا الضابط الذي تراه منسجمًا مع سياس فرض ضرائ

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تتفاعل هذه الظروف مع  وفلسفة نظامها وظروفها
ي مدى قناعة الدولة بتحقيق أهدافها  ي مختلف املجاالت، وينعكس هذا  التطورات الحاصلة 
ن أو مجموعة مبادئ  ي بتب مبدأ مع ى الواقع العم ا إ من خالل مجاراة هذه التطورات وترجم

ا ذلك، وهديا ملا تقد ى دستورها بإحاطة تحقق  ي الدؤوب مستندة إ م تقوم ٕالادارة املالية بالس
حماية وتنظيم خاص ملبدأ اقليمية الضريبة ألن املهمة الرئيسية للسلطة املالية تتعلق بتحديد 
ا من قبل الدولة ملصلحة الخزينة العامة من أجل تحقيق  ٕالايرادات ال يستوجب الحصول عل

ر املرافق العامة بانتظام الاشباع للحاجات العامة ى س   .واملحافظة ع
بحثنا يتعلق بإقليمية قانون الضريبة لذا سيكون محور حديثنا عن النطاق املكاني  وبما أّن 

ي  ي املبحث ٔالاول كمبحث تمهيدي ثم نتناول مفهوم إقليمية قانون الضريبة  لقانون الضريبة 
ي املبحث الثالثاملبحث الثاني ومن ثم نتناول تطبيقات مبدأ إقل ي العراق    .يمية قانون الضريبة 

 :الكلمات املفتاحية
ي العراق    مبدأ إقليمية، قانون الضريبة، تطبيقه 

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 14/04/2019، تاريخ مراجعة املقال 30/01/2019تاريخ إرسال املقال *
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The Effectiveness of the Principle of Territorial Tax Law, its Application in Iraq 
Abstract : 

Taxes are defined as what we pay for establishing a civilized society. 
Proceeding from this definition (that is found on the façade of Tax Services in the 
United States of America) and in the regard of this connection, the tax legislation is 
considered as one of the manifestation of state sovereignty over its territory and stays 
in terms of location with this sovereignty and does not exceed its effectiveness. The 
State imposes its sovereignty over its territory and should not exceed its borders so as 
not to collide with the sovereignty of other states. Accordingly, each state has the 
right to adopt suitable taxation rules which it sees appropriate with its politics and 
useful for its economy depending on the nature and philosophy of its system and 
economic, social and political conditions. These conditions definitely interact with 
the developments in various areas. This interaction is reflected in the believing of a 
state in achieving its goals through coping with these developments and translating 
them into reality by adopting certain principle(s) that could be helpful in achieving 
those goals. 

In the view of the above, the financial administration (depending on its 
constitution) strives constantly to make special protection and regulation of the 
principle of tax territoriality because the main task of the financial administration is 
related to determine the incomes that should be obtained by the state for The State 
Treasury to satisfy the public needs and maintain the functioning of the public 
services.  
Since this research is concerned with the territoriality of tax law, the main point of 
the study is the spatial scope of tax law in the first chapter as a preliminary study. The 
second chapter deals with the concept of territoriality of tax law. Then the third 
chapter deals with the applications of the principle of territoriality of tax law in Iraq. 
Keywords: 
Regional principle ''Tax Law'' Application in Iraq. 

L'efficacité du principe de la territorialité de la législation fiscale et son 
application en Iraq 

Résumé: 
Les impôts sont définis comme étant ce que nous payons pour établir une société 

civilisée. Partant de cettedéfinition (qui se trouve sur la façade des services fiscaux 
aux États-Unis d'Amérique), la législation fiscale est considérée comme l'une des 
manifestations de la souveraineté de l'État sur son territoire et reste en termes de lieu 
avec cette souveraineté et ne dépasse pas son efficacité.  

L’État impose sa souveraineté sur son territoire et ne doit pas dépasser ses 
frontières pour ne pas entrer en conflit avec la souveraineté d’autres États. En 
conséquence, chaque État a le droit d'adopter des règles fiscales qu'il juge appropriées 
avec sa politique et utiles pour son économie en fonction de la nature et de la 
philosophie de son système et des conditions économiques, sociales et politiques. Ces 
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conditions interagissent définitivement avec les développements dans divers 
domaines. Cette interaction se traduit par la conviction d'un État d'atteindre ses 
objectifs en tenant compte de ces développements et en les traduisant dans la réalité 
en adoptant certains principes qui pourraient être utiles pour atteindre ces objectifs. 

Au vu de ce qui précède, l’administration financière (selon sa constitution) 
s’efforce en permanence d’accorder une protection et une réglementation spéciales au 
principe de la territorialité fiscale, car la tâche principale de l’administration 
financière consiste à déterminer les revenus que devrait obtenir l’Etat pour que le 
Trésor public réponde aux besoins du public et maintienne le fonctionnement des 
services publics. 

Comme cette recherche concerne la territorialité du droit fiscal, l’objet principal 
de l’étude est la portée spatiale du droit fiscal dans le premier chapitre entant 
qu’étude préliminaire. Le deuxième chapitre traite du concept de territorialité du droit 
fiscal. Ensuite, le troisième chapitre traite des applications du principe de territorialité 
du droit fiscal enIrak. 
Mots clés: 
Principe régional "Droit fiscal" Application enIrak. 
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  مقدمة 
ي أي  ي ذلك شأن التشريع  يعد التشريع الضري مظهرا من مظاهر سيادة الدولة شأنه 

 ، ة يالزم من حيث املكان هذه السيادفرع من فروع القانون ٔالاخرى لذا فانه، أي التشريع الضري
ا   .فال يتعدى سريانه نطاق سريا

ى إقليم أفكما  ى جميع إقليمها وال تتعدى حدود هذا ٕالاقليم إ ن سيادة الدولة تباشر ع
ن فيه جميعا ى إقليمها كله ملزما القاطن  ،دولة أخرى كذلك تشريع الدولة الضري يسري ع

ى سيادة دولة أخرى  وان ما . ويقف عند حدود هذا ٕالاقليم فال يلزم وراءه وإال ُعدَّ ذلك اعتداًء ع
ي شأن مبدأ إقليمية القانون من قواعد وما يرد عليه من  ي علم أصول القانون  يقال 

ن الضرائب من حيث املبدأ  ي شأن إقليمية قوان   .استثناءات هو نفسه ما يقال 
ى أوسع مدى ن كل دأونجد  ا من حيث فرض الضرائب ع ي مباشرة سياد ولة تحاول 

هذا التنازع الذي ال ، مستطاع مما يفسح املجال لتنازع الشرائع الضريبية التابعة لدول مختلفة
ن الذي ينشأ نتيجة لكون القانون  ن القوان ي فيما ب يعدوا أن يكون لونا من ألوان التنازع الدو

تلك السيادة ال ال تزال الدول تباشرها دون قيد إال ما ترتضيه ، دة الدولةمظهرا من مظاهر سيا
ي  م به باتفاق دو ي أو تل ى الرغم مما يجري ٓالان من . فتخضع له بموجب تشريع داخ وهذا ع

ي عهد القطب الواحد ى إليه الدول املسيطرة  هذه املحاوالت ، محاوالت تدويل القانون الذي تس
  .1ا ٓالان تحت مسم العوملة ال يروج له

ن مبدئي  وإذا كان الجمع بالنسبة لسريان قواعد القانون الخاص الوط من حيث املكان ب
ن الخاصة التابعة لدول مختلفة فأن جمع  ،ٕالاقليمية والشخصية يفسح املجال لتنازع القوان

ن ٔالاخذ بنظم وضوابط ضريبية مختلفة من ناحية ين هذه النظم وتبا ،الدولة الواحدة ب
ى تنازع الشرائع الضريبية التابعة لهذه  ،والضوابط باختالف الدول من ناحية أخرى  يؤديان إ

ي  ى إخضاع الوعاء الواحد للضرائب أو للضريبة املماثلة  ا ٔالامر الذي قد يؤدي إ الدول فيما بي
ر من بل   .د وهو ما يعرف باالزدواج الضريأك

                                                 
ي اشتقت بالعربية من توحد العالم  1 ي التسعينات من القرن العشرين وهو ترجمة ملصطلح انكل العوملة مصطلح انتشر 

ر سياس واقتصادي  ى قرية . بتوحد املؤثرات الثقافية والحضارية وما ينتج عن ذلك من تأث وبمع آخر تحويل العالم إ
رة وتتم السيطرة عليه من قبل دولة القطب افت الدول القومية  صغ الواحد وسيادة النظام العالم الواحد وبذلك ت

  .وتضعف فكرة السيادة الوطنية 
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نإن للقانون الضري كما ل رهمن فروع القانون نطاق مكاني يحدده إقليم الدولة، : ٔالاول 1غ
ى التصرفات والوقائع ال : والثاني  زماني يحدده تاريخ صدور القانون حيث ال تنصرف آثاره إال ع

ى املا    .تتم بعد صدوره دون أن تنسحب هذه ٓالاثار ع
حديثنا عن النطاق املكاني وبما أن بحثنا يتعلق بإقليمية قانون الضريبة لذا سيكون 

ي  ي املبحث ٔالاول كتمهيد للموضوع ثم نتناول مفهوم إقليمية قانون الضريبة  لقانون الضريبة 
ي املبحث الثالث ي العراق    .املبحث الثاني وتطبيقات مبدأ إقليمية قانون الضريبة 

  
  النطاق املكاني لقانون الضريبة: املبحث ٔالاول 

ا يعد القانون الضري  كما أسلفنا احد مظاهر سيادة الدولة، حيث تباشر الدولة سياد
ى إقليمها وال يتعدى ذلك حدودها وإال اصطدمت بسيادة دولة أخرى ؛ وعليه يكون لكل دولة  ع
ا ويخدم اقتصادها  ا الضابط الذي تراه منسجمًا مع سياس ي فرض ضرائ ي أن تعتمد  الحق 

فها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تتفاعل هذه بحسب طبيعة وفلسفة نظامها وظرو 
ي مدى قناعة الدولة  ي مختلف املجاالت، وينعكس هذا  الظروف مع التطورات الحاصلة 
ن أو  ي بتب مبدأ مع ى الواقع العم ا إ بتحقيق أهدافها من خالل مجاراة هذه التطورات وترجم

ا ذلك، وأيًا كانت ا الدولة فإن ما تعتمده من  مجموعة مبادئ تحقق  ررات ال تستند إل امل
ن للخضوع لضريبة الدخل ال يخرج عن ثالثة مبادئ أساسية  ى جميع املكلف ر وتطبقها ع معاي

  :ي
  .مبدأ التبعية السياسية . 1
  .مبدأ التبعية الاجتماعية . 2
  ).إقليمية املصدر ( مبدأ التبعية الاقتصادية . 3
  

  مبدأ التبعية السياسية: ل املطلب ٔالاو 
ى الرابطة  ا استنادا إ ى جميع مواطن وفقا لهذا املبدأ يكون لكل دولة أن تفرض الضريبة ع

ي رابطة الجنسية أي  ى كل من يحمل : السياسية والقانونية ال تربط الفرد بالدولة و ع

                                                 
 . 243، ص 1987يونس احمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، .  1
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رهم من رعايا الدول ٔالاخرى بغض النظر عن موقع أ  1موالهم أو مكانجنسية الدولة دون غ
ن أينما تكون ويالحق  مزاولة نشاطهم، وبذلك يدرك التشريع الضري الوط أموال املواطن

ى ارض دولة أخرى    .نشاطهم أينما يزاول ح ولو كان ع
ى أي اعتبار  ا الذي يعلو ع ى مواطن ا ع ي سياد ى حق الدولة  ويأتي هذا املبدأ استنادًا إ
ا  امات والواجبات وم م باملقابل الال رتب عل آخر ما دامت توفر لهم الحقوق والحماية، في

ام بدفع الضريبة    .2الال
ن املو  ى أساس انه يقوي الصلة ب رر البعض ٔالاخذ به ع اطن ودولته ويبقيه مرتبطًا كما ي

ا، وقد تلجأ إليه بعض الدول عمدًا لتحقق أهداف اقتصادية  ي تحمل أعبا ا ما دام يساهم 
  .3معينة كالحد من هجرة رؤوس ٔالاموال الوطنية للخارج 

وقد تعرض هذا املبدأ لالنتقاد من حيث انه يتعارض مع حقوق وسلطات الدول ٔالاخرى 
ى أقاليم دول أخرى يادة الدو ألنه يمد س ى . لة إ ن الجنسية فكرة سياسية قد تضعف أإضافة إ

ي لذلك ال تصلح اساسا ثابتا ينظم سريان الضريبة وفقا له كما أن 4. حينا وقد تقوى حينا آخر و
ي تعقيب  ى أساس الجنسية أن يضع العراقيل أمام السلطة املالية  من شأن فرض الضريبة ع

ن ومراقب ن دولة الجنسية ودولة موقع املال دخول املكلف ي الخارج وليس ب ا إذا كانت 
ر مشكلة الازدواج الضري  ى أساس فكرة الجنسية يث را فان سريان الضريبة ع معاهدات، وأخ
ى إعفاء  ي دول أخرى، ويؤدي إ ى مواط الدولة الذين هاجروا وتوطنوا  وال سّيما بالنسبة إ

ي هذه ال ن  ر من ٔالاجانب املقيم ى الرغم من أن هؤالء يتمتعون بخدمات الدولة أك دولة ع
ي الوقت الحاضر ال  ى الرغم من هذه الانتقادات إاّل أن توجه التشريعات  ا املهاجرين، وع مواطن
ى  ر تطبيقه أية صعوبة بالنسبة إ ر أخرى، وال يث ى جانب معاي ذا املبدأ وإن كان إ يغفل ٔالاخذ 

                                                 
ي القانون . 1 ي الخاص، الجنسية واملوطن ومركز ٔالاجانب وأحكامه  ي الداودي وحسن محمد الهداوي، القانون الدو غالب ع

، ص وري، بغداد، شارع املتن ي، الناشر مكتبة الس  .30العرا
ي واملقارن، أطروحة دكتوراه .  2 ي التشريع العرا ى كلية الحقوق، عبد الحسن هادي صالح، إقليمية ضريبة الدخل  مقدمة إ

 . 80، ص1982جامعة القاهرة، 
ي رقم .  3 ي ظل قانون ضريبة الدخل العرا ر التجارية  ى أرباح املهن غ  113ناهدة عبد الغ محمد العزاوي، الضريبة ع

ى كلية القانون جامعة بغداد، 1982لسنة   .  30، ص 2006، رسالة دكتوراه مقدمة إ
ى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار مطابع عبد العال الصكبا.  4 ركات، رسالة دكتوراه مقدمة إ ى ال ن، الضرائب ع

 .209، ص1963الشعب، 
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ر ) الشركات(ٔالاشخاص املعنوية  ى أحد املعاي ما دامت الشركة تحمل جنسية الدولة، استنادًا إ
  .ال تحدد ذلك

  
  مبدأ التبعية الاجتماعية: املطلب الثاني

ى مبدأ التبعية الاجتماعية  وفقا لهذا املبدأ يكون للدولة أن تفرض الضريبة استنادا إ
توطن، وإما بصورة إقامة، أي أن والذي ُيقصد به ارتباط الشخص بدولة ما، إما بصورة 

ي تحمل ٔالاعباء والتكاليف العامة  ي دولة معينة، يجب عليه أن يساهم  الشخص الذي يعيش 
ى دخول  مقابل قيام الدولة بحماية شخصه وأمواله، ومن حق الدولة فرض الضريبة ع

ا بصرف النظر عن مصدر الدخل  ن ف   .ٔالاشخاص املقيم
  

ي بلد ما مع توافر نيـة الاستقرار : املوطنيقصد ب :املوطن: أوال املكان الذي يقيم فيه الشخص 
رط فكرة املوطن توف. والبقاء فيه  ن يتمثل الركن ٔالاول وتش ن مهم ٕالاقامة الدائمة ي : ر ركن

ي بلد ما، حيث إن وجود الشخص بشكل عابر ليس من شانه أن يجعل هذا البلد  للشخص 
ي إقامته مؤقتة  ئ روابط . موطنًا له الن وجوده فيه كان عرضًا وبالتا كما أن هذه ٕالاقامة ال تن

ى هذا الشخص ي توافر : أما الركن الثاني فيتمثل  ،اقتصادية يمكن بمقتضاها فرض الضريبة ع
ي ذلك البلد والعودة إليه كلما ابتعد عنه أو غادره    .نية البقاء والاستقرار 

ر كاٍف لالعتماد عليه كأساس وحيد لفرض  وقد تعرض مبدأ املوطن للنقد مما يجعله غ
ى خضوع كافة أموال املتوطن لضريبة  ى الدخل، حيث يؤدي تطبيق هذا املبدأ إ الضريبة ع

ى املساس بسيادة  الدخل سواء كانت متأتية من داخل الدولة أو من خارجها مما يؤدي إ
رتب عليه عدم خضوع ٔالاموال ال  ى أن تطبيق هذا املبدأ ي واستقالل الدول ٔالاخرى، إضافة إ

ن لضريبة الدخل ر متوطن ى حدوث الازدواج الضري ،يمتلكها أشخاص غ   1كما انه يقود إ
ا :ٕالاقامة: ثانيا ي الدولة مع توافر نية البقاء داخلا ويقصد  ي للفرد  ملدة من  هالوجود الطبي
ن هما أي ، أالزمن ى ركن ي ونية البقاء أو ٕالاقامة الدائمة : ن ٕالاقامة تقوم ع . الوجود الطبي

ن الوجود املادي للفرد داخل حدود الدولة يعد مسوغًا لفرض الضريبة عليه، أما وهذا يعنيأ
  .2للضريبة اخضعيجعله فال بصورة عابرة  هوجود

                                                 
ي، .  1 ي القانون العرا   .وما بعدها 27، ص مرجع سابقعبد الحسن هادي صالح، إقليمية ضريبة الدخل 
ي، وزارة.  2 ي والبحثالتعليم الع طاهر الجنابي، علم املالية العامة والتشريع املا ، جامعة بغداد ا   . 190، ص العلم
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ذا املبدأ كأساس لفرض الضريبة رير ٔالاخذ  أن تطبيقه يتالءم  ؛ومن الحجج ال قيلت لت
ن يسمح للدولة بمعرفة كافة أالضريبة حيث مع فكرة شخصية  ي بلد مع ن إقامة املكلف 

  .أمواله ومن ثم مراعاة ظروفه الشخصية والعائلية 
رير هذا املبد ي دولة معينة يتمتع بحماية كاملة لشخصه كما قيل لت أ أن الفرد الذي يقيم 

ي تحمل ٔالاعباء املالية،  ،وأمواله وتقديم التسهيالت لتنمية أمواله ن عليه املساهمة  لذلك يتع
رره فكرة التضامن : كذلك قيل  ا هو أمر ت ي نفقات الدولة ال يقيم ف إن مشاركة الفرد املقيم 
ي   .الاجتما

ى خارج  ى منع هجرة رؤوس ٔالاموال الوطنية إ ى هذا املبدأ يؤدي إ ى أن الاعتماد ع إضافة إ
 .1الدولة

ا  ريرات ال قيلت لدعم هذا املبدأ فقد وجهت له عدة انتقادات م ن أ: ورغم كل هذه الت
ى ٔالارباح ال تتولد من استثمار رؤوس ٔالا ليه الاعتماد ع ى عدم فرض الضريبة ع ي يؤدي إ موال 

ي الخارج، كما  ن هذا املعيار ال يتسم بالثبات ألنه أداخل الدولة من قبل أشخاص يقيمون 
ر محل  رب من الضريبة املفروضة علـى دخله من خالل تغي بإمكان الشخص املكلف وبسهولة ال

ى ظهور الازدواج الضري    .إقامته، وفوق هذا كله يقود تطبيق هذا املبدأ إ
ي اغلب إال انه و  رغم كل هذه الانتقادات ال وجهت لهذا املبدأ فانه ال يزال واسع الانتشار 

  .التشريعات الضريبية 
  

  )إقليمية املصدر (التبعية الاقتصادية : املطلب الثالث
، ومبدأ التبعية الاجتماعية يقوم  ى الوالء السياس إذا كان مبدأ التبعية السياسية يقوم ع

ى الوالء  ي، فان مبدأ التبعية الاقتصادية يقو ع ى الانتماء الاقتصادي للدولةالاجتما أي  ،م ع
ن شخص ما ودولة أ ى الروابط الاقتصادية ب ن فكرة التبعية الاقتصادية تقوم باألصل ع

ي إقليم  ،2معينة ى مدخوالت الشخص املتحققة  وتكون هذه الروابط أساسًا لفرض الضريبة ع
  .الدولة 

                                                 
ى كلية القانون جامعة املوصل، .  1 ر مقدمة إ ى ٔالاشخاص املعنوية، رسالة ماجست زينب منذر جاسم، ضريبة الدخل ع

  . 127و 126، ص 2004
ى نقل ملكية العقار أو نقل حق التصر .  2 ي رقم سوزان عثمان قادر، الضريبة ع ي ظل قانون ضريبة الدخل العرا ف فيه 
ى كلية القانون، جامعة بغداد،  1982لسنة ) 113( ر مقدمة ا   .60، ص2006املعدل، رسالة ماجست
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الفرد بالدولة قد تتخذ شكاًل من أشكال العالقة الاقتصادية، هذه العالقة قد  إن عالقة
تضيق وقد تتسع، فقد يكون لهذا الفرد عالقة اقتصادية بالدولة بصفته منتجًا، وقد نجدها 
ي تلك الدولة، وقد يرتبط الفرد بالدولة بوصفه  لكًا  تتسع بحيث يكون الفرد منتجًا ومس

لكًا أي ال يسا الك مس ي العملية ٕالانتاجية فيعامل هنا بصفته مقيمًا حيث يرتبط الاس هم 
  .باإلقامة 

وفقا لهذا املبدأ فان أساس فرض الضريبة هو وجود ٔالاموال ضمن الحدود ٕالاقليمية 
ى إقليم تلك الدولة أو ال،  للدولة، بصرف النظر عما إذا كان أصحاب هذه ٔالاموال موجودين ع

ى عنصر املال والربح املتحقق منه سواء كانوا من موا ا أم ال، بمع أن هذا املبدأ يركز ع طن
ي انه تطبيق لسيادة الدولة  ا، ويجد هذا املبدأ أساسه  ووجوده داخل إقليم الدولة أو تحققه ف
ام صاحب املال بأي وصف يتخذه قبل الدولة صاحبة ٕالاقليم  ا كما أنه يأتي من ال ى أراض ع

ا من حيث الخدمات ال تقدمها مرافقها والحماية لتلك ٔالاموال فمن ال وفرت  ألمواله رعاي
ر تلك الخدمات،  ي ٔالاعباء ال تتحملها تلك الدولة إلدارة هذه املرافق وتوف ى أن تسهم  باب أو
ى مراقبة هذه الدخول، وهذا  رها ع ر قدرة من غ فضاًل عن أن هذه الدولة وحدها تكون أك

  .مع الاعتبارات ٕالادارية والعملية يتالءم 
ى هذا املبدأ عدة انتقادات أبرزها  ى : وقد وجهت إ أنه يحقق الازدواج الضري بالنسبة إ

ي عدة دول مما يعيق تداول ٔالاموال وحرية انتقالها، حيث تتعدد  ر استثماراته  املكلف الذي تك
ا املمول أمو  اله مما يشكل عبئًا عليه، وان كان البعض الضرائب بتحديد ٔالاماكن ال يستثمر ف

ى هذا  ى دفع : يرد ع ر لديه ع ى مقدرة أك ر إ ر من دولة يش ي أك أن تعدد أوجه نشاط املمول 
ى إفالت مواط الدولة  ي دولة واحدة، كما انه يؤدي إ ركز نشاطه  الضريبة من ذلك الذي ي

الخضوع للضريبة لكن هذا يرد عليه أيضًا املوجودين خارجها وأموالهم املتحققة خارجها من 
ا اعتداء  ى إقليمها والذي يشكل املساس  ا هذه ٔالاموال بالسيادة ع بحق الدول ال ُوجدت ف

  .1عليه
  
  
  

                                                 
ى ٔالاشخاص املعنوية، .  1   .128، ص مرجع سابقزينب منذر جاسم، ضريبة الدخل ع
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  تأصيل مبدأ إقليمية قانون الضريبة: املبحث الثاني
ره من فرع القانون يشكل احد مظاهر سيادة  الدولة ال ملا كان القانون الضري أسوة بغ

ى أقاليم الدول ٔالاخرى  ي حدود إقليمها دون أن تمتد إ فان نطاق سريان هذا القانون ال  ،تنحصر 
ى سيادة الدول ٔالاخرى  ،يتعدى حدود إقليم الدولة وبذلك ينشأ  ،وإال عد ذلك بمثابة اعتداء ع

ي إقليم الدول ن  ى جميع ٔالاشخاص املقيم اما عاما ع ى جميع ٔالاموال القانون الضري ال ة وع
ي هذا ٕالاقليم ر عنه بمبدأ إقليمية القانون الضري بحيث ، ؤالانشطة الواقعة  وهو ما يع

ي كل ما يتصل بتطبيق هذا  ى كل من ٕالادارة الضريبية والسلطة القضائية مراعاته  يستوجب ع
  .القانون الضري وكل ما تثار بصدده من تنازع 

  
  دأ إقليمية قانون الضريبةمفهوم مب: املطلب ٔالاول 

ى إقليمها وال تتعدى حدود ه ا ع ى إقليم دولة أخرى إن الدولة تباشر سياد  ،ذا ٕالاقليم إ
ر من حدود ٔالارا التابعة لها، فال يمكن  ى أك بمع آخر إن سلطان الدولة ال يمكن أن يمتد إ

ى مهنة أو عم ي العراق أن تفرض ضريبة ع ي بلد آخر قام به مثال للسلطة املالية  ل أو نشاط 
ا يسم شخص يتبع جنسية هذا البلد ٔالاجن من دون أن يكون له صلة بالعراق، وهذا م

ى تعريف مبدأ إقليمية قانون الضريبة ثم . بإقليمية القانون الضري ي هذا املطلب إ وسنتطرق 
  .تقدير مبدأ ٕالاقليمية 

  
  قانون الضريبةتعريف مبدأ إقليمية : الفرع ٔالاول 

ا كالنواة مبدأ النخل ء أوله ومادته ال يتكون م ا كالحروف مبدأ  ،مبدأ ال ركب م أو ي
ا  ،الكالم ومبادئ العلم أو الفن أو الخلق أو الدستور أو القانون وقواعده ٔالاساسية ال يقوم عل

ا   .1وال يخرج ع
ه بقعة محددة أو ح من ٔالارض يستقر مشتقة من لفظ ٕالاقليم والذي يراد ب ٕالاقليميةأما 

  .2عليه شعب الدولة ويمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم
ي إقليم الدولة ال أصدرته وال  ، أن يعمل بقانون الضريبة  ويراد بإقليمية القانون الضري

ى ٕالادارة الضريبية. يتعدى حدودها، حيث ال سلطان لتلك الدولة فيما وراء حدودها ن ع  ويتع

                                                 
 .  1/42، 1972يق مجمع اللغة العربية، طبعة إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، دار الدعوة، تحق.  1
ي مصر، . د.  2 ي النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني    . 27، ص 2004عبدالغ بسيوني، الوسيط 
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ي كل ما يتصل بتطبيق هذا القانون الضري وكل ما يثار بصدده  والسلطة القضائية مراعاته 
  .من تنازع 

ا،  ى الدخل الذي ينشأ ف ي فرض الضريبة ع وبموجب مبدأ ٕالاقليمية يكون للدولة الحق 
ى  ،بغض النظر عن مكان وجود صاحب الدخل أو جنسيته بعبارة أخرى إن نشوء الدخل ع

ى ذلك الدخل من قبل تلك الدولة  إقليم أي انه . دولة ما يعد سببًا كافيًا لفرض الضريبة ع
ى أرض الدولة إلخضاعها  ى مجرد وجود ٔالاموال أو إنتاجها أو مجرد تقديم الخدمات ع يرتكز ع

ى محل الضريبةف، للضريبة   .هو ال يعتمد إال ع
رةإن عالقة الفرد بالدولة قد تتخذ شكاًل من أشكال العالقة الاقتصادية، هذه  قد  ٔالاخ

تضيق وقد تتسع، فقد يكون لهذا الفرد عالقة اقتصادية بالدولة بصفته منتجًا، وقد نجدها 
ى  ي تلك الدولة، ويالحظ هنا أن هذه العالقة اقرب إ لكًا  تتسع بحيث يكون الفرد منتجًا ومس

م  عالقة ي العملية . رعايا الدولة بدول لكًا أي ال يساهم  وقد يرتبط الفرد بالدولة بوصفه مس
الك باإلقامة    . 1ٕالانتاجية فيعامل هنا بصفته مقيمًا حيث يرتبط الاس

ي أواخر القرن التاسع عشر، عندما نادى به الكاتب ٔالاملاني جورج  ظهر هذا املبدأ 
ن من باعتبار أن الضريبة بم2شانز ي توزيع ٔالاعباء املالية ب وجب هذا املعيار تحقق العدالة 

ي النشاط الاقتصادي للدولة، كما انه يأتي كحل ملسائل الاختصاص الضري    .يساهمون 
روة املنقولة واتجاه عوامل  ي امليدان الاقتصادي لل و بدأ العمل به منُذ أصبحت الصدارة 

راء الاقتصادية ال  ،املنقولة نحو التدويلٕالانتاج وخاصة رؤوس ٔالاموال  حيث تبنت لجنة الخ
ي تقريرها الذي قدمته للعصبة عام  ا عصبة ٔالامم املتحدة هذا املبدأ  ، وقد أورد 1923شكل

                                                 
ي رقم .  1 ي قانون ضريبة الدخل العرا ر املقيم  ري إبراهيم مراد، املعاملة الضريبية للشخص غ ، رسالة 1982لسنة  113خ

ى كلية القانون، جامعة بغداد،  ر مقدمة ا   . 69، ص 2004ماجست
ي سنة .  2 ، حيث قّسم العناصر ال يمكن أ: ي مقالة بعنوان 1892كان ذلك  ام الضري ى الال ام الضري إ ن تحدد الال

  : ثالثة عناصر
ي وقت ما: أ ي ٕالاقليم  ر . تواجد الشخص  رر فرض الضرائب املباشرة وذلك لتغ هذا العنصر يكون كافيًا بالنسبة لألجانب لي

ن وعدم استقرارهم   . املكلف
ر أن هذا العنص: ٕالاقامة: ب ن ملدة من الزمن غ ي إقليم مع ن من معناه تواجد الشخص  ر املقيم ى إفالت غ ر قد يؤدي إ

ي دولة املصدر   . ٔالاجانب من ٕالاخضاع للضريبة الذين يستثمرون أموالهم داخل ٕالاقليم مما يوجب إخضاعهم للضريبة 
  . الجنسية: جـ

ي تفصيل ذلك   . 253، ص مرجع سابقيونس احمد البطريق، : ينظر 
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ي تقريرهم أن التبعية الاقتصادية ال تربط املكلف بدولة ما تتخذ إحدى الصور الثالث  راء  الخ
يالتالية ال تمثل عنا   :1صر التبعية الاقتصادية و

ى ٕالايرادات : موقع املال. 1 ي فرض الضريبة ع ا املال، الحق  يكون للدولة ال يوجد ف
ا ي إنتاج إيرادا   .الناجمة عن استغالل هذه ٔالاموال، كون ذلك املال يشكل العنصر الرئيس 

ي دولة ما يكون سببًا لنشوء: امتالك املال. 2 ن  إن إنتاج الدخل  عالقة اقتصادية ب
ى املصدر الذي نجم عنه الدخل رة تمثل ٕالادارة ال تسيطر ع   .الشخص والدولة، باعتبار أن ٔالاخ

الك املال. 3 ي : اس ا أمواله و ن الشخص والدولة ال ينفق ف تقوم العالقة الاقتصادية ب
  .دولة ٕالاقامة أو املوطن

  
  ٕالاقليميةتقدير مبدأ : الفرع الثاني

ى عديد من ر إ ي نفس الوقت هناك املزايا ال  يمكن أن نش ترتبط بمبدأ ٕالاقليمية، لكن 
  .الانتقادات ال وجهت إليهالعديد من 

  
ي حق مبدأ ٕالاقليمية عدد من املزايا أهمها ٓالاتي ذكرهاؤ: مزايا مبدأ ٕالاقليمية: أوال   :قيلت 

إن القانون الضري كأي قانون تصدره الدولة، ٔالاصل فيه أن يطبق مكانيًا، فهو يعد مظهرًا . 1
ا  ى إقليم ا ع أما القول بخالف ذلك أي بتجاوز هذا القانون حدود الدولة، . من مظاهر سياد

اك سيادة دولة أخرى  ى ان   .2فانه يؤدي إ
ي مراقبة الدخول  إن هذا املبدأ يتناغم مع اعتبارات الدولة. 2 ٕالادارية، حيث يكون لها القدرة 

ا، ولذلك تستطيع الدولة مراقبة نشاط املكلف ومدى ما ينشأ من دخل  الناجمة داخل إقليم
اماته الضريبية بما لها من  ى أداء ال يخضع للضريبة وكذلك تستطيع الدولة إجبار املكلف ع

ا ي تطبيق قواني ي    .3داخل حدودها ٕالاقليمية سيادة إقليمية وحق طبي
ي إذا تبنت الدول هذا . 3 ذا املبدأ يمنع من حصول ظاهرة الازدواج الضري الدو إن العمل 

املبدأ لوحده كأساس لتحديد نطاق سريان الضريبة، الن املشكلة تحصل عندما تأخذ الدول 
                                                 

ى دخل ا. 1 ي قيصر يح جعفر، إقليمية الضريبة ع ي القانون العرا ى )دراسة مقارنة ( لشركات  ر مقدمة ا ، رسالة ماجست
  . 60، ص2000كلية القانون، جامعة بغداد، 

ي، . د.  2 ي القانون العرا  .307، صمرجع سابقعبد الحسن هادي صالح، إقليمية ضريبة الدخل 
ى نقل ملكية العقار أو نقل حق التص. 3 ي رقم سوزان عثمان قادر، الضريبة ع ي ظل قانون ضريبة الدخل العرا رف فيه 
 . 61، صمرجع سابقاملعدل،  1982لسنة ) 113(
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ر مختلفة عند تحديد نطاق سريان الضريبة، كأن تأخذ دولة ما بمع يار الجنسية، وأخرى بمعاي
  .بمعيار ٕالاقليمية 

عندما يزاول املكلف نشاطه الاقتصادي، فانه يستفيد من الخدمات ال تقدمها دولة موقع . 4
ن  ي يتع ى الدخل وبالتا املال من خالل مرافقها العامة وحماية الدولة ألمواله ألجل الحصول ع

ي تحمل ٔالاعباء العامة ال تقع  ا دفع الضريبة املستحقة عليه أن يساهم  ى عاتق الدولة م ع
  . 1عليه
كما إن ملبدأ ٕالاقليمية مزايا فقد وجهت له عّدة انتقادات أبرزها  :انتقادات مبدأ ٕالاقليمية: ثانيا

ي   :ما ي
ي فرض الضريبة، إال انه . 1 ى حق دولة مصدر الدخل  ى الرغم من إن معيار ٕالاقليمية يؤكد ع ع

امات تجاه ال يكفي وحده  م ال ي الخارج يقع عل لفرض الضريبة، فالوطنيون الذين يقيمون 
م  ا مع كو ا بصرف النظر عن محل أموالهم حيث ينعمون بحماي م ال ينتمون إل دول

  .2يعيشون خارجها
ي دولة موقع املال لم يكن  ى هذا الانتقاد بان الدخل املتحقق  ويرد أنصار مبدأ ٕالاقليمية ع

ي تكوينهلد ى مجتمع موقع املال وهو املجتمع الذي نمت , ولة الجنسية الفضل  بل الفضل يعود إ
ى هذا الدخل  فيه تلك ٔالاموال، فليس من العدل أن تقوم دولة الجنسية مثال بفرض الضريبة ع

ا  ن مواطن ا وب ي الخارج بحجة وجود هذه الرابطة السياسية بي   .املتحقق 
ا وكذلك ونتيجة القول أن  ي ال تتكفل بحماية الفرد داخل أراض دولة موقع املال 

ا واجب  ا وقع عل أمواله وممتلكاته فطاملا قبلت الدولة استضافة الفرد وتحقق له دخل ف
  .3حمايته

روة املنقولة أن . 2 يصعب تطبيق مبدأ ٕالاقليمية بالنسبة لألموال املنقولة، إذ بإمكان صاحب ال
ى ذلك يقوم بنقلها م رب من الضريبة املستحقة ع ي إمكانية ال ى آخر بسهولة وبالتا ن مكان إ

  .الدخل 

                                                 
ي، .  1 ي القانون العرا ى دخل الشركات  ي، إقليمية الضريبة ع   . 61ص مرجع سابققيصر يح جعفر الربي
 .  32، ص مرجع سابقناهدة عبدالغ محمد العزاوي، : ينظر .  2
ي، . د.  3 ي القانون العرا   .40، صمرجع سابقعبد الحسن هادي صالح، إقليمية ضريبة الدخل 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
ي مبدأ إقليمية قانون الضريبة  نجاعة ،شامل سامي عواد  .119-  98.ص ص، إنموذجاً العراق تطبيق املبدأ 

 

 111

ى الخارج ال تتعلق  ويرد أصحاب هذا املبدأ، بأن مسألة سهولة نقل ٔالاموال املنقولة إ
ى البلد الذي يفرض الضريبة ثم إن هذه . بالضريبة وإنما بضوابط دخول وخروج ٔالاموال من وا

ا ظاهرة للعيان  الصعوبة ال  تواجه جميع ٔالاموال، فال يمكن توقعها بالنسبة لألموال العقارية كو
ريب ما تدره من دخل    .وال يمكن 

ي . 3 ى إفالت أموال وطنية موجودة  ى أساس هذا املبدأ بمفرده يؤدي إ إن فرض الضريبة ع
ى العكس من ذلك فان تطبيق هذا امل. الخارج من الخضوع للضريبة ى فرض وع بدأ يؤدي إ

ى  ى أموال أجنبية داخل الدولة وقد تكون من مصلحة الدولة فرض الضريبة ع الضريبة ع
ي الحالة الثانية من اجل  ا  ى وذلك ملنع هجرة رؤوس ٔالاموال الوطنية، وٕالاعفاء م الحالة ٔالاو

ي هذه الدولة   .1تشجيع الاستثمارات ٔالاجنبية 
ي يؤدي فرض الضريبة بموجب مب. 4 ى تعددها بالنسبة للمكلف الذي له إيرادات  دأ ٕالاقليمية إ

ألنه ال يجوز تكليف املكلف بأن يدفع . عّدة دول، مما قد يعوق تداول ٔالاموال وتنقل ٔالاشخاص
ي دولة  ى مقدار الضريبة ال يدفعها لو تجمعت مصالحه  ى عّدة دول ضرائب يزيد مجموعها ع إ

  .واحدة 
ن عدٍد من الدول ويحقق ويرد أصحاب هذا امل بدأ، بأنه مادام املكلف يوزع أوجه نشاطه ب

ي داخلها من دخول ال يتعارض  ي كل من هذه الدول عما يحققه  ا دخاًل، فان أداء الضريبة  م
ر الجو املالئم لتحقيق ذلك  ي فرضها بما قدمته من فرص وتوف ومبادئ العدالة وحق الدولة 

ض حقها ي ي ا  الدخل وبالتا ى ذلك الدخل املتحقق داخل أراض   .ي فرض الضريبة ع
  

  تطبيقات مبدأ إقليمية قانون الضريبة: املطلب الثاني
ي  ا الضريبية وسنتناول  ي تشريعا اعتمدت عدد من الدول مبدأ إقليمية قانون الضريبة 

ي مصر ولبنان ؤالاردن من هذا املبدأ    .هذا املطلب موقف التشريعات الضريبة 
  
  
  
  

                                                 
ي، . د.  1 ي القانون العرا   . 38، صمرجع سابقعبد الحسن هادي صالح، إقليمية ضريبة الدخل 
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  موقف القانون الضري املصري : الفرع ٔالاول 
يأخذ التشريع الضري املصري بمبدأ ٕالاقليمية بالنسبة للضرائب العقارية وكذلك الحال 
ى ٔالارباح الناتجة من  ا ع ى ٔالارباح الصناعية والتجارية حيث يقصر سريا بالنسبة للضريبة ع

ي مصر ولو لم يكن صاحب املنشأة م ا إقامة عاديةمنشأة مشتغلة  فإذا ، 1توطنا أو متخذا له ف
ي الخارج فان هذه  ا منشأة مستقلة  ي مصر أو املقيم ف كان للمصري أو ٔالاجن املتوطن 

ى أرباحها    .الضريبة ال تسري ع
ي صددها  ر التجارية أيضا فقد اخذ املشرع املصري  ى أرباح املهن غ وهذا شأن الضريبة ع
ي مصر وبصرف  ا  ى أرباح املهنة ال يزاولها صاح ا ال تفرض إال ع بضابط ٕالاقليمية ذلك بأ

ي ، النظر عن جنسيته ي الخارج فانه ال يخضع لهذه الضريبة  فإذا كان املصري يزاول املهنة 
  .صرم

ا الدولة أو  ي حكمها ؤالاجور واملعاشات ال تؤد ى املرتبات وما  وبالنسبة للضريبة ع
ى ضابط ٕالاقليمية  ي حالة )  1939من قانون  61املادة ( الهيئات العامة ٔالاخرى إ بينما ارتكز 

ى ضابطي ٕالاقامة وٕالاقلي ا الهيئات الخاصة أو ٔالافراد إ إقليمية ( مية املرتبات ؤالاجور ال تؤد
ي حكمه مقيما ) مزاولة النشاط  ى املرتب أو ما  ي ع فال تستحق الضريبة إال إذا كان الذي يستو

ي الخارج مستحقا مقابل ....... أو كان املرتب أو ، ي مصر ولو كان مركز املنشأة ال تدفع املرتب 
ي الخارج  ي مصر ولو كان املستحق مقيما    ) .ليمية النشاطضابط إق( خدمات أديت 

ن  ى ٔالاشخاص الطبيعي ا ع ى ٕالايراد ق املشرع املصري بسريا وفيما يخص الضريبة ع
ي مصر  م ال تنتج  ي مصر بالنسبة إليرادا ن  ر املتوطن   .2)ضابط ٕالاقليمية ( ٔالاجانب غ

  
  موقف القانون الضري اللبناني: الفرع الثاني

إقليمية قانون الضريبة بمع انه ال تخضع للضريبة إال يعتمد القانون اللبناني مبدأ 
ي لبنان وذلك دون التوقف عند تحديد موضوع جنسية املكلف أو إقامته  ٔالارباح املحققة 

ي الخارج  ي لبنان املقيمون فيه عن أرباحهم ال تتحقق لهم  املادة ( وباملقابل ال يخضع للضريبة 

                                                 
ى من املادة  1981لسنة  157قانون الضريبة املوحدة املصري رقم .  1   .منه ) 24(الفقرة ٔالاو
ن الضرائب، دار املعارف باإلسكندرية، .  2 ى دراسة قوان ، مدخل إ ي و محمد طه بدوي، أصول القانون الضري دالور ع

  .وما بعدها  135ص
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ا تتحدد بوجود ) الثانية من قانون ضريبة الدخل  ركات فإقليمي ى ال أما بالنسبة للضريبة ع
ي لبنان بالنسبة لألموال املنقولة املوجودة  ي لبنان وشرط ٕالاقامة  ر املنقولة  ٔالاموال املنقولة وغ
ي الخارج فتعفى تالفيا  ي الخارج إال إذا كانت هذه ٔالاموال قد أخضعت للضريبة أو الرسم 

  .1لالزدواج الضري
  

  موقف القانون الضري ٔالاردني: الفرع الثالث
ي الفقرة  من املادة الثالثة من ) أ(أخذ املشرع الضري ٔالاردني بمبدأ ٕالاقليمية عندما نص 

ى 85لسنة  57قانون ضريبة الدخل ٔالاردني رقم  يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى : ( املعدل ع
ا ي اململكة(ل جاءت متضمنة عبارة وا، 2)…ي اململكة ألي شخص أو يجنبه م ى ) يتأتى  رة إ مش

رها كما أن هذا املعيار يمكن من أن . العديد من ٕالايرادات ال تخضع لحكمه كبدالت إيجار وغ
ر ) 18(يستفاد ٔالاخذ به أيضًا من خالل نص املادة  ال ألزمت الشخص املقيم الذي يدفع لغ

ر معفى من الضريبة م % 10باشرة أو بالواسطة أن يخصم من هذا الدخل نسبة املقيم دخاًل غ
ى دائرة ضريبة الدخل، جاءت بذلك الفقرة أ من هذه املادة، الن هذا النص جاء عامًا،  ويوردها إ

ى الاعتداد بمعيار مكان نشوء الدخل وحده كعبارة  ، فالنص )يج(ولم يذكر أية عبارة تدل ع
ى أي معيار من  جاء مطلقًا واملعتاد أن املطلق يجري  ره إ ى إطالقه، مما يع إمكانية تفس ع

ر التبعية الاقتصادية    .معاي
ى مكان نشوء الدخل فقد ركز عليه قانون ضريبة الدخل ٔالاردني،  كما ركز املشرع ٔالاردني ع

ي املادة الثالثة فقرة  ا ال قررت أن يخضع للضريبة ) أ(حيث جاء بذكره صراحة  الدخل ( ف
ا منالذي ي ي اململكة ألي شخص أو يجنيه م ي .) …تأتى  ره  وقد منحه مجااًل أوسع من غ

ي اململكة عدا ما استث بنص خاص  ى مصادر الدخل املتحققة  التطبيق، حيث جعله ساريًا ع
  .أو خضع لحكم املبادئ ٔالاخرى 

ي مسألة تحديد م يعّد النشاط م ي هذا القانون  رك  ي ٔالاردن ودليل ذلك أن ال تاجرة 
روكًا لتقدير السلطة املالية  ا، حيث إن ٔالامر كان م ى مزاولة النشاط ف أو مع ٔالاردن جاء ع

                                                 
ا العملية، املؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، .  1 ر شمس الدين، الضرائب أسسها العلمية وتطبيقا عبد ٔالام

ى  روت، الطبعة ٔالاو   . 121، ص 1987ب
ي رقم .  2 ي قانون ضريبة الدخل العرا ر املقيم  ري إبراهيم مراد، املعاملة الضريبية للشخص غ مرجع ، 1982لسنة  113خ

  . 76، ص سابق
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ي القانون ٔالاردني من سكوت املشرع عن إيراد أي نص بخصوصه، ومن هنا ربطت  ويستفاد هذا 
م بعد ذل ا وال  ي ٔالاردن بمزاولة النشاط ف إاّل أن , ك أي معيار آخرالتوجهات العملية للمتاجرة 

ن    :الفقه ٔالاردني اخرج من نطاق هذا ٔالامر حالت
ي ٔالاردن . 1 ن  ن ألشخاص مقيم ر املقيم   .حالة البيوع ال تتم من غ
ي الخارج . 2 ي ٔالاردن وتسلمهم البضائع  ن    .عملية الشراء من أشخاص مقيم

ي قرا إذا كانت البضاعة قد ( ر لها يؤيد ذلك قضاء محكمة التمي ٔالاردنية إذ جاء 
استوردت من الخارج ولم تدخل اململكة ٔالاردنية الهاشمية بل تم بيعها من قبل الشركة املكلفة 
يلها من  ا ال يجوز ت روت فتدخل ضمن نشاطات الشركة خارج ٔالاردن، وكل خسارة تتعلق  ي ب

ا التجارية داخ ى الشركة عن نشاطا ، قرار تمي حقوق ذو )ل ٔالاردن ضريبة الدخل املستحقة ع
  .280/741الرقم 

ي مجال  ي ٔالاردن العديد من التطبيقات لهذا املعيار  ي توجهات السلطة املالية  وقد وردت 
ي قرار ملحكمة التمي  رة لغايات قانون ضريبة الدخل هو نتيجة ( الشركات، حيث جاء  إن الع

ي ٔالاردن وليس  ي أنحاء أخرى من العالم، إذ أن عمل ونشاط هذا الفرع  لنشاط وعمل الشركة 
ي بلدان أخرى ملا كانت دفعت ضريبة لألردن إال عن  الشركة لو كانت قد حققت أرباحًا طائلة 

ي هذا البلد  ي املتحقق    .2)الربح الصا
  

ي العراق: املبحث الثالث   تطبيق مبدأ إقليمية قانون الضريبة 
ي  ى أي دخل ، مبدأ إقليمية الضريبةلقد اعتمد املشرع العرا حيث يقرر فرض الضريبة ع

ى إقليم العراق بصرف النظر عن محل إقامة ذلك الشخص ي 3ينشأ ع ولبيان تطبيق هذا املبدأ 
ن  ى مطلب ي ٔالاول : العراق سنقسم هذا املبحث إ ن  ي الثاني : نب ي، و : موقف املشرع العرا

ي    .موقف القضاء العرا
  
  

                                                 
ى ٔالاشخاص املعنوية، .  1   .وما بعدها 138، ص مرجع سابقزينب منذر جاسم، ضريبة الدخل ع
ى ٔالاشخاص املعنوية، .  2   .وما بعدها 138، ص مرجع سابقزينب منذر جاسم، ضريبة الدخل ع
ي، .  3   . 190، ص مرجع سابقطاهر الجنابي، علم املالية والتشريع املا



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
ي مبدأ إقليمية قانون الضريبة  نجاعة ،شامل سامي عواد  .119-  98.ص ص، إنموذجاً العراق تطبيق املبدأ 

 

 115

ي: ول املطلب ٔالا    موقف املشرع العرا
ى ي النافذ ع ي عندما نص قانون ضريبة الدخل العرا ى لنا موقف املشرع العرا : يتج

ي العراق وان لم يتسلمه فيه ( ر املقيم الناجم  ى دخل غ إن مجرد تحقق  1)تفرض الضريبة ع
ي العراق، يكفي لفرض الضريبة عليه بغض النظر  عن حالة واقعة نشوء الدخل أو الربح 

ى صاحبه الساكن  ي الغالب يحول إ ر املقيم  الاستالم أو التسليم للدخل، الن الدخل املتحقق لغ
ر املقيم يستوي أن يكون شخصًا طبيعيًا أم . خارج العراق حيث يتسلمه هناك هذا الشخص غ

ة معنويًا وسواء كان حكومة أجنبية أو شركة من شركات ٔالاموال أو مؤسسة تتمتع بالشخصي
  .املعنوية 

ي العراق ي العراق هو الدخل الذي يتولد  ئ  ر الدخل ، إن املقصود بالدخل النا ويعت
ي العراق إذا كان ناشئا من مصدر يجري استغالله داخل العراق أو كان نابعا من جهة  متولدا 

ي العراق    . 2تعمل عملها 
ي  ي أن هذا ويكون دخل املكلف خاضعًا للتقدير إذا نجم له  العراق باسم ممثله الذي ينب

ر املقيم   .3يكون مفوضًا وقائمًا بأعمال وكالة منتظمة من قبل الشخص غ
ر ح أن عباراته جاءت صراحة بذكره  ى هذا املبدأ هو ٔالاك ي ع ويبدو ترك املشرع العرا

ي العراق ( عبارة  ي املادة الخامسة من هذ) الدخل الناجم  رًا  ا القانون وال ال تكررت كث
ا  ي بمبدأ ٕالاقليمية، حيث جاء ف ا اعتداد القانون العرا ى . 2: ( يستفاد م تفرض الضريبة ع

ي العراق وإن لم يتسلمه فيه،  ر املقيم الناجم  ى الدخل الناجم . 3دخل غ ال تفرض الضريبة ع
ي العراق  ن  ن املقيم ر العراقي   ).خارج العراق لألشخاص غ

ي مكلفًا بعينه  ولم يخصص فانه يمكن ) سواء طبيعيًا أو معنوياً (النظام الضري العرا
ي العراق بصرف النظر عن  ى املكلف عن دخله املتحقق  القول أن معيار ٕالاقليمية يسري ع
جنسيته أو موطنه أو محل إقامته، وبصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى، فإذا كان املكلف 

ي العراق خضع للضريبة فيما حققه من أرباح ويرتبط عراقيا أم ال، مقيما أ م ال وتحقق له دخل 
ي العراق أيًا كانت صورة هذا النشاط سواء كان تجاريًا أو  هذا املعيار بمزاولة املكلف لنشاطه 

                                                 
ي رقم ) 2(الفقرة .  1   .املعدل 1982لسنة  113من املادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العرا
ى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، املطبعة صالح يوسف عجينة، .  2 ي العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة إ ضريبة الدخل 

  .  283، 1965العاملية 
  .من قانون ضريبة الدخل النافذ ) 21(من املادة ) 4(الفقرة .  3
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ر أية صعوبة إذا كان نشاط املكلف قد تم  ره، وإن تطبيق مبدأ ٕالاقليمية ال يث صناعيًا أو غ
ي العر  ي كما هو بأكمله  ا تثار إذا كان نشاط املكلف داخل العراق وله صلة بالعالم الخار اق لك

ن ي التجارة الخارجية هذا يجعلنا نواجه حالت   :1الحال 

ي العراق. 1 ي العراق مع وجود الصلة بالخارج، ونتاج : حالة املتاجرة  ا وقوع التجارة  يقصد 
  .كاملهذه العمليات تخضع للضريبة العراقية بال

أي وقوع التجارة خارج العراق وإن كان لها بعض الصلة بالداخل، : حالة املتاجرة مع العراق. 2
ى الضريبة ٔالاجنبية   .وبذلك تخرج هذه العملية من نطاق الضريبة العراقية إ

ي العراق، أو خارجه فيخضع بموجب  ن عملي تحقق الدخل  حيث تم هاتان الحالتان ب
ى،  ى يقوم النشاط داخل الحالة ٔالاو وال يخضع لها بموجب الحالة الثانية، ففي الحالة ٔالاو

العراق ويكون له بعض الصلة خارجه، وهنا يخضع املكلف للضريبة عن دخله املتحقق بالكامل، 
ي الحالة الثانية يتم النشاط خارج العراق لكن يكون له بعض الصلة داخله، وهنا يخرج الربح : و
النشاط من نطاق سريان الضريبة العراقية عليه لدخوله تحت حكم ضريبة املتحقق من هذا 
ا   .الدولة ال تم ف

ي العراق واملتاجرة مع العراق  ي صراحة أحكام املتاجرة  وقد أقّر قانون ضريبة الدخل العرا
ي العراق واملتاجرة مع ال. …( بنص صريح جاء فيه،  ن املتاجرة  عراق وللسلطة املالية التفريق ب

ذا الشأن تابعًا لالستئناف  ، لكنه لم يحدد معيارًا فاصاًل يمكن الاستناد إليه 2) ويكون قرارها 
اد السلطة املالية تحدده بحسب  ي متاجرة مع العراق، بل إنه ترك ٔالامر الج للقول إن العملية 

ي كل حالة، إال انه جعل قرار السلطة املالية  ذا الخصوص قاباًل للطعن الوقائع املتاحة أمامها 
  فيه باالستئناف

ى انه اخذ بمعيار موقع املال  ي يرشدنا إ ي قانون ضريبة الدخل العرا كذلك نجد نصًا آخر 
من املادة التاسعة عشرة ) ، أ1(بالنسبة للدخل الناجم من رأس املال املنقول وهو نص الفقرة 

ى  ي عندما نص ع ي العراق يستحق عليه كل ش( من قانون ضريبة الدخل العرا خص مقيم 
ي خارج العراق سواء دفعه نقدًا او قيدًا  ره مبلغ لشخص أو أشخاص  مباشرة أو بالنيابة عن غ

                                                 
ي ظل قانون ضريبة .  1 ى نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه  ي رقم سوزان عثمان قادر، الضريبة ع الدخل العرا
  . 60، ص مرجع سابقاملعدل،  1982لسنة ) 113(
ي رقم  21م /7الفقرة .  2  .م املعدل  1982لسنة  113من قانون ضريبة الدخل العرا
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ى أن يكون هذا املبلغ  بالحساب، يكون مسؤواًل أمام السلطة املالية عن تأدية الضريبة عنه ع
  . )...فوائد السندات والرهينات والقروض والسلفيات: املستحق عن

ي نرى أن املشرع يعد  ى أفمن خالل هذا النص التشري ر مقيم ع ن تحقق دخاًل لشخص غ
ي العراق، البد من إخضاعه للضريبة العراقية مادام هذا الدخل قد تحقق داخل  شخص مقيم 

  .1ٕالاقليم
  

ي: املطلب الثاني   موقف القضاء العرا
ى ذلك من  ي فقد اخذ بمبدأ إقليمية الضريبة ويمكن أن ندلل ع فيما يخص القضاء العرا

  :خالل ٓالاتي 
ر من أحكامها ففي حكم لها قررت . 1 ي كث أخذت محكمة التمي بمبدأ إقليمية الضريبة 

ي العراق وذلك  ر املقيمة  ى إحدى الشركات غ ا تأييد إجراء السلطة املالية بفرض الضريبة ع أل
ي العراق بدليل إن انعقاد العقد يتم بمجرد ارتباط قبول  مارست عماًل تجاريًا فيه وان لها وكياًل 
ى أن الشركة  ي العراق وكل ذلك يدل ع ر املقيمة أو إيجاب من يمثلها  ري بإيجاب الشركة غ املش

ي العراق مما يستوجب إخضاعها للضريبة استنادًا  ى مبدأ ٕالاقليميةقد قامت بأعمال تجارية    .2إ
ى . 2 ي العراق والخضوع للضريبة العراقية بالنسبة إ قررت محكمة التمي تحقق املتاجرة 

ي العراق  أرباح الشركات واملؤسسات ال تقيم خارج العراق واملتحققة من تشييد املشروعات 
ي  لحساب أية جهة مقيمة ولو كانت الحكومة العراقية، ولكن بمقدار ما تم من هذه ٔالاعمال 

ويتعلق هذا القرار بأرباح الشركة النمساوية ال تعهدت بتنفيذ أعمال جسر الكرادة ال , العراق
ا وال خضعت للضريبة العراقية% 10بلغت    .3من قيمة تعهدا

ي العراق . 3 ى ومحكمة التمي عدم تحقق املتاجرة  كما قررت اللجنة الاستئنافية ٔالاو
ى  ي العراق والذي بالنسبة إ ى فرع الشركة ٔالاجنبية املوجودة  املبالغ ؤالاجور ال دفعت إ

                                                 
ي رقم .  1 ي قانون ضريبة الدخل العرا ر املقيم  ري إبراهيم مراد، املعاملة الضريبية للشخص غ مرجع ، 1982لسنة  113خ

  . 86، ص سابق
ي، رسالة دكتوراه مقدمة .  2 ي القانون العرا ي فرض ضريبة الدخل  ي، السلطة التقديرية لإلدارة  قيصر يح جعفر الربي

ى كلية القانون، جامعة بغداد،    . 92، ص 2004ا
ي ) 1970ص/40(، قرار هذه املحكمة املرقم 154،156، صمرجع سابقعبد الحسن هادي صالح، .  3   .،27/12/1970املؤرخ 
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ا لم تأِت من نشاط  ا هناك أل ي خارج العراق لقاء فحص معدا يستحق للشركة ٔالام املوجودة 
  .1تم داخل العراق أو ح امتد خارجه

ى ٔالارباح ال قرار محكمة التمي بتأييد قرار إدارة ضريبة الدخل بفرض الض. 4 ريبة ع
رة من السبائك الذهبية والباونات الذهبية  ي بغداد من بيع كميات كب ي  حققها املصرف الشر

ي العراق ن  ر مقيم   .2لحساب أشخاص غ
ر . 5 ى إحدى الشركات غ قرار محكمة التمي بتأييد قرار السلطات املالية بفرض الضريبة ع

ي العراق ال مارست ع رت املحكمة إن الشركة تتعاطى املقيمة  ي العراق حيث اعت مال تجاريا 
ي العراق ذه الصفة تكون خاضعة لضريبة الدخل، ٔالاعمال التجارية    .3و

ى إحدى الشركات . 6 قرار محكمة التمي بنقض قرار السلطات املالية بفرض الضريبة ع
ي الخارج واستلمت بضائع من العر  ى حساب مرسلها ٔالاجنبية ال كانت تقيم  ا ع اق فباع

ي صالح الشركة وقضت ، واستوفت عن ذلك عمولة معينة حيث أصدرت محكمة التمي قرارها 
ر صحيح ألنه لم  ر مقيمة هو أمر غ بان اعتبار الشركة املذكورة ملزمة بتأدية الضريبة بوصفها غ

ي العراق نشأ منه ربح لها ال مباشرة وال  ا زاولت عمال    .4بالواسطة يثبت كو
ي  ى املحاكم  ى السلطات العراقية املختصة وا ونخلص من سردنا للقضايا ال رفعت إ
ى ٔالاخذ بمبدأ إقليمية الضريبة حيث يق بفرض  ي استقر ع العراق بان القضاء العرا

ي العراق  ي العراق باعتبار ذلك متاجرة  ى العقود التجارية حيثما يثبت انعقادها    .الضريبة ع
  
  
  
  
  
  

                                                 
ي.  1 ي القانون العرا ى دخل الشركات  ،إقليمية الضريبة ع ، قرار 124، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة ( قيصرجعفريح

ى املشكّلة بتاريخ   ) .44(ة ـي القضية املرقم 19/10/1992اللجنة الاستئنافية ٔالاو
  . 289، صمرجع سابق، نقال عن  صالح يوسف عجينة، 20/11/1947بتاريخ  106/47قرار محكمة التمي عدد .  2
  .  291، صمرجع سابق، نقال عن  صالح يوسف عجينة، 1942ايلول  2بتاريخ  41/1942قرار محكمة التمي عدد .  3
ى 292، صمرجع سابقن صالح يوسف عجينة، ، نقال ع25/5/1946بتاريخ  45/ 138قرار محكمة التمي عدد .  4   .293إ
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  خاتمة
ي   : بدى لنا من خالل استعراض ٔالافكار والطروحات الخاصة بموضوع البحث ما ي

ر من   -1 ن بالضريبة أك ي إخضاع املكلف ى مبدأ ٕالاقليمية  ى يعتمد ع أن التشريع الضري أض
ى  ى التبعية السياسية وذلك بعد أن أصبحت عالقة الفرد بالدولة لم تعد تستند إ اعتماده ع
ا اقتصادية  ى عدة روابط اغل السلطة السياسية ال تفرضها الدولة وحدها وإنما ع

روة املنقولة منُذ أن  ,واجتماعية ي امليدان الاقتصادي أصبحت لل ى أن الصدارة  باإلضافة إ
اتجهت عوامل ٕالانتاج وخاصة رؤوس ٔالاموال املنقولة نحو التدويل ح باتت ال تعرف وطنا 

  .معينا 
ي التشريع الضري كونه  -2 يعد مظهرًا من مظاهر سيادة أصبح مبدأ ٕالاقليمية هو ٔالاجدى 

ى ا الدولة ع ى إقليم الدولة من ، إقليم ر من الدخول ال تغل ع ويضمن عدم إفالت كث
ا تستفيد  من الخدمات ال تقدمها دولة موقع املال من خالل الخضوع الضرائب خاصة وأ

ن املساهمة  ي يتع ى الدخل وبالتا مرافقها العامة وحماية الدولة لهذه ٔالاموال ألجل الحصول ع
اماته الضريبية بما لها . لعامة ي تحمل ٔالاعباء ا ى أداء ال كما إن الدولة تستطيع إجبار املكلف ع

ا داخل حدودها ٕالاقليمية  ي تطبيق قواني ي   .من سيادة إقليمية وحق طبي
ذا  -3 ي مراقبة إّن ٔالاخذ  املبدأ يتناغم مع اعتبارات الدولة ٕالادارية، حيث يكون لها القدرة 

االدخول الناجمة داخل إ ي إذا تبنت و .  قليم يمنع من حصول ظاهرة الازدواج الضري الدو
 .الدول هذا املبدأ لوحده كأساس لتحديد نطاق سريان الضريبة

ي باإلستمرار بل وتوسيع ٔالاخذ بمبدأ   -4 نظرًا لنجاعة مبدأ إقليمية الضريبة، نو املشرع العرا
ى أن أي ن يقرر فرض الضريبة، بالنص ع ى إقليم العراق يكون  ٕالاقليمية، ح دخل ينشأ ع
  .خاضعًا للضريبة، بصرف النظر عن محل إقامة الشخص 
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رية ٔالارا ي التصرف حق إكتساب ى تطبيقه ومحاولة  ؛الوفاة بسبب ٔالام  إنتقال ع
ركة  *"الاسالمي الفقه مع مقارنة قانونية دراسة" للورثة ال

  
ن  )1( عادل ناصر حس

جامعة ،كلية القانون  ،أستاذ القانون الخاص   )1(
 .عراقالالفلوجة،

روني ريد ٕالالك    prof.adel@uofallujah.edu.iq : ال

 )2( ثائر حامد عواد
ي القانون الخاص  )2( ، جامعة الفلوجة،كلية القانون ،باحث 
 .عراقال

روني ريد ٕالالك   thaerhmed@uofallujah.edu.iq: ال
  :امللخص

ريــة قــديمًا منــذ بلــوغ فجــر الخالفــة  ــ ٔالام ــي ٔالارا نظمــت القواعــد الخاصــة بحــق التصــرف 
ـا تختلـف  الانتقـالٕالاسالمية، واستمرت أحكام  ـى يومنـا هـذا، لك ن ٔالاحيـاء بسـبب الوفـاة إ فيـه بـ

ـي الفقـه ٕالاسـالمي، وحـاول  ـراث املنظمـة  ـى أحكـام امل  تمامًا بـل ال تنطبـق بـأي حـال مـن ٔالاحـوال ع
ــي عنــد الصــدور ٔالاول لقــانون ٔالاحــوال الشخصــية رقــم  أن  املعــدل 1959لســنة  188املشــرع العرا

راث وحق التصرف( يجعلهما سواء ـا املـادة) احكام امل ) 74( وذلك من خالل ٕالاحالة ال اشارة إل
ة مــن القــانون أعــاله، ولكنــه لــم يفلــح فســرعان مــا ألغيــت هــذه املــادة بموجــب التعــديل ٔالاول لســن

ـــراث بموجــــب هــــذا التعــــديل تخضـــع لألحكــــام الشــــريعة ٕالاســــالمية، 1963 ، حيـــث بقيــــت احكــــام امل
ــــــرة حــــــاول مــــــن خاللهــــــا املشــــــرع ــــــى هــــــذا القــــــانون تعــــــديالت كث يــــــنظم مســــــائل ٕالارث أن  وتوالــــــت ع

ى حد ما ا لكنه لم يفلح إ   .املختلف ف
 :الكلمات املفتاحية

رية، ٔالارا ركة، التصرف، حق ٔالام  .الورثة ال
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Acquisition of the right to use the princely lands following a death; Try to apply 
it to the transfer of inheritance to heirs "a legal study compared with Islamic 

jurisprudence" 
Abstract: 

The rules concerning the right to disposal in ''Ameeri land'' have been 
established since the early Islamic era ،and they continued applying until the recent 
time .These rules are completely different from rules of inheritance that regulated by 
Islamic jurisprudence. The Iraqi legislator ،in the Personal Status Law 1959 ،in 
Article 74 head tried to adopt such rules and give them priority in applying over 
inheritance rules of Islamic jurisprudence. But ،this attempt did not succeed ،as 
Article 74 was abolished in 1963.Later ،There were some amendments conducted to 
regulate in heritance issues ،but they are still unregulated. So far. 
Keywords:Ameeri land, héritage, right of dimissal, inheritors. 
 

