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الجامعة األردنية ومركز ربوع األقص ى للدراسات   -   د. دقس ي محمد

   )األردن(  والتدريب

 (  االمارات العربية املتحدة )جامعة الشارقة  - د. سادات محمد 

 )الجزائر( كلية الحقوق جامعة قاملة  -أ د. سامية العايب 

  )الجزائر(كلية الحقوق جامعة بسكرة  -أ د. سامية يتوجي 
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)اململكة العربية  طيبة  امعةج  - د. هاني عبد الحكيم إسماعيل صالح
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 متطلبات إيداع األبحاث للنشر والتحكيم 

 The requirements for submitting research for publication and reviewing 

 

 أن يتعلق البحث املراد نشره بأحد مجاالت الدراسات والبحوث اإلنسانية.  -1

أن يكون البحث أصيال أو مبتكرا لم يسبق نشره في كتاب أو مجلة أو ملتقى، وأن ال يكون جزءا من رسالة أو مذكرة    -2

 جامعية تمت مناقشتها. 

 أن يتصف البحث باملوضوعية وإتباع املنهج العلمي في إعداد البحوث العلمية من حيث التوثيق واإلسناد والتخريج. -3

 الصفحة األولى للبحث عنوان البحث واسم املؤلف ولقبه العلمي والجهة التي ينتمي لها.يكتب في  -4

سم    2.5بفراغات مضاعفة بين األسطر مع ترك هوامش بمقدار    (A4)سم    29.7× 21تقدم نسخة إلكترونية مقاس    -5

الخط   ونوع  مقاس  يكون  أن  على  األربعة،  الجوانب  للبحوث    Sakkal Mjallah  14من  األسطر  بين  واحدة  على مسافة 

 للغة اإلنجليزية والفرنسية.  Times New Roman 12أن يكون مقاس الخط ونوع الخط باللغة العربية، و 

6-  .
ً
 ودقيقا يكتب بلغة املقال واللغة اإلنجليزية وجوبا

ً
 يتضمن البحث أو املقال ملخصا وافيا

إحدا  -7 أو  الصياغة  تحسين  املجلة  إلدارة  البحث  يحق  لكتابة  العلمية  واملنهجية  يتوافق  بما  البحث،  على  تغييرات  ث 

 وشروط النشر في املجلة. 

 تخطر إدارة املجلة مقدم البحث بوصول بحثه.  -8

بمالحظات    -9 املؤلف  إخطار  ويتم  البحث،  مجال  في  مختصين  محكمين  إلى  تامة  بسرية  للنشر  املودع  البحث  يرسل 

 ا. املحكمين ومقترحاتهم ليأخذ به

 تلتزم إدارة املجلة بإشعار مقدم البحث بقبول بحثه أو رفضه فور إتمام إجراءات التقويم.  -10

 : ذكرها في إعداد النص املقدم للنشر االتيكما يجب أن يحترم املؤلف الضوابط  

معلومات وأفكار  ويجب أن تكون دالة على موضوع البحث، والهدف منه، ومنسجمة مع ما يراد في البحث من  املقدمة    -1

 وحقائق علمية، كما تشير باختصار إلى مشكلة البحث، وأهميته.

العرض ويجب أن يتضمن التفاصيل األساسية ملنهجية البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، وترتب املعلومات   -2

 حسب أولويتها.

 ن تكرار. النتائج والتوصيات يجب أن تكون واضحة موجزة، مع تبيان داللتها دو  -3

 للموضوع، وما توصل إليه املؤلف من نتائج، مع ذكر التوصيات واملقترحات.  -4
ً
 موجزا

ً
 الخاتمة وتتضمن تلخيصا

5-    ،
ً
باللونين األبيض واألسود، وترقيمها ترقيما متسلسال النص، وتكون  البيانية واألشكال التوضيحية في  إدراج الرسوم 

 فلها. وتكتب أسماؤها واملالحظات والتوضيح أس

، وتكتب أسمائها أعاله، وأما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول. إدراج الجداول في ال -6
ً
 نص، ترقم تسلسليا

ال توضع الهوامش أسفل الصفحة، بل في أخر املقال، كما أن املجلة ال تنشر أدوات البحث والقياس، وتقوم بحذفها    -7

 عند الطباعة. 
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 العدد  افتتاحية

من بين املجالت الرائدة التي ساهمت "  تعد " مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية      

في    بإصداراتها  واملنتظمة  باملإ املتتالية  يتعلق  ما  كل  خالل ثراء  من  والسياس ي  القانوني  جال 

والبحوث قدمها  املستحدثة    الدراسات  من    األساتذةالتي  مختلف  ومن    )الجزائر(والباحثون 

 . الدول 

العدد         فإن  املنطلق،  هذا  املجلد    01   ومن  التسلسلي      07من  يمثل 13)العدد   والذي   )

هو بمثابة ثمرة  و   ،ASJPللمجالت العلمية    عبر البوابة الوطنية   صدرالذي  للمجلة  األول  العدد  

ته منجزات علمية حديثة للباحثين من  يضم في طيا  ، حيثعمل جاد من طرف هيئة التحرير

وهي أعمال من شأنها أن تثري   واألجنبية،مختلف الجامعات الوطنية والدولية باللغتين العربية  

ي الذي هو بحاجة ماسة ملثل هذه الدراسات من أجل مواكبة  )الجزائر(وتفيد املشرع    ،املكتبة

في   الحاصل  القانونياملالتطور  املقارنة  و   جال  مختلف  االنظمة  ملعالجة  دوما  تسعى  التي 

املخابر  من خالل  والحكومات  والدول  االفراد  بين  واملعامالت  بالعالقات  تتعلق  التي  الظواهر 

 القانونية. 

برج         جامعة  الحقوق  كلية  عن  الصادرة  والسياسية  القانونية  للدراسات  البيبان  مجلة  إن 

تثمن   مابوعريريج  علمية   كل  أبحاث  من  الشروط  يصلها  تتحقق  عندما  لنشرها  وتسعى   ،

الراغبين   املطلوبة، وبهذا الصدد  واملنهجية   العلمية الباحثين األكاديميين  إلى كل  أجدد دعوتي 

وإثراءها، وترسل املساهمات عن الطريق   املقبلة  إصدار األعدادشاركة في  في نشر أعمالهم للم

 : ASJPللمجالت العلمية   (يةائر )الجز حساب املجلة في البوابة  

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/796 

 

 أ.د/ بوعزة بوضرساية                                                                                      

 مدير الجامعة                                                                                               

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/796
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 افتتاحية كلمة 

 البروفسور. كمال فرشةلرئيس تحرير   املجلة 

                             

القانونية    ازديادبمناسبة           للدراسات  البيبان  "مجلة  املوسوم  الجديد  االكاديمي  املولود 

سرة الجامعية عامة ، وأسرة كلية  والسياسية "، يتقدم البروفسور كمال فرشة أصالة عن األ 

الحقوق باألخص  إلى كل األساتذة  والباحثين  للمساهمة في إثراء هذه املجلة من خالل تقديم  

تطور الحاصل في املجال القانوني ، السيما  تلك التي تتسم بالحداثة  بحوث ودراسات تواكب ال

املطلوبة  العلمية  الشروط  فيها  في      .وتتوافر  الفعالة  باملشاركة  الباحثين واألساتذة  أدعو  وكما 

املجلة،   إثراء  هذه  في  تساهم  التي  املقاالت   طريق  العلمي عن  املنتوج  يقينوإننا  هذا  أن   على 

 بين كل الباحثين واملفكرين. صبحت منبرا علميا تتالقى فيه األفكار وتتالحق  املجلة اليوم أ 

فإنهذا    منو  العدد  املنطلق،  ملسارها   13  التسلسلي  صدور  مواصلة  هو  مجلتنا  من 

والتأصيل   العلمي  البحث  تدعيم  في  وفقاملتمثل  العلمية    له،  املنهجية  والضوابط  القواعد 

 .محكمة دولية علمية  مجلة األكاديمية، باعتبارها

في  هذا  وصدور   عديدة  أطراف  مساهمة  لوال  ليتم  كان  ما  وإخراجه،العدد  هيئة    من  إنجازه 

 ،واالحترامإداريين ومؤلفين، فلهم منا جميعا كل التقدير التحرير و 

في  ثرية  التنوعة و املوعة من الدراسات واألبحاث  على مجم  01العدد    07املجلد  واشتمل  

من   ملختلف املسائل في هذا الصدد   ات، إذ تضمن دراسوالسياسية    القانونية العلوم    مجال  

التطور الحاصل في مجال  أم دولية، تساهم في مواكبة  الجامعات سواء كانت وطنية  مختلف 

 العلوم القانونية بمختلف تخصاصتها.
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 اإلطار املفاهيمي الضابط ألعمال املنافسة غير املشروعة بين األعوان االقتصاديين

The conceptual framework governing the acts of unfair competition 

among economic agents 

  

 روابحية رابح .د

 جامعة العربي التبس ي 

 تبسة الجزائر 

 rbhra1212@gmail.comEmail:  
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 ملخص: 

دقيدددع ال ددداف ا غارسدددة عةددد  ا  دددرولة مدددم  ددد ف مدددا تددد رر لغدددا مدددم  محاولدددة تحه دددهتهدددهذ  دددرا الهلا دددة   ددد  

 ظل التها لتعريف مستقر لهرا السل كيات في    جادقضائية وقان نية ورقهية  ذ  تعةن لليغا البحث في  تعاليف

وللدددد  التبال ددددا مددددم الجددددرائ  ال اقعددددة للدددد  ا غارسددددة والتبا هددددا   غددددا  اال دددداف رقدددده  ددددان مددددم  ا فددددا ي   الكبةدددد   ددددةن

حتى  تسنى لل  رع تجري ها  وهدي مدم ا هدا ر الهامدة لهدرا التيد ل فدي  يا دة التجدري  والعقدا    تحيه ا  الضرولي 

 في العصر الحه ث 

   ا غارسة عة  ا  رولة  ؛االقتصاد ةناال ان  ؛ ا غارسة أل اف  : املفتاحية الكلمات 

*** 

Abstract:  

The aim of this study is to try to determine the definition of unfair competition acts 

through the judicial, legal and jurisprudential definitions provided to us, as we have to 

search to find a stable definition of these behaviors in light of the great overlap between 

concepts. Considering it as one of the crimes against competition and its connection to 

the business climate, it was necessary to neutralize it so that the legislator could 

criminalize it. It is one of the important manifestations of this development in the policy 

of criminalization and punishment in the modern era. 

Keywords:  competition business; economic agents; unfair competition; 
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 مقدمة 

ا في  الحاصل  والتي ل  ا تساللة  تأثرت  الحركية  ا فا ي   بعض  مفه م  ن  ومم  ينها  االقتصادي،    لفكر 

  أل اف   أصبحتوالت زيع والبيع،  ذ    اإلنتاجا غارسة عة  ا  رولة الري  ضع  هولا للتي ل الحاصل في و ائل  

االتساع واال ت ذ رإن الخ ض     را  وأمام،  1ا غارسة عة  ا  رولة في ظل الع  ة واالقتصاد الحر أو ع نياقا

منها  مسألة   ريةأي    في القان نية  عة     وال  ي ا  ا غارسة  ال اف  لليه  متفع  تعريف  لم  البحث  ريها    جب 

 ا  رولة  

مفادا  نيرح  شكاف  منافسة  ومغه  أعمال  االقتصاديين  األعوان  بين  املنافسة  اعتبار  يمكن    غير   متى 

 مشروعة؟ 

التعريفات   ن ألل  التبال    ا غارسة عة  ا  رولة مم ا صيلحات الغة  مستقرة  تعريف محهد، وتعهد 

أو الت ريعية، وإذا  ان القضاء     تعهد أو الفقهية  السباق في تعريفه لها        ااجغبي االتجا ات   اء القضائية 

  املحور ة عة  ا  رولة )مم تصهى للهلاوى القضائية ا  جهة له، ركيف لرذ القضاء ا غارس  أوف   مم  ا  أنه

نبحث في الت ريع في  ض  الغص ص الت ريعية التي أ رت في  ريقها     الهه ل بههذ ح ا ة   ق    ك ا ول(، األ 

ا  اضيع الهامة التي ال   كم أن    أنها مم (  ولل  التبال  ثانيال  املحور ) وبالتا ي نبحث في تعريفها قان نيا    ا غارسة

املحور  )  الخ ض ريها وإلياء تعريف له لع  التأ ر في الخ ض ريها ركيف أ ه  الفقه في تعريفها    يغفلها الفقه

 ( ثالثال

 التعريف القضائي للمنافسة غير املشروعة  :املحور األول 

و  يت  هل ى ا غارسة    اارعاف أوف مم اجتهه في تسبيب أحكامه لهرا الغ ع مم    2يعتب  القضاء الفرنس ي 

مهنية  حتة  هي دل ى  أي  ا هنية،  املحاك   بها  ا  رولة، وتختص  التجري   ها ة، ورسرتها    3عة   في عيا  نص 

واامانة أثغاء ا عام ت    املحاك  لل  أنها  ل ل ل مؤداا التأثة  السلبي أو االنحراذ لل  ا بادئ واالراذ وال رذ

  4ا تهاولة في الس ق والتي تؤثر  لبا في ن اط ال ر اء الفاللةن في الس ق 

(L’abus de la liberté du concurrence, causant volontairement ou nom un trouble 

commerciale)5 

عة    ا غارسة  "أن  ريه  جاء  والري  لها  الصادلة  القرالات  في  حهى  ا صرية  الغقض  محك ة  ولررتها 

ا   إحها  ا و ان مم شأنه  اضير     جاد لبس  ةن من أتةن أو   أحهاث ا  رولة هي  ل ل ل عة  م روع قصه  ه  

لنها"    حهىل  ء    اجترا   ا ن أة  ل  ء  صرذ  أو  لأل رى  تعر 6ا ن أتةن  و    ل ،  ا تخهام  يف  لل   ريه  كز 

التعامل معها وتح يله     وإبعادا  رولة والتي تؤدي     جر  الع  ء ب تى ال  ائل    اا اليب عة   الع  ء مم 

  7واالباح     من أته  بغية الزيادة في ا بيعات 

املحاك  ا صرية   ا  رولة رع    أ ضاك ا لررتها  التجالية عة   ا غارسة  ااحكام اا رى،  ذ تعه  أحه  في 

مم القان ن ا هني ا صري،    163تقصة  ا يست جب مسؤولية رالله لم تع يض الضرل ا ت تب لليه ل    ا ادة  
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التكا    ا  رولة  ا غارسة  لحهود  تجاوزا  و ائل  أل افويعه  وا تخهام  العادات  أو  للقان ن  مغارية    مخالفة 

قصه  ه   ا عام ت،  ذ  في  واامانة  ال رذ  اضيرا      حهاث بادئ  أو  حهاث  تجاليتةن،  من أتةن  لبس  ةن 

  8 إحها  ا متى  ان مم شأنه اجترا  ل  ء  حهى ا ن أتةن لأل رى أو صرذ ل  ء ا ن أة لنها 

التكا    امانة يعه مم قبيل ا غارسة  مغارية لل رذ وا  أل افوجاء في قرال محك ة الغقض ا صرية  أن 

ا  رولة،  التكا    عة   أن  ال رذ    أل اف ذ  مغارية  بادئ  و ائل  ا تخهام  أو  العادات  أو  القان ن  مخالفة 

ا  رولة  ا غارسة  لحهود  تجاوزا  يعه  ا عام ت  في  عة   .9واامانة  اا اليب  ا تخهام  لل   ريه  لكز  تعريف  و   

ال ال  ائل  ا  رولة والتي تؤدي     جر   اللبس  ةن من أتةن ب تى  التعامل    وإبعادع  ء  إحهاث  الع  ء مم 

ا بيعات   في  الزيادة  بغية  من أته  وتح يله       ول   ت   واالباحمعها  اا اليب  ا تخهمت  را  ل   ماذا  ولكم    

أنها ا  املحك ة  ذ  ا تهلكته  ما  ا  رولة؛ و    ا غارسة عة   الع  ء،  ل يسقط مفه م  تخهمت ج لة  جر  

دقيع  فه م   مم   له ضبط  معيال  صعب  و    وجهته ،  تحه ه  ا غارسة،  هون  ا ن أة  لم  الع  ء  صرذ 

 ا غارسة عة  ا  رولة   

جاء   ا غربية  ا  لكة  عة     في حك وفي قضاء  مغارسة  والقضاء  الفقه  يعتب    " أنه  البيضاء  الهال  محك ة 

محاولة   أو  الع  ء  أو  الحرراء  تح يل  محاولة  أو  تح يل  بههذ  نية  لم   ء  التاجر  رعل  رتكبه  م رولة  ل 

أو العادات أو ال رذ    االراذ الضرل   صالح مغارس له لم  ريع ا تخهام و ائل مغارية للقان ن أو     لحاق 

  10واال تقامة ا هغية " ا نهي 

تها  اوفي لبغان حاولت محك ة الت يةز اللبغانية وضع تعريف لل غارسة عة  ا  رولة،  ذ نصت في احه قرال 

ا تع ل التاجر     ا زاح ة  ةن التجال، أما  ذا   تبالها"لل  التاجر أن  تبع مبادئ اال تقامة ا  رولة التي  ج ز  

  11يعتب  ل له  رقا لهرا اليرق و روجا لليها"  ا زاح ةأ اليب م ب  ة وملت ية في  را 

ال كل   مم  را  الهلاوى  لتعريف  اجتهاد  لل   يعث   ل   الجزائري  القضاء  في  املحاك     أثغاءأما  تصهي 

لألل اف عة  م رولة مم جراء ن اط اا  اق لرا  صعب لليغا معررة التعريف القضائي له، رالجزائر ل  تكم  

مم   كبة ة  رت ة  اجتهاداتها  في  في  الفرنسية  املحاك   ترجع  لها      اال تع ال  رت ة  وبالتا ي  قضائيا  مستقلة  الزمم 

الفرنسية  ا ستع رات  لل   ما  غيبع  ليا  و    الغهام  12القضائية  تيبيع  اال تق ف  هأت  مم  ااو    ؛والفت ة 

الحقيقي   التغارس  ال  ههر  م ا  الن ا ات  لل   ل  الهولة  و ييرة  ورتح  االشت ا ي  الليب ا ي  الغهام  لل   ا بني 

اا  اق، ومع د  ف الجزائر الغهام الرأ  ا ي وتحرير اا  اق ريبهو أن الفت ة وجةزة وما تزاف اا  اق في رت ة 

الت بع     ن اء ل   صل     دلجة  االقتصاد ةن، ره    ق  اال ان  مم  العه ه  تستغرق  الس ق  زالت  ما  وبالتا ي 

ن ل  نجه اجتهاد قضائي واضح  التصررات ا غا رة لق اله الس ق، وبالتا ي     حه ال الري  ك ف  قيام بعض  

 في تعريف ا غارسة عة  ا  رولة   أمامغا
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 التعريف القانوني للمنافسة غير املشروعة  :املحور الثاني

رالتعريف  للهل ى  القاض ي  بها  التي  تصهى  ال  يلة  انه     التعاليف،  أ    القان ني  التعريف  يعتب  

لكةزة   يعه  أن  أ ا يةالقان ني  ااجهل  غا  وبالتا ي  الفعل  الهل ى  حسب  في  الحك   ل لية  تسهل  وج دا  وفي   ،

القان نية مم   ف التعاليف  في  العربية  نبحث  الجزائري    )أوال(   الت ريعات  الت ريع  في  بغية معررته   )ثانيا( ث  

 رهل  غاك تعريف قان ني جامع للهاللة لم ا غارسة عة  ا  رولة    أكث  دقة

 التشريعات العربية  :أوال

ا رلية في    وااص ف ا غارسة عة  ا  رولة  أنها  ل رعل  خالف العادات والتقاليه  13لرذ ا  رع ا صري 

التجالي أو لل     ا  ها عام ت التجالية، وته ل في ذلك لل  وجه الخص ص االلتهاء لل  ل مات الغة  أو لل   

لل    أو  اال ت اع  ا تث ال ا،  أ رالا راءات  التي   لك حع  العام  أو  الصغالية  لل   تحريض  متجرا  في     ذالة لةن 

اللبس في ا تجر أو في مغتجاته أو     حهاث أو ترك الع ل لغها، وكرلك  ل رعل أو ادلاء  ك ن مم شأنه    أ رالا

القائ ةن لل      ضعاذ  أو  ال  ائل ا ستخهمة مم    ،14أو في مغتجاته    دالتهالثقة في مالكه  و   تعريف لهد ريه 

 تعريف جامع لها    لياءدون    الغة  رال اإلضن ياء الس ق في ا غارسة  نية  

بها مم    اإلضرالرعل مم شأنه مغع حرية ا غارسة أو تقييه ا أو    أنها  لك ا لررها الت ريع ا صري لل   

؛ و غا ظهر مفه م جه ه لل غارسة عة  ا  رولة مم   ف مصيلح تقييه حرية  15قبيل ا غارسة عة  ا  رولة  

 التغهي  ا ع  ف  ه ا غارسة أي مخالفة 

عة    مغارس  ما    ل ل  لكل  ا صري  ا  رع  تعريف  في  اتساع  أن  غاك  مبهئيا    م روع ولبيها وا  حظ 

  حرية ا غارسة و ل ما تعهى ذلك التب ا ل ل تغارس ي عة  م روع    أ ضا

 ذ التب  مم قبل    تعريفا لل غارسة عة  ا  رولة، 16أما ا  رع الك يتي رقه وضع في مر  م قان ن التجالة 

ا عام ت في  ا رلية  للعادات وااص ف  تاجر  املخالفة  التجالية،    ا غارسة عة  ا  رولة  ل ل ل  قع ل ها مم 

  17أو ت زيع البضائع أو الخهمات في الك يت"   نتاجحرية ا غارسة  تقييه أو تعهي في مجاف   لاقةويك ن مم شانه 

     تص لنا   وااقر    ضاح  وأكث تفصيل واتساع في تعريفه لها  أكث الت ريع الك يتي  ان   أن بهو 

ليقض ي  أن االحتكال  ومغع  ا غارسة  تشجيع  قان ن  في  جاء  رقه  الي ني  الت ريع  في  القيام  أي    أما    غع 

من آت     راجائ ة أو  أو   جاد لقبات تح ف د  ف من آت ق  ضعارهاتصرذ قه  ؤدي     الحه مم ا غارسة أو  

 .18مغارسة مم الس ق 

  اما،    ااكث وأ   ما   حظ في  ر م التعريفةن اشت اك ا  رع الك يتي والي ني في التعريف ا   ع و     

 قر      ا فه م ا ستساغ رقهيا  أولهم حصر ا في التعريف الضيع و را التعريف قه  ك ن 
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نهام ا غارسة     تعريف ا غارسة عة  ا  رولة، ولكم ما يستنتج مم  وفي ا  لكة السع د ة ل   تعرض  

أنه تض م نصا ي  ل ا غارسة التجالية عة  ا  رولة جاء ريه " جب  19نهام املحك ة التجالية الصادل   ر  م

وال عبغا وال  التجالية  اله م وال رذ ر   رتكب ع ا أو تهليسا وال احتياال    أل الهلل   ل تاجر أن يسلك في  ل  

عرلا وال نكثا وال شيئا م ا  خالف اله م وال رذ   جه مم ال ج ا، وإذا رعل ذلك ا تحع الجزاء"  و مي  را  ا

 :ريه القان ن  قان ن ا  ال ات التجالية وريه ت  تعهاد ص ل ا غارسة عة  ا  رولة حسب ما ولد

مغارسة تتعالض مع ا  ال ات ال ريفة في ال ؤون  يعتب  ل   مم أل اف ا غارسة عة  ا  رولة  ل    –  أ

 الصغالية أو التجالية ولل  وجه الخص ص ما  لي: 

التي   ✓ من أة  اال اف  مع  لبس  تسبب  ن ا ه  أحك   بيعتها  أو  مغتجاته  أو  ا غارسةن  حه 

 الصغاعي أو التجالي  

من اة   ✓ لم  الثقة  نزع  تسبب  قه  والتي  التجالة  مزاولة  في  للحقيقة  ا غا رة    أحه االدلاءات 

 ا غارسةن أو مغتجاته أو ن ا ه الصغاعي أو التجالي  

التي قه يسبب ا تع الها في التجالة تضليل الج ه ل ري ا  تعلع  يبيعة ا غتجات    االدلاءاتالبيانات أو  

 الثقة وتخلع شع لا     حسا اأو  ريقة تصنيعها أو  صائصها أو ك ياتها أو ص حياتها ل  تع اف لل  نح  ت له  

  االقتغاع  

الخا ✓ ري ا  تعلع   ههرا  لبسا  تحهث  أو  ا غتج  شهرة  مم  تغاف  قه  م ال ة  أو  ريقة  أي  لجي 

   لم  عر ا غتج أو  ريقة احتسا ه لرضه أو قه تضلل الج ه ل لغه اإلل ن

ا  لكة   اء    -ب ا غارسة عة  ا  رولة متعلقة بع مة تجالية مستع لة في    أم مسجلة    أ انت ذا  انت 

 مم  را ا ادة    "أ" الفقرة  أحكامعة  مسجلة وتؤدي     تضليل الج ه ل رتيبع في  را الحالة 

العق بات    -ج قان ن  الرادع   قتض ى  الجزاء  وييبع  الحاف  الخهمات حسب مقتض ى  ااحكام لل   تسري 

   20ا غهلج في  را الغهام" 

مغارسة عة  م رولة لكغه  بقى أنه    أل افا  رع السع دي ل  يستثني قياع الخهمات مم وج د    أنك ا  

والت  أل افلهد   ا  رولة  عة   أو  ا غارسة  و ائل  ا تخهام  في  وا ت ثلة  الك  يكية  التقليه ة  زم  العغاصر 

  21في كيفية تحهديها  أ اليب

ائري  :ثانيا  التشريع الجز

أ  ل الت ريع الجزائري   اء ا هني أو الجزائي في وضع قالهة لامة أو تعريف لام يستأنس  ه القضاء  

مغارسة    أل افإل جاد حل ف لل  ض ئه، أو يعيه الحل ف  ليه كسغه قان ني لغهما  كت ف أل اف  رى ريها أنها  

ا قالنة  الت ريع الت ريعات  منها لل  لكس بعض  تقت    أو  ا  رع  22الري لررها   اا اني  عة  م رولة  أن  ،  ذ 

التي تغص لل   23قان ن واكتفى  التعريف ال الد في اتفاقية  اليس  الجزائري ل  يعرذ ا غارسة عة  ا  رولة في أي 
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تعتب  مم  أنه الصغالية    أل اف "  ال ؤون  في  ال ريفة  ا بادلات  مع  تتعالض  مغارسة  ا  رولة  ل  ا غارسة عة  

  24"  والتجالية

في  عة  م رولة رقه جاءت  أنها مغارسة  لل   في مهل لها  تههر  والتي  ا  ال ات واال اف  لكم مم حيث 

الب لغهما  ت   والري  ا  رع،  ووضعها  قصه ا  التي  الح ا ة  متفرقة  حسب  تغ ع  نص ص  تتبةن  لنها  حث 

،و   ما  ت ك  25ا  ال ات التغارسية الغة  م رولة، ر لدت لل   بيل ا ثاف ال الحصر في لهة نص ص قان نية

      ل  ترد في أي تعهاد و   ما ذ بت  ليه مغه ة ال يب  والتي تركت مجاف تعريفها    أل اف املجاف وا ع  اكت اذ  

  26الت ريعات الها لية 

، حيث أنه ل   ضع أي تعريف لل غارسة  27  رع الجزائري انتهج نفس منهاج ا  رع الفرنس ي وا  حظ أن ا

ا صادل اا رى  الفقه والقضاء للتكفل   أمامعة  ا  رولة، ول   غه  أي قان ن  اص بها، وقه  ك ن رتح البا   

  رلك 

والقضاء،  للفقه  التعريف  أمر  ترك  في  أصا   ا  رع قه  أن  الغة     التباللل     ويغهر     ذلك  الع ل  أن 

م روع في مجاف ا غارسة ريه مم السعة والت عب ر    كم حصرا وتثبيت حهودا، وان مفه م ا غارسة عة   

جامع  تعريف  يستهعي  الضرولة     ضبط  ال  الري  اامر  اامثلة،  لل   أ ا ا  يستغه  ميا ي  مفه م  ا  رولة 

  28مانع

أن   وجه ر  التأكيه،  ذ  مح  د  أمر  الجزائري  ا  رع  لغه  تعريف  وج د  لهم  تعريف    لياءوقه  ك ن 

ج  د  حيث ال  نسج  تعريفه في مجت ع يس دا    أكث  محهد لل غارسة عة  ا  رولة   ذ  جعل  را ا صيلح  

أن  أتي  أ اليب وو ائل عة    التي ل العلمي والفني في مجاف ا تكال الحيل وو ائل الغش، رالتغة  الحاصل   كم

ا بادئ   قان ن  في  له  ا  رع  ذ ا   نرى  ما  و    القان ن   لغه  م  ا  رع  لهى  معرورة  تك ن  ال  قه  م رولة 

  أثال الهادذ     ح ا ة اال ان االقتصاد ةن ري ا  ينه  مم  29والق اله ا يبقة لل  ا  ال ات التجالية الجزائري 

ك ا جاءت في قان ن ا غارسة  بعض   اال اف عة  ال فارة وعة  النزيهة والتي تعه مم ا  ال ات عة  ا  رولة،

ا غارسة،  اارعاف  تقييه  الت  ا ؤد ة      أو  ا ه رة  واال اف  املحه لة  االتفاقات  مكارحة  م اد  في  ج عات  وذلك 

تؤثر  صفة لرضية    أرعاف  لها    30االقتصاد ة  تغ  لم مغارسة عة  م رولة  ذ  مغارية لل غارسة وفي مض  نها 

 لل  اال ان االقتصاد ةن الن ياء في الس ق  

قان ن   أ ضاك ا ذكرت   ا تعلقة  الصغالة والتجالة    31العق بات    في  الجرائ   في  الخاص  الرابع  القس   في 

في   الحع  تخ ف  اال اف  و را  ا  رولة   عة   ا ضالبة  تس ية  تحت  وولدت  الع  مية،  دل ى     قامة وا زا هات 

مهونة  ذكرا وتأكيه ما ولد في ا ر  م التغفيري ا تض م    أكث ا غارسة عة  ا  رولة قه تبهو    ، ك ا أن32جزائية

  33اليب ا تعلقة  التغارس عة  ا  روع  أ  قيات

 ل ل ل  مم قان ن  راءة اال ت اع  ق ف الغص، يعتب  مسا ا  الحق ق الغاج ة لم    56ك ا تض غتها ا ادة  

  35، ويعه  الع ل ا غارس عة  ا  روع 34حةن  ت   هون م ارقة صاحب اال ت اع 11مغص ص لليه في ا ادة 
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للق اال ان  وبالنسبة  التهاء  مم  وح ا ته  الع مة  لصاحب  الحع  كفل  ا تعلع  الع مات  ذ  ان ن 

ضه   قضائية  دل ى  لرع  في  الحع  الع مة  تسجيل  لصاحب  ريه  جاء  والري  ا  ةزة  ل مته  لل   االقتصاد ةن 

ا سجلة  للع مة  تقليها  أو  رتكب  التكب  تعهي 36أيشخص  مم  ريها  م روع  ا  عة   تغارس ي  ل ل  وتعه  لل     ، 

ا ن أ، تس يات  شأن  في  جاء  ما  وكرلك  االقتصاد ةن   لألل ان  ا  ةزة  عة    ا صالح  يعه  الغص،  ذ  في  ولد  وما 

  م روع اال تع اف ا باشر أو عة  ا باشر لتس ية ا ن أة مزولة أو مغي ية لل  الغش والتقليه ك ا ولد  يانها ريا 

    أن  را الفعل ل ل مغارس عة  م روع، ك ا جاء في    شالة؛ والري ريه  37ا تعلع  تس ية ا ن أ  65-76امر  

ول  ذكر   له  رلك صاحبها، حتى  ل   ر ص  من أ مسجلة  ذا  يستع ل تس ية  أن  أنه ال  حع احه  نفسه  اامر 

أو   الجنس  مررقة  ألفاظ  أو  انت  حرريا  نق   أو  ترج ة  م ض ع  التس ية  أو  انت  لل غتج،  الحقيقي  ا ن أ 

  38الغ  ذج أو ال كل أو التقليه أو  ألفاظ م اثلة، ركل  را السل  ات تعه ل ل تغارس ي عة  م روع

ما ت  م حهته وا تنتاجه أنه ليس  غاك تعريف قان ني لل غارسة عة  ا  رولة لغه ا  رع الجزائري،  

والقضاء للفقه  ترك  الجزائري  ا  رع  أن  مم  ا   مم   ف  ولرب ا  مفه مها  في    االفاظ   تحه ه  ال الدة  وا عاني 

  اال اف الغص ص   اء  صيغة ض غية مباشرة أو عة  مباشرة، لكغه حاوف ررض ح ا ة جزائية لل غارسة مم  

 ذلك صراحة       الغة  م رولة وإن ل  ي ر 

 التعريف الفقهي للمنافسة غير املشروعة  :املحور الثالث

رقه تبا نت التعريفات الفقهية في   ،ا غارسة عة  ا  رولة  لع  التأ ر في  لياء تعريف ليستهف بها لم 

أنه   في  التبا م  لها، ومرجع  را  الفقهاء ح ف ضبط مفه م محهد ومغا ب  تحه ه ا  فه مها، رهغاك جهال  ةن 

لليه   والتي  فرض  الفقيه  دولة  في  ا عت ه  االقتصاد  ن ع  التعريفات  حسب  وضع  واجتهادا  غا ب    أركالا  ت  

، ث    اذا لررها الفقه العربي  ( أوال) ركيف ت  تعريفها في الفقه الغربي    لس ق ورع ن  ج االقتصاد ا تبع  بيعة ا

 )ثانيا(الفقه الجزائري    ليه الري  نتمي 

 أوال: الفقه الغربي

يعتب  الفقه الغربي مم أ   ا صادل التي ا عت ه لليها في تعريف ا غارسة عة  ا  روع نهرا لأل بقية التي  

رعررها   لها   الفقه  ألياا  الري  التعريف  في  نبحث  وبالتا ي  املجاف،  في  را  "    Yves Guyonشهه ا  ك ا  لي 

  39ا غارسة عة  ا  رولة هي تح يل الع  ء   غاولات عة  م رولة مم  رذ ا غارس"

" L’élément essentiel de concurrence et un détournement de provoqué par les 

manœuvres d’un concurrent clientèle ..." .  