Acquisition du droit droit d’usage des terres princières à la suite d'un 
décès ;Essaye de l'appliquer au transfert de la succession aux héritiers "une 

étude juridique comparée avec la jurisprudence islamique" 
Résumé : 

Les règles concernant le droit de disposition des '' terres Ameriennes '' ont été 
établies depuis le début de l'ère islamique،et ont continué à s'appliquer jusqu'à la 
période récente. Ces règles sont complètement différentes des règles de succession 
régies par la jurisprudence islamique. Dans la loi de 1959 sur le statut personnel, le 
législateur irakien a tenté, dans le cadre de l'article 74, d'adopter de telles règles et de 
leur donner la priorité dans l'application des règles de la jurisprudence islamique en 
matière d'héritage. Mais cette tentative n'a pas abouti car l'article 74 a été aboli en 
1963. Plus tard, des modifications ont été apportées pour régler les questions relatives 
au patrimoine, mais elles ne sont toujours pas réglementées.  
Mots clés: 
Terres Amerinne, héritage, le droit d’usage, les héritiers. 
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  قدمةم
رية، أثناء الخالفة ٕالاسالمية عندما   ي ٔالارا ٔالام ى لظهور حق التصرف  كانت النشأة ٔالاو

ا الخراج، ثم أستمرت هذه  رت ارض العراق ملكًا لبيت املال، وتركت بيد أهلها يفرضوا عل اعت
ما جاء بعدها من حكومات وأنظمة سياسية و  الكيفية عند دخول الدولة العثمانية للعراق،

ا لم تخرج عن اتو  ى الحكم، لك يالت ع ٔالارا اململوكة، : لتقسيمات الخمس لتلك ٔالارا و
رية، والوقف، ؤالاموات، لذا وأيًا كانت  روكة، ؤالام حق  اكتسابيتم طريقة ال من خاللها الوامل

رية، سواًء  ى ٔالارا  الاستيالءأو  القرار أو  بالتفويض :التصرف لألرا ٔالام ، فإن هذا املواتع
الحق له طبيعة خاصة تختلف عن سابقه من الحقوق، فال يمكن مثاًل اعتباره مالكًا خالصًا 

ا للدولة حصرًا، فال يستطيع وقفه ٕالايصاء به، أو  لصاحبه، ألنه ال يملك الرقبة ال تعود ملكي
  .وإنما يملك ٕالانتفاع به فحسب

ضوع، هو الضجة السياسية والقانونية ال أثارها ولعل السبب الرئيس وراء اختيار هذا املو 
ي رقم  املعدل، من إحالة أحكام الخاصة  1959لسنة  188صدور قانون ٔالاحوال الشخصية العرا

ي  راث  ى احكام وقواعد حق ) 74( للمادة ) قانون ٔالاحوال الشخصية( بامل ي  الانتقالمنه، إ
ي القانون امل رية؛  الواردة  ي رقم ٔالارا ٔالام ي املواد  1951لسنة  40دني العرا - 1187( النافذ 

ن ٔالاوساط السياسة والقانونية والشرعية، ) 1199 منه، مما سبب جداًل واسعًا وإشكالية ب
ا الاهتماماستحقت منا  ي مضمو ا والبحث  ىو  ف ا، إ ي ثورة أن  جوان  8جاء التعديل ٔالاول 
ي املادة  ،1963شباط لسنة  ى تلك ٕالاحالة الواردة    .من القانون اعاله) 74( لتل

حق  اكتسابأما الهدف من وراء هذا البحث هو تقديم صورة واضحة وجلية عن كيفية 
ي  رية، وعن الطريقة املعتمدة  ي ٔالارا ٔالام ن ٔالاحياء بسبب الوفاة، مع  انتقالهالتصرف  ب

ى عدم القياس وال  رك ع ي طالارتباال ي الشريعة أو  الك راث  ن أحكام امل الجزئي بينه وب
اجٕالاسالمية،  ما قواعد وأحكام خاصة به، مع تبيان الواضح ملا جاءت به  الن كل واحد م

ي رقم  ى قانون ٔالاحوال الشخصية العرا املعدل، وما  1959لسنة  188التعديالت ال طرأت ع
رات ايجابية راث بقانون جديد يتالءم مع سلبية، ثأو  أحدثته من تغ رح باستبدال قانون امل م نق

ي   .طبيعة ومكونات الشعب العرا
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ي منهجية  ي واعتمدنا  ى ٔالاسلوب التحلي ملواد قانون ٔالاحوال الشخصية هذا البحث ع
ي رقم  ي رقم و  املعدل 1959لسنة  188العرا رها  1951لسنة  40قانون املدني العرا النافذ، وغ
  .ن ذات الصلةمن القوان

ي تنظيم  ي  ن هيكلية البحث العامة بشكل واضح من خالل تناولنا لدور املشرع العرا وتتب
ي رقم  ي القانون املدني العرا رية املنصوص عليه  ي ٔالارا ٔالام لسنة ) 40( حق التصرف 

ا الرتباطه؛  1951 ) 74( املادة  الوثيق بقانون ٔالاحوال الشخصية من خالل ٕالاحالة ال نصت عل
راث  1959لسنة ) 188( من قانون ٔالاحوال الشخصية رقم  املعدل، كما سنتناول مسائل امل

ا ي قانون ٔالاحوال الشخصية تنظيم املسائل املختلف ف ا وهل استطاع املشرع    .املتفق عل
ن؛ و   ى مطلب ي هذا البحث إ ي أولهما دور املشرع عليه فقد قسمت خطة البحث  تناولنا 

ي رقم  ي القانون املدني العرا ي  النافذ وتنظيم حق التصرف، أما املطلب  1951لسنة  40العرا
ن ٔالاحياء بسبب  انتقالهالثاني فتناولنا فيه أسباب كسب حق التصرف وكيفية  وانقضائه ب

  .الوفاة
ا من هذه وقد اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت ابرز النتائج وأهم ال توصيات ال خرجنا 

  .الدراسة
  

ي رقم : املطلب ٔالاول  ي القانون املدني العرا ي  وتنظيم حق  1951لسنة ) 40( دور املشرع العرا
رية   التصرف لألرا ٔالام

رية، 1نشوء حق التصرف ارتبط ى زمن  ي ٔالارا ٔالام بظروف تاريخية ترجع جذورها إ
ا تركت بيد  رت أرض العراق ملكًا لبيت املال، لك فتح العراق أثناء الخالفة ٕالاسالمية حيث اعت

                                                 
ـــــــ يخـــــــول صـــــــاحبه : "وحـــــــق التصـــــــرف.  1 ـــــــدف اســـــــتثمارها تحقيقـــــــًا للنفـــــــع  الانتفـــــــاعحـــــــق عي ريـــــــة واســـــــتغاللها  ـــــــ ٔالام باألرا

ــــــــ حســــــــون طــــــــه :نظــــــــرأ." العــــــــام ر، الحقــــــــوق العينيــــــــة و  الــــــــدكتور غ ، الناشــــــــر العاتــــــــك )التبعيــــــــة-ٔالاصــــــــلية(  محمــــــــد طــــــــه البشــــــــ
ـــــــي عـــــــدم  ،269لصـــــــناعة الكتـــــــاب، ص ريـــــــة، وقـــــــد عـــــــد املشـــــــرع العرا ـــــــ الزراعيـــــــة ٔالام  اســـــــتغاللإذن فهـــــــو حـــــــق مقيـــــــد باألرا

ـــــــــــاءٔالاراض الزراعيـــــــــــة لهـــــــــــذا الغـــــــــــرض، يكـــــــــــون ســـــــــــببًا  ا، ولكـــــــــــن الن ى أن  حـــــــــــق التصـــــــــــرف ونـــــــــــزع ٔالارض مـــــــــــن يـــــــــــد صـــــــــــاح تـــــــــــو
ــــــــى اصــــــــحاب حقــــــــوق )املتصــــــــرف(  صــــــــاحب حــــــــق التصــــــــرف  وهــــــــم املســــــــتحقون لهــــــــذا  كمــــــــا ســــــــيأتي، الانتقــــــــال، فإنــــــــه ينتقــــــــل إ

ـــــــي التوزيـــــــع، تختلـــــــف تمامـــــــًا عـــــــن  م ولهـــــــم أحكـــــــام خاصـــــــة  ـــــــم مختلفـــــــون عـــــــ الحـــــــق وهـــــــؤالء قريبـــــــون جـــــــدًا مـــــــن الورثـــــــة إالَّ إ
ركــــــــة ن مســــــــتحقي ال ــــــــي توزيــــــــع ٕالارث بــــــــ الــــــــدكتور صــــــــالح احمــــــــد عبطــــــــان، كســــــــب حــــــــق  :نظــــــــرأ. أحكــــــــام الشــــــــريعة ٕالاســــــــالمية 
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ى م الخراجأن  اهلها ع رة الزمنية ودخول الدولة العثمانية العراق 1يفرض عل ، ثم بعد تلك الف
ي العراق كم)1534( سنة ٕالاجزاء ي لكن حق التصرف ا كان سابقًا و ، أستمر وضع ٔالارا 

، قد أعطي للوزراء ؤالامراء والقادة مع بقاء رقبة ٔالارض ملكًا لبيت املال،  ي تلك ٔالارا رة  الكب
ى تنظيم حق التصرف 1858وأصدرت الحكومة العثمانية قانون ٔالارا لسنة  ، وعملت ع

رية وكيفية إفراغها  ى  وانتقالهالتلك ٔالارا ٔالام ا عن طريق ٔالاحياء، فقسمت إ وكيفية كس
  2.خمسة أنواع

                                                 
 

جامعـــــــــــة الشـــــــــــارقة، –للعلـــــــــــوم القانونيـــــــــــة والسياســـــــــــية، كليـــــــــــة القـــــــــــانون التصـــــــــــرف بســـــــــــبب الوفـــــــــــاة، مجلـــــــــــة كليـــــــــــة القـــــــــــانون 
  .116ص

ــــا ضــــريبة تــــدفع مــــن قبــــل صــــاحب ٔالارض وســــميت خراجــــًا : "فــــالخراج. 1 ــــى مــــا تخرجــــه ٔالارض مــــن حاصــــالت لقــــاء أل تؤخــــذ ع
ا ، دار الرشيد للنشر، بو  خليل ابراهيم الخالد." التصرف ف   .35، ص1980غداد، مهدي محمد ٔالازري، تأريخ أحكام ٔالارا

ــي مضــمون . 2 ــى  1املــواد مــن وجــاء  ــ العثمــاني  7إ ــ العثمــاني رقــم 1858مــن قــانون ٔالارا ، 1900لســنة) 200(  وقــانون ٔالارا
ى النحو ٓالاتي ى مايدل صيغة التقسيم لتلك ٔالارا وع   : ع

ـــ اململوكـــة: أوالً  ـــ: ٔالارا ـــ تكـــون عائـــدة و ـــ ال ـــا ســـلطات املـــالك، فتخضـــع أحكامهـــا للقواعـــد  ألشـــخاصي ٔالارا يباشـــرون عل
ــي اربعــة انــواع ــي مجلــة ٔالاحكــام العدليــة و العرصــات الواقعــة داخــل القصــبات القديمــة، النــوع : النــوع ٔالاول : الشــرعية ومــا ورد 

رية خارج القرى والقصبات وكانت قد ملكـت لألفـراد وب: الثاني ـى مسـوغات شـرعية، ٔالارا ال أفرزت من ٔالارا ٔالام نـاًء ع
ــــ العشــــرية: النــــوع الثالــــث ــــا :ٔالارا ا قبــــل الفــــتح وأقــــروا عل ــــ أســــلم أصــــحا ــــ ال ــــي ٔالارا ــــ أخــــذت عنــــوةأو  و صــــلحًا أو  ال

ن، النـوع الرابـع ن مـن املسـلم ـ الخراجيـة: فأعطيت للفاتح ـ فتحـت ولكـن أبقيـت بيـد أهلهـا : ٔالارا ـ ال ـي تتكـون مـن ٔالارا و
ــر امل ــا الخــراج،مــن غ ن وقــد فــرض عل ن وفــرض أو  ســلم ــر املســلم ن الفــتح فأعطيــت لغ ن حــ ــر املســلم ربمــا تركهــا اهلهــا مــن غ

ـ الخراجيـة إالَّ  ي وان كانـت مـن ٔالارا ي ٔالارا العقرية ؛ و ى ٔالارا اململوكة و ا الخراج، وهناك نوع آخر يضاف إ أن  عل
ا، مما جعل للدول ا عن زراع   .لها ملن يزرعها مقابل دفع خراجهاتحيأن  ةعجز اصحا

ريــة: ثانيــاً  ــ ٔالام ــا لبيــت املــال الدولــ: ٔالارا ــ تعــود رقب ــي ال ــا لإلفــراد و ــا وفــق تفــويض يقــدر ة ويعطــى حــق التصــرف ف إلدار
ي بعـض مراحـل تـدهور احـوال الدولـة العثمانيـة وضـعف قـدرا ا نوع من ٕالاجارة، ولكن  ن فتبدو وكأ ـا ببدل مع ى عل ا اسـتو

ـ ولـم يكـن  ي قسم مـن هـذه ٔالارا ـا فأصـبح هنـاك طريقـان لكسـب  باسـتطاعةبعض الشيوخ النافذين  الدولـة رفـع أيـدهم ع
ا هما ي حي رها من اسباب كسب امللكيةالتفويض، واللزمة، إضافة : حق التصرف  ى غ   .إ

ـــــ املوقوفـــــة: ثالثـــــاً  ـــــ : ٔالارا ن عـــــن التملـــــك : ـــــي حـــــق التصـــــرف، فـــــالوقفوقبـــــل بيـــــان مـــــدى دخـــــول هـــــذه ٔالارا هـــــو حـــــبس العـــــ
ر ى جهات ال ي منافعها ع ـ املوقوفـة فاليصـح وقفهـا، و : والتصرف  ـي ٔالارا رهـا، امـا حـق التصـرف  ن إكاملدارس واملكتبـات وغ

ر حصل فإنه يسم بالوقف    .يملك رقبة ٔالارضصحيح، إلن الواقف ال الغ
روكــــة: رابعـــاً  ــــ امل ــــي ٔالارا: ٔالارا ـــا تركــــت لعمــــوم اهــــل القريــــةو ــــاأو  قصــــبةأو  ــــ اململوكــــة لبيــــت املــــال لك : مدينــــة ينتفعــــون 

يكاملقابر  روكة لعموم الناس دون تخصيص أو  واملرا   .قصبة كالطريق العامأو  ألهل قريةا  الانتفاعقد تكون م
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يء الدولة العراقية صدر قانون تسوية حقوق ٔالارا رقم   ) 50( ثم بعد ذلك وبعد م
ريطاني ارنست داوسن، ثم حل محله  استنادا، 1932لسنة  ى تقرير مدير املساحة العام ال إ

ى وضع نظام راسخ  ،1938لسنة) 29( قانون تسوية حقوق ٔالارا رقم حيث عمل بدوره إ
ي سنة  ا وتحديد حدودها، و ، صدر 1958لتسوية حقوق ٔالارا وتثبيت الحقوق املتعلقة ف

ي طياته تحديد امللكية الزراعية للشخص  ي وكان هذا القانون يحمل  قانون ٕالاصالح الزرا
ى  وألفي دونم ملن تسقى ديمًا،  لف دونم لألرا ال تسقى بالواسطة،أالواحد بحيث ال تزيد ع

ي ليحل محل السابق وهو رقم  ، فوضع هذا 1970لسنة)117( ثم صدر قانون آخر لإلصالح الزرا
ى للملكية الزراعية   1.القانون الحد ٔالاع

رة،  ن رئيسية وأخر معدلة وانظمة وتعليمات كث رات صدور قوان وقد تخللت تلك الف
رة تلك التشريعا رية، إالَّ ولكن بالرغم من ك صنافها الخمسة أأن  ت املنظمة إلحكام ٔالارا ٔالام

ر، ح صدور قانون التسجيل العقاري رقم  ا اي تغي ي ولم يطرأ عل ) 43( بقيت كما 
، لتسجل فيه التصرفات العقارية ؤالاحكام القضائية، وصنف هذا القانون تلك 1971لسنة

ي مواده القانونية  ثم صدر قانون توحيد أصناف ٔالارا الدولة رقم ،2)5، 6، 7( : ٔالارا 

                                                 
 

ـر صـالحة، :ٔالارا املوات: خامساً  ي أرا غ ـى أو  امـا بسـبب غرقهـا بامليـاه بشـكل دائـم و ـا، ويرجـع هـذا إ ر امليـاه ف عـدم تـوف
الـــدكتور درع حمـــاد عبـــد، الحقـــوق العينيـــة ٔالاصـــلية حـــق امللكيـــة : نظـــرأ .ـــا الانتفـــاعاشـــجار يتعـــذر مـــن خاللـــه أو  وجـــود صـــخور 

وري ا، دار الس روت، -والحقوق املتفرعة ع   . 341، 342، 343، ص2018ب
  .340، 341ص: نفسه املرجع:درع حماد عبد. د: رأنظ. 1
ــــي املــــادة . 2 ــــا : "أن  ،1971لســــنة ) 43(  مــــن قــــانون التســــجيل العقــــاري رقــــم ) 5(  وجــــاء  ــــ تعــــود رقب ــــي ال العقــــارات اململوكــــة 

ن ــى مالكهــا وفــق أحكــام القــوان ن :العقــارات املوقوفــة): "6(  واملــادة". وحقوقهــا إ ــى قســم ــ ٔالاوقــا-أ: تقســم إ ــي ال ف الصــحيحة 
ى جهة من الجهات بمسوغات شـرعية ريـة وحقـوق -ب. كانت مملوكة ثم أوقفت إ ـا أم ـي مـا كانـت رقب ـر الصـحيحة  ٔالاوقـاف غ

ــا ــ : " )7(  واملــادة. جميعهــا موقوفــة تخصيصــا لجهــة مــن الجهــاتأو  اعشــارهاأو  رســومهاأو  التصــرف ف ــي ال ريــة  ــ ٔالام ٔالارا
ــى ثالثــة أنــواع ــى الدولــة-أ :تعــود للدولــة وتكــون ع ــا وجميــع حقوقهــا إ ــ تعــود رقب ــي ال ريــة الصــرفة  ــ ٔالام ــ -ب. ٔالارا ٔالارا

ن ــــى ٔالاشــــخاص وفــــق أحكــــام القــــوان ــــا إ ــــ فــــوض حــــق التصــــرف ف ــــ ال ــــي ٔالارا ريــــة املفوضــــة بالطــــابو  ــــ . ٔالام ــــر ٔالارا وتعت
ـــى الرســـوماملو  ـــ يقتصـــر وقفهـــا ع ـــر صـــحيح ال ريـــة املفوضـــة بالطـــابوأو  ٔالاعشـــار أو  قوفـــة وقفـــًا غ ـــ ٔالام مـــا بحكـــم ٔالارا -ج. كل

ــــى ٔالاشــــخاص حســــب احكــــام قــــانوني التســــوية  ــــا إ ــــ مــــنح حــــق التصــــرف ف ــــ ال ــــي ٔالارا ريــــة املمنوحــــة باللزمــــة  ــــ ٔالام ٔالارا
  .".واللزمة
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ى صنف ٔالارا املوات، وقدم بقية ٔالاصناف1976لسنة)53( بصورة مختلفة عن  1، الذي أل
ن ا من القوان ا واختصاص .2سابقا رية وتقسيما ثم بعد هذا التأصيل عن نشوء ٔالارا ٔالام

ا   .حق التصرف لبعض م
ى تقسيم ن لذلك فإننا سنعمد إ ى فرع حماية حق التصرف،  :الفرع ٔالاول  :هذا املطلب إ

ى حق التصرف :الفرع الثاني   .القيود الواردة ع
  

  حماية حق التصرف: الفرع ٔالاول 
رية وسبل  ن من  الانتفاعإن نطاق حق التصرف وحمايته لألرا ٔالام ى نوع يرتكزان ع

  : هذه التصرفات
ى من املادة التصرفات املادية، والتصرفات  من  3)1169( القانونية، فتناولت الفقرة ٔالاو

ي رقم ، التصرفات املادية؛  حيث اعطت للمتصرف حق 1951لسنة ) 40( قانون املدني العرا
ا من اعشابأن  باألرض وبزوائدها، فله الانتفاع ا ما ينبت ف ا من و  كأل،و  يأخذ م ما يوجد ف

ن الخاصة، حول بعض يزرعها أن  اشجار وحطب، وله ايضاً  ي حدود ما تقرره القوان كما يشاء 
  : القيود ال تتعلق بأنواع املزروعات

ر ذلك، كما وله ا ما يشاء من أن  كالتبغ والرز والقطن، وغ خاصة بينة أيقيم عل
ن، وللمتصرفكحظائر املوا و : بالزراعة ى ٔالارض أن  خازن الحبوب، وبيوت للفالح دم ما ع

                                                 
ــي املــادة. 1 ــ (  حيــث جــاء  ريــة رقــم ) ىٔالاو ــ ٔالام ــ  -أوالً : "1976لســنة ) 53(  مــن قــانون توحيــد اصــناف ٔالارا ــر جميــع ٔالارا تعت

ــ  روكــة، مــن صــنف ٔالارا ــ امل ــر صــحيح، ؤالارا ريــة الصــرفة، واملفوضــة بالطــابو، واملمنوحــة باللزمــة، واملوقوفــة وقفــًا غ ٔالام
ـى هـذا ٔالاسـاس تلقائيـًا، اململوكة للدولة، وتسـجل بإسـم وزارة املاليـة، وتعـدل سـجال ـي دوائـر التسـجيل العقـاري ع ا  ا وسـندا

ـي البنـد-ثانيــاً .دون إجـراءات أخـرى  ـ املــذكورة  ــي ٔالارا مــن هـذه املــادة حـق التصــرف ) أوالً (  يبقـى ألصــحاب الحقـوق التصـرفية 
ا الخاصـة ا وسـندا ـي سـجال ـى هـذا الحـق وتتبـع بشـأن  وينتقـل حـق. باألرض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق  العقـر إ

ن املرعيةانتقال   ".ه احكام القوان
ــي ذنــون، الحقــوق العينيــة ٔالاصــلية، شــركة الرابطــة للطبــع للنشــر املحــدود: أنظــر.  2 ، 252، ص1954بغــداد، -الــدكتور حســن ع

  . 341، 343ص: السابق املرجع،  درع حماد عبد، 251
ـي رقـم مـن القـانون ا) 1169/1(  نصت املادة.  3 ريـة-1": 1951لسـنة ) 40(  ملـدني العرا ـي ٔالارض ٔالام ـي أن  للمتصـرف  ـا  ينتفـع 

ـا الكـروم ؤالاشـجار وان يتخـذها حديقـة ـا ٔالابنيـة الخاصـة بالزراعـة وان يغـرس ف أو  بسـتاناً أو  وزوائدها، وان يزرعها ويقيم ف
ــى،أو  غابــة ــا مزرعــة ولــه مر ــا ويجعــل م ــدم ابني ــا الــدور والحوانيــت واملصــانع لإلغــراض الزراعيــة وان  ــ ف يقلــع أن  وان يب

ا محاًل للبيادر ي حدود النظم الخاصة وان يتخذ ف ا وان يبيع رمالها وأحجارها  را ا وان ينتفع ب   .»أشجارها واحطا
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ا مزرعة وله من ابنية ا وان يبيع رمالها واحجارها، ويجوز لهأن  ليجعل م را يتخذ أن  ينتفع ب
ى وله بصورة عامةأو  غابةأو  بستاناً أو  ي ٔالارض حديقة ا فيما ال أن  مر ي ٔالارض وبغل ينتفع 

ة لها،  فليس له مثالً  يتعارض مع طبيعة تخصيص ٔالارض وال يخرج عن ٔالاغراض الزراعية املُعدًّ
ا، فإن فعل ذلك فإنه يفقد بعمله هذا حق أن  ى قطع سكنية إلقامة الدور عل يقسمها إ

ي : التصرف، اما التصرفات القانونية ي/1169/2( فقد ذكرت  ، حيث اكدت هذه 1)مدني عرا
ي إجراء تصرفات قانونية لصالحه بما يخدم طبيعة تلك الوظيفة أن  املادة للمتصرف الحق 

 املقايضةأو  )ما يسم باإلفراغ( يبيع حق التصرف وهو أن  :ملخصصة لحق التصرف، فله مثالً ا
بدل الرهن من بدل بيع حق التصرف  استيفاءالحيازي وقد أجاز القانون أو  الرهن التأميأو 

ي حياة املتصرف انحاللهاولو عادت ٔالارض للدولة بعد    .2بعد وفاتهأو  لسبب طرأ 
يللمتأن  كما  ر مع مراعاة قانون أو أن  يؤجر ٔالارضأن  صرف الحق  ى الغ رها إ يع

ي الفقرة الثالثة1971 لسنة) 43( تسجيل العقاري رقم   من املادة  3، وكذلك ما ورد 
ي/1169( ا و أن  للمتصرف بوجه عامأن  كماو ،)مدني عرا ي أينتفع باألرض وبغل ن يتصرف 

ى ي حدود القانون، ع ا  ي كل ٔالاحوال رقبة ٔالارض مملوكة للدولة، وما أقامه أن  حقه عل تبقى 
ي ٔالارض من  ي إجراء التصرفات أو  بنيةأاملتصرف  ا يكون بمقت ما له من حق  ما يغرسه ف

ي ٔالارض بفعل الطبيعة يتبع ٔالارض  ى نحو ما تقدم، وأيضا ما ينبت  رية ع ي ٔالارض ٔالام املادية 
ي/1170( لذلك املادة تكما اشار  الالانتقي و ي التصرفات رًا فحق التصرف 4)مدني عرا ، وأخ

ر كسائر  ي فإنه يعت ر عنصرًا من عناصر الذمة املالية، وبالتا ي يعت موال املدين أكأي حق ما
ضمانًا عامًا لدائنيه فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدله ولو بعد موت املدين، سواء 

ي املادةأو  ملك إالًّ هذا الحقكان ذلك املدين ال ي مدني /1171( له أموال أخرى كما جاء 

                                                 
ــيمــدن/1169(  ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة.1 ــا رهنــًا أن  ولــه-2« ):ي عرا ــي التصــرف ف رهــا وان يــرهن حقــه  يفرغهــا وان يع

ي الدين من بدل الحق ح لو انحلت ٔالارض بعد موتهأو  تأمينياً  ي    .»حيازيًا ويستو
ر، و  غ حسون طه. د: أنظر. 2   .105، 106السابق، ص املرجعمحمد طه البش
ـي/1169/3(  نصت املـادة.  3 ـي حـدود أن  ولـه بوجـه عـام-3« ):مـدني عرا ـا  ـي حقـه عل ينتفـع بـاألرض وان يسـتغلها وان يتصـرف 

ي كل ٔالاحوال رقبة ٔالارض مملوكة للدولة   .»القانون وتبقى 
ــي/1170(  نصــت املــادة. 4 ريــة« ):مــدني عرا ــي ٔالارض ٔالام ــا مــن ٔالابنيــة و  مــا يغرســه املتصــرف مــن الكــروم ؤالاشــجار  مايقيمــه عل

ــي يتبــع مــع  ــي التصــرف و ريــة  الانتقــالمشــتمالته ومــا يتفــرع عنــه ٔالارض  ــي ٔالارض ٔالام وكــذلك ماينبــت مــن نفســه مــن ٔالاشــجار 
  .»يتصرف فيه وينتقل تبعًا لألرض
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ي ي املادة1)عرا ي رقم 2)248/4( ، مع مراعاة ما ورد  ) 83( من قانون املرافعات املدنية العرا
ى ما يكفي ملعيشة املدين أو  كان احتياطيااملعدل، من عدم جواز الحجز  1969لسنة  تنفيذيًا ع

  . 3وارداتهوعياله من 
  

ى حق التصرف: الفرع الثاني   القيود الواردة ع
ى حق التصرف وهما ا القانون  :هناك نوعان من القيود وردت ع القيود ال نص عل

ا التشريعات ٔالاخرى  ي، والقيود ال جاءت  ي، . املدني العرا ا القانون املدني العرا أما ما نص عل
رية ،4)16( )1172( فقد منعت املادة ا، وذلك إلن أو  املتصرف من وقف ٔالارض ٔالام الوصية 

ي فال يستطيع ا للدولة، وبالتا ، ال يملك الرقبة ال تعود ملكي أن  املتصرف بحسب الرأي الفقه
ا، بمعأو  يوقفها يقدمها وقفًا أن  فال يستطيع الانتفاعاملتصرف ال يملك سوى حق أن  يو 

ر  ىيأو  لجهة من جهات ال ى، فضاًل ع ى ملك هللا تعا ا من ذمته إ ا ؛ ألنه أن  خرج ملكي يو 
ا بعد وفاته، وان كان املنع من ٕالايصاء فيه محل نظر  ي حياته فكيف يو  ا  ال يملك رقب

ي املنافع، إالَّ أن  لدى فقهاء الشريعة ٕالاسالمية؛  حيث جميع الفقهاء قد أقروا بصحة الوصية 
ر جائزة عند بعضهم، وألن هذا الحق ينته بمجرد الظاهرية، فإ ذا كانت الوصية تحقق منفعة غ

ى ال يجوز به و  الانتقالوفاة صاحبه وال يتصور به  ن كان حق التصرف ال ينته إفمن من باب أو
ى أشخاص يسمون بإصحاب  لذلك  ،)الاستغاللأو  الانتقالحق ( بموت صاحبه وانما ينتقل إ

ن بعد وفاته  انتقاليصرح املالك بإرادته أن  فليس هناك ما يمنع من ى شخص مع هذا الحق إ
اد فيه، ي منع الوصية، جاء صريحًا ال اج ي املادةو  عن طريق الوصية، ولكن النص     كذلك ورد 

ى5)ع.م/1173(  ى حق امللكية من قيود قانونيةأن  ، ع ى اأو  ما يرد ع لتصرف اتفاقية يرد ع
ي املادة   .1)ع.م/1174( ايضًا، وتقرر 

                                                 
ــي املــادة. 1 ــي/1171(  وجــاء  ســتيفاء ايكــون حــق التصــرف كســائر امــوال املــدين ضــمانًا للــدائن، فيجــوز لهــم حجــزه و « ):مــدني عرا

  .»كانت له أموال أخرى أو  دله ولو بعد موت املدين، سواء كان املدين اليملك إالَّ هذا الحقحقوقهم من ب
ــي املــادة. 2 ــي) 248/4(  جــاء  الــدين  القتضــاءبيــع ٔالامــوال املبينــة فيمــا بعــد أو  اليجــوز حجــز « :مــن قــانون املرافعــات املدنيــة العرا

  .»مايكفي ملعيشة املدين وعياله من وارداته-4........... :تنفيذياً أو  سواء كان الحجز إحتياطياً 
ر، و  غ حسون طه. د :أنظر-.3   .274، 275السابق، ص املرجعمحمد طه البش
ي املادة. 4 ي/1172(  جاء  رية« ):مدني عرا ي ٔالارض ٔالام اأو  يقفهاأن  اليجوز للمتصرف    .»يو 
ي/1173(  ونصت املادة. 5 ى حق امللكية من قيود قانونيةمما « ):مدني عرا ى حق التصرف اتفاقيةأو  يرد ع   .»يرد كذلك ع
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ى إبقاء حقوق  رية الارتفاقع ى ٔالارا ٔالام ى واملجرى  كارتفاق: القديمة ع الشرب واملر
ن املزروعات 2)ع.م/1174( واملسيل، ولكن الفقرة الثانية من نص املادة ، منعت تسريح املوا ب

ن ح لو سبق تسريحها وكان  قديما، وذلك ألن الضرر املتولد من ذلك التسريح والكروم والبسات
ا بالتعويض   3.ال يمكن الاحتجاج به بوصفه قديمًا، فلهذا يلزم صاح

ي املادة أ ى حق التصرف، فأهمها ما ورد  ن الخاصة ع ا القوان  ما القيود ال جاءت 
رية رقم)4الثانية والثالثة( املعدل،  1959لسنة ) 51( ، من قانون بيع وتصحيح صنف ٔالارا ٔالام

رية املفوضة بالطابو أو  حيث منع هذا القانون إفراز  املمنوحة باللزمة وال أو  تقسيم ٔالارا ٔالام
ا القانون؛ تقع داخل حدود التصحيح املفرز بالقانون إالَّ عند تصحيح صنفها بموجب أحكام هذ

ي تصحيح صنف هذه ٔالار كما وقد منح تخوياًل  ى املتصرف، لوزير املالية  رًا ع ، ولو ج ا
ى حق املتصرف، كما ومنح هذا القانون صاحب حق اللزمة من  والتصحيح هنا بمثابة قيدًا ع

أو  يخل باألمن العام بحسب رأي السلطة ٕالادارية،أن  رهنه إذا كان من شأن ذلكأو  إفراغ حقه
ي مساحة ٔالارض بحيث اليمكن  ى نقص  ، وكذلك لهااقتصاديااستغالإذا كان ٕالافراغ يؤدي إ

                                                 
 
ــي/1174/1( قضــت املــادة. 1 رهــا مــن  -1« ):مــدني عرا ــى وغ رمــا ماكــان قــديمًا مــن حقــوق الشــرب واملجــرى واملســيل واملر يبقــى مح

رية الارتفاقحقوق  ى ٔالارا ٔالام   .»ع
ن وان ولكن -2« ):ع.م/1174/2( نصت املادة. 2 ن املزروعـات والكـروم والبسـات ـ بـ الضرر اليكون قديمًا، فاليجـوز تسـريح املوا

ـــي  ـــ إالَّ  ا ماتحدثـــه مـــن الضـــرر، واليجـــوز بعـــد حصـــد املحصـــول تســـريح املوا كـــان قـــد ســـبق تســـريحها قـــديمًا ويضـــمن صـــاح
ا قديماً    .»ٔالاماكن ال كانت تسرح ف

ي الحقـوق العينيـة، كليـة القـانون ، 349ص: ابقالس املرجعحماد عبد، درع . د: أنظر. 3 ن عبد، محاضرات  -الدكتور سعد حس
  .107ص: ، 2018-2017 جامعة الفلوجة، سنة

ــــي املــــادة. 4 ريــــة رقــــم)الثانيــــة (جــــاء  ــــ ٔالام يصــــحح صــــنف ٔالارض -أ« :1959لســــنة ) 51(  مــــن قــــانون بيــــع وتصــــحيح صــــنف ٔالارا
رية املمنوحة باللزمة بطلـب مـن صـاحب ٔالارض أو  بالطابو الكائنة داخل حدود التصـحيح بقـرار مـن وزيـر املاليـةاملفوضة أو  ٔالام

  .»وإذا كانت ٔالارض خارج الحدود املذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير املالية-ب. وموافقة الوزير
ي التصحيح بالنسب ٓالاتية« :ونصت املادة الثالثة    :تكون ٔالارض املصحح صنفها ملكًا صرفًا لطر

ا النصــف ٓالاخــر-أ إذا كانــت ٔالارض مفوضــة بالطــابو  -ب. إذا كانــت ٔالارض ممنوحــة باللزمــة ملكــا فلــوزارة املاليــة نصــفها ولصــاح
، فيكـون 1954لسـنة  11فلوزارة املالية ربعها ولصاحب ٔالارض ثالثة ٔالارباع ٔالاخرى إالَّ إذا كانـت قـد فوضـت وفـق املرسـوم رقـم 

ا و  ا ملكًا صرفًا لصاح ي ملكًا صرفًا لوزارة املاليةثل   .»الثلث البا
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ي رقم)1التاسعة( قضت املادة  ، بإن للمجلس 1970لسنة) 117( ، من قانون ٕالاصالح الزرا
ى  ى حق الاستيالء ع ي ٔالاع ي وان لو يوافق املتصرف أالزرا ي ارض تخلل أرضًا لألصالح الزرا

ى ذلك، كما وقضت املادة ى منع إفراز ٔالارض الزراعية  من القانون نفسه، 2)23( )26/1( ع ع
ي املنطقة إالَّ بموافقة خاصة ى مساحات تقل عن حدود التوزيع املقررة    .3)24( املفوضة إ

  
ن ٔالاحياء بسبب الوفاة: املطلب الثاني   أسباب كسب حق التصرف وكيفية إنتقاله وانقضائه ب

ي هذا املطلب الطريقة املعتمدة لكسب حق التصرف، وإمكا ابتداًء  انتقالهنية سنبحث 
النقضاء حق التصرف، ثم نذكر ٕالاحالة لبعض ياء، وكذلك أهم ٔالاسباب املؤدية ومع ٔالاح

ي رقم  النافذ، لقانون ٔالاحوال الشخصية رقم  1951لسنة  40نصوص القانون املدني العرا
ى ثالثة فروع 1959لسنة  188  :املعدل، وبشكل مفصل وذلك من خالل تقسيم هذا املطلب إ
ى  الثاني، انتقالهأسباب كسب حق التصرف وكيفية  يتناول  ٔالاول  انقضاء حق ينصب ع

ى مسائل ٔالاحوال  يعالج والثالثالتصرف،  إحالة بعض مواد القانون املدني لتطبيقها ع
  .الشخصية

  
  انتقالهاسباب كسب حق التصرف وكيفية : الفرع ٔالاول 

ن  ن مخصص سنفرد لكل نوع مقصدًا خاصًا به  حق التصرف، الكتسابهناك نوع
ن ٔالاحياء اكتساب: حق التصرف ابتداًء، واملقصد الثاني اكتساب: املقصد ٔالاول ف   .حق التصرف ب
  
  

                                                 
ــي رقــم ) 9(  وقضــت املــادة. 1 ــى اي ارض تخلـــل أن  للمجلـــس-1« :1970لســنة ) 117(  مــن قــانون ٕالاصـــالح الزرا يقــر ٔالاســتيالء ع

ـــي ـــيأو  أرضـــًا لألصـــالح الزرا ى عل-2. تحـــت إداراتـــه إذا اقتضـــت ذلـــك مصـــلحة ٕالاصـــالح الزرا ـــا يعـــوض صـــاحب ٔالارض املســـتو
ــ تصــدر ) 1(  بموجــب الفقــرة ــي وفــق القواعــد املقــررة بالقــانون والبيانــات ال ــ ٕالاصــالح الزرا بمســاحة تعادلهــا قيمــة مــن أرا

ــــا ى عل ــــي نفــــس -3.بموجبــــه، وتســــجل بأســــمه بــــنفس صــــنف أرضــــه املســــتو ــــا  ى عل إذا لــــم توجــــد أرض معادلــــة لــــألرض املســــتو
يأن  املنطقة فلصاحب ٔالارض  .»....تعويضه نقداأو  منطقة أخرى  يطلب تعويضه 

ـــــي رقـــــم) 26/1(  وقضـــــت املـــــادة. 2 اليجـــــوز إقـــــرار ٔالارض الزراعيـــــة املفوضـــــة -1« :1970لســـــنة ) 117(  مـــــن قـــــانون ٕالاصـــــالح الزرا
ى مساحات تقل عن حدود التوزيع املقررة باملنطقة إالَّ بموافقة املجلس   .»بالطابو إ

ر، محمد طه و  غ حسون طه. د :أنظر. 3   .174، 275السابق،  املرجعالبش
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  حق التصرف ابتداءً  اكتساب: املقصد ٔالاول 
يالتصرف ابتداًء  اكتسابلكي يتحقق  التفويض، القرار، : البد من توافر ثالثة اسباب 

ى و   .ٔالارا املواتالاستيالء ع
 ينشأ حق التصرف لألفراد بتفويض من الدولة سواء كان بمقابلأن  من املمكن:التفويض : أوالً 
ي هذه املادة، قد اشار أن  ، حيث1)ع.م/1183( من دون مقابل، كما نصت عليه املادةأو  املشرع 

ن والنظم املعمول ف ى القوان لسنة ) 29( ومن أهمها قانون تسوية حقوق ٔالارا رقم  ا،إ
رية رقم 1938 ن قد أن  ، إالًّ 1941لسنة ) 48( ، وكذلك قانون تفويض ٔالارا ٔالام هذه القوان

ي املادة ى ما جاء  لغيت واقتصر التفويض ع
ُ
ي رقم2)أوالً /11( أ ) 117( ، من قانون ٕالاصالح الزرا

ا  ، ال أجازت تفويض1970 لسنة رية وثبت تصرفه ف ى ذلك بأرض أم حق التصرف ملن أد
ى نفاذ هذا القانون فيما أقرته، مما جعل  ي ملدة خمس سنوات سابقة ع وفق التعامل الزرا

ي نطاق ضيق   3.نشوء حق التصرف عن طريق التفويض ال يكون 
رط لوجوده:القرار: ثانياً  هناك حيازة تكون أن  هو كسب لحق التصرف بالتقادم، لذلك يش

متوالية، وملا كان قانون بيع ) سنوات 10( مستوفية لشروطها، وقيام الحائز بزراعة ٔالارض ملدة 
رية رقم ي املادة1959لسنة ) 51( وتصحيح صنف ٔالارا ٔالام ى حق القرار 4)أ، ب/9( ،  ، قد ال

املستندة له وكذا منع دائرة التسجيل العقاري من تسجيله إالَّ  ى ومنع املحاكم من سماع الدعاو 
ء املق به، ى حكم حاز قوة ال ستث بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم أو  إذا أستند إ

ُ
أ

                                                 
ــي/1183( نصــت املــادة. 1 ــي هــذا « ):مــدني عرا ــا  ن والــنظم املعمــول  ريــة لألفــراد، وفقــًا للقــوان يصــح تفــويض الدولــة ٔالارض ٔالام

  .»الشأن
ـــي رقـــم) أوالً /11(  قضـــت املـــادة . 2 ـــى بحـــق ال -أوالً « :1970 لســـنة) 117(  مـــن قـــانون ٕالاصـــالح الزرا ـــي أرض كـــل مـــن أد تصـــرف 

ــــي مــــدة الســــنوات الخمــــس الســـابقة لنفــــاذ هــــذا القــــانون تســــجل  ــــي املح ــــا وفــــق التعامـــل الزرا ريـــة وثبــــت تصــــرفه ف  باســــمهأم
ـــــى ـــــ كانـــــت تحـــــت تصـــــرفه مفوضـــــة بالطـــــابو ع ـــــ تســـــقى ديمـــــاً  ةثالثمائـــــ) 300(  التتجـــــاوز أن  املســـــاحة ال ـــــي ٔالارض ال   أو  دونـــــم 

ـــي )150( ن دونمـــًا  ـــ تـــزرع حنطـــةمائـــة وخمســـ ـــ ال راً أو  ٔالارا ) 50(  أو  بالواســـطةأو  حاصـــالت شـــتوية وتســـقى ســـيحاأو  شـــع
ـ تــزرع شــلباً  ــي ٔالارض ال ن دونمــًا  نأو  تبغـاً أو  خمسـ ن نــوع ــا بنســب أو  حاصــالت صــيفية أخـرى وعنــد الجمــع بـ ــر يعـادل بي أك

  .»املساحات املذكورة
  .351ص السابق، املرجعدرع حماد عبد، . د: أنظر. 3
ــــي نــــص املــــادة. 4 ريــــة رقــــم) أ، ب/9(  جــــاء  ــــ ٔالام التنظــــر املحــــاكم -أ« :1959 لســــنة) 51(  مــــن قــــانون بيــــع وتصــــحيح صــــنف ٔالارا

ــــا الدرجــــة القطعيــــة ــــا عــــدا مــــا أكتســــب م ــــى القــــرارات الصــــادرة م مــــن  تمنــــع دوائــــر الطــــابو -ب. املدنيــــة دعــــاوى حــــق القــــرار وتل
ى حكم مكتسب الدرجة القطعيةتسجيل حق القرار إذا لم يكن مستند   .»...ًا إ
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ي بعض املدن، كما ذكرت الفقرة  ، من املادة أعاله، ولكن هذا الحق اصبح ال 1)ج( جمهوري 
رر للك به، ألن قانون بيع وتصحيح  الاحتجاجالم عنه، وال يمكن وجود له، ولم يعد هناك م

رية رقم رية رقم1976 لسنة) 53( ٔالارا ٔالام ى قانون بيع وتصحيح ٔالارا ٔالام ) 51( ، قد أل
، كذلك ال يمكن إعادة حق القرار للظهور من جديد مرة أخرى أبدًا، ألن هذا الحق 1959لسنة 

  .2قد سقط وال يمكن عودته
ى ٔالارا املوات الاستيالء: لثاً ثا ي ن املادة:ع ى )أواًل وثانياً /1186( جاء   أهلية، ما يؤكد ع

ا هذه املادة أن  كل شخص يكتسب حق التصرف من دون مقابل ولكن وفق شروط معينة حدد
ي   :و

  .باألحياء عراقياً ن يكون القائم أ -
ر إذن  ن يكون الاستيالء بإذن من الحكومة،أ - ب ى أرض املوات بغ ي ع ى العرا فإذا ما استو

ا ال تفوض له إالَّ بعد ي وقت أن  الحكومة فإ ، علمًا بإن هذا ٕالاذن الاستيالءيدفع بدل مثلها 
ي ملكيةأن  املذكور يجب   .ٔالارا يصدر من وزارة املالية ال تمثل الحكومة 

ا التأ -ج ي املناطق املسموح ف ي املناطق املخصصة ن تكون ٔالارض  صرف، فال يجوز ذلك 
  .3الصناعةأو  ٕالاسكان ألغراضقد تكون مخصصة أو  لألغراض العسكرية،

ا، يجب عليه- د ى من يقوم بإحيا ا، فإذا ترك  لالنتفاعيجعلها صالحة أن  ع من خالل زراع
ع منه وتفوض أو  ٔالارض دون حرث ا ت ر عذر فإ ره، إذن زراعة ثالث سنوات متوالية بغ ى غ إ

ى أرض املوات، قد انحصر بإذن الحكومة فقط وال  الاستيالءفكسب حق التصرف عن طريق  ع
ى هذه ٔالارا بحجة الغراس ر إذن، ألنه جر أو  يجوز التجاوز ع ا الزرع من غ يمة يعاقب عل

وكذلك  ،1959لسنة ) 51( عليه قانون بيع وتصحيح صنف ٔالارا رقم  القانون، كما نص
ي رقم ر قانون تسوية حقوق ٔالارا 1970 لسنة) 117( قانون ٕالاصالح الزرا ى ٔالاخ ، حيث أل

ي قانون التسويةو  ،1938 لسنة) 29( رقم   .4أورد نصوصًا مختلفة عن النصوص الواردة 

                                                 
ريـة رقـم) 9(  من املادة) ج(  قضت الفقرة. 1 ـ ٔالام ويجـوز بقـرار مـن -ج« :1959لسـنة) 51(  من قانون بيع وتصحيح صـنف ٔالارا

ن ن السابقت   .»مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض املدن من حكم الفقرت
ن عبد، .د: أنظر. 2   . 109، 110ص: السابق املرجعسعد حس
ر، و  غ حسون طه. د :أنظر. 3  .382السابق، ص املرجعمحمد طه البش
ر، و  غ حسون طه. د :أنظر. 4   . 383، 384، صالسابق املرجعمحمد طه البش
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ن ٔالاحياء اكتساب: الثانياملقصد    حق التصرف ب
ن ٔالاحياء، كتسابال  العقدو الالتصاق:ال يتحقق إالًّ من خالل طريقان هما الحق التصرف ب

  ).ٕالافراغ(
ي املادة الالتصاققد يكون  :الالتصاق: أوالً  ما أن  ، إالَّ 1)33( )ع.م/1201( بفعل الطبيعة، كما جاء 

ي حالة أن  يجب مالحظته رية، إنما هو حق التصرف وليس  الالتصاقما يكسب  ي ٔالارا ٔالام
يبقى مملوكًا للدولة،  االلتصاقما يكسب هنا بأن  ألن رقبة ٔالارض مملوكة للدولة، بمع امللكية؛

ي التصرف،أن  إالَّ  ا حقه  بفعل ٕالانسان كما ذكرته  الالتصاققد يتحقق أو  املتصرف يمارس عل
رية أو  غرس أحد ٔالاشجار ب شخص وهو عندما يقوم) ع.م/1200( املادة ي أرض أم إقامة ابنية 

ي منه، ثم أستحقت ٔالارض،  ا حق التصرف وكان ذلك بحسن نيته وبزعم سبب شر ليس له ف
ر من قيمة ٔالارض، فوضت ٔالارض لصاحب املنشآت ببدل املثل، وإذا  فإن كانت قيمة املنشآت أك

ر من قيمة املنشآت ا، تملك صاحب ٔالارضأو  كانت قيمة ٔالارض أك أو  املنشآت ال تقل ع
رتب هذا كله إذا كان الباني ا، وي  الغارس حسن نية، اما إذا كان البانيأو  ٔالاشجار بعد دفع قيم

ى قلع ما أحدثه ولو كانت قيمة أو  ر ع ي، فإنه يج ء النية وليس لديه سبب شر الغارس س
ى حسابه، فإذا كان القل ر من قيمة ٔالارض، وتكون نفقات القلع ع ي ٔالارض املحدثات اك ع مضرًا 

ا مستحقة القلع، أالَّ ترى  ء أو  معاملة البانيأن  تملك املتصرف هذه املنشآت بقيم الغارس س
ي هذا، هو جزاء فعله وسوء نيته   . 2النية تختلف عن حسن النية، والسبب 

ي حق املتصرف ونقل هذا الحق من املتصرف إ:)ٕالافراغ( العقد: ثانياً  ى فاإلفراغ هو التصرف 
ر بعمل إرادي هذا الحق بوصفه من الحقوق أن  تقديمه كبدل صلح، إالَّ أو  الهبة،أو  كالبيع،: الغ

ي التسجيل بدائرة التسجيل  ى فيه عند إبرام العقد الشكلية؛ و العينية ٔالاصلية، لذلك يرا
ي هذه أن  العقاري، ومن القواعد املقررة ذات الصلة بنفس املوضوع، العقود الطعن بالصورية 

ى العقار  الحقوق العينية ٔالاخرى بعد تسجيلها بدائرة التسجيل العقاري، ال يعتد أو  ال تقع ع

                                                 
ــي/1201(  نصــت املــادة. 1 ــر ملجــراه « ):مــدني عرا ــر ال ي وتغي ــار التــدري ــي حــق امللكيــة بشــأن طمــ ٔالا ــا  ٔالاحكــام املنصــوص عل

ـر ذلـك مـن أحكـام  ى أرض من عمـل صـاحب ٔالارض وغ ى آخر واعتبار ما ينشأ ع بالعقـار،  الالتصـاقوتحول ٔالارا من مكان إ
رية بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة هذه ٔالارا ى ٔالارض ٔالام   .»تطبق ع

ي ذنون، . د: أنظر. 2   .359، 360السابق، ص املرجعدرع حماد عبد، . ،  د279، 280السابق، ص املرجعحسن ع
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ا كما اشار  ى هذا املادةت بتلك الطعون وال يجوز الطعن ف ي/1204( إ ، حيث قضت 1)مدني عرا
رية بعد تسجيله ى ٔالارا ٔالام ي سجالت بعدم جواز الطعن بالصورية، فالتصرفات الواقعة ع ا 

، الحدود واملساحات ال تخضع لإلفراغ 2)ع.م/1206( ، ونظمت املادة)الطابو( التسجيل العقاري 
ى تنظيم ٕالافراغ أو  ي ضوء حق التصرف، وكذا من حيث زيادة الثمن نقصه، وذهب املشرع إ

ي بإذن املحكمة وملسو 3)ع.م/1208( إليه املادة تعن املحجور كما اشار  ي، فأجازت للو أن  غ شر
ى ي أن  يفرغ ارض املحجور، ع ي املقابل فإن للو ى املحجور، و يكون هذا ٕالافراغ، يعود بالنفع ع

ر باسميقبل إفراغ حق التصرف أن  بإذن املحكمة ى شرط حصوله املنفعة لألخ   .املحجور ع
ي املادة ى)ع.م/1209( وتقرر  ا ع ى تحديد الصيغة ال للمحجور حق التصرف ف  ، ع

ا تأرضه إذا تعذر  ي، دون  إدار يلحق باملحجور ضرر، وكانت املشتمالت ذات أن  من قبل الو
ر إلحاق ضرر  ا من التلف، فيجوز بيعها منفصلة عن ٔالارض من غ رة يخ عل قيمة كب

رية، ي ٔالارض ٔالام ي املحجور الذي له الحق التصرف  يبيع ٔالاشجار ؤالابنية أن  باملحجور ولو
ي هذه ٔالارض واململوكة للمحجور، وله ايضًا إفراغ تلك ٔالارض تبعًا إلذن املحكمة كما  املوجودة 

ى  تاشار    ، )م، ع/1210( ذلك املادةإ
ي املادة1980لسنة ) 78( هذه املواد عمومًا قد عطلت بقانون رعاية القاصرين رقمأن  إالَّ   ، 

يمنه، فمنعت هذه امل) 43( القيم من القيام بكافة التصرفات القانونية ال أو  الوأو  ادة الو
ا انشاء حق من الحقوق العينية ٔالاصلية ا إالَّ أو  نقل تلك الحقوق أو  التبعيةأو  من شأ إدار

  .4بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتحققها للمصلحة املرجوة للقاصر
  
  
  

                                                 
ــي/1204(  قضــت املــادة. 1 ــي « ):مــدني عرا ريــة بعــد تســجيلها  ــ ٔالام ــى ٔالارا ــي التصــرفات الواقعــة ع اليجــوز الطعــن بالصــورية 

 .»دائرة التسجيل العقاري 
ــــي نــــص املــــادة. 2 رة بالحــــدود ال -1« ):م، ع/1208(  جــــاء  ــــا جملــــة فــــالع ا وســــم ثم إذا أفرغــــت أرض وذكــــرت حــــدودها ومســــاح

رة باملساحة ال الحدود-2....املساحة ا بسعر الوحدة فالع ا وسم ثم   .»...وإذا أفرغت أرض وذكرت حدودها ومساح
ريـة محجـورا جـاز « ):م، ع/1208(  ونصت املادة. 3 يأن  لوليـه إذا كـان املتصـرف أم . يفـرغ ٔالارض، بـإذن مـن املحكمـة ملسـوغ شـر
ي-2   .»يقبل ٕالافراغ عن املحجور بإذن من املحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليهأن  وللو
ي ذنون، . د: أنظر. 4 ن عبد، 289-280السابق، ص املرجعحسن ع   .  114، 115السابق، ص املرجع،  سعد حس
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  حق التصرف انقضاء: الفرع الثاني
ي/1239-1219( : ينق حق التصرف بحسب املواد يأر ، )مدني عرا   : ربعة أسباب 

ي املادة: التقادم: أوالً  ى)م، ع/1219/1( جاء  ي عليه، باعتباره مالكًا أن  ، ما يؤكد ع حيازة املد
رة  ي ف لألرض وحصول التقادم املكسب الذي من خالله يكسب ملكية ٔالارض، إذا استمرت 

، وان كان هذا التقادم له وجه آخر، بأّنه تقادم مسقط لحق التصرف املقرر )سنة36( اقصاها
ي القانون املدني الخاصة لحق التصرف سواء  لهذه ٔالارض، عمومًا فإن أحكام التقادم املقررة 

ي رقم أو  كانت مكسبة ، وقانون 1970لسنة ) 117( مسقطه، قد عطلت بقانون ٕالاصالح الزرا
ي املادة1976لسنة ) 53( ا الدولة رقم توحيد أصناف أر  ر  ى) أوالً /1( ، حيث نص ٔالاخ أن  ع

رية، تسجل   وزارة املالية، وأما قانون التسجيل العقاري رقم  باسمكل ٔالارا ٔالام
ي تسجيلها لإلقليم الدولة 1971لسنة)43( ، حيث لم تعد بموجبه عقارات ما لم تخضع 

ر كاملة)م، ع/1219/1( العراقية، إذن اضحت املادة ا،  الاحتجاجمعطلة وال يمكن أو  ، غ ف
رض ا تف ن ال ذكرت، وكذلك أل ر املسجلة والتابعة للدولة أن  بسبب هذه القوان ٔالارض الغ

ا بالتقادم املكسب وهذا ما يتعرض مع القواعد السابقةأن  يمكن   . 1تكتسب ملكي
رية انحالل: ثانياً  انقضاء حق التصرف الثابت لصاحب هذا الحق بسبب  بهيقصد  :ٔالارا ٔالام

رك احد من اصحاب حق أن  وفاته دون  ي املادة الانتقالي  وقد نظم القانون املدني هذه الحالة 
ر 2)1220(  أحكام هذه املادة قد عطلت ايضًا، بموجب قانون املحافظات رقمأن  ، غ
ى1969لسنة)159( ى إ خزينة الدولة باعتبارها وارث من ال  ، فقد جعل ما يؤول من تركة املتو

  .3وارث له
ي ٔالارض، إذا ترك )م، ع/1233( أكدت املادة:الاستغاللترك : ثالثاً  ى فقدان املتصرف لحقه  ، ع

ره عن طريق ٕالاجارةأو  استغاللها بالزراعة بنفسه املساقات أو  املغارسةأو  املزارعةأو  بواسطة غ
ى زراعة قسم من ٔالارض سنة ثم بطريق ٕالاعارة مدة ثالث سنوات  متوالية، فإذا عمد املتصرف إ

                                                 
ن عبد، . د :أنظر. 1  .116نفسه، ص املرجعسعد حس
ـــي املـــادة. 2 ـــي/1220(  وجـــاء  ريـــة ولـــم يخلـــف احـــد مـــن اصـــحاب حـــق « ):مـــدني عرا ـــي أرض أم ، فـــإن الانتقـــالإذا مـــات املتصـــرف 

ــي أخــذها ببــدل املثــل خــالل ســنة مــن مــوت  ن واحــد بعــد ٓالاخــر، الحــق  م، مــرتب أرضــه تنحــل وألصــحاب حــق الطــابو ٓالاتــي بيــا
  .»...املتصرف

ر، و  سون طهغ ح. د :أنظر. 3  .295السابق، ص املرجعمحمد طه البش
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ي  ي السنة التالية، فإن ٔالارض ال تنحل وال يسقط حقه  ترك زراعته، وزرع القسم الثاني 
ا بعد ذلك ن ثم قام بزراع ن متواليت ترك أو  التصرف وكذا الحال لو تركها من دون زراعة لسنت

ا ثالث سنوات ر بصو أو  زراع ر متتالية، كما وقرر النص املتقدم، أنه ال يجوز اك رة متقطعة، غ
يطالبوا بتفويض هذه ٔالارض، وإنما تعطى ملن ترسوا أن  ي هذه الحالة ألصحاب حق الطابو 

ن سواء كانوا من أصحاب حق الطابو  مأو  عليه املزايدة من الطالب   .1لم يكونوا م
يحًا لوقف مدة السنوات الثالث املنصوص ، قد حددت عذرًا صح)م، ع/1234( لكن املادة

ي ي املادة اعاله والحاالت  ا  ى: عل ا للزراعة، أو  إنغمار ٔالارض باملياه: الحالة ٔالاو وجوب راح
ي ٔالاسر : الحالة الثانية ى زراعة أن  ترك قريته لسبب قهري بشرطأو  وقوع املتصرف  يعود إ

ى زوال ذلك السبب، الحالة الثالثة ي : ٔالارض قبل انقضاء ثالث سنوات ع خدمة املتصرف 
ا ٔالارض مالم يتحقق من موته، الحالة الرابعة ر القرية ال ف ي غ نقص اهلية : الجيش 
ا بالذات ي ٔالارض ثالث سنوات متواليات كلف بزراع لواسطة، باأو  املتصرف، فإذا لم يزرع الو

ي لحساب املحجور وعند  اءفإذا منع عن ذلك أجرت ٔالارض بإجر املثل واعطيت ٔالاجرة للو  ان
رد املتصرف ارضه من املستأجر، الحالة الخامسة ى أن  اي سبب آخر يمكن: الحجر يس ينصرف إ
ي املواد التالية ، 1236، 1237، 1238، 1239( : كونه مانع قهري من زراعة ٔالارض، وجاء 

ي/1235 ر )مدني عرا ى القدر غ   . 2صحيح وانحالل حق التصرفال، ما يؤكد ع
اء حق التصرف باإلطفاء: رابعاً  وهو استمالك : "ينته حق التصرف باإلطفاءأن  من املمكن:إ

ذا الحق رقبة وانتفاعاً   3حق التصرف للمنفعة العامة، لكي تعود ٔالارض مملوكة للدولة ومثقلة 
                                                 

ي ذنون، . د :أنظر. 1   .306، 307السابق، ص املرجعحسن ع
 .364، 365، 366السابق، ص املرجعدرع حماد عبد، . د :أنظر. 2
ـــــي. 3 ـــــا و ـــــي املـــــواد  الانتفـــــاعحـــــق أن  ثمـــــة هنـــــا فائـــــدة يجـــــب ٕالاشـــــارة إل ي ورد ذكـــــره  ـــــ اصـــــ ـــــى  1249مـــــن(  بوصـــــفه حـــــق عي إ

ــي/1265 ي يخــول صــاحبه : "، وعــرف بإنــه)مــدني عرا ــ اصــ منقــواًل أو  بــاألموال محــل املنفعــة ســواء كانــت عقــاراً  الانتفــاعحــق عي
ـــي كونـــه حقـــًا عينيـــًا اصـــليًا يخـــول صـــاحبه "وينتهـــ حتمـــًا بوفـــاة املنتفـــع موال أبـــ الانتفـــاع، إذن فهـــو يتشـــابه مـــع حـــق التصـــرف 

ــر، ــي عــدة أمــور  مملوكــة للغ مــا يكمــن  ريــة، امــا حــق املنفعــة فقــد يكــون أن  :اوالً : ولكــن الفــرق بي حــق التصــرف محلــه أرض أم
ــا أن  :منقــواًل فهــو اوســع، ثانيــاً أو  محلــه عقــاراً  ــد ف ريــة، إالَّ أنــه مقيَّ ــي باالســتغاللحــق التصــرف وان كــان محلــه أرض أم   الزرا

ـــاءـــذه الصـــورة يعـــد ســـببًا  اللالاســـتغفقـــط، وعـــدم ) النبـــاتي والحيـــواني(  اختالفهـــذا الحـــق، امـــا حـــق املنفعـــة فيختلـــف بـــ الن
  حقوق املنتفع تختلف مع طبيعةأن  سبب إنشاء هذا الحق، ومن ثم نجد

ـى اصـحاب حـق : املال لحق املنفعة، ثالثاً  ينته حق املنفعة بوفاة املنتفع، اما حق التصرف الينته بوفاة صـاحبة، بـل ينتقـل إ
التقــادم وال أو  العقــدأو  بالوصــية: ــي مصــادر حــق املنفعــة، فحــق املنفعــة ينشــأ اخــتالفهنــاك : كمــا مــر بنــا آنفــا، رابعــاً  تقــالالان
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ا إلنشاء املشاريع ذات النفع العاملوزارة املالية  ا إل ، ويكون ٕالاطفاء لقاء تعويض يقدم "لحاج
ا حق أتعويض عي بأو  لصاحب حق التصرف طفيء ف

ُ
رض مساوية مساحة وقيمة ؛  ال أ

ى ا بنسبة أن  التصرف، ع ى اساس قيمة املحدثات واملغروسات مضافًا إل تحسب القيمة هنا ع
ا، أخذًا بما أكدته املادة اختالفبٔالارض، تختلف معينة من قيمة   طبيعة ٔالارض ومساح

، وكذلك قانون ٕالاصالح 1976لسنة) 53( من قانون توحيد اصناف أرا الدولة رقم1الخامسة 
ي رقم   .19712لسنة ) 138( ، وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم1970لسنة ) 117( الزرا

  
ى مسائل ٔالاحوال الشخصيةإحالة بعض مواد : ثالفرع الثال   القانون املدني لتطبيقها ع

ا،   ي حي ، عندما كلفت لجنة  ايات الخمسينات من القرن املا ي  حصلت ٕالاحالة 
ي  إلعداد مشروع قانون ٔالاحوال الشخصية املوحد، من قبل رئيس الوزراء ومجلس السيادة، 

ا، فحينما أعدت تلك اللجنة الالئحة الخاصة بمش روع قانون ٔالاحوال الشخصية، لم تدخل وق
ر  ي كانت عليه، غ ى ما ي املشروع، وإنما ابقت أحكام الفرائض ع راث  هذه اللجنة أن  أحكام امل

ا مع املجلس أن  بعد ا واتمت املداولة ف ى مجلس الوزراء واملواريث مطوية م رفعت الالئحة إ
ت ت نفسه، من خالل عدة جلسات عقد م، ثم أ ا، واملفروضبي الالئحة قد أن  اللجنة مهم

                                                 
 

قـد ينشـأ بالتقـادم وتسـم باللزمـة؛ أو  ٕالافـراغ،أو  بالعقـد الـذي يسـم بـالتفويض: مكان لإلرث فيه، اما حق التصرف فهـو ينشـأ
ــــــى واقعــــــة  ــــــا تقــــــوم ع ــــــا حــــــق أي ا رتــــــب عل ن الورثــــــة كمــــــا بينــــــاه الانتقــــــالالحيــــــازة، كمــــــا أنــــــه قــــــد ينشــــــأ بالوفــــــاة وي : أنظــــــر.بــــــ

  ..12، 121السابق، ص املرجعصالحعبطان، .د
يسـتحق أصـحاب حـق : أوالً « :1976لسـنة) 53(  من قانون توحيد أصناف أرا الدولة رقم ) رابعاً /ثانياً /أوالً /5(  نصت املادة. 1

يالتصرف املطفا،  ي الجدول التا   : وفقًا إلحكام هذا القانون من قيمة ٔالارض املقدرة، باعتبارها ملكًا صرفًا النسب املعينة 
  حصة الحكومة  مساحة ٔالارض  صنف ٔالارض

ى خمس دونمات  ممنوحة باللزمة-1   3/4  تزيد ع
ى خمس دونمات  ممنوحة باللزمة-2   2/3  التزيد ع
ى خمس   ممنوحة بالطابو-3   1/2  دونماتتزيد ع
ى خمس دونمات  ممنوحة بالطابو-4   1/3  التزيد ع
ـــ املفوضـــة بالطـــابو: ثانيـــاً  ـــر صـــحيح بحكـــم ٔالارا ـــ املوقوفـــة وقفـــًا غ ـــر ٔالارا  طفـــاءتتحمـــل الجهـــة املنتفعـــة مـــن ٕالا : عـــاً راب...تعت

ــي البنــدو  ــا  ــي الحالــة املنصــوص عل ــي  مــن هــذا القــانون دفــع بــدل ٕالاطفــاء ) 4(  مــن مــادة ) ثانيــا(  وزارة الزراعــة وٕالاصــالح الزرا
ي ٔالارض  ا املطفأوالتعويض عن املنشأت واملغروسات الكائنة   .»حق التصرف ف

ن عبد، .د: أنظر. 2   .117السابق، ص املرجعسعد حس
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ا التشريعية، وأعدت للطبع، إالَّ  وهو  باالتفاقهناك أمرًا قد حدث لم يكن أن  اكتسبت صف
ى الالئحة لم تكن قد وضعت من قبل اللجنة، تتعلق باملواريث، ثم  إدخال بعض ٕالاضافات ع

ى الذي سارت عليه ال الاتجاهتبلورت تلك ٕالاضافات من خالل  ي إحالة احكام املواريث إ حكومة 
رية الانتقالوحق  -القانون املدني( أحكام    .1الخاص باألرا ٔالام

ا من قواعد  درج ف
ُ
ي الشريعة ٕالاسالمية، وما أ فحلت هذه ٔالاحكام محل املواريث الثابتة 

ي املادة ا  ا، تلك ٕالاحالة املنصوص عل ن طيا نه، فأصبح أول م 2)74( وأحكام مختلفة حملت ب
ثم لقي هذا القانون عند . املعدل 1959لسنة ) 188( ظهور لقانون ٔالاحوال الشخصية رقم

ي املذاهب ٕالاسالمية  إصداره معارضة شديدة ملخالفته لكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه وما جاء 
ي، والوسط )السنية والجعفرية( ي. 3القانوني: الاجتما ي مقابل تلك املع. 4والشر ارضة ال و

 املعدل، ، ثم بعد ذلك جاءت ثورة  1959لسنة ) 188( تعرض لها قانون ٔالاحوال الشخصية رقم 
                                                 

ي العراق، املطبعة الفنية الحديثة :أنظر. 1   .181 ،182، ص1970بغداد، -محمد شفيق العاني، أحكام ٔالاحوال الشخصية 
ــى تطبيــق املــواد مــن 1959لســنة ) 188(  مــن قــانون ٔالاحــوال الشخصــية رقــم ) 74(  كانــت املــادة. 2 ــى) 1187(  ، تحيــل إ ) 1199(  إ

ــي رقــم  ــى ٔالاحكــام الخاصــة  1951لســنة ) 40(  مــن القــانون املــدني العرا ركــة، إ ــي ال م  ن الورثــة وتحديــد أنصــب ــي تعيــ النافــذ، 
ـــاحـــق التصـــرف ب انتقـــالب ريـــة، وان كانـــت هـــذا ٔالاحكـــام تختلـــف بطبيع ـــ ٔالام ـــي الشـــريعة و  األرا ـــراث  بالشـــك عـــن قواعـــد امل

ي بقـانون التعـديل رقـم  ـى أصـله الشـر ـى نصـابه وارجـاع الحكـم إ ـ أعيـد إ . 1963لسـنة )11(  ٕالاسالمية، فما لبـث هـذا ٔالامـر ح
ي الخطيب، شرح قانون ٔالاحوال الشخص :أنظر   .39، ص1982بغداد، -ية، املطبعة الوطنيةالدكتور احمد ع

ــي إحالــة أحكــام املواريــث إلحكــام أن  .3 ــ عــالء الــدين الانتقــالمــن ابــرز رجــال القــانون الــذين كــان لهــم رأي معــارض  ، هــو القا
ا صـــــحيفة الحريـــــة  ـــــى رئـــــيس الـــــوزراء عبـــــد الكـــــريم قاســـــم، نشـــــر ـــــي البصـــــرة وقـــــد قـــــدم مـــــذكرة إ خروفـــــه؛ الـــــذي كـــــان قاضـــــيًا 

ـــــي العـــــدد29/5/1965بتـــــأريخ ـــــي نـــــص تلـــــك املـــــذكرة)1591 (  ،  ـــــيء قـــــانون ٔالاحـــــوال ": ، فجـــــاء  لقـــــد استبشـــــر املســـــلمون عنـــــد م
ن، ـــي ســـبيل ٕالاصـــالح وتوحيـــد كلمـــة املســـلم ـــم قـــد أو  الشخصـــية، ألنـــه طفـــرة  ى، إاًل أ ٔالاخـــذ بمـــا هـــو أقـــوم للجميـــع وهـــذا مـــاير

ــــرا) 74(  فوجئــــوا باملــــادة ــــي امل ــــ تســــاوي  ىال ــــا جــــاءت مخالفــــة لقــــول هللا تعــــا ن الرجــــل واملــــرأة، حيــــث أ َكِر ِمْثــــُل .. "{: ث بــــ ِللــــذَّ
ِن  ْ ــي الوقــت الــذي أذكــركم بــ: ، ثــم قــال11/النســاء.}..."َحــّظِ ََيــ ــ  ر أان ن هــذه املــادة مخالفــة لكتــاب هللا وملــا جــاء بــه أهــل التفســ

ــى ماجــاء ــراث ع ــي ٔالارض وحــق (  ــي القــانون املــدني جمــيعهم، ألــتمس مــنكم حــذفها، وأمــا قيــاس امل ) الانتقــالاي حــق التصــرف 
ـي هبـة مـن السـلطان فلـه ريـة  ـ ٔالام ـر مـن الرجـل فضـاًل عـنأن  الناتجة عنه بعد موت املتصرف، إلن ٔالارا أن  يمـنح املـرأة أك

ن وال  ن الحكمـــ ا بـــه فاليســـتقيم القيـــاس مـــاب مـــا ارتبـــاطيســـاو خروفـــه، شـــرح قـــانون ٔالاحـــوال  عـــالء الـــدين :أنظـــر." للعالقـــة بي
ن الشــريعة ٕالاســالمية وقــانون ٔالاحــوال 359، 360، ص1963بغــداد، -الشخصــية، مطبعــة املعــارف ــراث بــ ــي امل ،  حقــوق املــرأة 

ر، الجامعة العراقية،    .334، ص2013الشخصية، رقية مالك عالوي، رسالة ماجست
ـى رئـيس  ٕالاسـالميةجمعيـة ٓالاداب  باسـمالشيخ نجم الدين الواعظ والشيخ كمال الدين الخال قـد رفعـا مـذكرة أن  كما. 4 إ

ـا مـن أضـرار  ا التمت للشريعة ٕالاسـالمية بصـلة وملـا ف ا بإلغاء هذه املادة وحذفها من القانون أل الوزراءومن معهم، طالبوه ف
ي   .357ص :السابق املرجعالدين خروفه،  عالء :أنظر.وخيمة تحل باملجتمع العرا
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ر هذا القانون ليكون )1963شباط لسنة 8( ا، تغ ى اهتما خر آ، بحكومة جديدة كان من او
يو  العهد له، حيث جاء هذا التعديل بما يالئم احكام الشريعة ٕالاسالمية،  الوسط ٕالاجتما

او  ومتطلبات املصلحة العامة، ي حي ، ثم استمرت تلك 1كذلك حظي هذا القانون بمؤيدين له 
ر أنظمة الحكم، لهذا القانون  اثناء  2003ح عام . التعديالت ال تزامن معظمها مع تغ

رة مجلس الحكم ( ٔالامريكي للعراق الاحتالل ي ف ، ثم بعدها صدر الدستور 2)يالانتقاوخصوصًا 
ي لسنة الع   .3)2005( را

                                                 
ـي . 1 ي  ي مقابل تلك املعارضة الشديدة ال تعرض لها قانون ٔالاحوال الشخصـية، كـان هنـاك مؤيـدون لـه، فقـال محسـن نـا و

راث الجديدةأن  :كتابه شرح قانون ٔالاحوال الشخصية ا قواعد امل ى  ة ال تتح قواعـد الخاصـة بقـانون  اي ماجاءت به(  امل
ـى التفـاوت )ي اول صدور لـه 1959لسنة )188(  رقم  ٔالاحوال الشخصية ـ فقضـت ع ن الـذكر ؤالان ـراث بـ ـي امل ـي املسـاواة   ،

ـر مـن الخالفـات ـي كث ي الوقوع  ي السابق، الذي طاملا كان سببا  ما  ن ٕالاخـوة ؤالاخـوات،: الذي كان موجودًا بي أن  كـالخالف بـ
ــي الوقــت الحاضــرالتفــاو  ــ لــم يعــد مقبــواًل  ن الــذكر ؤالان ي، شــرح قــانون ٔالاحــوال الشخصــية، الطبعــة : أنظــر.ت بــ محســن نــا

ـــى، مطبعـــة الرابطـــة ـــي ذات الســـياق، فقـــد نشـــرت دراســـة أقامهـــا معهـــد الدراســـات .451، 452، 453، ص1963بغـــداد، -ٔالاو ، و
ــ عقــدت حــول مناقشــة  ــي إحــدى النــدوات ال راتيجية  ــا2003ملســودة الدســتور لعــام ٕالاســ ــ تتجــه بعــد أن  :، فجــاء ف ٓالاثــار ال

ــــر  ــــ كانــــت غ ــــي حينــــه ولــــدت ردود أفعــــال شــــديدة مــــن قبــــل ٔالاوســــاط الدينيــــة املتعصــــبة ال صـــدور قــــانون ٔالاحــــوال الشخصــــية 
ـــ لـــو كـــاأو  مســـتعدة دف تنظـــيم العالقـــات ٔالاســـرية وحفـــظ الحقـــوق وأنصـــاف املـــرأة ح ـــر يســـ ن مســـتمدًا مـــن متقبلـــة إلي تغي

ــدأ ــىأو  الشــريعة ٕالاســالمية، فلــم  ــ تزامنــت مــع صــدور القــانون إ ــي تعديلــه بعــد أن  تســكن تلــك الحمــالت ال تحقــق مــرادهم 
راتيجية الحــــوار املتمـــدن، العــــدد.، 1963ثـــورة الثـــامن مــــن شـــباط لســـنة ـــي معهــــد الدراســـات ٕالاســـ رونـــي  ، )1396(  املوقــــع ٕالالك

ي تاريخ   .11/12/2005املنشور 
ــــرة مجلــــس الحكــــم برئاســــته الدوريــــة . 2 ـــي اثنــــاء ف ــــي ) 137(  ؛ حيــــث اصــــدر الحــــاكم قــــرارًا رقــــم)للســــيد عبــــد العزيــــز الحكــــيم(  و

تطبيق أحكام الشريعة ٕالاسالمية فيمـا يخـص الـزواج -1« :، يق بإلغاء قانون ٔالاحوال الشخصية ونص القرار29/12/2003
ات الــزواج واملحرمــات وزواج الكتابيــات والحقــوق الزوجيــة مــن مهــر ونفقــة وطــالق وتفريــق والِخطبــة وعقــد الــزواج ؤالاهليــة وإثبــ

ي ـــرث أو  شـــر خلـــع والعـــدة والنســـب والرضـــاعة والحضـــانة ونفقـــة الفـــروع ؤالاصـــول ؤالاقـــارب والوصـــية وٕالايصـــاء والوقـــف وامل
ن والقــرارات والتعليمــات والبيانــات إلغــاء كــل ا-2وكافــة املحــاكم الشــرعية ؤالاحــوال الشخصــية وطبقــًا لفــرائض مذهبــه،  لقــوان

ـــ تخـــالف الفقـــرة ـــي ٕالاعـــالم والصـــحف والجرائـــد .»يعمـــل بـــه مـــن تـــاريخ صـــدروه-3مـــن هـــذا القـــرار، ) 1(  واحكـــام املـــواد ال نشـــر 
ــي مــن قبــل الحــاكم املــدني29/12/2003: الرســمية بتــاريخ ل

ُ
الواســعة  ، بعــد املعارضــة)بــول بريمــر(  ، فمــا لبــث هــذا القــرار، إالَّ وأ

  .344، 345ص: السابق املرجعرقية مالك عالوي،  :أنظر.والشديدة ال تعرض لها
ي تكريس الحرية . 3 ـي لسـنة اختيار املذهب أل  يثم تكرر نفسه  ، 2005بناء الشعب الواحد، وذلك عندما صـدر الدسـتور العرا

ام« ) :41(  حيــــــث نصــــــت املــــــادة م العراقيــــــون أحــــــرار بــــــاإلل مأو  بــــــأحوالهم الشخصــــــية حســــــب ديانــــــا مأو  مــــــذاه أو  معتقــــــدا
م وينظم ذلك بقـانون  ـرًا عـن القـرار »اختيارا ـي )137(  ، ال تختلـف هـذه املـادة كث ـا ٔالاحكـام الـواردة  ، حيـث حسـم الدسـتور ف

ــي ــى الحريــة الشخصــية لكــل فــرد مــن ابنــاء املجتمــع العرا ــا، إ ــي مرجعي  املرجــعرقيــة مالــك عــالوي،  :أنظــر.ٔالاحــوال الشخصــية، 
 .344، 346ص: نفسه
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ى املواد ال أراد منا املشرع ا خاصة أن  وعند الرجوع إ ن أ راث، تب ى مسائل امل نطبقها ع
ى ) بسبب الوفاة( الانتقالبسبب الوفاة حيث تم تقسيم اصحاب حق  1حق التصرف بانتقال إ
ا، وحدد أو  درجات حق التصرف،  2)55( )الانتقالقواعد ( طبقات ثالث كل درجة تحجب ال تل

الدرجة : -1: فه كاآلتي الانتقالالتصرف، اما درجات اصحاب  3)56( )نتقالالا موانع ( وكذلك حدد 
ي ى و ،  :ٔالاو ي: -2تشمل فروع امليت من ٔالاوالد ؤالاحفاد للذكر مثل حظ ٔالان  :الدرجة الثانية و

ي تضم- 3تضم ابوا امليت وفروعهما  اما . أجداد امليت وجداته وفروعهم :الدرجة الثالثة و
  .احدهاأو  الزوجان فهم يرثون مع جميع الدرجات

ى: -1 م، فإذا  الانتقال، اصحاب هذه الدرجة وكيفية )م، ع/1188( حددت املادة:الدرجة ٔالاو بي
ما مناصفة للذكر مثل حظ ٔالان  :مات املتصرف عن ابن وبنت، فإن حق التصرف يقسم بي

ما، وكذلك إذا مات عن ابن وثالث بنات ى مبدأ املساواة بي م : ع م ارباعًا لكل م قسم الحق بي

                                                 
ر، و  الدكتور غ حسون طه :أنظر. 1   . 269السابق، ص املرجعمحمد طه البش
ـــــي القـــــانون املــــدني قواعـــــد . 2 ــــي  ـــــي مـــــواد مختلفــــة تبـــــدأ مـــــن  لالنتقـــــالوضــــع املشـــــرع العرا ، 1194، و1188، و1187(  وحــــددها 
رتيـــــب ٓالاتـــــي الانتقـــــاللتأصـــــيل حـــــق  ،)1197وتنتهـــــ ب  1196، و1195و ـــــى ال ن الورثـــــة، وع ـــــى :بـــــ  انتقـــــاليكـــــون : القاعـــــدة ٔالاو

ى أصحاب حق  رية إ ثـالث درجـات كـل درجـة  الانتقـالمسـتحقي حـق أن  :من دون مقابل، القاعـدة الثانيـة الانتقالٔالارا ٔالام
ا، القاعـدة الثالثـة  ـي أي درجـة أنصـ: تحجب ال تل بة متعـددة ومـن جهـات مختلفـة، فإنـه يأخـذها جميعـًا، إذا اسـتحق الفـرع 

ي حق : القاعدة الرابعة  ى  ، إذا كانوا مـن نفـس الدرجـة، القاعـدة الخامسـةأن  الانتقاليرا ـى  :يكون للذكر مثل حظ ٔالان يرا
ـي الحـق، القاعــدة السادسـةأن  ـي جميـع الـدرجات ن  :يقــوم الفـرع مقـام ٔالاصـل إذا مــات هـذا قبـل مــوت املتصـرف  إذا كـان مــاب

ــى الورثــة، القاعــدة الســابعة الانتقــالحمــل فيــؤخر  الانتقــالأصــحاب حــق  ــي غيبــة  الانتقــالإذا كــان احــد اصــحاب حــق  :إ غائبــًا 
ر انه إذا حضر املتصرف خالل ثالث سـنوات مـن  ي هو أم ميت، تعطى حصته ملن يستحقها بعده، غ منقطعة بحيث اليعلم أ

رد حصته ممـن أخـذها، امـا إذا كانـت الغيبـة تعـود للمتصـرف نفسـه تبأو  تأريخ وفاة املتصرف ي، أس رة أنه  ن خالل هذه الف
ـى أصـحاب حـق  ـي هـو ام ميـت انتقلـت أرضـه إ احمـد عبطـان، . د :أنظـر. الانتقـالي مدة أقصاها ثـالث سـنوات بحيـث اليعلـم أ

  . 122، 123ص: السابق املرجع
ن الورثــــة فهــــ كــــاآلتي الانتقــــالامــــا موانــــع حــــق . 3   منعــــت املــــادة : القتــــل-أ. الجنســــية اخــــتالف-الــــدين، ج اخــــتالف-القتــــل، ب-أ: بــــ
ـى حرما انتقال، من )م، ع/1198( ى الورثة بسبب القتل؛ الـذي يـؤدي بصـاحبه إ ـي حـال إذا كـان حق التصرف إ نـه مـن ٕالارث، 

 اخـــتالف، إلن )م، ع/1199(  حيـــث اكـــدت عليـــه املـــادة: دينالـــ اخـــتالف-ق روح املتصـــرف، إزهاقـــًا يعاقـــب عليـــه القـــانون، بأزهـــ
ن املتصــرف الانتقــالالــدين ســبب مــن اســباب منــع  ى(  بــ ــى املــذهب خــتالفورثتــه، ولكــن الا و  )املتــو امللــة، فاملســلم أو  اليصــدق ع

ــــي  انتقــــالقــــد يكــــون صــــاحب  ــــرة  ن الطوائــــف املســــيحية، والع ــــي اخــــتالفملســــلم آخــــر، كــــذا الحــــال بــــ وقــــت وفــــاة  الــــدين هــــو 
ـــــي اعتبـــــار : الجنســـــية اخـــــتالف-املتصـــــرف، ج ـــــرة  ـــــي وقـــــت مـــــوت  انتقـــــالالجنســـــية مـــــانع مـــــن  اخـــــتالفالع حـــــق التصـــــرف، هـــــو 

ن عبد، . ،  د357، 358السابق، ص املرجعدرع حماد عبد، . ، دأنظر.املتصرف   .113السابق، ص املرجعسعد حس
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رتب هذا، إذا ترك امليت و  الربع، ا وي كل طبقة من طبقات هذه الدرجات تحجب الطبقة ال تل
ن أوالد املت لالبنو ابن وبنت، صرف مناصفة، وال يستحق ٔالاحفاد ثالثة أوالد، فإن ٔالارض تقسم ب

ي  م محجوبون، اما إذا مات قبل موت املتصرف حلت فروعه محله  كما إذا  الانتقالشيئًا أل
كان للمتصرف اربعة أوالد، فمات أحدهم اثناء حياة املتصرف عن ابن وبنت، ثم مات املتصرف، 

ى أحياء فينال كل فإن حق املتصرف يقسم أواًل كما لو كان جميع اوالد املتصرف بم م املتو ا ف
م نصيب الربع، كذا الحال إذا مات الفرع قبل موت املتصرف دون ولد، فإن حق   الانتقالم

ي فروع املتصرف ي با ي حياة : ينحصر  كما لو كان للمتصرف ابنان وبنت ماتت، ماتت البنت 
ا قبل زواجها، انحصر  ن  الانتقالاب نب ما النصف الابن   .1)57( لكل م

ن انحصر :الدرجة الثانية-2 وتشمل هذه الدرجة ٔالاب ؤالام وفروعهما، فإذا ما كان ٔالابوان حي
ما حق  ما مثل نصيب ٓالاخر، أما إذا كان أحدهما قد مات قبل موت الانتقالف ، واستحق كل م

ي  الانتقالابنة، فإن فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، فإذا لم يكن له فروع انحصر حق 
ى فروعه  ما ينتقل إ ما فإن نصيب كل م ي من ٔالابوين، إذا كان ٔالابوان قد ماتا قبل موت اب ال

ى الفرع ٓالاخر، أما إذا وجد  الحدهمادرجة بعد درجة، اما إذا لم يكن  فرع انتقلت تلك الحصة إ
ى من اصحاب حق أو  أحدهما ما أو  وان معاً ، أستحق ٔالابالانتقالكالهما مع الدرجة ٔالاو ي م ال

ي املادت. 2سدس ٔالارض ي/1192، و1189( نوذلك بحسب ما ورد    ).مدني عرا
ي/1190( أجداد امليت وجداته وفروعهم حيث نصت املادة:الدرجة الثالثة-3 ى)مدني عرا أن  ، ع

وعماته وأخواله وخاالته  بيه وامه واعمامههنا، هم اجداد املتصرف وجداته أل  اصحاب الحق
الجدات كان قد أو  كاألجداد: وأوالد اعمامه وعماته وأوالد أخواله وخاالته، فإذا كان احد هؤالء

ي  ي حال حياة املتصرف عن فرع، حل الفرع محله  ي حال الانتقالتو ، اما إذا كان الجد قد تو
ي، وإذا كان ى زوجة ال ي من  حياة املتصرف دون فرع انتقل نصيبه إ أحد ٔالاجداد والجدات تو

ى  ي زوجه عن فرع عند حياة املتصرف، انتقل نصيب الجدين إ ر فرع حال حياة املتصرف وتو غ
ي ايضًا دون فرع انحصر  ي هذا الفرع وإذا كان من الجدين من جهة واحدة قد تو حق التصرف 

  .3فروعهماأو  خرى الجدين من الجهة ٔالا 

                                                 
ي ذنون، ص. د :أنظر. 1   .262، 263حسن ع
ر، و  الدكتور غ حسون طه :أنظر. 2   .286السابق، ص املرجعمحمد طه البش
ي ذنون، .د:أنظر.  3 ن عبد، . ،  د265، 266، 267السابق، ص املرجعحسن ع  .111السابق، ص املرجعسعد حس
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ى تلك الدرجات حق  ن( الانتقاليضاف إ ن،  الانتقالحق أن  :)للزوج الذي يثبت للزوج
رة؛ فلو مات أحدهما قبل ٓالاخر وقبل الخلوة الصحيحة، ي حاالت كث اءقبل أو  إنما يتحقق   ان

ي مرض موته ومات  ي، وكذلك إذا لو طلق الرجل زوجته طالقًا بائنًا  العدة من الطالق الرج
اءقبل  ، أما إذا اجتمع )م، ع/1193/2( وهذا ما أكدته املادة الانتقال العدة، ثبت للزوجة حق ان
ى وهم فروع امليت الانتقالالزوجة مع أصحاب حق أو  الزوج من أوالد وأحفاد،  :من الدرجة ٔالاو

ما أحدهما الربع، وإذا أجتمعأحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية، وهم ابو امليت أو  كان نصي
ماأو  وفروعه احدهما النصف، فإذا لم يوجد أو  مع الجد والجدة من الدرجة الثالثة، كان نصي

ى ي،  الانتقالجدة، أنحصر حق أو  الثانية ولم يوجد جدأو  أحد من الدرجة ٔالاو ي الزوج ال
ي املادة ي املتصرف عن زوجة وستة أوالد)م، ع/1193/1( بحسب ما جاء  ثالث بنات ( ، إذا تو

ي )وثالث ذكور  ن الذكور وٕالاناث، وأما إذا تو ي لألوالد بالتساوي ب ، استحق الزوج الربع والبا
ى قبله ترك)6( املتصرف عن زوجة وأوالد ففي هذه الحالة يحل  ابن،)31(و زوجات)3( وابن متو

ي نصيبه من ورثة ٕالا  ركة الانتقالبن وزوجاته محله  بعد  الانتقالإلصحاب حق ، فتكون ال
ى معهم، من دخول إرث ال ن )7( ولد املتو ى قبل والده ب أوالد، ثم تقسم حصة الولد السابع املتو

رث الزوجة الربع و )31( ورثته وهم أمه وزوجاته الثالث وأوالده  ي لأل ، ف   .1)60( بناء بالتساوي البا
ن  ى:بقي هناك ثالث مالحظات يجب ٕالاشارة إل ن ال يمنعون من أن  :املالحظة ٔالاو الزوج

ى والثانية، وإنما  الانتقالحق  بأي حال من ٔالاحوال وال يمنعون أحدًا من اصحاب الدرجات ٔالاو
حق أن  :واملالحظة الثانيةيحجبون ٔالاعمام والعمات ؤالاخوال والخاالت من الدرجة الثالثة، 

ي الشريعة ٕالاسالمية، وذلك عندما خال الانتقال راث  ي القانون يختلف عن امل ي  ف املشرع العرا
ي راث للشريعة ٕالاسالمية مخالفة واضحة وذلك من خالل ماي   :املدني أحكام امل

ي محكم كتابه الكريم قال-أ ى  ي نفس املرتبة فإن هللا سبحانه وتعا ن الرجل واملرأة  : مساواته ب
ِن .. "{ ْ َي

َ
ْنث
ُ
َكِر ِمْثُل َحّظِ ٔالْا قد جعلت الرجل واملرأة يأخذان نفس  الانتقالولكن أحكام  ،2)61( }..."ِللذَّ

م ي القانون املدني، وهذه م: الحصة ذلك أل ا  خالفة ي نفس املرتبة بحسب القواعد املعمول 
  .ألحكام الشريعة ٕالاسالمية

                                                 
  .355، 356السابق، ص املرجعدرع حماد عبد، . د: أنظر. 1
  ). 11(  ٓالاية:سورة النساء. 2
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ى - ب ى درجات ثالث، فكل درجة تحجب ال بعدها، ولم يأخذ بالتوريث ع ن إ قسم املستحق
املف به عند ( يطبق نظام الطبقات بصورة صحيحة أو  اب الفروض والعصبات،اساس اصح

  .ي مذهب من املذاهب ٕالاسالميةأ، ويستنتج من هذا أنه لم يأخذ ب)مذهب ٕالامامية
ي أو  جعل حصة الزوج-ج ي حال عدم وجوده و ا  ي ذا ي حالة وجود الفرع الوارث  الزوجة 

  .سبة للزوجنسبة للزوجة والربع بالنالربع والنصف بداًل عن الثمن بال
ي أحكام حقوق أو  قواعد الحجب اختالف- د ي أو  عن الحجب الانتقالالحرمان  الحرمان 

  .باألشقاء كما عند جمهور الفقهاءٕالاخوة ألب ال يحجبون أن  املسائل ٕالارثية حيث
اعات الناشئة عن أحكام حق -ه ي املختصة بنظر ال أن  بداًل من الانتقالجعل محاكم البداءة 

راث ي املختصة بنظر تلك املنازعات الناشئة عن قواعد امل   1.يجعل محاكم ٔالاحوال الشخصية 
ى: واملالحظة الثالثة أوالدهم عند أو  وهم فروع امليت من اوالده( يمنع أصحاب الدرجة ٔالاو

ومع  الحوالن بأي حال من ، إلن ٔالابوين ال يحجبا)الاَّ ٔالابوان( اصحاب الدرجة الثانية): فقدهم
ى كان لهما السدس أو  جميع درجات من دون استثناء، ولو اجتمع ٔالابوان مع أصحاب الدرجة ٔالاو

ن فلهما النصف  إلحدهما، أما لو أجتمع ٔالابوان مع فروعهما أو  إلحدهما، اما مع أحد الزوج
راث، كحجب ٕالابن والبنت ، فإن الفرع هنا يحجب من اصل )ٕالاخوة ؤالاخوات وأوالدهم( امل

ى فرعهما منٕالارث  احدهما قبل موت املتصرف، فإنأو  لفروعهما، اما إذا مات ٔالابوان  ينتقل إ
ي الدرجة  :، ويحجبانفرعهما)ٔالاخواتأو  ٕالاخوة( م  أو  كأصحاب الدرجة الثالثة( من دو

ى  م الفرع ويرا ا الرتبة والطبقة بما فروعهم، وكل من هؤالء فيما تقدم يحجب ٔالاصل م ف
ن مستحقي حق التصرف الانتقاليضمن تطبيق قواعد    . 2بصورة صحيحة ب

  
  
  

                                                 
ـــي العــــراق، مطبعـــة لجنـــة البيـــان العربـــي حامـــد مصـــطفى، :أنظـــر. 1 صـــالح أحمــــد .،  د407، ص1964مصـــر، -امللكيـــة العقاريـــة 

  .126السابق، ص املرجععبطان، 
راث والوصية وحق : أنظر.1 ، أحكام امل ـروت، ص-، العاتك لصناعة الكتابالانتقالالدكتور مصطفى ابراهيم الزلم . ، د198ب

ن عبد،   .112السابق، ص املرجعسعد حس
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  خاتمة
ى جملة من النتائج أولها أن  ي لقذ توصلنا من خالل هذا البحث إ احكام أحال املشرع العرا

ي املادة راث  ى  1959لسنة ) 188( قبل تعديله قانون ٔالاحوال الشخصية رقم ) 74( امل املعدل، إ
ي القانون املدني رقم  الانتقالحق  رية املنظمة  ي املواد 1951لسنة  40ي ٔالارا ٔالام  النافذ، 

ى  1187( ، وكانت هذه ٕالاحالة خروجًا صريحا عن أحكام الشريعة ٕالاسالمية، إلن حقوق )1199ا
ى وفق قاعدة للذكر مثل ٔالان الانتقال ا الثالث كانت قد صيغت ع ره، بحد ودرجا ، وهذا وغ

رة لم تعدها النظم الفقهية  ي سابقة خط ذاته يمثل خروجًا عن القرآن الكريم والسنة النبوية و
رة –الشرعية – ا، لذا ولك ي وق ي التشريعات العربية ؤالاقليمية  وال القانونية، املنظمة 

ي ٔالاوساط الدينية والقانونية ؤالاعالمية والشعبية بص ن  ورة عامة، ألغيت هذه ٕالاحالة املعارض
 1959لسنة  188، لقانون ٔالاحوال الشخصية رقم 1963لسنة ) 11( بموجب التعديل ٔالاول رقم 

ي الباب التاسع من هذا القانون    .املعدل، واضيفت أحكامًا للمواريث 
ي بالتعديل الثاني رقم   لشخصية،، لقانون ٔالاحوال ا1978لسنة ) 21( ثم جاء املشرع العرا

ى الباب التاسع أل   منه، وهو استحقاق البنت)91( حكام املواريث، الفقرة الثانية للمادةليضيف إ
راث ٕالابن ويتقدم عليه  الاستحقاقالبنات، حيث اعطى بموجب هذا أو  راثًا للبنت يفوق م م

ن وٕالابن، ركة عند فقد ٕالابوين والزوج بمع انه  مركزًا، وذلك عندما جعل البنت تستحق كل ال
ركة  ي ال ا ) جدةٌ و  جٌد ( لو كان  ركة فرضًا وردًا، اما لوكان بداًل ع ا ترث كل ال مع البنت، فإ

ن، إذن فالبنت هنا  ٕالابن، فإنه اليرث سوى فرضه بالتعصيب ويعطى الجد والجدة السدس
ي لم يقل به احد من اهل ا اقوى من ٕالابن وهذا خلل ارتكبه املشرع العرا را   .العلم قط م

ي ايضًا بالتعديل الثالث رقم قد و  لقانون ٔالاحوال  1979لسنة )72( جاء املشرع العرا
ي استحقاق البنت، وحرمان أوالد ٔالاوالد نزلوا أن و  الشخصية، لتصحيح ما مر من إشكال وخطأ 

راث عند  مع البنت، حيث فرض بموجب هذا التعديل احكام  اجتماعهمذكورًا وإناثًا من امل
ي املاد ي ذلك من إنصاف لهؤالء ٔالاوالد وما يحققه و  منه،) 74( الوصية الواجبة  حسنًا فعل ملا 

ا تم واضح  ن افراد العائلة الواحدة وكانت نصوصها ف ي التكافل ٔالاسري ب من عدل ومساواة 
ن الدول العربية ال مرت بنا من حيث الصياغة ومن حيث استيعاب  ي ملا وجدناه من قوان لبا

ر ذلك من املزايا راث، وغ ن فعاًل للم   . الورثة املستحق
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ى  رح  كورة فإنناأساس هذه النتائج املوع ي قانون ٔالاحوال نق راث الوارد  ى قانون امل ان يل
راث  1959لسنة  188الشخصية رقم  ي معالجة مسائل امل ر  املعدل، ملا جاء فيه من تقص

ر من  ي كث ا  كذا لغموضه الواضح الذي تخللته نصوص هذا و  املواطن، وكما مر بنااملختلف ف
القانون، ولعجزه مواكبة الظروف واملستجدات الحالية، لذلك نو بأن يستبدل هذا القانون 
ا تشكل نقطة خالف  ا؛ والسيما أ ى معالجة مسائل ٕالارث املختلف ف بقانون جديد قادر ع

ي ظل بل د واحد وقانون واحد ودستور واحد يحكمه، ولضمان استقرار جوهرية وبالغة ٔالاهمية 
ن افراد الشعب الواحد، لذلك يجب تكون صياغة هذا القانون أن  املعامالت وتحقيق العدالة ب

ن ملذه الس  املرجو متبعة لألقوال الراجحة والصحيحة لألهل العلم من فقهاء املسلم
يوالجعفري، ملا يحقق املصلحة العامة لجمي ن امام القضاء العرا   .ع املتخاصم
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ى عقد النقل الجوي   *"دراسة مقارنة"القانون الواجب التطبيق ع
  

ي غسان أحمد  )1(ع
رين ،الحقوق  كلية،أستاذ القانون الخاص )1( ، جامعة ال

 .العراق
روني ريد ٕالالك   alidr49@yahoo.com: ال

 )2(إنعام محمد رضا عبد العزيز
ر )2( جامعة  ،كلية القانون  ،الخاص القانون  ي ماجست

 .عراقال، الفلوجة
روني ريد ٕالالك   yahoo.comanam.almuntheri@: ال

  :امللخص
ي النقل  ى املنازعات الناشئة  ي هذا البحث تحديد القانون الواجب التطبيق ع نتناول 

ن الر  ن الناقل الجوي وب واحدًا من  باعتبارهاكب املتضرر أو الشاحن املتضرر، وذلك الجوي ب
اهم املشاكل ال تواجه اطراف عقد النقل الجّوي، وذلك بسبب كون العقد غالبًا ما يتضمن 
رض ان  رة تجعل من القانون الذي يف عنصرا أجنبيًا، يضفي عليه الصفة الدولية، وهذه الاخ

اع القائم محل تنازع، خ ى ال ا بصدد اليات يطبق ع ن تختلف فيما بي صوصًا، وأّن القوان
ا او مقدار التعويض الذي يمكن الحكم به من  الاثبات أو نطاق الاضرار ال يتم التعويض ع
ى حالة  اع، مما يع ضرورة تحديد القانون الواجب التطبيق ع قبل املحكمة ال تنظر ال

رة من قبل أطرا ا أهمية كب اع، إيال   .ف عقد النقل الجوي ال
  :الكلمات املفتاحية

  .عقد النقل الجوي، القانون الواجب التطبيق، الشاحن، الراكب، الناقل الجوي 
 
  
  
  
  

                                                 
 .30/09/2019ل ، تاريخ قبول نشر املقا05/06/2019، تاريخ مراجعة املقال 04/04/2019تاريخ إرسال املقال *
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Applicable Law on Air Transport Contract "Comparative Study" 
Summary: 

We identify In this paper ،the law applicable to disputes arising in air transport 
between the air carrier and the damaged passenger or shipper ،as one of the most 
important problems facing the parties to the air transport contract ،because the 
contract often includes a foreign element ،giving it the status International law ،which 
makes the law that is supposed to apply to the dispute in question ،especially since 
the laws differ among themselves as to the mechanisms of proof ،the scope of the 
damages to be compensated or the amount of compensation that can be judged by the 
court hearing the dispute ،which means The need to c Iron law applicable to the 
situation of the dispute ،given great importance by the parties to the air transport 
contract. 
key words: 
Air transport contract ،applicable law ،shipper ،passenger ،air carrier. 

 

Loi applicable aux contrats de transport aérien "Étude comparative"  
Résumé : 

L’objet de cet article est d’identifier le droit applicable aux litiges, dans le 
transport aérien, entre le transporteur et le passager ou l'expéditeur ayant subit un 
dommage. C’est l'un des problèmes les plus importants auxquels sont confrontées les 
parties au contrat de transport aérien, car le contrat comporte souvent un élément 
étranger lui donnant le caractère d’internationalité. Cette dernière fait que le droit 
censé s’appliquer au litige est souvent source de conflits, d’autant que les lois 
diffèrent entre elles quant aux modes de preuve, à la portée des dommages à 
indemniser ou au montant de l’indemnité.  