مجاف   في  الر م  اض ا  الفقهاء  أوف  مم  م نرو  حيث    اء لييعتب   ا  رولة،  عة   لل غارسة  مفه م 

والري   اال باني،  الصغالية  ا لكية  قان ن  الت ها  الري  التعريف  مقتضبا  ق له  أنها    أليىا تحسم  تعريف 

  40"محاولة عا تها اال تفادة دون حع مم ر ائه شهرة صغالية أو تجالية ناتجة لم مجه د اا ر" 
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" الع ل ا قت ن ولم   ء نية إل قاع االلتباس  ةن مغتجات صغالية  رقه لررها  أنها    Darasأما الفقيه  

مغارسة  مؤ سة  يس ئ       عة  الري  أو  تجالية،  الفرنسية   أو  التجالة  لجغة  تعريف  اقر       و    والتي  41"، 

محاولة صرره    ه، أو لررتها  أنها الع ل الري  قع مم تاجر  يئ الغية ويك ن مم شأنه صرذ ل  ء تاجر أ ر مغ

ا هغة؛ وا قص د ب رذ   تتغاف  وشرذ  محاولة اإلضرال  ه    ائل  أو  ا غارس،  التاجر  أو اإلضرال   صالح  لغه 

الصهق   االلتزام   بهأ  أي  االقتصادي  الع ن  مم  رذ  تهليل  أو  تهليس  دون  ا عاملة  في  الصهق  ا هغة    

 والنزا ة في ا عاملة  

م ا  روع  ائ ف أنه ت  االلت اد لل  القصه و   جلب ل  ء ا  روع أي تح يل زبويستنتج مم  را التعري

و غا  يرح   رقط،  ا فه م  بهرا  تعرذ  ا  رولة  عة   ا غارسة  رهل  الس ق،  في  لليه  التأثة   بغية  ا غارس  ليه 

السؤاف، ماذا ل  ل   ت  جلب ل  ء ذلك ا  روع،  ل يسقط لم الفعل مفه م الع ل عة  ا  روع، و ل  غاك  

مغارس    محهد مملهد   مم  نك    أ ر الزبائم  ت  جلبه  عة  م رولة،  حتى  مغارسة  الصعب جها  ن  صهد  ر م 

 الجزم أو اا ر بهرا ا فه م   

التي تق م لل    Roubierوقه لررها   ا غارسة عة  ا  رولة ك ا  هف لليها ا  ها  الرات هي   ق له" أن 

الغا ة منها      ماال نها ة، وإن    را ال  ائل   وتعهدو ائل ملت ية و ادلة ود ائس  نبر ا ال رذ واال تقامة،  

  42تبقى دائ ا تح يل زبائم الغة  وا تقيابه ، و را ما  هل التعرذ لليها مه ا  ان اا ل   التي تأ را "

 أنها" اإلضرال   غارسك    ائل محرمة مباشرة )ك حاولة  لع االلتباس،    J.Vicentك ا لررها السيه  

الل ائح الها لية،  رق االلتزام  السرية     الخ (، أو    الت هة ، تح يل ااجزاء، ا تع اف عة  م روع لل عل مات أو

محمي وإعراق   مغتجعة  مباشرة   ا ية الت  يش كتح يل ح لة  شهالية، ا تع اف م ا ه للع مة التجالية أو  

لل    ؛43الس ق  البضالة"  لررها  مم  تجاا    أ اس و غاك  االقتصادي  الع ن  مم  رذ  ا ستخهمة  ال  يلة 

يعتب  أن     louis Josserand؛ أما الفقيه   44في ا عام ت التجالية   أ ا ية في الس ق وهي مبادئ    ال ريم اال ان  

وال    أل اف "   العام  الصالح  لنها  ال  تسامح  والتي  االجت اعي  الض ة   يستهجنها  التي  هي  ا  رولة  عة   ا غارسة 

  45جاوز لنها ب كل أو  آ ر  ل  ضعها تحت ص ل تامة مم ص ل ا سؤولية"  ت

  Marie Laure Izorcheولررتها

"La concurrence est légitimemais peut dans certains mesure devenir un acte 

déloyale par l’utilisation des moyens et d’ outils contraire aux pratique du commerce et 

du coutumes et de la bon foi 46"  

ا زاح ة  lotarnkوالتب    تفي   فه م  ال  التعاليف  مثل  را  ا  رولة   أن  انها   47عة   مرضية   ص لة 

التي  لجأ   ال  ائل  م ا  جعلها     ليهاتستغه      ال ريفة  ا غارسة  مبادئ  مخالفة  في  شرعي  الغة   الفعل  مرتكب 

   ةا  رولمحهودة وتتغاوف حاالت  اصة لل غارسة عة   
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 ثانيا: الفقه العربي

أو   اليبيعي  العرذ  أو  للقان ن  مغارية  وو ائل  ليرق  الشخص  ا تخهام  القلي بي  أنها"  لررتها   يحة 

ال رذ"  أو  للق انةن  48العادات  مغارية  ليرق  التاجر  ا تخهام  "هي  ك اف  ه  أنها  مصيفى  الهكت ل  ،ولررها 

أو مبادئ ال رذ واامانة وا عام ت"  أنه ل   خرج مم  ياق تعريف 49والعادات    وما   حظ لل   را التعريف 

 الفقيه   يحة القلي بي 

ل  ائ  التاجر  تتحقع  ا تخهام   " ا سل مي  أنها  مح ه  للعادات  ولررها  مغارية  والق انةن    وااللت اذل 

الس عة الت  يش لل   ا غارسةن، والتي مم شأنها  ا ضرة   صالح  ال ك ح ف ج دة  وإثالةالتجالية،   التجالية 

  50مغتجاته لنزع الثقة مم من آته، أو وضع  يانات عة  صحيحة لل  السلع بههذ تضليل الج ه ل" 

 غاك نهرتةن للفقه مختلفةن  حسب ا عيال التي ت   ه الك ف    ة أن رقهيقهم مم ألاء    م اأ   ما   حظ  

لم مفه م ا غارسة عة  ا  رولة مم حيث ال  ائل ا ستخهمة أو مم حيث ا  ال ات وبالتا ي  تجه  غا البحث  

 دقة ووض ح  أكث  لم الفقه ا  رع  ةن اليررةن حتى   كم تحه ه ضا ط  فه م ا غارسة عة  ا  رولة  

للقان ن   مغافي  ل ل  "هي  ل  ا  رولة  أنها  عة   ا غارسة  لرذ  الري  محب بي  مح ه  الهكت ل  وحسب 

  شأنها ت  يه التي مم   الكاذ ة واال تقامة التجالية وذلك لم  ريع  ث ال ائعات واالدلاءات  وااللت اذوالعادات  

الخلط  ة  أو  اللبس  تؤدي      و ائل  ا تخهام  أو  التجالية  غارس  بغرض الس عة  وذلك  التجالية  اان ية  ن 

 
 
زبغا صانع    اجترا   أو  ا ستخهمة  51"أ رتاجر  اان ية  لها  ةن  تعريفه  في  محب بي  مح ه  الهكت ل  اج ع   لقه 

ا غارسة عة  ا  رولة  ك ا لررتها   حيث ت  ع في ضبط مفه م ،اإلج اع، و   ما   قي  52وال  ائل الغة  شريفة 

 وما   حظ في 53"ا تخهام التاجر ا اليب عة   لي ة  قصه التأثة  لل  الع  ء واجترابه "ناد ة ر ضيل  أنها  

ريه لل  معيال ال  يلة ا ستخهمة التي تك ن عة   لي ة والقصه جلب الع  ء  ك ا    أنها الت هت را التعاليف  

ا  آ رونذ ب   لتي تق م لل  السل ك التجالي  لل  أن ا غارسة عة  ا  رولة هي رعل معاكس لل غارسة النزيهة 

  55في ا عام ت التجالية ة ا رالاالتجالية   وااص ف والعادات  واإلنصاذأي الري  تغاف  مع العهالة 54عة  ا  روع 

 خاتمة 

متى   م رولة  عة   مغارسة  نك ن  صهد  أنه  تعريفه  م ا  بع  ا تنتاج  نستييع  الع  م    ا تخهم لل  

  ال ريم الع ن االقتصادي و ائل عة  شريفة وعة  نزيهة وال تتس   اال تقامة في مغارسة اال ان االقتصاد ةن  

الضرل  اليرذ    اجترا بغية   قه  لحع  نح   لل   اللبس  مؤد ة      ا صلحة    ا راالع  ء  يرق  تك ن  وبالتا ي 

ا تأثرة هي ن اط الع ن االقتصادي  لكم مه ا تعهدت التعاليف في  را ال أن رإنه ليس  غاك أي أدنى شك أن  

ا غارسة عة  ا  رولة لبالة لم مختلف ا  ال ات والع ليات التجالية الغة  شريفة والتي ت س بعادات وتقاليه  

   ا ريها التجاوز في ا تع اف حرية الس ق بغض الغهر لم تعهد و ائلها الس ق ولهم الصهق واامانة، 
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 لتوصياتا

التغارس ي عة  الغة  ا  روع وحصرا  صفة دقيقة رانه   كم الع ل  العه   ذا  ان صعب ضبط   ه ج ع 

مم الق اله التي تحمي ا غارسة في قان ن  اص أحسم مم الغص لليها في ق انةن متفرقة، وذلك ليسهل تعه لها  

      نهل  ل ا دلت الحاجة     ذلك  اصة وأنها مم الق انةن ا رنة التي تتي ل وتي ل متيلبات الس ق، ولرلك  

ت  عا  رت حيه الق اله    وأكث ه أن تهلج في  ياق جه ه  قان ن ا غارسة عة  ا  رولة شبه كلي ال متفرقا وال   آن

ا سائلة  ويفعل  االقتصاد ةن  اال ان  و ط  ا  رولة  ةن  عة   ا غارسة  جرائ   مم  العه ه  لل    راز  يساله 

   الجزائية  ا له مم ااثر الرادع للجزاء الجزائي

 

 قائ ة ا صادل وا راجع 

 املصادر  وال: أ

 التشريعيةأ/النصوص 

،  2004-06-27 حهد الق اله ا يبقة لل  ا  ال ات التجالية، ج ل الصادلة  تاليخ    2004-06-23ا ؤل  في    02-04لق   قان ن    -

   41العهد 

 وا ت   ا عهف  2014رب ا ر  4ا ؤل  في  01-14ا عهف وا ت    اامر  1966لسغة   156-66لجزائري اامر قان ن العق بات ا -

    1903 أ ال 16قان ن ا لكية الصغالية اال باني صهل في  -

  44 ، العهد2003لة  غة دا تعلع  ب اءة اال ت اع، ج ل الصا 2003  لي   19ا ؤل  في  07-03اامر  -

  43، لهد 2003-07-20ا تعلع  ا غارسة، ج ل الصادلة  تاليخ  2003-07-19في ا ؤل   03-03اامر لق   -

 1883مددددالس  20 مدددة فدددي ا تضددد م ا صدددادقة للدددد  اتفاقيدددة  ددداليس لل لكيدددة الصدددغالية ا ب 1975 غدددا ر  09ا دددؤل  فدددي  02-75اامدددر  -

  10، العهد 1975ريفري  4ل الصادلة  تاليخ  وا عهلة، ج

  35، لهد 1966ماي  03ل الصادلة في  الية، جالصغ تعلع  الر  م والغ اذج  1966ا ريل  غة  28 مؤل  في 86-66اامر لق  

 ب/النصوص التنظيمية

تضدد م نصددا لامددا ي دد ل ا غارسددة التجاليددة عةدد  ا  ددرولة فددي ا ددادة الخامسددة  للدد  أندده ،ه 1390-01-15 تاليخ  2  م لق  م/ا ر   -

 (، ا  لكة العربية السع د ة 05)

  52 ، العهد1992الصادل ج ل الصادلة  غة  1992ج يلية  6ا ؤل  في  276-92ا ر  م التغفيري لق   -

 ثانيا: املراجع

 الكتبأ/

 الكتب العربية -1

ط،  الح ا ة الجغائية لل ستهلك في مجاف لهم الخ ف  اا عال وح ا ة ا غارسة ومغع االحتكال، د  اح ه مح ه مح  د  لف،    -

 الجامعة الجه هة   دال

التجالي    -   اإلل ني  التهليل  العبادي،  اليبعة    وأثرا ت ف صراوي  ا ستهلك،  لبغان،  ااو  لل   الحق قية،  الحلبي  من  لات   ،

2011   

    1991ج زيف نخلة   يحة، ا زاح ة عة  ا  رولة، د ط، لزاله م لليبعة، والن ر،  ة وت،  -

اليبعة    - ا  رولة،  عة   ا  ال ات  مم  القان نية  الح ا ة  الج ل،  القان ني،  ااو  حازم حسم  الفكر  دلا  مصر،  ،  ا غص لة، 

2012   
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    2014التجالية، د ط، دال النهضة العربية، القا رة،  اإلل ناتمجاف  ا  رولة فيى لز ، ا غارسة عة  حامه مصيف -

القان نية،    - الكتب  ا  ال ات االحتكالية، د ط، دال  التجالية وضرولة ح ا تها مم  ا غارسة  حسم مح ه مح ه   دي، حرية 

   2015مصر، 

ال  - ا لكية  الفت وي،  حسم  ج يل  لكغ ن،    ة   الجامعية،  م  ا يب لات  د  ان  ط،  د  الجزائرية،  الق انةن  ورع  صغالية 

  1988الجزائر، 

، مركز ااو  لل  ا عل مات عة  ا فصح لنها، اليبعة    وأثر البه الرحي  لغت  لبه الرح ان، ا غارسة في ظل اتفاقية الت بس    -

   2015الهلا ات العربية، مصر، 

  2005، االدن ، دال وائل للن ر، ااو  لبه هللا الخ روم، ال جةز في حق ق ا لكية الصغالية والتجالية، اليبعة   -

  2004وا غارسة عة  ا  رولة، د ط، دال النهضة العربية، القا رة،  االحتكالمح ه  ل ان الغريب،  -

لقراق لليبالة والن ر،    أبي، دال  أو  دال النهضة العربية،  بعة  مح ه محب بي، الغهام القان ني للع مات واملحل التجالي،    -

  2007الرباط، ا غر ، 

اليبعة    - االحتكال،  ومغع  ا  رولة  عة   ا غارسة  مم  والجغائية  الهولية  الح ا ة  مح ه،  نصر  الهلا ات  ااوف مح ه  مركز   ،

  2016العربية للن ر والت زيع، مصر، 

   1999مصيفى ك اف، القان ن التجالي، د ط، الهال الجامعية، القا رة،  -

   2001، الجزائر، د  ان ا يب لات الجامعية، عة الثالثة اليبناد ة ر ضيل، القان ن التجالي الجزائري،  -

   2006، من  لات الحلبي الحق قية، اليبعة ااو  ،  ة وت، وتجالية(صغالية   )ملكيةنعي  زعب  ،  راءة اال ت اع  -

 الكتب األجنبية  -2

Marie Laure Izorche, Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale du parasitisme, RTD, 

Com, 1998 

Paul Ponsaers Vincizino, La criminalité économique et financière en Europe, (1-Harmattan) France  

,2002 . 

Yves Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12éme édition, Paris, 

2003 . 

 املذكراتب/

الصغالية،     - ا لكية  في  ا  رولة  عة   ا غارسة  الكا غة،  السغة    أ روحةزواوي  بسكرة،  مح ه  يضر،  جامعة  دكت لاا، 

   20، ص 2015-2014الجامعية 

دكتدد لاا، جامعددة القددا رة،  ليددة الحقدد ق،  أ روحددةمح دده االمةدد     ددف و بددة، صدد ل الخيددأ فددي دلدد ى ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة،  -

  1990مصر،  
الهددام زل دد م، ح ا ددة املحددل التجددالي دلدد ى ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة، ل ددالة ماجسددتة ،  ليددة الحقدد ق، جامعددة الجزائددر، السددغة  -

  39ص  ،2004-2003الجامعية 

ل الة ماجستة ،  لية الحق ق  م لكغ ن، جامعة الجزائر، السغة    ا  رولة،ا لكية الفكرية وا غارسة عة     ق يحة نجيبة،    -

  2005-2004الجامعية 

 

 ج/املقاالت

ال  ري،    - العلمي،    أحكاماح ه  الن ر  الحق ق،  صهل ا مجلس  مجلة  الك يتي،  القان ن  في  ا  رولة  عة   مالس   1ا غارسة 

  19، العهد 1995

 :من  ل لل  ا  قع، مقاف 03مح ه محب بي، ح ا ة حق ق ا لكية الصغالية مم ا غارسة عة  ا  رولة، ص  -

http://www.droit-dz.com/forum/threads/7825 

اقع اإللكترونية   د/ املو

http://www.lexinter.net/JPTXT/abus_de_la_liberte_du_commerce_et_concurrence_deloyale. 
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http://www.lexinter.net/JPTXT/abus_de_la_liberte_du_commerce_et_concurrence_deloyale
http://act.fondation.org.ma/
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  20، ص 2015-2014الجامعية 
2Qu'est-ce que la concurrence déloyale?  IL N’EXISTE PAS DE DÉFINITION LÉGALE DE LA NOTION DE 

CONCURRENCE DÉLOYAL   

La concurrence déloyalen’est pas défniedans le droitfrançais. Elle ne fait l'objetd'aucuntexte legislative, La notion 

de concurrence déloyalerésulte de la seule jurisprudence et de l’appréciation des juges : c’est un comportement 

fautif déloyal contraire à la loiou aux usages et de nature à porter préjudice au concurrent, RDA, juillet 2014, p 1. 
الهددام زل دد م، ح ا ددة املحددل التجددالي دلدد ى ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة، ل ددالة ماجسددتة ،  ليددة الحقدد ق، جامعددة الجزائددر، السددغة  3

  39 ص، 2004-2003الجامعية 
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  118، ص 1975اله م ل ض، ال جةز في القان ن التجالي، الجزء ااوف، د ط، دال النهضة العربية، القا رة،  ذلك: ج اف
5audience publique, du 22 October 1985 IV N° 245 p206.Court de cassation chambre commercial,  
، ا غصددد لة، مصدددرحدددازم حسدددم الج دددل، الح ا دددة القان نيدددة مدددم ا  ال دددات عةددد  ا  دددرولة، اليبعدددة االو ددد ، دلا الفكدددر القدددان ني،  6

  الرا ط:  وانهر في ذلك ا ضا لل  48، ص 2012

http://www.lexinter.net/JPTXT/abus_de_la_liberte_du_commerce_et_concurrence_deloyale.htm2016-03-02 زيالة  
، ص 2014العربيدددة، القدددا رة، صددديفى لدددز ، ا غارسدددة عةددد  ا  دددرولة فدددي مجددداف االل ندددات التجاليدددة، د ط، دال النهضدددة محامددده  7
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  118ج اف اله م ل ض، ا رجع السا ع، ص  8
للدد   وأثر ددا، م ددال  ليدده لددهى: لبدده الددرحي  لغتدد  لبدده الرح ددان، ا غارسددة فددي ظددل اتفاقيددة التدد بس 1959ج يليددة 25نقددض مددهني  9

  63، ص 2015ا عل مات عة  ا فصح لنها، اليبعة االو  ، مركز الهلا ات العربية، مصر، 
 : م ددال17صددفحة لقدد   1963 -2 -10 يفدد   ،املحدداك  ن ددر فددي جريددهة 1963-1-7حكدد  صددادل مددم محك ددة الددهال البيضدداء،  تدداليخ  10

ا عرردددددة للن دددددر   ليدددده لدددددهى: اح دددده شدددددكري السدددددباعي، ال  دددديط فدددددي القدددددان ن التجددددالي ا غربدددددي وا قددددالن، الجدددددزء الثالدددددث، د ط، دال ن ددددر

  416، ص 2009ا غر ، والت زيع، الرباط، 
اليبعدددة االوف، مركدددز الهلا دددات  مح ددده نصدددر مح ددده، الح ا دددة الهوليدددة والجغائيدددة مدددم ا غارسدددة عةددد  ا  دددرولة ومغدددع االحتكدددال، 11

  201ص ، 2016العربية للن ر والت زيع، مصر، 
 .جتهاد القضائي الفرنس ي  الرع  مم أن القان ن ا هني الجزائري صهل حه ثا  ال أنه ل  يست ف ِمَ ا وصل  ليه اال 12
   59- 55لبه الرحي  لغت  لبه الرح ان، ا رجع السا ع، ص ص 13
اح دده مح دده مح دد د  لددف، الح ا ددة الجغائيددة لل سددتهلك فددي مجدداف لددهم الخدد ف  اا ددعال وح ا ددة ا غارسددة ومغددع االحتكددال، د  14

 دي، حريدددة ا غارسدددة التجاليدددة وضدددرولة ح ا تهدددا مدددم وانهدددر فدددي ذلدددك ا ضدددا: حسدددم مح ددده مح ددده  ددد   65ط، دال الجامعدددة الجه دددهة، ص 

  22، ص  2015ا  ال ات االحتكالية، د ط، دال الكتب القان نية، مصر،  
   23حسم مح ه مح ه   دا، ا رجع السا ع، ص  15
  020السا ع، ص مكرل( م ال له في: مح ه نصر مح ه، ا رجع  60، حيث وضعت ا ادة )1996( لسغة 13مر  م لق  ) 16
مددالس  1اح دده ال دد ري، احكددام ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة فددي القددان ن الكدد يتي، مجلددة الحقدد ق،  صددهل ا مجلددس الن ددر العلمددي،  17

 .17، ص 19، العهد 1995
 .200مح ه نصر مح ه، ا رجع السا ع، ص  18
الخامسة نصا لاما ي  ل ا غارسة التجالية عة  ا  رولة في ا ادة  أنه تض م ه، لل  1390-01-15 تاليخ  2ا ر  م لق  م/19

 (، ا  لكة العربية السع د ة  05)
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نصا لاما ي  ل ا غارسددة التجاليددة عةدد  ا  ددرولة فددي  نه تض مأ ه، لل  1390-01-15 تاليخ  2لق  م/ مم ا ر  ما ادة االو      20

  ة  (، ا  لكة العربية السع د05الخامسة )ا ادة  
لل  ا ستهلك، اليبعة االو  ، من  لات الحلبي الحق قية، لبغان،   وأثرا ت ف صراوي العبادي، التهليل اإلل ني التجالي   21

   105ص   انهر كرلك مح ه نصر مح ه، ا رجع السا ع، 194، ص 2011
فددي مادتدده ااو دد  والتددي لررددت  وجدداء 1983-12-13وما اد لت لليه مم تعه  ت      – 1909ج ان  7القان ن اال اني الصادل في   22

ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة  ق لهددا "  تح ددل  ددالتع يض ويلددزم   قددف أل دداف ا غارسددة  ددل اددخص  لجددأ فددي ن ددا ه   دد  ا غارسددة لددم  ريددع 

 ا  ق والدا  العامة " القيام  أل اف مغارية لحسم ا
 14وا عهلددة  ب وكسددل فددي  1883مددالس  20، وا ب مددة فددي 1975فددي جددانفي 02-75ت  ا صادقة لل  اتفاقية  دداليس   قتضدد ى اامددر   23

 1958اكتددددد بر  31ول دددددب نة فدددددي  1934جددددد ان  2ولغدددددهن فدددددي  1925نددددد ر ب   6وال ددددداي فدددددي  1911ج يليدددددة 2وواشدددددغيم فدددددي  1900ديسددددد ب  

انهر  ،1966اكت بر  25ا ؤل  في  48-66وقه انه ت اليها الجزائر  اامر  1979اكت بر  2وا غقحة في  1967ج يلية 14ي  و ت كه ل  ف

، ص 2006كث  تفصيل: نعي  زعب  ،  راءة اال ت اع )ملكية صغالية وتجالية(، من دد لات الحلبددي الحق قيددة، اليبعددة ااو دد ،  ةدد وت، أ

خ ددددروم، الدددد جةز فددددي حقدددد ق ا لكيددددة الصددددغالية والتجاليددددة، اليبعددددة االو دددد ، دال وائددددل للن دددددر، االلدن،   وانهددددر كددددرلك: لبدددده هللا ال274

  21، ص 2005
 1883مدددالس  20ا تضددد م ا صدددادقة للددد  اتفاقيدددة  ددداليس لل لكيدددة الصدددغالية ا ب مدددة فدددي  1975 غدددا ر  09ا دددؤل  فدددي  02-75اامدددر  24

  10، العهد 1975ريفري  4 ل الصادلة  تاليخوا عهلة، ج 
كث   ذا تعلع اامر   يهان ا  ال ات التجالية والصددغالية، ر ددي املجدداف أا غارسة عة  ا  رولة تغهو مل   ة   أل افحيث أن  25

 الخصب والحي ي لها 
املجدداف فددي تعريددف  ددل مددا  دد  ل ددل مغددارس عةدد  م ددروع   دد  ا  ددرع الددها لي فددي دولتدده  حسددب االددراذ  الدد يبي تركددت ن مغه ددة  26

، مصددر مددم االلدن والعادات ا تبعة وكرلك نهام الس ق ا عت دده، للدد  أن  ددرا اارعدداف فددي ازد دداد مسددت ر  نددهوة ال يبدد  ا غعقددهة فددي  ددل 

التعدداون مددع  نه تهددا ا غه ددة العا يددة لل لكيددة الفكريددة )ال يبدد (  والقضدداة:وا ة ا   ليا حدد ف حددع ا ؤلددف والحقدد ق املجدداولة لل حددامةن 

  2016-10-20زيالة في   wipo_cr_dm_05-1  2005أ ريل/نيسان  28و 27ةد دم ع، وزالة الثقار
اال دداف ا غارسددة عةدد  ا  ددرولة،  االقتصدداد ةن مددم، مددم القددان ن ا ددهني الفرنسدد ي الددري  حمددي االدد ان L ،1383 L 1382ا دد اد 27

 وما   حظ في الت ريع الفرنس ي عيا  الغص الجزائي في مغه مة الح ا ة القان نية 
ل الة ماجستة ،  لية الحق ق  ددم لكغدد ن، جامعددة الجزائددر، السددغة  ا  رولة،ا لكية الفكرية وا غارسة عة    ق يحة نجيبة،  28

  7، ص 2005-2004الجامعية 
 حدددهد الق الددده ا يبقدددة للددد  ا  ال دددات التجاليدددة، ج ل  2004-06-23 دددؤل  فدددي ا 02-04لفصدددل الرابدددع مدددم قدددان ن لقددد  لغددد ان ا 29

  41، العهد 2004-06-27الصادلة  تاليخ 
  43، لهد 2003-07-20ا تعلع  ا غارسة، ج ل   الصادلة  تاليخ  2003-07-19في ا ؤل   03-03اامر لق   30
 وا ت   ا عهف  2014رب ا ر  4ا ؤل  في  01-14ا عهف وا ت    اامر  1966لسغة  156-66الجزائري اامر قان ن العق بات  31
  35، لهد 1966ماي  03ل الصادلة في  الصغالية، ج تعلع  الر  م والغ اذج  1966ا ريل  غة  28 مؤل  في 86-66اامر لق   32
 ، 52 ، العهد1992ل الصادلة  غة  جالصادل  1992ج يلية 6ا ؤل  في  762-92ا ر  م التغفيري لق   33
  44، العهد 2003ا تعلع  ب اءة اال ت اع، ج ل الصالة  غة  2003  لي   19ا ؤل  في  07-03اامر  34
 نفسه  اال ت اع اامر، ا تعلع  ب اءة 56، 14، 12، 11ا  اد  35
  44، لهد 2003  لي   23 الصادلة  تاليخ، ا تعلع  الع مات، ج ل 2003  لي   19ا ؤل  في  06-03مم اامر  28ا ادة   36
 86-66اامددر لقدد   37  ليدد   03ا تعلددع  تسدد ية ا ن ددأ، ج ل الصددادلة  تدداليخ  1976  ليدد   16ا ؤل  في  65-76اامر  مم  21ا ادة    37

  35، لهد 1966ماي  03ل الصادلة في  الصغالية، ج تعلع  الر  م والغ اذج  1966ا ريل  غة  28 مؤل  في
   ،52 ، العهد1992ل الصادلة  غة  جالصادل  1992ج يلية 6ا ؤل  في  276-92ا ر  م التغفيري لق   37
  44، العهد 2003ا تعلع  ب اءة اال ت اع، ج ل الصالة  غة  2003  لي   19ا ؤل  في  07-03اامر  37
 اامر نفسه ، ا تعلع  ب اءة اال ت اع 56، 14، 12، 11ا  اد  37
  44، لهد 2003  لي   23 الصادلة  تاليخ، ا تعلع  الع مات، ج ل 2003  لي   19ا ؤل  في  06-03مم اامر  28ا ادة   37
  59، لهد 1976ا تعلع  تس ية ا ن أ  1976  لي   16ا ؤل  في  65-76اامر  مم 21ا ادة   37
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 نفسه  65-76مم اامر  28ا ادة   38
 :   وكرلك انهر في13رجع السا ع، ص زواوي الكا غة، ا  39

éd, Delta, paris, p 875.   émeYves Guyon, Droit des affaires, Tome Economica, 1,9 
  كدددددرلك انهدددددر: 13، ص السدددددا عا رجدددددع م  انهدددددر: زواوي الكا غدددددة،  1903ا دددددال  16ة الصدددددغالية اال دددددباني صدددددهل فدددددي قدددددان ن ا لكيددددد  40

   29، ص 1991ج زيف نخلة   يحة، ا زاح ة عة  ا  رولة، د ط، لزاله م لليبعة، والن ر،  ة وت، 
، وكدددرلك انهدددر فدددي: مح ددده االمةددد     دددف 25م دددال  ليهدددا لدددهى: الهدددام زل ددد م، ا رجدددع السدددا ع، ص  1944وهدددي لجغدددة ان دددات لدددام 41

 ، 1990و بة، ص ل الخيأ في دل ى ا غارسة عة  ا  رولة، ا روحة دكت لاا، جامعة القا رة،  لية الحق ق، مصر، 
42:  Michel Pedamon, Droit ., etvoiraussielta. Paris. P 875tion.DYves Guyon. Droit des affaires.Tome 1.9eme édi

commercial, Dalloz, Paris,2éme édition, 2000, PP 527-528 . 

  ف اا ام الهلا ية التي نه ها ا كتب ا غربي  J.Vincentالق اله ا سيرة في حالة ا غارسة عة  ا  رولة، لرض ألقاا السيه 

  7، ص 4، العددهد 1998مالس  4، من  ل   جلة الحهث القان ني الصادل  تاليخ 1998رب ا ر  5و  4ية والتجالية أ ام لل لكية الصغال

 http://act.fondation.org.maلل  ا  قع: 
 :، انهر في ذلك ما جاء لهى 44

Paul Ponsaers_Vincizino. La criminalité économique et financiére en europe, (1_Harmattan) France-2002, p 8. 
45Louis Josserand, né en 1868 et décédé en 1941, est un juristefrançais, Il fut le doyen dela faculté de droit de 

Lyon,France. 
46Com, Marie Laure Izorche, Les fondements de la sanction de la concurrence déloyaleet du parasitisme, RTD. 

1998, p. 17  
ا زاح ددة عةدد  ا  ددرولة ك ددا  دد  فقدده،  ذ ثدد  مددم  يلددع لليهددا مصدديلح في الت ددريعات أو الا غارسة عة  ا  رولة  ختلف تس يةت47

 في الت ريع اللبغاني 
  67، ص 2004ح ه  ل ان الغريب، اإلحتكال وا غارسة عة  ا  رولة، د ط، دال النهضة العربية، القا رة، م 48
  633ص ، 1999مصيفى ك اف، القان ن التجالي، د ط، الهال الجامعية، القا رة، 49
 :لل  ا  قعمن  ل ، مقاف 03مح ه محب بي، ح ا ة حق ق ا لكية الصغالية مم ا غارسة عة  ا  رولة، ص  50

   :dz.com/forum/threads/7825-http://www.droit 
مح ه محب بي، الغهام القان ني للع مات واملحددل التجددالي، دال النهضددة العربيددة،  بعددة او دد ، دال ابددي لقددراق لليبالددة والن ددر،   51

  176، ص 2007الرباط، ا غر ، 
لكغ ن،    52 الجامعية،  م  ا يب لات  د  ان  ط،  د  الجزائرية،  الق انةن  ورع  الصغالية  ا لكية  الفت وي،  حسم  ج يل    ة  

  423، ص 1988زائر، الج
   183، ص 2001ن، الجزائر،  ضيلرناد ة ر ضيل، القان ن التجالي الجزائري، د ط، د  53
اله م ل ض،  25الهام زل  م، ا رجع السا ع، ص    54 مصيفى     وانهر كرلك:117السا ع، ص    ا رجع، انهر كرلك: ج اف 

   622ك اف، ا رجع السا ع، ص 
  49  انهر كرلك: لهنان  اقي لييف، ا رجع السا ع، ص 54مح ه  ل ان الغريب، ا رجع السا ع، ص  55
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 ملخص: 

 الخارجيةتسعى هذه الدراسة إلى اختبار فرضية أساسية مفادها إن تزايد تأثير القوى الدينية في السياسة 

قةةةةةد أثةةةةةر فةةةةةةي قةةةةةراراة وسةةةةةةلواياة هةةةةةذه السياسةةةةةة ت ةةةةةةاه  الصةةةةةرا  العر ةةةةةة    2020إلةةةةةى  ةةةةةةام  2001األمريكيةةةةةة مةةةةة   ةةةةةةام 

ا ةةة      ىا تمةةةد الباعةةة    ةةة ومةةة  خةةة ا هةةةذا الفةةةرسة فةةةنن الدراسةةةة سةةةتكون م ةةةدود  الزمةةةان وا كةةةان   اإلسةةةرايي ي

ميةدان السياسةة  يهز  وا ؤسسةاة العاملةة فةج: والذي يسا د   ى معرفة  نمط التفا  ة بين األ التاريخي الت لي ي

عية  يرةرا اقاةرا   مةدخ  ت لية  الة   : الخارجية األمريكية  ت اه الصرا  العر   اإلسرايي ي وا تمد اذلك   ةي 

الت لي  ال  مي م مو ة م  الع قاة األساسية بين الع اصةر أو ا تييةراة ال ةي يتكةون مالةا ال  ةام السيا ة ي مة  

ناعيةة وبيالةا وبةين البة ةة الخارجيةة اة يرةة  حةر ال ةدود ال ةي تفصةلها  ة  نيةره مة  الة    االجتما يةة األخةرى مة  

 ناعية أخرى  

     الصرا  العر   اإلسرايي ي ؛ياسة الخارجية األمريكية الس ؛البعد الديني  : املفتاحية الكلمات 

*** 

Abstract:  

This study seeks to test a basic hypothesis that the increasing influence of 

religious forces in US foreign policy from 2001 to 2020 has affected the decisions and 

behaviors of this policy towards the Arab-Israeli conflict, and through this hypothesis, 

the study will be limited in time and place. Historical Analytical: Which helps to know 

the pattern of interactions between the agencies and institutions working in the field of 

American foreign policy towards the Arab-Israeli conflict. It also depends on the 

approach of systems analysis: where the approach of systemic analysis presents a set of 

basic relationships between the elements or variables that make up the political system 

on the one hand, And between it and the surrounding external environment across the 

borders that separate it from other social systems on the other hand. 