D’où la nécessité de prévoir le droit applicable en cas de litige, qui revêt une 
grande importance pour les parties au contrat de transport aérien. 
Mots clés: 
Contrat de transport aérien ،loi applicable ،expéditeur ،passager ،transporteur aérien 
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  قدمةم
ر من العالقات القانونية   أفراد تقل حيث، الطائرة ا تقوم جوية رحلة كل يتنشأ الكث

ى ينتمون   أفعال ترتكب قد أو، بالراكب خالل الرحلة ضرراً  ويمكن أن يلحق، مختلفة جنسيات إ
 منازعات أثناء وحيث أّن احتمال حدوث، القانون  نظر وجهة من للمسؤولية تشكل أخطاء موجبة

ى السفر ي الواقعة املسببة للمسؤولية، قائم الطائرة ع  تكون ، وتداخل مجموعة عناصر أجنبية 
ا جنسية ر يكون  ان املمكن املضرور،كما من الراكب مغايرة لجنسية الطائرة ف  من املتضرر أك

 دولة إقليم ي فيه املنازعة ي الوقت الذي تحدث ٔالاخر، عن مختلفة جنسية مم واحد وكل راكب
بط ثالثة،  هذه الوقائع، ماهية كانت وهكذا،ومهما رابعة دولة إقليم ي الطائرة مع فرضية أن 
ا ّ ر سوف فإ  أجنبية عناصر عدة لوجود وذلك ستكون  ال والقضائي القانوني التنازع مشكلة تث
ا   . 1ف

ال ينتم  الدول  من دولة قانون كل ي أن، إشكالية الدراسة نتصور  ان لنا الحالة ي هذهو
ر من عناصر ا، للنظر اختصاصها يدخل ضمن املنازعة لها عنصر أو اك ي إمكانية ف  تطبيق وبالتا

ا اع املعروض أمام املحكمة الوط الخاص قانو ى ال ي 2ا ع ر مشكلة التنازع  ، مما يث
ى  متنوعة ومختلفة اخصوصًا إذا ما كانت أحكام، الاختصاص ي التطبيق ع ن ال تتنازع  للقوان

ن  التعويض يستحق ال الضرر  ذا انه اعتبار للتعويض،أو مخفف قانون مشدد أو الواقعة،ماب
ى عقد النقل الجوي  ،أصال ى التساؤل أساسًا عن القانون الواجب التطبيق ع وهو ما يدعونا إ
ى ماهية قاعدة ٕالاسناد الخاصة بشكل عقود النقل من  حيث الاساس من جهة، والتعرف ع

ى عقود النقل الجوي؟ ي تحديد القانون الواجب التطبيق ع   الجوي، وهل لقانون الارادة دور 
ي أّن   ى ذلك فإّن هيكلية الدراسة تتحدد أساسًا   الواجب القانون  تحديد مشكلة وع

ى التطبيق ن الراكب أو  عند تظهر ،الجوي  النقل عقد ع ن الناقل الجوي وب حدوث نزاع ب
ى القانون الواجب ، الشاحن خالل تنفيذ عقد النقل الجوي  وهو ما يع ضرورة الوقوف ع

                                                 
ران : غطاشة اللطيف عبد احمد1 ، 1ط، 2002دار صفاء للنشر والتوزيع عمان،  ،الجوي  والنقل العامة ٕالاحكام – املدني الط

 . 101 ص
ي العقوبات قانون  من) 7( املادة2 ى تتضمن وال وتعديالته 1969لسنة) 111(  رقم العرا  ٕالاقليم الاختصاص يشمل"  أّنه إ

 وكذلك يعلوه الذي الجوي  والفضاء ٕالاقليمية املياه ذلك ي بما لسيادته يخضع مكان وكل العراق جمهورية اأر  للعراق
  .". وجدت أينما ٕالاقليم العراق جمهورية الختصاص والطائرات السفن وتخضع... . ٔالاجنبية ٔالارا
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ى عقد النقل الجوي وتحديد قاعدة ٕالاسناد الخاصة بشكل وموضوع عقود النقل  التطبيق ع
ي خاتمة البحث من استعراض، الجوي    . أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات  لنتمكن 

رن  أّما منهجية هذه الدراسة؛ فقد ن املنهج الوصفي املق ي هذه الدراسة املزج ب اعتمدنا 
ن محل الدراسة ن مواقف القوان ى اسلوب املقارنة ب ي املعتمد ع بغرض ٕالاحاطة ، باملنهج التحلي

يل النصوص القانونية املنظمة ملوضوع الدراسة حيث حاولنا تحل، باملوضوع من كافة جوانبه
ى ٔالاخص  ريال لسنة اتفاقية و  1929وارشو لسنة اتفاقية وع ى منهج 1999مون ، وتعتمد ع

ي مجال القانون التجاري  ى ٔالاخص  ن التشريعات املصرية وٕالاماراتية والعراقية وع املقارنة ب
ران املدني   . وقانون الط

  
ى شكل عقد النقل الجوي القانو : املبحث ٔالاول    ن الواجب التطبيق ع

ي ال يمثل شرطًا أساسيًا النعقاده   ى الرغم من أن شكل عقد النقل الجوي الدو ع
ن بل أجازت  فاالتفاقيات ي شكل مع رط أن يفرغ العقد  ن الوطنية ال تش الدولية وكذلك القوان

ي الاستعاضة عنه بأي شكل أخر من أشكال ٕالاثبات املكتوبة ك ريال اتفاقية ما هو الحال  مون
  . 19991لسنة 
ي   ى  1929وارشو لسنة اتفاقية بيد ان ٔالامر لم يكن كذلك  حيث رتبت جزاءات صارمة ع

ا هو  عدم شمول عقد النقل الجوي بندًا معينًا وجعلت جزاء عدم التمسك بالحدود الواردة ف
ذا البند ؛ ٔالامر الذي يجعل مسألة  ي غاية ٔالاهميةجزاء ٕالاخالل    . كتابة العقد 

ى العقود النموذجية، وبعدها قاعدة ٕالاسناد  ن القانون الواجب التطبيق ع ّ لذا سنب
ن وكما يأتي ن مستقل ي مطلب   :الخاصة بشكل عقد النقل الجوي، 

  
ا: املطلب ٔالاول    العقود النموذجية والقانون الواجب التطبيق عل

ي ب ا أو الشك أن العقود النموذجية  مثابة توجيه وإرشاد وتصبح ملزمة بمجرد ٕالاشارة إل
ن إعمااًل ملبدأ العقد شريعة  ا ومرجع ٕالالزام هو العقد نفسه املوقع عليه من الطرف التوقيع عل
ن الراكب  ي بمثابة عقد ب ّن مستندات النقل الجوي ال تشمل تذكرة السفر و املتعاقدين، سنب

                                                 
ري اتفاقية  من) 3( املادة من) 2( الفقرة ي عليه مانصت هذا1  مستندا تسليم عن الاستعاضة يجوز  -2" بقولها 1999 سنةالل مون

 ..."الفقرة تلك ي املذكورة املعلومات ا تسجل أخرى  وسيلة بأي) 1( الفقرة ي إليه املشار لنقل
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ريف أمتعة الراكب، ووثيقة الشحن بالنسبة للبضائع وهذه والناقل الجوي، وبطاقة تع
ي الفروع ٓالاتية   : املستندات تؤدي دورًا أساسيًا باإلثبات، وهو ما سنبينه 

  
  تذكرة السفر: الفرع ٔالاول 

ى الناقل الجوي تسليم الراكب تذكرة السفر، وهذه التذكرة تتضمن بعض  يجب ع
ا  ريال لسنة اتفاقية وكذلك فعلت  1929سنة وارشو لاتفاقية البيانات ال نظم بأّنه  1999مون

ي يتضمن بيانات  ى الناقل الجوي تسليم مستند فردي أو جما ن ع ي حالة نقل الركاب يتع
ا املادة  نمن كال ) 3(إلزامية تضمن ، ويجب وفقًا للمادة املذكورة ان تشمل بيانات الاتفاقيت
ي ى النحو التا ا مع الاحتفاظ بحق  -2. القيام والوصول  نقطتا-1 :إلزامية ع املحطات املتفق عل

ى الصفة الدولية للنقل  - 4. أسم وعنوان الناقل الجوي  -3. الناقل تعديلها دون أن يؤثر ذلك ع
ي  ى ان النقل يخضع لنظام املسؤولية املقرر  ر حسب . " الاتفاقيةالنص ع اتفاقية والبيان ٔالاخ

ى خضوع النقل الذي يزمع  هو بيان 1929وارشو لسنة  له أهمية قصوى ألنه ينبه الراكب إ
ي حالة استحقاقه، بحد أق ال يجوز الاتفاقية القيام به ألحكام  ال تحدد التعويض؛ 

امه  1999وارشو لسنة اتفاقية تخطيه، وتقرر  ي حالة عدم الوفاء الناقل الجوي بال جزاًء رادعًا 
ي الفقرة  بإصدار وثيقة السفر وتسليمها ) 3(من املادة ) 2(لصاحب الشأن وذلك حسب ما جاء 

إذا قبل الناقل راكبًا لم تسلم إليه تذكرة سفر فليس له أن يتمسك ... . -2" بقولها الاتفاقية من 
ا الاتفاقية بأحكام هذه    .1"ال تعفيه من املسؤولية أو تحد م

ريال لسنة اتفاقية وسارت   ى هذا الاتج1999مون ي الفقرة ع " بقولها ) 3(من املادة ) 4(اه 
ا هذه  -4 ي الحاالت ال تنطبق عل ا تحكم وقد الاتفاقية يعطى الراكب إشعارًا كتابيًا يفيد  ّ فإ

ا وعن  ن عن الوفاة أو ٕالاصابة، وعن تلف ٔالامتعة أو ضياعها أو تعي تحد من مسؤولية الناقل
ر  ن ، وقد أغفلت "التأخ ي التذكرة إال أن الشروط  وضعالاتفاقيت اسم الراكب كبيان إلزامي 

ي للنقل الجوي  رط أن ) الاياتا(العامة لالتحاد الدو تحظر إصدار تذكرة سفر قابلة للتحويل وتش
ى وجودها  ر وثيقة النقل مجرد وسيلة إثبات لعقد النقل الجوي وال يتوقف ع تكون أسمية، وتعت

                                                 
ي1 ر عد  . 23 ،ص2006دار الجامعة الجديدة، ٕالاسكندرية،  – أحكام و قواعد – الجوي  النقل خالد،عقد أم
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حيحًا وقائمًا مع وجود التذكرة أو عدم وجودها، ويظل صحة العقد أو صحته ويبقى العقد ص
ن العقد خاضعًا لقواعد  ي ذلك تحديد املسؤولية الاتفاقيت   . 1بما 

ن الوطنية املقارنة   ي والقوان ي القانون العرا ي  املصري (ونظرًا لعدم وجود نص تشري
ذه املسألة للقانون واضح يحكم موضوع شكل عقد النقل الجوي، نرى بخضوع ه) وٕالاماراتي 

ي ٕالاسناد، فال توجد أي أشارة من قريب أو بعيد ملوضوع  املختص حسب القواعد العامة 
اعات ال تتعلق بشكل عقد النقل الجوي    . الاختصاص القضائي بنظر ال

  
  استمارة نقل ٔالامتعة: الفرع الثاني

ن  الناقل الجوي بإصدار استمارة 1929وارشو لسنة اتفاقية ألزمت   لألمتعة من نسخت
ي  ا البيانات املطلوبة وذلك  ا الناقل الجوي، وضمن أحدهما تسلم للراكب ؤالاخرى يحتفظ 

ا حيث ذكرت البيانات التالية ) 4(املادة    :م
ي  -1  اع ؛  ي تحديد املحكمة املختصة بنظر ال مكان وتأريخ إصدارها، ويفيد هذا البيان 

  . 2حالة قيامه 
  . القيام والوصول ملعرفة كون النقل دوليًا من عدمهنقطتا  -2
ن وهذا ملساعدة الراكب من تحديد الشخص املسؤول  -3 أسم وعنوان الناقل أو الناقل
  . بذاته

  . رقم تذكرة السفر -4
ى حامل الاستمارة وفائدة هذا البيان تظهر عند  -5 ى أن يكون تسليم ٔالامتعة إ النص ع

ي مطار    . الوصول حيث ال يتم التسليم إال لحامل تلك الاستمارةتسليم ٔالامتعة 
ي حالة الهالك أو ضياع أو تلف  -6 ا، لكي يتم تقدير التعويض املستحق  عدد الطرود ووز
  . ٔالامتعة
ي ٕالاتفاقية -7 ى أن النقل يخضع لنظام املسؤولية املقرر    . " النص ع

                                                 
روت،  الدار الجامعية للطباعة و، الجوي  ،القانون العري فريد محمد1   . 52 ،ص3 ،بند1980النشر، ب
ى نصت ال 1929 لسنة وارشواتفاقية  من) 28( من) 1( الفقرة املادة حسب هذا2 ي يقيم - 1"  أّنه ع ... املسؤولية دعوى  املد

ا له يكون  ال الجهة محكمة ا قدعال إبرام عنه تولت منشأة ف  ) . ...بمعرف
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ى قبول الناقل االاتفاقية ورتبت  ي جزاًء رادعًا ع ا استمارة أو  لجوي ألمتعة لم يسلم ع
ي املادة  ي حرمان الناقل ) 4(حالة تسليمها ولم تتضمن البيانات املنصوصة  ا، ويتمثل الجزاء  م

االاتفاقية من التمسك بأحكام    . 1ال تعفيه من املسؤولية أو تحد م
ريال لسنة اتفاقية أّما   ى أّنه ) 3(ادة من امل) 3(فقد اكتفت الفقرة  1999مون ا ع  -3" م

ى الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من ٔالامتعة املسجلة مع إعطائه . " ع
ى إمكان تطبيق  من الحد من مسؤولية الناقل الجوي عن تلف الاتفاقية إشعارا كتابيًا ينبه إ

ي ي إيصالها وذلك  ر  ا وكذلك عن التأخ من نفس املادة، ) 4(الفقرة  ٔالامتعة أو ضياعها أو تعي
ي الفقرة  ى تخلف هذه البطاقة  رتب ع ا) 5(كما ألغت الجزاء امل   .2م

ي للنقل الجوي ) 94(ونظمت املادة   الخاصة بنقل ) الاياتا(من الشروط العامة لالتحاد الدو
ذجًا أمتعة الركاب ما تضمنته بطاقة تعريف ٔالامتعة من بيانات، بحيث يعد هذا التنظيم نمو 

ى نفس  ران املنضمة لها، ووفقا لهذه الشروط يلزم نقل أمتعة الراكب ع تدي به شركات الط
ى أول طائرة تسبق أو تلحق الطائرة ال تنقل الراكب، وال يلزم تحرير  الطائرة ال تقله، وإال فع

ر املسجلة ( بطاقة تعريف فيما يتعلق بحقائب اليد  ي حالة تس)ٔالامتعة غ ليمها للناقل ، إال 
ي مقصورة الطائرة، ففي هذه الحالة تصبح ٔالامتعة  ا من قبلهم  الجوي أو تابعيه والاحتفاظ 

ا  م تابعوا الناقل الجوي من تسليم الراكب بطاقة أمتعة ع   .3مسجلة ويل
ي شأن الاختصاص القضائي بنظر   وال تختلف استمارة نقل ٔالامتعة عن تذكرة السفر 

ن الوطنية املقارنةاملنازعات الخ ي والقوان ي القانون العرا ا بدورها ، اصة بالشكل  فنعتقد أ
ي ٕالاسناد   .تخضع للقواعد العامة 

  
  خطاب الشحن الجوي للبضائع: الفرع الثالث

ى عاتق الناقل الجوي عبء إعداد خطاب الشحن الجوي للبضائع  ، القاعدة أّنه ال يقع ع
ي ملا خالفًا  بإصدار  انقل الركاب ؤالامتعة املسجلة حيث يكون الناقل الجوي ملزمهو عليه الحال 

ى مرسل البضاعة ما، بل ينتقل هذا العبء إ اتفاقية وقد أرست ، مستندات النقل الخاصة 
                                                 

ضة العربية، القاهرة،  1   . 198، ص 176، بند 1989سميحة القليوبي، القانون الجوي، دار ال
ي،مسؤولية هشام2 ى – الجوي  الناقل فض ي الصعيدين ع ي الدو  . 50 ،ص29 بند، والداخ
أطروحة ، 1999 ريالمون1929 وارشو ةاتفاقيت وفق الجوي  النقل أضرار تعويض عن املسؤولية الشيخ، إبراهيم بن أحمد3

ى    . 324 ص، 1985كلية الحقوق،  –جامعة القاهرة  –دكتوراه مقدمة إ
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ي الفقرة  1929وارشو لسنة  ا بقولها ) 6(من املادة ) 1(هذه القاعدة  يعد املرسل منه  -1" م
ء حيث . " مه مع البضاعةويسل... خطاب النقل الجوي  ي يقول خالف هذا ال ولكن الواقع العم

ى املعلمات  ى بنفسه تحرير خطاب الشحن الجوي لنقل البضائع بناًء ع الناقل هو من يتو
ا من الشاحن واملتعلقة بالبضائع املراد نقلها  ) 8(، ووضعت املادة 1والبيانات ال حصل عل

ا  البيانات املطلوبة أن يشتمل خطاب النقل الجوي  1929و لسنة وارشاتفاقية من ) 17(بفقرا
ر مشتمل للبيانات الاتفاقية للبضائع ووضع  ي حالة قبوله خطابًا غ جزاًء رادعًا للناقل الجوي 

ي املادة املذكورة مسبقًا، فليس له من أن يتمسك بأحكام  ا  الاتفاقية ٕالالزامية املنصوص عل
ا، وقد عدلت هذه املادة بموجب بروتوكول الهاي لسنة  ال تعفيه من املسؤولية أو تحد م

ى ) 6(ي املادة  1955 ن خطاب النقل الجوي للبضائع ع ى وجوب تضم ا وأصبحت تنص ع م
ريال الرابع لسنة  ى نفس ) 8(ي املادة  1975ثالثة بيانات فقط، ثم جاء بروتوكول مون منه ع

ي  ى  ى تخلف خطاب النقل الجوي ) 9(املادة هذه البيانات الثالثة، وأل ى الجزاء ع منه ع
ي كل من  روتوكول الهاي لسنة وب 1929وارشو لسنة اتفاقية للبضائع أو البيانات ٕالالزامية 

ذا . 1955 ريال لسنة اتفاقية أخذت و ا بثالثة بيانات فقط من ) 5(ي املادة  1999مون م
ا ع ي املعمول  ي ٓالانالبيانات املذكورة و   . 2ى املستوى الدو

ي ) 11(ي املادة 1929وارشو لسنة اتفاقية وقد نصت   ا وتقابلها نفس املادة  اتفاقية م
ريال لسنة  رت الوثيقة أو  1999مون عن حجية مستندات وثيقة النقل الجوي للبضائع حيث اعت

ى إبرام العقد واستالم البضائع وشروط النقل  ا ما لم يثبت إيصال البضائع دلياًل ع املذكورة ف
خالف ذلك، وتكون البيانات املتعلقة بعدد الطرود دلياًل يحتج به ما يثبت خالف ذلك، أّما 
ا فال تكون الحجية لها ضد الناقل الجوي، إال  البيانات املتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحال

ا بحضور املرسل، وأثبت  ي وثيقة الشحن الجوي بقدر ما يكون الناقل الجوي قد تحقق م ذلك 
ي إيصال البضائع، أو بقدر ما تكون البيانات املتعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع   . 3أو 

                                                 
روت، ، والجوي  البحري  القانون  الفقي، السيد محمد، العري فريد محمد1 ، ب  . 524 ،ص306 ،بند2011منشورات الحل
ري اتفاقية  من) 5( املادة نصت2 ى 1999 اللسنة مون ي البضائع إيصال أو الجوي  لشحنا وثيقة تتضمن"  أّنه ع  بيان) أ:  ماي

ائي واملقصد املغادرة نقط ى واحدة نقطة بيان) ب. ال  .". ٕالارسالية وزن بيان) ج... . التوقف نقاط منئالاقل ع
ي النقل قانون ، رجب أحمد محمد مصطفى3 ،منشأة املعارف، -القانون البحري والجوي والنقل بالسكك الحديدية  -الدو

 . 210-209 سكندرية، صٕالا 
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ا باإلثبات فالقسم ٔالاول عن  ي مدى حجي ن  ى قسم يمكن تقسيم هذه البيانات املطلوبة إ
التغليف فهذه  البيانات ال يدققها الناقل الجوي مثل عدد القطع والطرود والوزن ونوع

ا الخارجية، أّما ما  ى الناقل الجوي من تدقيقها، ومالحظة حال البيانات يكون من السهل ع
ى ان  ى تدقيقها، لذا ال يعد عدم تحفظه هنا قرينة ع ي داخلها لم يجر التعامل ع يوجد 

ي داخلها لم تكن بحالة جيدة عند تسلمها من املرسل ويقع عبء ٕالاثبات ع ي، البضاعة  ى املد
ي مستند النقل  أّما القسم الثاني من البيانات وال ال يدققها عادة الناقل الجوي ويتم درجها 
ا  ى ما صرح به الرسل ذاته أو وكيله مثل محتوى الطرود ومحتوى الحاوية وحال الجوي بناء ع

ى قيام الناقل بفض ٔالاغلفة وفتحها، فص ارت قرينة ٕالاثبات الداخلية، فلم يشر التعامل الجاري إ
  . 1قرينة بسيطة بالنسبة لهذه البيانات

ي شأن  وال تختلف وثيقة الشحن الجوي عن استمارة نقل ٔالامتعة وتذكرة السفر 
ن الوطنية  ي والقوان ي القانون العرا الاختصاص القضائي بنظر املنازعات الخاصة بالشكل 

ا بدورها تخضع للقواعد العامة رى بأ   .ي ٕالاسناد املقارنة، ف
  

  قاعدة ٕالاسناد الخاصة بشكل عقود النقل الجوي : املطلب الثاني
ا دولة كل ي الوط املشرع يضعها ٕالاسناد قواعد إّن   ذات قانونية عالقة إسناد ي مهم
ر أجن عنصر ن ألك ا وتنته لها، مالئمة القوان  له املسند القانون  مهمة لتبدأ باإلسناد مهم

ا بالنظر ٕالاسناد بقواعد تسم اذل الاختصاص، ن تنازع بقواعد تسم ٕالاسنادية،كما ملهم  القوان
  . 2التنازع اتفض ألنه

ي القانون  قواعد هو لها العلم والاسم ى3الخاص الدو  مشكلة حل ٕالاسناد قواعد ،وتتو
ى الوطنية املحكمة ترشد التنازع،ال ر التطبيق الواجب القانون  إ ى وتش ن القانون  إ  الالزم املع
اع بشأن التطبيق   .4املحكمة أمام املرفوع ال

                                                 
، حسن طالب1  . 116-115 ،ص109 بند ،2010وزيع، عمان الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والت الجوي، القانون  موس
ي غالب2 ي الهداوي،القانون  محمد حسن الداودي، ع روت، الثاني،مكتبة الجزء الخاص، الدو وري،ب  . 47 ،ص2013 الس
ى وتعديالته 1951 لسنة) 40(رقم يالعرا املدني لقانون ا من) 31/1( املادة نصت3  واجب هو أجنبيا انقانو  ان تقرر  اإذ -1" أّنه ع

ي بالقانون  تتعلق ال دون  املوضوعية إحكامه منه يطبق ما فإن التطبيق  ."الخاص الدو
ي القانون  حافظ، الكريم عبد ممدوح4 ي نلقانونا وفق – الخاص الدو  بغداد، ،للطباعة الحرية دار واملقارن، العرا

ى،ص ،الطبعة1973  . 263 ٔالاو
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ا قانونية وطنية مرشدة محايدة  والصفة الوطنية تع ، من خصائص قاعدة ٕالاسناد أ
اأ ي ال ى دولة املحكمة نفسها الناظرة  ا ترشد أع واملختصة فيه، ومع مرشدة ا تنتم إ

ا ت ،للقانون املختص ن كونه قانونًا أجنبيًا أم قانون القا ومحايدة أي أ حدده دونما فارق ب
ا املحكمة   . 1املختصة اختصاصا قضائيًا دولياً  أي قانون الدولة ال تنتم إل

ى أن ى عقد النقل الجوي، يرجع إ عقد النقل الجوي وإن تطبيق قواعد ٕالاسناد ع
بل يخضع ، ختصة بنظر الدعوى الدولية ال يخضع بالنسبة لتحديد املحكمة امل لالتفاقيات

ي آخر، ويضع املشرع الوط قواعد ٕالاسناد ليختار  ي العقود كأي عقد دو للقواعد العامة 
ن مالئمة لحكم العالقة القانونية  ر القوان ا أك ن  –ذات العنصر ٔالاجن –بواسط لقانون مع

اع ر إيفاًء بمقتضيات ل، تتكفل قواعد املوضوعية بحكم العالقة القانونية موضع ال يكون أك
العدالة من وجهة نظره، ومن املعروف أن ضابط ٕالاسناد باعتباره عنصر من عناصر قاعدة 

ن القانون واجب التطبيق  ، وأنه املعيار الذي يثبت بواسطته 2ٕالاسناد هو الذي يقوم بتعي
ن يحكم الفكرة املسندة،    الاختصاص لقانون مع

 جنسية أحدها يكون  وال القانونية العالقة عناصر حدأ من وجوده ٕالاسناد ضابط ويستمد
م أو ٔالاطراف م، أو تعاقدهم محل موقع أو موط  املسؤولية حالة ي الضرر  وقوع محل أو إراد

رية  تحديد يتم ح العناصر،ه هذ أحد من مستمداً  ٕالاسناد ضابط يكون  ان الضرورة ومن التقص
 املحكم أو القا يستطيع هبموجب معيار وه إجماالً  ٕالاسناد فضابط ،التطبيق واجب القانون 

ى التطبيق واجب القانون  يدتحد   . 3املنازعة ع
  

ى موضوع منازعات عقد النقل الجوي : املبحث الثاني  القانون الواجب التطبيق ع
ي، فهو بمثابة  ى العقد الدو ره ع تبدو أهمية تحديد القانون واجب التطبيق من خالل تأث

ا تنظيم العقد وتحديد مدى صحته وصحة شروطه ، وهو الوسيلة ال ٔالاداة ال يتم بناًء عل
ا وال تتالءم مع موضوعه الذي يتم تنفيذه، وقد  توفر للعقد انسجامًا مع البيئة ال ينفذ ف

                                                 
ي غالب1 ي الهداوي، القانون  محمد حسن الداودي، ع  .48 ص، سابق مرجعالخاص، الدو
) 2( العدد ٕالانسانية، للعلوم تكريت جامعة مجلة ي منشور  بحث ٕالاسناد، لقاعدة املنطقي التحليل ٔالاحمد، سليمان محمد2

  . 424 ،ص2009 ،شباط)16( املجلد
أطروحة دكتوراه  الخاصة، الدولية تالعالقا ي لألشخاص الجوي  النقل عقد عن الناشئة املنازعات الجرادي، محمد أحمد3

ى كلية الحقوق جامعة أسيوط،   . 185 ،ص2017مقدمة إ



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02لعدد ، ا03املجلد 
ي غسان أحمد ى عقد النقل الجوي ، إنعام محمد رضا عبد العزيز، ع  .168-146 .ص ص، "دراسة مقارنة"القانون الواجب التطبيق ع

 

 156

رة من الفقه والقضاء ؤالاطراف أيضًا فالدولة ال  القت مسألة القانون واجب التطبيق عناية كب
ي العقود الد ي هناك مصادر كالعرف، و ولية يجد ٔالاطراف أنفسهم تحتكر صناعة القانون بالتا

ن . أّما فراغ قانوني ألن عقدهم ال يخضع لقانون أي دولة لزومًا أن هناك مشكلة تنازعا القوان
ي يخضع كقاعدة عامة لقانون ٕالارادة أي القانون الذي أشارت إليه إرادة  وكما كان العقد الدو

ي هو العقد الذي تتصل عناصره القانوني ر من نظام قانوني ٔالاطراف، فالعقد الدو ة املؤثرة بأك
ن، ويكون مجال لتدخل ٔالاطراف الختيار القانون الواجب  ر تنازعًا بالقوان ي تث واحد، وبالتا
ي فال مجال  ن، وبالتا ن القوان ر تنازعًا ب ي جميع عناصرها ال تث التطبيق، أّما العقود الوطنية 

ا لتدخل إرادة املتعاقدين الختيار القانون الواجب   . التطبيق عل
ى عقد النقل الجوي، ومن ثّمالقاعدة العامة لحل  ّن تطبيق قانون ٕالارادة ع لذلك فسنب

ي. تنازع وفق قانون ٕالارادة ن كما ي ي مطلب   :وذلك 
  

ى عقد النقل الجوي : املطلب ٔالاول   تطبيق قانون ٕالارادة ع
ى عقد النقل الجوي، ي تطبيق قانون الارادة ع من خالل بيان مفهوم  يمكن التفصيل 

ي  قانون الارادة من جهة، واستعراض املسائل املتعلقة به من جهة ثانية، وهو ما سنعمل عليه 
  :الفروع الاتية
  مفهوم قانون ٕالارادة: ٔالاول الفرع 

ى مبدأ إعطاء الحرية لألطراف  والاتفاقياتاستقرت معظم التشريعات الوطنية  الدولية، ع
ي، ي اختيار املحكمة امل ختصة بصفته ضابطًا من الضوابط العامة لالختصاص القضائي الدو

، ولم تكن الدعوى من  ي فاختصاص املحاكم العراقية بمقاضاة ٔالاجن وبالنسبة للقانون العرا
ا، وهذا القبول قد يكون قبوال   اصريح اختصاصها بحسب ٔالاصل إذا قبل ٔالاجن الخضوع لوالي

ي التصرف القانوني الذي أقيمت  االقبول صريح، فإذا كان اضمني أو قبوال  يكون بالنص عليه 
ي  اع املحتمل  الدعوى بشأنه كما لو اتفق املتعاقدان ان تكون املحاكم العراقية حق فصل ال
ى عليه ٔالاجن أمام املحكمة  م القانونية، أّما القبول الضم فيستنتج من حضور املد عالق

اع وعدم تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص عند بدء الخصومة، ألن العراقية املرفوع أمامها  ال
ي  ى قبوله الضم والية القضاء العرا ي موضوع الدعوى يدل ع   . 1قبوله 

                                                 
ي غالب1 ي القانون  الهداوي  محمد حسن، الداودي ع  .249 ص، سابق مرجع، الخاص الدو
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ي الفقرة  ي  ي سابق ) 31(من املادة ) 1(وقد حرص املشرع العرا من قانون املدني العرا
ي حالة اختيار ٔالاطراف لقانون مع ى أّنه  ى القواعد الذكر ع ى انصراف هذا الاختيار إ ن ع

ن،  ا هذا القانون وليس ما يتضمنه من قواعد خاصة بتنازع القوان ال إذا إاملوضوعية ال يتضم
ي  ر إليه قواعد التنازع الواردة  ر ٔالاطراف عن قصدهم إلزام القا باختيار القانون الذي تش ع

ى أنه  القانون الذي وقع عليه اختيارهم، حيث نص إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو واجب  -1" ع
ي الخاصأالتطبيق فإنما يطبق منه  وتقابل . " حكامه املوضوعية دون ال تتعلق بالقانون الدو

بنفس الصيغة واملضمون 1948لسنة ) 131(من القانون املدني املصري رقم ) 27(هذه املادة 
ي، أّما ق املعدل 1985لسنة ) 5(انون املعامالت املدنية ٕالاماراتي رقم وال أخذها منه املشرع العرا

ي) 26(من املادة ) 1(فقد جاءت الفقرة  ن منه بنفس الحكم املتقدم  ي ثم  القانون املصري والعرا
ى أّنه يطبق قانون دولة ٕالامارات العربية املتحدة  -2" من نفس املادة بقولها ) 2(جاءت الفقرة  ع

ى قوا ي املإذا أحالت ع   ".تعلقة بالقانون الواجب التطبيقعده نصوص القانون الدو
ي   ن حاالت ثالثة و ى وجوب التمي ب   :1هذا وقد ذهب البعض إ

ى رام : الحالة ٔالاو حالة وجود اختيار صريح لقانون العقد من قبل ٔالاطراف، فيجب اح
  . وإعمال القانون املختار
ى حالة تخلف الاختيار : الحالة الثانية الصريح مع داللة الظروف ومعطيات التعاقد ع

رام هذه ٕالارادة  ن بطريقة ضمنية، فيجب اح ى تطبيق قانون مع اتجاه إرادة املتعاقدين إ
  . الضمنية والقا هو من يقوم باستنباطها

حالة عدم وجود إرادة صريحة أو ضمنية أي انعدام حقيقي لقانون ٕالارادة، : الحالة الثالثة
ى استخالص القانون واجب وهنا يبد ن ح يصل القا إ ى فكرة التوط و واقعيًا اللجوء إ
  .دق وتحديد قانون العقالتطبي

ا بتحليل العالقة القانونية واختيار إرادة  ي بداي ولقد ارتبطت عملية اختيار قانون العقد 
رير اختيار ٔالاطراف لقانون العقد ي ت حيث ارتبطت ٕالارادة  ٔالاطراف كمرادف يتم به الاستناد 

ي حيث  ي فكرة إسناد العقد الدو بعملية اختيار قانون العقد، وقد حدث تطور بالغ ٔالاهمية 
، ويقصد بقانون ٕالارادة ذلك القانون  ى نحو واضح وأساس بدأت تظهر فكرة قانون ٕالارادة ع

ي لكي يطبق بحق اختيار وتحديد القا نون الواجب الذي اختارته إرادة أطراف العقد الدو

                                                 
ضة العربية، القاهرة، . د  2 ن، دار ال ي للقوان ي التنازع الدو  .1088، ص 2008أحمد عبد الكريم سالمة، ٔالاصول 
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ى عقدهم، وعند هذا يتوقف دور إرادة ٔالاطراف، ويخضع العقد بعد ذلك خضوعًا  التطبيق ع
  . 1كاماًل لذلك القانون وال يتدخل ٔالاطراف للخضوع من هذا الحد

  
  نطاق قانون ٕالارادة: الفرع الثاني

ي ن  ي، ويمكن بيان كال النطاق ي نطاق زم ونطاق موضو مقصدين  يمتد قانون ٕالارادة 
ن، كاآلتي   : مستقل

  
  النطاق الزم لقانون الارادة: أوال

، ألن دور القا يبدأ   ى القا اع ع ي النطاق الزم لقانون ٕالارادة بوقت طرح ال يمتد 
ن  اع إليه، وال فرق ب ي حالة ،حكمة أو محكماتابعاملإذا كان القا ما برفع ال إذا تم  ما هذا 

م تحديد القا لقان ون العقد، أّما عندما يناط تحديد قانون العقد باملتعاقدين أنفسهم بإراد
ن بنود العقد، بندًا  الصريحة، فإّن اختيار قانون العقد يكون عند تحرير العقد حيث يتم تضم
يحدد فيه القانون واجب التطبيق، هذا وال يمنع من إمكان تحديد ٔالاطراف لقانون العقد بعد 

ي  ى املتعاقدين، وتحقيق فعالية قاعدة  قاتفاإبرامه  ر ع مستقل عن العقد من قبيل التيس
التنازع املقررة الختصاص قانون ٕالارادة، أّما عن إمكانية تعديل املتعاقدين عن اختيارهم وجعل 
ى أساس  ى فكرة تعديل اختيار قانون العقد ع رض البعض ع الاختصاص لقانون آخر، فقد اع

ي مجال العقود  أّنه بمجرد التحديد أو الاختيار ٔالاول لقانون العقد ينته دور قاعدة التنازع 
ن مرة أخرى وإعادة إعمال  ن ٔالاطراف من تعديل التحديد أو الاختيار يع نشأة تنازع قوان وتمك

  .قاعدة التنازع مرة ثانية
ى إمكانية القبول  يث ال يضر فكرة تعديل املتعاقدين الختيارهم بحبوذهب البعض ٓالاخر إ

ى القانون ٔالاول املراد العدول عنه، كما ال  م ع ر الذين بنوا توقعا هذا التعديل بحقوق الغ
ى سالمة وصحة العقد الذي يجري تعديل اختيار القانون  ر ع ى التأث ي أن يؤدي ذلك إ ينب

  .بشأنه
ر خاضع لقواعد مح  ي ونرى أّنه ال يثور بشأن عقد النقل الجوي ما إذا كان غ ددة مسبقًا 

ى ما قد يثور حوله من نزاعات ونرى أيضَا أّنه من  ى العقد أو ع أن يختار ٔالاطراف قانونًا يطبق ع

                                                 
  .1088، ص املرجعفس ن 1
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ى تعديل القانون املختار برضا ي ذلك شريطة  حق ٔالاطراف أن يتفقوا ع ما وال مشكلة  ال أكل
ي صحة العقديؤدي هذا الت ر  ى التأث   .عديل ع

ي لقانون الارادةالنطاق املوض: اثاني   و
ي  ى أن هناك معيارين للعقد الدو املعيار ٔالاول معيار :ذهب اتجاه فقه وقضائي إ

  :ومر هذا املعيار بثالث مراحل اقتصادي
ى ر دوليًا كل عقد يستتبع حركة وذهابا وعودة، والحد من حدة املعيار  املرحلة ٔالاو ا يعت وف

ر عقدًا دوليًا كل عقد ي اتجاه واحد سواء الذهاب أو  الاقتصادي فيعت يستتبع حركة ولو كانت 
  .العودة

ا دوليًا كل عقد يتصل بمصالح التجارة الدولية، وقد ظهرت هذه  املرحلة الثانية ر ف ويعت
ي العقود الدولية، فكل امل ي مفهوم املعيار الاقتصادي بمناسبة صالحية شرط التحكيم  رحلة 

ى إخضاع ما ينشأ من منازعات  الاتفاقعقد يمس حاجات ومصالح التجارة الدولية يمكن  ع
، ومثل هذا  ى . يكون صحيحاً  الاتفاقلقضاء التحكيم وٕالافالت من القضاء الوط دون حاجة إ

ى العقدالبحث عن ال   . 1قانون واجب التطبيق ع
ي  أّما املرحلة الثالثة  ر دوليًا كل عقد يتعدى بتبعاته وأثاره الاقتصاد الداخ ا يعت وف

ي الاعتبار لتقدير  ى كل العناصر ال يجب ان تؤخذ  للدولة، فالصفة الدولية للعقد تعتمد ع
يمدى خروج اقتصاديات العقد عن نطاق الاقتصاد الوط أو    . الداخ

ى عنصر أجن  املعيار الثاني فهو معيار قانونيأّما   ر كل عقد اشتمل ع ومقتضاه أّنه يعت
م  سواء اتصل هذا العنصر باإلعمال املتعلقة بإبرامه أو بتنفيذه أو بموطن املتعاقدين أو بجنسي

ر من نظام قانوني كي يكون دولياً    . 2فيكفي أن يتصل العقد بأحد عناصره بأك
أّن عقد النقل الجوي يعدُّ عقدًا دوليًا طبقًا لهذا املعيار القانوني، كون ٔالاطراف  وباعتبار 

ة، تنتم لذات الجنسية أو املوطن، لكن تنفيذه يتطلب عبور الطائرة للحدود الوطنية للدول
ي دولة أجنبية، وهو كأي عقد ويكون جزء ر حدودها   من عملية تنفيذه خارج حدود الدولة أو ع

ى قدر عال من الخصوصية لكونه يتعلق  ي أخر يخضع لقانون إرادة ٔالاطراف إال أّنه عقد ع دو
ن، وهو ما يمثل نشاطًا اقتصاديًا مهماً  ن الجوي ن والناقل   .بمصالح الركاب والشاحن

                                                 
ي قسم التحكيم، غرفة تجارة بغداد، بتاريخ  1 ي محاضرة ألقاها  ى فوزي املوسوي   . 6/4/2019ع
ن، مرجع ي ٔالاصول ، سالمة الكريم عبد أحمد2 ي للقوان  . 1090 ص، سابق التنازع الدو
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ن وفق قانون ٕالارادة: املطلب الثاني   القاعدة العامة لحل تنازع القوان
اع وفقًا ملا قد تتجه إرادة املتعاقدي  ي ال ى اختيار قانون دولة معينة ليكون الفصل  ن إ

تضمنه هذا القانون من نصوص، وإطالق النص يسمح باختيار أي قانون، سواء أكان القانون 
ي لقانون إرادة املتعاقدين قد مرت بعدة مراحل  الوط أو سواه، وهذه فكرة خضوع العقد الدو

ى قانون محل إبرامه سواء من حيث الشكل أم من حيث فقد كان املستقر عليه إخضاع ا لعقد إ
ى اعتبار ان مكان انعقاد العقد  ا العقد ع رم ف ى قانون الدولة ال ي املوضوع، حيث يخضع إ
ن إخضاع العقد لقانون هذا املكان، ثم  ي يتع هو بمثابة املكان الذي يولد فيه التصرف، وبالتا

ى أساس أن اختيار محل تطورت هذه القاعدة ليصبح ال عقد يخضع لقانون محل إبرامه ع
ر عن ٕالارادة الضمنية للمتعاقدين الذين قصدا اختيار هذا املكان لحكم العقد،  ٕالابرام هو تعب
رًا اخضع العقد لقانون ٕالارادة أي القانون الذي تنصرف إرادة املتعاقدين صراحة أو ضمنًا،  وأخ

صريح أو  باتفاقاستبعاد اختصاص قانون محل إبرام العقد  وعليه فمن حق أطراف العالقة من
  . 1ضم واختيار قانون آخر

ي بأهمية   ي فقد أحاطه املشرع الدو ونظرًا للخصوصية الشديدة لعقود النقل الجوي الدو
رى من خالل  ي  الاتفاقياتك الدولية وال نظمت مسألة الاختصاص القضائي بالفصل 

ى عقود بمنازعات عقود النقل  الجوي، فيثار تساؤل عن مدى إمكانية أعمال هذه القاعدة ع
ي املركز القانوني  ى قانون ٕالارادة بالرغم من التفاوت  النقل الجوي وهل تخضع هذه العقود إ

  ألطرافها؟
ي ح يتس   رض به تساوي مركز أطراف العقد من كافة النوا أن تطبيق قانون ٕالارادة يف

ي أغلب ألي طرف من ٔالاطر  ر الناقل الجوي  ن يعت اف أن يبدي إرادته بطريقة صحيحة، ففي ح
ٔالاحيان مرفقًا عامًا يقدم خدماته لجمهور مفتوح ويحتل مركزًا اقتصاديًا قويًا، وهو ما يمثل 
ي مواجهة الناقل عند إبرام العقد، ففي كل ٔالاحوال  رًا بمصالح الركاب ٔالاقل قدرة  ضررًا كب

ى املسافر املوافقة عليه وال يتس له مناقشة يقدم الناقل ال ن ع جوي نموذجًا مطبوعًا يتع
ي مجال العالقات الدولية ، 2بنوده مع الناقل الجوي  ي القول أن تطبيق قانون ٕالارادة  لذا ينب

                                                 
ي غالب1 ي القانون ، الهداوي  محمد حسن، الداودي ع  . 148-147 ص، سابق الخاص،مرجع الدو
ري2 ران شركات أن إذ القريبة لصفة ٕالاذعان العقود من الجوي  النقل عقد عت ى املطبوعة شروطها تعرض الط  وال الكافة ع

ا مناقشة تقبل ي.  إذعان الحالة هذه ي القبول  كون ي ولذلك العقد، شروط ي دور  أي الثاني الطرف إلرادة يكون  ان ودون  ف  عد
ر  . 14 ص سابق مرجع وأحكام، قواعد – الجوي  النقل عقد، خالد أم
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ا كل هذه الجوانب ملا لهذا العقد من خصائص  ى ف ن ويرا الناتجة عن عقد النقل يجب أن تق
ي اختيار . منفردًا من العقود الدولية ٔالاخرى  تجعله عقداً  ّن مدى حرية املتعاقدين  لذا سنب

ن  ن مستقل ي فرع ي حال تخلف ٕالارادة،  القانون الواجب التطبيق، والقانون الواجب التطبيق 
ي   :وكما ي

  
ي اختيار القانون الواجب التطبيق: الفرع ٔالاّول    مدى حرية املتعاقدين 

ي اختيار القانون الواجب التطبيق هناك عدة أراء لل  فقهاء حول مدى حرية املتعاقدين 
ي كاآلتي رتب عليه من منازعات و ى العقد وما ي   :1ع

  
  أصحاب النظرية الشخصية: الرأي ٔالاول 

ي  حيث يرى أصحاب هذه النظرية بأن أساس إطالق حرية أطراف العالقة التعاقدية 
وبموجب هذه ) أن العقد شريعة املتعاقدين (ى من قاعدة اختيار القانون الواجب التطبيق يتأت

م اختيار  م أي قيود، فيمك م وال يوجد عل ي اختيار قانو القاعدة فللمتعاقدين الحرية املطلقة 
م  ى إراد ي ذاته استنادًا إ قانون دولة أحدى ٔالاطراف أو قانون دولة ثالثة، وأن العقد ملزم 

ى قوة ال ى وليس استنادًا إ رتب ع ي التعاقد، وي ي حماية ٔالافراد  قانون، والذي ينحصر دوره هنا 
ذا الرأي عدة نتائج وأهمها    :ٔالاخذ 

ى  ر القانون الذي اتجهت إليه : ٔالاو ى قانون آخر غ رفض فكرة ٕالاحالة وإسناد الاختصاص إ
  . إرادة ٔالاطراف
ى العق توسع نطاق اختيار ٔالاطراف للقانون الواجب الت: الثانية   طبيق ع
أن بإمكان ٔالاطراف من استبعاد أي نص قانوني ح لو كان قاعدة أمرة ال يجوز : الثالثة
ا أو  ر من قانون  الاتفاقمخالف ى مخالفته، كما يمكن لهم من تجزئة العقد وإخضاعه ألك   . ع

  
  أصحاب النظرية املوضوعية: الرأي الثاني

ي اختيار القانون الواجب  يرى أنصار هذه النظرية أن حرية أطراف العالقة التعاقدية 
اع من تحدي ي ترك عناصرها، بحيث تمكن القا املعروض عليه ال د هذا التطبيق تتمثل 

                                                 
ي هشام1 ى التطبيق الواجب انون صادق،الق ع   . 105-101 ص. 1995، املعارف،ٕالاسكندرية منشأة، الدولية التجارة عقود ع
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ي  القانون، ويكون باستطاعة القا ان يستبعد القانون الذي اتجهت إليه إرادة املتعاقدين 
رك املوضو  ن ٔالاطراف والذي يكون حالة وجد أن هذا القانون يخالف ال ي للعالقة التعاقدية ب

ي هذه الحالة ذا الرأي عدة نتائج أهمها. واجب التطبيق  ى ٔالاخذ  رتب ع   :وي
ى ال يحق لألطراف من استبعاد القواعد ٓالامرة لعدم اندماج نصوص القانون الذي : ٔالاو

ي  م تجزئة العقد و اتفاقهماتجهت إليه إرادة ٔالاطراف  ر من قانون بشرط ، وبإمكا إخضاعه ألك
ى ذلك خروج العقد من حكم العقد  رتب ع   . أن إال ي

إمكان إبطال العقد وفقًا للقانون الذي اتجهت إليه إرادة ٔالاطراف، ورفض فكرة : الثانية 
ى قانون أخر   . ٕالاحالة من هذا القانون إ

  
ن النظرية الشخصية والنظرية املوضوعي: الرأي الثالث-3   ةالجمع ب

وهو الرأي الراجح حيث يكتفي أصحاب هذا الرأي بوجود صلة مقبولة وسائغة تربط  
م، ويكون خاضعًا له نتيجة الستقالل  أطراف العالقة التعاقدية والقانون الذي تتجه إليه إراد

رتب عليه عدم إمكان استبعاد قواعده  اتفاقهمهذا القانون عن  وعدم اندماجه فيه، مما ي
  :م هذا الرأي بأنهٓالامرة، ويت

يرفض فكرة ٕالاحالة وفكرة إبطال العقد وفقًا للقانون الذي اتجهت إلية إرادة  -1
  . املتعاقدين

، اتفاقهمان يكون القانون الذي اتجهت إلية أطراف العالقة التعاقدية مستقاًل عن  -3
رب من قواعده ٓالامرة خاضعًا له وال يكون اندماجهما، وال يكون لألطراف ال الاتفاقويكون هذا 

ى ما يخالفها باالتفاق   . ع
ن  -3  ٔالاطراف وقانون  اتفاقيستلزم هذا الاتجاه وجود صلة أو مصلحة معقولة تربط ب

ي   الاتفاقٔالاطراف بل يكون هذا  اتفاقٕالارادة، وال يكون هذا القانون مجرد شروط تعاقدية 
  . خاضعًا له ولقواعده ٓالامرة

  
ي حال تخلف ٕالارادةالقان: الفرع الثاني   ون الواجب التطبيق 

عندما تنعدم ٕالارادة الصريحة للمتعاقدين حول اختيار قانون العقد فال يملك القا 
اع، والواجب هو ان  ي ال سوى أن يطبق قانونه الوط اختصارًا للطريق، أو يرفض الفصل 
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ى تحديد قانون العقد  د للوصول إ ي املادة ، وقد قرر املشرع العرا1يج من القانون )25(ي 
ى أّنه  ي سابق الذكر ع امات التعاقدية فانون الدولة - 1"املدني العرا ى الال ، فإذا ... .يسري ع

ا العقد  ، . " اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة ال تم ف ّن تطبيق قانون القا لذا سنب
اع وكا ي ال ر ارتباطًا    :آلتي وتطبيق قانون الدولة ٔالاك

  
  تطبيق قانون القا: أّوالً 

م فإّنه يقع   ى القا القانون الذي يحكم منازع اع املطروح ع ن أطراف ال إذا لم يع
اع من خالل  ى عاتق القا أن يتصدى لهذا ٔالامر، أي تبيان القانون الذي يحكم موضوع ال ع

ن أو قواعد ٕالاسناد، فالقا م بإتباع القواعد القانونية  أعماله لقواعد تنازع القوان هنا يل
ي إتباع قواعد  ن عليه بالتا لقانون اختصاصه أي لقانون دولته ال يصدر باسمه أحكامه، ويتع
اع املطروح أمامه،  ى القانون الذي يحكم موضوع ال ٕالاسناد ال يرسمها هذا القانون لالهتداء إ

داء الفقه أن حل التنازع وفقًا لقانون ا ويرى بعض ن ٕالاس لقا هو الطريق املناسب الذي يتع
ى أساس أن وظيفة قاعدة  اع، ع ى ال ى الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق ع به للتوصل إ
اع،  ا بحكم ال اع وليس مجرد تحديد الدولة ال يختص قانو ى حل ال ي التوصل إ ٕالاسناد 

ن بقواعد ٕالاسنا ي القانون واجب التطبيق، وتطبيقًا كما ال يمكن للقا أن يستع د الداخلية 
ن تطبيقها  ى الشريعة الداخلية ال يتع ن بقواعد ٕالاسناد للوصول إ لذلك فإّن القا يستع

ي كاآلتي ي هذه الدولة و ن الشرائع السارية    :2من ب
  

  نون ٔالاوثق صلة بالرابطة العقديةالقا -أ
يلجأ  –ٕالارادة الصريحة أو الضمنية  –العقد  ي حالة غياب اختيار ٔالاطراف لقانون  

ى القانون ٔالاوثق صلة بالرابطة  ى حل مقبول ومنطقي وهو إلحاق العقد وإسناده إ القا إ
ن ومن جهة أخرى يعد  العقدية فهو من جهة يعد حل منطقيًا وواقعيُا داخل علم تنازع القوان

                                                 
ى جامعة أبو بكر بلقايد،   1 ى املنازعات الدولية الخاصة، أطروحة دكتوراه مقدمة إ د كمال سمية، تطبيق قانون القا ع

  .273، ص 2016كلية الحقوق والسياسة، الجزائر، 
ي القانون  يم،إبراه أحمد إبراهيم2 ن،مكتبة وتنازع ٔالاجانب مركز – الخاص الدو  النشر، مكان ذكر العربية،دون  الكتب القوان

 . 350 ،ص1992
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، فما عليه سوى البحث ع ن املرتبطة بالعقد مكانيًا ويم وسيلة بسيطة وسهلة للقا ن القوان
ا لالختيار   . بي

ن ال تربط  ى استعراض القوان ففكرة إسناد العقد لقانون مركز الرابطة العقدية يقوم ع
ره، وهذا ما يتطلب بالضرورة رصد وبحث  القانون بالعقد واختيار  ر من غ الذي يرتبط بالعقد أك

ره عن ي العالقة العقدية وعناصرها ل ر من غ ر أك ا أو العنصر الذي يع بيان مركز الثقل ف
ارتباطه بالعملية العقدية ككل، وهذا العنصر قد يكون ظرفًا أو مالبسات للعقد أحاطت به 
ي محور العقد ونقطة ارتكازه  رها أو قد يكون أحداثًا مادية معينة كانت  ر أهمية من غ وكانت أك

ره عن مركز ا ي العقد ؛ بحيث تكون مع   .1لثقل 
ر عنه،  ره أو املع ذا العنصر دون غ ي يكون قانون العقد هو ذلك القانون املرتبط  وبالتا
ر متصور وذلك  ومن هنا كانت فكرة تحديد قانون العقد بصورة مسبقة للعقود جميعًا أمرًا غ

ي كل حالة عن ٔالاخرى بحيث يتم فحص كل ع قد أواًل الختالف ظروف ومالبسات كل التعاقد 
ي يتحدد قانون العقد و  ره، وبالتا ر من غ بيان مركز الثقل فيه والعنصر الذي يمثل ذلك أك

ي كل مرة نظرًا الختالف العنصر  ي كل مرة بصورة مختلفة    .2الذي يمثل مركز العقد 
  
  راف الدعوى من جنسية دولة القاأن يكون أحد أط -ب

ي الدعوى أجنبيًا وا  ي  ، كأنإذا كان املد ى جنسية دولة القا ى عليه ينتم إ  يكون  ملد
رك هذا  اراكب عراقيال ر املتصور أن ي ، فمن غ ي فرنسا يرتكب فعاًل ضارًا ضد راكب فرنس

رفع دعوى تعويض الضرر الذي  ي الفرنس محكمته، أو محكمة محل وقوع الفعل الضار ل املد
، خصوصا أصابه أمام املحاكم العراقية، فاملعلوم أن امل ى القضاء ٔالاجن رافع ينفر من اللجوء إ

ى من أجلها، أّما إذا  ن تختص محكمته بحكم الواقعة املد ى رفع أح ي ٔالاجن ع صر املد
ر نادر الحدوث أّما إذا كان  مالدعوى أما ى عليه فإّن ذلك يعد مجازفة منه، ويعت قضاء دولة املد

ى عليه أجنبيًا، ي وطنيًا واملد ي فرنسا أو أي دولة أخرى، إضرارًا  املد كأن يرتكب فرنس 
ى محكمة محل وقوع  ي اللجوء إ ي تكون  ي، فمن الواضح واملنطقي أن مصلحة هذا املد بالعرا

ى عليه  –الفعل الضار  ى –محكمة موطن املد ى إفالت املد ى الرغم من أن ذلك قد يؤدي إ ع

                                                 
ى املنازعات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص   1   .246كمال سمية، تطبيق قانون القا ع
ي هشام2 ى التطبيق لواجب ا القانون  صادق، ع  . 518 ص، مرجع سابق، الدولية التجارة عقود ع
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ر قد أهدر ح ى عليه ٔالاجن عليه من قبضة العدالة، ويعت قه بنفسه خاصة عندما ال تربط املد
ي املتضرر أية صلة    . 1بدولة املد

  
ى وا -ج ى عليه من جنسية دولة القاأن يكون املد   ملد

ي فرنسا، فإذا كان أطراف الدعوى من  ي  ي ٕالاضرار براكب عرا ي  قد يتسبب ناقل عرا
ي أن ي فرنسا، فمن الطبي ن بصفة دائمة  ي فرنسا، خشية ضياع الحق  املقيم ترفع الدعوى 

م  م بصفة مؤقتة فغالبًا ما يتم رفع الدعوى أّما قضا ي حالة إقام رة طويلة، أّما  بفوات ف
ى حقوقهم، فضاًل عن أن من النادر أن تطبق املحكمة الوطنية  ي الحصول ع الوط نظرًا للثقة 

ى ا ي املختصة بدعوى التعويض قانونًا أجنبيًا ع ملسؤولية ومن ثم يعد تعزيزًا للضمانات املقررة 
ي دعوى التعويض املرفوعة    . 2هذا الفرض أن قانون القا سيكون هو صاحب القول الفصل 

ن تقييد تطبيق قانون القا بطريقة تسمح   ى عقد النقل الجوي فإّنه يتع وبالنظر إ
املتضرر ح ال ينفرد الناقل الجوي بحفظ حقوق الطرف ٔالاضعف فيه، وهو الراكب أو الشاحن 

م، أي كان نوع هذا الضرر سواء تعلق ٔالامر  بتحديد قانونًا قد يمثل تطبيقه ضررًا للمتضرر م
ى الراكب أو الشاحن املتضرر ألي سبب  بنوع من القواعد ال ستطبق أو بصعوبة التقا ع

  . كان
  

ر ارتباطا بال تطبيق قانو : ثانياً    اعن الدولة ٔالاك
ى حكم   ي حالة غياب اختيار الخصوم لقانون وط أن يلجأ إ بإمكان قا املوضوع 

ا إقامة دائمة  ا، أو الدولة ال له ف ي الدولة ال يكون حامل لجنسي ن  قواعد تنازع القوان
ي مجال  ر معرفة وإملام بمثل هذه القواعد، ومن املعروف  ى أساس أن القا سيكون أك ع

رها، فقد يقع  تنازع اع من غ ر تعلقًا بال ن تطبيق قانون الدولة ال تكون مصالحها أك القوان
ي حالة  ن يعتد ؛ وكذلك  ي دولة أخرى، فبقانون أي الدولت رتب الضرر  ي دولة وي الفعل الضار 

ي مكان ال يخضع لسيادة دولة محددة  ي البحار أو الفضا3وقوع حادثة  ي أعا ء ، كما لو وقع 
                                                 

ي الدين سامح1 ى مقدمة دكتوراه رسالة الدولية، الخاصة املنازعات حكم ي القا انون ق مركز ناصف، اللطيف عبد فت  إ
ن جامعة الحقوق  كلية  . 144 مقارنة،ص شمس،دراسة ع

ي هشام2 ى التطبيق الواجب القانون ، صادق ع  . 146 ص، سابق مرجع، الدولية التجارة عقود ع
ى املنازعات الد  3   .112ولية الخاصة، مرجع سابق، ص كمال سمية، تطبيق قانون القا ع
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ي ي  ي سابق ) 25(من املادة ) 1(الفقرة  الحر، ولهذا نجد أن املشرع العرا من القانون املدني العرا
ى أّنه  ا املوطن  -1" الذكر نص ع امات التعاقدية قانون الدولة ال يوجد ف ى الال يسري ع

رك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنًا   املدني القانون  من) 19( املادة من) 1( الفقرة تقابلها، "املش
ى نصت ال 1948 لسنة) 131( رقم املصري  ى يسري  -1"  أّنه ع امالا ع  قانون  التعاقدية اتل
ا يوجد ال الدولة رك املوطن ف  املعامالت قانون  من) 19( املادة من) 1( الفقرة ،وتقابلها... "املش
ى يسري  - 1" نصه هو بما املعدل 1985 لسنة) 5( رقم ٕالاماراتي املدنية امات ع  كالً ش التعاقدية الال

ا يوجد ال الدولة قانون  وموضوعاً  رك املوطن ف ن من  ... . "موطناً  اتحدا أن ينللمتعاقد املش ويتب
امات التعاقدية للقانون الذي يختاره  هذا النصوص املتقدمة ان املشرع قد اخضع الال

ما الضمنية ال ي العقد وإال فبإراد ا  ما الصريحة أن أعلن ع ي العقد بإراد  املتعاقدان 
  . 1يمكن للقا ان يستخلصها من ظروف الحال 

اع ظهرت عدة أراء لتطبيق قانون الدولة   ر ارتباطًا بال ونتيجة لذلك؛ وملعرفة القانون ٔالاك
رة بقانون مكان الفعل الضارة، ويعتمد هذا الرأي  ى أن الع ر ارتباطًا فذهب الرأي ٔالاول إ ٔالاك

ى أن الخطأ هو ٔالاساس الذ املسؤولية، وأن قواعد ٕالاقليم الذي وقع فيه يه ي تقوم علع
ي ال خولفت، كما أن اختصاص قانون ذلك املكان هو الذي يتفق  النشاط أو السلوك 

ى علم بقا رف فيه سلوكهوتوقعات ٔالاطراف، فمرتكب السلوك الضار ع   .2نون الدولة ال اق
رة باألخذ أخذ به غالبية الفالذي أّما الرأي الثاني وهو ٔالارجح و   ى أن الع قه، فقد ذهب إ

رة بقانون محل تحقق الضرر إن اختلف عن  ى أن الع بمكان تحقق الضرر، ويتجه هذا الرأي إ
ي  مكان سلوك الضرر، وذلك ألن الاعتداد بعنصر الضرر هو أمر منطقي ألنه يحتل مكانًا بارزًا 

ى شأن املسؤولية املدنية ؛ بحيث يكون قانون ذلك املكان الذ ي حصل فيه وقوع الضرر هو ٔالاو
ي مكان  ه  باالعتبار أّما عنصر الفعل الضار نفسه فقد ال يتخذ مظهرًا ماديًا ملموسًا يمكن ترك

  . 3محدد 

                                                 
ي غالب1 ي القانون ، الهداوي  محمد حسن الداودي، ع  . 153-152سابق،ص مرجع الخاص، الدو
ي الخاص  2 ن  –عز الدين عبد هللا، القانون الدو ن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ضة العربية،  –تنازع القوان دار ال

  . 518، ص 1972، 2القاهرة، ج
ن، مرجع سابق، ص أحمد عبد ا 3 ي للقوان ي التنازع الدو   . 1195لكريم سالمة، ٔالاصول 
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ي اختيار قانون وقوع الخطأ أو قانون الدولة ال  ى إعطاء املتضرر الحق  ويدعو آخرون إ
ا الضرر، وقد يكون مثل هذا القانون  ر عدالة ألنه يمكن الطرف الضعيف وهو ترتب ف ٔالاك

ى الطريق ٔالايسر ؤالانفع    . 1املتضرر من الالتجاء إ
ي أّما  ر ارتباطًا يمكن للقا  ى القانون ٔالاك ي حالة عدم تمكن القا من الوصول إ

ى قانون محل تحقق الضرر، ذلك أن الضرر هو العنصر ٔالاهم لقيام  هذه الحالة الاعتماد ع
سؤولية املدنية، فضاًل عن أن تحقق الضرر هو الذي يبدأ منه تقادم دعوى املسؤولية امل

ي املسؤولية، فيجب تطبيق ذلك  ن مصالح ٔالاطراف  ى أّنه إذا أردنا حفظ التوازن ب باإلضافة إ
  .2ي نطاق سريانه ) الفعل الضار (القانون الذي حصل ٕالاخالل بالتوازن 

  
 خاتمة

ي ه تنفيذ عقد النقل الجوي يتطلب عبور الطائرة للحدود ذا ٕالاطار هو أن خالصة ما نقول 
ر، يتم خاللها التنفيذ كليًا أو جزئيًا  الوطنية للدولة، بشكل نقل عابر للحدود، ليمر بدولة أو أك
ي أخر، للقانون الذي تحدده  لعقد النقل الجوي، ويخضع عقد النقل الجوي كما أي عقد دو

ى قدر عال من قواعد ٕالاسناد الوطن ية،وللقانون الذي حدده إرادة ٔالاطراف إال أّنه عقد ع
ن، ولكونه يمثل نشاطًا  ن الجوي ن والناقل الخصوصية لكونه يتعلق بمصالح الركاب والشاحن

  .اقتصاديًا مهماً 
ي العقود ثم إنه  عندما يخضع عقد النقل الجوي من حيث التكوين والاثار للقواعد العامة 

ي ي آخر، أن يضع املشرع الوط مجموعة  املقررة  ، فإّن ذلك يع كأي عقد دو القانون الوط
ن مالئمة لحكم العالقة القانونية  ر القوان ا أك ذات  –من قواعد ٕالاسناد لكي يحدد بواسط

اع، ولهذا  –العنصر ٔالاجن  لتتكفل القواعد املوضوعية فيه بحكم العالقة القانونية موضع ال
ي عقد النقل الجّوي تكون حاضرة دومًا، واشكالية تحديد القانون الواجب فإّن ا لصبغة الدولة 

ى الدوام، مما يع أّن أغلب منازعات النقل الجوي ستكون مدعاة  التطبيق تكون متكررة ع
ن بصورة مستمّرة، واختالف املراكز القانونية  ا وعدم وحدة آثار الاحكام  لألطرافلتنازع القوان ف

                                                 
ي غالب1  . 163 ص، السابق املرجع الهداوي، محمد حسن، الداودي ع
  . 1200رجع السابق، املأحمد عبد الكريم سالمة،  2
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رير تطبيق قانون دون آخر  ي ت ن الاطراف  ى رفع مستوى التنافس و الصراع ب القانونية، سيقود إ
  .بحسب ما يحققه هذا القانون أو ذاك من مزايا ملن يتمسك به

ى العقد املنظم للنقل الجوي بصورة مسبقة، أن كما  تحديد القانون الواجب التطبيق ع
رًا من الناحية ال ر مجٍد كث ظروف ومالبسات كل حالة عن ٔالاخرى،  الختالفعلمية، وذلك أمر غ

بحيث البّد من أن يتم فحص تفاصيل كل عقد أواًل، ومن ثّم بيان مركز الثقل فيه والعنصر 
ي كل مرة نظرًا  ي يتحدد قانون العقد بصورة مختلفة  ره، وبالتا ر من غ الذي يمثل ذلك أك

ي اعتقادنا الذي يوضح موقف ي كل مرةالختالف العنصر الذي يمثل مركز العقد  ، وهو السبب 
ى قانون املحكمة املختصة  الاتفاقيات الدولية املنظمة ملجال النقل الجوي، وال تركت هذا إ
ا الخاص ي ألن تطبق قانو ا دعوى املسؤولية، وهذا ما يقيم إمكانية كل دولة    .ال عرضت عل

را ف ضوع املنظورة أمامه منازعة من منازعات النقل في حالة عدم تمكن قا املو وأخ
ي هذه الحالة يمكن للقا  اع، فإنه  ر ارتباطًا ملوضوع ال ى القانون ٔالاك الجوي من الوصول إ
ى قانون محل تحقق الضرر، وذلك ألّن الضرر هو العنصر ٔالاهم لقيام املسؤولية  الاعتماد ع

ى أّنه املدنية، فضاًل عن أن تحقق الضرر هو الذي  يبدأ منه تقادم دعوى املسؤولية، باإلضافة إ
ي املسؤولية، فيجب تطبيق ذلك القانون الذي  ن مصالح ٔالاطراف  إذا أردنا حفظ التوازن ب

  .ي نطاق سريانه)الضارالفعل (حصل ٕالاخالل بالتوازن 
راحات فيما  ا أعاله فإننا نقدم جملة من الاق ى أساس كل النتائج املشار إل يوع   :ي

ى - حدد بشكل واضح وصريح القانون تبالنقل الجوي  ةن خاصانو وضع قن املشرع ع
ن الراكب والشاحن  ن الناقل الجوي من جهة وب الواجب التطبيق عند حدوث منازعات ب

  .املتضرر من جهة أخرى 
ى وسائل التسوية الودية للمنازعات، من خالل توعية - ى تشجيع اللجوء إ الراكب  العمل ع

ن  م وب أو الشاحن الجوي بدور الوسائل البديلة، كوسيلة أفضل لحل املنازعات ال قد تنشأ بي
  .الناقل الجوي وتابعيه، بشكل ودي وسلس وكخيار أفضل من اللجوء للقضاء التقليدي
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رونية ٕالادارة  *والنجاعة للعصرنة الجديدة للنظرة كنتاج الالك
 

 )1(بلهامل محمد عبد الفتاح
 جامعة، كلّية الحقوق والعلوم السياسية،''أ''ساعدأستاذ م )1(

ر  .الجزائر، برج بوعريريج،ٕالابراهيم البش
روني ريد ٕالالك   b.fateh.mohamed@gmail.com: ال

  :امللخص

ن نوعية  ي تحس رونية  من خالل هذه الورقة البحثية سوف ندرس أهمية ٕالادارة ٕالالك
ي إطار العصرنة ي ٓالافاق املستقبلية للجزائر  ي الجزائر والنظر  لالستفادة والنجاعةالقطاع العام 

ا العمومية ن نوعية خدما  من هذه التكنولوجيا لتحس
 :الكلمات املفتاحية

رونية   ٕالادارة ،الحداثة ،الكفاءة ٕالالك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال07/11/2019، تاريخ مراجعة املقال 11/09/2019تاريخ إرسال املقال *
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Electronic management as a result to the new vision of modernization and 
efficiency 

Abstract:  
Through this research, we will study the importance of e management in 

improving the quality of public sector in Algeria and consider the future prospects of 
Algeria to take advantage of this technology to improve the quality of their public 
services. 
Keywords:  
Electronic management, modernity, efficiency. 
 

Gestion électronique résultant de la nouvelle vision de la modernisation et de 
l'efficacité 

Résumé : 
 

À travers cette recherche, nous étudierons l’importance de la gestion 
électronique pour améliorer la qualité du secteur public en Algérie et on examinera 
les perspectives futures de l’Algérie pour tirer parti de cette technologie afin 
d’améliorer la qualité de ses services publics. 
Mots clés:  
Gestion électronique, efficacité, modernité. 
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  قدمةم
ي وثورة املعلومات  ن مفاهيم املوارد البشرية والتنمية والحكم املح ر أدى التفاعل ب ى التأث إ

ر  ي عملية التنمية، وأخذ مظهر تأث ى أسلوب تعامل الحكومة مع املجتمع املدني وٕالاسراع  ع
رونية والحكومة  ى السياسة والاقتصاد بروز التجارة الالك تكنولوجيا املعلومات والاتصال ع

رونية   .الالك
ي كيفية ممارسة  ر جذري  املهام ٕالادارية أفرزت الثورة العلمية والتكنولوجية تغي

ى مستوى القطاع العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني وهو ما أثمر اتجاها . والتنظيمية، ع
معاصرا لرفع مستوى أداء ٕالادارة العامة، من خالل استعمال تكنولوجيا ٕالاعالم والاتصال وهو 

رونية ى ظهور مفهوم الحكومة املحلية الالك   1.ما أدى إ
ى الح روقراطي املركزي، إن التحول إ ي عن النموذج الب رونية يفرض التخ كومة الالك

ي  رونية  رونية ليست مجرد إضافة أجهزة الك لصالح نموذج إداري مفتوح، فاإلدارة ٕالالك
روقراطية والفساد، وإنما استثمار هذه املوارد املادية  املكاتب كموارد مادية فقط مع إبقاء الب

ي العصرنة والتحديث لعصرنة ٕالادارة من خالل م وارد بشرية ناجعة وفعالة ذات قيادة راغبة 
والذي ال يكون إال من خالل السياسة التشريعية ال تضع قواعد . وتطبيق الشفافية واملساواة

رونية   . وآليات تطبيق ٕالادارة الالك
رونية العصرنة والنجا: ومن هنا تطرح ٕالاشكالية التالية   عة؟كيف تفعل ٕالادارة ٕالالك

ى ٕالاشكالية كان من ٔالاهمية بمكان عرض الخطة التالية   :لإلجابة ع
رونية:أوال   مفهوم ٕالادارة الالك
رونية :ثانيا   متطلبات عصرنة وتحديث ٕالادارة الالك
رونية:ثالثا ي ٕالادارة الالك   فوائد العصرنة والتحديث 
ي الجزائر  :رابعا رونية    تطبيقات ٕالادارة الالك

  .الدراسة بخاتمة تضم أهم النتائج والتوصياتليتم اختتام 
  

 
                                                 

ر محمد، 1 ي الوطن العربي واتجاهات التطويرالطعامنة محمد محمود، عبد الوهاب سم ي  ، املنظمة العربية الحكم املح
 .321.ص، 2005للتنمية ٕالادارية، مصر،
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رونية : أوال   مفهوم ٕالادارة الالك
ا استخدام تكنولوجيا املعلومات وخاصة تطبيقات      رونية أ يمكن تعريف ٕالادارة الالك

ى الخدمات، ال تقدمها الجماعة املحلية ن ع رنيت لدعم وتعزيز حصول املواطن ى . الان إضافة إ
  .  خدمة لقطاع ٔالاعمال والدوائر الحكومية املختلفة بشفافية وكفاءة عاليةتقديم ال
رونية من مستويات متعددة، كالبلديات والواليات     حيث تتكون الحكومة املحلية الالك

روني،  رونية، تقدم خدمات عن طريق مواقعها مثل خدمة الدفع الالك وكلها مربوطة بروابط الك
كما تشارك وسائل . ومات، تقبل الشكاوى، تقديم وثائق الحالة املدنيةالانتخاب، تقديم املعل

ي هذه العملية رونية    1.ٕالاعالم الالك
رنيت،      ر الان ى تقديم الخدمة ع ر أسلوب ٕالادارة من ٕالادارة الورقية القديمة إ لقد تغ

ن فه أسلوب إلدارة ٔالاعمال الحكومية عن طرق التكنولوجيا والاتصاالت واملع لومات، لتحس
ر الخدمات واملعلومات  ى توف ر شفافية وكفاءة وقدرة ع ى نحو يجعله أك ٔالاداء الحكومي ع

  2.للمواطن
لكة للوقت    ر الحكومي يمتاز بالتعقيدات الروتينية املس كان النمط القديم من التسي

ن تتم ع. والجهد، مما يصعب توصيل الحقوق والخدمات ر الهاتف أو كما أن رؤية املواطن
  3.بطريقة وجه لوجه، دون استخدام مالئم للتكنولوجيا

ي قلب الحكومة،  أما ن والجمعيات  ن واملساهم رونية فهو يضع املواطن نظام الحكومة الالك
ر ن املواطن والحكومة أك ى التعقيدات الروتينية والتفاعل ب فهذا النمط يسمح .للقضاء ع

ي مسؤولية إدارة عالقاته مع الحكومة املحلية ر من املرونة، وإتاحة الفرصة للمواطن لتو  4.بالكث
رونية، يتم      ي من خالل نمط الحكومة الالك كما أن تقديم الخدمات للمواطن املح

ى الخط ي الصف أو الطابور   ON LINEبسرعة وبأقل تكلفة من خالل الدخول ع وليس الدخول 
IN LINE.1 

                                                 
 . 324-322. ص، ص،السابقاملرجع ،الطعامنة محمد محمود1
ر محمد،2 ي الوطن العربي ٕالادارةعبد الوهاب سم ، 2007، املنظمة العربية للتنمية ٕالادارية، مصر ،املحلية والبلديات 

 .99.ص
رونيةجلوريا ايقانز، 3 ، ترجمة بدار الفاروق، سلسلة العلوم والتكنولوجيا، الهيئة العامة املصرية للكتاب، الحكومة الالك

 .10.، ص2008مصر،
 . 21- 17.املرجع نفسه،ص، ص4
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ن نظام الحكومة املحلية القديم ونظام الحكومة  ويوضح الجدول أدناه أوجه املقارنة ب
رون   : ية املحليةالالك

  
  .26- 22. ايقانز، املرجع السابق، ص، صجلوريا : املصدر

ر املحدود فيمكن  رونية تمتاز بصفة التواصل الدائم غ فضال عما سبق فإن ٕالادارة الالك
ي أي مكان وأي زمان   .استخدامها 

 
 

                                                 
 
ر محمد، املرجع عبد الوهاب س1  .102.، صالسابقم

رونية ٕالادارة املحلية الورقية  الخصائص   ٕالادارة املحلية الالك

ي العمل  التنظيم  ي  ر   . ـ بناء هرمي به تدرجات معروفة وثابتة لل

ى أساس وجود شبكة الواب أو الاتصاالت   .ـ تنظيم يقوم ع
ى الرغم من تحديد وتنظيم مسارت ي الوظيفي لألفراد  ـ ع ر ال

ن  ي العمل ب ى أساس التعاون  يتم إنشاء البنية املؤسساتية ع
رات   .  جميع النظم القائمة ومشاركة الخ

ى تحقيق أهداف ٕالادارات والجهات املختلفة  عمليات التفاعل ى   .   ـ يركز ع ن، باإلضافة إ ى تحقيق ٔالاهداف املتعلقة باملساهم ـ يركز ع
ن تق  .ديم الخدماتتحس

 
  ٔالاسلوب 

  
 

  .ـ يتعامل مع الحدث بعد وقوعه
  .ـ محكوم بالواجبات القانونية

ر بنفسه ر بدال من إحداث التغي   . ـ يستجيب للتغي

  .ـ يتعامل مع الحدث قبل وقوعه
ـ دائما يبحث عن ابتكار طرق جديدة لتأدية ٔالاعمال والخدمات 

  .بشكل أفضل
ئ بحدوثه ر واستيعابه بدال من التفا   . ـ يبادر بالتغي

  املزايا 

  ـ الاستقرار 
ـ تشكل الهياكل والطرق التقليدية أساس العمليات 

  .ٕالادارية
ر الواسع بشكل جوهري املستويات ٕالادارية   ـ يقلب التغي

  ـ املرونة
  .ـ مناقشة طرق العمل بكل مرونة
رات   . ـ التكيف بكل سهولة مع املتغ

  املوارد 
ى ٔالاصول املادية من املكاتب والبنية التحتية   .ـ يعتمد ع

ن   .ـ طول تقديم الخدمة والروت
  .   ـ الخدمة تقدم خالل ساعات العمل املحددة فقط

ي رأس املال الفكري ٔالاساس   .ـ املعرفة 
  . ـ مرونة أساليب العمل

ل  أو من أي مكان بحسب حاجة تقديم ـ العمل من امل
  .الخدمة

  .ـ يتم تقديم الخدمة من خالل ٔالاوراق  الخدمات 
روقراطية   . ـ ٔالاعباء الب

رنيت ر الان   .ـ خدمات ع
ـ مستعد لتقديم الخدمة من خالل قنوات جديدة حسب 

دف   .الجمهور املس

  .ـ يقوم بإصدار التعليمات  املوقف تجاه املواطن 
  محدودة  ـ إرشادات 

  .ـ شامل، يطلب تقارير إفادة
  .ـ تعددية وسائل تقديم ٕالارشادات

ى أهداف املواطن   .  ـ يركز ع

راتيجية  ي ٔالاساس .   ٕالاس   الحكومة 
ى املؤسسة  رك ع   ـ ال

  ـ املواطن هو ٔالاساس 
ى املواطن الزبون  رك ع   .ـ ال

  . ـ تحقيق النمو والتنمية البشرية
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رونية: ثانيا   متطلبات تطبيق الحكومة الالك
ى املستوى ٕالاقليم أو الوط جملة من  رونية ع يستوجب ٔالاخذ بنظام الحكومة الالك

ا  : الشروط م
  

يإتاحة الوسائل املادية -1   :واملتمثلة 
ر الحسن  - الحواسيب ٓالالية، والوسائل التكنولوجية الالزمة، فضال عن ضمان الس

رنت رانات واملستمر لالن   .ؤالان
رمجيات امل - ر ال ونظم إدارة  Common Gateway Interface،1ختلفة السيما برنامج توف

رامج ٕالاضافية   Plug-inمحتوى التعلم،وال
رونية   .ـ وجوب تطوير التشريعات للسماح بتطبيق أنماط الحكومة الالك

رونية ن املواطن من التعامل مع الحكومة الالك   .ـ ضرورة تمك
ر الحماية ؤالامن للمعلومات   . ـ توف

 
باعتبار  2.تبسيط الهياكل التنظيمية وإعادة تأهيل املوارد البشرية :املوارد البشرية الفعالة-2

العنصر البشري أهم مورد فالبد من تدريبه وتطويره وتعليمه باستمرار فضال عن تجسيد 
ن رشيد سلوك املوظف رونية ل   3.ٔالاخالقيات الالك

  
جتمع ما بعد الرأسمالية باملعرفة ال تجعل رأس املال ٔالاساس هو املعرفة يتم م :املعرفة-3

رها من عناصر ٕالانتاج لكن تتطلب إدارة املعرفة أن يكون الهيكل . وليس املال أو الخامات وغ
ي اتخ ر  ى استقاللية أك ر مالئمة إلدارة املعرفة، بحيث يؤدي إ    ذاالتنظيم ألي مرفق عام، أك

                                                 
ر يعرف باختصار "  Common Gateway Interface " برنامج -1 يتم تصميمه خصيصا لربط صفحة  CGIبرنامج صغ

رونية  برايان هوبك ،:، أنظر Computer Graphics Interfaceالويب بقاعدة البيانات ويختلف تماما عن  ٕالادارة الالك
  371، ص2008ترجمة خالد العامري ، دار الفاروق ، القاهرة،  الطبعة الثانية، للموارد البشرية، 

 .106-104.املرجع نفسه، ص، ص2
ي الجزائر، ص  - 3 رونية مدخل لتنمية ٕالادارة العمومية  ى املوقع 146عدمان مريزق، الحكومة الالك  : متاح ع

www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/275/5/10/18883&prev=search 
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ر ما ك 1.القرار ى الهياكل ٔالاك تفرض إدارة املعرفة التحول من الهيكل التنظيم العمومي إ
ي يغطي املؤسسات والجماعات ككل ى الالمركزية وتدفق وانتشار معر   2.تفلطحا، والتحول إ

ر املدروسة  الرعاية املباشرة والشاملة للجهات العليا بعيدا عن الارتجالية والقرارات غ
رونية، ونشر فكر ووضوح الرؤية ٕالاس ا والاستيعاب الشامل ملفهوم ٕالادارة الالك راتيجية لد

ى التحديث املستمر  روني، والعمل ع م لتقّبل العمل الالك يئ ن و ن ٕالاداري ر ب وثقافة التغي
  .لتقنية املعلومات ووسائل الاتصاالت

ا الجزائر، تعاني  ي الحقيقة نجد أن الدول املتخلفة وم رات التنظيمية  لكن  رة التغ من ك
روني ي بفعالية النمط الالك . وٕالادارية الناتجة عن ٔالاحداث السياسية والاجتماعية وضعف الو

ي هذا املجال وقلة ٕالارادة السياسية للتوجه نحو ميدان  رات  ى نقص املؤهالت والخ زيادة ع
روني بشكل فعال ي ٕالالك ي إطار و رغم ذلك فقد وضعت ا 3.الحكم املح ن  لعديد من القوان

رونية وال تم تنفيذها ووضعها ح النفاذ خاصة بعد مشروع  عصرنة وفعالية ٕالادارة الالك
ي الجزائر سنة  رونية    .2013ٕالادارة الالك

رونية صعبة التجسيد إذا لم ترافق بإرادة    .سياسيةهذا وتبقى ٕالادارة الالك
 

رونيةفوائد ٔالاخذ بنمط ٕالادارة : ثالثا   الالك
ي سياسيا، اقتصاديا  ى املستوى املح رونية العديد من الفوائد ع تحقق ٕالادارة الالك

ى   :وإداريا، فه تعمل ع
ـ تبسيط العمليات وخفض التكاليف من خالل التخلص من ٕالاجراءات املطولة وتقليص 

  4.زمن تقديم الخدمة
ي ٕالادارة موضع التنفيذ ، وضمان تجديد فكر املؤسسات ـ تشجيع ووضع فكرة ٕالابداع 

رات   . باملقارنة مع املتغ
ن ن املحلي ر املعلومات للمواطن   .ـ توف

                                                 

ر حمد، ص 1  .83.عبد الوهاب سم
 .90.املرجع نفسه، ص2
ر محمد، املرجع 3  .329-328.ص، ص، السابقالطعامنة محمد محمود، عبد الوهاب سم
ر محمد، املرجع السابق، ص4  .85.عبد الوهاب سم
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رونية يمكن للحكومة  ي، فضمن مفهوم ٕالادارة الالك ـ تعزيز فكرة الحكم الراشد املح
رونية تطبيق   :املحلية الالك

روني كوسيلة سريعة لنقل املراسالت ٕالادار  ريد الالك ية والطلبات والشكاوى ـ اعتماد ال
  .وردودها

  . ـ تطبيق أنظمة املحاسبة واملوازنة بشكل سريع وفعال
ى مواقع الجماعة املحلية  ي ع ا ال رنيت من خالل تسجيلها أو ب ر الان ـ نقل الاجتماعات ع

  .كالبلديات
ن من ممارسة الديمقراطية املحلية الجواريةـ  ن املحلي ن املواطن من  واملشاركتية، تمك
ر خالل  م املواطن بالجماعة املحلية وص راضية ومناقشة ما  استعمال تقنيات الاجتماعات الاف

  . ٓالاراء والاستشارات حول مسائل محلية معينة
ن لسكان الجماعة املحلية   .ـ إتاحة الفرصة لتحميل محاضر واجتماعات املمثل

ي ـ زيادة الكفاءة ٕالادارية للجماعة املحلية، من خالل تح ي والخار ن الاتصال الداخ س
ن مستوى تقديم الخدمات عموما   .وتحس

ي وتوسيع      ي صنع القرار املح ي  إن كل هذه الوسائل كفيلة بتفعيل دور املواطن املح
ي الحكم الراشد وقد  .والجوارية مفهوم الديمقراطية املشاركتية شهدت التحوالت الجديدة 

اهة والشفافية واملساءلة ٕالادارية، بمساعدة تقنيات الاتصال وتكنولوجيا  التوجه نحو تقوية ال
  1.املعلومات

ن الجمهور،  ا وب ا وبي ن مكونات الجماعة املحلية فيما بي ـ تحقيق الاتصال الفعال ب
ي ن متلقي املعرفة  فتكنولوجيا املعلومات لها دور مهم  تطوير املؤسسات وضمان التفاعل ب

ي . واملعرفة ى تفعيل دور الجماعة إليجاد معرفة جديدة، ووضع بيئة تشجع املشاركة  والعمل ع
ي إدارة بيانات منظمة مرتبة لتلبية . املعلومات ن إدارة املعلومات، ال  حيث يجب التم ب

ي إدارة البشر وما يفهمونه من املعلومات وكيفية  احتياجات معينة، بينما إدارة املعرفة
ا م م ي ٔالافراد والتوظيف. استفاد ر  ذا يصبح الاستثمار ٔالاك   2.و

 

                                                 
ر محمد، املرجع السابق، 1  . 332-325.ص، صالطعامنة محمد محمود، عبد الوهاب سم
ر محمد، املرجع السابق، ص، ص2  .85،93.عبد الوهاب سم
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ي الجزائر :رابعا رونية    تطبيقات ٕالادارة الالك
ي الجزائر  ن أهم مجاالت عصرنة املرافق العمومية   :من ب

  
ي للحالة  إستحداث-1 ا ٕالادارية وكذا  املدنيةالسجل الوط ٓالا و ربط كل البلديات و ملحقا

البعثات الديبلوماسية و الدوائر القنصلية به، بعد عملية  رقمنة جميع سجالت الحالة املدنية 
ى مستوى الوط والذي  مكن املواطن من استخراج كل وثائق الحالة املدنية بصفة آنية من  ع

ر الوطن الجالية الجزائرية  كما مكن دون أن يتكبد عناء التنقل، أي بلدية أو ملحقة إدارية ع
ى عقد امليالد الخاص  رنيت 12املقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول ع ر خدمة ٔالان خ مباشرة ع

ا و الحصول عليه من املمثلية الديبل  1.وماسية أو القنصلية املسجل ف
  
رقيم املركبات-2 ي ل ى بطاقات  إنشاء السجل الوط ٓالا ن من الحصول ع الذي مكن املواطن

ى والية التسجيل م بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إ رقيم ملركبا  .ال
 
ن والذي يظهر من خالل إصدار وتفعيل -3 روني تفعيل بطاقة التعريف وجواز السفر الالك

ي هذا ٕالاطار ن    :سلسلة من القوان
  ي  14 -  03القانون رقم راير سنة  24املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  24مؤرخ  ، 2014ف

ى أحكام ٔالامر رقم   1977يناير 23الصادر بتاريخ  77/1يتعلق بسندات ووثائق السفر والذي أل
ن أن ت ن الجزائري ن بموجب املادة وألزم كل املواطن ن الجزائري كون واملتعلق بوثائق سفر املواطن

رية ويستوي أن يكون عادي أو دبلوماس أو جواز سفر مصلحة  2.جوازات سفرهم بيوم
  ي ذي القعدة  9القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية والجماعات املحلية و املؤّرخ 
، يحّدد املواصفات التقنية ملستخرج عقد ا مليالد 2010أكتوبر سنة  17املوافق  1431عام 

 - خ 12عقد امليالد رقم  -بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الخاص باستصدار 

                                                 
1http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/2-non-categorise/242- 

ي  14 -  03القانون رقم من  2املادة  -2 راير سنة  24املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  24مؤرخ  ، يتعلق بسندات 2014ف
 .ووثائق السفر
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  ي أّول صفر عام ر سنة  26املوافق  1433قرار مؤّرخ  ، يحدد املواصفات 2011ديسم
روني، والذي حدد فيه وزير الداخلية والجماعات  ري ٕالالك التقنية لجواز السفر الوط البيوم

ي تداول جواز ا روني ابتداء من املحلية تاريخ الشروع  ري الالك يناير  5لسفر الوط البيوم
2012.1 
  ي يتعلق بملف  2011مايو سنة  25املوافق  1432جمادى الثانية عام  22قرار مؤرخ 

 .طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر
  ري من متابعة   طال جواز السفركما مكن م   البيو م ن مراحل معالجة ملفا ، مع تمك
ى عقد امليالد الخاص الجا خ 12لية الجزائرية املقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول ع

ا رنيت و الحصول عليه من املمثلية الديبلوماسية أو القنصلية املسجل ف ر خدمة ٔالان  .مباشرة ع
 

ي-4 من خالل منح بطاقة الشفاء بعد تشخيص  عصرنة النظام الرقمي للضمان الاجتما
ى استعمال التكنولوجيات عيا ياملؤمن له اجتما والذي ينتج بطاقة ذات " الدقيقة "عتمد ع

ي ي إطار العصرنة الشاملة لقطاع الضمان الاجتما  .شريحة تسم الشفاء ويأتي هذا النظام 
ن املوارد البشرية-5 ي كل بلد لذا سعت الدولة :تثم فالعنصر البشري هو محرك التنمية 

  2.الجزائرية لتعزيزه من خالل سياسة  إصالحات الوظيف العمومي 
ي والبحث العلمي -6 ى  الدولةسعت :عصرنة قطاع التعليم العا ي إ عصرنة قطاع التعليم العا

روني  عليمتطبيق وسائل وأساليب الت والبحث العلم من خالل الحديثة، مثل التعليم ٕالالك
ى  3والتعلم عن بعد،املكتبات الرقمية  ملواكبة التطورات الحديثة، و تلقي هذه الدراسة الضوء ع

                                                 
ى من  القرار الوزاري امل 1 ي أّول صفر عام املادة ٔالاو ر سنة  26املوافق  1433ؤّرخ   ،2011ديسم
رونية عصرنة ٕالادار "فرطاس فتيحة، : نظرملزيد من املعلومات أ -2 ي الجزائر من خالل تطبيق ٕالادارة الالك ة العمومية 

ن خدمة املواطن ي تحس -305( ، ص ص 315ص  2016املجلد الثاني ،   15د ٕالاقتصاد الجديد، العد ،مجلة"ودورها 
322.( 

ا تلك توجد عدة  تعاريف للمكتبة الرقمية ،3 ا تتجه ال املكتبة ويمكن تعريفها بأ  املصادر من رصيدها زيادة نحو سياس
،أو شكل ي أصالً  املنتجة سواء الرقمية، ى تحويلها تم ال رقم  و تنظيمها و ببليوجرافياً  ضبطها عمليات وتتم ،رقم شكل إ
ا ي متكامل، نظام باستخدام صيان رجاع بحثو وأساليب أدوات يتيح آ ى عأنوا ملختلف اس  الوثائق مستوى  مصادرها،سواء ع

ى الولوج ويتاح ،نفسها أوالوثائق )امليتاداتا( ا إ ا من والاستفادة والخارجية الداخلية مستودعا  شبكة طريق عن املختلفة خدما
ر أو موسعة أو محلية كانت سواء حاسبات، رنت شبكة ع ي نبيل بن عبد الرحمان املعثمأنظر  .ٕالان ، املكتبات الرقمية 

 .2010لوطنية نموذجا، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، مكتبة امللك فهد ا اململكة العربية السعودية،
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ي قطاع  روني والتعلم عن بعد من خالل إدماجه  ي تطوير التعليم ٕالالك رنت  تطبيقات ٕالان
ي والبحث العلم   .التعليم العا

 
  خاتمة

رونية ليست استخدام لألجهزة  توصلنا من خالل ى نتيجة مفادها أن ٕالادارة الالك بحثنا إ
رونية ل ي تفعيل متطلبات ٕالادارة الالك رونية و إنما  تحقيق عصرنة القطاعات العمومية الالك

او    .نجاع
ي طريق ا ن الدول السائرة  ا املتأخر من ب  لحوكمة وعصرنةوتعد الجزائر رغم ترتي

ي تطبيقها لإلدارة  لم توفقالدولة الجزائرية ة ومع ذلك يمكن القول أن القطاعات العمومي را  كث
رونية للعديد من ٔالاسباب أهمها    :الالك

رنت ال ترب* ن أي نقص التغطيةعدم وجود شبكات الان   .ط جميع املواطن
  .نقص كفاءات املوارد البشرية املختصة والخاضعة للتدريب* 
ي الدولة الاقتصاديةاملوارد املالية مع وجود ٔالازمات قلة *    .املتتالية 
رونية والخوف من الجهل بدل ال*  ي والثقافة الالك  .صدي لهتانعدام الو
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ي القانون الجزائري  ن الاستثمارات   *مكانة مبدأ عدم التمي ب
 

 )1(حساي المية
ي القانون  )1(  .الجزائر، باحثة 

روني ريد ٕالالك   lamia.inter@ymail.com: ال
 

 :لخصامل
ن أهم العناصر  ن الاستثمارات من ب ر مبدأ عدم التمي ب ي تفعيل  يعت املساهمة 

الاستثمار، إذ بموجبه تخضع كل من الاستثمارات الوطنية ؤالاجنبية لنظام قانوني أحادي تسوده 
ى مر كافة مراحل العملية الاستثمارية   .املساواة والشفافية، وهذا ع

ى  ن مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية فقد عمدت الجزائر إ ي تحس ووعيا بمكانته ودوره 
ي أو عقود الاستثمار إدر  ي القانون الداخ ا القانونية املتعلقة باالستثمار سواء  اجه ضمن منظوم

  . أو الاتفاقيات الدولية
ن الاستثمارات إال أّن  ي الذي يمتاز به مبدأ عدم التمي ب لكن بالرغم من الطابع التحف

 نس
ً
بيا ومحدودا، لنشهد بذلك عدم ٕالاجراءات املكرسة فيمجال الاستثمار مؤخرا جعلت منه مبدأ

ن املستثمر الوط واملستثمر ٔالاجن من الناحية القانونية وهو ٔالامر الذي  فعلية مبدأ املساواة ب
ي طياته عواقب وخيمة  ر، وهو ٔالامر الذي يحمل  ية املقيدة اتجاه هذا ٔالاخ تؤكده املعاملة التمي

ى الاقتصاد الوط  .  ع
 : الكلمات املفتاحية

ن  ية ، عدم فعلية مبدأ عدم التمي ب ، املعاملة التمي ، الاستثمار الوط الاستثمار ٔالاجن
  .الاستثمارات

  
  
  
  

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 03/09/2019، تاريخ مراجعة املقال 24/06/2019إرسال املقال  تاريخ*
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Importance of the principle of non-discrimination between investments in 
Algerian law 

Abstract: 
The principle of non-discrimination between investments is one of the most 

important elements guaranteeing the effectiveness of investment, insofar as according 
to which the domestic and foreign investments are subject to the same legal system 
characterized by equality and transparency across all phases of the investment. 

 Aware of the importance of the principle and its role in improving the 
investment climate and in the growth of development, Algeria has introduced the 
latter into domestic investment law as well as into international conventions and 
investment contracts. 

However, despite its incentive character, the principle in question encounters 
limits of a nature to relativize it and which are reflected in the new planned 
investment measures .Thus, the legislature has reverted to its policy based on equality 
between the domestic and foreign investor, to which measures restricting it have been 
substituted, which can have serious consequences on the national economy. 
Key words: 
Foreign investment , domestic investment, restricting measures, limits of The 
principle of non-discrimination between investments. 
 

La place du principe de non-discrimination entre les investissements en droit 
algérien 

Résumé : 
Le principe de non-discrimination entre les investissements constitue l’un des 

éléments les plus importants garantissant l’effectivité de l’investissement, dans la 
mesure où il implique que les investissements, tant nationaux qu’étrangers, soient 
soumis au même régime juridique caractérisé par l’égalité et la transparence, et ce à 
travers toutes les phases de l’opération d’investissement. 

Consciente de la place qu’occupe un tel principe et de son rôle dans 
l’amélioration du climat des investissements et dans la croissance du développement, 
l’Algérie a introduit ce dernier principe aussi bien dans le droit interne des 
investissements que dans les contrats d’investissement, ainsi que dans les conventions 
internationales. 

 Toutefois, en dépit de son caractère incitatif, le principe en question se heurte à 
des limites de nature à le relativiser et qui se traduisent par les nouvelles mesures 
prévues en matière d’investissements. C’est ainsi qu’on déduit l’ineffectivité du 
principe d’égalité entre l’investisseur national et étranger, à laquelle des mesures 
restrictives à l’égard de ce dernier se sont substituées, ce qui n’est pas sans 
conséquences graves sur l’économie nationale. 
Mots clés: 
Investissement étranger, investissement national, mesures discriminatoires, 
l’ineffectivité du principe de non-discrimination entre les investissements. 
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 مقدمـة
رة كونه   حافزا هاما للنمو والتطور الاقتصادي،لطاملا حظي موضوع الاستثمار بأهمية كب

ن  ي املعاملة من ب ر مناخ مالئم لالستثمار تسوده الحرية واملساواة  ى هذا ٔالاساس أصبح توف وع
ر قدر ممكن من الاستثمارات  ي استقطاب أك أهم التحديات ال تواجهها الدول الراغبة 

ى التجربة الجزائرية  بية،ٔالاجن ي مجال الاستثمار نجد أن البداية كانت بعد الاستقالل فبالعودة إ
ميش  ي املعاملة فتم  راكي املوجه  قوامه التمي  مباشرة، بحيث تبنت أنذاك الّنظام الاش
ي املقابل من ذلك كانت ٔالاولوية  الاستثمارات ٔالاجنبية والاستثمارات الوطنية الخاصة و

  .لالستثمارات العمومية
ى  ى املعاملة التفضيلية لالستثمارات العمومية ع راكية املبنية ع ر أن هذه السياسة الاش غ
حساب الاستثمارات الوطنية الخاصة ؤالاجنبية سرعان ما أثبتت فشلها، تبعا لذلك عرفت 

ي تجسيد إصالح عديدة، ومن أجل تأكيد الدولة  اتعملي 1988الجزائر انطالقا من سنة  ا  لرغب
رالية ره وفقا لقواعد لي ي مجال تشجيع الاستثمار وتأط ا إجراء  ،سياسة قانونية جديدة  كان عل

ي مجال الاستثمار، وهذا من خالل  إصدار  ا القانونية املعتمدة  ى منظوم رات جذرية ع تغي
ي الاقتصاد العالم وتحق ا تأهيلها لتحقيق الاندماج  ن من شأ يق التحرر الاقتصادي قوان

ر ٔالامر رقم  ي، وال يعت من أبرزها، فقد جاء  هذا ٔالامر  )1(املتعلق بتطوير الاستثمار 03- 01الفع
ى إزالة كافة الحواجز والعراقيل ال تعيق طريق  بنظام قانوني يتم بالحرية التامة، ما أدى إ

ات الوطنية كما تسهل قدوم ودخول املستثمرين، واستبدالها بحوافز وضمانات تخدم الاستثمار 
ن أهم هذه الضمانات نجد  ى السوق املحلية، ومن ب مبدأ عدم التمي "الاستثمارات ٔالاجنبية إ

ن الاستثمارات ي "ب ن أهم الحوافز ال توفر املناخ املالئم لالستثمار ٔالاجن  ر من ب ، الذي يعت
ى إثره إخضاع كل من ن واملستثمرين ٔالاجانب  الدولة املضيفة، حيث تّم ع املستثمرين الوطني

ى غاية تصفيته، مرورا باملعاملة والضمان  ابتداءلنفس القواعد القانونية،  من إنشاء الاستثمار إ
  ).2(الذي يستفيدون منه

                                                 
ي 03- 01أمر رقم  -)1( ي 47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت سنة 20، مؤّرخ  ، 2001أوت  22، صادر 

ى جزئيا. (معدل ومتمم   )مل
(2 -) ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP, faculté de droit, université d’Alger, N° 02, 2011, pp 5-6. 
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ي إطار  ي مجال الاستثمار  ر أّنه رغم التطور امللحوظ الذي حققه الاقتصاد الجزائري  غ
ن املذكورة  ي الجزائر، فإنه ابتداء القوان ي تطوير وترقية الاستثمار ٔالاجن  آنفا، وال ساهمت 

تطبيق سياسة تشبه ي اتجاه  نلمس تراجع املشرع الجزائري عن موقفه، وذلك 2009من سنة 
ي العملية  تلك ال كانت سائدة أثناء مرحلة الدولة التدخلية أين كانت الدولة تتدخل 

ى غاية التصفية وهذا من خالل فرض إجراءات تقييدية الاستثمارية من مرحل ة الانشاء إ
ية اتجاه املستثمرين ٔالاجانب ي كل من قانوني . وتمي وقد جسد املشرع هذه السياسة الجديدة 

ن لسن   03- 01، اللذان عدال بصفة مباشرة أحكام ٔالامر )2(2010و  )1(2009املالية التكميلي
، إذ تب  املتعلق بتطوير الاستثمار  ى الاستثمار ٔالاجن ي النظام املطبق ع رات جذرية  وأحدثا تغي

ي اقانوني ااملشرع نظام ، اتمي ء امللفت لالنتباه والغريب  يمس بمصلحة املستثمر ٔالاجن لكن ال
ي املعاملة  ي تكريسه لضمان حرية الاستثمار وعدم التمي  ي نفس الوقت هو تناقض املشرع 

ية عديدة تحد من حرية املستثمرين من جهة، .                                                 وفرضه من جهة أخرى قيودا تمي
را بصدور القانون الجديد رقم  ر ٔالامر كث رقية الاستثمار 09-16ولم يتغ ، الذي )3(املتعلق ب

ى عكس ذلك كان من املفروض واملتوقّ  ع أن يحدث قطيعة مع ٔالاحكام السابقة الذكر لكنه ع
ى الرغم من  ى وجه الخصوص، وذلك ع ية اتجاه الاستثمار ٔالاجن ع نجده تضّمن قيودا تمي

ن املستثمرين   . إقراره بضرورة مراعاة قاعدة املعاملة العادلة واملنصفة ب
ي هذا التحول الهام والجوهري  لذا فإنه انطالقا من هذه املعطيات وقصد التعمق ر  أك

ي الجزائر، خاصة ما يتعلق بالتناقض الذي  ى الاستثمار ٔالاجن  املتعلق بالقواعد املطبقة ع
ى تكريس مبدأ عدم التمي نتساءل  ن عن مدى فعليةأورده املشرع ع مبدأ عدم التمي ب

ي القانون الجزائري من الناحية الواقعية؟   الاستثمارات 
ي النصوص القانونية املتعاقبة املتعلقة  ى هذه ٕالاشكالية تتطلب التعمق  إّن ٕالاجابة ع
ي  ن الاستثمارات  ى عملية تجسيد مبدأ عدم التمي ب بموضوع الاستثمار، وذلك بالتطرق إ

                                                 
ي 01-09أمر رقم  -)1( ي لسنة 2009جويلية سنة  22، مؤرخ  ، 44،    عدد ، ج ر ج ج2009، يتضمن قانون املالية التكمي

ي    .2009جويلية  26صادر 

ي 01- 10أمر رقم  -)2( ي لسنة 2010 سنةأوت 26، مؤرخ  ي 49، ج ر ج ج، عدد 2010، يتضمن قانون املالية التكمي ، صادر 
  .2010أوت  29

ي 09- 16قانون رقم  -)3( رقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2016أوت سنة  03، مؤرخ  ي 46، يتعلق ب   .2016أوت  03، صادر 
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ومن ثمة التعرض للحدود أو باألحرى القيود ال أوردها  ،)املبحث ٔالاول (القانون الجزائري 
ر  املشرع ى هذا ٔالاخ   . )املبحث الثاني(ع
  

ن الاستثمارات: املبحث ٔالاول    تجسيد مبدأ عدم التمي ب
ن املبادئ الجوهرية املنظمة لالستثمار، الذي يتحتم  ن الاستثمارات من ب يعد مبدأ عدم التمي ب

ا الوط املتعلق باالست ي قانو ى الدولة املضيفة أن توفره للمستثمر ٔالاجن  ر ع ثمار، حيث يعت
ي  ى وضعيته  هذا املبدأ ضمانة محورية ذات طابع حمائي ٔالامر الذي يجعلنا نسلط الضوء ع
ي  ي أو الاتفا ى املستوى الداخ القانون الجزائري، أي طريقة تكريسه من قبل املشرع سواء ع

  ).املطلب الثاني(وكذا مظاهر تكريسه من الناحية الفعلية ، )املطلب ٔالاول (
  

ن الاستثمارات: املطلب ٔالاول    التكريس القانوني ملبدأ عدم التمي ب
ن املستثمرين يعد من أهم الضمانات والحوافز  مما ال شك فيه أن مبدأ عدم التمي ب
ى مستوى الاتفاقيات  ى مستوى التشريعات الوطنية أو ع ي مجال الاستثمار، سواء ع املكرسة 

ر من أهم الع ضد  احمائياوامل الجاذبة لالستثمار ٔالاجن فمن جهة يلعب دور الدولية، حيث يعت
ي اتخاذها، ومن جهة  ية ال يمكن أن تتعّسف الدولة املضيفة  كل ٕالاجراءات القانونية التمي
ي ضمان الاستفادة من الامتيازات والضمانات املقررة لصالح املستثمرين  أخرى يساهم 

ن   .الوطني
ى  ى استقطاب رؤوس ٔالاموال وبما أّن الجزائر وع ي دول العالم الّثالث تتطلع دائما إ غرار با

ن الاستثمار ال تم  ا سعت من خالل قوان ٔالاجنبية من أجل تحقيق الّتنمية الوطنية، فإ
ا مبدأ  ى مبادئ وضمانات أساسية من بي ى إرساء نظام قانوني محّفز يحتوي ع إصدارها إ

ي معاملة املستثم ى )الفرع ٔالاول (رين املساواة  ر  ع ، ولم تكتف الجزائر  بتكريس هذا ٔالاخ
ي مجال الاستثمار  ا  ي العديد من الاتفاقيات الدولية ال أبرم املستوى الوط بل أقرته كذلك 

  . )الفرع الثاني(
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  ي إطار القانون الوط: الفرع ٔالاول 
ى إّن الصعوبات ال واجهت الجزائر خالل املرحلة الا  راكي القائم ع نتقالية من النظام الاش

ى القطاع الخاص، جعلت  ي الذي أساسه الانفتاح ع را ى النظام اللي تمجيد القطاع العمومي إ
ى نحو متدرج، بحيث حاول  ي القانون الجزائري ع ي مجال الاستثمار  تكريس مبدأ عدم التمي 

ر لتكريسه من  ي البداية التمهيد والتحض خالل الكّف عن العمل بنصوص الاستثمار املشرع 
رف  ذا يكون قد اع ي فتح املجال أمام الخواص ؤالاجانب، و راكي والشروع  ذات الطابع الاش
ى وجه  ي أثبت أّن املستثمر ٔالاجن ع ، لكن الواقع العم ولو بطريقة ضمنية بمبدأ عدم التمي

مة، ٔالامر الذي جعل من  الخصوص يتجنب ويتخوف من النصوص القانونية الغامضة وامل
ا وفعال هذا ما أقدم عليه املشرعابتداء  التكريس الصريح لضمانة عدم التمي حتمية ال مفّر م

ى )ثانيا( 2001مرورا بقانون تطوير الاستثمار لسنة ، )أوال( 1993من قانون الاستثمار لسنة  ، إ
 .)ثالثا( 2016غاية صدور قانون ترقية الاستثمار لسنة 

  
ي قانون ترقية الاستثمار: أوال   ٕالاعالن الصريح عن املبدأ 

ي  نتيجة لعملية ٕالاصالحات الاقتصادية املكّثفة نتج إصدار قانون جديد لالستثمار تمثل 
ي رقم  رقية الاستثمار الذي شكل بداية فعلية لتطبيق النظام  ،12- 93املرسوم التشري املتعلق ب

ى مفاهيم مرنة وضمانات ي نظرا الحتوائه ع ن  الرأسما ي ظّل القوان ي لم نعهدها  ذات بعد دو
ن )1(السابقة ى هذا املرسوم صراحة جميع القوان ن املتعلقة باملحروقات أل ، فباستثناء القوان

ي نفس املوضو  ا بما يأتي ع ؤالاحكام املخالفة له،الصادرة  - 82القانون رقم : السيما املتعلقة م
رها، القانون رقم  13 املتعلق بتوجيه  25- 88املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة الاقتصاد وس

والفقرة الثانية من  183الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة، الفقرة الثانية من املادة 
  .  )2(واملتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون رقم من  184املادة 

                                                 
ن الاستثمارات، مبدأ تجميد الّتشريع، إمكانية  تكريس مبدأ حرية الاستثمار، حيث كان من أبرزها -)1( مبدأ عدم التمي ب

ى الّتحكيم ا تأهيل املنظومة القانونية املتعّلقة باالستثمار الستقطاب الاستثمارات . اّللجوء إ فكل هذه املبادئ من شأ
ي مختلف القطاعات الاقتصادية   .  ٔالاجنبية، وتبسيط إجراءات الاستثمار 

ي رقم  49ملادة أنظر ا -)2( ي  12-93من املرسوم التشري رقية الاستثمار، 1993أكتوبر سنة  05املؤرخ  ج ر ج ج، ، يتعلق ب
ي 64عدد  ي  12- 98، معدل ومتمم بالقانون رقم 1993أكتوبر  10، صادر  ر  31املؤرخ  ، يتضمن قانون املالية 1998ديسم
ي 98، ج ر ج ج، عدد 1998لسنة  ر  31، صادر  ى. (1998ديسم   ) مل
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ي تم الاعالن وألول مرة  بطريقة صريحة عن تكريس مبدأ  ومن خالل هذا املرسوم التشري
ن املستثمرين بموجب نص املادة  ى وجوب معاملة  38عدم الّتمي ب منه وال نصت ع

ى قدم املساواة، فيما يتعّلق بالحقوق والال امات املرتبطة باالستثمار ما يؤدي املستثمرين ع
ية اتجاه املستثمرين ٔالاجانب، فبطبيعة  ر العادلة والتمي ى استبعاد كل ٕالاجراءات غ بالنتيجة إ

ن ية فهذا التمي يكون دائما لصالح الوطني   . )1(الحال عندما نتحدث عن القواعد التمي
  
ي قانون تطوير : ثانيا ى مكانة املبدأ    الاستثمار  التأكيد ع

ي  ي مجال الاستثمار إاّل أنه لم  12-93بغض النظر عن النقلة ال جسدها املرسوم التشري
ي إطار تعزيز  رة ال اكتنفته، لذلك و يلق إقباال من املستثمرين ٔالاجانب بسبب النقائص الكث

ا التشجيعية والحمائية لالستثمارات صدر ٔالامر رقم  تعلق بتطوير امل 03-01الجزائر لسياس
ي املشار إليه بموجب املادة  ى أحكام املرسوم التشري   .منه 35الاستثمار، الذي أل

ى، فغاية  ي املل ا قانون تطوير الاستثمار امتدادا للنص التشري ر ٔالاحكام ال تضم تعت
ى تعميق ٕالاصالحات الاقتصادية  03-01املشرع من إصدار ٔالامر رقم  ي بال شك العمل ع

ي وتحس ر ٔالادوات القانونية ال تتالءم مع مرحلة الّتطور الاقتصادي والاجتما ا بتوف ن فعالّي
ا الجزائر ى شفافية ووضوح معالم قانون )2(والّسياس ال وصل ، حيث أف هذا ٔالامر إ

ن ؤالاجانب لنفس القواعد  ي الجزائر أين يخضع فيه كّل من املستثمرين الوطني الاستثمار 
  . انونيةالق

ي رقم  ي ظل املرسوم التشري ى جانب ٕالاقرار بمبدأ عدم التمي  ى، قام  12-93فإ املل
ى مكانته مّرة أخرى بموجب ٔالامر رقم  املتعلق بتطوير الاستثمار، وذلك  03-01املشرع بالتأكيد ع

ن منه   :بموجب مادت
ن املستثمرين بصفة صريحة حيث  14من خالل املادة   ى عدم التمي ب منه ال أّكدت ع

ي ى ما ي ألشخاص الطبيعيون واملعنويون ٔالاجانب بمثل ما يعامل به يعامال «: نّصت ع

                                                 
(1)-HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie : à la lumière des conventions 
Franco-algériennes, Litec, Paris, 2000, p 293. 

ي  03-01مضمون أحكام ٔالامر "يوسفي محمد،  -)2( ى 2001أوت  20املتعّلق بتطوير الاستثمار املؤّرخ  تشجيع  ومدى قدرته ع
  .22، ص 2002، 23، عدد 12، مجلة إدارة، مجّلد "الاستثمارات الوطنية ؤالاجنبية
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ي مجال الحقوق والواجبات ذات الّصلة  ٔالاشخاص الطبيعيون واملعنويون الجزائريون 
  .باالستثمار

الطبيعيون واملعنويون ٔالاجانب نفس املعاملة مع مراعاة أحكام ع ٔالاشخاصويعامل جمي
ا الدولة الجزائرية مع دولهم ٔالاصلية   .»الاتفاقيات الدولية ال أبرم

ى املذكورة أعاله أّن املستثمر ٔالاجن يستفيد من نفس املعاملة اّل  يّتضح من الفقرة ٔالاو
ي ا املستثمر املح ن املستثمرين  أّما. يستفيد م ى عدم التمي ب الفقرة الثانية فه تنص ع

م ن الاعتبار ٔالاجانب فيما بي رمة من طرف الجزائر ودولهم  الاتفاقيات الدولية مع ٔالاخذ بع امل
ا الدولية يمكن للدولة منح امتيازات وحقوق ملواط بعض الدول  اما راما الل ٔالاصلية، أي اح

ية مختلف مجاالت النشاط  ال أبرمت معها اتفاقيات ثنائية، وتشمل هذه ٕالاجراءات التمي
  .)1(الاقتصادي

ى أهمية ومكانة  ي املجال الاقتصادي ي ذات السياق، فإنه تأكيدا ع مبدأ عدم التمي 
عامة ومجال الاستثمار خاصة، فقد تم تدعيمه من قبل املؤّسس الدستوري وهو ٔالامر الذي 

ى بوضوح من خالل نص املاّدة  ّ ر 1996دستور سنة  من 43يتج ى  )2(ي تعديله ٔالاخ ال تنص ع
ي إ «:  أّن  ا، وتمارس  رف    .طار القانون حرية الاستثمار والتجارة مع

ى ازدهار املؤسسات دون تمي خدمة  ن مناخ ٔالاعمال، وتشجع ع ى تحس تعمل الدولة ع
  .»للتنمية الاقتصادية الوطنية

ى وجه العموم فلم تحّدد ما إذا كان الانتفاع من  ى ع ا ٔالاو ي فقر جاءت أحكام هذه املاّدة 
ما بل أّن حرية  هذه الحرية يكون لصالح ٔالاشخاص الوطنية أم ٔالاجنبية ما يع عدم التمي بي

ا كل من الجزائري ؤالاجن   .الاستثمار والتجارة يتمّتع 

                                                 
ي القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -)1( ي، الاستثمارات ٔالاجنبية  ،  2012عيبوط  محند وع

  .82ص 
ر سنة  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل  -)2( -96، املنشور بموجب املرسوم الرئاس رقم 1996نوفم

ي  438 ر سنة  07املؤرخ  ي 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسم ر  08، صادر  ، املعدل واملتّمم بموجب القانون رقم 1996ديسم
ي  02-03 ي 25ج، عدد  ، ج ر ج2002أفريل سنة  10املؤرخ  ي  19-08، والقانون رقم 2002أفريل  14، صادر   15املؤّرخ 

ر سنة  ي 63، ج ر ج ج، عدد 2008نوفم ر  16، صادر  ي  01-16، والقانون رقم 2008نوفم ، ج 2016مارس سنة  06املؤرخ 
ي 14ر ج ج، عدد  ي ج ر ج ج، عدد ( 2016مارس  07، صادر  ي 46استدراك    ).2016أوت  03، صادر 
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ى عدم التمي   ي الفقرة الثانية من نفس املادة أكد املؤسس الدستوري صراحة ع لكن 
ن املؤسسات وطنية كانت أو أجنبية وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، حيث أّن  ب

ى هذا تح ن، وع ن املتعامل ي إطار اقتصادي تسوده املساواة ب ن مناخ ٔالاعمال ال يتحقق إال  س
ي املجال الاقتصادي  ٔالاساس فإّن  املؤسس الدستوري منح قيمة دستورية ملبدأ عدم التمي 

ي مجال الاستثمار خاصة   .  عامة و
  
ي قانون الاستث: ثالثا ى املبدأ  ي ع   مار الجديدإضفاء الطابع الدو

ن مناخ  ي مجال استقطاب الاستثمارات ٔالاجنبية وتحس ي إطار بعث ديناميكية جديدة 
ى  رة، س ي ٓالاونة ٔالاخ ٔالاعمال لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ال تشهد وضعا صعبا 

ى الرفع من مستوى  09- 16املشرع من خالل إصدار القانون رقم  رقية الاستثمار إ املتعلق ب
م، وذلك بإقرار ضمان املعاملة ا ي الشق املتعلق بمعامل لحماية املقررة للمستثمرين ٔالاجانب 

ى اعتبار هذا الضمان وسيلة فعالة  العادلة واملنصفة لالستثمارات ٔالاجنبية، حيث أنه إضافة إ
ي التعام ر صريح عن حسن نية البلد املضيف  ل لجذب رؤوس ٔالاموال فهو يعد أيضا بمثابة تعب

ن الوطنية لالستثمار كما  ي القوان اتجاه املستثمرين ٔالاجانب، خاصة إذا تم تكريس هذا الضمان 
ي قانون الاستثمار الجديد، وذلك من خالل  ى إدراجه  هو الحال بالنسبة للجزائر ال عمدت إ

راف مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية واملتعددة ٔالاط «: منه 21نص املادة 
املوقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى ٔالاشخاص الطبيعيون واملعنويون ٔالاجانب معاملة 

م   .)1( »منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات املرتبطة باستثمارا
ي إطار القانون رقم  ن من خالل نص املادة أعاله أّن املشرع الجزائري  املتعلق  09-16يتب

ي قاعدة املعاملة العادلة واملنصفة فيما  ي أال و رقية الاستثمار كرس قاعدة ذات طابع دو ب
ن ٔالاجانب، وذلك ن واملعنوي  يتعلق بالحقوق والواجبات املرتبطة باستثمارات ٔالاشخاص الطبيعي

ا الجزائر ي الاتفاقيات الدولية ال سبق وأن أبرم   . دون ٕالاخالل باألحكام الواردة 
 
 
  

                                                 
ي 09- 16رقم  قانون  -)1( رقية الاستثمار، مرجع سابق2016أوت سنة  03، مؤرخ    .، يتعلق ب
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 ي إطار الاتفاقيات الدولية: الفرع الثاني
إلبرام  1990لتجنب عدم الثقة وعدم الاطمئنان لدى املستثمرين لجأت الجزائر منذ سنة 

ي مجال تشجيع وحماية ي  العديد من الاتفاقيات الثنائية  الاستثمارات، حيث أّن دورها يتمثل 
ى املبادئ والضمان ن الوطنية التأكيد ع ي القوان ى لات املكرسة  ا، إضافة إ الستثمار وكذا تثبي

ا لرغبة  اعتبار الاتفاقيات الثنائية وسيلة فعالة للفت انتباه املستثمرين ٔالاجانب نظرا الستجاب
ا الدائمةاملتعاقدين من خالل  ن إلقامة التوازن  محاول ن مصالح الطرف   .ب

ي مجملها  ا  ا الجزائر، أ ويتضح لنا عند استقراء معظم الاتفاقيات الثنائية ال أبرم
ي الجزء املخصص  ن الاستثمارات  ى إقرار مبدأ عدم التمي ب ، "ملعاملة الاستثمار"استقرت ع

ا   :وال نذكر م

ن ال - رمة ب ا الثالثة فقرة الاتفاقية الثنائية امل ي ماد ى  02جزائر وتونس، ال تنص  ع
ي إقليمه معاملة ال تقل ...  «: أّنه يمنح كل طرف متعاقد ملستثمري الطرف املتعاقد ٓالاخر 

رعاية عن تلك ال يمنحها ملستثمريه أو ملستثمري دولة أخرى وذلك فيما يتعلق بإدارة 
ا واستعمالها والا  م والحفاظ عل ر أفضلية بالنسبة استثمارا ما تكون ٔالاك ا، أ نتفاع 

  .)1(»للمستثمر

ا الثانية فقرة  - ي ماد ن الجزائر والدانمارك، ال تنص  رمة ب  02الاتفاقية الثنائية امل
ى أّنه ر ...  «: ع ن املتعاقدين، وبأي طريقة كانت، أن يعرقل بإجراءات غ ال يجوز ألي من الطرف

ية، تسي ا أو معقولة وتمي ى إقليمه، أو صيان ر استثمارات مستثمري الطرف ٓالاخر، ع
ا ا أو التصرف ف  .)2(»استعمالها أو الانتفاع  

 
 

                                                 
ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  -)1( الاتفاق حول التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، ب

ي  املؤرخ  404-06واملصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس رقم  ،2006فيفري سنة  16الجمهورية التونسية، املوقع بتونس 
ر  14ي  ي 73، ج ر ج ج، عدد 2006نوفم ر  19، صادر    . 2006نوفم

ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة -)2( ن لالستثمارات، ب رقية والحماية املتبادلت الاتفاق حول ال
ي مملكة الدانمارك، املوقع ب ي 1999جانفي سنة  25الجزائر  ، 2002أكتوبر  28و 2002جوان  12، وتبادل الرسائل املؤرخة 

ي  525-03واملصادق عليه بموجب املرسوم الرئاس رقم  ر سنة  30املؤرخ  ي 02، ج ر ج ج، عدد 2003ديسم  07، صادر 
  . 2004جانفي 
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ن الاستثمارات: املطلب الثاني  مظاهر تكريس مبدأ عدم التمي ب
ي  ية  ي عن املعاملة التمي ن الاستثمارات التخ ينتج عن عملية تكريس مبدأ عدم التمي ب
ا قانون الاستثمار  مجال الاستثمار وهو ٔالامر الذي يتجسد من خالل  مظاهر معينة تضم

ي توحيد املعاملة ٕالادارية لجميع الاستثمارات  ي اعتماد، )الفرع ٔالاول (الجزائري تتمثل أساسا   و
ر الاستثمارات دون تمي ا تأط  ).الفرع الثاني( أجهزة مرنة من شأ

  
  توحيد املعاملة ٕالادارية لالستثمارات: الفرع ٔالاول 

ي املعاملة ٕالادارية اتجاه الاستثمارات يعد حافزا جد مهم  مما ال شك فيه أّن عدم التمي 
الستقطاب رؤوس ٔالاموال ٔالاجنبية وتسهيل قدومها، لذا عمد املشرع من خالل قانون الاستثمار 

ي التسجيل 09- 16الجديد رقم  ى تكريس إجراء إداري بسيط يتمثل  رقية الاستثمار إ  املتعلق ب
ى املزايا،  ي الحصول ع ن  لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يخضع له كل املستثمرين الراغب

ر من ذلك  ي وقت سابقوأك   .إلغاء آلية التصريح املكرسة 
ى تبسيط النظام القانوني  ي إطار القانون الجديد لالستثمار إ ى املشرع الجزائري  فقد س

ى الاستثمارات سواء  ا أو ٔالاجنبية وكذا تسريع ٕالاجراءات املتعلقة بالعملية املطبق ع الوطنية م
ما سابقا  )1(الاستثمارية، حيث تّم إلغاء إجراء التصريح باالستثمار وطلب املزايا املعمول 

ى املزايا  وعوضهما بإجراء إداري وحيد وبسيط وهو التسجيل الذي يمنح الحق بالحصول ع
ي قانون الاستثمار  ي 04وهذا بموجب املادة  املقررة  ى ما ي تخضع  «: منه ال تنص ع

ي أحكام هذا القانون،  الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من املزايا املقررة 
ي املادة    .أدناه 26للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار املذكورة 

  .)2(»تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات عن طريق التنظيم
ن أّنه من أجل الاستفادة من املزايا يجب التسجيل لدى  إذن من خالل نص املادة يتب
ر يعد اختياريا بالنسبة للمستثمرين  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أما عدا ذلك فهذا ٔالاخ

، وي ن أو أجانب امتثاال لكل من مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ عدم التمي عّرف سواء كانوا وطني
كيفيات تسجيل الذي يحدد  102- 17من املرسوم التنفيذي رقم  02التسجيل طبقا لنص املادة 

                                                 
ن  -)1(   .، يتعلق بتطوير الاستثمار، مرجع سابق2001أوت  20ي املؤرخ  03-01رقم مناألمر  05و 04أنظر املادت

ي 09- 16قانون رقم  -)2( رقية الاستثمار، مرجع سابق2016أوت سنة  03، مؤرخ    .، يتعلق ب
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ى أنه) 1(الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به تسجيل الاستثمار هو ٕالاجراء  «: ع
ي نشاط اقتصادي إلنتاج  ي انجاز استثمار  ر من خالله املستثمر عن إرادته  املكتوب الذي يع

  .»... 09- 16السلع أو الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق القانون رقم 
أما بخصوص بيانات شهادة تسجيل الاستثمار فه تتمحور أساسا حول التعريف 

ن ووصف املشروع، آثار التسجيل باملستثمر، تح   . إلخ...ديد نوع الاستثمار، تعي
ر الاستثمارات دون تمي: الفرع الثاني   اعتماد أجهزة مرنة لتأط

ر املعاملة ٕالادارية املقررة لالستثمارات بعيدا عن كل أشكال التمي تّم  لضمان حسن س
ى توحيد  ا تذليل الصعوبات وتسهيل ٕالاجراءات وكذا العمل ع استحداث أجهزة مرنة الغرض م

ي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  واملجلس الوط  ،)أوال(مراكز اتخاذ القرار واملتمثلة 
  ).ثانيا(ستثمار لال 

  
  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: أوال

 03-01من ٔالامر  06بموجب املادة  "ANDI"تّم انشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  
ي ى ما ي ي صلب « : املتعلق بتطوير الاستثمار بنصها ع ى  تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تد

ا املنشئة هذه وقد حلت ، »النص الوكالة الوكالة محل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابع
ي  رقية الاستثمار 12- 93ي إطار املرسوم التشري ر املسائل )  2(املتعلق ب دف ضمان حسن تسي

  . املتعلقة باملستثمرين ومشاريعهم
ا ونظرا للدور املهم الذي تؤديه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باعتبارها  أداة كرس
، فقد تّم )3(الدولة ملتابعة الاستثمارات ولتقديم الدعم الالزم ملشاريع الاستثمار الوطنية ؤالاجنبية

ي إطار القانون رقم  ا كذلك  ر الوكالة  09-16الاحتفاظ  رقية الاستثمار بحيث تعت املتعلق ب
رقية الاستثمارامل09-16من القانون  26الوطنية لتطوير الاستثمار حسب نص املادة   تعلق ب

ي" وتنشأ لدى الوكالة  ،"مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املا

                                                 
ي 102- 17مرسوم تنفيذي رقم  -)1( ، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج 2017مارس سنة  05، مؤرخ 

ي 16ر ج ج، عدد  الشهادة املتعلقة به، ج   .  2017مارس  08، صادر 

ي رقم من  07أنظر املادة  -)2( ي  12- 93املرسوم الّتشري رقية الاستثمار، مرجع سابق1993أكتوبر سنة  05املؤرخ    .، يتعلق ب

ري إيمان، -)3( ، 02، عدد 21، مجلة إدارة، مجلد "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نموذج: تقييم أداء املرفق العمومي" لعم
  .08، ص 2011
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أربعة مراكز تضم مجموع املصالح املؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية إلنشاء املؤسسات ودعمها 
ي كل من ر املزايا، مركز استيفاء مركز تس: وتطويرها وكذا إلنجاز املشاريع الاستثمارية تتمثل  ي

رقية ٕالاقليمية   .)1(ٕالاجراءات، مركز الدعم إلنشاء املؤسسات، مركز ال
ي  ي منظمة  ى املستوى املح ي مدينة الجزائر، ولها هياكل المركزية ع ويكون مقر الوكالة 

ر تلك الهيئة ٕالادارية الوحيدة ال)2(شكل الشباك الوحيد الالمركزي  ذا ٔالاخ ى ، ويقصد   تتو
ا، فهو النافذة ال تتعامل من  م وترقي ى إنجاز استثمارا استقبال املستثمرين وتساعدهم ع
خاللها الدولة مباشرة مع املستثمرين قصد استكمال كل إجراءات الاستثمار مما يحقق السرعة 

روقراطية   .)3(ويجنب املستثمرين التعرض للعراقيل الب
  
  تثماراملجلس الوط لالس: ثانيا

منه استحداث  18املتعلق بتطوير الاستثمار بموجب املادة  03- 01لقد تضمن ٔالامر رقم 
ي صلب النص "CNI" مجلس وط لالستثمار  ى  والذي ينشأ لدى الوزير املكلف " املجلس"يد

رقية الاستثمار، ويوضع تحت وصاية ورئاسة رئيس الحكومة    .   )4()الوزير ٔالاول حاليا(ب
تم هذا ي  و راتيجية الاستثمارات وبسياسة دعمها بالتا املجلس بكافة املسائل املتصلة باس

ى املهام املنوطة به يجب أوال  ي مجال تنظيم الاستثمار، لكن قبل التطرق إ فهو يتمتع بدور واسع 
  .تبيان تركيبته

 
  

                                                 
ي  09- 16من القانون رقم  27للمزيد من التفصيل أنظر املادة  -)1( رقية الاستثمار، 2016أوت سنة  03املؤرخ  ، يتعلق ب

  .مرجع سابق

ي  356-06ملرسوم التنفيذي رقم امن  02أنظر املادة  -)2( ، يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر سنة  09املؤرخ 
رها، ج ر ج ج، عدد  ي 64لتطوير الاستثمار وتنظيمها وس ، معدل ومتمم بموجب املرسوم التنفيذي 2006أكتوبر  11، صادر 

ي  100- 17رقم    .2017مارس  08ي  ، صادر 16، ج ر ج ج، عدد 2017مارس سنة  05املؤرخ 

(3 -) BEN TOUMI Mohamed, Le droit de l’investissement étranger en Algérie et le droit au 
développement, thèse de doctorat en droit, université de Nice, 2006, p 380. 