Keywords:  religious dimension; US foreign policy; Arab-Israeli conflict. 
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 مقدمة 

 للعديةةد مةة  الدراسةةاة واألب ةةا  
ت
 خصةةبا

ت
 االهتمةةام بال ةةاهر  الدينيةةةة ال ةةي أصةةب ل م ةةاال

ت
اةجةةالين  فةةيلقةد تزايةةد مةةؤخرا

ال يةةةةا  السياسةةةةية    فةةةي ويرجةةةةه االهتمةةةام بالعامةةةة  الةةةةديني   العمليةةةة السياسةةةةية  فةةةةياالجتمةةةاوي والسيا ةةةة ي كأعةةةةد ا تييةةةراة الريةسةةةةة 

مةةة  أعةةةدا  نىلةةةل إلةةةى أهميةةةة ومةةةا أ قةةة   لةةةك    ة األمريكيةةةة   ا ت ةةةد    الواليةةةاة   فةةةي سةةةبتمحر    11خلفتلةةةا أعةةةدا     ال ةةةي أيضةةةاة إلةةةى ال تةةةاي   

 (1)و لك لضخامة تأثير هذه األعدا    ى الع قاة الدولية   ةال يا  السياسية فيالبعد الديني كأعد اة دداة الفا لة 

 فةةةينيويةةةورا تةةةايمز  فةةةيمقالةةةه ا نشةةةور  فةةةيالشةةةهير تومةةةام فريةةةدمان  ةةة  هةةةذه الر يةةةة  األمريكةةة  السيا ةةة يوقةةةد  حةةةر اة لةةة  

 الةةةةدينيوهةةةةى معراةةةة ضةةةد ال ةةةز   ةال قيقةةةة بدايةةةةة ال ةةةر  العا يةةةة ال ال ةةةة فةةةيسةةةبتمحر  11عيةةة  قةةةاا: نإ  كةةةان تةةةةاري   2001

اآلخةةةري     إ لةةةا الب  دينيةةةة )نسةةة  إلةةةى بةةة  الدن( لكالةةةا   ةةةى خةةة ل  فةةة ا ترةةةرل الةةةذى يفةةةرس   ةةةى العةةةال  سةةةلرة إيمانيةةةة ت 

ا ةةدارم وا سةةاجد وا عابةةدة وال  فةةيال يمكةة  أن يقاتةة  بةةالجيوا وعةةدهاة بةة  ي ةة  أن يقاتةة   الةةدينيال ازيةةة ف كةة  ال ةةز  

 (2)يمك  أن يلزم بدون مسا د  األيمة والكه ةن 

الواليةاة ا ت ةد  م ةذ اافشةافها  فةيةجتمةه األمريكة ة فقةد اعتة  الةدي  ا فةيوتعد قضية الدي  واعةد  مة  أهة  القضةايا 

الوقةةل نفسةةه  فةةيوال يةةزاا مكانةةة مميةة   بةةين سةةكا لاة فمع ةة  األمةةريكيين يعتحةةرون أن الةةدي  يشةةك  عيةةا ل ة امةةا أنةةه يشةةك  

 بةين الةدي  والسياسةةة اتضة  
ت
 وا ةة ا

ت
ظة  إدار  الةةريةل السةابون جةةور   فةةيالسياسةةة وقةد دةةهدة الواليةاة ا ت ةةد  تةداخ 

يؤاةةةد   ةةةى العلمانيةةةة وفصةةة  الةةةدي   ةةة  الدولةةةةة فالةةةدي  كةةةان وال يةةةزاا  األمريكةةة   ةةةى الةةةرن  مةةة  أن الدسةةةتور دبليةةةو بةةةوانة 

 مةةةة    اصةةةةر خصوصةةةةية اةجتمةةةةه 
ت
 أساسةةةةيا

ت
ة  فه ةةةةاا جهةةةةد تبذلةةةةه م  مةةةةاة اليمةةةةين ا سةةةةي ي الةةةةديني  األمريكةةةة يم ةةةة    صةةةةرا

 
ت
 1980 فةةينرونالةةد رايةةانن  فقةةد اسةةترا ل أن تةةد   الةةريةل إطةةار اةجتمةةه م ةةذ ال ةةر  العا يةةة ال انيةةة و لةةى اآلنة فةةيقا ةةديا

واسترا ل إيصاا الريةل نجور  دبليو  1998نبي  كلينتونن إلصدار قانون ال رياة الدينية  ام  وضيرل   ى الريةل

الارايبيةةةةةة  فةةةةةيعةةةةةد  انقةةةةة   عقيقةةةةة   1994ة امةةةةةا أنةةةةةه م ةةةةةذ  ةةةةةام 2000االنتخابةةةةةاة الرياسةةةةةية  ةةةةةام  فةةةةةيبةةةةةوان إلةةةةةى الرياسةةةةةة 

لفشةةةةراعية لةةةةمدار  األمريكيةةةةةة إ  هةةةةيم   لولةةةةا الجمهوريةةةةونة وأثةةةةرة ارتباطةةةةا ل  بالجما ةةةةاة الضةةةةانرة سةةةةوا  مةةةة  اليمةةةةين ا

  (3)تفضي  ل  السياسية فيا سي ي الديني أم الجما اة الصهيونية 

  ةة  اليمةةين ا فشةةدد فةةي  عديةة
ت
ه السيا ةة ي والةةدينية فصةةارة اإلدار  األمريكيةةة فةةي  هةةد الةةريةلن جةةور  دبليةةو بةةوان تعبيةةرا

تكةةةوي  قةةةو  ضةةةانرة   ةةةى  فةةةيامةةةا سةةةاه  تكةةةوي  الكيانةةةاة االيت فيةةةة وااليت فةةةاة والةةةروابط  اة الرةةةا ه السيا ةةة ي والةةةديني 

 البعةةةةد  2008الةةةةى  2001الةةةةداخ   والخةةةةار  اةةةةذلكة إ  دةةةةهدة السةةةة واة مةةةة   فةةةةياإلدار  األمريكيةةةةة 
ت
 وا ةةةة ا

ت
 فةةةةي الةةةةدينيظهةةةةورا

 ة  السياسة الخارجية األمريكي

األمريكية        اإلداراة  سياساة  يخر      أن  الفلسرينية  القضية  ت اه  الخارجية  سياسته  في  أوباما  يستره  ول  

في   
ت
 جوهريا

ت
تيييرا أنه سي د   إلى  تشير  كانل  ال ي  التوقعاة  إسرايي ة  كل  إلى  كام     شك  

ت
م  ازا كان  ب   السابقةة 

ال ك ة  لك  توليه  األمريكية  ق   الخارجية  الضيط   السياسة  قادر    ى  مصال   وجما اة  مؤسساة  وجود   سب  

 .والتأثير في ص ه القرار

م    العديد  اتخذ  عي    
ت
ابيرا  

ت
تأثرا الفلسرينية  األمريكية  الع قة  دهدة  ترام   دونالد  السابو  الريةل  وفي  هد 

السفار  األمريكية م  ت  أبة   اإلجرا اة أعادية الجان  بلدل تصفية القضية الفلسرينية؛ وبرز  لك م  خ ا نق   

ة ما أدى إلى تقويض إقامة دولة فلسرينية  ايي ة ودر  ة اإلسفيران في الضفةإلى القدمة واال ارال بأ لا  اصمة إلسر 

   ى أسام ع  الدولتين  عاصمتلا القدم الشرقية  
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  ت اه لسياسة الخارجية  االمريكية  م  ه ا فنن الب   ال الي يلدل إلى  رس وت لي  ودراسة تأثير البعد الديني  في ا

 ( 2020 -2001القضية الفلسرينية )

 املشكلة البحثية:  :ثانيا

بالب     الدراسة  موضو   الديني    فييتعلو  البعد  األمريكية    فيأثر  الخارجية  الفلسرينية    ت اه السياسة  القضية 

تأثيره    ة(2020  -2001) وطبيعة  أهميته  ترورة  الذى  العام   الخارجية    فيوهو  السياسة  به  مرة  الذى  الت وا  ظ  

سبتمحرة فهذه الدراسة تراز    ي تأثير  البعد  الديني   ى توجهاة السياسية الخارجية األمريكية ت اه    11األمريكية  عد  

 (  2020 -2001القضية الفلسرينية )

 ثالثا: تساؤالت البحث 

 السؤاا الب ثي التالي:ى وستعم  الدراسة   ى اإلجابة        

 ؟اإلسرايي يايف انعكسل الر ى الدينية لمدار  األمريكية   ى معالجا لا لقضايا الصرا  العر   

 رابعا: أهمية البحث 

 ال قاط التالية:  فييمك  ت ديد أهمية الدراسة  م  خ ا   وان الدراسة

ووضةةةةه  عةةةةض مةةةة   ةلفهةةةة  الداللةةةةة ال قيقةةةة للبعةةةةد الةةةةديني فةةةةي ال يةةةةا  السياسةةةية األمريكيةةةةةتم ةةة  الدراسةةةةة مةةةةدخ   (1

 ال  ام السيا  ي األمريك    فيالركايز األساسية إلمكانية فه  الدور الذى يقوم به 

 صيانة السياسة الخارجية األمريكية   فيتعم  هذه الدراسة   ى تقيي  فا لية البعد الديني  (2

 يخدم هذه اليايةة وهةى فهة  ا ةؤثراة الفعليةة هذه الدراسة تعم   (3
ت
  ربيا

ت
ت كة  السةلوا   ال ةي  ى أن تقدم مرجعا

 وتأثير  لك   ى قضايانا ومصايرنا   ةت اه م رقت ا العربية واإلس مية بالذاة األمريك 

 خامسا: فرضية البحث 

 تسعى هذه الدراسة إلى اختبار فرضية أساسية مفادها:

قةةةةةد أثةةةةةر فةةةةةي قةةةةةراراة  2020إلةةةةةى  ةةةةةام  2001تةةةةةأثير القةةةةةوى الدينيةةةةةة فةةةةةي السياسةةةةةة الخراجيةةةةةة األمريكيةةةةةة مةةةة   ةةةةةام )إن تزايةةةةد 

وسلواياة هذه السياسة ت اه  الصرا  العر    االسرايي ي  وم  خ ا هذا الفرسة فنن الدراسة ستكون م دود  الزمان 

 وا كان 

 سادسا: النطاق الزمنى للبحث 

أثةرة  ال ةي( للب ة  ل  تبةاراة اآلتيةة: ثةرا  هةذه الفاةراة بةا تييراة الداخليةة 2020 - 2001تة  اختيةار الفاةر  الزم يةة  ) 

   ى السياسة الخارجية األمريكية  

ظهةةةرة بةةةوادر ت ةةةوالة  ديةةةد    ةةةى السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة كةةةان أهمهةةةا ظهةةةور مؤدةةةراة  2001فبدايةةةة  ةةةام  (1

 بالبعد مضمون وات فيت وا 
ت
   يلدينا اه هذه السياسة ن و م رقة الشرق األوسط متأثرا

ثبةةةاة  السياسةةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة  ت ةةةاه  الصةةةرا  العر ةةة  اإلسةةةرايي ي فةةةي  هةةةد الةةةريةل اوبامةةةا و ةةةدم  اتخةةةا  اي  (2

 قراراة اي ابية  في هذا الشأن  ب    سعل إدار  اوباما إلى ت قيو ما رسمتة ادار  بوا م  قب   

 ةوهةةةةةةى  لايةةةةةة إدار  الةةةةةةريةل  األمريكةةةةة   ترامةةةةةة  ال ةةةةةي كانةةةةةةل ملي ةةةةةة  بالتصةةةةةةري اة 2020تهةةةةةة فاةةةةةر  الدراسةةةةةةة  عةةةةةام تن (3

 القضية الفلسرينية    ت اهوالسياساة الخارجية 
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 سابعا: الدراسات السابقة:

 فةةةينشةةير إلةةةى أن ه ةةةاا دراسةةاة أج بيةةةة بينةةةل أنةةه كةةةان ه ةةةاا رابةةةط بةةين األ عةةةاد الدينيةةةة والسياسةةة الخارجيةةةة األمريكيةةةة 

  
ت
ة إ  1960إلى  1945دراسة ويليام تشارلز     الدي  والسياسة الخارجية األمريكية م   ام   فيا اض ية وهذا ما ي هر م  

 فيياسة الخارجية األمريكية في أث ا  الس واة األولى لل ر  البارد ة وبخاصة للس دينياشفل الدراسة أنه كان ه اا  عد 

 (4)الريةسين ترومان و و يز لاورة إدارت 

والدراسةةةةةةة ال انيةةةةةةة قةةةةةةدمتلا الباع ةةةةةةة نلةةةةةةورا سزومانسةةةةةةك نة  ةةةةةة  الك ةسةةةةةةة الكاثوليكيةةةةةةة األمريكيةةةةةةة والسياسةةةةةةة الخارجيةةةةةةة   -1

ا كتبةاة الرياسةية والالةج ة    فةي ف ةامة وقةد توصةلل الباع ةة  عةد االطة     ةى الوثةايو  للوالياة ا ت د  األمريكية في أث ا  عر  في 

الرسمية لألبردياة الكاثوليكية األمريكية  إلى أن الدي  كان بم ابة س ا مستخدم فةي أث ةا  عةر  فيف ةامة إ  ا تقةد كة  ريةةل أن  

 مسةةةةي ية وأخ قيةةةةة وأن كةةةة  فةةةةرد سةةةةعى لتعب ةةةةة الشةةةةع  األمريكةةةة  ضةةةةد الشةةةةيو ية الفيف اميةةةةة  ولكةةةة  ب لةةةةوا  
ت
ال ةةةةر  كانةةةةل عربةةةةا

ا تبةةةةةار ال ةةةةةر  بم ابةةةةةة عةةةةةر  ال أخ قيةةةةةة موجهةةةةةة ضةةةةةد قيةةةةةاد  الةةةةةريةل    فةةةةةي اة القةةةةةرن العشةةةةةري  بةةةةةدأ مزيةةةةةد مةةةةة  األمةةةةةريكيين  سةةةةةتة ي 

)جونسةةون( وخليفتةةه )ريفشةةارد نيكسةةون( امةةا قضةةل ا عةةادا  ا تررفةةة لألبردةةية الشةةيو ية   ةةى ا صةةداقية األخ قيةةة للك ةسةةة  

 ( 5) ظلل معرضة للخرر ع ة اآلن     ي ال  ا صداقية    ة الوالياة ا ت د    في الكاثوليكية  

و لةةةك مةةة  خةةة ا دراسةةةته  ةالسياسددددة الخارجيدددة األمريكيدددة فدددي البعدددد الدددديني ت اولةةةل دراسةةةة  صةةةام  بةةةد الشةةةافي  -2

فقةةةةد  اةةةةر أن اإلداراة األمريكيةةةةة ا ت عقةةةةة اسةةةةتخدمل ال ةةةةل الةةةةديني ومصةةةةرل اته لت قيةةةةو  ةلألزمةةةةة العراقيةةةةة ا مةةةةو  

أهةةدافها  وال يعنةةة هةةذا أن الاةةرابط بةةين الةةدي  والسياسةةة الخارجيةةة مقصةةور   ةةى اسةةتخدام الشةةعاراة والعبةةاراة الدينيةةةة 

 (6)اسة األمريكية  السي فيم   نم ور الشر أو ال ر  ا قدسةنة ب  إن الدي  أصبح م خرطا وبقو  

 الدين والسياسة الخارجية األمريكية    ةأو  ل  دراسة قدمها والار راس  ميد -3
ت
 ما لع  دورا

ت
  أن الدي  ا يرا

  فةةيامةةا أن العديةةد مةة  ا ةةذاه  الدينيةةة  ةأمريكةةا فةةيصةةيانة م مةةح ال يةةا  السياسةةية  فةةيمةةؤثرا 
ت
 قويةةا

ت
أمريكةةا قةةد مارسةةل تةةأثيرا

 (ة7)وفصايلها ال      الحروتستانفية  ى ص ه السياسة الخارجية والدور األاحر هذا لعتبه 

ن متلةا نةدو  مراةز الدراسةاة األمريكيةة بالقةاهر   ة  نر ى  ال ةيت ليلهةا ألهة  ال قةاط  في  الر اوي وأو  ل منة   -4

أن ه ةةاا ارا ت متباي ةةة عةةوا تةةأثير الةةدي   2005نةةوفمحر  فةةي ا يةةة عةةوا الع قةةة بةةين الةةدي  والسياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةةن 

مةةةة  الكام ةةةةة   ةةةةى صةةةةانعي القةةةةرار   ةةةةى الصةةةةعيد الةةةةداخ ي والخةةةةارتية و لةةةةك راجةةةةه الخةةةةت ل التفسةةةةيراة عةةةةوا أهميتةةةةه والعوا

والعشةةةري  ووصةةةفته بأنةةةه قةةةرن بةةةال  األهميةةةة مةةة  عيةةة  الترةةةور  ال ةةةاديالقةةةرن  فةةةيوقةةد تعرضةةةل ال ةةةدو  لوضةةةه الةةةدي  ةخلفه

 (8)الروعان  للع صر البشرى  

 تعليق عام على الدراسات السابقة: 

ربرةل بةين الةدي  والسياسةة الخارجيةة  ال ةيالسياسةة الخارجيةة األمريكيةة أو  فيت اولل البعد الديني   ال يإن الدراساة  

أمريكةةةةا  شةةةةك   ةةةةام    فةةةةيت ةةةةاوا الع قةةةةة بةةةةين الةةةةدي  والسياسةةةةة  يسةةةةاة قليلةةةةة ولةسةةةةل بةةةةالزخ  نفسةةةةه الةةةةذدرا هةةةةي األمريكيةةةةةة

صةةة ه  فةةةيهةةذه الدراسةةةاةة و لةةك بدراسةةةة تةةأثير العوامةةة  الداخليةةة  فةةةيفةةةنن هةةذه الدراسةةةة سةةتعم    ةةةى سةةد الةةة ق   وبالتةةالي

و لةك بدراسةةتلا للبعةةد الةديني )العوامةة  الداخليةةة(    ودوره  ةالسياسةية الخارجيةةة األمريكيةة وتفا لهةةا مةةه العوامة  الخارجيةةة

 ة الشرق األوسط  السياسة الخارجية األمريكية ت اه م رق فيتشكي  أو ت ديد الخياراة واألولوياة السياسية  في

 م  الدراساة و 
ت
والتيير الذى  ةإلى اآلن 2001الفار  م   فياالساراتي ية األمريكية  فيت اولل التيير  ال ي ن ه اا  عضا

   ةةى صةة ه السياسةةة 
ت
طةةرأ   ةةى مةةوازي  القةةوى بةةين ا ؤسسةةتين الفشةةراعية والت فيذيةةةة وهمةةا ا ؤسسةةتان ا سةةؤولتان ريةسةةيا
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 مةةة  الدراسةةةةة وبالتةةةالي هةةةذه  فةةةيلةةةى البعةةةد الةةةديني أو تةةةأثير ا عتقةةةداة الدينيةةةة إال الخارجيةةةة لةةة  تتعةةةرس إ
ت
هةةةامغ صةةةيير جةةةدا

 السياسة الخارجية األمريكية   فياذلك ل  تعري ا صور  وا  ة    طبيعة تأثير البعد الديني 

 : منهج الدراسة :ثامنا

 : اع    ي ا  اه  وا داخ  اآلتيةا تمد الب

التحليلي املنهج    -  1 العاملة  التاريخي  األجهز  وا ؤسساة  بين  التفا  ة  ميدان    في: والذي يسا د   ى معرفة نمط 

الخارجية  العر      األمريكية   السياسة  الصرا   ا تبقية    اإلسرايي ي ت اه  الريةسة  األهدال  ت ديد  اةجاا    فيإطار  ملية 

 السياسة الخارجية  في واتخاذ القرار ة وأدواة ت قيو تلك األهدالن الخارتي

النظم:   –  2 تحليل  أو    مدخل  الع اصر  بين  األساسية  الع قاة  م   م مو ة  ال  مي  الت لي   اقارا   يررا  عي  

ال ي تفصلها     ا تييراة ال ي يتكون مالا ال  ام السيا  ي م  ناعيةة وبيالا وبين البة ة الخارجية اة يرة  حر ال دود  

 نيره م  ال    االجتما ية األخرى م  ناعية أخرى 

 هيكل البحث   :تاسعا

 : ت  تقسي  الب   ال الي إلى العديد م  اة اور 

االو  ت اوا اة ور  الب    ا  الب  وأهميته  ةمقدمة  م   والهدل  الب    ةة  ا ستخدمة  ةواس لة  وت اوا    ةوا  اه  

ة   و   ادتم    ى  الع قة ما بين  البعد الديني والسياسة الخارجية األمريكية ال  ري للب   الذيل ان   االطار  اة ور ا

االمريكية       ى الخارجية  السياسة  في رس   الديني  البعد  العر      ت اهدور  ( م  خ ا 2020  -2001)  اإلسرايي يالصرا  

 واخيرا وضه خاتمة ادتملل   ى اه  ال تاي  والتوصياة   ةالفار في تلك   مح السياسة الخارجية االمريكيةم دراسة

اإلطار النظري للبحث املحور الثاني  

الدي    مفهوم  اإليما   فييشير  إلى  الواسه  بقدر لامع اه  واال تقاد  نيبيةة  بقو   معان     فيوة  ن  نعثر   ى  ا فهوم  هذا 

ان واعدة فالدي  هو    فيمعاٍن  د  متبا د ة ومت اقضة    في ديد  ومفشعبة للدي ة ع ة إن ا عنة الواعد قد يستعم   

العباد ة والسلرانة وهو الخضو  والتوعيد وهو اس  لك  ما يعتقد أو ك  ما يتعبد به  فكلمة الدي  مأخو   م  فع   

له ندان  فيقاا  ودانة  والخضو ة  الرا ة  أي  فدان  ن؛  والتخلوة  واال تياد  اال تقاد  بهن       بالش يندان 
ت
دي ا اتخذه  أي 

ة والدي  ه ا هو الرريقة  
ت
  والدي    د العر  وا سلمين هو   قة بين طرفين    ال يومذهبا

ت
 و مليا

ت
يسير  لولا ا ر  ن ريا

ة و  ا وُصف بلا   يقدر أعدهما اآلخرة ويخضه لهة فن ا وُصف بلا الررل األوا 
ت
  ال ان كانل خضو ا

ت
 وسلرانا

ت
 (9) كانل أمرا

 مفهوم الحس الديني:  :اوال

يقوا   الديني؛  البعد  يع يه  ما  م ملها  في  تشرا  ال ي  بالدي   ا رتبرة  األخرى  ا فاهي   توافي نويتضم   في    نأليكل 

اتابه نالديمقراطية في أمريكان لةل ثمة بلد في العال  ت تفظ فيه الديانة ا سي ية  سلراة   ى نفوم ال ام أاحر مالا  

مور اآلدا  العامة وعدها  ب  يمتد إلى تفكير الشع  وهو في هذه ال الة يعتحر  في أمريكا    وال يقتصر تأثير الدي    ى أ 

 للفع  األمريك ن
ت
 -ة وهذه ا فاهي  هي:الدينيوهذا ما يفسر مفهوم ال ل   (10) الدي  مقيدا

جازم ال يقب     يعني التصديو الجازم  ش ي  ماة واليقين واإليمان اسمة درجاة اال تقادة إ  يقومان   ى تصديو   أ( االعتقاد: 

ت بل فولا هذه ا عتقداةة وال سبي  لتفسير ا ير م     ال ي الشكة وه اا معتقداة دينية وأخرى سياسيةة والدي  هو الاربة  
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وفيحرة فالعقيد  ظاهر  اجتما ية تنتق  م  الفرد      ال واهر االجتما ية إال بردها إلى أصولها الدينيةة وهذا ما يؤاده دوركاي  

 إلى م   
ت
 تاما

ت
   ( 11) عولهة ولها سلران تصع  مقاومتهة وم  ا عتقداة ما نير وجه اةجتمه تيييرا

 حدود العالقة بين الدين والسياسة  في الواليات املتحدة األمريكية :ثانيا

يد ة  األرس الجد  فيأقيمل    ال ي ا ستعمراة األولى    فيتأثرة بداية تشكي  اةجتمه األمريك  بالعام  الدينية وبخاصة  

 مالا   ى أسل دينية قويةة م   مستعمر  ما ماساتشوسفل ال ي أقامها البيوريتانيونة الذي  له  التأثير  
ت
إ  تشك   عضا

 (12) تشكي  ال قافة والشخصية األمريكية   فياألاحر 

  
ت
التاريخية للدي  والسياسية قد اختلفل ا يرا إ   م     فيفالت ربة  ن ام      ى  إقامة  الحريرانيون زم  ا ستعمراةة 

التيوقراط  ال  ام  م   وي هر  لك  قري   األ ضا     فية  فقط  ه   ال كومة  فأ ضا   والدولةة  الك ةسة  بين  الخلط 

الكاملة   بالعضوية  هؤال     فيا تخصصون  ويتمي   م   الك ةسةة   
ت
جدا القلي   إال  يصلها  ال  مرتبة  وهي  الروحي  سموه  

واالقتصادية    (13) األفرادة   السياسية  األوضا   تأثير  والضعف عس   القو   بين  تأثيره  فولا  تراوا  بمراع   الدي   مر  فقد 

 Separtion ofوال قافية وقل ا ستعمراة إلى مرعلة صدور الدستورة الذى أ ل  فيه    الفص  بين الك ةسة والدولة  

Church and Stata    

  
ت
 قويا

ت
مرعلة الب ا  ليعود   فيمرعلة الفشكي ؛ أي تشكي  ا ستعمراة ث  تراجه لبعض الوقل    فيفقد لع  الدي  دورا

االجتماوي   السياسية    فيوبقو   شكله  الساعة  ال اضر   ى  الياي   دور  لةالج   ناألمريكيةن؛  األمة  تأسةل  مرعلة 

التأ فيما  عد  في  األمريكية  للدي   الدستوري  ا وقه  عددة  وسياسية  اقتصادية  في  لك  وام   تداخلل  وقد  سةلة 

 أمريكا   

       في قب  أن ندخ   
ت
ة وهي أن الدي  أو العام  الديني ل  يي  يوما

ت
م اقشة هذه الفقر  البد أن نعي عقيقة هامة جدا

ساعة الفع  األمريكيةة وأن مبدأ الفص  بين الك ةسة والدولة في الدستور ل  يك  ا قصود م ه اسفبعاد الدي  أو ت اهلهة  

رعلة األولى وهى وقل تشكي  ا ستعمراة اإلن لي ية   ى األراض ي  ا    ف  فخلفية وضه الدستور وظروفه تخحرنا بخ ل  لكة ف 

إلى بداياة القرن ال ام   شرة تمي ة    1630أما ا ستعمراة األخرى  ام    -وبخاصة مستعمر  خلي  ماساتشوسفل -األمريكية  

 ا ير م  السماة ال ي لونل ال يا  األمريكية األولى   في هذه الفار  بالفشدد الديني الذي ظهر  

 (2020 -2001ثالثا: توجهات اإلدارة األمريكية "نحو إسرائيل والصراع العربي اإلسرائيلي ) 

ن و إسرايي  في اعت ا ا زيد م  األراض ي الفلسرينيةة وفي تأايد  دراسة توجهاة اإلدار  األمريكية  يلت  هذا الب   ب

 ضاة مه الفلسرينيين  عصولها   ى القدم اعاصمة إلسرايي ة وفي  دم الجدية إلتمام ا فاو 

 (2009 - 2001: مرحلة الرئيس  جورج بوش  ) املرحلة االولي 

واة ةةاف ين الجةةددة عةةوا نقةةاط  الةةدينيلقةةد دةةك  تةةولى الةةريةلن جةةور  دبليةةو بةةوان بدايةةة فعليةةة للت ةةالف بةةين اليمةةين 

اإلسةةرايي ية بيةةد أن هةةذا االيةةت ل لةة  ت فبةةه ا  رقةةة العربيةةة إلةةى تةةأثيره وتدا ياتةةه  –مشةةاراة  ديةةد  أهمهةةاة الصةةرا  العر ةة 

ة عية  (14)أعدا  ال ةادي  شةر مة  سةبتمحر   ى السياسة األمريكية الخارجية و  ى الع قاة الدولية  شك   ام إال  عد

ديني فةةي الصةةرا  الةةدولية وهةةذا مةةا أتضةة   عةةد تم لةةل خرةةور  األفكةةار ال ةةي جةةا  بلةةا اليمةةين ا سةةي ي فةةي أ لةةا اتسةةمل بالبعةةد الةة

إلى إضفائلا در ية   ى ا مارساة اإلسراييلية ت اه الفلسرينية فيما يتعلو بالصرا  العر ة   سبتمحرة إضافة  11أعدا   

 مةةة  2001سةةةبتمحر  11اإلسةةرايي ي عيةةة  كةةةان ألعةةدا  
ت
م انعكاسةةةاة مبادةةةر    ةةى القضةةةية الفلسةةةرينيةة فقةةد أوجةةةدة نو ةةةا

نيةةر ا سةةبوق فةةي الع قةةاة األمريكيةةة اإلسةةراييليةة فةةاإلدار  األمريكيةةة تعتحةةر أن ال ةةر  الوعشةةية ال ةةي تشةةالا قةةواة  التوافةةو

االعت ا اإلسةرايي ي   ةى الشةع  الفلسةريني فةي األراضة ي اة تلةة نا عةة ممةا تسةميه ب ةو الةدفا   ة  الة فل والقضةا    ةى 

ينية وأن هذه ال ر  اإلسراييلية ضد الفلسرينيين تم   مرعلة ضةم  ما ترلو  ليه واد ر  وت  أبة  اإلرها  الفلسر

 ( 15)إطار ال ر  العا ية ال ي تشالا الوالياة ا ت د  ضد اإلرها  
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وهو ما اختلفل فيه إدار  نجور  دبليو بوا ن   اإلداراة األمريكية السابقةة فع ى سةبي  ا  ةاا: سةاندة إدار  بةوا 

  ةةةى أن تقةةدم األمةةة  إلسةةرايي ة والعدالةةةة للفلسةةةرينيينة  1991ؤتمر مدريةةد للسةةة م فةةةي أاتةةوبر األ  إسةةرايي  وعاولةةةل فةةي مةةة

ر اإلسةةةةراييليين بةةةةين ا سةةةةا داة األمريكيةةةةة أو اسةةةةتمرار  وأن ت هةةةةر بم هةةةةر اإلدار  العادلةةةةةة ا توازنةةةةة ع ةةةةة إنةةةةه فةةةةي الالايةةةةة خيةةةة 

 االسفيران 

اإلسةرايي ي   ةى مبةدأ  ةدم التةدخ ة وتةرا الجةةانبين  -الفلسةرينيبة مةا ا تمةدة إدار  نجةور  دبليوبةوان فةي عة  ال ة ا  

يعمةة ن   ةةى تسةةوية نزا ا لمةةا الخاصةةةة فقةةد كةةان للةةريةل بةةوا   قةةاة خاصةةة مةةه ز ةةي  ج ةةاا اليمةةين اإلسةةرايي ي نأرييةة  

ان إرهةةةا   دةةةارونن ع ةةةة أ لمةةةا كانةةةا   ةةةى توافةةةو فةةةي ا تبةةةار الةةةريةل ياسةةةر  رفةةةاة إرهةةةا  ة وأن السةةةلرة الفلسةةةرينية هةةةي ايةةة

 وينبغي معاملتل    ى هذا ال  و 

فف   هد نجور  دبليو بوان كان ه اا تعاطف أمريك  ابير مه السياسة اإلسراييلية  وتأييد كام   واقةف دةارون فةي 

رفض ا فاوضاة مه السلرة الفلسرينيةة إلى ال د الذي دفه ديك تشيني ناي  الريةل األمريك  إلى تحرير سياسة انتيةاا 

 شرا  الفلسرينيين ا شفبه بل  بالوقول ورا  الع ف   الن

سةةةبتمحرة افرصةةةة سةةةان ة إلبةةةراز التعةةةاطف األمريكةةة  مةةةه إسةةةرايي ة  شةةةك   11األمريكيةةةة أعةةةدا   اإلدار وقةةةد اسةةةتيلل 

فا   بحجة مكاف ة اإلرها ة فقد قاا أريي  دارون نلك  شخ  له ب  الدن خاص به وياسر  رفاة هةو ل ةان فشةارون 

مةة  أن ي عةة  مةة  ال ةةر    ةةى اإلرهةةا  قضةةية مشةةاراة مةةه أمريكةةاة فبعةةد أعةةدا  سةةبتمحر بفاةةر  قليلةةة أاةةد بةةوا   ةةى كةةان يأ

مسةةةاندته وتفهمةةةه  ةةةا يقةةةوم بةةةه أرييةةة  دةةةارون مةةة  م اربةةةه اإلرهةةةا ة ويترةةةابو هةةةذا ا وقةةةف مةةةه ق ا ةةةاة الةةةريةل العميقةةةةة و 

 (16)تمليه أيضا الدوافه االنتخابية 

بالذاة ع ة يمك  االتفاق   ى تسوية   الفلسرينيخرابه األوا   ى ضرور  مكاف ة اإلرها  واإلرها    فيوكان قد راز  

ن أنةةه مةة  الضةةروري وقةةف اإلرهةةا   وال يمكةة  ألي دولةةة أن تتفةةاوس مةةه إرهةةابيين؛ ألنةةه خرابةةه فةةيبةةين الرةةرفينة عيةة   اةةر 

ون فقط إلى ا وةنة فبعد تعبيره    عزنه الشديد ل ادثة الف دق لةل ه اا طريقة لص ه الس م مه أول ك الذي  يلدف

وأ ةةةةر   ةةةة   ةةةةدم  لاونةةةةه مةةةةه وصةةةةور الضةةةة ايا ا ؤ ةةةةةة وجةةةةه أصةةةةا ه اال لةةةةام للسةةةةلرة الفلسةةةةرينية وريةسةةةةها ياسةةةةر  رفةةةةاةة 

مه العال   نا ل قد أ ل ل هذه الرسالة ك  شخ  ي   أن يختار إما أن يكون  وتصمميه   ى م اربتل  بقوله  ناإلرهابيي

 وي ةةة  الت ةةةرا  شةةةةك  
ت
ا ت ضةةةر أو أن يكةةةون مةةةه اإلرهةةةابيينة وجميةةةه مةةة  هةةة  فةةةةي الشةةةرق األوسةةةط  لةةةول  أن يختةةةاروا أيضةةةا

 ضةةةد األ مةةةاا اإلرهابيةةةةة فةةةي إدةةةار  م ةةةه إلةةةى ا قاومةةةة الفلسةةةرينية وربرهةةةا باإلرهةةةا ن ع ةةةة إنةةةه  ةةةا    ةةةى 
ت
 وفعةةة 

ت
عاسةةة  قةةةوال

ابيةةةةةة ال ةةةةةي تقتةةةةة  إلرهةةةةةا ة و ن إلسةةةةةرايي  ال ةةةةةو فةةةةةي القضةةةةةا    ةةةةةى الشةةةةةبكاة اإلرهالةةةةةريةل ياسةةةةةر  رفةةةةةاة أنةةةةةه يتياضةةةةة ة  ةةةةة  ا

الةةدوا العربيةةة إلةةى قبةةوا إسةةرايي  ادولةةة جةةار  وأو ةة  أن السةة م ال يةةت  إال بقبةةوا إسةةرايي  واال اةةرال  امواط ولةةاة امةةا د ةة

 (17)بلا 

 لةةةدل الةةةى الوصةةةوا الةةةى تسةةةوية  ال ةةيو ةةرس فةةةي خرابةةةه ال ةةةان  فةةةي الرا ةةةه والعشةةري  مةةة  يونيةةةوة خرتةةةهن خارطةةةة الرريةةةون 

اةجةةةةةاالة السياسةةةةةيةة األم يةةةةةةة االقتصةةةةةادية  فةةةةةيالتقةةةةةدم ة تقةةةةةوم   ةةةةةى ت قيةةةةةو 2005دةةةةةاملة و لاييةةةةةة للصةةةةةرا  ب لةةةةةوا  ةةةةةام 

األورو  ة روسةياة  االت ادواإلنسانية وب ا  ا ؤسساة ت ل ر اية اللج ة الربا ية ا كونة م  الوالياة ا ت د  االمريكيةة 

    ى العةةغ ج بةا األم  ا ت د ة وستؤدى هذه الخرة اما  ار الى قيام الدولة الفلسرينيةة مستقلة وديمقراطيةة قادر 

ة   ى أسام مرجعية مدريد ومبدأ األرس مقاب  الس مة 1967الى ج   مه إسرايي   اما أ لا سف هة االعت ا الذي ت  في 

 (18) 1397ة 338ة 242وقراراة م لل األم  

 :لرريو   ى ث   مراع  هيوتقوم خارطة ا



  44-25 ص ص                                                      (2020 -2001) البعد الديني في السياسة الخارجية األمريكية ت اه الصرا  العر   اإلسرايي ي

 

 32 

 ال يقبةة  التأويةة   2003األولددى: ح ددى مددايو 
ت
وهةةي مرعلةةة إ لةةا  الع ةةف عيةة  طلةة  مةة  الفلسةةرينيين فةةي هةةذه ا رعلةةة إ  نةةا

:   

 عو إسرايي  بالوجود والعةغ  س م وأم   -أ 

 وقف الع ف واإلرها ة ووقف فوري إلط ق ال ار والنشاطاة العسكرية ضد اإلسراييليين  - 

 تفكيك القدراة والبنة الت تية لمرها   - 

 لتعيةةةةين عكومةةةةة فلسةةةةرينية جديةةةةد  برياسةةةةة ريةةةةةل وزرا  دون  رفةةةةاة )الةةةةريةل  لي ةةةةة األجةةةةوا -د
ت
 ودسةةةةتوريا

ت
  انتخابيةةةةا

 الفخري( للدولة 

وتشةةةهد هةةةذه ا رعلةةةة  قةةةد مةةةؤتمر دولةةةي ي ةةةاقغ خيةةةاراة إنشةةةا  دولةةةة فلسةةةرينية ، 2003الثانيدددة: انتقاليدددة ح دددى أ تدددو ر 

 ب دود مؤقتة   ى أسام الدستور الجديد 

وهدل هذه ا رعلةة اسةتكماا اإلصة ا واالسةتقرار للمؤسسةاة الفلسةرينيةة وتتضةم  ، 2005إلى    2004الثالثة: من   

  2005إسراييلية  لدل للتوص  إلى اتفاق  لائ   ام  -مفاوضاة فلسرينية

 وإذا ما عاودنا قراءة هذه الخطة فإننا نلحظ اآلتي:

  ةةى الفلسةةرينيين لت قيةةو األمةة  اإلسةةرايي ية وهةةذا مةةا قةةو  ا وقةةف اإلسةةرايي ي فولةةاة إ  أن طلبةةاة الخرةةة تاراةةز  -أ 

يةةةذاره نصةةةير عسةةةين  ةةةاروري فةةةي اتابةةةه نأمريكةةةا الخصةةة  وال كةةة نة إن تةةةدخ  أمريكةةةا فةةةي مفاوضةةةاة الفسةةةوية جعلهةةةا عةةةةام  

   فقةد نةت   ةة (19)إلسةرايي  مة  أي مراقبةة أو م اسةبة دوليةةة امةا سةمح لهةا أن تكةرم اعت لهةا أاثةر لألراضة ي الفلسةرينية

هذه الخرة اذلك في  ةدم التعةاون مةه ياسةر  رفةاة و ةدم اال اةرال ب ةدود م ةدد  للفلسةرينيين  فقةد قةاا دةارونة إنةه 

  فلسةرينيةفي عاا اتخا  الفلسرينيين خرواة لوقف اإلرها ة فننه   ى استعداد ل  ارال بدولة 
ت
م  و ةة السة ا تمامةا

  (20)درطة بفسليح خفيفلةل لها عدود جيرافية  لايية وال تملك سوى قواة 

 مةةةةا بةةةةين  - 
ت
القضةةةةا    ةةةةى ا قاومةةةةة الفلسةةةةرينية وتسةةةةلي  سةةةة عه  فمةةةةا يرلبةةةةه الةةةةريةل فةةةةي هةةةةذه ا رعلةةةةة يخلةةةةو صةةةةداما

اةجتمةه الفلسةريني وقةةواه ا قاومةةة فعبةةار  التخ ةي  ةة  اإلرهةا  ال ةةي ت ةد   الةةا الةريةل نجةةور  دبليةو بةةوان م لةل إدانةةة 

 فهةةو لةة  يقةة  إدانةةة و نمةةا تخ ةةى  فقةةد ظهةةرة إسةةرايي  وفةةو هةةذا ا  رلةةو لةسةةل للتةةاري  الفلسةةريني وا تبةةاره ا 
ت
تةةدا  و رهابةةا

ا ةةةاهر  اسةةةتعمارية مسةةةؤولة  ةةة  تشةةةتةل دةةةع ة بةةة  ا راةةةة مةةة  عركةةةاة الت ةةةرر الةةةوطني  امةةةا أن اليةةةرس األسا ةةة ي مةةة  

الصةةف الفلسةةريني )وهةةذا مةةا التخ ةةي  ةة  ا قاومةةة خلةةو الف ةةو  بةةين عرا ةةي الجهةةاد وعمةةامة وعراةةة فةةتح وبالتةةالي انقسةةام 

   ةةةةةى نفسةةةةةه ع ةةةةةة يكةةةةةون فراسةةةةةة سةةةةةهلة للقةةةةةواة اإلسةةةةةراييلية 
ت
(ة وبالتةةةةةالي يكةةةةةون الشةةةةةع  الفلسةةةةةريني م قسةةةةةما

ت
عةةةةةد  أخيةةةةةرا

 وللمستوط ين ا تررفين

و ن كانةةةةل ه ةةةةاا  عةةةةةض  ةإن الخرةةةةة ال تبشةةةةر بت قيةةةةو إن ةةةةةازاة مقابلةةةةةة فةةةة  طلبةةةةةاة وال ضةةةةيوط   ةةةةى إسةةةةةرايي  - 

فهي مرهونة بوقف اإلرها  الفلسرينية و ليه و ن كانل الخرة فةي ظاهرهةا  لةدل إلةى مصةل ة  الخرواة ا  صوص  لولا