ن ( 18بالذكر أّن النص املنشأ للمجلس الوط لالستثمار أي نص املادة  الجدير  -)4( ى املادت لم يمسه )    22و 06إضافة إ
ي ذلك. املتعلق بتطوير الاستثمار 03-01ٕالالغاء الذي لحق بأحكام ٔالامر    : أنظر 

ي   09-16القانون رقم من  37املادة  - رقية الا 2016أوت سنة  03املؤرخ    .ستثمار، مرجع سابق، يتعلق ب
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ن الاستثمارات: املبحث الثاني   حدود مبدأ عدم التمي ب
ية ال  ن الاستثمارات من خالل ٔالاحكام التمي رز حدود أو نسبية مبدأ عدم التمي ب ت

ي مرحلة إنشاء الاستثمارات  ا املشرع الجزائري  ي مرحلة ، )املطلب ٔالاول (استحد وكذا 
ا    ).املطلب الثاني(استغاللها وتصفي

  
ي املعاملة فيما يخص مرحلة إنشاء: املطلب ٔالاول    الاستثمارات التمي 

، وذلك بإلزام  ية مقارنة باالستثمار الوط لقد خّص الاستثمار ٔالاجن بمعاملة تمي
ي آن واحد تتعلق أساسا بمنعهم من  ية وتقييدية  ى الامتثال لشروط تمي املستثمرين ٔالاجانب ع

ى املستثمر الوط  ا حكرا ع ي بعض القطاعات ال يعد الاستثمار ف العمومي أو الاستثمار 
م ملزمون بالخضوع  ، )الفرع ٔالاول (الخاص  وإذا حصل وأن فتح أمامهم باب الاستثمار فإ

ى استبعادهم من الاستثمار عن طريق الخوصصة   ).الفرع الثاني(لقاعدة الشراكة الدنيا إضافة إ
  

ى املستثمر ٔالاجن:الفرع ٔالاول    حظر بعض مجاالت الاستثمار ع
ن ال تؤطر قطاعات معينة نجد أن املستثمر ٔالاجن ممنوع من  ى بعض القوان فبالعودة إ

ا قطاع ٕالاعالم  ا، وال نذكر م ا مقابل السماح للمستثمر الوط للولوج إل  ،)أوال(الاستثمار ف
ران املدني    ).ثانيا(وقطاع الط

 
  مجال ٕالاعالم: أوال

ي مجال  05- 12العضوي مما ال شك فيه أّن القانون  املتعلق باإلعالم شّكل تقدما هاما 
ر ، خاصة أنه تّم من خالله فتح نشاط ٕالاعالم أمام الاستثمار الخاص سواء فيما )1(حرية التعب

ي البصري وهو ٔالامر الذي يع إزالة احتكار  يتعلق بمجال الصحافة املكتوبة أو بمجال السم
ى هذا النشاط   .الدولة ع

ي نشاط ٕالاعالم أمام املستثمر الوط العمومي والخاص دون  لكن فتح باب الاستثمار 
ي حقه، حيث أنه بتحليل أحكام  ر وإجحافا  ية اتجاه هذا ٔالاخ املستثمر ٔالاجن يعد معاملة تمي

                                                 
ن  -)1( ي  05- 12من القانون العضوي رقم  02و 01أنظر املادت ، يتعلق باإلعالم، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي سنة  12املؤرخ 

ي  02   .2012جانفي  15، صادر 
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املتعلق باإلعالم نجد أّن املشرع الجزائري استبعد املستثمر ٔالاجن من  05-12القانون العضوي 
ي نشاط ٕالاعالم وهذا ما توضحه املادة  الاستث  .منه 04مار 

       
ران املدني: ثانيا   مجال الط

ي سنة  06- 98تّم تعديل القانون رقم  ران املدني  الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالط
رة  )1(2015 ي السنوات ٔالاخ قصد تحيينه ليواكب التطورات والتحوالت ال عرفها القطاع 

ي، إال أنه رغم ذلك فإن مضمون  ران املدني الدو وتكييفه مع املتطلبات الجديدة ملنظمة للط
ر إذ نجد أّن املشرع استث صراحة املستثمر ٔالاجن من  43املادة  منه لم يطرأ عليه أي تغي

ر معاملة مجال تطبي ي مجال النقل الجوي ما يعت قها، بمع آخر الاستثمار ٔالاجن ممنوع 
ر، وهو ٔالامر الذي تؤكد عليه املادة  ية ضد هذا ٔالاخ ى أّن  09تمي  «: من القانون ذاته بنصها ع

ى شركة أو عدة شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل  تتو
رط أن يكون  إذيبدو ، »الجوي  واضحا من خالل مضمون هذه املادة أّن املشرع الجزائري يش

ي الخدمات الجوية شركات جزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة   .املستثمر 
  

ى كيفية إنشاء الاستثمار ٔالاجن :الفرع الثاني ية ع   فرض إجراءات تمي
ي بعض  لم يكتف املشرع الجزائري بتجريد املستثمرين ٔالاجانب من حق الاستثمار 
ية فيما يتعلق بكيفية  ر من ذلك قام بإلزامهم بمجموعة من ٕالاجراءات التمي املجاالت، بل أك
ي وجوب التقيد بقاعدة الشراكة الدنيا مع  إنشاء الاستثمارات ٔالاجنبية، وال تنحصر أساسا 

ي إطار الخوصصة من )أوال(لوط من جهة املستثمر ا ، وكذا استبعادهم ومنعهم من الاستثمار 
  .)ثانيا(جهة أخرى 

 
 

                                                 
ي 06- 98قانون رقم  -)1( ران املدني، ج ر 1998جوان سنة  27، مؤرخ  ، 48ج ج، عدد  ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالط

ي  ي  05- 0200، معدل ومتمم بالقانون رقم 1998جوان  28صادر  ر سنة  06املؤرخ  ، صادر 75، ج ر ج ج، عدد 2000ديسم
ر  10ي  ي  10- 03ؤالامر رقم   ،2000ديسم ي 48، ج ر ج ج، عدد 2003أوت سنة  13املؤرخ  ، 2003أوت  13، صادر 

ي  02- 08والقانون رقم  ي 04، ج ر ج ج، عدد 2008نفي سنة جا 23املؤرخ   14- 15والقانون رقم ، 2008جانفي  27، صادر 
ي  ي 41، ج ر ج ج، عدد 2015جويلية سنة  15املؤرخ    .2015جويلية  29، صادر 
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  إلزام املستثمر ٔالاجن بالخضوع لقاعدة الشراكة الدنيا: أوال
وفقا للنهج الجديد الذي تبنته الدولة نجد أّن املشرع الجزائري بموجب قانون املالية 

ي لسنة  املتعلق بتطوير الاستثمار قد قام بصياغة أحكام  03- 01عدل لألمر امل 2009التكمي
ي إطار الشراكة الدنيا  ي حق املستثمرين ٔالاجانب وهذا من خالل تقييدهم باالستثمار  ية  تمي

ن را بصدور قانون الاستثمار الجديد رقم .)1(دون الوطني ر ٔالامر كث رقية  09-16ولم يتغ املتعلق ب
ى الاستثمار، إذ  أنه بالرغم من عدم تضّمنه لقاعدة الشراكة الدنيا إال أّن املشرع حرص ع

ي قانون املالية لسنة  ا    .)2(2016ٕالابقاء عل
ن  ي عدة قوان ا كذلك  ى أّن قاعدة الشراكة الدنيا قد تم النص عل وتجدر ٕالاشارة إ

ي النصوص القانونية املتعلق ي قطاعات قطاعية أخرى، بمع آخر تّم إدراجها  ة باالستثمار 
ي ومجال انتاج املواد التبغية ى غرار القطاع املصر   .معينة ع

  
ي إطار الخوصصة: ثانيا   استبعاد ٔالاجانب من الاستثمار 

ي إطار القانون رقم  رقية الاستثمار الفقرة املتعلقة  09- 16لقد حذف املشرع   املتعلق ب
ي إطار خوصصة كلية أو جزئية، فقد اكتفى عند تحديده للمقصود  بإمكانية الاستثمار 

ن ن ٓالاتي   :  باالستثمار بالشكل
ي إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات الانتاج و - أو /اقتناء أصول تندرج 

 .إعادة التأهيل
ي رأسمال شركة -  .)3(املساهمات 

ي  ى ضمنيا إمكانية الاستثمار عن طريق استعادة النشاطات  لنفهم من ذلك أّن املشرع أل
ى أّن  ن أو ٔالاجانب، ليبدو لنا للوهلة ٔالاو إطار الخوصصة سواء بالنسبة للمستثمرين الوطني
ية اتجاه املستثمري ى عن املعاملة التمي ي ظل القانون الجديد لالستثمار تخ ن املشرع الجزائري 

                                                 
ي  01-09من ٔالامر رقم  58أنظر املادة  -)1( ي لسنة 2009جويلية سنة  22املؤرخ   مرجع،2009، يتضمن قانون املالية التكمي

  .سابق

ي  18-15من القانون رقم  01فقرة  66تنص املادة  -)2( ر سنة  30املؤرخ  ، ج 2016املتضمن قانون املالية لسنة  2015ديسم
ي 72ر ج ج، عدد  ر  31، صادر  ي2015ديسم ى ما ي ترتبط ممارسة ٔالاجانب ألنشطة إنتاج السلع والخدمات  «: ، ع

راد بتأسيس شركة تحوز املساهم ى نسبة والاست ى ٔالاقل من رأسمالها % 51ة الوطنية املقيمة ع   .»ع
ي  09- 16رقم القانون من  02أنظر املادة  -)3( رقية الاستثمار، مرجع سابق2016أوت سنة  03املؤرخ    .، يتعّلق ب
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ي إطار الخوصصة مقارنة باألمر رقم  ى الذي قيدهم  03- 01ٔالاجانب فيما يخص الاستثمار  املل
ن الخواص % 49بنسبة  ي مصلحة املستثمرين الوطني ية تصب    .وعاملهم معاملة تمي

ي  ى أبعد من ذلك فقد أبقى وأكد  ر صحيح، بل ذهب املشرع هذه املرة إ إال أن هذا ٔالامر غ
ى إمكانية فتح رأسمال املؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة  2016لية لسنة قانون املا ع

ي مقابل ذلك استبعد املستثمرين ٔالاجانب تماما من إمكانية  املساهمة الوطنية املقيمة، و
 62، وهذا  بموجب نص املادة % 49الاستثمار عن طريق الخوصصة ح ولو بنسبة ال تتعدى 

  .منه
  

ي املعاملة فيما يخص مرحلة استغالل وتصفية الاستثمارات :املطلب الثاني   التمي 
ية املوجهة ضد املستثمرين ٔالاجانب عند مرحلة ٕالانشاء بل  لم تتوقف املعاملة التمي

، )الفرع الثاني(وتصفية الاستثمارات  )الفرع ٔالاول (امتدت لتشمل كذلك مرحلة استغالل 
ي الجزائر بمجموعة من ٕالاجراءات بحيث ألزم املشرع الجزائري  الاستثمارات ٔالاجنبية املنجزة 

ية راميا بذلك عرض الحائط  ضمانة املعاملة املنصفة والعادلة املكرسة اتجاه  التعسفية والتمي
  .املستثمرين ٔالاجانب

  
ي مرحلة استغالل الاستثمارات:الفرع ٔالاول  ية    املعاملة التمي

ر قيد  ي إنجاز املشروعإلزام املستثمر يعت ي  ن أبرز مظاهر  ٔالاجن بالتمويل املح من ب
ي مرحلة استغالل الاستثمارات،  ية  ي املعاملة التمي فبالرغم من خطورة هذا القيد التمي

- 01ورفضه من طرف املستثمرين ٔالاجانب من جهة، وٕالالغاء الجزئي لقانون تطوير الاستثمار رقم 
ي إطار قانون املالية لسنة  من جهة أخرى، إال أنه ال  03 وهذا بموجب  2016زال ساري املفعول 

ي 55املادة  ى ما ي ر التمويالت الضرورية إلنجاز الاستثمارات  «: منه ال تنص ع يتم توف
ى  ر اللجوء إ ٔالاجنبية املباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس املال، بصفة عامة، ع

ي   .التمويل املح
ر أنه يرخص راتيجية من طرف  غ اللجوء للتمويالت الخارجية إلنجاز الاستثمارات الاس

  .املؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وذلك حالة بحالة، من طرف الحكومة
ر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم  .»تحدد كيفيات تطبيق هذا التدب
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ي مرحلة تصفية الاستثمارات :الفرع الثاني ية    املعاملة التمي
ي  ي مرحلة التصفية أساسا  ية املقيدة لحرية الاستثمار  تتجّسد ٕالاجراءات القانونية التمي

ي الجزائر  ا  ى الاستثمارات ٔالاجنبية املتنازل ع ، وكذا بحق )أوال(تمتع الدولة بحق الشفعة ع
ي الخارج  ر مباشرة  ا بطريقة غ ى ٔالاسهم والحصص املتنازل ع   .)ثانيا(الشفعة ع

  
ي الجزائر: الأو  ا  ى الاستثمارات ٔالاجنبية املتنازل ع   تطبيق حق الشفعة ع

ا من قبل املشرع الجزائري بموجب قانون املالية  يعد حق الشفعة آلية رقابية تّم استحدا
ي لسنة  ى جزئيا 03-01املعدل لألمر  2009التكمي ردد )1(املتعلق بتطوير الاستثمار املل ، ولم ي
ي القانون الجديد لالستثمار رقم املشرع الجزائ ى ٕالابقاء الصريح لحق الشفعة   09-16ري ع

ي الوقت الراهن ى ضرورة حماية الاقتصاد الوط  رقية الاستثمار مؤكدا ع ي )2(املتعلق ب ، وذلك 
ي 30املادة  ى ما ي   :منه ال تنص ع

ى كل التنازالت  29بغض النظر عن أحكام املادة  « أعاله، تتمتع الدولة بحق الشفعة ع
  .عن ٔالاسهم أو الحصص الاجتماعية املنجزة من قبل أو لفائدة ٔالاجانب

 .»تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم
ن من خالل مضمون هذه املادة أّن املشرع أقر بوضوح تمّتع الدولة بح ى يتب ق الشفعة ع

ي املقابل لم يكرس هذا الحق  ي الجزائر، لكن  ا  كل الاستثمارات ٔالاجنبية املراد التنازل ع
ي إطار ٔالامر  املتعلق بتطوير الاستثمار  03-01لصالح املؤسسات العمومية الاقتصادية كما فعل 

                                                 
ي قانون الاستثمار الجزائري "حساي المية،  -)1( ي اّتجاه املستثمر : حق الشفعة  آلية لحماية الاقتصاد الوط أم قيد تمي

، 2015، 02، عدد 12املجلة ٔالاكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، مجلد ، "ٔالاجن
  .535ص 

ي شهر من صدور القانون رقم  -)2( ى عكس ما تّم ٕالاعالن عليه قبل حوا رقية الاستثمار، بحيث تّم امل 09- 16وهذا ع تعلق ب
ى سحب الحكومة بصفة رسمية لحق الشفعة امل ي الجزائر من مشروع قانون التأكيد ع ى الاستثمارات ٔالاجنبية  طبق ع

ى القواعد  ى التوجه الجديد للجزائر من خالل إضفاء املرونة ع رملان، مؤكدة ع الاستثمار بعد املصادقة عليه من غرف ال
والذي بررته بمقتضيات حماية  2009لالستثمارات ؤالانشطة الاقتصادية، بعد الخيار الذي بقي صامدا منذ سنة  املنظمة

ي عن حق الشفعة بأنه فقَد دوره كأداة ملراقبة دخول وخروج املستثمرين ٔالاجانب  ، وقد تم تسبيب التخ الاقتصاد الوط
ى الجزائر السيما بعد إلغاء الدراسة املسبقة ال ا املجلس الوط لالستثمارإ ي ذلك.  يجر   :أنظر 

ر، "ي قانون الاستثمار الجديد 51- 49ال شفعة وال "سعيد بشار،  - ، 2016جويلية  18، جريدة الخ
http://www.elkhabar.com/press/article/109178/ ى الساعة  15/01/2017، تّم ٕالاطالع عليه بتاريخ   .22:15ع
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ى املستثمرين ٔالا  ى جزئيا، وهو ما يجعل إجراء حق الشفعة أقل شدة ع جانب ويعد هذا أمرا املل
  .إيجابيا مقارنة بما كان عليه حق الشفعة سابقا

  
ي الخارج: ثانيا ا  ى ٔالاسهم والحصص املتنازل ع   تطبيق حق الشفعة ع

ي  م  ى ٕالابقاء الصريح لحق الشفعة فيما يخص تنازل ٔالاجانب عن استثمارا عالوة ع
ي القانون رقم  ى  09- 16الجزائر، فإنه تّم أيضا  رقية الاستثمار إقرار حق الشفعة ع املتعلق ب

ي الخارج، وذلك بموجب نص املادة  ا  ى 31ٔالاسهم والحصص املتنازل ع : منه ال تنص ع
ر مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل بنسبة  يشكل تنا« ر  % 10زال غ أو أك

ى املذكورة ي الشركة ٔالاو   .عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات 
ر املباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو  يؤدي التنازل غ

ى  ا، إ   .إخطار مجلس مساهمات الدولةتسهيالت عند إنشا
راكمة، لصالح  ي عملية واحدة أو عدة عمليات م يخص السقف املذكور أعاله، التنازل 

ري    .نفس املش
ي الفقرة  ام بتنفيذ ٕالاجراء املذكور  رر  2ي حالة عدم الال راض امل أعاله، أو الاع

ي أجل شهر واحد  ٕالاخطار املتعلق بالتنازل، من تاريخ استالم ) 1(ملجلس مساهمات الدولة 
ي  ى نسبة من رأس املال املوافق لرأس املال محل التنازل  تمارس الدولة حق الشفعة ع
ي للشركة الخاضعة  ي الرأسمال الاجتما الخارج، دون تجاوز الحصة ال يحوزها املتنازل 

  . للقانون الجزائري 
  .»تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم
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  تمةخا
ى ى ما تقّدم ذكره، نخلص إ ر من أبرز الضمانات ال  استنادا إ أّن مبدأ عدم التمي يعت

ى املشروع  ره ع ي اّتخاذ قرار الاستثمار من عدمه نظرا لتأث ا املستثمر ٔالاجن  يرتكز عل
ي املعاملة أمام القانون منذ إنشاء الاستثمار  الاستثماري، فهو يضمن له الاستفادة من املساواة 

ى غاية تصفيته، لذا يمكن ال رام مبدأ عدم "ضمانا أوليا"قول بأّن هذا الّضمان يعد إ ي اح ،بالّتا
ي املعاملة من قبل الّدولة املضيفة يعّد شيئا أساسيا وجوهريا بالنسبة للمستثمر ٔالاجن   .  التمي 

رام ملضمون هذا املبدأ،  ى العكس من ذلك فإّن املشرع الجزائري لم يبد أي اح إذ لكن ع
ر ٕالاجراءات ى الاستثمار ٔالاجن من جهة، وتعزيزا ملركز  تعت ية ع السالفة الذكر بمثابة قيود تمي

اكا مباشرا ملبدأ املساواة  املستثمر الوط بمنحه معاملة تفضيلية من جهة أخرى، ما يشكل ان
ى أرض الواقع ن الاستثمارات وللمبادئ املفعلة له ويعكس عدم فعليته ع   .ب

ي فإّن التقييم ي مجال الاستثمار  بالتا ية املكرسة  واملذكورة  الشامل لكافة ٔالاحكام التمي
ا ترّتب آثارا إيجابية للدولة إال أنه ليس لها نفس  ي جانب م ا وإن كانت  آنفا يدفع للقول أ
ر من ذلك تم إخضاعهم ملعاملة  كت حقوقهم، أك ى شركاء الجزائر من ٔالاجانب الذين ان الوقع ع

ية مقا نتمي الذين ال يخضعون ألي معاملة تقييدية أثناء انجاز  رنة باملستثمرين الوطني
م سواء ما تعلق بمرحلة ٕالانشاء أو الاستغالل أو التصفية ، ٔالامر الذي يجعل استثمارا
ي الجزائر ي لالستثمار  ي ٕالاطار التشري  . املستثمرين ٔالاجانب يفقدون الثقة 
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راء حماية ي التحقيق قا صالحيات  *02-15 ٔالامر حسب والضحايا الشهود،الخ
 

 )1(بوقادة عبد الكريم
ر القانون البحري  طالب )1( دكتوراه،عضو مخ

جامعة أبو بكر السياسية،  والعلوم الحقوق  كليةوالنقل،
 .الجزائر، بلقايد،  تلمسان

روني ريد ٕالالك   boukadanazim@gmail.com: ال
  :امللخص

ا الجزائر سيما اتفاقيـة ٔالامـم  الاتفاقياتتماشيا مع ما نصت عليه  الدولية ال صادقت عل
ــــر الوطنيــــة نظــــرا و  اتفاقيــــة ٔالامــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــادو  املتحــــدة ملكافحــــة الجريمــــة املنظمــــة ع

ـــــي مكافحـــــة الجريمـــــة مـــــن خـــــالل مـــــا يـــــدلون بـــــه و  راءبــــــوالخ املحـــــوري للشـــــهودللـــــدور  مـــــن الضـــــحايا 
ن بتقــديمهم أمــام العدالــة، نــص ٔالامــر  ــي الكشــف عــن املجــرم ر  02-15معلومــات تســاهم  ــى تــداب ع

مو  حمايــــة إجرائيــــة ــــر إجرائيــــة لضــــمان عــــدم املســــاس بســــالم مو  غ مو  أمــــ إبعــــاد أي  و  أمــــن عــــائال
م و  هم ٔالاساســـيةديـــد ملصـــالح م أو إلفـــاد ـــم بشـــهاد ـــ قـــد يتعرضـــون لهـــا نتيجـــة إدال املخـــاطر ال

ي القضايا   .أثناء التحقيق 
  : الكلمات املفتاحية

ر إجرائية، القضايا، التحقيق راء، تداب   .الحماية، الشهود، الخ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 15/09/2019، تاريخ مراجعة املقال 10/09/9201إرسال املقال تاريخ *
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The powers of the investigative judge to protect witnesses, experts and victims as 
per order 15/02 

Abstract : 
According to provisions of international conventions ratified by Algeria in 

particular the Agreement(Convention) of United Nations against the transnational 
Organized crime and the agreement(convention) of United Nations against the 
corruption and regarding the central role of witnesses and the experts and the victims 
in the fight against the organized crime by information they provide which contribute 
to the detection of the criminals .The text 15-02 on procedural and not procedural 
safety measures to assure their safety and the safety of their families and the eviction  
of anything that threatens any of their interests and the risks to which they can be 
exposed as a result of the generous testimony . 
Key words: 
protection, witnesses, experts, procedural measures, cases, investigation. 
 
Les compétences du juge d’instruction dans la protection des témoins, des 
experts et des victimes selon l’ordonnance 15/02 
Résumé: 

Conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par 
l'Algérie, en particulier la Convention de Nations unies contre le Crime Organisé 
transnational et la convention de Nations unies contre la corruption, et compte tenu 
du rôle central des témoins, des experts et des victimes dans le combat contre le 
crime organisé, à travers  les informations qu’ils fournissent  qui  contribuent à la 
détection des criminels et à leur traduction en justice, l’ordonnance n° 15-02 a prévu 
des mesures procédurales et non procédurales pour assurer leur sécurité et celle de 
leurs familles et de parer à n'importe quelle menace à leurs intérêts principaux et aux 
dangers  auxquels ils peuvent être exposés en conséquence de leur témoignage 
pendant l'enquête sur les affaires. 
Mots clés :  
Protection, témoins, experts, mesures procédurales, questions, enquête. 
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  مقدمة
ـــراءو  إن حمايــة الشــهود ــي مكافحــة الجريمـــة و  الخ الضــحايا قــد شـــهدت أهميــة بالغــة خاصـــة 

راف وا ، فــإن الحكومــاتســاملنظمــة فقــد حظيــت بــاع ــ  ع النطــاق منــذ الســبعينات مــن القــرن املا
ــــى الســــواءو  ــــي حمايــــة  ،الهيئــــات الدوليــــة ع ــــرا مــــا تقلــــل مــــن شــــأن الــــدور الرئيســــ الــــذي تؤديــــه  كث

ــــــرة للقــــــانون و  الشــــــهود اكــــــات الخط اكــــــات الجســــــيمة لحقــــــوق ٕالانســــــان أو الان ي ضــــــحايا الان الــــــدو
ــــا تغفــــل هــــذا الــــدور أو تتجاهلــــه،،إٔالانســــاني هتــــه الفئــــة هــــم بشــــر يحــــق لهــــم التمتــــع بالحمايــــة و  و أ

ن بـإجراءات و  جب جميع صكوك حقوق ٕالانسان،بمو  م معنيـ هم ال يفقدون هذا الحـق ملجـرد كـو
ـــــر قضـــــائية ســـــواء بوصـــــفهم شـــــهودا أو ضـــــحاياو  قضـــــائية ر أن  ، إال 1غ الـــــدول ملزمـــــة باعتمـــــاد تـــــداب

ت اللجنـــــة املعنيـــــة ر الفئـــــة، ففـــــي قضـــــية راجابســـــكي  ضـــــد ســـــري النكـــــا، فســـــهـــــذه  محـــــددة لحمايـــــة
ي  الخـاص بـالحقوق املدنيـة 9من املادة  1ةبحقوق ٕالانسان الفقر  ـى و  من العهد الـدو السياسـية ع

ـــي ٔالامـــن،  ـــدف ضـــمان التمتـــع بـــالحق  ـــي الحمايـــة  ـــا تشـــمل الحـــق  الدولـــة قـــد أن  رأت اللجنـــةو  أ
كـــت  الفقـــرة  ـــا لـــم تتخـــذ إجـــراءات كافيـــة تكفـــل لصـــاحب الـــبالغ  9مـــن املـــادة  1ان مـــن العهـــد، أل

ديــــدات،الحمايــــة املســــتمرة مــــ اضــــطر و  ــــي هــــذه القضــــية لــــم تــــوفر الدولــــة الحمايــــة للشــــاهدو ن ال
ى  ـى عـاتق الدولـة و  ،لالنتقامخشية التعرض  الاختباءالشاهد إ ـى أنـه يقـع ع ـر إ ـي ٔالاخ قد خلصت 

ديـــدات ر الفعالـــة الالزمـــة لضـــمان حمايـــة صـــاحب الـــبالغ مـــن ال ام، بـــأن تتخـــذ التـــداب ـــ  الطـــرف ال
  2.التخويفو 

ـــــ صـــــو  الدوليـــــة الاتفاقيـــــاتقـــــد نصـــــت فوعليـــــه  ـــــا الجزائـــــر ســـــيما اال ٔالامـــــم  اتفاقيـــــةدقت عل
نظــــــرا للــــــدور و  ٔالامــــــم املتحــــــدة ملكافحــــــة الفســــــاد، اتفاقيــــــةو ، 3ة الجريمــــــة املنظمــــــةاملتحــــــدة ملكافحــــــ

ــراء ــي مكافحــة الجريمــة مــن خــالل مــا يــدلون بــه مــن و  املحــوري الــذي يلعبــه الشــهود، الخ الضــحايا 
نمعلومـــات تســـاهم    الاتفاقيـــاتهـــذه  تقـــديمهم أمـــام العدالـــة فقـــد تحـــثو  ـــي الكشـــف عـــن املجـــرم

                                                 
  .6-5ٔالامم املتحدة السامية لحقوق ٕالانسان، ص  مجلس حقوق ٕالانسان، التقرير السنوي ملفوضية1
ي قضايا أخرى و  2 ى أن  أكدتو  قد أبدت اللجنة املعنية بحقوق ٕالانسان مالحظات مماثلة  ي ٔالامان ال ينطبق فقط ع الحق 

ر معقولةأن  الحرمان الرسم من الحرية عن طريق ٕالاعتقال أو ٕالاحتجازو  اية ٔالافراد كافية لحمو  الدول ملزمة باتخاذ تداب
ديد م لل  .الذين تتعرض حيا

ا الجمعية العامة 3 ى، اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد، ال تبن ى اتفاقيتان دوليتان ٔالاو و  قد صادقت الجزائر ع
ي نيويورك  بتاريخ    2003أكتوبر 31لألمم املتحدة  

ي مابوتو بتاريخ و  و اتفاقية الاتحاد ٕالافريقي حول الوقاية من الفساد  .2003جويلية 11مكافحته املعتمدة 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
راء والضحايا حسب ٔالامر  ،بوقادة عبد الكريم ي حماية الشهود،الخ  .213-199.ص ص، 02-15صالحيات قا التحقيق 

 

 202

ر لفائدة الشهود ى تداب مو  الدولية ع نو  الضحايا من أجل ضمان عدم املسـاس بسـالم أمـن و  أمـ
م ديد ملصالحهم ٔالاساسية،و  ،عائال ـم و  ذرئ أي  ي املخاطر ال قد يتعرضون  لها نتيجة إدال

م أو  م أثنــــاء التحقيــــقبشــــهاد ر و  إفــــاد ٔالامــــم املتحــــدة ملكافحــــة  اتفاقيــــةقــــد أشــــارت لتلــــك التــــداب
ــــر  الوطنيــــة   املــــادة(اتفاقيــــة ٔالامــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد و  )25و 24املــــواد (الجريمــــة املنظمــــة ع

ـــــى ضـــــرورةو  ،)32 ـــــ تنصـــــان ع ر حمايـــــة فعالـــــة أن  ال ر مالئمـــــة لتـــــوف تتخـــــذ كـــــل دولـــــة طـــــرف  تـــــداب
ـــــــذه للشـــــــهود أ و الضـــــــحايا الـــــــذين يـــــــدلون  بشـــــــهادة أو تصـــــــريحات بخصـــــــوص الجـــــــرائم املشـــــــمولة 

ن م،و  الاتفـــــاقيت ـــــم مـــــن أي انتقـــــام أو ترهيـــــب و  كـــــذلك ألقـــــار ســـــائر ٔالاشـــــخاص الـــــوثيقي الصـــــلة 
ر الحمايــــــة الجســــــدية لهــــــم،و  ،قمحقــــــ م،و  ذلــــــك مــــــن خــــــالل تــــــوف ــــــر أمــــــاكن إقــــــام عــــــدم إفشــــــاء و  تغ

م ر قواعــد خاصــة باألدلــة تتــيح ٕالادالء بالشــهادة و  املعلومــات املتعلقــة ببيــو أمــاكن وجــودهم أو تــوف
ى نحو ال يمس بحقوق الدفاع   .ع

ــى اتفاقيــة ٔالامــم املتحــدة ملكافحــة  الجريمــة أو  الجزائــر قــد ســبق لهــاأن  و لكــون  ن صــادقت ع
ـــر  ن جرمـــت أفعـــال أو  مـــا ســـبق لهـــاكاتفاقيـــة ٔالامـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد، و  الوطنيـــةاملنظمـــة ع

ديـــــدالانتقـــــام ـــــى الضـــــحاياو  ، ال ـــــ تمـــــارس ع رهيـــــب ال  01-06الشـــــهود بموجـــــب  القـــــانون رقـــــم و  ال
ر حمايــة  ،1)45املــادة (مكافحتــه و  املتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ــا لومــا تحديــد تــداب إال أنــه كــان عل

ـــــــاو  الضـــــــحاياو  الشـــــــهود املـــــــتمم لقـــــــانون و  املعـــــــدل 02-15ســـــــتحدثه ٔالامـــــــر رقـــــــم امـــــــا و  بيـــــــان إجراءا
ــي املــواد مــن و بموجــب الفصــل الســادس مــن الكتــاب الثــاني مــن البــاب ٔالاول  2ٕالاجــراءات الجزائيــة

ـــــى  19مكـــــرر  65 ـــــي هـــــو  ،28مكـــــرر  65إ ر ٕالاجرائيـــــة ذعليـــــه مـــــا  ـــــي حمايـــــة و  ه التـــــداب ـــــر ٕالاجرائيـــــة  غ
راءو  الشهود ر الحماية؟  ماو  الضحايا؟و  الخ   ي شروط اتخاذ تداب

ـــــى ثـــــالث مباحـــــثواســـــتجابة  ـــــي املبحـــــث ٔالاول  ،لـــــذلك ســـــوف نقســـــم هـــــذه الدراســـــة إ نعـــــرض 
ر الحمايـــة ـــا اتخـــاذ تـــداب ـــ يـــتم ف ـــا ٔالاشـــخاص الـــذين يســـتفيدون و القضـــايا ال ـــي املبحـــث م ، ثـــم 

ر الحمايةالجهة املخول لها اتخاذ  نتناول الثاني    .وأنواعها تداب
 
  

                                                 
ي 01-06قانون رقم 1 راير سنة 20املوافق لـ  1427محرم عام  21، مؤرخ   .مكافحتهو  ، يتعلق بالوقاية من الفساد2006ف
ي  02-15ٔالامر رقم 2 ي  155- 66املتمم لألمر رقم و  املعدل 2015جويلية  23املؤرخ  تضمن قانون امل 1966جوان  8املؤرخ 

 .2015لسنة  04ٕالاجراءات الجزائية الصادر بالجريدة الرسمية العدد رقم 
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ر الحمايةتشملهم الذين القضايا و ٔالاشخاص : املبحث ٔالاول    تداب
ي ر الحماية، يجبيحدد القانون الجرائم ال أن  ينب ي اتخاذ تداب ر  ـيو  بصددها التفك  ينب

اكات  الجسيمة لحقوق ٕالانسان،أن  ـرة للقـانون و تشمل هذه الجرائم جميع الان اكـات الخط الان
ي  اكـــات قـــد يشـــغلون أن  ٕالانســـاني  حيـــثالـــدو ـــ مثـــل تلـــك الان م مـــن مرتك مناصـــب رســـمية تمكـــ

ـــي حـــدود و  1إيـــذاء الشـــهود او تخـــويفهم ر مالئمـــة  ـــى كـــل دولـــة طـــرف اتخـــاذ تـــداب عليـــه يقـــع لزامـــا ع
ـــي ٕالاجـــراءات الجنائيـــة  بشـــهادة بخصـــوص  ر حمايـــة فعالـــة للشـــهود الـــذين يـــدلون  ـــا لتـــوف إمكانيا

م ــــذه الاتفاقيــــة، وكــــذلك ألقــــار ــــم حســــب وثســــائر ٔالاشــــخاص و  الجــــرائم املشــــمولة  يقــــي الصــــلة 
  2.الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل

  
ر الحماية: املطلب ٔالاول    ٔالاشخاص الذين يستفيدون من تداب

ي  02-15من ٔالامر  19مكرر  65حسب املادة  املـتمم لألمـر و  املعـدل 2015جويليـة  23املؤرخ 
ــــي ثــــال  155-66رقــــم  هــــم الشــــهود، و  ث فئــــاتاملتضــــمن قــــانون ٕالاجــــراءات الجزائيــــة فقــــد حصــــرهم 

راء مو  الخ مو  الضحايا باإلضافة ألفراد عائال   .أقار
  

ي النظام القانوني الجزائري : الفرع ٔالاول   :الشهادة 
شـــــروط و  تحديـــــد مجالهـــــاو  لقـــــد اكتفـــــى التشـــــريع الجزائـــــري شـــــأن بقيـــــة التشـــــريعات بتنظيمهـــــا

ا تاركا مهمة تعريفها للفقهو  قبولها ـاداتالشـراح وكـذلك و  حجي مـن ذلـك مـن  و  ،3القضـائية  لالج
ا  ى أ ر عن مضمون ٕالادراك الحس للشاهد بما رآه أو سمعه بنفسه من"يعرفها ع    الشهادة تع

ن  ــي مجلــس القضـاء، بعــد أداء اليمــ ـا  ــ يشــهد عل ـر، مطابقــة لحقيقــة الواقـع ال علومـات عــن الغ
م او  ممن تقبل شهاد ي الدعوى  ممن يسمح لهم  ر الخصوم    1.من غ

                                                 
ى جميع ) A/HRC/RES/12/12( 12/12يشجع قرار مجلس حقوق ٕالانسان 1 ر الحماية الفعالة للشهود ع ى توف الحكومات ع

اكات حقوق ٕالانسان  .ان
ي، ٕالاجرام الاقتصادي 2 يو  مختار شبي ي الدو ، 2011، الجزائر، 2التوزيع، طو  النشر و  ل مكافحته، دار هومة للطباعةسبو  املا

 .167ص 
ر فيالعقود 3 ي القانون الجزائري، بحث لنيل شهادة املاجست ، ٕالاثبات بشهادة الشهود  املسؤولية، معهد و  صالح إبراهيم

 .7العلوم ٕالادارية ، بن عكنون، بدون سنة، الجزائر، ص و  الحقوق 
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ر القضائيو  تعريف: الفرع الثاني  تصنيف الخب
ر موظفه ـي اختصاصـات مهنيـة كاملحاسـبة أو الطـب او البنـاء أو  و شخص غ ـرة فنيـة  لـه خ

ـــ بموجـــب حكـــم و  ـــر ذلـــك مـــن الاختصاصـــات التقنيـــة،وغ نيـــكاامليك يـــتم تعيينـــه مـــن طـــرف القا
ري بغرض إجراء  ـى القضـاءتمهيدي أو تحض تكـون موضـوع تقريـر و  مهمة فنية  ملسألة معروضـة ع

ر لدى كتابة ضبط الجهة القضائية املختصة   2.يودعه الخب
راء القضائيون مـن مسـاعدي القضـاء ر الخ يمارسـون مهـامهم وفـق الشـروط املنصـوص و  يعت

ا قانونا ـر هـو املخـتص الـذو  عل ى بتكليـف مـن املحكمـة التحقـق الخب  فنيـةو  نقطـة تقنيـة مـني يتـو
ــــي الجوانــــب القانونيــــةأن  يمنــــع عليــــهو  ــــراء  أن  يمكــــن للمحــــاكمو  يبــــدي الــــرأي  ن بــــآراء الخ تســــتع

ــــى ســــبيل  ن ع ــــ و  ، لهــــا تكــــون ملزمــــةأن  دون  الاســــتئناسالقضــــائي ــــراء وفقــــا للجهــــة ال ينقســــم الخ
نادتناقامت ب راء منتدب ى خ راء و  م إ نخ  .استثنائي
  

ر املنتدب .1 ن لدى املحاكم :الخب راء العامل ر الذي يختار عادة من جداول الخ هو و  هو ذلك الخب
ن من طرف القا للقيام بأعمال فنيـة مـن أجـل  ـى الحقيقـة، الاسـتعانةيع  بتقـاريرهم للوصـول إ

راء البصماتو  م فنجد خ راء يختلفون وفقا لتخصصا يو  الخ راء الطـب الشـر كـذا و  الفنيـون و  خ
ي امل راءو  عمل الجنائيالعاملون  رهم من الخ  3.غ

 
ــر  .2 ـــو  :الاســـتثنائيالخب ـــر مقيــد  ــي مجـــال مـــن املجــاالت الفنيـــة غ جـــدول  يهـــو شــخص متخصـــص 

ـي مسـألة محـددة فقـط، ن لقبولـه و  املعتمدين يقوم بانتدابـه  ن القانونيـة أن  أنـه يتعـ يحلـف اليمـ
ـــ الـــذي عينــه بـــأن يقـــوم بــأداء   ٔالامانـــة و املهمـــة املوكلـــة إليــه بالدقـــةأمــام الجهـــة القضــائية أو القا

ـــي إحـــدى قـــرارات املحو  مـــن املقـــرر قانونـــا : "بأنـــه 19/07/1989مـــة العليـــا الصـــادر بتـــاريخ كلقـــد جـــاء 
ـى الجهـة القضـائية ر شكال يجب ع ـراءن إتـذكر أن  أنه لقبول تقرير الخب ـي قائمـة الخ  كـان مسـجال 

                                                 
 
ي املواد الجنائية إبراهيم ال. د1 ، ص 2002الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة،  ،- دراسة قانونية–غماز، الشهادة كدليل إثبات 

44. 
ن التشريع الجزائري و  صونية، شهادة الشهود رغيس2 ي ٕالاثبات دراسة مقارنة ب ، مذكرة لنيل شهادة  و  دورها  الفرنس

ر، تخصص قانون جنائي،  .17، جامعة بسكرة، ص 2015- 2014 املاس
  .30، ص السابقصونية، املرجع  رغيس3
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ن القاتأن  فيجــب إن لــم يكــنو  مــن ثمــة فــإن القضــاء بمــا يخــالف هــذين و  نونيــة،ثبــت أنــه أدى اليمــ
ي تطبيق القانون   .املبدأين يعد إساءة 

 
 مفهوم الضحية: الفرع الثالث

م شــــر ا ــــي و  ،1أذى نتيجــــة لخطــــأ أو عــــدوان او حــــادثأو  لضــــحايا هــــم كــــل مــــن أصــــا قــــد جــــاء 
ر مناســـبة الأنـــه تتخـــذ كــل دولـــة طـــرف  ،مـــن اتفاقيـــة ٔالامـــم املتحــدة ملكافحـــة الفســـاد 32املــادة  تـــداب

ي، ر حمايـــة فعالـــة للشـــهودو  وفقـــا لنظامهـــا القـــانوني الـــداخ ـــا، لتـــوف ـــراء و  ضـــمن حـــدود إمكانيا الخ
مو  الـــــــذين يـــــــدلون بشـــــــهادة تتعلـــــــق بأفعـــــــال مجرمـــــــة وفقـــــــا لهـــــــذه الاتفاقيـــــــة ســـــــائر و  كـــــــذلك ألقربـــــــا

ــم عنــد ٔالاشــخاص  ــي الفقــرة ، ، مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــلالاقتضــاءوثيقــي الصــلة  ثــم جــاء 
ى الضحايا إذا كانوا شهودا: من نص هذه املادة أنه 4   2.تسري احكام هذه املادة أيضا ع

  
ر الحماية: ثانياملطلب ال ا اتخاذ تداب   القضايا ال يتم ف

ــي ثالثــة  19مكــرر  65حســب املــادة  الجريمــة املنظمــة، : ــيو  نــواع مــن الجــرائمأفقــد حصــرها 
  .جرائم الفسادالجريمة ٕالارهابية، 

 
  الجريمة املنظمة: الفرع ٔالاول 

يي نشاط      ن و  التخطـيط إجرامـي عـا ي يقـوم بـه عـدد مـن ٔالافـراد املـؤهل ـي كـذلك عمـل جمـا
ي الســــــريع مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الوســــــائل ــــــرة العاليــــــة لتحقيــــــق الكســــــب املــــــا التقنيــــــات و  ذوي الخ

 3.املحظورةو  املتطورة
ر الوطنية املتحدة ملكافحةو قد بينت اتفاقية ٔالامم  وتتمثل هته الجرائم 4الجريمة املنظمة ع

ريــــبو  الجريمــــة املعلوماتيــــةو  جــــرائم الصــــرف ــــي ر أخطــــر جريمــــةو  ،جريمــــة ال  كــــذلك اعطــــت تــــداب

                                                 
ا املجرمون فهناك ضحايا القتل العمد، ضحايا السرقات، و  والضحايا أنواع1 تختلف هذه ٔالانواع باختالف الجرائم ال يرتك

 الخ...ضحايا ٕالادمان، ضحايا العنف ضد النساء، ضحايا الحوادث
ي  01- 06من قانون رقم  45املادة و هو نصت عليه كذلك 2 راير  20املوافق لـ  1427محرم عام  21مؤرخ  ، يتعلق 2006ف

 .مكافحتهو  بالوقاية من الفساد
ي التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة3  .9، 8التوزيع، الجزائر، ص و  النشر و  نبيل صقر، تبييض ٔالاموال 
ا الجزائر بتاريخ و  4 ي و كان  تاريخ التصديقو  12/12/2000قد وقعت  عل  .10/07/2002الانضمام 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
راء والضحايا حسب ٔالامر  ،بوقادة عبد الكريم ي حماية الشهود،الخ  .213-199.ص ص، 02-15صالحيات قا التحقيق 

 

 206

ــاو  هــو كــذلك مــا ذهــب و  ،ــي غســل ٔالامــوال أو بمصــطلح آخــر جريمــة تبيــيض ٔالامــوالو  ســبل مكافح
ر منع تبييض ٔالاموال و  مكافحتهو  بالوقاية من الفساداملتعلق  01-06إليه القانون رقم  أعطى تداب

ـــــــي 16ـــــــي املـــــــادة  ـــــــى املصـــــــارف:"بنصـــــــها كمـــــــا ي ـــــــر و  دعمـــــــا ملكافحـــــــة الفســـــــاد ع املؤسســـــــات املاليـــــــة غ
ن ــي ذلــك ٔالاشــخاص الطبيعيــ ــر و املصــرفية، بمــا  ن الــذين يقــدمون خــدمات نظاميــة أو غ الاعتبــاري

ــي مجــال تحويــل ٔالامــوال أ ــي مــن شــأنه منــعأن  و كــل مالــه قيمــة،نظاميــة   تخضــع لنظــام رقابــة داخ
ماو  كشف جميع أشكال تبييض ٔالاموال وفقا للتشريعو    1".التنظيم املعمول 
 

  الجريمة ٕالارهابية: الفرع الثاني
لقد خصص لها املشرع الجزائري القسـم الرابـع مكـرر مـن قـانون العقوبـات الجزائـري تحـت عنـوان 

حيـث حـددت ٔالاعمـال  3مكـرر فقـرة  87بأفعال إرهابية أو تخريبية ضـمن املـادة الجرائم املوصوفة 
ـــإالارهابيـــة ـــى أ دف أمـــن الدولـــة ، ع رابيـــةو  الوحـــدة الوطنيـــةو  كـــل فعـــل يســـ اســـتقرار و  الســـالمة ال

رها العــــاديو  املؤسســــات ــــي أوســــاط الســــكانو  ،ســــ املعنوي أو الاعتداءوذلــــك عــــن طريــــق بــــث الرعــــب 
ى ٔالاشخاص م للخطر،و  الجسدي ع ـي الطـرق و  تعريض حيا  عرقلة حركة املـرور أو حريـة التنقـل 

 .التجمهرو 
ـــــى رمـــــوز ٔالامـــــة ـــــى وســـــائل و  الجمهوريـــــةو  و الاعتـــــداء ع ـــــى الاعتـــــداء ع نـــــبش القبـــــور، إضـــــافة إ

ــاو النقــلو  املواصــالت ا تعــريض  ســالمة ٕالانســان أو الحيــوان للخطــر، ، مــاالاســتحواذ عل  مــن شــأ
م أو و  ات العموميــةعرقلــة عمــل الســلطو  ــا أو ممتلكــا ــى حيــاة أعوا ر املؤسســات أو الاعتــداء ع ســ

ن   .التنظيماتو  عرقلة تطبيق القوان
 

  جرائم الفساد: الفرع الثالث
ــــا ووضــــحها قــــانون الفســــادو  جــــرائم الفســــاد بمختلــــف صــــورها قــــد و  مكافحتــــهو  مظاهرهــــا بي

ي ي ما ي  :حصرها 

او اختالس املمتلكات -  .ٕالاضرار 

                                                 
ي 1 رة تكون مجاال لغسل ٔالاموال كاإلتجار  ا جماعات ٕالاجرام املنظم أموالا وف و من ٔالانشطة املستحدثة ال تستمد م

ي املعادن الثمينة ر املشروع  ي العمالة املهاجرة، الاتجار غ ي و ٔالاعضاء البشرية، الاتجار  النباتات النادرة و  الحيواناتالاتجار 
ر تفصيال نبيل صقر، املرجع السابق، ص   .11املنقرضة، انظر أك
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هاو  الرشوة -  .ما ش

 .الجرائم املتعلقة بالصفقات العمومية -

ى جرائم الفساد - ر ع  1.التس
ــراءو  فيمــا يخــص حمايــة الشــهودو  نو  الخ ــي 45الضــحايا فقــد نصــت املــادة و  املبلغــ ــى مــا ي : ع

ــــــى خمســـــــة ) 06(يعاقــــــب بــــــالحبس مـــــــن ســــــتة " ـــــــى 50.000بغرامـــــــة مــــــن و  ســــــنوات) 05(أشـــــــهر إ دج إ
ديـــد بأيـــة طريقـــة كانـــت او بـــأي شـــكل دج كـــل شـــخص 500.000 رهيـــب أو ال ـــى الانتقـــام أو ال يلجـــأ إ

م ن أو أفـــراد عـــائال ـــراء أو الضـــحايا أو املبلغـــ ســـائر ٔالاشـــخاص و  مكـــن ٔالاشـــكال ضـــد الشـــهود أو الخ
م بينـت و  مـن اتفاقيـة ٔالامـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد 32هو مـا ذهبـت إليـه املـادة و  "وثيقي الصلة 

ر حماية الشهودو  يةإجراءات حما راءو  تداب   2.الضحاياو  الخ
  

ر الحماية وأنواع الجهة املخولة: املبحث الثاني   تداب
ـا قبـل الشـروع  ـي مراعا ـ ينب ر الحماية املقررة للشهود بجملة من ٕالاجراءات ال ترتبط تداب

ر تصـنف ـي املطلـب ٔالاول، كمـا أن هـذه التـداب رد  ر وال س ـى أنـواع حسـب  ي تطبيق هذه التداب إ
ي املطلب الثاني رد    .ما س

  
ر الحماية باتخاذ الجهة املخولة: ول ٔالا  طلبامل   تداب

ديـد  02-15من ٔالامر  19مكرر 65بينت املادة  ـي حالـة وجـود  ر الحماية  أنه يجب اتخاذ تداب
راء ـــى حيـــاة الشـــهود،الخ ـــر ع م الجســـدية باإلضـــافة ألفـــراد و  خط ـــى ســـالم مالضـــحايا أو ع  عـــائال

مو  ا ضـــرورية إلظهـــار الحقيقـــة، أقـــار ـــ ســـيقدمو هـــو كـــذلك مـــا أشـــارت و  3،إذا كانـــت املعلومـــات ال
ــــى كــــل دولــــة  25إليــــه املــــادة  مــــن اتفاقيــــة ٔالامــــم املتحــــدة ملكافحــــة الجريمــــة املنظمــــة بحيــــث يجــــب ع

                                                 
ي  01-06القانون رقم 1 راير  20املؤرخ   .املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006ف
ى ح املادة 2 ي موادها من املادة ٔالاو بينت صور ومظاهر جرائم و  25لقد نصت اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد 

 .كذا بيان أغراض هذه الاتفاقيةو  الفساد
ي  02-15مذكرة صادرة عن وزارة العدل بخصوص ٔالامر رقم 3  155-66املتمم لألمر رقم و  املعدل 2015جويلية  23املؤرخ 

ي   .املتضمن قانون ٕالاجراءات الجزائية 1966جوان 08املؤرخ 
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ــــــذه الاتفاقيـــــة أن  طـــــرف ســــــبل تضــــــع قواعـــــد إجرائيــــــة مالئمـــــة تــــــوفر لضـــــحايا الجــــــرائم املشـــــمولة 
ى التعويض ر ٔالاضرارو  الحصول ع   1.ج