 لل قةةةوق اإلسةةراييلية ا ز ومةةةة وخدمةةة ألهةةةدافها وألهةةدال اليمةةةين 
ت
 دوليةةا

ت
 وتشةةةراعا

ت
الرةةرفينة فهةةي فةةةي عقيقتلةةا ت مةةة  تق ة ةةا

نجور  دبليو بوان  إرضا  العر  واألوروبيين في م اولة األمريك  في ت قيو األم  اإلسرايي ية وبالتالي فنن م اولة الريةل 

   ةةى السياسةةاة اإلسةةراييلية والتقليةة  مةة  
ت
بانت ةةار مةةا سةةيكون مةة  ت فيةةذ مراعةة  الخرةةة  قةةد   ةةدوا نيتلةةاالتةةأثير ولةةو ظاهريةةا

  (21)با ة بالفش 
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اسةةةرايي  ا فشةةةددة  ن ةةة ولةةة  يت صةةة    ةةةى رضةةةا أي مةةة  األطةةةرال العاتبةةةة  ليةةةهة وانتهةةةة األمةةةر بوادةةة ر  إلةةةى أن تسةةةاند 

 2003؛ ففةةة  فحرايةةةر (22)وتبنةةةل اإلدار  محةةةرراة إسةةةرايي  لهةةةذا الةةة   ة ب يةةة  نةةةدا الخرابةةةان األمريكةةة  واإلسةةةرايي ي متمةةةاثلين

  جةةةةا  فيةةةةه نترةةةةابو مةةةةوقف  بةةةةوا ودةةةةارون دةةةةبه التةةةةام مةةةة  لخةةةة    ةةةةوان ريةفةةةة ي لنةةةة يفة ووادةةةة ر  بوسةةةةل  الوضةةةةهة إ

 (23)السياسة ن و الشرق األوسطة والسب  الريةف ي لهذا الت وا هو اللو  ن 

فةةةةةةي  رو  انتفاضةةةةةةة الشةةةةةةع  الفلسةةةةةةرينية وتراةةةةةةل اثةةةةةةارا خريةةةةةةر    ةةةةةةى القضةةةةةةية  2001سةةةةةةبتمحر  11لقةةةةةةد جةةةةةةا ة اعةةةةةةدا  

 :(24)االة التاليةالفلسرينية و  ى مكانتلا في العال ة تم لل في اةج

الفسةةهي  ة ةةاوالة إسةةرايي  تشةةويه  دالةةة القضةةية الفلسةةرينية ووصةة  مقاومةةة الفلسةةرينيين باإلرهةةا ة السةةيما فةةي  -1

  1948ظ  تزايد وتير  العملياة االسفشهاديةة ال ي تستلدل اإلسراييليين في م اطو 

التيريةةةة   ةةةى جهةةةود إسةةةرايي  الراميةةةة إلخةةةرا  القيةةةاد  الفلسةةةرينية مةةة  دايةةةر  الشةةةر يةة بةةةد وى اعتضةةةان الةةةريةل  -2

   2001الفلسريني ياسر  رفاة للمقاومة؛ عي  اخضه الريةل  رفاة للعزا وال صارة م  قب  إسرايي ة م ذ ديسمحر 

ة باالسةةةتفراد 2002د اإلرهةةةا  وقيامهةةةاة م ةةةذ مةةةارم اسةةةتي ا إسةةةرايي  للم اخةةةاة ال اجمةةةة  ةةة  تةةةدا ياة ال ةةةر  ضةةة -3

بالفلسرينيينة  حر اإلمعان في عصاره  ود   عر  مةدمر  ضةده ة نةت   الةا تةدمير مؤسسةا ل  وب ةاه  الت تيةة وانتيةاا 

 العديد م  كوادره  وقاد ل  وا تقاا اآلالل مال  

برمتلةةةاة وهةةةو مةةةا ت سةةةد بمعاود لةةةا اعةةةت ا إتاعةةةة اةجةةةاا إلسةةةرايي  للةةةتمل  مةةة  اسةةةت قاقاة  مليةةةة الفسةةةوية  -4 

 ا  اطو ال ي كانل تديرها السلرة الفلسرينية  

ت وية  قضةية الصةرا  الفلسةريني اإلسةرايي ية مة  قضةية تةتلخ  بمةا تنت جةه إسةرايي  مة  ممارسةاة قمعيةة  -5 

ة فةةةي أرضةةةه ة إلةةةى قضةةةية و دوانيةةةة ضةةةد الفلسةةةرينيينة أو بمةةةا ترتكبةةةه مةةة  أ مةةةاا اسةةةفيران وب ةةةا  جةةةدار للفصةةة  الع صةةةري 

تتم ةة  بنصةة ا الفلسةةرينيين ألوضةةا ه  ووقفهةة  أل مةةاا الع ةةف وتيييةةر قيةةادا ل ة ولقةةد نإل ةةل فةةي  لةةك بةةد   مةة  اإلدار  

 األمريكيةة ال ي وضعل هذه ا رال  في أج د  خرة نخريرة الرريون 

ر االساراتي ية األمريكية إزا  ا  رقة سبتمحر في إ اد  اال تبار  وقعها في إطا  11نإل ل إسرايي   عد أعدا    -6 

العربيةة في إطار ال ر  األمريكية ضد اإلرها  وفي إطار الارتةباة األمريكية )السياسية واألم ية واالقتصادية ا سةتقبلية 

ة   ةةةى فةةي الشةةةرق األوسةةةط(ة والجديةةةد ه ةةا هةةةو ان يةةةاز اإلدار  األمريكيةةةة للتيةةار الليكةةةودية فةةةي إسةةةرايي ة الةةذي يقةةةوده دةةةارون

 خ ل اإلداراة السابقة ال ي كانل تفض  عكوماة عز  العم   

سةةبتمحر لاةةروي  اد  ةةا اة سياسةةية  11اسةةترا ل إسةةرايي ة وعلفا هةةا فةةي اإلدار  األمريكيةةةة اسةةتي ا أعةةدا   -7 

ومةةةة ال ضةةةارية مفادهةةةا أن الواليةةةاة ا ت ةةةد  األميرايةةةة و سةةةرايي  تواجهةةةان  ةةةدوا واعةةةداة هةةةو اإلرهةةةا  الةةةذي ينبةةةه مةةة  ا   

م مةةةة  االعةةةةت ا و نمةةةةا مةةةة  انتمائلةةةةا لليةةةةر  ومةةةة  تب ولةةةةا لرريقتةةةةه فةةةةي 
 
اإلسةةةة ميةة وأن مصةةةةدر العةةةةدا  العر ةةةة  إلسةةةةرايي  ال يتةةةةأت

ل   ى الديمقراطية والرفاهية والتك ولوجياة وأن الدفا     إسرايي  و   مصال ها إنما هو دفا      العةغ ال ي تتأس 

 ية و   قيمها و   طريقتلا في العةغ ضد  ال  عاقد  لولا الوالياة ا ت د  األميرا

سةةةةةبتمحر بةةةةةاة الفلسةةةةةرينيون وعيةةةةةدي  ومكشةةةةةوفين أاثةةةةةر مةةةةة  أي وقةةةةةل م ةةةةة ةة إزا  اسةةةةةتفراد  11 عةةةةةد أعةةةةةدا   -8 

إسةةةرايي  بلةةة ة  سةةةب  انشةةةةياا العةةةال  ومةةة  ضةةةةم ه العةةةال  العر ةةة  بتةةةةدا ياة ال ةةةر  الدوليةةةة ضةةةةد اإلرهةةةا ؛ فالعةةةال  بةةةةاة 

ل اإلرهةةةا ة ومهمومةةةةا بكةةةةبح جمةةةاا الواليةةةةاة ا ت ةةةةد ة ال ةةةي باتةةةةل م فلتةةةة مةةةة   قالهةةةةاة بةةةد وى ال ةةةةر  ضةةةةد مشةةةيوال بلةةةةاج

 اإلرها ة أما العال  العر   فباة مهموما برد التل    هة وبمواجهة االبا ازاة والتلديداة األمريكية ا وجهة ضده  
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ة ويرجه  لك فةي جةز  م ةه إلةى جهةود اللةو   وفي أواخر نوفمحرة كانل الع قاة بين ت  أبة  
ت
وواد ر  قد ت سنل ا يرا

اما يعود إلى جهود اللو   د   الكون رم بن  ن القدم  اصمة   ال ي يبذلها لعرف السياسة األمريكية بات اه إسرايي ة

  (25)إلسرايي 

  اسةةةةية  بةةةةوا السياسةةةةية الضةةةةيط مةةةارم الولةةةةود واإلن يليةةةةين ا سةةةةي يين الةةةةذي  يشةةةةكلون أعةةةةد ا كونةةةةاة ا همةةةةة لقا ةةةةد

وكةةان نتةةوم ديةة ينة ونديةةك ارمةة ن صةةري ين بوجةةه خةةاص  شةةأن ال اجةةة إلةةى د ةة  إسةةرايي ة امةةا قةةام نديةة ين  ةالكبيةةر  ليةةة 

وز ةةةي  األقليةةةة فةةةي م لةةةل الشةةةيوب  نترينةةةل لةةةوةن بزيةةةار  البةةةةل األبةةةيضة ونىلةةةا بصةةةور  شخصةةةية الةةةريةل بةةةوا إلةةةى ضةةةرور  

ابرية   عةد أسةبو  واعةد فقةط مة  طلبةه إلةى دةارون  11أوا الدالي  ال ي تشير إلةى تراجةه بةوا فةي   الاراجه    موقفهة وجا 

 لةدى    س   قواته
ت
  دما قاا ناري فلةشرن: إن الريةل يعتقد بأن ندارونن رج  سة مة وقةد أ ةاد بةوا هةذه العبةار   ل ةا

ريقةة مرضةية   ادةدته إيةاه االنالة ا  التةام  ةود  بةاوا مة  مهمتةه الفادةلةة وقةاا للنة فيين إن دةارون قةد اسةت ا  بر

 في أن ي ع  م   لك قضية
ت
   (26)والفورية ول  يفع  دارون م    لك األمرة ولك  ريةل الوالياة ا ت د  ل  يعد رانبا

 لد   دارونة فف  ال ان  م  مايو ت اه  الكون رم ا اراضاة 
ت
اإلدار  في هذه األث ا  كان الكون رم يت را أيضا

فةةي عةةين كانةةل نسةةبة م لةةل  2ةإلةةى 94وت اوزهةا ومةةرر قةةراري  يشةةددان   ةةى د ةة  اسةةرايي  )صةةوة م لةل الشةةيوب بنسةةبة 

(ة وأاد القراران   ى أن الوالياة ا ت د  تقف متضام ة مه اسرايي ة وأن البلدي  مالمكان اليوم في 21إلى  352ال وا   

ة صةةةرا  مشةةةارا ضةةةد اإلرهةةةا ة امةةةا شةةةج  قةةةرار م لةةة
ت
 د ةةة  نياسةةةر  رفةةةاةن لمرهةةةا  الةةةذي ي ةةةري عاليةةةا

ت
ل ال ةةةوا  أيضةةةا

ولرا ةةا صةةور اللةةو   واإل ةة م الةةذي يلةةو  بك فةةه ن رفةةاةن   ةةى أنةةه قرةة  الرحةةى فةةي مشةةكلة اإلرهةةا ة و عةةدها ببضةةعة أيةةام 

ندارونن  أ ل  وفد م  الكون رم تشك  م  أ ضا  م  ال زبينة وكان يقوم بمهمة تقص ي عقايو في اسرايي ة أن   ى

أن يقاوم ضيط الوالياة ا ت د  الذي يسعى ل شره في زاوية التفاوس مه  رفاةة وفي التاسه م  مايو اجتمعل لج ة 

 يقةةةدر بةةةأاثر مةةة  
ت
 إضةةةافيا

ت
مليةةةون دوالر  200اةخصصةةةاة ا اليةةةة ا تفر ةةةة  ةةة  م لةةةل ال ةةةوا  لب ةةة  مةةة ح اسةةةرايي  مبليةةةا

 امةا كةان ال ةاا فةي تمريةر قةراري ة اربة اإلرها ة و ارس وزير الخارجية نكو 
ت
ل  باوان الصةفقةة لكة  اللةو   د مهةا تمامةا

  (27)الكون رم وخسر باوا ا عراة

ة 2004وقد رفضل إدار  بوا استئ ال أي تعامة  مةه  رفةاة الةذي ق ة ة ن بةه فةي  لايةة ا رةال فةي نةوفمحر مة   ةام 

بامة إال أ لا لة  تفعة  سةوى أقة  القلية   سةا دته فةي وتبنل إدار  بوا م   عدها الز ي  الفلسريني الجديد م مود  

الفةةةةوز بدولةةةةة قابلةةةةة لل يةةةةا  بمقوما لةةةةا الةةةةدنياة وواصةةةة  دةةةةارون ترةةةةوير خررةةةةه للقيةةةةام بفةةةةك ارتبةةةةاط أعةةةةادي الجانةةةة   ةةةة  

 إلى انال ا  م  نز  من و  بتوسه متواص  في الضةفة اليربيةةة وهةي الخرةة ال ةي تمخةض  الةا 
ت
الفلسرينيين اسف ادا

ا يدوى بالسيا  األمني الذي يصادر األراض ي الفلسرينية ويوسه اةجمعاة االسفيرانية الضخمة ومةا يخةدمها مة  ب ا  م

دةةةبكاة طةةةرقة وأسةةةهمل اسةةةاراتي ية دةةةارون برفضةةةها التفةةةاوس مةةةه  بةةةام )الةةةذي ي بةةةذ تسةةةوية تفاوضةةةية( وجعلهةةةا مةةة  

  ا سةةةةت ي  بالنسةةةةبة لةةةةه أن يرجةةةةه إلةةةةى الفلسةةةةرينيين بم ةةةةافه ملموسةةةةة يعتةةةةد
ت
بلةةةةا  شةةةةك  مبادةةةةرة فةةةةي إعةةةةراز عمةةةةام مةةةةؤخرا

ل صةرها االنتخةا   وبصةعود عمةام إلةى سةد  السةلرةة ممةا خلةو إلسةرايي   راعةة أخةرى للتم ةه  ة  ا فاوضةاةة ود مةل 

اإلدار  تصةةرفاة دةةارون )وأفعةةاا خلفةةه ايلةةود أو ةةرة(ة بةة  بةةارا بةةوا ضةة  اسةةرايي  األعةةادي ألراس فةةي ا  ةةاطو اة تلةةة 
(28)  

جةةا  بةةه ا سةةؤولون األمريكيةةون هةةو انتقةةاداة لريفةةةة طفيفةةة لةةبعض مةة  أفعةةاا إسةةرايي ة لكةةال  لةة  يصةةة عوا وكةة  مةةا 

 يةةةةذار للمسةةةةا د  فةةةةي قيةةةةام دولةةةةة فلسةةةةرينية قابلةةةةة لل يةةةةا ة بةةةة  أ لةةةة  مسفشةةةةار األمةةةة  القةةةةوم  السةةةةابو برنةةةةل سةةةةكاو 
ت
دةةةةة ا

ع ةة صةار نكالخةات  فةي إصةبعهن  فةن ا مةا  أن دةارون اسةت و    ةى الةريةل بةوا وطو ةه 2004اروفل في أاتوبر م   ةام 

  ةةةة  إسةةةةرايي  وياةةةةرا مسةةةةافة ضةةةةئيلة بيالمةةةةاة أو عةةةةاوا ع ةةةةة انتقةةةةاد األ مةةةةاا 
ت
سةةةةعى بةةةةوا لي ةةةةأى بالواليةةةةاة ا ت ةةةةد  قلةةةةي 
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اإلسراييلية في ا  اطو اة تلةة فم  ا ؤاد أن ي ابه سخط اللو   ودا ميه في الكون رمة عي  يتصدر قايمة أهةدال 

الواليةةاة ا ت ةد  لسياسةةاة اسةرايي  ضةةد الفلسةرينيينة لكة  مرةةامح اللةو   ومرامعةةه ال تتوقةفة  فةةاللو    اللةو   د ة 

 م  أمريكا أن تسا د اسرايي    ى أن ت   هي القو  اإلقليمية ا هيم ةة مما يستلزم تضافر جهود ال كومة 
ت
يبتغي أيضا

 ب ةد وم ةابر  اإلسراييلية مه مساوي الجما اة ا والية وا  اصر  إلسر 
ت
ايي  في الوالياة ا ت د ة وأن يعمة  الررفةان معةا

  (29)لصيانة سياسة إدار  بوا

الضةةةيط الةةةذي مارسةةةته إسةةةرايي  واللةةةو   هةةةو أعةةةد الع اصةةةر ال اسةةةمة فةةةي اتخةةةا  قةةةرار اليةةةزو الواليةةةاة  لقةةةد كةةةان  

و كان الدافه األاحر ورا  دالاة الرنبة الجام ةة فةي جعة  اسةرايي  أاثةر  2003ا ت د  بمهاجمة العراق في مارم م   ام 

ة وقةةةد كةةةان اة ةةةةاف ون الجةةةدد هةةة  القةةةو  الدافعةةةةة الكحةةةرى داخةةة  
ت
الواليةةةاة ا ت ةةةةد  ورا  إيقةةةاد ال ةةةر    ةةةى العةةةةراقة أم ةةةا

فةةأاثره  تربرةةه صةة ة عميمةةة ب ةةز  الليكةةود اإلسةةرايي ية و ضةةافة إلةةى  لةةك فةةنن ابةةار قةةاد  ا   مةةاة الريةسةةية التا عةةة 

للةةو   االسةةرايي ي صةةوتوا  صةةل ة دةة  ال ةةر ة وعةةين سةةعى الةةريةل بةةوا لفسةةويو ال ةةر    ةةى العةةراق والاةةروي  لهةةا هبةةل 

 كالبنيان ا رصوص للدفا    هل صر 
ت
  (30)ته أه  ا   ماة الولودية األمريكية واصرفوا جميعا

 يةةرون ال ةةر  مةةه العةةراق الخرةةو  األولةةى فةةي عملةةة 
ت
إن ز مةةا  إسةةرايي ة واة ةةاف ين الجةةددة و دار  بةةواة كةةانوا جميعةةا

خصةةةوم واسةةةرايي   اآلخةةةري  فةةةي طموعةةةة إل ةةةاد  تشةةةكي  الشةةةرق األوسةةةطة وفةةةي أوا فةةةيض لل صةةةر عولةةةوا أن ةةةاره  دةةةرر 

ا  رقةةةة ومةةا إن سةةقرل  يةةداد فةةي م تصةةف أبريةة  ع ةةة بةةدأ دةةارون وج راالتةةه ورجاالتةةه ي  ةةون وادةة ر    ةةى اسةةتلدال 

دمشةةةةوة عيةةةة  نفةةةةض  ضةةةةو الكةةةةون رم نايةةةة  نيويةةةةورا نإيليةةةةوة اي  يةةةة ن اليبةةةةار  ةةةة  قةةةةانون م اسةةةةبة سةةةةوريا واسةةةةارداد 

 إلةةى عةةد مةةا لحرهةةة مةة  الوقةةلة وتو ةةد هةةذا  ةأبريةة  12السةةياد  اللب انيةةة وأ ةةاد تقديمةةه يةةوم 
ت
عيةة  كةةان هةةذا الفشةةراه مهمةة 

القةةةةانون سةةةةوريا بفةةةةرس  قوبةةةةاة إن هةةةةي لةةةة  تنالةةةة   مةةةة  لب ةةةةانة وتتخ ةةةةى  ةةةة  أسةةةةل ة الةةةةدمار الشةةةةام ة وتوقةةةةف د مهةةةةا 

و   تحريكاتةه   ةى لمرها ة اما طال  سوريا ولب ان باتخا  خرواة  ملية ملموسة إلبرام س م مةه إسةرايي ة وأفةاس اللة

 في 
ت
هذا الفشراه وتب اه بقو ة السيما نإيباانة وت  تمرير هذا الفشراه ا  اهض لسورياة وصدق بوا  ليه ليصبح قانونا

  2003ديسمحر م   ام  12

وبدأ دارون يدفه الوالياة ا ت د  ويضيط  لولا   نية لت ابه إيرانة ال ي ي  ر إلولا   ى أ لا أخرر أ دائل    

  ى اإلط قة و  ى إدار  بوا أن تسةتخدم القبضةة ال ديةد  ضةد إيةرانة امةا لة  يلةدر اة ةاف ون الجةدد ل  ةة واعةد  

فةي السةعي الخةةت ق الةذرائه وتلفيةةو األمةور كة  يب ةةوا  لولةا قضةةية تيييةر ال  ةام فةةي طهةرانة واسةةت ابل إدار  بةوا لضةةيوط 

 يةةةذار -اإليرانةةة  اللةةةو   وبةةةذلل قصةةةارى جهةةةدها إلجهةةةاس الحرنةةةام  ال ةةةووي
ت
وتبةةةدو إيةةةران  -ولكةةة  وادةةة ر  لةةة  ت ةةةرز ن اعةةةا

د اللةةو    الولةةودى ضةةيوطه   ةةى عكومةةة الواليةةاة ا ت ةةد   مصةةممة   ةةى ال صةةوا   ةةى ترسةةانة نوويةةةة ونفي ةةة لةةذلك صةةع 

 للضيط   ى الكون رم ليصدق   ى تشراه  يوسه نراق ال  ر ا فروس   ى إيران 

  ةةةةى ال ةةةةوا   كالتةةةةأثيرمريكيةةةةة للجما ةةةةاة الضةةةةانرة بالتةةةةأثير  لولةةةةا بوسةةةةاي   ةةةةد  فقةةةةد سةةةةم ل تشةةةةكيلة ال كومةةةةة األ  

  50ا  تخبينة وأ ضا  السلرة الت فيذيةة والتأثير في ال م ة االنتخابيةة أو التصويل في االنتخاباةة فألاثر م  
ت
 اما

نصةةف أ ضةةا  اةجلسةةين مؤيةةدون دافةةه أ ضةةا  راسةةخو اإليمةةان فةةي م لةةل ال ةةوا  والشةةيوب  ةة  إسةةرايي ة و ن أاثةةر مةة  

 ةعازمون إلسرايي  ومتعاطفون معهاة فالد امة األساسية لفا لية اللو   اإلسةرايي ي هةي تةأثيره   ةى الكةون رم األمريكة 

 ضةد ال قةد  فةبعض أ ضةا  الكةون رم هة  صةهاي ة مسةي يون م ة  نديةك ارمة  الةذي قةاا 
ت
عي  إسرايي  م صة ة فعليةا

ة األولةةى   ةةدي فةةي السياسةةة الخارجيةةة هةةي عمايةةة إسةةرايي ن  وه ةةاا أيضةةا تةةوم ديةة ىة الةةذى إن األولويةة 2002فةةي ديسةةمحر 

الكةةةون رم األاثةةةر مةةةي ن لليمةةةين سةةةوا  مةةة  وجهةةةة ال  ةةةر الدينيةةةة أو السياسةةةية  ويلقةةة  تةةةوم  فةةةييعتحةةةر مةةة  الرمةةةوز الكبيةةةر  

 لل  ام 
ت
ور ة وهو م  أدد  إن ي ي  مسي ييةة وهو الذى يفرضه   ى م مو ته الحر ان  ال ديديدي ى   نا ررقةن ن را



  44-25 ص ص                                                      (2020 -2001) البعد الديني في السياسة الخارجية األمريكية ت اه الصرا  العر   اإلسرايي ي

 

 36 

  ةةى  اإلسةةرايي ياألرس لصةةال  الفلسةرينيينة وي  ةةر لةةه اليمةين السيا ةة ي  فةةيا ةدافعين  ةة  إسةةرايي  واعةارس أي ت ةةازالة 

أنةه أعةده ة وال يتوقةف األمةر   ةد أ ضةا  الكةون رمة ولكة  ه ةاا ا ةوظفين الةذي  يعملةون لةديل  م ة  مةورال أميتةاي 

 (31)بو نإليباان ال ي يعود إلولا جوهر تأثير اللو   اإلسرايي ي في الكون رم الريةل السا

  ا الع ه السة اتور السةابو إيرنسةل هولةدي فز   ةدما كةان ييةادر م صةبه نال يمك ةك قةوا أي حة ي  يةدور عةوا 
ت
ووفقا

  ويةةةةد   جما ةةةةاة الضةةةةيط الولوديةةةةة هةةةةذه جما ةةةةاة الضةةةةيط ا سةةةةي ية (32)سياسةةةةة إسةةةةرايي  نيةةةةر مةةةةا تقدمةةةةه لةةةةك إيبةةةةاا

  ةة  أهميةةة مدي ةةةة القةةدم بالنسةةبة إلسةةةرايي   -األصةةوليةة أم ةةاا السةةفار  ا سةةةي ية الدوليةةة
ت
القةةدمة ال ةةي جةةةا ة دفا ةةا

  الاة ا ايد  ا ستدير  الدينيةة ومؤسسة جب  ا عبدة مسي يون مت دون م  أج  إسرايي 
ت
  (33)ودفا ا

 إلى جان  إسرايي  مرااز األب ا  والدراساة ومالا جمعية ا ؤسسة األميراية و 
ت
ة ومؤسسةة األب ةا  AELتقف أيضا

ة ونةةذار ه ةةا WINEP(34)ة ومؤسسةةة هادسةة ة معهةةد وادةة ر  لسياسةةة الشةةرق األدنةةم Memrlاإل  ميةةة للشةةرق األوسةةط 

ة فقد ع  التقريةر اإلدار  األمريكيةة تقرير نم مو ة الرياسةن ب ا  األم  والس م في الشرق األوسط 
ت
الذي  ارناه سابقا

  ةى االلاة ام بةةا وقف اإلسةرايي ي الةرافض ألي نقةةاا بخصةوص القةدم ال ةةي تعتحرهةا مدي ةة يلوديةةةة وبالتةالي   ةى دةةر ية 

و م ةرد اعت ا القدم م  قب  إسرايي ة اما نن  التقرير اإلدار  األمريكيةة  عةدم ممارسةة أيةة ضةيوط   ةى إسةرايي  أ

  (35)التلديد بقره أو ت ميد ا سا داة  الا

   ى ما سبوة ن د أن ا وقف األمريكة  مة  الصةرا  العر ة 
ت
اإلسةرايي ي قةد عكمتةه  ةد   وامة  تراوعةل مةا  -وتأسةسا

ا واقةةةةف بةةةةين السياسةةةةيةة واالسةةةةاراتي يةة واالقتصةةةةادية والدينيةةةةةة إال أن هةةةةذه األخيةةةةر  كانةةةةل نالبةةةةة فةةةةي تأثيرهةةةةا لةةةةةل   ةةةةى 

األمريكيةةةة ف سةةة  بةةة    ةةةى ا وقةةةف العر ةةة  واإلسةةةرايي ي اةةةذلكة تقةةةوا مةةةادلين أولحرايةةةل فةةةي اتابلةةةا الجحةةةروة والجبةةةار وهةةةي 

تشةةةرا صةةةعوبة الصةةةرا  وخصوصةةةةته ن  ةةةدما ي لةةةل الدبلوماسةةةيون فةةةي العةةةاد  للتفةةةاوس   ةةةى عةةةدود مةةةاة يةةةأتون مةةةزودي  

 فةةي
ت
  بخةةرايط واقاراعةةاة للفسةةويةة لكةة   لةةك لةةةل كافيةةا

ت
الشةةرق األوسةةط فاإلسةةراييليون والفلسةةرينيون يلتمةةون اهتمامةةا

 بالقضايا االقتصادية واألم ية    وطرق ا واص  
ت
الررفةان فةي أعقيةة مواقفهمةا ال  ج ة    والوصوا إلى ا ةا     وي ةا ميقا

 (36)  ى القوانين اإلنسانية والسوابوة و نما   ى أسام و ود هللا ونواياه 

الذي  حةرة   ةه أث ةا  تولولةا وزار  الخارجيةة فةي  هةد الةريةل كلينتةون ن  ةى الةرن  ةوتضيف دةرا موقفهةا مة  الصةرا 

وبخاصةة األاثةر  دوانيةة فيمةا يتعلةو با سةتوط اةة فةننني م  أنني ل  أوافو   ةى  عةض سياسةاة ال كومةة اإلسةراييليةة 

 باة اف ة   ى وجود إسرايي  وأمالا واشعر نالبية األمريكيون اذلكن
ت
 كام 

ت
  (37)ملا مة الا اما

اإلسةةةرايي ية و ليةةةه فةةةنن ا وقةةةف األمريكةةة  الةةةذي  -فهةةةذا مةةةا يفسةةةر موقةةةف السياسةةةيين األمةةةريكيين مةةة  الصةةةرا  العر ةةة 

 لهةا؛ ايةف  لةك عكمته العوام
ت
 مةه ا رالة  العربيةة ولة  يكةون ع ةة م صةفا

ت
  األر عة ال ي  ارناها لة  يكة  ولة  يكةون أبةدا

 فةةي ا واقةف العربيةة واإلسةةراييلية فةاألرس مهمةةة ل ث ةين والقةدم مهمةةة ومقدسةة ل ث ةةين وال 
ت
ون ة   ارنةا أن ه ةةاا توازيةا

  مةةه الجانةة  اإلسةةرايي ية ع ةةة و ن كةةان مةة  ا مكةة  أن يقةةدم طةةرل ي ةةوز الت ةةازا  الةةا فةةي  ةةرل أي مالمةةا وا وقةةف األمريكةة

للررل اآلخر  عض الت ازالة ع ة يعةغ الررفان في س م فل  يكون هذا الررل إسرايي ة ول  تسمح اإلدار  األمريكية 

ت ةةةل تةةةأثير  بةةذلك ال الةةةريةل نجةةةور  بةةوان ا ةةةوالي لليمةةةين وا ةةؤم  ب ةةةو إسةةةرايي  وصةةديو دةةةارون وال الكةةةون رم الواقةةه

و ن وافو هؤال    ةالولود والصهاي ة أفراد وجما اة لو  ة وال معاون  الريةل الذي  ه  م  أاحر ا ؤيدي  إلسرايي  وأمالا

جمةةةيعه    ةةةى ا وقةةةف العر ةةة  واقت ةةةه بةةةه فلةةة  يرضةةة ة نالبيةةةة الشةةةع  األمريكةةة  الةةةذي تةةة  تيذيتةةةه مةةة  قبةةة  وسةةةاي  اإل ةةة م 

عةةةةاة األكاديميةةةةة بأهميةةةةة إسةةةةرايي  ألمريكةةةةا وبضةةةةرور  الوقةةةةول معهةةةةا ع ةةةةة يبةةةةارا الةةةةر  وع ةةةةة الجام ةا قةةةةرو   وا سةةةةمو ة

 أمريكا 
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اإلسةةةرايي ي ي هةةةر فيةةةه البعةةةد الةةةديني  شةةةك  وا ةةة  ومةةةؤثر أاثةةةر مةةة  نيةةةره مةةة   -فةةةا وقف األمريكةةة  مةةة  الصةةةرا  العر ةةة 

 م  
ت
العوام  األر عة له اليلبة الريةسية في مواقف الوالياة ا ت د  األمريكية في الشرق األوسط وه ا ل  نقوا إن واعدا

تفسةةةير ا وقةةةف األمريكةةة ة فالعوامةةة  األر عةةةة ي كمهةةةا ويفسةةةرها الةةةدي  و ن عملةةةل لةةةوا ه جما ةةةاة ا صةةةال  أو الةةةريةل أو 

 الكون رم أو الوزرا  ا عاونون 

 (2017_2009)  أو اما باراك  الرئيس   مرحلة :ثانيا

األمريك   ام   الشيوب  إلى م لل  قب  وصوله  السيا  ي  فار   مله  في  الفلسرينية  القضية  مه  تعاطفه  أوباما  أظهر 

الشع   2005 م   أاثر  أعٍد  انم  م   وما  األمريكية  الن فية  الوكاالة  أعدى  في  قاا  االنتخابيةة  عملته  وخ ا  ؛ 

ي  كان  االنتخابية  أوباما خ ا عملته  أن  ويبدو  الفلسريني اإلسرايي ية وا   ي  الفلسريني ؛  الصرا   ادي بضرور  ع  

 في  ملية الس م م  خ ا ع  الدولتينة و قامة دولة فلسرينية   ى عدود  ام 
ت
 (38)  1967قدما

ال ز    وم افسته     الولودية  اللو    قب   م   االنتقاداة  م   الك ير  التصري اة  هذه  له  جلبل  ما  وسر ان 

؛ ما جع  إدار  عملته االنتخابية تعيد ال  ر في توجهاة أوباما ت اه ع  الصرا  االسرايي ي  الديمقراط  هي ري كل تون 

 (39)الفلسرينية و لك  سب  تأثير اللو   في السياسية الخارجية للوالياة ا ت د 

ا ت د    الوالياة  ت سين صور   أج   م   األمريكية  للسياسة  مسار جديد  رس   أوباما   ى  إدار   العا ين    فيو ملل 

م( أ ل  2009يونيو )  ف  عد ثمان  س واة  اصفة م  العدا  و دم ال قة خلفتلا إدار  بوا )االب (  ف  واإلس م   العر  

 أن ب ده   فيأوباما خ ا خرابه 
ت
القاهر  أن قيام دولة فلسرينية م  مصل ة إسرايي  وفلسرين وأمريكا والعال ة مو  ا

 أن ال   الوعيد هو: دولتان يعةغ فولما    فيو ة للشع  الفلسريني  ل  تدير ظهرها للترلعاة ا شر 
ت
قيام دولتهة مضيفا

م(ة   ى أن 2009ترايا دهر إبري  )  فيس م وأم ة اما أاد الريةل أوباما خ ا خرابه    فياإلسراييليون والفلسرينيون  

أن الوالياة ا ت د  ستد   ب زم إقامة  الشرق األوسطة و   فيومؤتمر أنابولل  ووخارطة الرريو  تم  ن طريو الس م  

 ( 40) دولتين تتعايشان  س م وأم  

ة قبوله با شرو   2010به في ا ير م  ا  اسباةة وأ ل  البةل األبيض بداية العام  اصرعو تراجه أوباما و دارته    ما 

ا   جزييًّ ا  ت ميدت يتضم   الذي  نتنياهوة  قدمه  الاراجه    ل سفيرانالذي  هذا  جع   ما  بدون دروط؛  ا فاوضاة  و ط ق 

أوباما في تسوية الصرا  االسرايي ي الفلسري الاراجه  عد أن أجرى  نقرة ت وا أثارة الشكوا ت اه نوايا  ني  وجا  هذا 

جور  ميفش  مبعو  الس م في الشرق األوسط  شراة اللقا اة بين الفلسرينيين واالسراييليين ال ي ل  ت مر أي مالا  

العملية السلميةة  سب  استمرار   ا ت د  الضيط     إسرايي   إعراز تقدم في  في االسفيرانة و دم ممارسة الوالياة 

 ).41)قل الذي زادة فيه الضيوطاة   ى الجان  الفلسريني م  أج  تقدي  ا زيد م  الت ازالة لولا؛ في الو 

إلى ضرور  ع  القضية الفلسرينيةة إال أنه ل  يشر في   اه م  مصر إلى ترايا وا انياة د وما بين ت ق  أوباما في خرابات

االعت ا ب قه ة ب  كان في خراباته يتررق إلى ما قام به  تلك الخراباة إلى معانا  الفلسرينيينة والجراي  ال ي اقارفها  

ب ا    فيه  ت اه   الذي  الوقل  في  ا  رقةة  في  إسرايي   أم   بال فاظ   ى  وتعهده  أ انياة  في  الولود  ب و  م ازر  م   هتلر 

 بضر 
ت
ور  إقامة دولة  الجدار الع صري و لويد القدمة وقضية ال ج ينة و دم ا ارافه بأن اسرايي  دولة م تلةة م اديا

 ).42)فلسرينيةة لك  هذه الدولة تكون م  م  ور إسرايي ي وبد ٍ  أمريك 

ضا ف فيه إسرايي  م   
ُ
يتض  مما سبو:  ان أوباما ترا األمر للمفاوضاة   ى مدار ثمان  س واةة في الوقل الذي ت

قرار م لل األم  بندانة االسفيران في أواخر  ب ا  ا ستوط اةة دون أي ضيوطاة أمريكيةة   ى الرن  م  تمرير أوباما  

بندار  الصرا     ف أيام عكمهة ول  يعر  أي تصور مقارا ل   الصرا  الفلسريني و جبار الررفين   ى القبوا بهة وأات

 م  العم    ى عله؛ فل  يخر  أوباما    طريو أس فه م  ر سا  الوالياة ا ت د   
ت
  بضمان أم  إسرايي ة   بالا امهبدال
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وقض  ا زيد م  األراض ي الفلسرينية بد ٍ  أمريك ة وت مي  ا سؤولية للجان  الفلسريني  عدم تقديمه الت ازالة م   

 .أج  ت قيِو س ٍم  ادا

 :2020_2017)  ترامب دونالد الرئيس مرحلة  :ثالثا

االسرايي ي؛ فكان ترام  م ذ عملته االنتخابية  دهدة فار  عك  ترام  ت والة ا ير  وجذرية في ا لف الفلسريني  

 ل   هذا ا لفة ولك  هذه ال لوا جا ة أعادية الجان  دون إدراا الفلسرينيين فيه  عد  
ت
 و مليا

ت
 وا  ا

ت
يضه تصورا

االتفاقاة ك   تنسف  ال ي  مقارعاته  لك   عدود  ام     رفضه   دولتل    ى  إقامة  للفلسرينيين  تكف   ال ي  ة  67الدولية 

 .)43)صمتلا القدم الشرقية عا

العام   م ذ  اليمينية اإلسراييلية  األج د   ترام   الشؤون  2016تب ا  للج ة  الس وي  ا ؤتمر  أمام  ألقم خرابا  ة   دما 

وأيباا األمريكية  أنهالعامة  فيه  أ ل   واد ر   في  الولودي(ة  )اللو    معاملة        فنن   
ت
ريةسا فيه  الذي سأصبح  اليوم  وفي 

القدم   إلى  أبة   ت   م   األمريكية  السفار   ب ق   سيقوم  أنه  وتعهد  ستنتهي    ال انية  الدرجة  م   امواط   إسرايي  

  في ال ليف األوا للوالياة ا ت د    هيوإسرايي      وسيعارل بأ لا العاصمة األبدية للشع  الولودي  ويرى الريةل ترام  أن

 يأت أو قد    ثانوي فالتعام  مه إسرايي  كأمر    القوم الشرق األوسطة والبد م  العم    ى تأمين مصال هاة وتد ي  أمالا  

 (44 هد أوباما وكلينتون ) فيفيما  عد ي   أال يستمر اما كان ال اا 

اإلداراة   مقارباة  تبتعد     الفلسرينية  القضية  مه  للتعام   جديد   اساراتي ية  مقاربة  ترام   إدار   اختارة 

الت رير   م  مة  مكت   و ن ق  لألونرواة  ا قدمة  ا سا داة  بقره  فقامل  واقترا     فيالسابقةة  م يين    10واد ر ة 

مريكية مه السفار  بالقدمة ناهيك    در  ة االسفيران  دوالر م  تموي  برام  دبابية فلسرينيةة ودم  الق صلية األ 

  سياد  إسرايي    ى الجوالن    67واال ارال با ستوط اة االسراييلية ا قامة   ى أراض ي اا  
ت
في الضفةة واال ارال أخيرا

 سياسة اتبعها أس فه بتأ
ت
جي  قضايا ال    السوري اة ت ؛ وت اه  ترام  ك  القراراة الدوليةة ويكون قد أنهة  مليا

  إلى أن يت  التوص  إلى تسوية سلمية توافقية بين الررفين الفلسريني واإلسرايي ي الالائ 

في   ا  امةة  القضية م  خ ا  قده وردة  ترام    ى تصفية ملف  العام    26و  25و م   ت ل    2019عزيرانة م  

القضية الفلسرينية م  م تواها السيا  ي وت ويلها      وان )والس م م  أج  االزدهار (ة وال ي ي اوا م  خ لها ت ريد

ناهيك      الفلسرينيين؛  تخلو م  عقوق  اقتصادية  إنسانية  ترام    ى دوا  ربية    طالضيو إلى قضية  مارسها  ال ي 

بالتربيه   والسودانة  وا ير   والب ري   االماراة  م   ك   موافقة  خ ا  م   في  لك  ونإل   إسرايي ة  مه  للتربيه  ا ير  

 (45معها) 

صفقة القرن خ ا مؤتمر ص ف   قده مه نتنياهو في     ة   2020أ ل  ترام  في ال ام  والعشري  م  كانون ال ان   

 ل  أن القدم  اصمة نير م زأ  إلسرايي ة وا ارل  سياد  إسرايي    ى ا ستوط اة واألنوارة اما  
ُ
البةل األبيض؛ وأ

ي  بنسرايي  ادولة  باال ارال  الفلسرينيين  األمور  طال   ما جع   بالعود    ال و  الفلسرينيين  ل ج ين  يكون  ول   لوديةة 

أعادية   والخرواة  الفلسرينيينة  ل قوق  األمريكية  اإلدار   لت كر  الفلسريني  والشعبي  السيا  ي  الصعيد  تشتع    ى 

 46الجان  ال ي أهملل الررل الفلسرينية وان ازة  شك  كام  للررل اإلسرايي ي  

 ِهر صفقة القرن 
ُ
وت اوزا وا  ا للمرجعياة السياسية التقليدية  سار الفسويةة اقراراة األم  ا ت د ة واتفاق     ت

حرمة بين م  مة الت رير الفلسرينية واالعت ا اإلسرايي ية وهو  
ُ
أوسلوة ومبادر  الس م العربيةة واالتفاقياة األخرى ا 

ِ  انق با أميرايا ت اه ع   الدولتينة و  ى ا
 
لسياسة األميراية ت اه القضية الفلسرينية م ذ  قود  وهو ما يشيرة  ما ُيشك

ة     ب س   دد م  ا راقبينة 
ت
با تباره انق با دوليا في الياة التعاط  مه القضايا ال  ا يةة لتت وا م  السعية ولو ظاهريا

 47بالتعام  معها وفو ا  رو التفاوض ية بات اه مسار الفرس أعادي الجان  
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   ع  الدولتين الذي اتبعته اإلداراة األمريكية السابقةة ما يعني نسف اتفاقية أوسلو وال ي بموجىلا    تخ ى ترام  

عدود  ام   فلسرينية   ى  دولة  بنقامة  ال و  ل    67أ رل  خرته  في  الفلسرينية  الدولة  طبيعة  ترام   يبين  ول   ة 

 فيما يخ  بقضايا  الصرا ة و م    ى ع  القضية ولةل إدار لا اما فع  أس فه م  ر س
ت
ا  البةل البيض وخصوصا

ال لقةة   في هذه  الفلسريني األضعف  الجان    سياسة واعد  وهي الضيط   ى 
ت
متبعا الالائ  كالقدم وال ج ينة  ال   

 .48وم  خ ا القو  والتلديد

 

 الخالصدة: 

   ى ما سبوة فنن تقارير ال رية الدينية قد اهتمل بمساي   ديد ة  
ت
وتدخلل في مساي   د  تراوعل ما بين  وتأسةسا

م    نيرها  م   أاثر  األوسط  الشرق  التقارير   ى دوا  رازة هذه  االجتما يةنة وقد  االقتصاديةة  الدينيةة  السياسيةةن 

وكانل دديد  في ل جتلا في توجيه اال لام لهذه الدواة بة ما كانل خفيفة الل جة مه دوا أخرىة اتض  فولا   ةالدوا األخرى 

  فهذه التقارير في عقيقتلا كانل  اة أهدال سياسية بصيية دينية سعى ا روجون لها  االضر
ت
هاد الديني كنسرايي  م  

عس    ك   العلياة  األمريكية  ا صل ة  خدمة  في  ا دى  أمريكية  عيد   أهدال  لت قيو  والسياسيين  الدينية  اليمين  م  

 وجهة ن ره  

 

 : النتائج

 هد وقامل الدراسة   ى فرضية    في  ى السياسة الخارجية األمريكية    الدينيسعل هذه الدراسة  عرفة تأثير البعد  

الدينية   القوى  تأثير  تزايد  بين  ه اا   قة  أن  مفادها  السياسة    في أساسية  وسلواياة  وقراراة  ا ت د   الوالياة 

 الخارجية ت اه الشرق األوسط  

 تحليلها إلى رصد مجموعة من النتائج التالية: في وصلت الدراسة 

1-    
ت
 قويا

ت
تشكي  الدولة األمريكية م د بدايتلا اما ساهمل القي  الدينية في تشكي  الارا     فيأن الدي  قد لع  دورا

 القوم  األمريك ة وال قافة السياسية األمريكية   

والدولة    -2 الدي   بين  الفص   مبدأ  ل   فيأن  األمريك   الدي الدستور  األمريك      اةجتمه  فص   م ه  يقصد  أو    ة  

ب  العكل هو الن يح كان القصد م ه عماية الدي  ليؤثر بقو  دون تدخ  الدولة    ةاةجتمه فيالتقلي  م  البعد الديني  

  

 للدي ة إ  ال يأن مبادئ الديمقراطية وال رية    -3
ت
 ابيرا

ت
  تمك  م   يقوم  لولا ال  ام السيا  ي األمريك  قد وفرة د ما

ة م  خ ا جما اة الضيط الدينية    فياالنفشار والتأثير  
ت
 لها بالعم     ال ي السياسة الداخلية والخارجية معا

ت
كان مسموعا

 ب رية عس  هذي  ا بدأي   

الديني    -4 اليمين  واتخذ    فيأن  عاا  الى  عاا  م   فولا  ترور  الزم   م   طويلة  مسير   له  األمريكية  ا ت د   الوالياة 

 
ت
قو  ارتباط    فيالسب     –وال يزاا    –وكان  لك    ةك  مرعلة م  مراع  األمة  في ووساي   د  عس  ترور األوضا   أدكاال

بالدي  األمريك       ةاةجتمه 
ت
وبارزا  

ت
قويا الديني  العام   ما جع   للم تمه    فيوهذا  وال قافية  واالجتما ية  السياسية  البنية 

 األمريك  

  فهي   ة مؤسساة تعم  داخ  ال  ام السيا  ي األمريك  ولةسل خارجه  هيياة ا ت د  الوال  فيأن ا   ماة الدينية    -5

مشكلة ج و     فيتتب اها اما بة ا    ال ي القضايا    فيوتعم  بقو  ولها تأثير ونفو  وبخاصة    ة الساعة السياسية  فيمتواجد   

 السودان  
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هى بروز اليمين    ة هد الريةل نجور  دبليو بوان كان نفي ة لتضافر أر عة  وام  ريةسية  في  الدينيان بروز البعد    -6

اليمينية ا فشدد ة ووجود    2000انتخاباة  ام    فياقو  ظاهر     الديني ا يوا  الرياسيةة ووجود اة اف ين الجدد  وى  

ك     ة سبتمحر  11لديني إليهة ووقو  أعدا   السلرة وعرصه الشديد   ى استمالة اليمين ا  فيالريةل نجور  دبليو بوان  

العوام  م تمعة تضافرة   ى أن تعرم دفعة قوية للمعتقداة الدينية ألن تم ى أفكارها   ى  السياسة األمريكية  هذه  

كانوا متواجدي     في الجدد  ال مانة اةة واة اف ون  السياسية م ذ  الداخ  والخار   فاليمين كان موجودا   ى الساعة 

دبليو بوان فالريةل    جور إدار  ن  فيالسياسة الخارجية اما الع  اه    في  الديني لك  ا ل  نل ظ هذا الحروز للبعد  اذلكة  

  عتقدا ل 
ت
 بأفكار اليمين ومصدقا

ت
ة ومؤم ا

ت
   ى اس  رضاه ة وال فاظ    ة إلى جان  كونه معتقدا

ت
 جدا

ت
فقد كان عريصا

سبتمحرة فقد م لل    11طلبا ل   مأخذ الجدة وت د طريقها للت فيذة أما أعدا     تؤخذوهذا ما سا د ألن    ة  ى أصوا ل 

ة سم ل    في
ت
الدينية    فيأزمتلا هز  دديد  للشع  وال  ام معا التفسيراة    -طيل   ى ما  داها  ال يأوا وقو ها ل هور 

مبادر ة وسم ل  سيرر  ر ية دينية طيل   ى الر ى  خر  الريةل نجور  دبليو بوا  عد وقو  األعدا     فياما رأي ا  

وبالتالي   األوسط  الشرق  ت اه  و رهاصا لا  اإلرها   ال ر    ى  قرار  بتمرير  وسم ل  الزم ة  م   لفار   األخرى   واألفكار 

لسياسة  قامل  لولا الدراسة وهى أن تزايد القوى الدينية أثر   ى مضمون ا  ال ي الالاية لن ة الفرضية    فيفنن ا نتوص   

 صيانتلا  فيالخارجية األمريكية ت اه الشرق األوسطة عي  أدى  لك إلى أن ي هر البعد الديني وا  ا 

إن ضمان مصال  الوالياة ا ت د  في ا  رقة العربية يعتحر أولوية لهاة وال ي ت رلو مالا سياستلا الخارجية ت اه    -7

ة وبالتالي فنن ضمان د    الفلسرينيلفسوية وع  الصرا  اإلسرايي ي  الصرا ة وتتب ا وجهة ال  ر اإلسراييلية في دك  ا

ة يعتحر أولوية لدى الوالياة ا ت د  وال خ ل  ليه بين ك  اإلداراةة  
ت
 و لميا

ت
 واقتصاديا

ت
 وسياسيا

ت
 و سكريا

ت
إسرايي  ماديا

ال القضية  ا ت د  ت اه  الوالياة  األوسط؛ و وسياسة  الشرق  في  تتيير ع ة وان  م  أج  ضمان مصالها  فلسرينية ل  

 تييرة ل جة الخرا  الدبلوما  ي

إن أي إدار  أمريكية تت د     تسوية  ادلة ضم  ع  الدولتين تواجه موجة م  االنتقاداة م  قب  اللو      -8

 في  ملياة الفسوية مه الفلسرينيينة ع 
ت
ي  إن  الولودية والذي يعد م  أه  ا ؤثري  في ص ه القرار األمريك ة خصوصا

 أن يم ه  عض الشخصياة ا عادية إلسرايي  م  إ اد  ترش ه  في الكونيرم  استرا  اللو   

ة وهو إدار  هذا الصرا  ولةل العم   -9
ت
 واعدا

ت
السياسة الخارجية األمريكية ت اه القضية الفلسرينية سلكل طريقا

أوباما في  لاية ا رال كانل نتاي ها   ى      ى عله   ى أسام ع  الدولتينة وضم  قراراة الشر ية الدوليةة فسياسة

 بتصري اته ال ي تأاد   ى ضرور  إي اد ع   
ت
 كل ما صرا به م ذ توليه ال ك ة ول  ييير ح ي    ى أرس الواقهة مكتفيا

  ادا للصرا   

 

 التوصيات: 

بلا   ن ن   ال ي  التوصياة  م   م مو ة  إلى  السابقة  ال تاي   خ ا  م   الدراسة  الدوا  توصلل  في  القرار  أص ا  

 العربية واإلس مية ل هتمام بلا   د التعام  مه الوالياة ا ت د  األمريكية:

و لك   -1 ا ت د    الوالياة  مراز    ى  مستمر   واإلمكانياة  الت  ي   الجوان   الية  متعدد   ب  ية  برام   تأسةل 

األمر  الخارجية  السياسة  في  ا ؤثر   للعوام   ووا    دام   السياسة  لفه   في  ا سي يين  األصوليين  نفو   فترور  يكيةن 

عي    م   األمريك   للم تمه   
ت
  لميا

ت
فهما ترور  أن  واإلس مية  العربية  الدوا  في  م ا  يترل   االثنية    دي اميتهاألمريكية 

 واالجتما ية والقوى ال ي تؤثر في سياساته   

   ى وساي  اإل  م في ا  -2
ت
لقضايا ال ي  ل   ا  ا العر   واإلس م  ع ة يمك  اسر ولو  معرفة ايفية التأثير ولو جزييا

 م  عد   دائلا ل اة وبالتالي ت سين الصور  العربية واإلس مية في أمريكا  
ت
 جزييا
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 ت اه األعدا  العربية   -3
ت
 معرفة ايفية  ملها وارتباطا لا تمك  ا م  معرفة مواقفها مسبقا

 الوالياة ا ت د   وم اولة التأثير فيه لخدمة قضايانا العربية  و ليه  لي ا الاراي    ى اإل  م في 

في   -4 ال اا  التنبؤ بمستقب   الدراساة يمك  ا م   بلذه  إ  اهتمام ا  بالدراساة ا ستقبلية واالسفشرافية  االهتمام 

أن يسا دنا   ى رس    بنسرايي  وم  دأن  لك  ا ت د   الوالياة  ا ت د   ام تمه وسياسة ومستقب    قة  الوالياة 

 ية في الوالياة ا ت د  و سرايي   لكيفية التعام  مه األوضا  ا ستقبل اساراتي يف ا 

في العال  اإلس م  والدوا العربية  و لك لتقدي  ا شور     واالساراتي ية إ را  دور أاحر  رااز األب ا  العلمية     -5

السياسية   بالربيعة  الفه   نق   القضايا   ى  م   ا ير  في  مواقفها  ت    ال ي  الدوا   هذه  ل كوماة  السياسية 

الفه   لأل   واالساراتي ية توفر  أن  هذه  األب ا   مرااز  دأن  م   فنن  اخر  جان   وم   جان   م   هذا  الدوليةة  عدا  

لرس    عكومات ا  إليه  ت تا   الذي  ا  اساراتي ية ا ستقب ي  الوالياة  مه  للتعام   ومدروسة  خاوا  ة  ص   ت د   شك  

 والير   شك   ام  

 

 : قائمة املراجع 

   تيرية السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط: دور جما اة الضيط واةجمو اة  اة االهتماماة الخاصةة )ترجمة(ة    جانةل

 ( 2006عسان البستان ة )بيروةة الدار العربية للعلومة 

خشة  ناي  ةج ا  جوزيف  اتا   إلى  ة رس  روزفلل  م   الخارجية  والسياسة  الر سا   تذار:  أهمية  للقي   سياساة   ة”ترام   ه   م لة 

 . 155-154(ة ص ص 2020(ة)146العدد ) ة ربية

 (ة  2008جماا س مة   ىة أمة قلقه: أمريكا الديمقراطية ويميالا الديني اة افظة )القاهر ة دار الالضة العربيةة 

للوالياة ا ت د  )ترجمة(  ماد دي ةة دمشوة دار ا راز  جون  تي  مير دايمر اللو   اإلسرايي ي والسياسة الخارجية  ة سفيف   م  واللة 

   36ة 17ة ص ص 2007ال قافي للربا ة والنشر والتوزاهة  

  201 -198(ة ص ص 2004رج  الب اة أمريكا ر ية م  الداخ ة )القاهر ة دار ا عارلة 

ايمرة اللو   اإلسرايي ي والسياسة األمريكية الخارجية )تقرير هارفارد(ة )ترجمة(ة م مد ال مورية )القاهر ة مكتبة  ستفين واللة جوز مي ه

    23(ة ص 2007مدبولية 

 (ة  2003القو  )القاهر ة مكتبة الشروق الدوليةة  ةث ثية الثرو ة الدي   :األمريكية  اإلمحراطوريةسمير مرق ة 

واإلداراة نبي    بتاري     السه ية  دوهد  الفلسرينيةة  الت رير  م  مة  في  األب ا   مراز  الفلسرينية    والقضية  ة 3/2021/ 21األمريكية 

https://2u.pw/01PpR. 

وجهود   اة اريو   )    الوالياةصفا   أوباما  باراا  الريةل  عك   فار   في  الفلسرينية  القضية  ت اه  العلمية  2016-2008ا ت د   الدرجة     )

 25ة ص 2020ور   الخلي : جامعة الخلي ة للرسالة نير منش

رزاق الس م  بايدن  ة بد  جو  ور ى  ترام   دونالد  إر   بين  األميراية  السياسة  لبا  ة“ ومستقب   واإل  مية للدراساة م لة    ة االساراتي ية 

 .176(ة ص 2021(ة) 9العدد )

الفكر   بين  الدي   القادر بخواة مفهوم  الد  اإلس م  بد  تاري   ة   فيان ر    Isonline. net               17/1/2009خوا  وا سي ية 
ت
أيضا  لك 

 (  2002ة العر  ة التعريفاةة )ت قيو( إبراهي  اإلبيارى )بيروةة دار الكتا  الجرجان 

مة 2013ة251العددة دؤون فلسرينيةة  اإلسرايي يالفلسريني    االتفاقة إزا  قضية الدولة الفلسرينية  عد  لعربي زام دع ة السياساة ا

 77ة ص .دار ا   ور 

  2003   153السياسة الخارجية األمريكية: األزمة العراقية نمو جا(  السياسة الدولية   دد  في صام  بد الشافي   )البعد الديني 

( الفلسرينية  القضية  ت اه  األمريكية  الخارجية  السياسة  در انة   الديمقراط 2018_ 2001 مار  ا راز  برلينة  للدراساة    (   العر   

 28ة ص 2018والسياسية واالقتصاديةة  االساراتي ية

ةا   4أربي ة العدد- مر عمد أمينة دور جما اة الضيط في  ملية ص ه القرار السيا  ي في  الوالياة ا ت د  الجامعة اللب انية الفرنسية

 113ة ص .م2017
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   124(    صة2006ة مدبولي

والسياسة     الدي   كوربلة  ميفش   جوليا  كوربلة  )القاهر   فيمايك   واخرونة  فايز  )ترجمة(ة  صام  ا ت د ة  الشروق الوالياة  مكتبة  ة 

 (  2006الدوليةة 

الجزير ة    م مد الفلسرينية    القضية  ت اه  األمريكية  والسة اريوهاة  بتاري   6/7/2018بر وز   دوهد  ة  2021/ 23/3ة 

https://2u.pw/DpNUn. 

 ة 2005ة ي اير 159م مد اماا: نالفكر اة افظ والسياسة الخارجية إلدار  بوانة السياسة الدوليةة  دد 

 (  2006  ر ى  ا ية عوا الع قة بين الدي  والسياسة الخارجية األمريكية  )القاهر / مراز الدراساة األمريكية لر اوي امنة 
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املشرع    ملخص:  القضاء، ولقد نظمه  إلى  اللجوء  النزاعات، وذلك بدال من  التحكيم وسيلة بديلة لحل  يعتبر 

واإلدارية   املدنية  اإلجراءات  قانون  في  املادة    08/09الجزائري  املادة    1006من  التحكيم  1062إلى  فيها  معالجا   ،

في  القضاء  تدخل  ومجاالت  جهة،  من  األطراف  إرادة  تدخل  مظاهر  مختلف  مبرزا  الدولي،  والتحكيم  الداخلي 

 مجريات الخصومة التحكيمية من جهة أخرى. 

 أن املشرع الجزائري لم يكن موفقا من عدة جوانب شكلية وإجرائية وموضوعية، وذلك في ظل عدم   
ّ
إال

امل القانونية  املصطلحات  في  ظل  التدقيق  في  خاصة  عليها،  املنصوصة  األحكام  وتضارب  على    االعتمادستعملة، 

أسلوب اإلحالة، وترك الكثير من املسائل التي تحكم العملية التحكيمية من دون تنظيمها، وهو ما يطرح العديد  

 من اإلشكاالت العملية. 

 التنفيذ؛ بطالن حكم التحكيم.  ؛تدخل القضاء ؛النزاعات ؛إرادة األطراف ؛لتحكيما  : املفتاحية  الكلمات 

*** 

Abstract: Arbitration is an alternative means of resolving disputes, instead of 

resorting to the judiciary،organized by the Algerian legislator in the Administrative 

and Procedures Law 08/09 from Article 1006 to Article 1062 in internal and 

international arbitration, highlighting the various aspects of interference by the will of 

the parties on the one hand, and the areas of judicial intervention in the arbitral 

proceedings on the other hand. 

However, the Algerian legislator was not successful from several formal, 

procedural and objective aspects, in light of the lack of scrutiny of the legal terms 

used, and the conflicting provisions stipulated, especially in light of the reliance on the 

referral method, and leaving many of the issues governing the arbitral process without 

organizing it, which is Which raises many practical problems. 

 
Keywords:   arbitration; The will of the parties; dispute; .judicial  intervention; 

Execution; Annulment of the arbitral award. 
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 مقدمة: 

األصل هو لجوء األطراف إلى الجهات القضائية لتسوية نزاعاتهم املختلفة، غير أنه ملعطيات السرعة وتبسيط  

النازعات، وهو ما كرسه املشرع الجزائري قد إطار   التشريعات نصت على آليات بديلة لتسوية  اإلجراءات نجد غالبية 

بعنوان) في الطرق البديلة لحل النزاعات(. من خالل    09/ 08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم:  الكتاب الخامس  

 .منازعاتهمالكالم عن الصلح والوساطة والتحكيم كآليات يلجأ إليها األطراف لتسوية خالفاتهم أو 

أعاله.    08/09من قانون    1061إلى    1006من بين هذه اآلليات نجد التحكيم املنصوص عليها بموجب املواد من  

 من خالل تناول مجموعة من األحكام التي تنظم التحكيم الداخلي والدولي.

قاض   بأنه  التحكيم  تعريف  يمكن  ذلك  وبموجب  النزاعات،  لحل  وسيلة  بأنه  تتمثل  قانونية  نظرة  فللتحكيم 

الهيئة   أن  إلى  راجع  النزاع، فوظيفتها    التحكميةخاص، وذلك  في  الفصل  أخرى  تتولى  القضاء، من جهة  ال تختلف عن 

التحكيم يقوم على مبدا   في كون  تترجم  التحكيم،    االتفاقاألطراف، فبدون هذا    اتفاق الخصوصية  إلى  اللجوء  يتم  ال 

فهو خاضع إلرادة األطراف، بداية من مسألة انعقاد الهيئة التحكيمية إلى غاية مختلف اإلجراءات واملراحل التي تمر بها  

 عملية التحكيم. 

ليعرف التحكيم على أنه اتفاق األطراف على اللجوء إلى شخص أو عدة أشخاص لتسوية نزاعاتهم، ونحن  ا و لذ

ال   األخيرة  هنا  فهذه  الرياضة،  منازعات  في  التحكيم  حالة  في  كما  اإللزامي،  أو  اإلجباري  بالتحكيم  يسمى  ما  على  نتكلم 

 تخضع للتحكيم وجوبا، 

  قبل نشوء النزاع وهو ما  االتفاقاألطراف، سواء حصل هذا    اتفاقفهو الذي يقوم على    االختياري   التحكيمأما  

 يسمى بمشارطة التحكيم.  نشوءه وهو مايسمى بمشرط التحكيم أو بعد 

لت ضمانة  باعتباره  أخرى،  اقتصادية  زاوية  من  التحكيم  إلى  ينظر  عامة،    االستثمارات جيع  شكما  بصفة 

من قانون االستثمار قد نصت " يخـضع كل خالف بـبين املستثمر    24واالستثمارات األجنبية بصفة خاصة، فنجد املادة  

ســتــثــمــر، أو يــكــون بسبب إجراء اتخـذته الدولة الجزائريـة في حقه، للجهات  زائــريــة يـــتــســبب فــيه املاألجـنبي والــدولــة الجــ

إقلـيميـا، املختصة  الجـزائرية  الـدولـة   القـضائية  أبــرمـتـهــا  األطـراف  مـتـعــددة  أو  ثـنــائـيــة  اتــفـاقــيـات  وجود  حالة  في  إال 

تت يـــالجـزائرية  تـــســـويــة  بـــنـــد  عـــلى  يـــنص  املـــســـتـــثـــمـــر   مع  اتـــفـــاق  وجود  حالة  في  أو  والتحكـيم،  باملصـالحة  ســـمح ـعلق 

 باالتفاق على تحكيم خاص". للطرفين

القانونية وفقا ملا يحقق نجاعة وأهمية   املكرسة من    االقتصاديةالضمانة    هذهلذلك ينبغي تكييف النصوص 

، وهو ما سندرسه في هذه املداخلة من خالل تناول مجموعة من املسائل املتعلقة  االستثماراتأجل تشجيع على جلب  

التشريعية  سواء  و   بالتحكيم،  واملوضوعية(،  القضائك )الشكلية  مذلك  على  الوقوف  خالل  من    االجتهادات تلف  خية، 

 القضائية بالتحليل والنقد. 

 املسألة األولى: املالحظات التشريعية الشكلية. 

التشريعي    -1 املرسوم  في  الجزائري  الدولي، مقارنة    93/09املشرع  التجاري  التحكيم  ما يسمى بمفوه  امللغى على 

املادة   القانون    1039بنص  االخي08/09من  التحكيم  ، فهذه  تتكلم عن  دائرة   االقتصاديرة  توسيع  الدولي، ومن ذلك 

فقط على    اقتصارهاالدولية، وعدم    االقتصاديةاللجوء إلى التحكيم من حيث املوضوع، لتشمل جميع أشكال الحياة  

 التجارة الدولية. 

ما  -2 ألن  غير صحيحة،  التحكيم(  اتفاق  في  الثاني)  القسم  في  الواردة  املادة    التسمية  نص  في  من    1011جاء 

القانون أعاله، يتعلق بمشارطة التحكيم، وليس باتفاق التحكيم، ألن هذا األخير أوسع، ويضم كل من شرط التحكيم  

 ومشارطة التحكيم. 

  1038إلى    1035إلى تطبيق األحكام الواردة في املواد من    1054ادة  في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي أحالت امل   -3

يوم الستئناف أمر الرفض، بينما نجد املادة    15تمنح أجل    1035، علما ان الفقرة الثالثة من املادة  08/09من قانون  
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الرفض. ومن ذلك حصول تناقض بين نص املادتين، نتيج   1057 التنفيذ أو  أمر  اتباع املشرع  تمنح أجل لالستئناف  ة 

 ألسلوب اإلحالة بين املواد. 

، مصطلح املجلس القضائي، بدون تحديد بدقة وبصورة واضحة  1057و  1035استعمال املشرع في املادتين    -4

 الجهة املكلفة بالفصل في االستئناف، وهو ما يطرح العديد من اإلشكاالت. 

 صوص مسألة تنفيذ حكم التحكيم الدولي.الدولية، بخ  االتفاقياتعدم اإلشارة غلى مسألة تطبيق  -5

 املوضوعية( -املسألة الثانية: املالحظات التشريعية )اإلجرائية

على إمكانية استئناف األمر الرامي إلى التنفيذ، بينما أجازت نفس  1035عدم نص الفقرة الثالثة من املادة     -1

أمر رفض التنفيذ، ما يفيد نوع من املعاملة الالمساواة بين األطراف. ومنه تثار مسألة دستورية الفقرة    استئنافالفقرة  

 الثالثة من املادة أعاله.  

فيما يخص أجال استئناف أمر التنفيذ والرفض،    08/09من القانون    1057  واملادة  1035  تناقض بين املادة  -2

 من تاريخ الرفض، بينما نجد املادة منحت أجال شهر من تاريخ التبليغ. 15فاملادة األولى منحت أجل 

القانون    1057املادة    -3 التنفي  08/09من  أمر  استئناف  أجل  من  الشهر  أجل  حساب  بداية  على  أو  نصت  ذ 

التنفيذ ال   إلى رفض  الرسمي، غير أن منطقيا األمر الصادر عن رئيس املحكمة والرامي  التبليغ  الرفض يكون من تاريخ 

مقدم الطلب. بينما    هو  االستئنافيتم تبليغه وإنما استئنافه مباشرة من تاريخ صدور أمر الرفض، الن هنا املخول له  

عل للمدعى  مخول  فهو  التنفيذ  أمر  في  استئناف  حقه  ممارسة  أجل  من  تبليغه  يجب  ومنه  التنفيذ،  خصومة  في  يه 

 . االستئناف

عدم تقييد املشرع الجزائري ممارسة حق الطعن بالبطالن بفوات أجال معينة، مثل غالبية التشريعات، وان    -4

من أجل التقدم أمام القضاء للمطالبة بالتنفيذ، فال    اآلجالفوات هذه    ر انتظامن صدر لصالحه حكم التحكيم ينبغي  

يعقل منطقيا تقديم طلب التنفيذ مع إمكانية الطعن في حكم التحكيم بالبطالن. وفي حاالت أخرى يتم توقيف تنفيذ  

 دعوى البطالن، التي ينبغي أن تكون سابقة إلجراءات التنفيذ.  رفعحكم التحكيم بسبب 

الداخلية فيجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وعن   فيما يخص أحكام التحكيم -5

الطعن    االستئناف طريق   حالة  في  أنه  علما  بالنقض،  الطعن  طريق  القضائية  باالستئنافوعن  الجهة  )املجلس    فإن 

يقوم   الحكم، وهذا    بإعادةالقضائي(  وإبطال  إلغاء  إمكانية  مع  النزاع من جديد  في موضوع  مع مبدأ  الفصل  يتناقض 

، بدال من اللجوء إلى  التحكمية  الهيئات حجية االحكام التحكيمية، ويتناقض مع فلسفة التحكيم، من خالل اللجوء إلى  

 القضاء.

مع    -6 التنفيذ،  أمر  على  الحصول  يجوز  فإنه  الداخلية،  القانونية  النصوص  ظل  التحكيم    قابلية في  حكم 

 1035نا، باستثناء حالة اشتمال حكم التحكيم على النفاذ املعجل، ألن املادة  ، وهو أمر غير منطقي في نظر لالستئناف

 لم تشترط فوات أجال شهر املقرر الستئناف أحكام التحكيم الداخلية.

الداخلية والدولية قد يثير إشكالية تحديد اوجه الطعن    ميةيالتحكالسماح في الطعن بالنقض ضد األحكام    -7

، ونحن نرى أنه  واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية    358بالنقض، فهل يعتمد على أوجه النقض املثارة في نص املادة  

املادة   نص  محتوى  الى  ي  1034بالرجوع  فغنه  لالستئناف،  معينة  اسباب  تحديد  لعدم  ونظرا  القانون،  نفس  عمل  من 

املادة    بأوجه في  عليها  املنصوص  بالنقض  في  358الطعن  الفاصلة  القرارات  تكون  بنصها  صريحة  املادة  أن  خاصة   ،

 االستئناف، ما يفيد ان الطعن بالنقض ينصب على قرار املجلس القضائي وليس حكم التحكيم. 