ــــ  نو  اتفاقيــــة ٔالامــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد قــــد بينــــت جــــرائم الفســــاد وح  شــــجعت املبلغــــ
ر الحماية لهمو  ا عن طريق اتخاذ تداب ى التبليغ ع ي نـص املـادة لعائالو  الشهود ع ومثـال ، 32م 

ن باتخــاذ  عمــال البنــكفــإن ذلــك  ة لشــخص جميــع ٕالا ملــزم ــي حالــة وجــود شــ  امبلغــ أودعجــراءات 
ـــر  ــــا لــــدى البنـــك،مــــن املـــال  امعت ة لخليــــة الاســــتعالمات  فــــأول خطــــوة يقومـــون  ـــي ٕالاخطــــار بالشـــ
قيامهــا بــالتحقيق مــثال و  إداريــةو  مــن طــرف هيئــات أمنيــة، ن ملــف للتحقيــقالخليــة تكــوّ هــذه  بحيــث

ــيو  الــخ،...الضــرائبو  ــي أمــالك الدولــة ــر تصــدر تقــارير مــا يجعلهــا  ة تقــوم و  ،ٔالاخ ــا الشــ إذا ثبــت ف
ـى يصـل ث ملـابإرساله لوكيل الجمهورية بحي ـر ملـف سـل عـن الشـخص املشـبوه،  إ يقـوم هـذا ٔالاخ

يصـــدر ملــــف و  جريمــــة تبيـــيض ٔالامـــوالبعــــد تثبتـــه مـــن وجـــود ك الـــدعوى العموميـــة يـــحر بتمباشـــرة  
ـــــ التحقيـــــق ـــــى قا ـــــي، ليصـــــل هـــــذا امللـــــف إ ـــــراء الـــــذي هـــــو و  عم ن بخ شـــــهود لهتـــــه و  بـــــدوره يســـــتع

ر الحمايةو  القضية م للخطر هنا يتخذ تداب يخفي كـل املعلومـات املتعلقـة و  إذا رأى ما يعرض حيا
  .2م

ر الحمايـة  02-15من ٔالامر ) 21مكرر  65(و علبه حسب املادة  فإن الجهة املخولة باتخاذ تداب
  :تكون 

ــ قبــل و  مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة - املتابعــة ســواء تلقائيــا، بطلــب مــن ضــابط الشــرطة ح
 .القضائية أو بطلب من املع

 .من طرف قا التحقيق عند فتح تحقيق قضائي -

ر الحماية - ا يتم من طرف وكيل الجمهوريةو  تنفيذ تداب  .متابع
  
  
  

                                                 
ي، املرجع السابق،. د1  .168ص  مختار شبي
ر  02-15من ٔالامر  22مكرر  65حسب املادة 2 فإنه يقرر وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات املختصة، اتخاذ التداب

ر املعرض للخطر  تؤول هذه السلطة  بمجرد فتح تحقيق قضائيو  املناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخب
 .لقا التحقيق
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ر الحماية ٕالاجرائية: الثاني طلبامل ر و  أنواع تداب   جرائيةٕالا غ
ــــر الوطنيــــة مــــن خــــالل نــــص لقــــد نصــــت اتفاقيــــة ٔالامــــم  املتحــــدة ملكافحــــة الجريمــــة املنظمــــة ع

ــ مــن خاللهــا تــوفر حمايــة جســدية و  تتخــذ قواعــد إجرائيــةأن  أنــه يجــب) أ(ــي الفقــرة و 24املــادة  ال
ـــي فضـــح ـــي  ـــ تســـاهم بشـــكل فع ن جريمـــة الفســـاد،و  لهتـــه الفئـــة ال ـــ و  تبيـــ ن ٕالاجـــراءات ال مـــن بـــ

ا م املمكــن عمليــاو  بالقــدر الـــالزمالقيــام  وضــع ـــر أمــاكن إقــام قتضــاء بعـــدم الاالســـماح عنــد و  تغي
م وي او  إفشاء املعلومات املتعلقة  ى إفشـا ـي الفقـرة . أماكن وجودهم أو بفرض قيود ع ثـم جـاء 

ــى نحــو يكفــل ) ب( ر قواعــد خاصــة باألدلــة تتــيح ٕالادالء بالشــهادة ع ــي تــوف مــن نفــس املــادة أنــه ينب
ـــــا مـــــثال و  ،الاتصـــــال الء بالشـــــهادة باســـــتخدام تكنولوجيـــــااح مـــــثال بـــــاإلدســـــالمة الشـــــاهد، كالســـــم م

رها من الوسائل املالئمة ـا املـادة  ،هذا فيما يخص حماية الشهودو  وصالت الفيديو أو غ  25ثـم تل
ــي الفقــرة و  املتعلقــة بمســاعدة الضــحايا م فجــاء  ــى كــل دولــة  2حمــاي ــي ع مــن هــذه املــادة أنــه ينب

ــــــذه الاتفاقيـــــة ســــــبل تضــــــع قواأن  طـــــرف عـــــد إجرائيــــــة مالئمـــــة تــــــوفر لضـــــحايا الجــــــرائم املشـــــمولة 
ى التعويض ر ٔالاضرارو  الحصول ع   1.ج

ـــراءو  ـــي مـــا يخـــص حمايـــة الشـــهود 32و أيضـــا أقـــرت املـــادة  الضـــحايا مـــن اتفاقيـــة ٔالامـــم و  الخ
ــــا باتخــــاذ قواعــــد ر إجرائيــــة لحمايــــةو  املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد مــــن خــــالل فقرا الفئــــة هــــذه  تــــداب

ـــي ،صـــاحبة حســـن النيـــة ـــا   ،الاتفاقيـــةهـــذه  ـــي ســـبيل الكشـــف عـــن جـــرائم الفســـاد املنصـــوص عل
ـــــي املـــــادة  ن فقـــــد ضـــــمت 33ولكـــــن بنصـــــها  ـــــى برنـــــامج حمايـــــة الشـــــهودهـــــذه  بحمايـــــة املبلغـــــ  الفئـــــة إ

ـراءو  ــر الشــهادة أخطــر مـن الــبالغ بالنســبة للمــواطن إذو  ،2الضــحاياو  الخ يــتم مــن الــبالغ أن  لكــن تعت
ـــر ســـلكية ـــى و  يـــتمكن مـــن إخفـــاء شخصـــيتهو  املـــواطن بوســـيلة اتصـــال ســـلكية أو غ يقتصـــر دوره ع

ـــــى الســـــلطات املعنيـــــة دون م ـــــر الجريمـــــة إ يتعـــــرض ألي احتمـــــال مـــــن احتمـــــاالت أن  جـــــرد توصـــــيل خ
ــــــ احتمــــــال تعرضــــــه ــــــالو  ،الضــــــرر  ــــــي ضــــــياع وقتــــــه او تحملــــــه نفقــــــات لالنتقــــــال او ح  قــــــد تتمثــــــل 

نإلجـــراءات انت ـــي حـــ ن   ـــي و  يتواجـــدو  الشـــاهد يظهـــر أن  قاميـــة مـــن قبـــل املجـــرم يقـــوم بـــدور فعـــال 
ن الســـلطات العامـــة مـــن معرفـــة حقيقـــة الجريمـــة ـــ تقـــوم  بـــدور و  ،تمكـــ ذلـــك عـــن طريـــق أقوالـــه ال

                                                 
ي، موائل أنور بندق، غسيل  1 ي الدول العربية، دار الفكر الجام  .322، 321ر، ص ص ، صٔالاموال 
ي 33نصت املادة 2 ى ما ي ي: من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد ع ي صلب نظامها أن  تنظر كل دولة طرف  تدخل 

ر الحماية من أي معاملة ال مسوغ لها ألي شخص يق ر مناسبة لتوف ي تداب ة، و  وم، بحسن نيةالقانوني الداخ ألسباب وج
 .بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية
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ـي  ـ وقعـت  ـي الكشـف عـن خبايـا الجريمـة ال بلـغ خاصـة إذا لكـن يتوجـب حمايـة املو  الخفـاءفعال 
ن أو حا ي حالته من طرف املجرم أنه هومن بلغ تمفضح أو تب   1.شكوك 

ر الحمايــة ــى أنــواع تــداب مــن  23مكــرر  65 املــادةو  20مكــرر  65حســب املــادة  ــافإ وللعــودة إ
ن 02-15ٔالامر  ى قسم   :تنقسم إ

  
ر إجرائية: لفرع ٔالاول ا ر غ   تداب

ــا الشــهود و  ر يســتفيد م ــي حالــة مــا إذا كــانوا شــهودا  الضحاياأيضــاإن هــذا النــوع مــن التــداب
ـــرة 20مكـــرر  65املـــادة حســـب  املشـــرع أحـــال كيفيـــات تطبيقـــات هـــذه ، كمـــا أن الفقـــرة مـــا قبـــل ٔالاخ

ى التنظيم  رة 20مكرر  65ملادة اوفقا ملقتضيات املادة ع يالفقرة ٔالاخ ي تتمثل   :، و

 .إخفاء املعلومات املتعلقة بالهوية -

 .وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه -

 .مكينه من نقطة اتصال لدى مصالح ٔالامنت -

 .أقاربهو  ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها ألفراد عائلته -

 .وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه -

ا بشرط موافقته الصريحة -  .تسجيل املكاملات الهاتفية ال يتلقاها او يجر

ر مكان إقامته -  .تغي

 .منحه مساعدة اجتماعية او مالية -

ى حماية خاصةأن  وضعه - ي جناح يتوفر ع  .تعلق ٔالامر بسجن 
ي تاريخها تضـع برنـامج لحمايـة الشـهود أن أيضا  وما تجرد إليه ٕالاشارة بعـد الجزائر ألول مرة 

ا ــــــى الاتفاقيــــــة العربيــــــة ملكافحــــــة الفســــــاد مصــــــادق ــــــي  2ع  8بموجــــــب املرســــــوم التنفيــــــذي الصــــــادر 
ر ـــي مجـــال حمايـــة الشـــهود أهـــم مـــا تضـــمنه املرســـومو  ،2014ســـبتم ـــي الاتفاقيـــة  ـــراءو  مـــا ورد   الخ

                                                 
ن 1 ي أبو العال النمر، حماية املبلغ ي السياسات و  أبو العال ع ي التشريع املصري، ورشة عمل لصان الشهود عن املخالفات 

ي الالو  فيما يتعلق بالشفافية ي مصر  رة من اهة   .2009ماي  13/14ف
ي  249- 14مرسوم رئاس رقم 2 ر  8املوافق لـ  1435ذي القعدة عام  13مؤرخ  ى 2014سبتم ، يتضمن التصديق الجزائر ع

ر 21الاتفاقية العربية ملكافحة الفساد املحررة بالقاهرة، بتاريخ   .2010ديسم
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ن عــن الفســادو  هــو املطلــب الــذي ظــل نشــطاء حقــوق ٕالانســان ونشــطاء مكافحــة الفســاد، و  ،املبلغــ
اهمهــا قــانون فيفــري و  عليــه ســنت الجزائــر العديــد مــن التشــريعاتو  يرفعونــه  منــذ ســنوات عديــدة،

ن ملحاربة الفساد هما املو  2006 الهيئة الوطنية ملحاربة و  رصد الوط ملحاربة الفسادأنشأت هيئت
ن عــــن الفســــاد،و  يتعلــــق بحمايــــة الشــــهودو  الفســــاد، دونمــــا تكــــريس ملبــــدأ أهــــم شــــكل  ذلــــك و  املبلغــــ

ــــي عديــــد الهيئــــاتو  عقبــــة أمــــام مريــــدي فضــــح ملفــــات الرشــــوة القطاعــــات، بينمــــا أكــــدت و  الفســــاد 
نفســـهم خلــف القضـــبان بـــدال مـــن متابعـــة هنـــاك مـــن بلغـــوا عــن قضـــايا فســـاد فوجـــدوا أأن  شــواهد

ي هذه القضايا ن  ي مجال محاربة الظاهرة ،املتورط عليه تم اسـتحداث و  ٔالامر الذي غيب الثقة  
ي أن مــــن  ، بحيــــث تمكــــن الشــــاهدة الحديثــــةشــــهادة عــــن طريــــق تقنيــــات التكنولوجيــــالو  التبليــــغ يــــد

رنــــت  ــــكبشــــهادته عــــن بعــــد بتقنيــــة ٔالان ــــي  ى ذلــــكمــــا نصــــت ع الاتفاقيــــة العربيــــة ملكافحــــة الفســــاد 
  .14من املادة 3الفقرة 
ي املبلغون " راءو  الشهودو  أن يد م مثـل ٕالادالء و  الخ ى نحـو يكفـل سـالم الضحايا بأقوالهم ع

ر استخدام تقنية الاتصاالت   ".بالشهادة ع
  

ر ال: الفرع الثاني  جرائيةٕالا تداب
ر ٕالاجرائيــة لحمايــة الشــاهد فهــ حســب املــادة  -15مــن ٔالامــر 23مكــرر  65أمــا بالنســبة للتــداب

ي 02   :فتتمثل فيما ي

ي أوراق ٕالاجراءات -  عدم ٕالاشارة للهوية أو ذكر هوية مستعارة 

ي أوراق ٕالاجراءات -  عدم ٕالاشارة للعنوان الصحيح 

ة أيـــــن تـــــم ســـــماعه أو للجهـــــة ملقـــــر الشـــــرطة القضـــــائي يٕالاشـــــارة بـــــدال مـــــن العنـــــوان الحقيقـــــ -
ي القضية ا النظر   .القضائية ال سيؤول إل

ــي هــذا الاطــار ــي و  تحفــظ الهويــةأن  يجــبأنــه  ويلحــظ  ــر  العنــوان الحقيقيــان للشــاهد أو الخب
ر و  ،ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية أو قا التحقيق حسـب الحالـة إذا اتخـذت تلـك التـداب

ـــي ـــ التحقيـــق فينب ـــرر عـــدم ذكـــر  ار يشـــأن  مـــن قا ـــ ت ـــى ٔالاســـباب ال بيانـــات ـــي محضـــر الســـماع إ
ـــــ و درجـــــة القرابـــــة مـــــع أطـــــراف القضـــــية،و  الهويـــــة ر يـــــتم تكليـــــف املع ـــــي حالـــــة اتخـــــاذ هـــــذه التـــــداب

ي آخر املادة  النيابة العامةبالحضور عن طريق    .23مكرر  65حسب ما ورد 
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ــــى أنــــه يمكــــن لجهــــة الحكــــم  27مكــــرر  65كمــــا نصــــت املــــادة  تلقائيــــا أو بطلــــب مــــن ٔالاطــــراف ع
ــــي ذلــــك  ســــماع الشــــاهد مخفــــي الهويــــة عــــن طريــــق وضــــع وســــائل تقنيــــة تســــمح بكتمــــان هويتــــه بمــــا 

ــــ ال تســــمح بمعرفــــة و  عــــدماع عــــن طريــــق املحادثــــة املرئيــــة عــــن بســــال صــــورة اســــتعمال ٔالاســــاليب ال
ر الســابقة فــإن املــادة و  صــوته،و  الشــخص ــى التــداب ــى الكشــف عــن تعاقــب ع 28مكــرر  65زيــادة ع

ــــى  6هويـــة أو عنــــوان الشــــاهد املحمــــ بــــالحبس مــــن  ــــى 50.000بغرامــــة مــــن و  ســــنوات 5أشـــهر إ دج إ
  .دج500.000

ر الحمايـــــة فحســـــب املـــــادة   65أمـــــا بخصـــــوص إجـــــراءات ســـــماع الشـــــاهد املســـــتفيد مـــــن تـــــداب
ــــ التحقيــــق 25مكــــرر  ــــى قا ــــى ســــرية هويــــة أن  يجــــب ع ر الضــــرورية للحفــــاظ ع يتخــــذ كــــل التــــداب

ى ٔالاسئلة ال قد تؤدي للكشف عن هويتهعيجب عليه من شاهد، كماال   1.ه من الجواب ع
 املشــرع الجزائــري قــد وضــع إطــارا قانونيــا لحمايــة الشــهودأن  و مــن خــالل مــا تــم عرضــه نجــد

ـــراءو  نو  الضـــحايا،و  الخ ا  الـــذي حـــاول مـــن خاللـــه الجمـــع بـــ مختلـــف أنـــواع الحمايـــة الجنائيـــة بشـــق
ــــي هــــذا و  ٕالاجرائيــــة،و املوضــــوعية م، مــــا يجعلــــه قــــد قــــام بإنجــــاز مهــــم  كــــذا الحمايــــة الجســــدية ألمــــ

ـى هومـا و  املشـرع سيصـدر نصوصـا تنظيميـة أخـرى لتجسـيد هـذه الحمايـة،أن  املجال، مع ٕالاشـارة إ
ـــــرة  مـــــن املـــــادة  ـــــي الفقـــــرة ٔالاخ ـــــى كيفيـــــة تطبيـــــق هـــــذه املـــــادة عنـــــد  20مكـــــرر  65قـــــد نـــــص عليـــــه  إ

  .إخضاعها لتنظيم الاقتضاء عن طريق
  

  خاتمة
ــو  وختامــا فــإن موضــوع الحمايــة القانونيــة ألمــن الشــهود ــراالخ  راء والضــحايا، لقــى اهتمامــا كب

ى جميع املستويات الوطنيةو  ـي هـذا السـياقو  الدولية،و  ع ـي الجهـود املبذولـة   هناك تزايد مسـتمر 
ــــى الفائــــدةو  ــــ حمايــــة لــــه،بالنظر إ ــــ يقــــدمها خدمــــة املســــاعدة و  ذلــــك بغيــــة تحقيــــق أق ــــرة ال الكب

  .الجرائم خاصة  تلك الجرائم العابرة للحدودو  محاربة ش انواع الفسادو  للعدالة
ـــي التعامـــل مـــع هـــذا املوضـــوع راتيجيات خاصـــة  ذلـــك حســـب ظروفهـــا و  و تبقـــى لكـــل دولـــة اســـ

ــــــا لحمايــــــة أمــــــن و  الاقتصــــــاديةو الاجتماعيــــــة ــــــا وضــــــع تصــــــور خــــــاص  ــــــ تحــــــتم عل السياســــــية، ال

                                                 
ي مجال إقرار حماية1 ى سن  بحيث تعد املغرب من الدول السباقة  قانونية ألمن الشهود، حيث أقدم املشرع املغربي ع

ي شأن حماية  22- 01املتمم للقانون و  املعدلو  20/01/2011الصادر بتاريخ  37-10القانون  املتعلق باملسطرة الجنائية، 
راءو  الضحاياو  الشهود نو  الخ  .املبلغ
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ــ تملــك إمكانيــات ماديــة ــ مــا يمكــن مــن و  الشــهود، فالــدول ال ر أق ــى تــوف ى إ بشــرية تجعلهــا تســ
ا للحمايـــة، ـــ ال تملـــك ٕالامكانيـــات تجعلهـــا تـــوفر أدنـــى مســـتويا ـــى خـــالف الـــدول ال مـــا و  الحمايـــة، ع

ى ملواكبـــة الاتجاهـــاتأن  يالحــظ كـــذلك ـــر و  الدوليــة لحمايـــة الشـــهود والاتفاقيـــات الـــدول تســ  اءالخ
ر هـــذه الحمايـــةو  ـــ أصـــدرت و  الضـــحايا، بحيـــث أصـــدرت  بعضـــها تقنيـــات لتـــوف ـــا الجزائـــر ال مـــن بي

ـــي  02-15ٔالامـــر الجديـــد رقـــم  ـــا تحـــاول  2015جويليـــة 23املـــؤرخ  فـــالجزائر بإصـــدارها هـــذا ٔالامـــر فإ
ـي مكافحـة الجريمـةو  تعددهو  مكافحة الفساد بأنواعه ي تعزيز مشاركة  ٔالافراد  عاونـة ـي مو يسهم 

ــى هــذا الصــعيد، ــا ع ــي القيــام بواجبا ــر و  الســلطات العامــة  يعطــي املــواطن بشــكل عــام وســيلة أك
الفعالـة لخدمـة و  إذا كان املواطن الصالح هـو ٔالاداة الحقيقيـةو  فعالية ملراقبة أصحاب املسؤولية،

ــي ســبيل ٕالاصــالحو  املجتمــع يكــون ن أ مــن صــفات املــواطن الصــالحو  هــو ضــالة الــوطن الــذي يجاهــد 
يبلـــغ عـــن مـــا يـــراه أو يشـــاهده مـــن فســـاد أو ممارســـات مجرمـــة تضـــر بمصـــالح الـــوطن فـــإن و  إيجابيـــا

ـــــى و  موضـــــوع حمايـــــة الشـــــهود ـــــي منظومـــــة مكافحـــــة الجريمـــــة ع ن يعـــــد بمثابـــــة حجـــــر الزاويـــــة  املبلغـــــ
يو  املستوى الوط ى التبليـغو  الدو ي فإن موضوع الحماية سيشجع املواطن ع ذا الشـهادة  إو  بالتا

ديد له م أقربائهو  لعائلتهو  أحس أنه محم من كل انتقام أو   .من طرف املبلغ عل
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 *وسيلة ملنافسة فعلية: نظرية التسهيالت ٔالاساسية
 

 )1(غيالس تواتي
ر البحث حول فعلية القاعدة  )1( طالب الدكتوراه، مخ

القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .بجاية، الجزائر 06000بجاية، 

روني ريد ٕالالك   ghilestouati@gmail.com: ال
  

  :امللخص
راكيب ٔالاساسية يشمل مفهوم التسهيالت  ر املادية(مجموع ال ال تحوزها  )املادية و غ

ر ضرورية ملمارسة  رها الغ ا، وال يعت ي  نشاطهممؤسسة مهيمنة وال يغيب بديل بشأ
ى ي هذا الشأن يرتبط إض ،السوق  ن،  مع التسهيلةفاء الطابع ٔالاساس ع تظافر معيارين أساس

ا ملمارسة النشاط الاقتصادي   .وهما الطابع الوحدوي لها وضروري
ن من الدخول  ي حالة عدم التمك رط تطبيق نظرية التسهيالت ٔالاساسية  بمقابل ذلك، يش

ى رة، اجتماع ثالثة شروط إ يتتج هذه الاخ ى التسهيلة محل  ى  ن من الدخول إ رفض التمك
ى املساس بامل، عالطلب راوجود نية منافية للمنافسةى نحو قد يؤدي إ   .نافسة، وأخ

  : الكلمات املفتاحية
ن الجدد، الرفض،  ي، وضعية الهيمنة، التعسف، املتعامل التسهيلة ٔالاساسية، املتعامل التاري

 .الدخول، املنافسة
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The theory of the essential facilities: an instrument for an effective competition 
Abstract: 

 The concept of essential facility recovers the whole installations (hardware or 
not) held by a dominant company, which seems not easily reproducible and whose 
access is essential to the thirds, to carry on their activities on the market. In this 
respect, to say that a facility is essential, the presence of two main criteria is required. 

Moreover, the application of the Thierry of  essential facilities, in the case of 
refusal to access to this latter, obtrudes three conditions which are reflected in, the 
refusal of access to facility concerned, which may adversely affect competition, and, 
finally, the existence of an anti-competitive intention. 
Keywords 
Essential facility, historical operator, dominant position, abuse, new operators, 
refusal, access, competition. 
 

La théorie des facilités essentielles: un instrument pour une concurrence 
effective 

Résumé : 
La notion de facilité essentielle recouvre l’ensemble des installations 

(matérielles ou non) détenues par une entreprise dominante, qui s’avèrent non 
aisément reproductibles et dont l’accès est indispensable aux tiers pour exercer leur 
activité sur le marché. A cet égard, dire qu'une facilité est essentielle, exige la 
présence de deux critères principaux, son unicité et sa nécessité pour l'exercice de 
l'activité économique. 

Par ailleurs, l'application de la théorie des facilités essentielles, en cas de refus 
d'accès à cette dernière, impose trois conditions qui se reflètent par le refus d'accès  à 
la facilité concernée, ce qui peut porter atteinte à la concurrence et, enfin, l'existence 
d'une intention anticoncurrentielle. 
Mot clés : 
Facilité essentielle, opérateur historique, position dominante, abus,  nouveaux 
opérateurs,  le refus,  l'accès, concurrence. 
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  مقدمة
ي ، وهذا باعتبا يتسم قانون الضبط الاقتصادي بأنه ه قد جاء ملرافقة قانون انتقا

ول بعد ذلك ى املنافسة ل ى املبادرة الخاصة من الاحتكار إ ، حيث 1القطاعات املفتوحة حديثا ع
ى النظام فيهيحل قانون  ي تنظيم السوق والحفاظ ع ي  ي هذا  ،املنافسة محل الضبط القطا

ى مستواه،  رة الصدد يرتبط هذا الزوال بنضج قواعد السوق وشيوع املنافسة ع هذه ٔالاخ
ي ٔالاخرى بضرورة تحقيق ال ن الجدد ونظيرتبط تحققها   ن املتعامل نار توازن ب ، م التاريخي

ى من استعمال التسهيالت ٔالاساسية للطائفة الثانيةعن طريق ت السيما، ن الطائفة ٔالاو ، مك
ى مستوى القطاعات  ي السوق ع حيث أن رفض هؤالء يشكل عائقا لوجود منافسة فعلية 

ن،الخاضعة للضبط رحة للتصدي ملثل هذ من ب السلوك الذي من شأنه املساس  االحلول املق
ي السوق هو إرغام هذا ال ي الاقتصادي عون باملنافسة  ن  التاري ى تمك من د يالاعوان  الجدع

ية ر تمي ي شروط معقولة و غ نظرية التسهيالت "الحل املعروف تحت تسمية  و ه،و الدخول 
ي قضية والذي ، "2ٔالاساسية عرف التطبيق ألول مرة من طرف املحكمة العليا ٔالامريكية 

"Terminal Railroad " ي قضية  ةٔالاوروبية العدل ، ثم من طرف محكم31912سنة

                                                 
ي مسألة انتقالية قانون الضبط الاقتصادي، انظر  للتفصيل1 ر    :أك

BERRI Noureddine,"Ordrerégulatoire: Essai sur l'émergence d'un concept'', Revue Académique de 
la Recherche Juridique, Tome 11, n0 01, 2015,  pp. 26-45. 

فضلنا استعمال عبارة التسهيلة ٔالاساسية بدل العديد من املصطلحات ٔالاخرى السيما، املصادر ٔالاساسية ، 2
ن ن أساس   :املنشآت ٔالاساسية، لسبب

ن ال  ى غرار ستوعبان كل ما يأن هذين املصطلح  يمكن أن ُيعد أساسيا ملمارسات النشاط الاقتصادي ع
ى ما هو مادي ران وفقط إ ن يش   .حقوق امللكية الفكرية ؤالاموال املعنوية، فهذين املصطلح

ى هذه النظ ى أن الهدف من اللجوء إ رية ثم أن استعمال مصطلح التسهيلة له مفهوم غائي، وهذا للداللة ع
يتبقى غايته بالدرجة ٔالا  ى  ى السوق  و  .تسهيل الدخول إ

ي استحواذ 3 ى " Terminal Railroad"جمعمتتلخص وقائع القضية  السكك الحديدية ملدينة  منشآتع
"Saint Louis" ي والية  ،"Missouri"  ر ى نحو أصبحت الوسائل ال تمكن من عبور  ٔالامريكية، ع
"Mississippi"ى مستوى ه ى مدينة   ذه الوالية، املوجود ع ي حيازة  Louis""Saintو الذي يسمح بالوصول إ
ي يد شركة واحدة أثار انتباه الحكومة . هذا التجمع ر  إن اجتماع الوسائل ال تسمح بعبور هذا ال

ى القضاء للمطالبة بالنظر فيما إذا كانت مثل هذه الوضعية ال تخالف قانون  ٔالامريكية، ال لجأت إ
ي. ياملنافسة الامريك ى النحو التا   :فكان تحليل املحكمة العليا ٔالامريكية لهذه القضية ع
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"Commercial Solvents " وهذا قبل أن يشيع تطبيقه من طرف الهيئات القضائية 19741سنة ،
ي معظم الدول ال تبنت نظام اقتصاد السوق   .وأجهزة املنافسة 

ي ى طرح التساؤل التا ى هذه النظرية يدفع بنا إ هل كلما رفض  : إن تسليط الضوء ع
ى ذلك  ن من استعمال املنشآت ال يحوزها، استد ي املتعامل ن با املتعامل املهيمن تمك

  تطبيق نظرية التسهيالت ٔالاساسية؟
ي البداية تحديد املقصود بالتسهيلةٔالاساسية ي هذه املسألة يفرض  مطلب (التفصيل 

ي الشروط الواجب تظافرها لتطبي)أول    ).مطلب ثاني(ق هذه النظرية، ثم الخوض بعد ذلك 
 

  التسهيلة ٔالاساسية: موضوع النظرية: املطلب ٔالاول 
ي الشروط الواجب توافرها للقول بالطابع ٔالاساس للتسهيل  ،)الثاني الفرع(ةقبل الخوض 

 ).الفرع ٔالاول (املقصود بالتسهيلة ٔالاساسية عند الوقوف من البد
 
  

                                                 
 

ى مستوى هذه الوالية  ي مجال السكك الحديدية ع ر املمكن لشركة ناشطة  أقرت املحكمة أنه من غ
ى مدينة  دون استعمال املنشآت املحوزة من طرف  Saint Louis""ممارسة النشاط الاقتصادي والوصول إ

ى عدم قدرة أي شركة  من الناحية الاقتصادية من "Terminal Railroad"تجمع  ، حيث أشارت املحكمة إ
ر  ، وأن الجسور املوجودة بمحاذاة هذه املدينة بعيدة جدا لكي Mississippi"إنشاء جسرها الخاص لعبور 

ر من يمكن اعتبارها بدائل حقيقية، وتضيف املحكمة أن الشركات  التابعة للتجمع قد ترفض  ن الغ تمك
ى مدينةئااستعمال هذه املنش ى نحو يحول دون عبورهم إ ،  "Saint Louis"ت ملمارسة النشاط الاقتصادي ع

ن املؤسسات التابعة للتجمع  وحدها وفقط من  ى نتيجة مفادها أن تمك وهو ما جعل املحكمة تخلص إ
ى هذه املدينة من شأنه املساس   ى سوق بالعبور إ كل هذه املعطيات . النقل بالسكك الحديديةاملنافسة ع

ي  -"Terminal Railroad"بدل حّل تجمع-دفعت باملحكمة ر الراغب  ن الغ ر تمك ى هذا ٔالاخ ى أن تفرض ع إ
ى مدينة ر وذلك ب وممارسة النشاط الاقتصادي من الدخول،  "Saint Louis"العبور إ شروط معقولة وغ

ية ي هذه القضية انظر ،ية نظرية التسهيالت ٔالاساسيةوُعرف هذا الحل تحت تسم ،تمي ر   :للتفصيل أك
DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles: Essentialité etdroit communautaire de 
la concurrence, LGDJ,  Paris, 2009, P.  01 et s. 
1CJCE, 06 mars 1974, Institu to Chemioterpico Italiano SPA, et Commercial Solvents Corporation 
c/ Commission, 6-7/73, point 223. 
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ي الغاية إختالف: تعريف التسهيلة ٔالاساسية: الفرع ٔالاول    ي التعاريف و اتفاق 
ى تعريف واحد للتسهيلة ٔالاساسية،  ي العلوم القانونية ع ن  لم يستقر الفقهاء والباحث
ى  رة، فهناك من يعرفها ع ى هذه ٔالاخ ى اختالف الزاوية ال ُينظر من خاللها إ وهذا بالنظر إ

ا ر املادية ال:" أ راكيب املادية و غ  تحوزها مؤسسة مهيمنة وال يغيب بديل مجموع من ال
ي السوق  ر ضرورية ملمارسة النشاط الاقتصادي  رها الغ ا، وال يعت ن هناك من . 1"بشأ ي ح

ا ى أ ر التسهيلة ٔالاساسية ع ر ممكن، :" يعت عنصر يكون ممارسة النشاط الاقتصادي دونه أمر غ
ا ال بديل ح ا كل تسهيلة ال يوجد بشأ   .2"قيقي وال بديل محتملأو أ

ادات القضائية الغربية ،ي ذات السياق ردد الاج ي تقديم تعريف للتسهيلة لم ت
رة، ٔالاساسية اد القضائي الامريكي هذه ٔالاخ  Ohio Bell Telephone" ي قضية  حيث عرف الاج

company " vs "CorCommNewco"ا ى أ   .3"ملنافسة فعليةكلتسهيلة ضرورية :"ع
ا ى أ ى املستوى ٔالاروبي، عرفت اللجنة ٔالاروبيةالتسهيلة ٔالاساسية ع ال  منشأةكل :" أما ع

م ن دون استعمالها، تقديم خدمات لزبائ ر اللجنة و، 4"يمكن للمتنافس ي تعريف اخر تعت
أو السماح /كل تركيبة أو هيكل ضروري لضمان العالقة مع الزبائن و:" التسهيلة ٔالاساسية

ن بممارسة نشاطهم، وال يستحيل إعادة إنتاجها بوسائل معقولةللمتناف   .5"س
ي )  سلطة املنافسة حاليا(من جانبه عرف مجلس املنافسة الفرنس التسهيلة ٔالاساسية 

ا 2004أوكتوبر  14ي الصادررأيه  ى أ ي السوق :" ع كل منشأة ضرورية للمؤسسات العاملة 
ى هذه أما محكمة استئناف باريس فقد قدمت . 6"التسهيلة ملنافسة املؤسسة الحائزة ع

ى  ا ع ى حد بعيد بذلك الذي قدمته لها اللجنة ٔالاروبية، حيث عرف ٔالاساسية تعريف شبيه إ
                                                 

1Frédéric Marty &Julien Pillot, « Des critères d'application de la théorie des facilités essentielles 
dans le cadre de la politique de concurrence européenne  » , Revue de reflets et perspectives de la 
vie économique, n. 4 ,2001,  P. 197, Disponible sur, www.cairn-info.fr 
2VIGNAL Marie Malaurie,  Droit de la concurrence,  2éd,  Armand Colin, Paris, 2003,  p. 195. 
3Danscetteaffaire,  lejuge a préciséque: " Facilities that are essential to effective competition", Voir, 
Ohio Bell Telephone  Company v. CorecommNewcom, Inc., 214 F.Supp.2d 810(N.D. Ohio, 2002). 
4Décision 94/119/CE de la Commission du 21 décembre1993, Port de Rodby, JOCE n0 L 15 du 26 
février 1994, p. 52, point 37. 
5Communication de la commission relative à l'application des règles de concurrence aux accords 
d'accès dans le secteur des télécommunications,  JOCE n0  C 265 du 22 août 1998, p. 2. Disponible 
sur eur-lex.europa.eu. 
6Cons. conc, Avis n0 04-A-17, 14 octobre 2004, relatif à une demande d'avis présenté par l'autorité 
de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du codes des postes et 
communications électroniques. Disponible sur: www.autoritédelaconcurrence.fr. 
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ا ن بممارسة /كل تركيبة أو هيكل ضروري لضمان العالقة مع الزبائن و:" أ أو السماح للمتنافس
  .1"ئل معقولةنشاطهم، وال يستحيل إعادة إنتاجها بوسا

ي أن التسهيلة  ا تتفق جميعها  إن هذه التعريفات بالرغم من تعددها وتنوعها إال أ
ي السوق  ن  ن ٔالاعوان الاقتصادي ٔالاساسية تشكل عنصرا جوهريا لضمان منافسة فعلية ب

ي ن الجدد فيه واملتعامل التاري ن املتدخل ول بمقابل ذلك، تسمح هذه التعريفات بالق .السيما ب
ن، بل يمكن ألي مال معنوي أو مادي  ة مرتبطة بمنشأة أو مال مع أن الطابع ٔالاساس ليس م
ي حد ذاته بمجرد أن تتوفر فيه شروط معينة، سوف يرد ذكها أدناه   .أن ُيشكل تسهيلة أساسية 

ي القانون املقارن  رحة للتسهيلة ٔالاساسية  نالحظ الغياب  ،بمقابل التعاريف العديدة املق
ي النصوص املنظمة  ي القانون الجزائري، باستثناء ٕالاشارة إليه  التام لتعريف هذا املصطلح 

 .2للقطاعات الخاضعة للضبط
  

ى التسهيلة: الفرع الثاني ر إضفاء الطابع ٔالاساس ع   معاي
ى  ى أنه إلضفاء الطابع ٔالاساس ع من خالل التعاريف السالف ذكرها يمكن القول ع

رادف  وهما معيار الضرورة تسهيلة ى سبيل ال ن ع ن أساسي  ،)أوال( ما البد من توفر شرط
 ).ثانيا(ومعيار الوحدة

  
  ضرورية التسهيلة ٔالاساسية ملمارسة النشاط الاقتصادي: أوال

ر عنه إما بشكل إيجابي وإما بشكل  إن طابع الضرورة للتسهيلة ٔالاساسية يمكن التعب
ى املتعامل  ،سل رتب عنه من أثار إيجابية ع رة من زاوية ما ي ى هذه ٔالاخ فإذا نظرنا إ

ر التسهيلة ٔالاساسية وسيلة ملمارسة النشاط الاقتصادي أو  الاقتصادي طالب الدخول، تعت

                                                 
1CA de Paris, Héli-inter assistance, 9 septembre 1997. 

ي 03-2000من القانون رقم  13ملادة كمثال عن ذلك، تنص ا2 ، يحدد القواعد العامة 2000أوت  05، مؤرخ 

ريد و املواصالت السلكية و الالسلكية، ج ي  48د ر عد.املتعلقة بال متمم ، معدل و 2000_08_06صادر 

ي 10_14بالقانون رقم  ر  30، مؤرخ  ي   78عدد  ر .، ج2015، يتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسم صادر 

ر  31 ى أنه، 2015ديسم ى سلطة الضبط املهام التالية"  :ع ر تقاسم منشآت املواصالت :.. تتو ى توف السهر ع

رام حق امللكية   ." السلكية والالسلكية مع اح
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ا من زاوية سلبية، نقول  أن عدم استعمال التسهيلة ٔالاساسية  لالستمرار فيه، أما إذا نظرنا إل
جر عنه استحالة ممارسة النشاط الاقتصادي املزمع، أو أن املؤسسة ال لم ُتمّكن من سوف ين

ى إقصاءها من السوق، أو أنه سوف يحول دون  ى التسهيلة املعنية سوف يؤدي إ الدخول إ
ا ى زبائ ر أساسية سوف ُيرض . 1وصول املؤسسة إ ما يع أن عدم استعمال التسهيلة ال ُتعت

ن  ن لعواقب السوق السيما، ٕالاقصاء منهاملتعامل   .الاقتصادي
ر عنه  ي صورته ٕالايجابية قد تم التعب ي هذا الشأن نجد أن الطابع الضروري للتسهيلة 

ى لإلتحادية ، ال "مطار باريس"ي قضية  ةٔالاوروبيبصريح العبارة  من طرف محكمة الدرجة ٔالاو
ي  ي هذا الشأن التسهيلة ٔالاساسية  رت  يكون استعمالها ال غنىعنه  لتقديم :" كل تسهيلةاعت

ي التعريف الذي قدمته  ةٔالاوروبي، وهو ما أشارت إليه كذلك اللجنة  2"خدمات متعددة
أو السماح /كل تركيبة أو هيكل ضروري لضمان العالقة مع الزبائن وللتسهيلة ٔالاساسية،بمع 

ن بممارسة نشاطهم ادات القضائية من التعب تخُل لم  ،ي ذات السياق. 3"للمتنافس ر عن الاج
ي صورته السلبية، حيث أشارت اللجنة  ى ذلك بالقول  ةٔالاوروبيالطابع الضروري  إ

ات ال ''أن ي التجه ات ٔالاساسية،  ن دون استعمالها، تقديم خدمات التجه ال يمكن للمتنافس
م   .4"لزبائ

ي ٔالاوساط الفقهية،  ،ي نفس السياق ر عنه كذلك  نجد الطابع الضروري قد تم التعب
ر ٔالاستاذ  ى الطابع الضروري للتسهيلةٔالاساسية  بالقول " GLAIS Michel"حيث يش رض :" إ تف

راحه  ي اق صفة الضرورية أن يكون استعمال التسهيلة  من متعامل اقتصادي ال غ عنه 
ر ٔالاستاذ من جان. 5"ملنتوج أو خدمة معينة ى الطابع الضروري  "VEGIS Emmanuelle"به يش إ

ى أنه ر تسهيلة ما أساسية، إذا ما كانت حيوية تسمح : للتسهيلة بالقول ع     لمتنافس الدخول لُتعت

                                                 
1Sur ce sujet, voir, DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles :…op.cit, p. 36. 
2TPICE 12 décembre 2000, Aéroport de Paris c/ Commission, T-128/98, point 122. 
3CJCE, 06 mars 1974, op.cit, point 223. 
4Décision 94/19/CE de la Commission du 21 décembre 1993,  op.cit, Point 12. 
5GLAIS Michel, ''Facilités essentielles : "de l’analyse économique au droit de la concurrence", in 
Collectivités publiques et concurrence, Rapport public 2002 du Conseil d'Etat, Jurisprudence et avis 
de 2001, La documentation française, 2002,  p. 404. 
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ن أ ي السوق، أو بعبارة أخرى، ال ُيمكن للمتنافس ي السوق دون أن يقوموا بأي و البقاء  نشاط 
ى التسهيلة املعن  1."'ية باعتبارها ضروريةالدخول إ

 
  غياب الحل البديل:  الطابع الوحدوي للتسهيلة ٔالاساسية: ثانيا

إن القول بالطابع ٔالاساس للتسهيلة يفرض دراسة مدى غياب حل بديل لها، من ذلك إذا 
ن أنه ال وجود ألي بديل حقيقي أو محتمل للتسهيلة محل طلب الدخول، مع اعتبارها  ما تب

نأساسية  ي  الاطار ي هذا  ،ي ذلك الح يتحقق غياب الحل البديل الحقيقي لهذه التسهيلة 
ى نحو ال يمكن استبدالها بمورد  ا عدم وجود أي بديل معقول وفوري لها ع الحالة ال يتضح ف

ا أن إعادة 2أخر ن ف ي الحالة ال يتب ن نقول بغياب البديل  املحتمل لهذه التسهيلة  ي ح  ،
ى املعطيات املتوفرة، ألسباب مادية، جغرافية، اقتصادية، أو إنتا ج مثل هذه التسهيلة وبالنظر إ

ر قائمة   .3ح قانونية فرضية مستبعدة وغ
ي هذا الشأن هو أن شرطي غياب بديل حقيقي  وغياب بديل ُمحتمل  ي ٕالاشارة إليه  ما ينب

ن للقول بالطابع الوحدوي للتسهيلة، ن متالزم ا هما شرط ي إضفاء الطابع ٔالاساس عل  وبالتا
ن  قد تم التعب ى هذا ٔالاساس فإن هذين الشرط ي قرار صادر عن وع ما بصريح العبارة  ر ع

ى أنهو محكمة الدرجة ٔالاول لإلتحادية ٔالا  ر أساسية، تلك التسهيلة : "روبية، حينما أكدت ع ُتعت
ا أي بديل حقيقي ومحتمل   .4"ال ال يوجد بشأ

ن معياري ضرورية التسهيلة و غياب الحل البديل،  إن البحث عن العالقة ال تربط ب
ا عالقة ى نتيجة مفادها، أن هذين املعيارين تربط بي ترادفية، بمع أنه ُيمكن  جعلنا نخلص إ

ما نفس التعب رتب ع ما، فكال املعيارين ي ر عن الطابع ٔالاساس للتسهيلة من خالل كل واحد م
ا ال نتيجة من زاوية مختلفة، إذ أنه عند تحديد الطابع ٔالاساس انطالقا من أنه ال غ ع

ى النشاط الاقتصادي املزمع  ي هذه الحالة مركزة ع ملمارسة النشاط الاقتصادي، تكون الدراسة 
ن أنه عند تحديد أساسية التسهيلة من منطلق غياب حل بديل أو محتمل لها،  ي ح ممارسته، 

                                                 
1VEGIS Emmanuelle," La théorie des essential facilities: Genèse d'un fondement autonome visant 
des interdictions d'atteinte à la concurrence?", Revue de droit commerciale belge, n001, 1999, p. 13. 
2GLAIS Michel, Facilités essentielles …, op.cit, P. 405. 
3DEZOBRY Gaillaume,La théorie des facilités essentielles…, op.cit, p. 42. 
4TPICE, 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke SA c/ Commission, T-504/93,  Point 131. 



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
 .225-214ص ص، وسيلة ملنافسة فعلية:  نظرية التسهيالت ٔالاساسية،غيالس تواتي

 

 222

اكانت  ي حد ذا ى التسهيلة  ي هذه الحالة ُمنصّبة ع ، ثم إن القول بالطابع 1الدراسة  
الضروري للتسهيلة ملمارسة النشاط الاقتصادي ليس إال نتيجة للطابع الوحدوي لها، مما ُيفيد 

ر بدوره  سببا للمعيار لألول  ر ُيعت  .أن هذا املعيار ٔالاخ
  

  تسهيالت الاساسيةق نظرية الشروط تطبي: املطلب الثاني 
ي  ى  إن تطبيق نظرية التسهيالت ٔالاساسية يفرض تظافر ثالث شروط أساسية، وال تتج

ى التسهيلة ٔالاساسية وأن يكون من شأن هذا الرفض املساس ، )الفرع أول (رفض الدخول إ
ى ،)الفرع ثاني( باملنافسة را أن يكون هدف صاحب التسهيلة من هذا الرفض هو القضاء ع  وأخ

ي سوق النشاط  ).الفرع ثالث(املنافسة 
  

ى التسهيلة ٔالاساسية: الفرع ٔالاول    رفض الدخول إ
ن الحائز  ا نزاع ب ي الحالة ال يثور ف إن تطبييق نظرية التسهيالت ٔالاساسية ال يكون إال 

ى التسهيلة ي  ع ي فإن أول شرط ينب ن، بالتا ن اقتصادي ٔالاساسية ومتعامل أو عدة متعامل
ا من ذلكالتوفره لتطبيقها هو رفض  ن طال الدخول إل ن الاقتصادي ن املتعامل  ،حائزها تمك

بالنسبة للرفض الصريح فه . 2ي هذا الشأن قد يكون هذا الرفض صريحا وقد يكون ضمنيا
ر بساط ة، وذلك بأن يمتنع مالك التسهيلة ٔالاساسية عن الاستجابة لطلب الدخول الفرضية ٔالاك

ر ٔالاستاذ  ى ذلك، ولقد ع عن ذلك " BAZEX Michel"بصريح العبارة باستعمال عبارات دالة ع
لتسهيلة استعمالهامن لنكون أمام رفض مباشر، حينما ُتعارض املؤسسة الحائزة : "بالقول أنه
ر   .3"طرف الغ

رجم بأجوبة سلبية واضحة من الحائز بالنسبة لل رفض الضم فهو ذلك الرفض الذي ال ُي
ن ل ى امتناعه عن التمك ي إ ر أنه وبمقابل ذلك يتخذ سلوكات وممارسات تو هذه التسهيلة، غ

ى التسهيلة املعنية من  ى املنشأة املعنية، وكمثال عن ذلك تثاقل وتأخر الحائز ع من الدخول إ
ي قضية شركةالاستجابة لطلب  ضد " Sea containers"الدخول، ونجد مثل هذه املمارسة 

ا من استعمال ميناء "Sealink"شركة ى من الثانية تمكي ، حيث "Holyhead"، حينما طالبت ٔالاو
                                                 

1DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles... op.cit, p. 44. 
2DEZOBRY Gaillaume, La théorie des facilités essentielles... op.cit, p. 276. 
3BAZEX(M), "Entre concurrence et régulation, la théorie des facilités essentielles", Revue de la 
concurrence et de la consommation, n 19,  2001, p.  40. 
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ا اللحنة ٔالاروبية راتيجيات تعطيلية أدان ى اس ى   باللجوء إ حينما تأخرت الشركة الثانية ع
ى التفاوض وتقديم  ي أجل معقول، كما لم ُتبادر بمقابل هذا التأخر إ ى  الاستجابة لطلب ٔالاو

ا من الدخول  را ح لتمكي ، كما يمكن للرفض الضم أن يأخذ صورة وضع سعر دخول 1اق
راجع عن  2مرتفع جدا ى نحو تجد املتعامل الاقتصادي املع ي الالتحاق بالسوق لعدم قدرته ع

ى دفع السعر املطلوب  .ع
  

ى سوق النشاط :الفرع الثاني ر املحتمل لرفض الدخول ع   إمكانية املساس باملنافسة: التأث
ى  ا الرفض إ ي الحالة ال يؤدي ف إن تطبيق نظرية التسهبالت الاساسية ال يكون إال 

ي السوق  ى التسهيلة ، إذ ال ينب3املساس بمنافسة فعلية  ي الاستجابة ٕالايجابية لطلب الدخول إ
ر تنافسية ا أن السوق غ ن ف ي الحالة ال يتب ي الحالة العكسية، أي   ،ٔالاساسية إال  إذ أنه 

رره ا ال يجد ما ي رة تنافسية فإن الالتحاق  ي الفعالية  ،حينما تكون هذه الاخ فهو لن يساهم 
قبل وصول هذا ح ، ما دام أن هذه السوق كانت كذلك  4الحيوية للسوق إال بصفة ضئيلة

ن من الدخول سوف ينجر . املتعامل الجديد ر تنافسية فإن عدم التمك أما  إذا  كانت السوق غ
ر ر فأك ن من الدخول سوف يؤدي مما يع أن التمك. عنه  تأزم الوضعية واملساس باملنافسة أك

ي السوق  رة وحيوية املنافسة  ى رفع وت ي هذا الشأن تبقى مسألة تقدير مدى تنافسية السوق . إ
  .من عدهما من اختصاص مجلس املنافسة

ى مستوى أسواق  ن الاعتبار الوضعية التنافسية ع إن تحليل هذا الشرط أخذا بع
ي القانون الجزائر  ا_ي القطاعات الخاضعة للضبط  ى القول بأن _ السيما الشبكية م يؤدي بنا إ

ى  ي والقضاء ع رفض الدخول سوف ينجر عنه تعزيز الوضعية الاحتكارية للمتعامل التاري

                                                 
1Décision 94/19/CE de la commission du 21 décembre1993, Sea Containers/Stena Sealink, JOCE, 
no L 15 du 18janvier 1994, p. 8 

ي مسألة السعر املُفرط،انظر2 ر    :للتفصيل أك
CHARBIT Nicolas," La notion de prix excessif en droit des télécommunications", Communications 
& Stratégies, n° 39, 2000, pp. 9-25. 

ي  مفهوم املنافسة الفعلية انظر3 ر    :للتفصيل أك
RIEM Fabrice, " Concurrence effective ou concurrence efficace ? L'ordre concurrentiel en trompe-
l'œil", Revue internationale de droit économique, Tome 22, no 01, 2008, pp. 67-91. 
4DEZOBRY Gaillaume, , La théorie des facilités essentielles...,op.cit, p. 285. 
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ر من التحاق هذه القطاعات بالنظام  ر فأك ر أك ى مستواها، مما ينجر عنه تأخ منافسة فعلية ع
  .التنافس

ى التس :الفرع الثالث ى املنافسة: هيلة ٔالاساسيةرفض الدخول إ   وجود نية القضاء ع
ي قانون املنافسة هو عدم اعتداده بالنية إلدانة السلوكات املنافية  إذا كان ٔالاصل 

رة محل إدانة دون البحث  للمنافسة، فم ثبت ارتكاب ممارسة منافية للمنافسة كانت هذه ٔالاخ
ر  ى حد تعب ى املنافسة من عدمه، ذلك ألن قانون املنافسة ع ي القضاء ع ا  عن مدى نية مرتكب

تم سوى بالسوق واملمارسات " VIGNAL Marie Malaurie "ٔالاستاذة  ي، ال  هو قانون موضو
  .1''أن تأخذ شكل عقد يمس بالسوق  ال ُيمكن

ى   ى سلوك رفض الدخول إ بمقابل ذلك،  يبقى مثل هذا التحليل صعب التطبيق ع
التسهيلة  ٔالاساسية، ذلك ألن رفض التعاقد هو الوجه السل ملبدأ الحرية التعاقدية، إذ أن 

فإن إدانة هذا  من ذلك. هذه املمارسة قد ال ُتعد تعسفّية ومنافية للمنافسة بصفة مسبقة
ى هذه التسهيلة  ى النية الاحتيالية للحائز ع ي النطق به إال إذا تم إتيان الدليل ع الرفض ال ينب

ى اختبار التضحية ي السوق، وهو ما يفرض اللجوء إ ى املنافسة  ي القضاء ع  Le test"ورغبته 
de sacrifice"ى التسهيلة ٔالاساسية ليس بقرار اقتصادي  ، والذي مفاده أن رفض الدخول إ

ن أن . معقول وحكيم، من منطلق أن صاحبه قد قرر حرمان نفسه من أرباح إضافية ي ح
ى تحقيق الربح دف إ ي 2صاحب التسهيلة ٔالاساسية مثله مثل أي متعامل اقتصادي  ، وبالتا

ي سوق ال راتيجية التضحية بأرباح  ر رفضه هذا بأنه يندرج ضمن اس تسهيلة، يمكن تفس
ى مستوى سوق النشاط ا مستقبال ع ى . 3ملضاعف ء الذي ُيفيد بسوء نية الحائز ع ال

ي هذه الحالة تعسفي   .التسهيلة ٔالاساسية، ما يجعل من  سلوكه 
ى التسهيلة ٔالاساسية إثبات عكسها   بمقابل ذلك تبقى هذه القرينة بسيطة يمكن للحائز ع

ن من الدخول، والذي ال وذلك بإتيان الدليل املخالف وإثب ات مشروعية سلوك رفض التمك
ن أن هنالك أسباب موضوعية تقف وراء هذا الرفض مثل، عدم قدرة  ُيمكن أن يحدث إال إذا تب

                                                 
1VIGNAL Marie Malaurie, op.cit, p.  161. 
2DEZOBRY Gaillaume, , La théorie des facilités essentielles...,op.cit, p. 299. 
3Ibid. 
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ي السوق  ن جدد  ى استقبال متدخل ، أو أن ٕالامكانيات املالية للمتعامل 1التسهيلة ٔالاساسية ع
 .2تكلفة الالتحاق بالسوق الاقتصادي طالب الدخول ال تسمح له بدفع 

  
  خاتمة

ى نتيجة مفادها أن تطبيق نظرية التسهيالت ٔالاساسية   ،من خالل ما ذكرناه سابقا نخلص إ
ى تحليل اقتصادي لجملة من العناصر ي البداية ،ي عملية جد معقدة تحتاج إ ي   حيث ينب

ى التسهيلة محل  ا، والتأكد من تسليط الضوء ع ر  ،طابعها ٔالاساسرفض الدخول إل هذا ٔالاخ
ر فعليا  ي السوق والتأكد من أن هذه التسهيلة ُتعت ال ُيمكن القول به  إال بعد  الخوض عميقا 

ي السوق ضروربة ملم لالستمرار فيه، كنتيجة حتمية لطابعها الوحدوي  ارسة النشاط الاقتصادي 
ا   .بسبب غياب بديل حقيقي ومحتمل بشأ

ا ما هو متعلق  كما يقت تطبيق هذه النظرية بدوره تظافر مجموعة من الشروط، م
ا ما هو ُمرتبط بسوق النشاط  ى التسهيلة، وم بالسلوك الظاهري للمتعامل الاقتصادي الحائز ع
ى اتخاذ  ا ما يتعلق بالبحث عن الباعث الذي دفع إ را م ى مستواه، وأخ ووضعية املنافسة ع

  .قرار رفض الدخول 
رض كفاءة عالية لدى الهيئة املكلفة باملنافسة ح تتفادى املساس إن هذا التح ليل يف

بحق امللكية املقرر  قانونا لصاحب التسهيلة محل طلب الدخول من جهة، وتجنب إقصاء 
ي السوق من جهة أخرى  ن من السوق والذي من شأنه إعاقة املنافسة  ي متعامل مهمة ،فه بالتا

ن متعار  ن مصلحت ن مصلحة عامة وأخرى خاصةالتوفيق ب  .ضت
  

 

                                                 
ى استقبال  كمثال1 ر قادرة ع ى مستوى املطار غ عن ذلك أن تكون املساحة املخصصة لتقديم الخدمات للمسافرين ع

رر الذي أثارته مؤسسة  ن جدد، وهو امل ن اقتصادي ن مؤسسة "Sealink"واستيعاب متعامل  Sea "ي رفضها تمك

containers "  من استعمال ميناء"Rodby"، ر انظر   :للتفصيل أك
Décision 94/19/CE de la commission du 21 décembre1993, Op.cit,  point 17. 
2DEZOBRY Gaillaume,  op.cit,  p.  311. 
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ي: إجراء التغا رة املراقب املا ائي لتأش  * وسيلة لتجاوز قرار الرفض ال

 

ي هاني   )1(أونا
ر البحث حول فعلية القاعدة  )1( طالب الدكتوراه، مخ

القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .بجاية، الجزائر 06000بجاية، 

روني ريد ٕالالك   ounahihani@gmail.com: ال

 )1(حشالف جعفر 
ر البحث حول فعلية القاعدة  )2( طالب الدكتوراه، مخ

القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .بجاية، الجزائر 06000بجاية، 

روني ريد ٕالالك  hachelafdj@gmail.com: ال

  :لخصامل
ى تخويلها اختصاصات أخرى  نا ر التقليدي املعقد إ تحّول دور الجماعات ٕالاقليمية من التسي

ى سالمة استلزم  ي مجال التنمية املحلية،  انية مخصصة لذلك، ومن أجل الحرص ع ر م ضرورة توف
ا، وتجنبا لألخطاء والتجاوزات ال قد تحصل خّول املشرع الجزائري مهمة  إجراءات إنفاقها وشرعي

ا وقائية تحقق أهدافها قبل  ي يباشرها بصفة قبلية، لهذا توصف بكو ا للمراقب املا الرقابة عل
ي رة ال تأخذ طابع ٕالالزامية، وتعّد دليال مبد .حدوث ٔالاثر املا ي بمهمة منح التأش ئيا يتمتع املراقب املا

ام بالنفقة  ام بالنفقة، لتصبح فيما بعد قابلة للتنفيذ، كما يمكن له أيضا رفض الال ى صحة الال ع
ا قانونا، ومن هنا أوجد املشرع الجزائري وسيلة قانونية لآلمر  عندما ال تتوافر الشروط املنصوص عل

، يتم من خاللها تجاوز ٓالامر بالصرف لقرار امل ي تحت مسؤوليتهبالصرف تعرف بالتغا   .راقب املا
رة يتمتع بالصورية  ي بمنح التأش ذا املفهوم يجعل من قرار رفض املراقب املا إّن التغا 
ى أن يتغا ٓالامر  رة ع ي لقراره من خالل منح التأش وعدم الفّعالية، وكذلك مناقضة املراقب املا

ي، مما بالصرف عن رفضه تحت مسؤوليته، وهذا ما يعد مساسا بالنش اط الرقابي للمراقب املا
ي كيفية مباشرة هذا ٕالاجراء ي إعادة النظر    .يستد

   :الكلمات املفتاحية
رة، التغا ي، التأش ام بالنفقة، املراقب املا انية، الال   .الجماعات ٕالاقليمية، امل

                                                 
 .30/09/2019، تاريخ قبول نشر املقال 15/09/2019، تاريخ مراجعة املقال 02/09/2019تاريخ إرسال املقال *
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The override procedure: a way to override the decision to definitively reject the 
financial controller's visa 

Abstract: 
The role of territorial collectivities, traditionally limited to the classic and complex 

management, has known an evolution in which it is given other tasks at the level of local 
development. This evolution needed a special budget. To make sure that this budget is both 
legal and legally spent, and for the sake of avoiding any of the mistakes and abuses that may 
happen, the Algerian legislator assigned the mission of auditing to a financial audit who 
does a preventive pre-inspection. 
 The execution of the expenditure is subject to the compulsory approval of the 
financial audit through a financial statement, which is considered as a primary evidence of 
the validity of the expenditure commitment. 
The financial audit can also refuse the commitment if this later does not meet the conditions 
established by the law. This is what led the Algerian legislator to introduce a means 
allowing the authorizing officer to override, under his responsibility, the decision of the 
financial audit. 
 The override makes the refusal of the expenditure commitment, a decision made by 
the financial audit, fictitious and ineffective, this is what pushes him to reconsider his 
decision, and this is considered as a transgression of the auditing task of the financial audit, 
that is why it demands further reconsideration. 
Key words:  
Territorial collectivities, Budget, Expenditure commitment, Financial audit, Financial 
statement, Override. 
 