أوجه النقض يعمل بما جاء في   الدولي، فنرى أن مالتحكي بنما استئناف أمر التنفيذ او الرفض فيما يخص حكم 

، وهي حاالت استئناف أمر التنفيذ، ففي حالة الطعن بالنقض، فينبغي ممن له مصلحة في الطعن،  1056نصا املادة  

 التمسك بمحتوى املادة. 
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أقرت مبدأ حجية األحكام التحكيمية، وطبقا لنص الفقرة الثانية من املادة    08/09من قانون    1031املادة    -8

في ثالثة حاالت محددة حصرا، غير أن اإلشكال  ي  1030 التحكيم  التحكيمية بعد صدور حكم  الهيئة  إلى  الرجوع  جوز 

انعقاد الهيئة   استحالةيتمثل في القواعد اإلجرائية التي تحكم ذلك، نظرا ألن املادة أعاله لم تحددها، ولم تتناول مسألة 

ل التالي  التعديل  نقترح  املادة  التحكيمية من جديد.  لذلك  الثانية من  الفقرة  بناًء  1030نص  التحكيمية  ) يجوز للهيئة 

( يوما من تاريخ تبليغهم بصورة من حكم التحكيم تفسير ما  30على طلب يقدم من األطراف في أجل ال يتجاوز ثالثون)

وهذا   إضافي،  تحكيمي  حكم  وإصدار  فيه،  الواردة  املادية  األخطاء  وتصحيح  واللبس،  الغموض  من  إعالم  يشوبه  بعد 

( يوما  15)  الطرف األخر بالطلب. وفي جميع الحاالت املذكورة أعاله، تفصل الهيئة التحكيمية في أجل ال يتجاوز خمسة 

الهيئة التحكيمية    رأت( يوم إذا  15من تاريخ تقديم الطلب أمامها، مع إمكانية تمديد أجال الفصل ملدة خمسة عشر )

إلى املحكمة التي يقع بدائرة    االختصاص التحكيم من جديد لسبب ما، يؤول    محكمة  انعقادضرورة لذلك، وإذا تعذر  

 يقض ي بخالف ذلك(. اتفاقاختصاصها مكان صدور حكم التحكيم، مالم يكن هناك 

 املسألة الثالثة: حاالت تدخل القضاء في عملية التحكيم  

محكمة   إلى  اللجوء  وجوب  وهو  ايجابي  أثر  التحكيم  اتفاقية  عن  إلى يترتب  اللجوء  استبعاد  وبذلك  التحكيم، 

املتضمنة   النزاعات  في  الفصل  في  الوطني  القاض ي  اختصاص  عدم  مبدأ  تكريس  ومنه  عليه،  النزاع  لعرض  القضاء 

الوطني   للقاض ي  ينعقد  بحيث  استثناءات،  له  نجد  وإنما  عموميته،  على  يعمل  ال  املبدأ  هذا  ولكن  التحكيم،  اتفاقية 

 اع رغم تضمن هذا األخير اتفاقية التحكيم. االختصاص بالفصل في النز 

بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين    19581نجد أن اتفاقية نيويورك لعام    أوال/ رفض القاض ي النظر في الدعوى:

األجنبية كرست هذا املبدأ في مادتها الثانية بنصها » على محكمة الدولة املتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع  

ان محل اتفاق من األطراف باملعنى الوارد في هذه املادة أن تحيل الخصوم بناًء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما  ك 

باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق«، بحيث أوجبت املادة أعاله على املحكمة أن    االتفاقلن يتبّين للمحكمة أن هذا  

ة إنما هي كنتيجة وأثر لعدم اختصاص املحكمة في الفصل في موضوع النزاع،  تحيل الخصوم إلى التحكيم، وهذه اإلحال

 .2وهذا األخير محل اتفاق بين األطراف على اللجوء إلى التحكيم 

اتفاقية    -أ املتضمنة  النزاعات  في  الفصل  في  الوطني  القاض ي  اختصاص  مبدأ عدم  الجزائري  املشرع  لقد كرس 

املادة   نص  في  قان  1045التحكيم،  واإلدارية  من  املدنية  اإلجراءات  مختص    08/09ون  غير  القاض ي  يكون   « بنصها 

بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبّين له وجود اتفاقية التحكيم على أن تثار من  

والذي جاء في حيثياته » بأنه   20/06/2010. وهو ما قضت به أيضا املحكمة العليا في قرارها الصادر في  3أحد األطراف« 

 . 4ال يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاض ي الستبعاد اعمال شرط اللجوء إلى التحكيم املتفق عليه« 

نفسه   تلقاء  من  اختصاصه  عدم  يثير  أن  للقاض ي  يجوز  ال  أنه  أي  العام،  النظام  من  يعد  ال  املبدأ  هذا  ولكن 

ن عبارة » على أن تثار من أحد األطراف«، وفي حالة عدم إثارته يفصل القاض ي  لوجود اتفاقية التحكيم، وهو ما يفهم م 

 . الوطني رغم وجود اتفاقية التحكيم

مع القول بأن عدم اختصاص القاض ي الوطني في الفصل في النزاع املشمول باتفاقية التحكيم، ال يعد حسب ما  

ية مرحل من مراحل الدعوى، وهذا في قرار لها صادر عن  ذهبت إليه املحكمة العليا دفع شكلي، ويمكن إثارة ذلك في أ

 .05/12/20075الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ  

رغم أن املبدأ يقض ي بأن القاض ي الوطني    الواردة على مبدأ عدم اختصاص القاض ي الوطني:   االستثناءات ب/  

اتفاقية   به  قضت  ما  وهو  ذلك،  له  يجوز  استثناًء  أنه  غير  التحكيم،  اتفاقية  وجود  مع  النزاع  في  الفصل  له  يجوز  ال 
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لعام   باطلة  1958نيويورك  التحكيم  اتفاقية  كون  حالة  في  عن    وذلك  األطراف  تنازل  حالة  في  وكذلك  األول(،  )الفرع 

 حكيم طبقا للقواعد العامة في التعاقد )الفرع الثاني(.اتفاقية الت 

 حالة كون اتفاق التحكيم باطل:  -1

في فقرتها الثالثة »على محكمة الدولة املتعاقدة التي يطرح    1958نصت املادة الثانية من اتفاقية نيويورك لعام  

بناًء على طلب   الخصوم  تحيل  أن  املادة  في هذه  الوارد  باملعنى  األطراف  من  اتفاق  كان محل  نزاع حول موضوع  أمامها 

إلى التحكيم وذلك ما لم يتبّين للمحكمة أنه باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق«، وعليه إذا    االتفاقا هذا  أحدهم 

كان اتفاق التحكيم باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق فإن املحكمة ال تقوم بإحالة الخصوم إلى التحكيم، وإنما  

لكن رغم  ، و 08/09من قانون    1045التصدي للفصل في موضوع النزاع. مع العلم بأن هذه الحالة لم تنص عليها املادة  

 .19586ذلك يعمل بها طاملا أن الجزائر صادقت على اتفاقية نيويورك لعام 

التحكيم:     -2 اتفاقية  عن  األطراف  إرادتي  تنازل  تطابق  على  قائم  ألنه  عقد  هو  التحكيم  كون  من  انطالقا 

العامة القواعد  إلى  وبالرجوع  القضاء،  من  بدال  التحكيم  محكمة  على  نزاعهم  عرض  على  يجوز    األطراف  التعاقد  في 

املادة   بأحكام  األطراف عمال  اتفق عليه  ما  وإلغاء  على    106تعديل  االتفاق  يجوز لألطراف  وبذلك  املدني،  القانون  من 

إلى القضاء وسكوت   اتفاقية التحكيم صراحة)أ(، كما أن لجوء أحد األطراف  عرض نزاعهم على القضاء والتنازل عن 

 القضاء لوجود اتفاقية التحكيم، وهو ما يعد تنازل ضمني )ب(. الطرف اآلخر عن إثارة عدم اختصاص

التحكيم: :  2-1 اتفاقية  عن  الصريح  منح    التنازل  وبموجبها  جديدة  اتفاقية  إبرام  خالل  من  ذلك  ويتم 

 .7االختصاص للقاض ي الوطني للفصل في النزاع 

د األطراف إلى القضاء، وعدم إثارة  ويتحقق ذلك في حالة لجوء أح  : التنازل الضمني عن اتفاقية التحكيم:2-2

الطرف اآلخر وجود اتفاقية التحكيم ومنه عدم اختصاص القضاء، وهو بذلك تنازل ضمني من الطرفين عن اتفاقية  

 .التحكيم

القضاء لتعيين محكمة املادة  التحكيم  ثانيا/ تدخل  الثانية من  بالفقرة  التعيين،    1041: عمال  والتي تنص »في غياب 

 عوبة تعيين املحكمين أو عزلهم أو استبدالهم يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي:وفي حالة ص

 رفع األمر إلى رئيس املحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر،  -1

قواعد    -2 تطبيق  األطراف  واختيار  الخارج  في  يجري  التحكيم  كان  إذا  الجزائر  محكمة  رئيس  أمام  األمر  رفع 

لم   إذا  وذلك  التحكيم  لتشكيل محكمة  استثناًء  يتدخل  الوطني  القاض ي  فإن  ومنه  الجزائر«.  في  بها  املعمول  إجراءات 

اال  بها  يتم  التي  الطريقة  أو  املحكمين  أو  يتفق األطراف على تعيين  أو عزلهم  املحكمين  في حالة صعوبة تعيين  أو  ختيار 

 استبدالهم، وهذا التدخل مقيد بتوافر مجموعة من الشروط: 

 أن يكون هناك اتفاق على التحكيم، يحدد فيه كيفية تشكيل املحكمة  -

 يجب أال يتفق طرفا التحكيم على تسمية املحكم أو تعيين محكم التحكيم الخاص.  -

 . حد طرفي التحكيم إلى املحكمة طلبا لتعيين املحكميجب أن يقدم أ -

 :ثالثا/ تدخل القاض ي الوطني بتنفيذ التدابير املؤقتة أو التحفظية

 ملحكمة التحكيم أن تتخذ التدابير املؤقتة أو  08/09من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  1046أجازت املادة 
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بناًء على طلب أحد األطراف، بموجب فقرتها األولى والتي نصت  8التحفظية  تأمر    »يمكن ،  أن  التحكيم  ملحكمة 

 بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد األطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خالف ذلك«.

 للمحكم في اتخاذ  أن املشرع الجزائري منح    08/09من قانون    1046يتضح جليا من نص املادة  
ً
اختصاصا أصيال

التدابير املؤقتة أو التحفظية من شانها حماية حقوق األطراف. ال كن يبقى أنه محكمة التحكيم ال تملك سلطة اإلجبار  

التحكيم تتوقف على   التي تتخذها محكمة  الوطنية وحدها، وبالتالي فإن فعالية التدابير  التي تثبت للجهات القضائية 

األطر  بها  إرادة  تأمر  التي  التحفظية  أو  املؤقتة  للتدابير  إراديا  الخضوع  األطراف  أحد  رفض  عند  لذلك  وكنتيجة  اف، 

القاض ي املختص  التحكيم إال طلب مساعدة  أمام محكمة  التحكيم، فال حل  . وبذلك املشرع الجزائري كرس  9محكمة 

ملحكمة   سمح  عندما  التحكيم  ومحكمة  الوطني  القضاء  بين  التعاون  الوطني  مبدأ  القضاء  من  تطلب  أن  التحكيم 

بمحض   التدابير  هذه  تنفيذ  املعني  الطرف  رفض  عند  وذلك  تتخذها  التي  والتحفظية  املؤقتة  التدبير  لتنفيذ  التدخل 

 .      10إرادته 

 : رابعا: دور القاض ي الوطني في مساعدة محكمة التحكيم في جمع األدلة

الحرية الكاملة في االتفاق على طرق   لألطراف ق التحكيم، فإن ملا كانت سلطات محكمة التحكيم تستمد من اتفا

اإلثبات وأدلته والقانون الذي يحكم اإلثبات، وإذا لم يتفقوا على ذلك اختارت محكمة التحكيم القانون الذي تراه  

 .11مناسبا أو تتفق مع األطراف على طرق اإلثبات واألخذ بما يصلح من األدلة

لسماعه أمام محكمة   للحضور  شاهد بينها استدعاء من اإلثبات تطبيق قواعد التحكيمية  الخصومة تتطلب قد

منتج في  مستند من الغير بتقديم  شخص  إلزام وكذلك املحدد، الوقت في تقريره الخبير إيداع حالة عدم أو التحكيم

 .12فيها  للبث وضروري  التحكيمية  الدعوى 

عندما تكون وثائق   تعقیدا األمور  تزداد وقد منه، املطلوب املستند   تقدیم  من  املحتكمين  أحد  فمثال قد یمتنع 

أو هیئة  أحد طلب بعد تقدیمها یرفض الذيو   الغير  حیازة في  النزاع وتكون  مهمة لحل    هذا  وأمام التحكیم، األطراف 

  مناص فال الوضع
ّ

  أو  أحد املحتكمين  كان سواء  املستند إجبار املمتنع من تقدیم في املساعدة بطلب للقضاء باللجوء إال

 .13الغير 

إلى تحتاج وقد التحكيم  أن    بأقواله يدلوا التي الوقائع ألهمية شاهد سماع محكمة  إلى  اإلشارة  مع  بشأنها، 

التحكيم سماع شاهد، كما اقتراح على محكمة  إمكانية  لهم  تلقاء يمكن األطراف  األخيرة من  نفسها طلب ذلك،   لهذه 

إجباركما   لكن لها  ليس  التحكيم  محكمة  الذكر  على أسلفنا  أمامها، شاهد  املحكمين نظرا الحضور    أشخاص  لكون 

فال تمتلك محكمة التحكيم أية وسيلة إلرغامه على املثول    بها القاض ي، التي يتمتع بسلطة اإلجبار يتمتعون  ال عاديين

 أمامها. 

 صاحب املصلحة إلى يلجأ الخصم  أن ، كما يمكن  التحكيم  هيئات   معاونة في الوطني  القضاء أهمية تبدو هنا

 الشهادة مجال دور القضاء في ينحصر أمر للشاهد املعني بقصد حضوره جلسات التحكيم، و إصدار بطلب القضاء

املحكمين املحكم  أمام بالحضور  الشاهد أمر على املنصوص   توقيع أو أو  قانونا الجزاءات   الذي الشاهد  على عليها 

لكنه   و حضر أو الحضور  امتنع عن و وتخلف صحيحا بالحضور   تكليفا املحكمة هيئة إذا كلفته الحضور  نع يتخلف

 . 14توجه إليه  التي األسئلة عن اإلجابة  امتنع عن

 للفصل في النزاع،  
ً
خامسا: تدخل القاض ي الوطني لتمديد أجل التحكيم: غالبا ما يحدد األطراف املحكمين أجال

أمرت   اتفاقية التحكيم، غير أنه في حاالت معينة تتوقف مدة التحكيم، كما في حالة كون محكمة التحكيمضمن بند في 

حالة  في و ذلك التحكيم طرفي اتفاق دون  املدة هذه  توقف قد فنية معينة، و مسألة خبير في بإجراء معين، كانتداب

في   أو  قدم ملحكمة التحكيم،  في مستند بالتزوير الطعن حالة   في أو  ،  محكمة التحكيم  والية عن  مسألة تخرج  في الفصل
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 في أو األولية، هذه املسألة في الفصل  آخر وكان  جنائي عن فعل أو املقدم   عن تزوير املستند جنائية إجراءات اتخاذ  حالة

مدة   تنتهي أن الحاالت، هذه غير في يحدث وقد  النزاع. موضوع في اآلخر الزما للفصل الجنائي في الفعل أو املستند تزوير

دون  املحكم أن التحكيم  النزاع،  حكمهم املحكمون  أو  يصدر  بما هذا  تمديد يستدعى مما في  و   املهمة أن  األجل، 

على للمحكم،  مهمة القضائية  غير خالف  و حيث من ومحددة دائمة القاض ي  فإذا حدد   حيث من املوضوع  الزمان، 

للمحكم  فيزمنية    مدة األطراف  أراد   للفصل  ما  وإذا  األجل،  أو  املدة  هذه  تميد  له  يمكن  ال  األخير  هذا  فإن  القضية، 

 لم  . فإذا15األطراف تمديد مدة وأجل التحكيم، فيتعين عليهم اللجوء إلى لقاض ي الوطني املختص لتمديد آجال التحكيم 

 املحكمة املختصة  التقدم بطلب إلى رئيس أحدهما أو التحكيم لطرفي يحق املحددة خالل املدة املحكمين يصدر حكم

  يصدر أن أعل من
ً
 وعدت لو كما ، التحكيم إجراءات في السير ال عدوى من ارتأى أنه إذا  أما  ، إضافي موعد بتحديد أمرا

النزاع استحالة إلى تؤدي ظروف التحكيم فض  بإنهاء عن طريق  أمرا   الحالة هذه في و التحكيم إجراءات  فإنه يصدر 

 هذا الشأن في يطبق و النزاع طرفي من عريضة النزاع بناًء على  موضوع للنظر في إلى املحكمة املختصة يعود االختصاص

. هذه أوجه التدخل القضائي السابق لصدور حكم التحكيم، والذي يتجلى بصفة  1048 عمال باملادة القاض ي قانون بلد

ن للقضاء كذلك دور ال حق لصدور حكم التحكيم يتمثل في الرقابة، وذلك عامة في مساعدة الهيئة التحكيمية. علما أ

 من خالل األمر بتنفيذه، وكذلك من خالل الفصل في الطعون املرفوعة ضد األحكام التحكيمية. 

 املسألة الرابعة: تنفيذ األحكام التحكيمية: 

الوطني، فاملادة  غ  تخضع  التحكيمية الداخلية والدولية لرقابة القضاء  التشريعات األحكام  نصت    1035البية 

اثبات  على ان حكم التحكيم يكون قابال للتنفيذ من قبل رئيس املحكمة،   أنها لم تنص صراحة على شرط  بالرغم من 

الحكم في أمانة ضبط املحكمة من الطرف    طالب التنفيذ وجود حكم التحكيم الداخلي، غير أن النص على إيداع أصل 

الذي يهمه التعجيل، وكذلك تحمل األطراف نققات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم، يفيد وجوب تقديم  

أمانة ضبط   لدى  إيداعه  إثبات ذلك من خالل  التحكيمي، ووجوب  الحكم  أصل  التنفيذ  في  له مصلحة  الذي  الطرف 

إلى   باإلضافة  السيما  املحكمة،  املطلوبة،  الوثائق  ملختلف  وإيداعه  تقديمه  يفهم    اتفاقية ضرورة  ما  وهو  التحكيم، 

، خالفا للفقرة األولى من نفس املادة والتي استلزمت فقط إيداع أصل الحكم  1035بمقتض ى الفقرة الثانية من املادة  

بحكم التحكيم الدولي أو الحصول    فاالعترا بينما يشترط في الطرف الذي يقدم طلب للقاض ي بهدف  التحكيمي فقط.  

املادة   التحكيم، وهذا عمال بنص  يثبت وجود حكم  ما  تنفيذه تقديم  التنفيذية بقصد  الصيغة  من قانون    1051على 

الجزائر    االعتراف  يتم)بنصها  ،  08/09 في  الدولي  التحكيم  تمسكبأحكام  من  أثبت  وجودها  إذا  قابلة   ...بها  وتعتبر 

في   التحكيم وفي للتنفيذ  اتفاقية  القرار مع  بتقديم أصل  الدولي  إثبات حكم  الشروط....(. وتتم عملية  الجزائر وبنفس 

كليهما تستوفيان صحتهما،   من على تقديم نسخة  االقتصار له فإنه يجوز  األصل، تقديم املعني تعذر على إذا ما حالة

املادة   نصت  قانون  1052حيث  بتق  08/09من  التحكيم  حكم  بنسخ »يثبت  أو  التحكيم  باتفاقية  مرفقا  األصل    ديم 

 .16عنهما، تستوفي شروط صحتها " 

املدنية واإلدارية   إلى موقف قانون اإلجراءات  املادة    08/09وبالرجوع     الستصدار   1051نجده يشترط بمقتض ى 

 يتعارض مع  
ّ
 يتعارض مع النظام العام الدولي، أي أال

ّ
النظام العام األساسية   مبادئأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي أال

وهي تلك القواعد التي ال يجوز للقاض ي الوطني مخالفتها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة القاض ي  للمجتمع،    االقتصادية

الدولية عبر  القانونية  بالقواعد  تسمى  والتي  العاملي،  الطابع  ذات  والتفسيرات  والحلول  والتباين  التغاير  الوطني 
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بالنسبة  17 العام  النظام  فكرة  تفسير  في  التوسع  عدم  أخرى  ومن جهة  ففي سبيل  ،  الدولية،  التحكيم  ألحكام 

العام، فال   النظام  الحكم ومقتضيات  أسباب  بين  تنافر واضح  التحكيم، يجب حصول  رفض االعتراف وتنفيذ أحكام 

يكفي الستصدار أمر الرفض، مجرد وجود اختالف أو تباين بين القواعد املطبقة من ناحية وبين القواعد القانونية ولو  

 .18ناحية أخرى  كانت قواعد امرة من 

من القانون    1057سمحت املادة  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية:    1057املسألة الخامسة: تفسير نص املادة  

الرسمي    08/09 التبليغ  تاريخ  من  واحد  شهر  أجل  خالل  القضائي  املجلس  أمام  االستئناف  يرفع  أن  رئيس    ألمرعلى 

في    اختالف، ما أدى إلى االستئناف املحكمة، غير أن هذه املادة لم تحدد بدقة الجهة القضائية املختصة بالفصل في هذا  

 سادة القضاة.املمارسة اليومية لل

بتاريخ:    الصادر  قرارها  في  العليا  املحكمة  أن  للرقم:    14/10/2015فنجد  تبنت    1037542والحامل    اتجاه قد 

في   بالفصل  املختصة  القضائية  الجهة  مسألة  بخصوص  حكم    االستئناف معين  بتنفيذ  القاض ي  األمر  ضد  املرفوع 

بتخويل   وذلك  الدولي،  التجاري  تشكيلتها    االختصاص التحكيم  وبكامل  القضائي  املجلس  لدى  املختصة  للغرفة 

 .19القانونية

بتاريخ   العليا  املحكمة  لدى  والبحرية  التجارية  الغرفة  عن  أخر صادر  قرار  للرقم:    14/11/2019في  الحامل 

من    1057للمادة    واملتأنيةوقد جاء في حيثيات اإلبطال " أن القراءة الجيدة    ) كاالتي  والذي جاءت حيثياته  :  139127520

حيث يقصد بعبارة ) املجلس  نفس القانون، على أن يرفع اإلستئناف املذكور أمام املجلس القضائي وليس أمام رئيسه،  

باملجلس البحرية  و  التجارية  الغرفة  اإلستئنافالقضائي(،  بقبوله  وعليه  يقض ي    ،  املحكمة  رئيس  عن  الصادر  األمر 

برفض التنفيذ لحكم تحكيمي دولي، يكون السيد رئيس مجلس قضاء سكيكدة  قد تجاوز سلطته بفعله ما كان عليه  

أعاله على الخصوص معرضا أمره املطعون فيه للنقض واإلبطال ودون حاجة للتطرق    1057تركه وخالف أحكام املادة  

 للوجه املثار"(. 

، وذلك 10/10/2015الصادر بتاريخ    1037542جاء في قرارها رقم:    بذلك املحكمة العليا أكدت على مافتكون  

املرفوع ضد االمر الصادر عن رئيس املحكمة املتضمن تنفيذ أو رفض تنفيذ    االستئنافالفصل في    اختصاصبتخويل  

القضائي، وا باملجلس  املختصة(  التجارية والبحرية)  للغرفة  التحكيم  املقصود  حكم  بأن  املجلس القضائي   عبارة لقول 

 أعاله هي الغرفة التجارية والبحرية. وأن رئيس املجلس القضائي ليس مختص. 1057الواردة في املادة 

ذهبت إليه املحكمة العليا في القراراين أعاله، وذلك ألن أمر التنفيذ أو الرفض يعتبر    غير أننا ال نوافق على ما 

أمر في شكل  الدعاوى    أمر والئي  إقامة  في  املقررة  إتباع اإلجراءات  الخصوم، وبدون  على عريضة، يصدر بدون حضور 

في    وانطالقاالقضائية،    العامة  األحكام  املجلس    استئنافمن  لرئيس  يثبت  اإلختصاص  فإن  العرائض،  على  أوامر 

كل    إلزالة ، ولعل الحل املناسب  القضائي للفصل في إستئناف أوامر التنفيذ أو الرفض، والتي تصدر عن رئيس املحكمة

رئيس املجلس القضائي للفصل في   اختصاصوالنص صراحة على    08/09من قانون    1057الغموض، هو تعديل املادة  

 (.1056( أو قبول التنفيذ  )1055املرفوع ضد األمر الصادر عن رئيس املحكمة والقاض ي برفض التنفيذ)   اإلستئناف

 املسألة السادسة: تضارب بين اإلتفاقيات الدولية وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: 

تحكم عملية التحكيم من    نظم املشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية االحكما العامة التي 

إلى مرحلة التنفيذ، وأورد نصوص خاصة تتعلق بالتحكيم الدولي التجاري أو اإلقتصادي. غير    واالنعقادمرحلة اإلبرام  

دولية، فتتعمد الدول إلى ابارم اتفاقيات ثنائية    اتفاقياتأن العالقات التجارية واإلقتصادية الدولية غالبا ما تحكمها  

راف من اجل تسهيل الحياة التجارية الدولية، غن هذا القول يؤدي بنا إلى دراسة فرضية وجود تناقض  أو متعددة االط

 املدنية واإلدارية.  اإلجراءات الدولية واحكام قانون    االتفاقيات بين أحكام   واختالف

أفريل    06بتاريخ  فمثال الدولة الجزائرية صادقت على اتفاقية رياض العربية للتعاون القضائي املوقعة بالرياض  

، والتي نصت صراحة على وجوب حصول االحكام التحكيمية الصادرة في إحدى الدول املتعاقدة على الصيغة  198321
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يتعين على  منها على مايلي)  37التنفيذية في بلد املنشأ حتى يمكن تنفيذها بإحدى الدول األخرى املتعاقدة بنصها في املادة 

التي تطلب اإلعتراف ب حكم املحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من  الجهة 

بموجب   يكون  التنفيذية  للقوة  التحكيمي  الحكم  حيازة  أن  علما  التنفيذية(،  للقوة  حيازته  تفيد  القضائية  الجهة 

التنفيذية،   بالصيغة  بتنفيذه ممهور  أمر  أن هذه  استصدار  بثنائية  فاملالحظ على  ما يسمى  اإلتفاقية كرست صراحة 

بالدمج   وذلك  التنفيذ،  بلد  وكذلك  الصدور  أو  املنشأ  بلد  في  التنفيذ  أمر  على  الحصول  اشتراط  خالل  من  التنفيذ، 

 . 1923والربط بين بلد املنشأ وبلد التنفيذ، تكرسا ملا جاءت به اتفاقية جنيف لعام 

والتي صادقت عليها الجزائر تكرس في مادتها الخامسة مفهوم    1958خالفا لذلك نجد أن اتفاقية نيويورك لعام  

ومبدأ أحادية التنفيذ، من خالل اشتراط الحصول على أمر التنفيذ في بلد التنفيذ فقط، أما إشتراطها أن يكون حكم  

 در فيها. التحكيم ملزما في بلد املنشأ، فهو بمعنى أن ال يكون قد أبطل أو ألغي من طرف قضاء الدولة التي ص

منه لم تشترط استصدار أمر  بالتنفيذ في البلد    1051أما قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري فإن املادة  

الشروط   توافرت  متى  الجزائري  القضاء  من طرف  بتنفيذه  األمر  يكفي  وعليه  الدولي،  التحكيم  حكم  فيه  الذي صدر 

 املطلوبة قانونا. 

تضار  وجود  لنا  يظهر  ماوعليه  بين  واضح  وتناقض  التحكيمية    ب  األحكام  لتنفيذ  نيويورك  اتفاقية  به  جاءت 

لعام بتاريخ    1958األجنبية  بالرياض  املوقعة  القضائي  للتعاون  العربية  رياض  اتفاقية  هذه 1983أفريل    06و  وبين   ،

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  1051األخيرة ونص املادة 

في حالة عرض على القضاء الجزائري طلب تنفيذ حكم تحكيمي دولي صادر في دولة  وعليه فاإلشكال يطرح  

، من خالل مدى  1983و في نفس الوقت طرف في اتفاقية الرياض لعام   1958أجنبية طرف في اتفاقية نيويورك لعام  

  إلمكانية الدولي،    من قضاء الدولة التي صدر فيها حكم التحكيمي  ذالتنفي   امكانية اشتراط الحصول مسبق على أمر  

 األمر بتنفيذه من طرف القضاء الجزائري؟ 

فال يشترط لذلك، وإنما تشترط فقط    1958بما جاءت به نص املادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام    فأخذ

من اتفاقية رياض    37أخذا بنص املادة    بينما إذا الحصول على أمر التنفيذ من قضاء الدولة املراد التنفيذ على أراضيها.  

الذي صدر فيه حكم التحكيم الدولي، من أجل استصدار  فيجب الحصول مسبقا على أمر التنفيذ في البلد    1983لعام  

 1051أمر التنفيذ في الدولة املراد التنفيذ على إقليمها، أي اشتراط الحصول على ثنائية األمر بالتنفيذ. علما أن املادة  

 . 1958أخذت بما كرستة اتفاقية نيويورك لعام  واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية 

إلى  هنا إلزالة هذا   الرجوع  ينبغي  التحكيم،  أحكام  تنفيذ  في مجال  الدولية  بين اإلتفاقيات  التناقض والتضارب 

فلسفة وروح هذه اإلتفاقيات وتفسيرها وتأويلها بما يحقق األهداف املوضوعة من أجلها. والتي تترجم جميعا في العمل  

الدولية، والتي   التحكيمية  تنفيذ األحكام  الحياة اإلقتصادية على تبسيط إجراءات وشروط  أو  بالتجارة  ترتبط أساسا 

 الدولية. 

إن املادة السابعة من اتفاقية نيويورك نصت على جواز استبعاد تطبيق اإلتفاقية والذهاب الى تطبيق اتفاقيات  

الداخلية   القوانين  حتى  أو  التحكيمية    ذا إأخرى  األحكام  لقبول  شدة  وأقل  أخف  شروط  تملي  األخيرة  هذه  كانت 

 ها. وتنفيذ

والتي أصبحت تنص على أنه في حالة تعارض اإلتفاقية مع    1983من اتفاقية الرياض لعام    69تعديل نص املادة  

وتحقيق التعاون االمني والقضائي اتفاقيات خاصة فإنها تطبق اإلتفاقية االكثر  تحقيقا لتسليم املتهمين واملحكومين  

 . األخرى في املجاالت 

أعاله تسمحان بتطبيق اتفاقيات أخرى أو قوانين داخلية طاملا تحمل شروط أقل    االتفاقيتينعلى أن    ظفاملالح

شروط   تحمل  التي  اإلتفاقية  بتطبيق  نرى  املنطلق  هذا  ومن  التحكيمية،  االحكام  تنفيذ  إجراءات  في  وتبسيط  شدة 

ال تشترط فقط الحصوص على    والتي  1958وإجراءات أخف وأقل شدة، ومن ذلك تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك لعام  
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لعام   رياض  باتفاقية  مقارنة  فقط،  التنفيذ  بلد  في  التنفيذ  أحد  1983امر  تمسك  حالة  في  حتى  مالئم  نراه  حل  وهو   .

املادة   نص  مقابل  في  رياض  باتفاقية  القانون    1051األطراف  مخففة  08/09من  شروط  تمنح  األخيرة  هذه  ان  طاملا   ،

الدولية على    اشتراطها   من خالل عدم  وإجراءات مبسطة،  بالتنفيذ، ويمكن تجاوز مبدأ سمو اإلتفاقيات  األكر  ثنائية 

 القوانين الداخلية، لتحقيق نجاعة أكبر لألحكام التحكيمية وقبولها والسهر على تنفيذها. 

 خاتمة:

ن فإننا  املنازعات،  لتسوية  كآلية  التحكيم  عملية  تحكم  التي  القانونية  األحكام  مختلف  دراسة  بضرورة  بعد  رى 

تخفيف درجة تدخل القضاء الوطني في مجرياته، خاصة في ظل فرض رقابته على حكم التحكيم من خالل الفصل في  

طلبات تنفيذه ومختلف الطعون املرفوعة ضده، وذلك للحفاظ على الطابع اإلتفاقي للتحكيم واحترام إرادة األطراف،  

يل من طرق الطعن  وابقاء رقابة القضاء شكلية فقط، دون املساس  فهذه االخيرة هي األصل في وجود التحكيم، والتقل

 ي فصلت فيه الجهات التحكيمية. ذبموضوع النزاع ال

نصت على عدم جواز تنفيذ حكم التحكيم    1958نيويورك لعام    تفاقيةإبالرغم من أن املادة الخامسة من  

  
ّ
إال الصدور،  أو  املنشأ  بلد  في  بطالنه  تقرر  الذي  أن  نه  أالدولي  التحكيم    ةاألوروبيتفاقية  اإلنجد  حول  بجنيف 

، قد كرست نوع من فك اإلرتباط بين بلد منشأ حكم التحكيم وبين بلد تنفيذه، من  1961التجاري الدولي لعام  

الل القول بأن قاض ي التنفيذ ليس مرتبط ومقيد ببعض أسباب إبطال الحكم التحكيمي في بلد املنشأ، ال سيما  خ

بطاله في بلد  إال إشكال في تنفيذ حكم التحكيم الدولي الواقع  في رأينا  ما تعلق بفكرة مخالفة النظام العام، وعليه  

من قانون    1051جة العدم. خاصة أن الفقرة الثانية من املادة  املنشأ، فهذا االخير ال ينزل في جميع الحاالت إلى در 

 .بطالنه في بلد الصدور تقرير اإلجراءات املدنية واإلدارية لم تشترط إلمكانية تنفيذ حكم التحكيم الدولي عدم 

، وبذلك إعمال محتوى  1958نيويورك لعام    كما أنه يمكن تجاوز ما جاءت به املادة الخامسة من إتفاقية 

استنادا إلى ما جاءت به املادة السابعة من اإلتفاقية أعاله، بحيث سمحت    09-08من القانون    1051نص املادة  

لألطراف التمسك بالقوانين الداخلية أو التمسك بمعاهدات دولية أخرى إذا كانت تقدم شروط أقل شدة وحدة  

باأل  اإلعتراف  يخص  إتفاقية  فيما  إستبعاد  يجوز  الحالة  هذه  مثل  ففي  وتنفيذها،  األجنبية  التحكيمية  حكام 

نيويورك من التطبيق، ألن اإلتفاقية في جوهرها تهدف إلى تشجيع االعتراف باألحكام التحكيمية وتسهيل إجراءات  

نصت على شروط    09-08من قانون    1051تنفيذها، وهو ما يخدم حركة التجارة الدولية. واملالحظ على أن املادة  

 . 1958أقل شدة من تلك التي ذكرتها املادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 
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عبد الوهاب عجيري، شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون    -6

 . 2014-2013، الجزائر،  2الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الدراسات العليا، جامعة سطيف

 

 مذكرات ماستر: 

عقود    -1 في  التحكيم  شرط  حكيم،  قانون  بغي  تخصص:  القانون،  في  املاستر  شهادة  لنيل  مذكرة  الدولية،  التجارة 

 . 2015-2014األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حّمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

ية الحقوق  نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة املاستر في القانون، تخصص: إدارة األعمال، كل  -2

 . 2014-2013والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 

 مذكرات التخرج من املدرسة العليا للقضاء:

شادلي سعاد، التحكيم الدولي في املادة التجارية، مذكرة تخرج من املدرسة العليا للقضاء، الدفعة: السابعة عشر،    -1

2006-2009 . 

 . 2006-2003ن، رئيس املحكمة، مذكرة تخرج من املدرسة العليا للقضاء، الدفعة: الرابعة عشر، شرفي عبد الرحما -2

للقضاء،    -3 العليا  املدرسة  من  تخرج  مذكرة  تطبيقاته،  ومختلف  الجزائر  في  الدولي  التجاري  التحكيم  ساعد،  عزاز 

 . 2009-2006الدفعة: السابعة عشر، 

التحكيم    -4 التربص املتخصص:  كوكان حمو، دور القاض ي في  التجاري الدولي بعد صدور قرار التحكيم، مذكرة نهاية 

 .2008قانون األعمال، 
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العليا    -5 التخرج من املدرسة  الدولية، مذكرة  التجارة  منازعات  املترتبة عن  التحكيمية  القرارات  تنفيذ  شرابن حمزة، 

 (.  2008/2010، ) 18للقضاء، الدفعة 

 ثالثا: املقاالت 

 . 115-103، ص 2012الزيادي، دعوى بطالن حكم التحكيم، مجلة التحكيم العاملية، العدد الرابع عشر،  إسماعيل   -1

أكثم أمين الخولي، تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديد، مجلة التحكيم، العدد الخامس،    -2

 . 119-97، ص ص2010

ال  -3 التحكيم  أحكام  تنفيذ  الدين،  نور  املحكمة  بكلي  مجلة  الجزائري،  القانون  في  فيها  الطعن  وطرق  الدولي  تجاري 

 . 89-48، ص ص2013العليا، العدد الثاني، 

العربي  -4 الجزائري    -بوكعبان  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  ضوء  في  الجزائري  التحكيمي  االجتهاد  نعيمي،  فوزي 

 . 262-239، ص ص2012، الجديد، مجلة التحكيم العاملية، العدد الخامس عشر

العدد    -5 العليا،  املحكمة  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  الدولي  التحكيم  مجال  في  القضائي  التدخل  بوصنوبرة،  خليل 

 .147-119، ص ص2006الثاني، 

زياد بن أحمد القرش ي، حاالت بطالن حكم التحكيم املتعلقة باتفاق التحكيم، مجلة الحقوق، املجلد الحادي عشر،    -6

 . 386-333، ص ص2013لعدد األول، ا

عبد العزيز حنفوس ي، القواعد اإلجرائية التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها    -7

 . 242-225، ص ص2015في ظل التشريعات املقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثاني، 

تنفيذ    -8 إجراءات  زودة،  لحل  عمر  البديلة  الطرق  خاص:  عدد  العليا،  املحكمة  مجلة  األجنبية،  التحكيم  أحكام 

 .237-217، ص ص2008النزاعات) الصلح والوساطة والتحكيم(، 

الرابع    -9 العدد  القضاة،  نشرة  بالجزائر،  األجنبية  الدولية  التجارية  التحكيم  قرارات  تنفيذ  إجراءات  التهامي،  مباركي 

 . 67-47وستون، ص ص

 عا: النصوص القانونية: راب

 النصوص التشريعية:  -1

في     08/09قانون رقم    -2 الرسمية عدد  25/02/2008مؤرخ  املدنية واإلدارية، الجريدة    21املتضمن قانون اإلجراءات 

 . 2008لسنة 

 النصوص التنظيمية:  -ب

رقم    -1 في    88/233مرسوم  اال  1988نوفمبر    05مؤرخ  إلى  بتحفظ  الجزائر  انضمام  عليها  يتضمن  التي صادق  تفاقية 

 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها.  1958يونيو  10مؤتمر األمم املتحدة في نيويورك بتاريخ 
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 الهوامش: 
 

االتفاقية التي صادق عليها  يتضمن االنضمام ,بتحفظ إلى    1988نوفمبر5مؤرخ في    233-88صادقت عليها الجزائر بموجب املرسوم رقم    -1

،  48جريدة رسمية عدد    و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية و تنفيذها،1958يونيو  10مؤتمر األمم املتحدة في نيويورك بتاريخ  

 . 23/11/1988الصادر في 
مذكرة    -2 االستثمار،  مجال  في  املنازعات  لتسوية  كوسيلة  التحكيم  بوختالة،  التنظيم  مني  تخصص:  العام،  القانون  في  ماجستير 

 .120، ص2014، 1االقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
 اتفاق بشأنه يوجد نزاع إليها  يرفع  التي  املحكمة على قانون التحكيم يجب من   01فقرة  13يالحظ على أن املشرع املصري نص في املادة  -3

الدعوى(. وفي رأينا الصحيح هو الحكم بعدم   في دفاع أو طلب أي إبدائه قبل بذلك املدعى دفع إذا الدعوى  بعدم قبول  تحكم أن  تحكيم

املادة   في  جاء  كما  قانون    1045االختصاص،  الصفة  08/09من  بتوافر  تثبت  والتي  التقاض ي  بأحقية  مرتبط  الدعوى  قبول  عدم  كون   ،

دعوى وال في توافر املصلحة فيه، وغنما له أهلية التقاض ي ولكن  القضاء  واملصلحة، ونحن في هذه الحالة ال يطرح إشكال في صفة رافع ال

 غير مختص والذي يثبت ملحكمة لتحكيم، فاإلشكال في االختصاص وليس في حق التقاض ي.
رقم    -4 بتاريخ  626204ملف  األو   2010/ 06/ 03الصادر  العدد  العليا،  املحكمة  مجلة  في  املنشور  والبحرية،  التجارية  الغرفة  لسنة عن  ل، 

بتاريخ:  250-247، ص ص2012 العليا  املحكمة  لدي  والبحرية  التجارية  الغرفة  عن  صادر  قرار  وفي  مايلي"    9/4/2008.  منطوقه  في  جاء 

وحيث أن املطعون ضدها عندما لجأت إلى رفع الدعوى الحالية، دون أن تلجأ إلى التحكيم كما يوجبها بذلك البند الخامس من العقد تكون  

قد خالفا قواعد االختصاص واملادة  قد أخلت   يكونان  في ذلك  املنتقد عندما سايرها  املدني".    106بالتزاماتها والحكم والقرار  القانون  من 

 . 247-245، ص ص2009منشور في مجل التحكيم العاملية، العدد الرابع، لسنة 
ال  - 5 برفض  أنه قض ى  فيه  املطعون  القرار  يتبن فعال من  مايلي" حيث  فيه  إلى  جاء  اللجوء  الطاعن واملتعلق بوجوب  املثار من طرف  دفع 

التحكيم معتبرا أن هذا الدفع جاء متأخرا من جهة، ويتعلق بالشكل من جهة أخرى، والحل أن هذا الدفع ال يتعلق بدفع شكلي بل يتعلق  

قول بأنه يجب تقديم هذا الدفع قبل الخوض في  بتطبيق بند من بنود العقد، كما أن القرار املطعون فيه لم يبّين النص الذي اعتمد عليه لل

من القانون املدني، لذلك يتعين فبوله لتأسيسه وبالتالي نقض القرار"، منشور   106املوضوع، ولذلك فقد خرق املجلس حقيقة نص املادة  

 . 259-258، ص ص2009في مجلة التحكيم، العدد الرابع، لسنة 
ال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير في القانون، فرع: قانون التنمية الوطنية، كلية  حدادن طاهر، دور القاض ي الوطني في مج  -6

 . 21-20، ص ص2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 19حدادن طاهر، دور القاض ي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، املرجع السابق، ص -7
اتخاذ تعدد -8 بأن  يري  اتجاه  فنجد  والتحفظية:  املؤقتة  التدابير  اتخاذ  في  التحكيم  محكمة  سلطة  يخص   فيما  الفقهية  االتجاهات  ت 

 االختصاص بنظر 
ّ
التدابير املؤقتة والتحفظية من االختصاصات الحصرية للقاض ي الوطني، فاألثر السالب التفاقية التحكيم ال تشمل إال

التد دون  النزاع،  أصل  يرى في  القول  لهذا  وتدعيما  اإلجراء،  تنفيذ  مكان  قاض ي  هو  املعني  الوطني  والقاض ي  التحفظية،  أو  الوقتية  ابير 

بأن  التحكيم أصال. ونجد اتجاه آخر يري  انعقاد والية هيئة  التدابير قبل  إلى اتخاذ مثل هذه  في غالب األحيان تظهر الحاجة  بأن  أصحابه 

ري أيضا على املسائل الوقتية والتحفظية. واتجاه ثالث يري بوجود عالقة إشراك بين القضاء والتحكيم  األثر السالب التفاقية التحكيم يس

القاض ي  إلى  اللجوء  من  األطراف  منع  دون  التدابير،  هذه  مثل  تتخذ  أن  التحكيم  ملحكمة  والتحفظية،  املؤقتة  التدابير  اتخاذ  بخصوص 

ك  في  التفاصيل  من  ملزيد  ذلك.  أرادوا  إذا  التحكيم الوطني  مجال  في  الوطني  القاض ي  دور  أنظر: حدادن طاهر،  الفقهية  االتجاهات  هذه  ل 

 . 73-72التجاري الدولي، املرجع السابق، ص ص
 . 74-73حدادن طاهر، دور القاض ي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، املرجع السابق، ص ص -9

 . 113لي) دراسة مقارنة(، املرجع السابق، صجارد محمد، دور اإلرادة في التحكيم التجاري الدو  -10
بلقاسم خلوط، دور القضاء الجزائري في التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص: قانون األعمال، كلية الحقوق   -11

 . 39، ص2015والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حّمه لخضر الوادي، الجزائر، 
 .235لة لحل املنازعات املدنية في القانون الجزائري، املرجع السابق، صسوالم سفيان، الطرق البدي -12
 . 40بلقاسم خلوط، دور القضاء الجزائري في التحكيم التجاري الدولي، املرجع السابق، ص -13
 . 86حدادن طاهر، دور القاض ي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، املرجع السابق، ص -14
» إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم األدلة أو تمديد مهمة املحكمين  08/09من قانون    1048املادة  وقد نصت    - 15

بعد  التعجيل  يهمه  الذي  للطرف  أو  األخيرة،  هذه  مع  باالتفاق  لألطراف  أو  التحكيم  ملحكمة  جاز  أخرى  في حاالت  أو  اإلجراءات  تثبيت  أو 

 تحكيم، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاض ي املختص ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاض ي«.الترخيص له من طرف محكمة ال
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واملتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية،    1952 لسنة نيويورك اتفاقية  من الرابعة املادة من الفقرة األولى في الواردة الشروط نفس هي  -16

   :طلبه  أن يرفق عليهما، الحصول  قصد السابقة، املادة في التنفيذ املذكورين و ماداالعت يطلب الطرف الذي  على يجب بحيث نصت:»

 املطلوبة لتصديقها، فيها الشروط تتوفر األصلي النص من نسخة أو القرار من قانونا املصدقة األصلية النسخة أ(

 ».لتصديقها الشروط املطلوبة فيها تتوفر منه نسخة أو 5 املادة في املذكورة لالتفاقية األصلي النص ب(
 . 508قريقر فتيحة، النظام العام والتحكيم التجاري الدولي، املرجع السابق، ص -17
للتحكيم...، ص  -18 الخضوع  بين  الدولة  غانم،  غالب  د/  راجع:  وتطبيقاته،  الدولي  العام  النظام  مسألة  في  راجع: 145للتفصيل  وكذلك   .

في   القضاء  تدخل  مجال  حفيظ،  الجزائري  قطاف  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  ضوء  على  الدولي  التجاري  التحكيم  خصومة 

ص09-08الجديد)  السابق، ص  املرجع  الجزائري 111-113(،  للقانون  طبقا  الدولية  التحكيم  احكام  تنفيذ  الخولي،  امين  أكثم  وأيضا:   .

 . 117-114، ص ص2010الجديد، مجلة التحكيم، العدد الخامس، 
مثل الوقائع في إبرام عقد ايجار عتاد بحري من أجل تجديد منشآت ميناء البترول بين الشركة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية  ت  - 19

وتم إبرام عقد خدمات  .  املحدودة مجمع الغرب للصيانة  الصناعية" قومي"،  والشركة ذات املسؤولية املحدودة" بزينة للخدمات البحرية"

ال بين  الباطن  ملدة  من  بتاريخ:    10طرفين  بنقل   2008/ 21/11أشهر،  البحرية"  للخدمات  "بزينة  املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة  تعهدت 

 أن هذه األخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتأخرت ف
ّ
ي تسليم  العتاد املؤجر لفائدة الطاعنة بالنقض من ميناء مالطة إلى ميناء الجزائر، إال

بالطاعنة أضرارا مادية وخيمة، وبعد اعذار الطاعنة للمطعون ضدها بضرورة تنفيذ التزاماتها وعدم استجابة هذه   العتاد، وهو ما ألحق

بتاريخ:  تحكيمي  حكم  أصدرت  والتي  بباريس(،  والبحرية  التجارية  الغرفة   ( للتحكيم  الدولية  املحكمة  إلى  لجأت  لإلعذار،  االخيرة 

ية املحدودة بزينة للخدمات البحرية بتقديم  طلب لرئيس محكمة السانية بوهران، للحصول فقامت الشركة ذات املسؤول  .2013/ 02/ 27

أصدر رئيس محكمة   2014-04-15على الصيغة التنفيذية، باعتبار أن محل التنفيذ يدخل في دائرة اختصاص محكمة السانية، وبتاريخ  

 .  07/02/2013عن املحكمة الدولية للتحكيم بتاريخ:  منح النسخة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر  يتضمنالسانية أمر 

التنفيذ الصادر   باستئناف أمر  قامت الشركة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة مجمع الغرب للصيانة  الصناعية" قومي 

 عن رئيس محكمة السانية أعاله.

التجارية بمجلس قضاء وهران   2014/ 01/09بتاريخ:   في اإلستئناف املرفوع من طرف الشركة ذات    أصدر رئيس الغرفة  وبمناسبة فصله 

تأييد   املوضوع  وفي  االستئناف شكال،  بقبول  أمر  قومي"،  الصناعية"  للصيانة   الغرب  مجمع  املحدودة  املسؤولية  وذات  الوحيد  الشخص 

بتاريخ   التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة السانية  بتاري04/2014/ 15األمر املستأنف، أي أمر  بالنقض الشركة    2014/ 09/ 08خ:  .  طعنت 

ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة مجمع الغرب للصيانة  الصناعية" قومي"، ضد األمر الصادر عن رئيس الغرفة التجارية 

رقم:   التعليق  محل  قرارها  أصدرت  والتي  العليا،  املحكمة  أمام  وهران  قضت  2015/ 10/ 14بتاريخ:    1037542ملجلس  بقبول    والتي  فيه 

 . 2014/ 01/09الطعن شكال و وبنقض وابطال األمر املطعون فيه الصادر عن مجلس وهران  بتاريخ: 
تتمثــل وقــائع القـــرار فــي أن شـــركة ذات املؤسســة املحــدودة " سامســـونغ أنجينيرننــغ" وهـــي شــركة أجنبيــة مختصـــة فــي الهندســـة أبرمــت عقـــد  -20

فيمـــا يخـــص تركيـــب وتجديـــد مركـــب تكريـــر البتـــرول بســـكيكدة، ولتنفيـــذ ذلـــك أبرمـــت عقـــد مقاولـــة مـــن البـــاطن  كســـوناطراأشــغال مـــع شـــركة 

من امللحق املتعلق بالشروط العامة التي تحكم عقد املقاولة من الباطن، ان جميــع  28النجاز جزء من تلك التي تعهدت بها، وقد نصت املادة 

العقــد والتــي لــم يتوصــل الطرفــان لحلهــا وديــا، يــتم عرضــها علــى محكمــة لنــدن للــتحكم باململكــة  الخالفــات والنزاعــت  التــي تنشــأ بســبب تنفيــذ

اللتزاماتهـــا التعاقديـــة لجـــأت الطاعنـــة إلـــى محكمـــة التحكـــيم الدوليـــة بلنـــدن والتـــي أصـــدرت حكمهـــا  كســـوناطراوبســـب إخـــالل شـــركة  املتحـــدة.

دج كتعــويض مباشــر لهــا،   90.962.286.44( بــأن تــدفع للطاعنــة مبلــغكراســوناطوالــذي ألــزم املطعــون ضــدها ) شــركة  09/02/2016بتــاريخ 

 ومجموعة من املبالغ األخرى.

وبنفس    25/03/2018وبتاريخ:   أعاله،  التحكيم  حكم  بتنفيذ  أمر  إصدار  إلى  يرمي  بطلب  محكمة سكيكدة  رئيس  أمام  الطاعنة  تقدمت 

 التاريخ أصدر رئيس محكمة سكيكدة أمر بالرفض. 

إستأنفت الطاعنة أمر الرفض أمام رئيس رئيس مجلس قضاء سكيكدة والذي قض ى بقبول اإلستئناف شكال، وفي    28/05/2018وبتاريخ  

 املوضوع تأييد األمر الصادر عن رئيس محكمة سكيكدة واملتضمن رفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية بلندن. 

العليا الرامية إلى نقض القرار الصادر عن رئيس مجلس قضاء أودعت الطاعنة عر   2019/ 03/02وبتاريخ   يضة لدى أمانة ضبط املحكمة 

واملتضمن تأييد األمر الصادر عن رئيس محكمة سكيكدة واملتضمن رفض تنفيذ  00472/18والحامل للرقم: 2018/ 10/06سكيكدة بتاريخ 

محل أعاله)  العليا  املحكمة  قرار  ذلك صدور  عن  نتج  التحكيم.  نقض    حكم  املوضوع  وفي  شكال،  الطعن  بقبول  قض ى  والذي  التعليق(، 

 وإبطال األمر املطعون فيه الصادر عن رئيس مجلس قضاء سكيكدة دون إحالة.
 . 38-03، ص ص2001/ 12/02، الصادرة بتاريخ 11، الجريدة الرسمية عدد 2001فبراير  11مؤرخ في  47-01مرسوم رئاس ي رقم  -21
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 الجريمة اإللكترونية وآليات التصدي لها في القانون الجزائري

Cybercrime and mechanisms to address it in Algerian law 

 * س ي حمدي عبد املومند. 
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 ملخص: 

مست           التي  والتصرفات  األفعال  من  مجموعة  ظهور  إلى  التكنولوجية  والثورة  التكنولوجي  التطور  أدت  لقد 

املعلوماتية،  مما جعل ضرورة ملحة على   ببرامج الحواسيب وبأنظمتها  بالحياة الخاصة لألفراد، وكذلك اإلضرار 

 مثل هذه الجرائم التي ترتبط بالوسائل اإللكترونية وأهمها الحاسوب. وضع آليات قانونية تجرم 

املجتمع   في  أنواعها  بكل  اإللكترونية  الجرائم  تعاني من استفحال  العالم أصبحت  والجزائر مثلها مثل جميع دول 

ارع املشرع  الجزائري والتي باتت تهدد أمن املجتمعات وذلك لخطورتها وخاصة أنها جرائم عابرة للحدود، ولهذا س

 الجزائري إلى وضع مجموعة من اآلليات القانونية للوقاية من الجرائم اإللكترونية 

  

 الجريمة اإللكترونية، القرصنة، األمن املعلوماتي، البيانات الشخصية.  الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract:  

       Technological development and the technological revolution have led to the 

emergence of a set of actions and behaviors that affected the private lives of individuals, 

as well as harming computer programs and their information systems, which made an 

urgent need to establish legal mechanisms that criminalize such crimes that are related 

to electronic means, the most important of which is the computer. Algeria, like all 

countries of the world, is suffering from the spread of cybercrime of all kinds in 

Algerian society, which threatens the security of societies due to its seriousness, 

especially as it is cross-border crimes, and this is why the Algerian legislator hastened 

to develop a set of legal mechanisms to prevent cybercrime 

 

Keywords: cybercrime, hacking, information security, personal data 
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 مقدمة: 

الرقمنة عصر  في  اإللكترونية  الوسائل  استخدام  للمصالح    إن  تهديدات  تشكل  ظواهر  انتشار  إلى  أدى 

حتى املساس باملصالح العامة للدولة،  أو  سرية املراسالت  أو  الخاصة لألفراد سواء في انتهاك سرية الحياة الخاصة  

حذف البيانات واملعطيات اإللكترونية، وغيرها من األفعال املجرمة التي تنطوي تحت تسمية  أو  مسح  أو  كاختراق  

 اإللكترونية.   الجرائم

دفع بالتشريعات الدولية بوضع نصوص قانونية للحد من الجرائم اإللكترونية على غرار املشرع  ا  وهذا م

الجزائري الذي شرع الكثير من القوانين الخاصة باملعامالت اإللكترونية، وكذا تعديل بعض القوانين مثل قانون  

ا  ،العقوبات الجرائم  هذه  من  الحد  أجل  من  كله  وكذا  وهذا  املجتمعات  على  ولخصوصيتها وخطورتها  ملستحدثة 

 مؤسسات الدولة ومصالحاه.

فيتكمن  و  الدراسة  واملؤسسات،    أهمية  األفراد  بحياة  اإللكترونية  الجريمة  في ظل صعوبة ارتباط  خاصة 

لوية يقع في جوهر النشاط املعرفي  أو كل هذا شكل موضوًعا هاًما ذا  تطبيق النصوص التقليدية على هذه الجرائم،

 اإلنساني، لتأتي هذه الدراسة كجزء ال يتجزأ من هذا االهتمام. 
ما  وبناءا في  على  دراستنا  إشكالية  بلورة  يمكن  إليه  التطرق  في    ما   :تم  الجزائرية  القوانين  فعالية  مدي 

 ؟ الحد منهاو مكافحة الجريمة املعلوماتية 

إلي   بتقسيمها  الدراسة قمنا  أما    يتضمن  ل و األ   مبحثينولإلجابة على إشكالية  الجريمة اإللكترونية  مفهوم 

 الجريمة اإللكترونية .   ملكافحة  القانونيةليات اآل أهم ب فيتعلق املحور الثاني

 : مفهوم الجريمة اإللكترونية  ل و املبحث ال 

أصبحت الجريمة اإللكترونية موضوعا واسعا، ورغم صعوبة إيجاد تعريف جامعا مانعا لها إال أن اجتهاد  

فئة، منهم  الباحثين أدى إلى تحديد عدة تعريفات لها وغن كانت قد تباينت تبعا ملحل اهتمام كل  و كل من الفقهاء  

نستخلص   اإللكترونية  الجريمة  تعريف  خالل  ومن  الضيق  باملفهوم  عرفها  من  منهم  الواسع  باملفهوم  عرفها  من 

وتحديد   تعريفها  حيث  من  اإللكترونية،  الجرائم  مفهوم  بتحديد  املحور  هذا  في  نقوم  سوف  وعليه  خصائصها 

 خصائص الجريمة اإللكترونية.

 لكترونية تعريف الجريمة اال ل: و املطلب ال 

الناشئة عن استغالل   الجرائم  على  للداللة  قانوني موحد  يوجد مصطلح  ال  أنه  إلى  نشير  أن  يجب  بداية 

عام   الحاسوب  استخدام  إساءة  قانون  في  االنجليزي  املشرع  آثر  اإلطار  هدا  ففي  واستخدامها  املعلومات  تقنية 

القاع  1990 عدم حصر  بغية  الحاسوب  لجرائم  محدد  تعريف  وضع  معينة  عدم  أفعال  إطار  في  التجريمية  دة 

 تحسبا للتطور العلمي والتقني في املستقبل. 



 قيرة سعاد د. ،  سي حمدي عبد المومند. 

 

 
61 

أخذ   من  فمنهم  السياق  هذا  في  تباينت  االتجاهات  أن  نجد  االلكترونية  للجريمة  الفقه  تعريف  إطار  في 

أنصار   وضعها  التي  التعريفات  ومن  لها،  الضيق  باملفهوم  أخذ  من  ومنهم  املعلوماتية  للجريمة  الواسع  باملفهوم 

الع  االتجاه  أن الجريمة اإللكترونية "كل فعل غير مشرع يكون  اآللية بقدر  الضيق هي  الحاسبات  بتكنولوجيا  لم 

 .1كبير الزما الرتكابه من ناحية ملالحقته وتحقيقه من ناحية أخرى"

األستاو يرى  السياق  نفس  مرتبطة  أ  Tredmanذ  في  املال  جريمة ضد  أي  تشمل  االلكترونية  "الجريمة  ن 

 باالستخدام املعالجة اآللية للمعلومات"

األستاذ بواسطة  ن  أ   Massويرى  ترتكب  التي  القانونية  االعتداءات  االلكترونية:"  بالجريمة  املقصود 

 املعلوماتية بغرض تحقيق ربح. 

نالحظ أن هده التعريفات ضيقت من مفهوم الجريمة االلكترونية إذ يخرج من نطاقها العديد من األفعال  

 2. غير املشروعة يستخدم الحاسب كأداة الرتكابها

غير مسموح به  أو  غير أخالقي  أو  كل فعل وكل سلوك غير مشروع    ورائم االلكترونية هيمكننا القول أن الج 

تكنولوجيا  املختلفة)  املعلومات  بتكنولوجيا  ومعرفة  دراية  لديه  ما  شخص  به  يقوم  جنائية  إرادة  عن  صادر 

 3والخاصة عبر وسط الكتروني. التخزين واالسترجاع وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة( ويوجه ضد املصلحة العامة 

مشروع   غير  سلوك  "كل  أنها  على  اإللكترونية  الجريمة  عرف  الواسع  املفهوم  اإلتجاه  أنصار  غير  أو  أما 

هي "أي نمط من أنماط الجرائم املعروفة  أو  نقل هذه البيانات"  أو  مسموح به فيما يتعلق باملعالجة اآللية للبيانات  

 رتبطا بتقنية املعلومات". في قانون العقوبات طاملا كان م

في فيينا سنة   املنعقد  الجريمة ومعاقبة املجرمين  العاشر ملنع  املتحدة  فقد   2000كما عرف مؤتمر األمم 

"أية جريمة يمكن   بأنها:  الجريمة اإللكترونية  الجريمة  و   شبكة حاسوبيةأو  بواسطة نظام حاسوب    ارتكابها عرف 

 . 4ي بيئة إلكترونية" ف ارتكابها تلك تشمل من الناحية املبدئية جميع الجرائم التي يمكن 

على   للداللة  تبني  وإنما  التشريعات  كل  رغم  اإللكترونية  الجريمة  بتعريف  يقم  لم  الجزائري  املشرع  أما 

املعالجة اآللية للمعطيات معتبرا أن النظام املعلوماتي في حد ذاته وما يحتويه    بأنظمةالجريمة مصطلح املساس  

ل الذي البد من تحققه  و من مكونات غير مادية محال للجريمة ويمثل نظام املعالجة اآللية للمعطيات الشرط األ 

للجريمة اإللكترو  العقوبات ال نجد تعريفا  الجريمة، وحسب قانون  أركان  توافر  املشرع  حتى يمكن  اكتفى  نية بل 

 5بذكر األفعال املجرمة والعقوبات تحت عنوان "الجرائم املاسة بنظام املعالجة اآللية للمعطيات".

 خصائص الجريمة اإللكترونية  املطلب الثاني:

 تتميز الجريمة اإللكترونية بعدة خصائص أهمها: 

 : الجريمة االلكترونية جريمة عابرة للحدود -

جعل   من  يرتبه  وما  االنترنت  لشبكة  العاملي  الطابع  ألن  وذلك  الدولي  بطابعها  اإللكترونية   الجرائم  تتميز 

، فالجريمة االلكترونية ال تعترف بالحدود بين الدول    On Lineمعظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط  

حدود اإلقليمية بين دول العالم كافة، اذ يمكن ومن  والقارات فهي تعتبر شكل جديدا من أشكال الجرائم العابرة لل
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وإتالف   وتزوير  البيانات،  قواعد  على  التعدي  جرائم  مثل:  الجرائم  من  العديد  ارتكاب  املعلوماتي  النظام  خالل 

 املستندات االلكترونية، االحتيال املعلوماتي، وسرقة بطاقات االئتمان، القرصنة، وغسيل األموال.

 ريمة االلكترونيةصعوبة إثبات الج -

وصعبة   خطيرة  وهي  متابعتها،  يمكن  مادية  آثار  وجود  عدم  أي  بالخفاء،  تتصف  املعلوماتية  فالجرائم 

وضخامة  أو    االكتشاف  املكاني  نطاقها  اتساع  بسبب  معها  التعامل  ومكان  وقوعها  مكان  تحديد  في  صعبة  هي 

 6االلكترونية إلى عدة أمور أهمها: البيانات، وترجع صعوبة إثبات الجريمة  

بالنبضات االلكترونية غير املرئية وبدون مستندات ورقية    لها او وتدتقع في بيئة الكترونية يتم فيها نقل املعلومات    -

 وال تترك آثار مادية.

 صعوبة االحتفاظ الفني بدليل الجريمة املعلوماتية.  -

 ارتكابها، ويصعب على املحقق التقليدي التعامل معها. تحتاج الى خبرة فنية والذكاء في   -

تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل في التعرف على مرتكبيها، وما يساعد من ازدياد عدم التعرف على مرتكبي    -

يرتكب من جرائم   اإلبالغ عما  األعمال عن  والشركات ومؤسسات  البنوك  االلكترونية إحجام  معلوماتية  الجرائم 

تجنبا لإلساءة لسمعتها وهز ثقة العمالء فيها، وكذلك إخفاء أسلوب ارتكاب الجريمة خوفا من قيام آخرين بتقليد  

 هذا األسلوب. 

 عدم وجود مفهوم مشترك للجريمة املعلوماتية -

وكذلك عدم  االلكترونية،  الجريمة  ملاهية  مفهوم مشترك  عدم وجود  االلكترونية  الجريمة    من خصائص 

الجريمة   مجال  في  دولي  تنسيق  وجود  عدم  إلى  يرجع  ذلك  في  السبب  ولعل  لها  موحد  قانوني  تعريف  وجود 

ثنائية   دولية  معاهدات  وجود  عدم  إلى  ذلك  ويرجع  االلكترونية،  أو  املعلوماتية،  الجريمة  ملواجهة  أو  جماعية 

 الختالف مفهوم الجريمة تبعا الختالف النظم القانونية. 

 الجريمة املعلوماتية أثناء املعالجة اآللية للبيانات: وقوع  -

قيام   في  البحث  يمكن  توافره حتى  يتعين  الذي  األساس ي  الشرط  هذا  الجريمة  أو  ويمثل  أركان  قيام  عدم 

الجريمة   تنتفي  الشرط  هذا  تخلف  حالة  في  أنه  ذلك  البيانات،  معالجة  نظام  على  بالتعدي  الخاصة  االلكترونية 

 االلكترونية.

األساسية  وا املراحل  من  مرحلة  أي  في  للبيانات  اآللية  املعالجة  عملية  أثناء  تقع  قد  االلكترونية  لجريمة 

أثناء مرحلة  أو    أثناء مرحلة املعالجة،أو  لتشغيل نظام املعالجة اآللي للبيانات سواء عند مرحلة إدخال البيانات،  

 7إخراج املعلومات. 

 الجريمة االلكترونية قلة اإلبالغ عن وقوع   -

)الضحايا(   األشخاص  أن  نجد  الغالب  وذلك أو  في  املختصة  السلطات  تبليغ  عن  يمتنعون  عليهم  املجني 

هيئة معينة، وهذا ما  أو  مكانتهم  في املجتمع، وعدم اهتزاز الثقة في كفاءته خاصة إذا كيان  و خوفا على سمعتهم  

 ا يؤدي إلي تفاقم الوضع داخل املجتمع. يجعل الكثير من املجرمين يفلتون من املعقاب مم
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 الجريمة االلكترونية جريمة مستحدثة  -

  -التي تسخر تلك األجهزة في ارتكابها أو  سواء التي تتعرض لها أجهزة الكمبيوتر  –تعتبر الجرائم االلكترونية  

العوملة وثورة املجتمع االلكتروني، إال  من الجرائم املستحدثة، فعلى الرغم من املزايا واملنافع االيجابية املترتبة على  

أنها ساعدت على ظهور وتعزيز أنواع جديدة من الجرائم، من أبرزها جرائم غسيل األموال، اختراق قطاع األعمال  

 سرقة امللكيات الفكرية... الخ 

 جرائم ناعمة:   -

أدن إلى   تحتاج  ال  أنها  في  التقليدية  الجرائم  عن  اإللكترونية  الجريمة  بل  تتميز  إرتكابها،  في  عضلي  جهد  ى 

املحكم،   الذهني  املجهود  على  اآللي،  و تعتمد  بالحاسب  ممتازة  تقنية  معرفة  على  القائم  املدروس  العلمي  التفكير 

هو  اإللكترونية  الجرائم  في  الجاني  أن  أساس  على  بالشبكة  السليم  ولكنه    و التعامل  املجتمع  مع  متوافق  إنسان 

على البرامج التي يشتغل بها،  أو  ملجرد إظهار تفوقه على آلة الكمبيوتر أو   والجرائم بدافع اللهيقترف هذا النوع من  

 8وأكيد لتحقيق مصلحة ما. 

 الدولي في مجال الجرائم االلكترونية  ن او التععدم كفاية  -

الدولي،    ن او بالتعالجماعية بين الدول تسمح  أو  الثنائية    نةاو للمعأو  عدم وجود معاهدات دولية كافية للتسليم      

فيها وكفالة  أو   التحريات  ودينامية  الكمبيوتر  الخاصة لجرائم  املتطلبات  كانت موجودة ملواجهة  إن  كفايتها  عدم 

 9السرعة بها. 

 ملكافحة الجريمة اإللكترونية  القانونية: اآلليات املبحث الثاني

آليات تشريعية   الحد منها وذلك من خالل  و الجرائم اإللكترونية    ةملكافحلقد وضع املشرع الجزائري عدة 

في قسم تحت عنوان "املساس بأنظمة املعالجة   04/15على قانون العقوبات بموجب القانون رقم  تتعديال إضفاء 

للمعطيات، ولكن هذا التعديل لم يكن كافي    اآللية للمعطيات" وحصرها في الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية

 ة من القوانين للحد منها انسار تر ملواجهة الجريمة اإللكترونية ولهذا تم إصد

 قانون العقوبات   ل: و املطلب ال 

الجزائري   املشرع  رقم  بقام  القانون  بموجب  العقوبات   قانون  األفعال    04/1510تعديل  تجريم  أجل  من 

اإلجرام،   من  جديدة  أشكال  من  املعلوماتية  الثورة  أفرزته  بما  تأثره  نتيجة  وذلك  اآللي،  الحاسب  بأنظمة  املاسة 

املواد   في  التعديل  جاء  املادة    394حيث  إلي  اآللية  7مكرر    394مكرر  املعالجة  بأنظمة  "املساس  عنوان  تحت   ،

 للمعطيات". 

امل نص  استقراء  فئات ومن خالل  أربع  إلى  اإللكترونية  الجرائم  الجزائري قسم  املشرع  أن  لنا  يتضح  ادة  

 تتعدد بحسب املصالح املحمية التي تتمثل اساسا في سرية هذه املعطيات 

في سنة   الجزائري  املشرع  هذا    2006كما أضاف  مكرر منه، وجاء  السابع  القسم  تعديالت جديدة مست 

التعديل لتشديد العقوبة املقررة لهذه الجرائم دون املساس بنص املواد في هذا القسم، وجاء هذا التعديل لزيادة  

االقتص  تؤثر على  باعتبارها  الجرائم املستحدثة،  بالدرجة  الوعي بخطورة مثل هذه  الدولة  الوطني وبمؤسسات  اد 
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لى وشيوع ارتكابها ليس فقط من الطبقة املثقفة بل من قبل جميع الفئات وبمختلف األعمار وذلك لتبسيط  و األ 

 وسائل التكنولوجيا املعلومات وانتشار االنترنت كوسيلة لنقل وتبادل املعلومات.   

 يلي:  ما العقوبات فيوتمثل الجرائم التي نصت عليه التعديالت في قانون 

يلي: "يعاقب    مكرر من قانون العقوبات على ما   394: حيث نصت املادة  جريمتا الدخول والبقاء غير مصرح بهما  -

يبقى عن طريق  أو  دج كل من يدخل  100000دج إلى  50000بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من  

 ذلك. ل او يحأو الغش في كل جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات  

 تغيير ملعطيات املنظومة".أو تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف 

امل هذه  نص  خالل  من  منظومة  نالحظ  إلى  مشروع  والغير  به  مصرح  غير  دخول  كل  جرم  املشرع  أن  ادة 

النظام   عن  املسؤول  من  دون تصريح  النظام  إلى  الفاعل  مثل دخول  للمعطيات،  اآللية  وقد  أو  املعالجة  مالكه، 

النظام    التصريح املمنوح له ويدخل إلى كامل  ز او يتجيكون الفاعل مصرحا له بالدخول إلى جزء من النظام إال أنه  

إلى أجزاء أخرى يحظر  عليه الدخول إليها، وهذا الفرض في الغالب يتم من طرف العاملين في املؤسسات التي  أو  

املرور   كلمة  كاستخدام  الوسائل  من  وسيلة  بأي  به  املصرح  غير  الدخول  ويحصل  املعلوماتي  النظام  بها  يوجد 

عن طريق  أو  شيفرة خاصة، أو  ن طريق استخدام برامج ع أو  الحقيقية متى كان الجاني غير مخول في استخدامها، 

استخدام الرقم الكودي لشخص آخر من خالل شخص مسموح له بالدخول سواء تم عن طريق شبكة االتصال  

 غير االنترنت. أو الهاتفية 

النظام  أما فيما يخص جريمة البقاء غير املشروع داخل النظام املعلوماتي فيقصد بها التواجد داخل هذا  

الشخص صا إلرادة  السيطرة عليهباملخالفة  له  من  أو  النظام  فيها  ،  حب  الشخص  يجد  التي  الحالة  في  وتتحقق 

الصدفة إال أنه يقرر لبقاء داخل النظام وعدم قطع االتصال به، ويمكن  أو  نفسه داخل النظام عن طريق الخطأ  

إلى نظام معلوماتي له الحق في الدخول إليه. إال    تصور ذلك في الحالة التي يكون فيها الشخص في سبيله للدخول 

 .11أنه يجد نفسه بسبب استخدام شيفرة خاطئة  داخل نظام آخر 

"يعاقب بالحبس من    يلي:   من قانون العقوبات على ما  1مكرر    394نصت املادة    :جريمة االعتداء على املعطيات  -

دج كل من أخل بطريق الغش معطيات  2000000دج إلي  500000( سنوات وبغرامة من  3( أشهر إلي ثالث )6ستة)

 عدل بطريق الغش املعطيات التي يتضمنها". أو أزال  أو  في نظام املعالجة اآللية  

في ثالثة صور تتمثل    نالحظ من خالل نص املادة أن املشرع الجزائري حصر صور االعتداء على املعطيات

النظام   داخل  املوجودة  املعطيات  إلى  غير صحيحة  جديدة  معطيات  إدخال  وإزالة  و في  آليا،  معالجتها  تمت  التي 

إتالف  أو  معطيات كانت موجودة،   برامج معينة تعمل على  بأخرى من خالل  املعطيات واستبدالها  تعديل وتغيير 

 املعطيات.

غي  - املعلومات  في  التعامل  مشروعة:جريمة  املادة    ر  نص  أنه:    2مكرر    394جاءت  على  العقوبات  قانون  من 

دج كل من يقوم عمدا  5000000دج إلى  1000000سنوات وبغرامة من    3إلى ثالثة    2"يعاقب بالحبس من شهرين  

 عن طريق الغش بما يأتي:أو 

مخزنة،  أو  نشر  أو  توفير  أو  تجميع  أو  بحث  أو  تصميم  - معطيات  في  طريق  أو  لجة  معاأو  االتجار  عن  مرسلة 

 منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم السابقة. 
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استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من أجل الجرائم املنصوص عليها في أو نشر أو  إفشاء  أو حيازة -

 هذا القسم".

 املطلب الثاني: القوانين الخاصة ملواجهة الجرائم اإللكترونية

رقم    - اإلعالم    09/04القانون  بتكنولوجيات  املتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  بالقواعد  املتعلق 

 االتصال ومكافحتها. و 

نظرا لعدم كفاية النصوص القانونية املوجودة في قانون العقوبات كان من الضروري سن قوانين خاصة  

بالقانون  الجزائري  املشرع  جاء  ولهذا  الجرائم،  من  النوع  االتصاالت  12  09/04رقم    بهذا  مراقبة  على  نص  حيث 

اإللكترونية وذلك بتحديد الحاالت التي تسمح باللجوء  إلى املراقبة اإللكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها  

منه على الحاالت التي يسمح    4كما نصت املادة      13الحجز داخل منظومة معلوماتيه، و القيام بإجراءات التفتيش  و 

 باللجوء إلى املراقبة اإللكترونية وهي:   فيها للسلطات األمنية

 الجرائم املاسة بأمن الدولة. أو الوقاية من األفعال املوصوفة بجرائم اإلرهاب   -

نح  - على  املعلوماتية  املنظومة  على  االعتداء  احتمال  عن  معلومات  توفر  العام    وحالة  النظام  الدفاع  أو  يهدد 

 االقتصاد الوطني. أو مؤسسات الدولة  أو  الوطني 

التحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم األبحاث الجارية  و ملقتضيات التحريات    -

 دون اللجوء إلي املراقبة اإللكترونية.

املساع   - طلبات  تنفيذ  إطار  و في  املتبادلة  الدولية  القضائية  من  دة  مكتوب  بإذن  املراقبة  عمليات  إجراء  املشرع 

 السلطة القضائية املختصة. 

تفتيش   في كشف الجريمة ومعاملها، من  إجرائية تساهم بدورها  القانون على قواعد  كما نص كذلك هذا 

 وحجز للمعطيات املعلوماتية وحفظ املعلومات املتعلقة بحركة السير. 

للوقاية من  الذي يتضمن القواعد الخاصة    09/04من القانون    5فيما يخص التفتيش فقد اجازت املادة  

االتصال، للسلطات القضائية املختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية  و الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم  

 عن بعد إلي:و لدخول بغرض التفتيش ول

 جزء منها وكذا املعطيات املعلوماتية املخزنة فيها.أو منظومة معلوماتية   -

 منظومة معلوماتية.  -

به    تقوملوضعيات املشار لها يأخذ مجالين إما أن يكون في مجال أعمال التحقيق  نستنتج بأن التفتيش في ا

بناء  القضائية  الشرطة  في مجال أعمال اإلستدالل يقوم به ضباط  أن يكون  املختصة وإما  القضائية  السلطات 

الكمبيوتر ه يكون جهاز  الحالتين  كلتا  وفي  املختصة،  السلطات  أمر تصدره  بمختلف  وعلى  مكوناته،    املستهدف 

مساعدة   قصد  وذلك  تتضمنها،  التي  املعلوماتية  املنظومة  بعمل  دراية  له  كل شخص  تسخير  القانون  أجاز  كما 

 السلطات املكلفة بالتفتيش من خالل تزويدها بكل املعلومات الضرورية إلتمام مهمتها. 