La procédure de passer-outre : un moyen d'outrepasser la décision de rejet définitif  
du visa du contrôleur financier  

Résumé: 
L'évolution du rôle des collectivités territoriales,  passé en effet d’un rôle classique  

de gestion à l’exercice  d'autres attributions en matière de développement local,  a nécessité 
un budget spécial. Par conséquent ce dernier est soumis   à un contrôle financier exercé en 
amont par le contrôleur financier qui veille à la régularité et à la légalité des dépenses. 

En effet, l'exécution des dépenses est subordonnée au visa du contrôleur financier qui 
revêt un caractère obligatoire et qui constitue en principe la preuve de la validité de 
l'engagement de dépenses. Celui-ci peut être refusé si les conditions prévues par la loi ne 
sont pas réunies. C'est ce qui a conduit le législateur algérien à introduire un moyen 
permettant à l'ordonnateur d'outrepasser, sous sa responsabilité, la décision du contrôleur 
financier : le passer-outre. 

Ainsi, le passer-outre fait de la décision de refus de délivrance du visa en question 
une décision fictive et inefficace. Un tel moyen contraint par ailleurs le contrôleur financier 
à revenir sur sa décision, ce qui constitue une atteinte à la fonction de contrôle du contrôleur 
financier. D'où la nécessité de revoir les modalités d'exercice d'une telle procédure. 
Mots clés:  
Collectivités territoriales, Budget, l'engagement de dépenses, le contrôleur financier, le visa, 
le passer-outre. 
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  مقّدمة
ي املنظومة القانونية  ى املستوى الالمركزي مكانة جد هامة  تحتل الرقابة املالية القبلية ع

ي وعدم إهدار  ألية دولة، رشيد عملية ٕالانفاق املح ا السيما ما تعلق ب نظرا لألهداف املرجوة م
ا خصوصا أمام  ى سالمة ٕالاجراءات الخاصة بالرقابة عل املال العام، من خالل الحرص ع
ر الظروف السياسية والاقتصادية  التحّديات ال تواجهها الجماعات ٕالاقليمية بفعل تغ

ا، وال كانت نتيجة حتمية لظاهرة تزايد النفقات املحليةوالاجتماعية امل   . )1(حيطة 
ي النظام القانوني الجزائري للمراقب  ى النفقات  سِندت مهمة الرقابة القبلية ع

ُ
وعليه، أ

ن من طرف الوزير املكلف باملالية ي، الذي ُيع ى مستوى )2(املا ، فهو إذا يمثل املصلحة الرقابية ع
رك ٕالاداري، واستنادا الهيئة  ي إطار نظام عدم ال ٕالاقليمية، أو بعبارة أخرى يجسد الرقابة 

ي املرسوم التنفيذي رقم  ، املتعلق بالرقابة 414-92لذلك منحت له عدة اختصاصات محددة 
ا م  دف اكتشاف الانحرافات املسايرة لعملية ٕالانفاق قبل )3(السابقة للنفقات ال ُيل  ،

ا وض بالتنمية املحلية حدو ي وال ي التخفيف من حّدة الفساد املا   .)4(وبالتا
رة ال يمنحها لآلمر بالصرف  ا بالتأش م  ى النفقات ال يل ي ع ترتبط رقابة املراقب املا

ائيا  ي كامل السلطة لرفض منحها  ألسباب -للسماح له بصرف النفقة، ولكن للمراقب املا

                                                 
(1)

-
 SEBASTIEN Kott, Le contrôle des dépenses engagées, Editions/ Institut de la gestion publique 

et du développement économique, France, disponible sur le site:  
onsulté le: 15 septembre 2019) P, 5.(c, https://books.openedition.org/igpde/2499?lang=fr  

)2(
ي  - ي فرنسا يختلف ٔالامر تماما  ي هذا املنصب، لكن  م  ى موظفي وزارة املالية لتعيي حيث يقع اختياره ع

ي تعيينه أن يكون من  رط  ي ٕالادارة الفرنسية من املناصب العليا، وُيش ي  كيفية تعيينه، إذ يعّد املراقب املا
ي قضاة مجلس ا ي وزارة املالية، أو  ملحاسبة، مراقبو الدولة، املفتشون املاليون، إطارات ٕالادارة املركزية 

ي ذلك   :صندوق الودائع ؤالامانات، أنظر 
- PAYSAN André, Finance publique, 5eme édition, Editions/ Armand Collin, Paris 1999, P, 330. 

)3(
ي  ،414- 92مرسوم تنفيذي رقم  - ر  14مؤرخ  ا، 1992نوفم م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

ي 82جريدة رسمية عدد  ر  15، صادر  ، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2101، ص، 1992نوفم
ي 09-374 ر  16، مؤرخ  ي 67، جريدة رسمية عدد 2009نوفم ر  19، صادر    .3، ص، 2009نوفم

(4)
- Bourdin Joel, Les finances communales˒ 3eme édition˒ Editions/ Economica˒ Paris˒ 2001, P, 56, 

et Voir aussi: 
 PAYSAN André, Op.cit, P, 326. 
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ر أن املشرع منح امتياز قانوني لآلمر بالصرف يتجاوز من خالله هذا الرفض ، غ-محددة قانونا
ر يدفعنا لطرح ٕالاشكالية التالية ،"التغا"يسم بـإجراء     :هذا ٔالاخ

ا إذا كان ٓالامر بالصرف يمكنه  م  ما مدى فّعالية الرقابة السابقة للنفقات ال ُيل
رة املراقب امل ائي لتأش ي؟تجاوز الرفض ال   ا

ي باعتبار أّن  رة املراقب املا ى تأش ي أوال تسليط الضوء ع ى هذه ٕالاشكالية ينب لإلجابة ع
ام تخضع لها ح ُيسمح بصرفها  ولكن  ،)محور أول (مختلف مشاريع القرارات املتعلقة باالل

ر مما ي بالتأش ائي صادر عن املراقب املا ُ له  قد ُيمنع ٓالامر بالصرف من ذلك بسبب رفض  ُيِج
      ).محور ثان(تجاوز ذلك عن طريق إجراء التغا 

    
ي: املحور ٔالاول  رة املراقب املا ام بالنفقات لتأش   حتمية خضوع مشاريع قرارات الال

ا، ا وسالمة إجراءا ام بالنفقة وشرعي ى صحة الال رة دليال مبدئيا ع ي  ُتعّد التأش و
ى القوة  ر تحوز ع ي تجعل ٔالاعمال الخاضعة للتأش ي يد املراقب املا بمثابة وسيلة قانونية هامة 

ى املحاسب العمومي ي  السماح بتنفيذها فيما بعد أو التحويل إ ر أّن ذلك )1(القانونية، وبالتا ، غ
ي املرسوم التنفيذي  ا املشرع  ، أين حدد فيه 414-92مرتبط بمجموعة من ٔالاحكام فصّل ف

ي  رة املراقب املا ي، )أوال(املجاالت الخاضعة لتأش ى املراقب املا رط ع التأكد قبل فحصها  واش
ا من وجود شروط معينة  ر عل ا  ،)ثانيا(والـتأش مع تحميله املسؤولية بمجرد تحققه من صح

ا  ر عل     ).ثالثا(والتأش
  

رة امل: أوال ى املستوى الالمركزي تعدد املجاالت الخاضعة لتأش ي ع   راقب املا
ي ضمن أحكام املرسوم  رة املراقب املا حّدد املشرع الجزائري املجاالت الخاضعة لتأش

ي الفصل الثاني 414-92التنفيذي رقم   ا،  م  ى النفقات ال يل ، املتعلق بالرقابة السابقة ع
رة"املعنون بـ  ا مش ،"شروط منح التأش اريع القرارات الخاصة بالحياة املهنية والذي يدخل ضم
ن ر ،)ب( مشاريع الصفقات العمومية واملالحق ،)أ(للموظف امات الخاصة بنفقات التسي  والال

                                                 
(1)

ي الجزائر  - ا  م  ى النفقات املل ن، الرقابة السابقة ع ي نموذجا(يزيد محمد أم ، دار بلقيس )املراقب املا
  .58، ص، 2015للنشر، الجزائر، 
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ي يمتد  ،)ج(والتجه أو الاستثمار ي هذه املجاالت أن املراقب املا ويظهر جّليا قبل التفصيل 
رة لجل العمليات املالية ي منح التأش   .اختصاصه 

  
ن  - أ  مشاريع القرارات الخاصة باملسار امل للموظف

ن  ن انطالقا من قرار التعي ي مع املشاريع املتعلقة بالحياة املهنية للموظف يتعامل املراقب املا
ى غاية التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة ، ويستث )1(ومختلف القرارات املتعلقة بالنشاط امل إ

ا مشاريع القرارات امل رقيةم ا تدخل ضمن ٕالاجراءات الداخلية لإلدارة )2(تعلقة بال ، بكو
ى قرارات )3(املستخدمة ي ح تتحول فيما بعد إ رة املراقب املا ، فكل هذه املشاريع تستوجب تأش

ى القوة التنفيذية ترتب أثر قانوني ا التأكد )4(تحوز ع ر عل ي قبل التأش ى املراقب املا ن ع ، ويتع
يمن تواف ام قانوني بينه )5(ر الشروط القانونية لذلك كاملنصب املا ى املوظف ال رتب ع ، ح ي

ن ٕالادارة املستخدمة بإنشاء عالقة قانونية معها كأن يتم توظيفه أول مرة، أو يتم تعديل  وب
رسيم   .   )6(عالقته الوظيفية املوجودة سابقا كال

ن مراقبته للجداول  ى املسار امل للموظف ي ع ي نطاق رقابة املراقب املا يدخل كذلك 
ن ملناصب  ن الشاغل ي مجرد قوائم يعّدها ٓالامر بالصرف تضم جميع أسماء املوظف ٕالاسمية، و
ي، وتّم  ى ملفات توظيفهم من طرف املراقب املا رة ع مالية والذين سبق وأن ُوِضعت التأش

م املالية قبل اختتام السنة املاليةالتكفل  م لكافة مستحقا ى )7(م بتلق رط عرضها ع ، وُيش

                                                 
(1)

-
ر، فرع ٕالادارة واملالية العامة، كلية    ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجست ي  ي، املراقب املا بورطالة ع

  .77، ص، 2014بن يوسف بن خدة، الجزائر،  1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
)2(

ا، السالف  ، يتعلق بالرقابة414-92من املرسوم التنفيذي رقم  5أنظر املادة  - م  السابقة للنفقات ال يل
  .الذكر

(3)
ي -   .79، املرجع السابق، ص، بورطالة ع
(4)

ن يزيد -   .40، املرجع السابق، ص، محمد أم
(5)

ي متابعة "، حمودي محمد: ملزيد من التفاصيل حول هذه الشروط القانونية راجع - ي  دور املراقب املا
، جامعة زيان عاشور، 02، العدد 11مجلة الحقوق والعلوم ٕالانسانية، املجلد  ،"املسار امل للموظف

  .546-542، ص، ص، 2018الجلفة، جوان 
(6)

ي  -   .79، املرجع السابق، ص، بورطالة ع
(7

  .80ص، املرجع نفسه،  -
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اية كل سنة مالية بجداول مستقلة مكونة من فصول مالية مع ذكر كل موظف  ي  املراقب املا
ى حدى، لغرض تأكده من  ي لكل موظف ع رة املراقب املا بلقبه واسمه ورتبته ورقم وتاريخ تأش

ى أن هذ م خالل تلك السنة ع ي شغلهم ملناص م  ه الجداول تحمل هذه البيانات ومدى مواصل
ي هذه الجداول  ن  ن املسجل دف بقاء املوظف انية نفس املؤسسة املستخدمة، وهذا  عاتق م

ي ا نشاط املراقب املا اية السنة املالية وال يتوقف ف ي  رة ال ت م طوال الف   .)1(يتلقون روات
ن  ي وضعية املوظف رات جديدة  انية تغ قد تطرأ عند بداية السنة املالية بعد تنفيذ امل
ى  دف الحصول ع ا تحرير جداول أصلية  ى ٓالامر بالصرف حي ي ع كاالستقالة مثال، فينب

ي، رة املراقب املا وهو إجراء ضروري باعتبارها تحمل معلومات ومستجدات جديدة كحذف  تأش
ر من مرة ...اسم موظف أو إضافة اسم موظف جديد الخ، وهذه الحاالت من املحتمل وقوعها ألك

ي بداية السنة املالية  ي حالة حدوث )أي عند فتح الاعتمادات(حسب املستجدات الوظيفية  ، و
  .  )2(ة يمكن الاستعانة بالجداول ٔالاصلية املعّدلةأي تعديالت خالل السنة املالي

       
 مشاريع الصفقات العمومية واملالحق  - ب

ى  ى مشاريع الصفقات العمومية واملالحق عن الرقابة ع ي ع تختلف رقابة املراقب املا
املجاالت ال أسلفنا ذكرها سبقا، ذلك أّن الصفقات العمومية واملالحق تخضع مسبقا لرقابة 

ذه اللجان، الل ي عضو  ى أّن املراقب املا ي التنويه إ جان الخارجية للصفقات العمومية، وينب
ى مشاريع الصفقات العمومية واملالحق ر ع ى كونه يراقب )3(ال تختص بالتأش ، باإلضافة إ

اء مهمة لجان الصفقات ي هذا الصدد بان ا، ويبدأ دوره  ا ويؤشر عل م  وتعد  ،)4(النفقات املل
رته أيضا وال مجال له  ي عليه منح تأش ي، وينب ى املراقب املا رة هذه اللجان إجبارية ع وتعد تأش

                                                 
(1)

  .80ص، املرجع نفسه،  -
(2)

  .81ص، املرجع نفسه،  -
(3)

ي 381-11من املرسوم التنفيذي رقم  )4املطة ( 10املادة  أنظر - ر  21، مؤرخ  ، يتعلق بمصالح 2011نوفم
ي 64املراقبة املالية، جريدة رسمية عدد  ر  27، صادر    .19، ص، 2011نوفم

(4)
ي عباس - ر، تخصص صاد ى صفقات الجماعات املحلّية، مذكرة لنيل شهادة املاجست ، الرقابة القبلية ع

  .126، ص، 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، القانون ٕالاداري املعمق
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ي حالة وجود مخالفات تشريعية ي هذا )1(لرفض ذلك إال  ، وهذا ما يجعل من دوره ثانويا 
ى مشاريع الصفقات العمومية واملالحق   .املجال ويحد من فعالية الرقابة ال يباشرها ع

ام مّدعم بسند طلب أ ى كل ال ي ع رة املراقب املا خضع املشرع الجزائري كذلك لتأش
والفاتورات الشكلية والكشوف ومشاريع العقود عندما ال يتعدى املبلغ املستوى املحدد من قبل 

  . )2(التنظيم املتعلق بالصفقات العمومية
ي إال بعد  ى أّن مشاريع املالحق لم يتم إخضاعها للرقابة السابقة للمراقب املا تجدر ٕالاشارة إ

، املتعلق 414- 92، املُعِدل واملُتِمم للمرسوم التنفيذي رقم 374-09إصدار املرسوم التنفيذي رقم 
ر ذلك بمثابة نقطة إيجابية ُتح ا، ويعت م  َسب للمشرع بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

، لكون أن مالحق الصفقات العمومية تعد بمثابة املجال الخصب لتبديد املال )3(الجزائري 
  .     )4(العام

 
ر والتجه أو الاستثمار  -  ج امات الخاصة بنفقات التسي  الال

ى املستوى  تعّد  ي ع رة املراقب املا امات من املجاالت الخاضعة كذلك لتأش هذه الال
ر فه جد ضرورية باعتبارها تسمح للجماعات ٕالاقليمية  ،)5(الالمركزي  فبالنسبة لنفقات التسي

ا النفقات   ن م ى صنف ي متشعبة ومتعددة، بحيث يمكن تقسيمها إ ر مصالحها، و بتسي
ن الخدمات -السوسيو ى تحس دف إ ي نطاقها النفقات الاجتماعية ال  اقتصادية ال يدخل 

يةالصحية، الرياضية، الث رف الخ، والنفقات املتعلقة بالتدخل الاقتصادي ...قافية، وال

                                                 
(1)

ي 247- 15رسوم الرئاس رقم من امل 196أنظر املادة  - ر  16، مؤرخ  ، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتم
ي 50العمومية وتفويضات املرفق العام، جريدة رسمية عدد  ر  20، صادر    .3، ص، 2015سبتم

(2)
ا، السالف 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  7أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .الذكر
(3)

  .من القانون نفسه 5أنظر املادة  -
)4(

ي الجزائر، مذكرة لنيل شهادة جالب عالوة - ى الصفقات العمومية قبل تنفيذها  ، نظام الرقابة ع
ر، فرع الق انون، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة املاجست

رة، بجاية،    .21، ص، 2014عبد الرحمان م
(5)

ا، السالف 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  6أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
  .الذكر
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ى تحقيق التنمية املحلية، أما الصنف الثاني يشمل  ى من خاللها إ للجماعات ٕالاقليمية ال تس
ن  النفقات ٕالادارية والتقنية املوجهة للجماعات ٕالاقليمية كالنفقات املوجهة ألجور املوظف

  .)1(ومصاريف الصيانة
ى تكوبن رؤوس أموال وتنمية ملكية الجماعات أّم  دف إ ا نفقات التجه والاستثمار فه 

ي رأس املال بعنوان  ي نطاقها نفقات التجه العمومي، نفقات املساهمة  ٕالاقليمية، ويدخل 
يئة املنشآت   .)2(الاستثمار، تسديد رأس مال القروض، ونفقات إعادة 

ر العقالني للما امات سعًيا للتسي لية املحلية وترشيد عملية ٕالانفاق خصوصا، فإن كل الال
ي، حيث  رة املراقب املا ي أيضا إخضاعها لتأش ر والتجه أو الاستثمار ينب املتعلقة بنفقات التسي
امات وتأكّده من توفر كل الشروط  ي فحص مدى شرعية هذه الال ر  ينصب دور هذا ٔالاخ

ي املادة ا ()3(املعدل واملتمم 414-92من املرسوم التنفيذي  09 القانونية الواردة  ال سنتطرق إل
ى الوثائق الثبوتية عند الاقتضاء)الحقا ام وع ى بطاقة الال رته ع   . ، ح يضع تأش

  
ي بشروط محددة: ثانيا رة املراقب املا ران منح تأش   اق

رته وجوب تأكده من توافر بعض  ي قبل وضع تأش ى املراقب املا رط املشرع الجزائري ع اش
ي أحكام املادة  ، املتعلق بالرقابة 414- 92من املرسوم التنفيذي  09الشروط املحددة حصرا 

ي الصفة القانونية لآلمر بالصرف ا، واملتمثلة  م  تامة املطابقة ال، )أ( السابقة للنفقات ال ُيل
ن ا للقوان التخصيص ، )ج( توفر الاعتمادات واملناصب املالية، )ب( والتنظيمات املعمول 

ي الوثائق املرفقة، )د( القانوني للنفقة ام للعناصر املبينة  ووجود ، )ه( مطابقة مبلغ الال
رات وٓالاراء املسبقة من طرف السلطات ٕالادارية املؤهلة قانونا لذلك    ) .و(التأش

                                                 
)1(

ي النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، استقاللية الجمبرازة وهيبة - اعات املحلية 
ي وزو،  ، 2017ي العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت

  .321ص، 
)2(

ي 10-11من القانون رقم  198أنظر املادة  - جريدة رسمية عدد  ، يتعلق بالبلدية،2011جوان  22، مؤرخ 
ي 37   . 4، ص، 2011جويلية  3، صادر 

)3(
ا، 414- 92من املرسوم التنفيذي رقم  9أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .السالف الذكر
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وذلك من خالل التأكد من كونه مؤهال بصفة قانونية : ة القانونية لآلمر بالصرفالصف  - أ
ي من وجود  ام بالنفقة، وذلك لن يتم إال من خالل تحقق املراقب املا للقيام بتنفيذ عملية الال
ام  الدمغة الخاصة بالهيئة املنفذة للعملية، وكذا توفر مجموعة من املعلومات ببطاقة الال

ى مبلغ العملية الخاصة ب ي لقبه، اسمه، صفته، توقيعه، باإلضافة إ اآلمر بالصرف، املتمثلة 
 .)1(مشار إليه بالحروف ؤالارقام

ا -ب ن والتنظيمات املعمول  بغض النظر عن تقييم مدى مالئمة : املطابقة التامة للقوان
ي هذه الحالة بمراقبة مدى صحة  النفقة ال تبقى من مهام ٓالامر بالصرف، ي  يقوم املراقب املا

ا من طرف ٓالامر بالصرف م  ، بالتأكد من عدم مخالفة البيانات )2(وقانونية النفقة املل
ام لتلك املحددة من قبل وزير املالية بموجب قرار، وهذا  ي بطاقة الال والشكليات الواردة 

، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 414-92لتنفيذي رقم من املرسوم ا 08استناد ألحكام املادة 
ا م   .)3(ال يل

ال ترتبط بالرخصة القانونية ال تسمح لألعوان  :توفر الاعتمادات واملناصب املالية - ج
ن بتنفيذ النفقة، ي حدود  املكلف ي املفتوح  ى الاعتماد املا وهذا ما يسمح لآلمر بالصرف الاستناد إ

ر املستحقة  انية املخصصة لذلك الغرض، أو بعبارة أخرى تجنب الاعتمادات والديون غ  . )4(امل
ي من تغطية كل اعتماد مفتوح نفقة : التخصيص القانوني للنفقة - د كد املراقب املا

ّ
ي تأ ينب

ر مخصصة له، بعبارة أخرى يمنع هذا املبدأ تثقيل نفقة  معينة، وعدم تغطية اعتماد ما نفقة غ
ى اعتمادات مفتوحة لتغطية صنف آخر من النفقات  .)5(ما ع

                                                 
)1(

ي بالل وزريق كمال - ي"، عوا ي لدى البلديات ملراقبة الصفقة العمومية  ظل  مجال تدخل املراقب املا
، مجلة الحقوق "يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 247-15املرسوم الرئاس 

  .520، ص، 2018، جامعة زيان عاشور، الجلفة، )02( 34، العدد الاقتصادي 02والعلوم ٕالانسانية، املجلد 
)2(

انية الدور والفعالية،سكوتي خالد - ى امل ي العلوم،  ، ٔالاجهزة الرقابية ع أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
  .68، ص، 2018تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

  

)3(
ي - ى ما ي ي املواد ": حيث تنص هذه املادة ع امات، املبينة  رتب عن أشكال الال إعداد  أعاله، 7و 6و 5ي

انية ام املالئمة، بحدد نوعها الوزير املكلف بامل   .ٓالامر بالصرف الستمارة الال
ام هذه بجميع ٔالاوراق الثبوتية للنفقات   ".    ترفق استمارة الال

)4(
ن يزيد  -   .26، املرجع السابق، ص، محمد أم

)5(
ي -   .   18، املرجع السابق، ص، بورطالة ع
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ي الوثائق املرفقة - ه ام للعناصر املبينة  ي مختلف : مطابقة مبلغ الال رة  وتتمثل هذه ٔالاخ
ن موظف(وثائق ٕالاثبات املختلفة  ال يرفقها ٓالامر بالصرف ) الخ...، أو صفقة عموميةكقرار تعي

ي بطاقة  ي الذي يتأكد من مدى مطابقة املبالغ املذكورة  ام ويمنحها للمراقب املا مع بطاقة الال
ي هذه الوثائق املرفقة ام مع الواردة    .)1(الال

رات وٓالاراء املسبقة من طرف السلطات ٕالادارية املؤ  - و : هلة قانونا لذلكضرورة وجود التأش
رات لجان الصفقات  ام بالنفقات الخاصة بالصفقات العمومية الخاضعة لتأش يتعلق ذلك باالل
ا إلزامية له كما سلف  ي التأكد من وجودها بكو ى املراقب املا ي ع العمومية املختصة، ال ينب

 .)2(ذكره سابقا
ا م  ى النفقات املل ي ع ام والوثائق  تتوج رقابة املراقب املا ى بطاقة الال رة ع بوضع التأش

ي أجل أقصاه )3(الثبوتية ، وهذا بعد الفحص والتأكد من استيفاء الشروط السالفة الذكر 
ن عليه رفض منح )4(أيام) 10(عشرة  ر قانونية، فيتع امات غ ي أّن الال ن للمراقب املا ، أّما إذا تب

                                                 
)1(

ى تنفيذ النفقات العمومية، ركاب أمينة - ي ع مجلة جيل ٔالابحاث القانونية املعمقة،  ،"رقابة املراقب املا
، طرابلس، لبنان، مارس  ى 66- 65. ، ص، ص2016العدد ٔالاول، مركز جيل البحث العلم ، مقال منشور ع

ي روني التا   :املوقع ٕالالك
http://jilrcmagazines.com/wpcontent/uploads/2014/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8
%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%
D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%

A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%

11.pdf-D8%AF ،)ر  13: تم الاطالع عليه يوم       .)2019سبتم
)2(

ي 247- 15رسوم الرئاس رقم امل من 196أنظر املادة  - ر  16، مؤرخ  ، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتم
  .العمومية وتفويضات املرفق العام، السالف الذكر

)3(
ا، 414- 92من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة  أنظر  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .السالف الذكر
)4(

ا، 414-92من املرسوم التنفيذي رقم   14تنص املادة   - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
ي ى ما ي ام ال يقدمها ٓالامر بالصرف، يجب أن تدرس وتفحص ملفات الا": السالف الذكر ع ل

ي أجل أقصاه عشرة    ".  أيام) 10(والخاضعة للرقابة السابقة، 
ي أجل عشرة : تنويه* ام  ي دراسة وفحص ملفات الال ي  ي هذه املادة املراقب املا ) 10(ألزم املشرع الجزائري 

ي عن أيام،  لكن ر هذه املادة إشكاال ال ُيعرف كيفية مواجهته وهو ماذا لو لم يوضح املراقب املا رأيه سواء  تث
رة أم رفضه لذلك؟ ى منح التأش ر ذلك موافقَة ع رة أو رفضه طيلة هذه املدة ؟، أُيعت   .بقبوله منحه للتأش
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ائية رة إما بصفة مؤقتة أو  ر دون تعليل )1(التأش ي رفض التأش ي ٔالاجل (، وال يحق للمراقب املا
ي استعمال سلطته) املذكور أعاله   .)2(وإال ُعّد ذلك تعسفا 

  
رة: ثالثا ي عند منح الـتأش   بحث مستويات مسؤولية املراقب املا

ى النفقات ال ا عند رقابته ع ي مسؤوال عن كل التجاوزات ال يرتك  يعّد املراقب املا
ا، وهذا أمر منطقي بالنظر للدور املهم الحساس الذي يباشره لهذا وجب ترسيخ نوع من  م  ُيل
ي إما  ى دوره الرقابي، وعليه قد تكون مسؤولية املراقب املا الصرامة لتحقيق الفعالية ع

  ).   ج(أو ح جنائية  ،)ب(أو إدارية  ،)أ(شخصية 
  

ي -أ  املسؤولية الشخصية للمراقب املا
ي املادة  ، )3(414-92من املرسوم التنفيذي رقم  31تطّرق املشرع الجزائري لهذه املسؤولية 

ي ى ما ي ر مجموع املصالح ": حيث نصت ع ي مسؤوال شخصيا عن س يكون املراقب املا
رات ال يمنحها ومذكرات الرفض ال ُيبلغها ى التأش   ".الخاضعة لسلطته وع

ر ى أّن هذه املادة تم تعديلها وتتميمها سنة  نش ، أين كّيف املشرع الجزائري بصفة 2009إ
ا  ي السابق"شخصية"صريحة هذه املسؤولية بأ يل بذلك الغموض الذي كان واردا  كما ، ، ل

ي أيضا املسؤولية عن مذكرات الرفض ال يبلغها  ى تحميل املراقب املا تطرق هذا التعديل إ
املتعلق بمجلس املحاسبة، املعدل  20-95من ٔالامر   88لك مع ما نصت عليه املادة ليتالئم ذ

ر  ي مجال تسي ى سبيل الحصر الحاالت املخالفة لقواعد الانضباط  واملتمم، ال حددت ع
ي هذا املقام الحاالت  منا  ا، و انية واملالية وال يمكن ملجلس املحاسبة أن  يعاقب عل امل

                                                 
)1(

ن  - ي املادت ى التوا ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 414- 92من املرسوم التنفيذي رقم  12و 11أنظر ع
ا، السالف الذكر م    .ال يل

)2(
ن يزيد -   .58، املرجع السابق، ص، محمد أم

)3(
ا، السالف 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  31املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .الذكر
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رات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية املتعلقة  ر املؤسس للتأش بالرفض غ
رات املمنوحة خارج الشروط القانونية   .)1(أو التأش

ي حدود الاختصاصات املَُفّوضة  ي املساعد  ينتقل عبء املسؤولية الشخصية للمراقب املا
ي واملتعلقة بذات الاختصاص،  رات ال له من طرف املراقب املا أي ٔالاعمال ال يباشرها والتأش

  .  )2(ُيسلمها بعنوان الرقابة املسبقة
  

ي -ب  املسؤولية ٕالادارية للمراقب املا
ي هذا النوع من املسؤولية بكونه موظفا وليس بصفته عونا  ى عاتق املراقب املا يقع ع

ى املراقب املا ي ع ا ح ال يتحّمل محاسبيا، وعليه فمن أبرز املخالفات ال ينب ي تجن
ر  مسؤوليته ٕالادارية نجد تلك ال ُتَصنف كأخطاء من الدرجة الثالثة من أهمها التحويل غ
القانوني للوثائق ٕالادارية، إخفاء املعلومات ذات الطابع امل ال من واجبه تقديمها خالل تأدية 

أخرى صنفها املشرع كأخطاء من الدرجة الخ، و ...مهامه، ، إفشاء أو محاولة إفشاء ٔالاسرار املهنية
ن الوظيفة ال  ر الحسن للمصلحة، الجمع ب ى الس الرابعة كإتالفه لوثائق إدارية قصد ٕالاساءة إ

  .)3(الخ...يشغلها ونشاط مربح آخر
  

                                                 
)1(

ي 20- 95من ٔالامر رقم  )7املطة ( 88تنص املادة  - ، يتعلق بمجلس املحاسبة، 1995جويلية   17، مؤرخ 
ي 3، ص، 39جريدة رسمية عدد  ، مؤرخ 02-10، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1995جويلية   23، صادر 

ي 50، جريدة رسمية عدد 2010أوت  26ي  ر  1، صادر  ي4، ص، 2010سبتم ى ما ي ر مخالفات " : ، ع تعت
انّية واملالّية، ٔالاخطاء أو املخالفات ٓالاتي ذكرها عندما تكون خرقا لقواعد  ر امل ي مجال تسي الانضباط 

ر ٔالاموال العمومّية أو الوسائل  ى استعمال وتسي صريحا لألحكام الّتشريعّية والتنظيمّية ال تسري ع
يئة عمومّية   .املاّدّية وتلحق ضررا بالخزينة العمومّية أو 

ىيمكن امل ي هذا ٕالاطار أن يعاقب ع رات أو العراقيل الّصريحة  -7:...جلس  ر املؤّسس للّتأش الّرفض غ
رات املمنوحة خارج الّشروط القانونّية   ".  من طرف هيئات الّرقابة القبلّية أو التأش

)2(
ا،  ،414-92من املرسوم التنفيذي رقم  32أنظر املادة  - م  يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .السالف الذكر
)3(

ي 03-06من ٔالامر رقم  181و 180، 49، 48أنظر املواد  - ، يتضمن القانون 2006جويلية  15، مؤرخ 
ي 46ٔالاساس العام للوظيفة العمومية، جريدة رسمية عدد    .3، ص، 2006جويلية  15، صادر 
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ي - ج   املسؤولية الجنائية للمراقب املا
ي املسؤولية الجنائية أو الجزائية بسبب  قيامه بفعل مجرم قانونا أو يتحّمل املراقب املا

ر، وعليه  ي إطار أداء دوره الرقابي السيما عند التأش امتناعه عن القيام بفعل ملزم به قانونا 
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم، عدة جرائم  01-06تضمن القانون رقم 

ي بكونه موظفا، و  باعتبار أّن موضوع بحثنا ال يسمح تستوجب املسؤولية الجزائية للمراقب املا
ي مجال  ررة  ر امل ي الامتيازات غ ى أهمها وتتمثل  ر فقط إ للتطرق بالتفصيل لها، ارتأينا أن نش
ي مجال الصفقات العمومية، استغالل النفوذ، إساءة استغالل  الصفقات العمومية، الرشوة 

  .  )1(الخ...الوظيفة، وعدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات
       

ي: املحور الثاني رة املراقب املا ائي لتأش   إشكالية اعمال التغا بعد الرفض ال
ٕالاجراء القانوني الذي يقوم به ٓالامر ": بأنه "Passer outre"ُيعّرف إجراء التغا 

ي مسار صرف النفقة، ائي للمراقب املا ى أن  بالصرف وبموجبه ال يوقف الرفض ال ع
 .)2("يّتحمل ٓالامر بالصرف املسؤولية الكاملة

ر  ي للتأش وعليه، يمكن القول أّن إجراء التغا الذي يقدمه ٓالامر بالصرف للمراقب املا
ى  ر الذي يقوم به ٓالامر بالصرف إ ى حد بعيد التسخ ى النفقة تحت مسؤوليته يشبه إ ع

  . )3(املحاسب العمومي لصرف النفقة تحت نفقته
ائي من املراقب  ى تعريف إجراء التغا فإن ٓالامر بالصرف ملزم بتلقي رفض  بالعودة إ

ى التغا  ي ح ُيسمح له باللجوء إ ى أن يتبع عدة إجراءات محددة ملزاولته  ،)أوال(املا ع
رتب عن ذلك  وجود سلبيات  ،)ثانيا(     ).ثالثا(لكن من املحتمل أن ي

                                                 
)1(

ى التوا - ي 01-06قانون رقم من  36، و33، 32، 27، 26ي املواد أنظر ع ، يتعلق 2006فيفري  20، مؤرخ 
ي 14بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد  ، متمم باألمر رقم 4، ص، 2006مارس  08، صادر 

ي 10-05 ر 50، جريدة رسمية عدد 2010أوت  26، مؤرخ  ي أول سبتم  ، ومعدل16، ص، 2010، مؤرخ 
ي 15-11ومتمم بموجب قانون رقم  ي 44، جريدة رسمية عدد 2011أوت  2، مؤرخ  ، 2011أوت  10، صادر 

  .4ص، 
)2(

ن يزيد -   .64، املرجع السابق، ص، محمد أم
)3(

  .75، املرجع السابق، ص، سكوتي خالد -
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ائ: أوال ي إلعمال اجراء التغاحتمية الرفض ال رة املراقب املا رر ملنح تأش   ي امل
ر الرفض ام كافيا ملباشرة ٓالامر  ال ُيعت ى بطاقة الال رته ع ي بوضع تأش ائي للمراقب املا ال

ى أسباب هذا الرفض، فهناك من ٔالاسباب ال تج  ي العودة إ بالصرف إجراء التغا إّنما ينب
ى التغا لآلمر بالصرف اللجوء  وهناك أسباب أخرى تجعل من مباشرة هذا ٕالاجراء أمرا  ،)أ(إ

    ).ب(مستحيال 
  

ائي املمكنة إلجراء التغا -أ  حصر أسباب الرفض ال
أجاز املشرع الجزائري لآلمر بالصرف بإجراء التغا تحت مسؤوليته نيابة عن املراقب 

ر حو  ائي من هذا ٔالاخ ي حالة الرفض ال ي  ن املا ي أحكام املادت امات الواردة  من  7و 6ل الال
ي مضمون  414-92املرسوم التنفيذي  ائي، ولقد حدد املشرع أسبابه  إذا كانت محل رفض 

ي 12املادة    : من نفس املرسوم، واملتمثلة 

ا،  - ن والتنظيمات املعمول  ام للقوان راح الال  عدم مطابقة اق

  ،أو املناصب املالية عدم توفر الاعتمادات -

ي مذكرة الرفض املؤقت - رام ٓالامر بالصرف للمالحظات املدونة   .)1("عدم اح
ائي موضوعية، خالفا لحاالت  بالقراءة املتأنية لهذه الحاالت، فإن أسباب الرفض ال

رة ر جوهرية،)2(الرفض املؤقت ملنح التأش ُيعطى من خاللها  ، ال تعد بمثابة مخالفات شكلية وغ
ام  ى أن يقوم بإعادة بطاقة الال لآلمر بالصرف فرصة تعديل وتصحيح ٔالاخطاء الواردة، ع

                                                 
)1(

ي املادة  - يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  ،414-92من املرسوم التنفيذي رقم  12هذه الحاالت محصورة 
ا، السالف الذكر م    .ال يل

)2(
ي أحكام  - ي تلك ال حصرها املشرع الجزائري  رة املراقب املا يدخل ضمن حاالت الرفض املؤقت ملنح تأش

ي  11املادة    : من املرسوم نفسه واملتمثلة 
ام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح، - راح ال   اق
  انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية املطلوبة، -
ي الوثائق املرفقة -   .نسيان بيان هام 
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ي وفحصها من جديد والتأكد من عدم وجود  والوثائق الثبوتية محل التصحيح للمراقب املا
رة ر بمنح التأش ي ٔالاخ   .)1(مخالفات ليقوم 

ى أن املشرع الجزائر  ر أيضا إ ي بتعليل كل أسباب الرفض لآلمر كما نش ي ألزم املراقب املا
ى ذكره كل  ر، إضافة إ ى رفضه التأش بالصرف بتبيان كل املالحظات املستنتجة ال أدت إ
رة، وتعد هذه املذكرات بمثابة سند هام لآلمر  ي رفضه ملنح التأش مراجع النصوص املعتمدة 

ا مستقبال أثناء الال ي القيام بالتبليغ بواسطة بالصرف لالعتماد عل ى املراقب املا ن ع ام، ويتع
ائي مع إرفاق ذلك بتقرير مفصل لوزير املالية، ليقوم هذا  نسخة من امللف محل الرفض ال
ي حالة اعتباره أن أسباب  ي، وذلك  ائي الصادر عن املراقب املا ي الرفض ال ر بإعادة النظر  ٔالاخ

ر مؤسسة قان ائي غ   .)2(ونارفضه ال
ي  ي هذا الصدد عن امكانية اعتبار وزير املالية أن أسباب رفض املراقب املا ُيثار الاستفهام 
ا مؤسسة قانونا، هذا يجعلنا نتسائل أيضا عن موقف ٓالامر بالصرف من ذلك،  رة أ ملنح التأش

دف الا ام بالنفقة بعبارة أخرى ما هو ٕالاجراء القانوني الذي سيقوم ٓالامر بالصرف مباشرته  ل
ي ؟ ائي للمراقب املا ى )3(أمام الرفض ال " التغا، هنا بإمكان ٓالامر بالصرف اللجوء إ

"Passer outre" ي ائي الصادر عن املراقب املا   . )4(لتجاوز الرفض ال
  
  
  

                                                 
)1(

ي -   .  114-113، املرجع السابق، ص، ص، بورطالة ع
)2(

ا، 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  13أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
  .السالف الذكر

)3(
ي -   .   121، املرجع السابق، ص، بورطالة ع

)4(
ا، 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  18تنص املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

ي ى ما ي ام بالنفقات املنصوص ": السالف الذكر، ع ائي لالل ي حالة الرفض ال يمكن ٓالامر بالصرف، 
ن  ي املادت ا  هذا املرسوم، أن يتغا عن ذلك وتحت مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به  من 7و 6عل

انية   .الوزير املكلف بامل
ي أو رئيس املجلس  ى الوزير أو الوا يرسل امللف الذي يكون موضوع التغا مباشرة حسب كل حالة، إ

   ".   الشع البلدي
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ائي املستحيلة لحصول التغا  -ب  حصر أسباب الرفض ال
رتبة منه، ذلك أّن  ائي من حيث النتائج امل ر إجراء التغا أخطر من الرفض ال يعت
ى ٓالامر  تخويل ممارسته لآلمر بالصرف قد تجعله يتحمل مسؤولية جسيمة، لذلك يستحيل ع

ا املادة  ي بعض الحاالت املحددة حصرا، أورد ى هذا ٕالاجراء  ي  19بالصرف باللجوء إ من 
ي ،)1(414-  92ذي املرسوم التنفي ى ما ي    :وال تنص ع

ي املادة  ال يمكن" ، املنصوص عليه  ائي ُيعلن  18حصول التغا ي حالة رفض  أعاله 
  : عنه بالنظر ملا يأتي

 صفة ٓالامر بالصرف، -

 عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها، -

ي التنظيم املعمول به،  - ا  رات أو ٓالاراء املسبقة املنصوص عل  انعدام التأش

ام،  -  انعدام الوثائق الثبوتية ال تتعلق باالل

دف إخفاء إما تجاوزا لالعتمادات وإما تعديال   - ام،  ر القانوني لالل التخصيص غ
انية ي امل  .لها أو تجاوزا ملساعدات مالية 

ى كون هذه  يتضح   ي هذه الحاالت يعود إ من هذه املادة أّن استحالة إجراء التغا 
ي  ر، وال ينب ى تفس ي نطاق القواعد املالية ال ال تحتاج إ ا قانونا، وتدخل  رة منصوص عل ٔالاخ

ا ا أو ح القياس عل ى ٓالامر بالصرف مخالف   . )2(ع
  
  التغا ٕالاجراءات املُتبعة التخاذ مقرر : ثانيا

ائي ملباشرة إجراء التغا من  رط املشرع الجزائري صدور مذكرة رفض  عالوة عن اش
ي ملزمان أيضا باتباع ر رفقة املراقب املا ر أخرى  قبل ٓالامر بالصرف، فإن هذا ٔالاخ إجراءات وتداب

ي املرسوم التنفيذي  ا  ا،  414- 92منصوص عل م  املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال ُيل
ذه ٕالاجراءات يعود لكون أّن إجراء التغا يتسم بنوع من  ام  ولّعل السبب من الال

                                                 
)1(

  .من من املرسوم نفسه 19املادة  -
)2(

ي -   .   122املرجع السابق، ص،  ،بورطالة ع



ISSN : 7380-2602   

אאאא 

 2019-02، العدد 03املجلد 
ي هاني ي: إجراء التغاجعفر، حشالف  ،أونا رة املراقب املا ائي لتأش  .247-226. ص ص، وسيلة لتجاوز قرار الرفض ال

 

 242

ى ٓالامر بالصرف  ي ع ذا ٕالاج –الخصوصية، لذلك ينب تقديم مقرر  -راءبكونه املُطِالب 
ي  رة ٔالاخذ بالحسبان عليه  ،)أ(التغا للمراقب املا ر بعدها بوضع تأش     ).ب(ليقوم هذا ٔالاخ

  
ي  - أ  وجوب تقديم ٓالامر بالصرف مقرر التغا للمراقب املا

ى التغا إال عند وجود مذكرة  ي باللجوء إ ال يمكن لآلمر بالصرف مطالبة املراقب املا
ائية  ي إعطاء  - أسلفنا ذكره سلفا كما- رفض  وبتحقق هذا الشرط ومحاولة من ٓالامر بالصرف 

ن ى أن )1(املشروعية للنفقة ال تم اعتبارها مخالفة للقوان ي اتخاذ مقرر التغا ع ، يشرع 
ى  ي ذلك وإرساله إ ررة ملباشرة هذا ٕالاجراء وتحمل مسؤوليته الكاملة لوحده  يتضمن أسباب م

ي املراقب املا ، و انية بمقرر التغا ي، كما ُيلَزم ٓالامر بالصرف كذلك إعالم الوزير املكلف بامل
ى الوزير أو  الوقت نفسه يقوم بإرسال امللف الذي يكون موضوعه التغا حسب كل حالة إ

ي أو رئيس املجلس الشع البلدي املع   . )2(الوا
ي ى أّن املشرع الجزائري لم يكن  السابق ُيلزم ٓالامر بالصرف بإرسال امللف  تجدر ٕالاشارة إ

ى رئيس املجلس الشع البلدي إذا اقت ٔالامر ذلك، إال بعد  الذي يكون موضوعه التغا إ
، أين 374- 09، بموجب املرسوم التنفيذي 2009سنة  414-  92تعديل وتتميم املرسوم التنفيذي 

ي انية البلدية لرقابة املراقب املا   . )3(أخضع م
ى أحكام املرسوم التنفيذي رقم نُ  ، املتعلق 414-92لِفت عناية القارئ الكريم، أنه بالعودة إ

ا، لم يحدد املشرع الجزائري فيه نموذجا موحدا ملقرر  م  بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
ى مجموعة من البيانات املهمة كموضوع  رض أن يحتوي ع ر ُيف ر أّن هذا ٔالاخ ، غ التغا

، رقمه، تسمية ٓالامر بالصرف، السنة املاليةا دف تسهيل الاطالع عليه من ...لتغا الخ، 
  .مختلف ٔالاطراف

  
   

                                                 
)1(

ن يزيد -   .71، املرجع السابق، ص، محمد أم
)2(

ا، 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  18أنظر املادة - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
  .السالف الذكر

)3(
  .من املرسوم نفسه 2أنظر املادة  -
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رة ٔالاخذ بالحسبان   - ب ى تأش  حصول مقرر التغا ع
رة ٔالاخذ بالحسبان  ي بوضع تأش ي ملقرر (يختص املراقب املا بمجرد تسلم املراقب املا

ى رقم التغا وتاريخه )التغا من قبل ٓالامر بالصرف رة )1(مع اشارته إ ، وتوصف هذه التأش
رتب  رئ نفسه عن أيه مسؤولية ت ي ي ا تجعل املراقب املا ر عادية، لكو ا من نوع خاص وغ بأ

  .)2(عن هذا ٕالاجراء وتحميلها كاملًة لآلمر بالصرف
ي حالة مباشرة إجراء ا ي ال يتحمل املسؤولية  لتغا إال َقبول مباشرة رغم أن املراقب املا

رة  ي لتأش رته، هذا ما يدفعنا للتساؤل عن سبب إصدار املراقب املا رن بوضع تأش هذا ٕالاجراء مق
ي بقائه  ٔالاخذ بالحسبان لقبول التغا رغم عدم تحمله لتبعاته؟، إّن الِعلة من ذلك تكمن 

ا وا م  ي البطاقات املحاسبية دوما بدراية تامة باملبالغ املتعلقة ٕالانفاق املل لرصيد املتبقي 
  .  )3(بذلك

ام الذي  رة ٔالاخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الال ي بعد تأش ى املراقب املا ي ع ينب
انية مع إرفاقها بتقرير مفصل ى الوزير املكلف بامل ، إ رض أنه )4(كان موضوع التغا ، الذي ُيف

ى علم بملف التغا باعتبار أن ٓالا  ، )5(مر بالصرف قد سبق وأن أعلمه بذلك سلفا بمقرر ع
ي  ى املؤسسات املتخصصة  انية بدوره بإرسال نسخة من ذلك امللف إ ليقوم الوزير املكلف بامل

ي التنويه إليه أن املشرع الجزائري لم يحدد بالضبط هذه )6(رقابة النفقات العمومية ، وما ينب
ي نطاق هذه املؤسسات  املؤسسات املتخصصة، ومن دون شك يدخ ل مجلس املحاسبة 

ى   .   )7(بالدرجة ٔالاو
  
  

                                                 
)1(

  .من املرسوم نفسه 20أنظر املادة  -
)2(

ي -   .123، املرجع السابق، ص، بورطالة ع
)3(

ي عباس -   .131، املرجع السابق، ص، صاد
)4(

ا، 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  21أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
  .السالف الذكر

)5(
ى ذلك  -   )..من املرسوم نفسهمن  18/2أنظر املادة (سبق ٕالاشارة إ

)6(
  .من املرسوم نفسه 22أنظر املادة  -

)7(
ن يزيد -   .71، املرجع السابق، ص، محمد أم
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  ي ٓالاثار السلبيات املحتملة من لجوء ٓالامر بالصرف للتغا: ثالثا
ي تفادي تعطيل املشاريع التنموية ولجوء ٔالامر  يرى البعض أّن إجراء التغا يساهم 

ي،  ن املراقب املا امات العالقة بينه وب بالصرف إليه سُيَجِنب حالة الانسداد ال قد تعرفها الال
ي امكانية  ى  ي غاية الخطورة تتج رتب عن ممارسة هذا ٕالاجراء نتائج  ي حقيقة ٔالامر قد ي ولكن 

ى التس ره سلبا ع ر العقالني للمالية املحليةتأث ى الحد من )أ(ي ى كونه قد يؤدي إ ، باإلضافة إ
ي    ). ب(فّعالية الرقابة املمارسة من طرف املراقب املا

  
ر العقالني للمالية املحلية   - أ ي التسي ر اجراء التغا    إمكانية تأث

حل استثنائي إّن منح املشرع الجزائري لآلمر بالصرف إمكانية لجوئه ألسوب التغا ك
ي أن يكون ذريعة  بادعاء تحقيق املصلحة العامة وعدم تعطيل عجلة التنمية املحلية، ال ينب
ا ضمن تدرج القواعد القانونية، إذ أّن هذا ٕالاجراء ال  ملخالفة القواعد القانونية أيا كانت مكان

ي ي حقيقة ٔالامر ترشيد ٕالانفاق املح   . يضمن 
انيات البلد ن 2009يات سنة تّم إخضاع م ن املال ي خطوة  ،)1(للرقابة القبلية للمراقب و

ر  ن وتسي إيجابية وإجراء جد جوهري، باعتبار أّن البلدية ٔالاقرب لتجسيد حاجيات املواطن
م ي ضعف مستوى )2(شؤو ، حيث تّرتب عن ذلك اكتشافهم لحقائق مذهلة تتعلق أساسا 

ي تقنيات املحا ي البلديات  ي النصوص القانونية أغلبية مسؤو سبة العمومية، وعدم تحكمهم 
ام بالنفقات )3(الخاصة بسالمة وشرعية ٕالانفاق ، هذا ما قد جعل معظم املشاريع املتعلقة باالل

ائية، مما يجعل ٓالامرين بالصرف قد  ا بصفة  ر عل ي للتأش ُتَقابل بالرفض من طرف املراقب املا
م الكاملة،  يقررون تجاوز هذا الرفض عن طريق التغا لصرف النفقات تحت مسؤولي

يد من امكانية  وحسب اعتقادنا فرغم تقييد هذا ٕالاجراء بشروط محددة ملمارسته إال أّنه س

                                                 
)1(

ا، 414- 92من املرسوم التنفيذي رقم  2أنظر املادة  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل
  .السالف الذكر

(2)
- RAHMANI Chérif, les finances des communes Algériennes, 4eme édition, Editions/ Casbah, 

2002, Alger, 2002, P, 13. 
)3(

ي الجزائرموفق عبد القادر - ى البلدية  دراية تحليلية ونقدية، أطروحة لنيل شهادة : ، الرقابة املالية ع
ر، جامعة الحاج لخضر، ر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي ي علوم التسي  الدكتوراه علوم 

  .156، ص، 2015باتنة، 
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ي بسبب السياسة املنتهجة من قبل أغلب ٓالامرين بالصرف، فبدال من  ي املح ر املا ضعف التسي
ي مجال املحاسبة العموم ى النصوص القانونية أن يقوموا بالتكوين  ية وكذا اطالعهم املستمر ع

ي من دون أخطاء  وتسهيل مهمته،  ام بالنفقات للمراقب املا املرتبطة بذلك لتقديم مشاريع لالل
ي غالبية ٔالاحيان إلجراء التغا بحجة عدم  ي، يسعون  ي ترشيد ٕالانفاق املح واملساهمة 

  . تعطيل املشاريع التنموية
ى إخضاع البلديات للرقابة السابقة إّن من أهم ٔالا  سباب ال دفعت باملشرع الجزائري إ

ا بسبب ظاهرة تجاوز الاعتمادات، ولكن رغم ذلك بإمكان إيجاد  انيا ي هو عجز م للمراقب املا
ي عن طريق تجاوز  رب من رقابة املراقب املا ثغرة أخرى من قبل ٓالامر بالصرف للتملص وال

يهذ) التغا(رفضه  ى املستوى املح   .  ا ما يسمح املجال لتبلور ظاهرة الفساد ع
  

ى فعالية  - ب ر إجراء التغا ع ي إمكانية تأث  رقابة املراقب املا
ي بالصورية، رة من طرف املراقب املا ائي بمنح التأش باعتبار أن  يّتسم قرار الرفض ال

ي فعالية ذلك القرار  تجاوزه عن طريق إجراء التغا من ٓالامر بالصرف يعد بمثابة تشكيك 
ى ترشيد ٕالانفاق  ي ومساس بمصداقية نشاطه الرقابي الهادف إ وتقليل من جّدية املراقب املا

ى املال العام ي والحفاظ ع ر املعقول تجاوز قرار ُيرَفض فيه )1(املح رة ،  فمن غ ائيا منح التأش
اني للنفقة مثال ، رغم أّن جواز )2(بسبب أخطاء واردة من ٓالامر بالصرف كسوء التخصيص امل

ي يد ٓالامر بالصرف   .)3(ذلك ولهذا يوصف هذا ٕالاجراء  بكونه امتياز قانوني 
ي يجعل هذا  ائي للمراقب املا فضال عن ذلك، إّن تغا ٓالامر بالصرف عن قرار الرفض ال

رة ٔالاخذ بالحسبانٔالا  ر يتناقض مع قراره بإمكانية منحه لتأش ، وزيادة عن تجاوز قرار رفضه )4(خ
                                                 

)1(
ي النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة قادري نسيمة - ى الجماعات ٕالاقليمية  ، الرقابة ع

ي وزو،  ي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت الدكتوراه 
  .140، ص، 2017

)2(
ن يزيد -   .70بق، ص، ، املرجع السامحمد أم

)3(
ي تياب نادية - ي مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ، آليات مواجهة الفساد 

ي وزو،  ، ص، 2013العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت
173.  

)4(
  141،  املرجع السابق، ص، قادري نسيمة -
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ام محل التغا للوزير املكلف  رة فقد ُكلف بإرسال نسخة من ملف الال بمنحه للتأش
انية   .)1(بامل

  
  خاتمة

ي لجعل  رة وسيلة قانونية جد هامة يستعملها املراقب املا ُيستنتج مما سبق أّن التأش
اما بالنفقات تكتسب القوة القانونية بعد الفحص الدقيق  مشاريع القرارات املتضمنة ال
ي السماح بالتنفيذ الصحيح والسليم لعملية ٕالانفاق من  والـتأكد من توافر شروط منحها، وبالتا

ائية بسبب وجود تجاوزات طرف ٓالا  ر من ذلك بصفة  مر بالصرف، لكن قد ُيمنع هذا ٔالاخ
ي ي املشاريع ال يقدمها للمراقب املا ر قابلة للتصحيح أو الاستدراك    .واختالالت غ

ى التغا لتجاوز هذا الرفض  رغم ذلك يمكن لآلمر بالصرف وتحت مسؤوليته اللجوء إ
ائي، ولكن ممارسة هذا ٔالا  ن اتباعها إلعطاء ال رن بشروط وإجراءات قانونية يتع سلوب مق

ي، مما  ائيا عليه من قبل املراقب املا ر عليه  ام بالنفقة الذي ُرِفَض التأش الشرعية ملشروع الال
ى أّن إجراء التغا يعد بمثابة امتياز قانوني لآلمر بالصرف يحد من  ى التأكيد ع يدفعنا إ

ر العقالني للنفقات، مما يفسح فعالية الرقابة الق ي هذا ما يسمح بوجود تسي بلية للمراقب املا
ي   .املجال لتف ظاهرة الفساد املا

ي هذا  ي خطورة هذا ٕالاجراء وما قد يحمله من سلبيات القيام بإصالحات شاملة  تستد
ي ٔالاحكام املنظمة للرقابة السابقة لنفقات ال يُ  ى الشأن من خالل إعادة النظر  ا، وع م  ل

رح الحلول التالية   :  هذا ٔالاساس يمكن أن  نق

ر قابلة للتجاوز    - ائية وغ ي   .جعل قرارات املراقب املا

رة إلجراء التغا - راط الرفض املؤقت للتأش  .اش

استبعاد املراقب (تكليف ٓالامر بالصرف بالقيام بكل ٕالاجراءات املتعلقة بالتغا منفردا   -
ي ام بالنفقة من دون أخطاء ح  )املا ى تقديم املشاريع املتضمنة ال يتحرى الدقة ويحرص ع

 .جسيمة
                                                 

)1(
ا، 414- 92من املرسوم التنفيذي رقم  22املادة  أنظر  - م  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ال يل

  .السالف الذكر
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ي أخطاء  - انية املحلية لتجنيب ٓالامر بالصرف من الوقوع  ي إعداد امل ي   .إشراك املراقب املا

م  الاستناد  - ي من خالل تكوي ى مبدأ تخصص املراقب املا ي (إ كأن يكون هناك مراقب ما
ي  ر والتجه أو الاستثمار وآخر مختص  امات املتعلقة بنفقات التسي ى الال ي الرقابة ع مختص 

 ). الخ...مشاريع الصفقات العمومية واملالحق

ا عن طري  - م  رونية عصرنة الرقابة السابقة للنفقات ال يل ى ٕالادارة ٕالالك ق الاعتماد ع
 .  دف إضفاء الشفافية وتسريع إجراءات الرقابة
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