 ت بتكنولوجياالوطنية للرقابة من الجرائم املتصلة   الهيئةعن  09/04من القانون رقم  13كما نصت املادة 

الوقاية من الجرائم، وكذلك مساعدة   اإلعالم واإلتصال ومكافحته، وتتولى هذه الهيئة تنشيط وتنسيق عمليات 

 14علومات مع الدول. السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات، وتبادل امل
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لى للجزائر في مجال مواجهة الجريمة اإللكترونية من جهة وسد الفراغ التشريعي الذي كان  أو  حيث يعتبر كخطوة  

 ، لكن هذا ال يكفي لردع الجرائم اإللكترونية بمختلف أنواعها. أخرى يعتري القانون الجزائري من جهة 

 التصديق اإللكترونيين و املتعلق بالتوقيع  15/04القانون رقم  •

التصديق اإللكترونين، بتجريم  و املتعلق لتحديد القواعد املتعلقة بالتوقيع    15/0415كما جاء القانون رقم  

بالبيانات   املرتبطة  األفعال  يعاقب  و بعض  جريمة  عليها  االعتداء  تشكل  التي  الشخص ي  الطابع  ذات  املعلومات 

 لي:مرتكبيها بأحكام جزائية التي تمثلت فيما ي

الشخصية    -1 البيانات  إفشاء  املادة    : استعمالهااساءة  أو  جريمة  نص  يعاقب    68حسب  القانون  نفس  من 

بإحدى هاتين  أو  سنوات وبغرامة من مليون دينار إلي خمسة ماليين دينار    3أشهر إلي ثالثة    3بالحبس من ثالثة  

 بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاص بالغير.  استعمالأو  إفشاء أو  العقوبتين فقط، كل من يقوم بحيازة 

يجب على مؤدي خدمات التصديق    15/04من القانون    42لنص املادة    وفقا  سرية البيانات:جريمة اإلخالل ب   -2

البيانات   يحافظوا على سرية  أن  فإذا  و اإللكتروني  املمنوحة،  اإللكترونية  التصديق  بشهادات  املتعلقة  املعلومات 

بإحدى  أو  دج إلى مليون دينار  200000أخلوا  بهذا الواجب يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  

 هاتين العقوبتين. 

ألفراد، وأسبغ عليها  لقد أراد املشرع الجزائري أن يضفي حمايته على املعلومات الشخصية التي تؤخذ من ا 

فتخزين   البيانات،  هذه  بسرية  اإلخالل  جرم  عندما  فعل  وحسنا  معينة،  خصوصية  من  لها  ملا  السرية  صفة 

التخزين ال  و املعلومات ال يعني أن هذه املعلومات قد انتقلت من الخصوصية إلى العالنية، كما أن الرضا بالتجميع 

 الناس. ونقل املعلومات إلي جميع   ل او تديعني حرية 

افقة:-3 البيانات الشخصية للمعني دون مو املادة    جريمة جمع  منه على أنه ال يمكن ملؤدي خدمات    43تنص 

التصديق اإللكتروني أن يجمع البيانات الشخصية للمعني إال بموافقته الصريحة، ومتى أخل بهذا الواجب يعاقب  

من   مالية  وبغرامة  سنوات،  ثالثة  إلى  أشهر  ستة  من  دينار  200000بالحبس  مليون  إلى  هاتين    بإحدىأو  دج 

 العقوبتين فقط. 

 اإللكترونية   االتصاالتو قواعد العامة املتعلقة بالبريد  املتعلق بال 18/04القانون رقم  •

لم تكن كافية            اإللكترونية  الجرائم  الجزائري ملكافحة  املشرع  التي أصدرها  الذكر  القوانين سابقة  على غرار 

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة    18/0416ملجابهته هذا النوع من الجرائم، ولهذا اصدر املشرع القانون رقم  

بمو و بالبريد   الغى  والذي  التكنولوجيا  رقم  االتصاالت  مساس  2000/03جبه  عدم  وجوب  على  فيه  أكد  والذي   ،

استعمال شبكات وخدمات االتصال اإللكترونية بحفظ الحياة الخاصة لألفراد، وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض  

 املتمثلة فيما يلي: و املخالف لألحكام الجزائية التي تضمنها هذا القانون، 

من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس    164ص املادة  حسب نإنتهاك سرية املراسالت االلكترونية:    -

أو  دج إلى مليون دينار كل شخص ينتهك سرية املراسالت املرسلة عن طريق البريد  500000سنوات وبغرامة من  

 استعماله بدون ترخيص. أو  نشره أو يفش ي مضمونها أو االتصاالت اإللكترونية 

البريد:    - املادة  تحويل املراسالت الصادرة عن طريق  القانون رقم    165حسب نص  يعاقب بالحبس    18/04من 

بإحدى هاتين العقوبتين كل متعامل  أو  من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من مليون دينار إلى خمس ماليين دينار  
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املستقبلة عن طريق االتصاالت أو  املرسلة  و  ألالتصاالت اإللكترونية يحول بأي طريقة كانت، املراسالت لصادرة  

 اإللكترونية.

بتحديد قواعد حماية الشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات    املتعلق   18/07  القانون رقم   •

 الطابع الشخص ي 

حديثا القانون  الجرائم التي تمس خصوصية األفراد أصدر  و من املشرع الجزائري ملواكبة التطورات    لة او محفي          

الذي هدف من خالله إلى تحديد قواعد حماية األشخاص الطبيعيين في  و   2018ويوني  10املؤرخ في    0717-18رقم  

 ذلك في إطار احترام الحياة الخاصة لألفراد. و مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي 

الشخص ي       الطابع  باملعطيات ذات  القانو   -ويقصد  النظر عن دعامتها    -ن وفقا ألحكام هذا  "كل معلومة بغض 

معرف   بشخص  مباشرة  أو  متعلقة  بصفة  للتعريف  التعريف  أو  قابل  رقم  إلى  بالرجوع  السيما  مباشرة،  أو  غير 

أو  الثقافية  أو  النفسية  أو  البيومترية  أو  الجينية  أو  الفيزيولوجية   أو  عدة عناصر خاصة بهويته البدنية  أو  عنصر  

 اإلجتماعية". 

بدونها على معطيات ذات أو  وسائل آلية  أو  ويقصد بمعالجة املعطيات على أنها "كل عملية منجزة بطرق  

أو    االستعمالأو    االطالع أو    االستخراجأو  التغيير  أو  املالءة  أو  الحفظ  أو  التسجيل  أو  طابع شخص ي، مثل الجمع  

 .18اإلتالف"أو  ملسح اأو التشفير  أو النشر وكذا اإلغالق  أو اإليصال عن طريق اإلرسال  

 إلى أن اس مخالفة ألحكام هذا القانون تعرض املخالف لألحكام الجزائية املتمثلة فيما يلي:  ةاإلشار كما تجدر  

املعطيات:    - الخاصة عند معالجة  الحياة  الشخص ي  أو  خرق  الطابع  املعطيات ذات  تتم معالجة  أن  جب املشرع 

مصدرها   كان  لألفرادأو  مهما  الخاصة  الحياة  حماية  إطار  في  املخالف    19شكلها  يعاقب  الواجب  لهذا  خرق  وكل 

 .20دج 500000دج إلي200000سنوات، وبغرامة من   5بالحبس من سنتين إلي خمس 

يجب   18/07من القانون رقم    7خص املعني: حسب نص املادة  الش  اعتراضمعالجة املعطيات الشخصية رغم    -

معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي باملوافقة الصريحة للشخص املعني، فإذا تمت معالجة هذه املعطيات  

 .21دج 300000دج على 100000رغم اعتراضه يعاقب املخالف بالحبس من سنة إلي ثالث سنوات وبغرامة من 

يجب إخضاع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق من    18/07ن القانون رقم  م  12طبقا للمادة    -

من   بالحبس  املسؤول  يعاقب  التصريح  هذا  على  الحصول  دون  باملعالجة  القيام  حالة  وفي  املختصة،  السلطة 

 دينار.500000دينار إلى 200000سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

للمعطي  - الشرعي  غير  الشخصية:االستعمال  وتخزينها    ات  تجميعها  يتم  التي  اإلسمية  والبيانات  املعلومات 

ومعالجتها في جهاز الحاسوب يتعين أن يكون لها هدف محدد وواضح ومعين سلفا، والبد من إلتزام الجهة القائمة  

بالهدف   املعلوماتي  النظام  إلكت أو  على  املعلومات ومعالجتها  بتجميع  أجلها قامت  التي من  رونيا، فال يجوز  الغاية 

هذا من شأنه إلحاق الضرر    جهة أخرى تجع معلومات لغاية مغايرة ألنأو  وصول هذه املعلومات إلي شخص آخر  

من    بالشخص وبغرامة  سنة  إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  وعاقبة  الجزائري  املشرع  تدخل  غلي 60000لذا  دج 

بإنجاز  أو  دينار،  100000 قام  من  كل  فقط،  العقوبتين  هاتين  تلك  أو  بإحدى  غير  معطيات  معالجة  استعمال 

 22املرخص لها أو  املصرح بها 
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دينار إلى   100000جمع املعطيات الشخصية بطريقة غير شرعية: يعاقب من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من    -

غير مشروعة طبقا  أو  غير نزيهة  أو  دينار كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخص ي بطريقة تدليسية 300000

ة لألفراد يتمثل في جمع معلومات صحيحة  من هذا القانون، فهذا الفعل فيه انتهاك للحياة الخاص  59لنص املادة  

 غير مشروع وغير قانوني. وعنهم لكن على نح

هذه   على  للحصول  املستخدمة  املشروعة  غير  األساليب  إما  املشروعة  غير  صفته  الجمع  هذا  ويستمد 

أسالك خفية    بتوصيلأو  عن طريق البريد اإللكتروني    واعتراضهااملعلومات كمراقبة الرسائل املتبادلة  أو    تالبيانا

البيانات،   فيه  تختزن  الذي  الحاسوب  أن  أو  إلى  في  املشروعية  عدم  صفة  فتمثل  مضمونها  طبيعة  حيث  من 

والسياسية   الدينية  باملعتقدات  تتعلق  كأن  بسبب مضمونها،  للجميع  غير صالحة  الحزبية    واالنتماءاتالبيانات 

البيانات   الحواسيب، ألن مضمون هذه  في  التجميع  بعيدة عن عمليات  تكون  أن  بد  لألفراد، فال  العرقي  واألصل 

 23يدخل في نطاق الحياة الخاصة لألفراد.

إلى سنتين وبغرامة من    6اللوج غير الشرعي للمعطيات الشخصية: يعاقب بالحبس من    - إلى 60000اشهر  دينار 

 بإحدى العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية: أو دينار 200000

 باالعتراض على إجراء عملية التحقق في عين املكان. -

أعضائها  - تزويد  رفض  طريق  لتنفيذ  أو  عن  الضرورية  والوثائق  باملعلومات  تصرفها  تحت  وضعوا  الذي  األعوان 

 املذكورة. املعلومات أو  إزالة الوثائق أو إخفاء  أو  املهمة املوكلة لهم 

عدم تقديمها بشكل مباشرة  أو  رسال معلومات غير مطابقة ملحتوى التسجيالت وقت تقديم الطلب  إ عن طريق  -

 .24واضح 

من قانون   301إفشاء املعطيات الشخصية: يعاقب الشخص الذي يقوم بإفشاء معلومات محمية بموجب املادة  -

 .25العقوبات الخاصة بإفشاء االسرار املهمة 

من    االحتفاظ  - بغرامة  يعاقب  القانونية:  املدة  من  أكثر  الشخصية  إلى  200000باملعطيات  دينار   500000دج 

التشريع   في  عليها  املنصوص  املدة  بعد  الشخص ي  الطابع  ذات  باملعطيات  يحتفظ  الذي  املعالجة  عن  املسؤول 

 من هذا القانون.  65يات املادة الترخيص، وهذا وفقا ملقتض أو  تلك الواردة في التصريح أو الساري املعمول 

إلى    - سنة  من  يعاقب  اجنبية:  دولة  إلى  الشخصية  املعطيات  من    5نقل  وبغرامة  إلى   500000سنوات،  دينار 

 26دولة اجنبية.  ودينار كل من ينقل معلومات ذات طابع شخص ي نح1000000

 خاتمة

ناعمة ومستحدثة وماهي إال جريمة مثلها مثل  تم التطرق إليه أن الجريمة اإللكترونية جريمة    من خالل ما

الجرائم التقليدية لكن تختلف عنها من حيث االداة املستخدمة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم، حيث سيطرت  

في   والحق  جهة  من  العام  األمن  تمس  إجرامية  ظواهر  عن  أفرزت  مما  وعقولهم  األفراد  على  الحديثة  التقنية 

كبة هذه التطور  ا ومن أجل التصدي للجريمة اإللكترونية قام املشرع الجزائري بمو   الخصوصية من جهة أخرى. 

ال قانون  تعديل  خالل  التر من  من  مجموعة  وضع  وكذا  للمعامالت  انسعقوبات  الجزائية  للحماية  القانونية  ة 

املعامالت اإللكترونية وحماية امل   2018اإللكترونية كان آخرها في سنة   علومات املعالجة  القانون الخاص بحماية 

 الحياة الخاصة لألفراد.  احترامذات الطابع الشخص ي وذلك في إطار 
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لكن رغم هذه الجهود الذي بذلها املشرع الجزائري في مواجهة الجرائم اإللكترونية لكنها غير كافية لتحقيق  

لعابرة للحدود لهذا لبد من  األمن املعلوماتي نظرا للتطور السريع للجريمة اإللكترونية، وخاصة خاصية العاملية وا

 الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال األمن املعلوماتي ومكافحة هذه الجرائم.  ن او التعتعزيز 

 التوصيات: 

 والتنسيق الدولي من خالل اإلجراءات وتسليم املجرمين وكذا املحاكمة القضائية.  ن او التعضرورة  -

القانونية    - الجهود  تضافر  اجتماعية  و وجوب  الظاهرة  أن  علمنا  ما  إذا  خاصة  املواجهة  لتحقيق  االجتماعية 

تنامي    بإمتياز من  التحذير  الضروري  من  لهذا  سيئة  دوافع  إلي  بالتكنولوجيا  شغف  مجرد  من  تتطور  قد  كونها 

 اإلجرام اإللكتروني.

النوع من الجرائم اإللكترونية وكيفية التحقيق متابعة  - التعامل مع  هذا  ضرورة تكوين رجال الشرطة في كيفية 

 املجرمين. 
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 ملخص: 

في مركز املفوض له، حتى   التفويض  إلى محيط  العموميين  املتعاملين  ليس هناك مانع قانوني من وصول 

تسيير املرفق العمومي هو في الغالب شركة أو مؤسسة خاصة، فال مانع تشريعي وال تنظيمي  وان كان املفوض له  

في أن تكون جماعة إقليمية في حد ذاتها، مفوضا له تسيير مرفق تابع لجماعة عمومية أخرى إال أن هذه املسألة ال  

 م، أو من جهة قانون املنافسة.تزال تطرح إشكاال هاما، سواء من حيث التنظيم املتعلق بتفويضات املرفق العا

 التفويض؛ الجماعة اإلقليمية؛ املزايدة؛ االستغالل السياحي للشواطئ.   : املفتاحية الكلمات 

*** 

Abstract:  

There is no legal impediment to the access of public operators to the delegation 

area in the delegated center, even if the person authorized to run the public facility is 

mostly a private company or institution. It is affiliated with another public group, but 

this issue still poses an important problem, both in terms of regulation related to public 

utility delegations, or in terms of competition law. 

Keywords:   delegation; Local communities; bidding; tourism exploitation of 

beaches. 
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 مقدمة 

الواقع تحافظ   التعاقدية،  في  ( على عالقاتها  إقليمية وهيئات عمومية  )دولة وجماعات  العمومية  األشخاص 

أو   تبعية  رابطة  أي  تجنب  بغية  وكذا  العادلة  املعاملة  بهدف  التعاقدية  التقنية  إلى  اإلقليمية  الجماعة  فتلجأ 

ة البسيطة بين الجماعات  إشراف فيما بينها، وعلى الرغم من ذلك، في بعض األحيان وبخالف األساليب التعاقدي

فيها   بما  عام،  ينظمها شخص  عقود  على  للحصول  العموميون  األشخاص  بعض  يتقدم  العمومية،  واألشخاص 

 عقد تفويض الخدمة العمومية، فتختار الجماعة العامة طواعية االلتزام بإجراءات املنافسة. 

قانون     كان  جماعتين    sapinوإذا  بين  عقد  إبرام  يحظران  ال  فرنسا،  في  بالتفويض  املتعلقة  واألحكام 

 عموميتين، يمكن طرح التساؤل: عما إذا كانت هذه العقود ال تتعارض مع املبادئ األساسية للقانون العام؟ 

له   املفوض  كان  وان  حتى  له،  كمفوض  التفويض  محيط  إلى  العموميين  املتعاملين  وصول  ملوضوع  مناقشة 

تسيير املرفق العمومي هو في الغالب شركة أو مؤسسة خاصة، فال مانع تشريعي وال تنظيمي في أن تكون جماعة  

إقليمية في حد ذاتها، مفوضا له تسيير مرفق تابع لجماعة عمومية أخرى إال أن هذه املسألة ال تزال تطرح إشكاال  

م، أو من جهة قانون املنافسة، وأكثر من ذلك من  هاما، سواء من حيث التنظيم املتعلق بتفويضات املرفق العا

 حيث االختصاص ) نوعيا وإقليميا للجماعة اإلقليمية (. 

الذي يطرح هو        ناحيةإن اإلشكال  العامة، من  إذا كان لألشخاص  بينهاما  للتعاقد فيما    ؟ ، حرية كاملة 

أخرى   ناحية  تخضع ومن  النحو  هذا  على  تبرم  التي  العقود  كانت  إذا  تخضع    عما  أو  إبرام خاصة؟  إلجراءات 

 لألحكام العامة للمنافسة وأحكام الطلب العمومي؟

عمومية   هيئة  ترشح  من  التشريع  موقف  بعنوان  األول،  املطلب  خالل  من  السؤال  هذا  على  اإلجابة  نتناول 

 للتعاقد، ونعرض نموذجا جزائريا لجماعة إقليمية في مركز املفوض له في مطلب ثان. 

 موقف التشريع من ترشح هيئة عمومية للتعاقد : املطلب األول 

 :  العمومية تضبطها قواعد خاصة بها  إن الجماعات والهيئات

 .  1األولى، يفرضها مبدأ اإلدارة الحرة للجماعات اإلقليمية و الثانية، مبدأ التخصص للهيئات العمومية

لألشخاص العمومية، ومثال ذلك إذا كانت البلديات  تقيد هذه املبادئ في الكثير من األحيان نطاق املمارسة  

" تجاري  و  طابع صناعي  هيئة عمومية ذات  في  التفويض،  Epicأعضاء  إطار  في  التعاقد  في  األخيرة  "  ورغبت هذه 

القانون   بتعديل  يكون مسبوقا  ال  والذي  الصالحيات  في  التوسيع  هذا  فان  في صالحياتها  يمدد  الذي قد  بالشكل 

 م بطالن هذا التعاقد.األساس ي، يستلز 

أما القيد الثاني، فالجماعات اإلقليمية وفي مقدمتها البلدية مقيدة باحترام املجاالت التي تدخل في اختصاص    

بإمكانية دخول   االعتراف  مجرد  أن  كما  الحرة،  اإلدارة  مبرر  تحت  بها  املساس  على  تأتي  أن  يجب  ال  والتي  الدولة 

املناف التجارة والصناعة؟ وهو  الجماعات اإلقليمية مجال  في نظر مبدأ حرية  املشروعية  السؤال عن  سة، يطرح 

اإلجراء الذي بموجبه تدخل الجماعة العمومية في منافسة مع املؤسسات الخاصة، بغرض االستفادة من اتفاقية  

استنتاجاته حول قرار  في  الفرنس ي  الدولة  أو صفقة عمومية، وهو سؤال طرحه محافظ    تفويض مرفق عمومي 

 شركة " البحر األبيض املتوسط الستغالل املياه ".
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 وتوضيحا لهذه اإلشكالية:  

..الهيئة العمومية وبصورة أعم الشخص العمومي، هل يقع حرمانه باسم حرية  .جاء في مالحظات املحافظ:  " 

أو   عمومية  صفقة  لنيل  عرض  تقديم  في  حقه  من  املرشحين،  بين  املساواة  باسم  و  والصناعة  اتفاقية  التجارة 

 تفويض، وهل  يعتبر هذا تشويها لشروط املنافسة".  

مبادئ   زاوية  من  الخاصة  والنشاطات  العمومية  املرافق  بين  التنافس  مسالة  تناول  تم  لطاملا  الصدد  هذا  في 

وعلى    -حرية الصناعة و التجارة، ولطاملا كان ذلك تحت غطاء الدفاع عن مبادرات الخواص، إال أن تطور الفقه  

من بعض األحكام التي ال تزال تفرض عقوبات على تدخل الجماعات العمومية حتى في حالة غياب املبادرة    الرغم

استقر    -الخاصة والذي  العام،  االقتصادي  التدخل  مجال  في  الفرنس ي  القانون  في  ملحوظا  تطورا  سجل  فانه 

واألن العامة  األنشطة  بين  التنافس  مبدأ عدم  أساس  على  لفترات  بشأنه  االعتماد  الوضع  فأصبح  الخاصة  شطة 

على مبدأ املساواة بين املتعاملين االقتصاديين املتدخلين في مجال التفويضات مهما كان انتماء القانون األساس ي  

 .2للمتعامل عاما أو خاصا 

العامة في املجال االقتصادي قد تسارع من خالل تطور   القبول بتدخل األشخاص  ومما ال شك فيه أن هذا 

اإلقليمية، ولم يكن هذا التطور ليحدث لوال املبادرات التي قدمها التشريع الفرنس ي غير مبال بالطبيعة   الجماعات

 :العمومية أو الخاصة للمتعامل فساهم هذا املفهوم الحديث في تغيير القانون الداخلي

في   الصادر  قانون  3  1986ديسمبر    01األمر  العمومية،1993جانفي    29،  الطلبات  وقانون  االعتراف    ،  فتم 

لألشخاص العمومية بصفتهم متعاملين اقتصاديين فاعلين ووفقا لقواعد الشفافية واملنافسة على قدم املساواة  

مع املؤسسات الخاصة، وهو ما يمثل تخليا عن التقسيم التقليدي أشخاص عامة لها الحق في إدراج أحكام غير  

على نشاطها  يتأسس  خاصة  وأشخاص  تعاقدها  في  ذريعة    مألوفة  منه  وتجعل  والصناعة،  التجارة  حرية  مبدأ 

 .4للتقليص من تدخل القطاع العام في املجال االقتصادي 

االقتصادي   املجال  في  التدخل  العمومية  التفويض تسمح لألشخاص  تقنية  فان  التقسيم  هذا  للتعليق على 

طا وثيقا بوجود الخدمة العمومية، فانه  على قدم املساواة مع القطاع الخاص، فإذا كان القانون العام يرتبط ارتبا

سيكون كافيا أن تتوفر الصيغة التجارية في الهيئة العمومية أو في املرفق العمومي، ليقتحم القانون العام املجال  

    االقتصادي.

 :موقف مجلس الدولة الفرنس ي من ترشح شخص عمومي لعقد عام

الهيئة   أو  اإلقليمية  الجماعة  لتتمكن  توافرها  يجب  التي  الشروط  حول  جديدة  قراءة  الدولة  مجلس  يقدم 

العمومية من الترشح إلبرام عقد عام، يبرمه شخص عام آخر، وفي هذا عودة على سوابق قضائية ملجلس الدولة،  

بخصوص قضية   2000أكتوبر    16في  ، وقراره املؤرخ  AISNEبخصوص مقاطعة    2009أكتوبر    10كقراره املؤرخ في  

 .5شركة البحر األبيض املتوسط لخدمة املياه 

لصفقة    للترشح  التقدم  العمومية  لألشخاص  يمكن  انه  بالفعل  أقر،  قد  كان   الدولة  مجلس  فان   للتذكير 

 :6عمومية 

«  Aucun texte ni aucun principe n’interdit ,en raison de sa nature a une personne 

publique , de se porter candidate a l’attribution d’un marche public ou d’un contrat de 

délégation de service public , aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont 
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la passation est soumise a des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne 

peut-elle refuse par principe d’admettre a concourir une personne publique »7  

ليكون    طبيعته   بسبب  العمومي  الشخص  يمنع  مبدأ  أو  نص  ألي  وجود  ال  الدولة،  مجلس  به  جاء  ملا  وفقا 

إبرام عقد تكون  مرشحا إلبرام صفقة عمومية، أو عقد تفويض مرفق عمومي، كما أن الشخص الذي يرغب في  

 . إجراءاته خاضعة اللتزامات اإلعالن واملنافسة، ال يمكنه من حيث املبدأ أن يرفض القبول بمنافسة شخص عام

تحول   إلى وضع شروط  الرأي  نفس  في  الدولة  بمبادئها، عمد مجلس  املساس  أو  املنافسة  وألجل عدم تشويه 

امتيازات   من  العمومي  الشخص  استفادة  العامة،  دون  الخدمة  إطار  في  مهمته  من  له  كجزء  املخصصة  املوارد 

 ألجل تحديد السعر الذي يقدمه في عطاءه.

القرار املتعلق بمقاطعة   الدولة في  الدولة  l’Aisneبعدها وفي موقف آخر ملجلس  ، املذكور أعاله، أقر مجلس 

الترشح لصفقة عمومية، دون أن يحتاج   يمكنها  اإلقليمية  الجماعة  العامة املحلية  بان  باملصلحة  ربطها  إلى  ذلك 

 :8كمبرر، و تأكيدا على ذلك، جاء في تحييث قراره 

من الصفقة املتعلقة بتحليل العينات و     6و  4و    3..وباعتبار أن إلغاء إجراءات اإلبرام الخاصة بالحصص  ." 

"، أسسه    CALAIS-DE-PAS"الرقابة الصحية على املياه  لفائدة مديريات اإلدارة الصحية و االجتماعية للشمال و  

، وفي ترشح مختبرها، وقع تخصيص هذه الحصص   l’Aisneعلى أن مقاطعة     LILLEقاض ي املحكمة اإلدارية ليل  

  ، CALAIS-DE-PASدون مبرر املصلحة العامة املحلية، ألداء خدمات تحليل املياه على إقليم مقاطعات الشمال و  

ما تتعلق فقط بترشح إحدى مصالحها وفي ظل احترام  وإن  ،l’Aisneوحيث أن املسالة ال تتعلق بممارسة مقاطعة  

قواعد املنافسة، لصفقة عمومية تبرمها مصالح الدولة، فان قاض ي املحكمة اإلدارية قد جانب الصواب في ربط  

 مشروعية هذا الترشح بوجود مصلحة عامة "  

شركة    به  تقدمت  استئنافا  الدولة  مجلس  قبل  السياق،  نفس  صفقة  بمناسب    Armor SNCضمن  منح  ة 

عمومية ملقاطعة، فقدر مجلس الدولة أن الجماعة اإلقليمية و الهيئة العمومية للتعاون بين البلديات، ال يمكنها  

 : 9الترشح لصفقة عمومية إال إذا كان ترشحها استجابة ملصلحة عامة محلية،  فجاء قرار املجلس على النحو التالي 

« Hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les compétences dont 

disposent  les  collectivités  territoriales  ou  leurs  établissements  publics  de  coopération 

s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun 

texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de 

coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour 

répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement 

présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire 

si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou 

l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des 

équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre 

financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission; 

qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les 

conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité 

territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en 

compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la 

collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des 

ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public 

et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou 

tout autre moyen d’information approprié ». 
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بممارسة الترشح  هذا  يضر  ال  أن  شريطة  و   " قوله:  في  تتجلى  االجتهاد شروطا  مجرد    وضع  وان  املهمة،  هذه 

بشروط التطبيق  هذا  يمس  ال  أن  يجب  املبدأ  حيث  من  الخصوص    املوافقة  وجه  وعلى  تعلق املنافسة،  فيما 

بالسعر الذي تقترحه الجماعة اإلقليمية أو الهيئة العمومية  والذي يجب تحديده مع األخذ في الحسبان مجموع  

الوسائل   أو  املوارد  امتياز  من  الهيئة  أو  اإلقليمية  الجماعة  تستفيد  أن  "، دون  املباشرة  املباشرة وغير  التكاليف 

وعند االقتضاء عليها تقديم التبريرات بواسطة الوثائق املحاسبية أو  املخصصة لها بعنوان مهام املرفق العمومي،  

 أي وسيلة  أخرى مناسبة. 

الذي يمكن أن تنظمه الجماعات   القواعد تنطبق دون املساس بالتعاون  الدولة: " بان هذه  ويضيف مجلس 

املتدخلين   املتعاملين  عالقات  عن  املتميزة  العالقات  إطار  في  بينها  فيما  مجال  اإلقليمية  في  املنافسة  مجال  في 

 الصفقات العمومية".

« Ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes 

publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles 

d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel ». 

إن موقف املشرع والقاض ي الفرنس ي من تقدم الجماعات اإلقليمية وهيئاتها العمومية ملجال املنافسة في إطار  

الجزائرية   التجربة  في  نظيره  يماثل  الذي  األمر  وهو  موحدا،  يبدو  وتفويضات  عمومية  اإلدارية، صفقات  العقود 

 ما تعلق بالصفقات العمومية. بالنسبة لعقود التفويضات ويختلف عنه تماما في

في الوقت الذي يفسح فيه املشرع الفرنس ي املجال أمام هذه األشخاص العامة للتعاقد كمتعاملين اقتصاديين  

يستثني   عرضها،  السابق  الشروط  مع  التفويضات  مجال  في  بذلك  لها  اإلجازة  وَيْقرن  عمومية،  صفقات  إلبرام 

النص من تطبيق املبرمة بين األشخاص   القانون الجزائري وبصريح  العمومية العقود  العامة    10أحكام الصفقات 

 . فيما بينها، بينما لم يأخذ نفس املوقف من عقود التفويض، سواء قبل أو بعد تقنينها

 املطلب الثاني: نموذج لجماعة إقليمية في مركز "املفوض له" 

واألمالك   املرافق  تسيير  في  الخاص  القطاع  إشراك  هو  التفويض  العتماد  األساسية  األهداف  كانت  إذا 

تخفيف   وكذا  الخاص   القطاع  وتقنيات  خبرات   من  االستفادة  بغرض  اإلقليمية،  للجماعات  التابعة  العمومية 

الشراكة صورة   استبعاد  بالضرورة  يعني  ال  هذا  فان  للتسيير،  املالية  إقرار   -عام  األعباء  خالل  من   وذلك  عام  

املتعلق بتفويض املرفق    18/199التعاقد بين أشخاص القانون العام  وهو األمر الذي  يؤكده املرسوم التنفيذي  

شخص معنوي عام  متمثال في شخص البلدية مباشرة، أو   العام من خالل إمكانية تفويض تسيير املرفق العام إلى 

مت لها  تابعة  مرفقية  الطابع  هيئة  ذات  العمومية  املؤسسة  أو  اإلداري  الطابع  ذات  العمومية  املؤسسة  في  مثلة 

 الصناعي و التجاري التابعة للجماعة اإلقليمية.  

عام من خالل التعاقد بين جماعتين إقليميتين فيما بينهما، أو بين إحدى الهيئات املرفقية   -ال تعد الشركة عام

جماعة   مع  إقليمية  لجماعة  الرئاس ي  التابعة  املرسوم  به  جاء  الذي  فالجديد  مستحدثا  أمرا  أخرى،  إقليمية 

الشراكة  15/247 التي تجسد  الحاالت  عن  أما  التعاقد،  إجراءات  بتوحيد  فقط  يتعلق  املسالة  هذه  بخصوص   ،

وتضمنت العديد من النصوص منح     11عام فقد وردت في العديد من النصوص املنظمة للتفويض القطاعي –عام  

 از من طرف الدولة للبلديات.االمتي 
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يجسد امتياز االستغالل السياحي للشواطئ، حالة من حاالت التفويض من طرف الوالي بصفته ممثال للدولة  

 بيانه: تياآلعلى الوجه   له(لفائدة بلدية أو أكثر )مفوض  مفوضة()سلطة 

  أوال: اإلطار القانوني للتفويض 

 ( الرابعة  املادتين  ألحكام  و  4طبقا   )( العشرين  و  القانون  22الثانية  من  العامة    03/02(،  للقواعد  املحدد 

املفتوحة للسباحة    13فان تسيير االستغالل السياحي للشواطئ   12لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ، 

التنفيذي   املرسوم  ألحكام  وفقا  بمقابل  امتياز  صورة  في  للتفويض  خاضعة  لشروط    04/274تكون  املحدد 

              14غالل السياحي للشواطئ املفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.االست

 :  التسيير املفوض، في هدفين اثنين تكمن أهمية البحث في هذا النوع من 

يثير  األول  مما  أخرى  إقليمية  جماعة  طرف  من  إقليمية،  لجماعة  التسيير  تفويض  منح  دراسة خصوصية   :

ال هذا  أحكام  حول  التساؤالت  من  عموميتين العديد  جماعتين  بين  املبرم  العقود  من  تنظيم  15نوع  كان  فان   ،

  17فان األمر مختلف بالنسبة للتفويض 16الصفقات العمومية قد استثنى من تطبيقاته هذا النوع من العقود،

تجربة سابقة ملسار هذا النوع من التفويض  قبل    باعتبارها،  دراسة تفويض التسيير لجماعة اإلقليمية:  الثاني

 18صدور النص املنظم لإلجراءات املوحدة

 يمكن عرض أحكام هذا التفويض ومقاربتها لألحكام املعتمدة حاليا، عبر العناصر املوالية: 

 : محل التفويض-أ

واضحة   إعالمية  لوحات  في  املجانية  هذه  عن  يعلن  و  مقابل  دون  يكون  الشواطئ  إلى  الدخول  أن  األصل 

املع البلدية  مصالح  قبل  من  سلفا  19نية موضوعة  توضح  لالمتياز   محال  تصبح  أن  يمكن  التي  املساحة  أن  إال   ،

بمخطط تهيئة الشاطئ فيكون على صاحب االمتياز أن يضمن التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل  

ل القابلة  غير  وحدوده  وتكون  عرضه،  يحدد  الذي  الساحلي  الشريط  في  دفتر  االمتياز،  في  ترخيص  دون  لتغيير 

 .  الشروط

والذي يكون متوفر   20ال يخص التفويض إال أجزاء الشاطئ املخصصة لالمتياز بناء على مخطط تهيئة الشاطئ 

لزاما لكل شاطئ مفتوح للسباحة وتراعى في هذا املخطط مختلف األماكن املشغولة واملرافق والتجهيزات ومختلف  

بموجب قرار    21تياز، ويتم الترخيص بفتح الشاطئ للسباحةاالستعماالت بما فيها الجزء أو األجزاء غير قابلة لالم

ويتم تبليغ هذا     23بناء على اقتراح من اللجنة الوالئية املنشاة لهذا الغرض،    22صادر عن الوالي املختص إقليميا،

 القرار إلى املجالس الشعبية البلدية و السلطات املعنية. 

أو بناء  وعلى هذا األساس يسري االستثناء على بعض األم إما بحكم طبيعتها  اكن فتكون غير قابلة للتفويض 

 على نص قانوني، وهي على التوالي:

تكون الجزاء املحددة    111-04بناء على املرسوم التنفيذي    :عدم القابلية للتفويض بحكم طبيعة املرفق  -1

 أدناه غير مشمولة بالتفويض.  
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ء الشاطئ التي يؤدي استعمالها من قبل املرتفقين إلى خطورة  وهي أجزا  :األجزاء غير القابلة لالستعمال ماديا  -

 24. ويكون ذلك بفعل عوامل طبيعية ،غير متوقعة

 األجزاء عرضة لتدهور الوسط البحري: ويكون ذلك بناء على التحاليل الدورية واملنتظمة لنوعية املياه.  -

 :عدم القابلية للتفويض بناء على نص قانوني -2

أجزاء الشاطئ غير قابلة للتفويض بناء على نص قانوني عام، أو نص خاص يقتصر على منطقة  تكون بعض  

االستغالل   بخصوص  للتفويض  قابلة  غير  األجزاء  تكون  وإجماال  القانوني،  النص  يوضحها  ولضرورة  بعينها 

 :25بناء على نص قانوني هي ، السياحي للشواطئ

املحاذية    - األمالك  ضمن  تدخل  التي  املخصصة  األجزاء  العمومية  األمالك  أو  العسكرية  لألمالك  مباشرة 

املحدد للقواعد العامة لالستعمال و    03/02من القانون    17وهو حضر بموجب املادة    26ألغراض الدفاع الوطني، 

 االستغالل السياحيين للشواطئ. 

ا  - الحواجز والتصخير والردم، واملضرة بوضعية  إقامة  بأعمال  املرخص فيها  الطبيعية ولكن  األجزاء  لشاطئ 

إقامة   بغرض  البحر،  شاطئ  على  إقامتها  الضرورة  حتمية    تمنشئااقتضت  أو  عمومية  خدمة  بممارسة  تتصل 

 27املتعلق بحماية الساحل و تثمينه   02/02من القانون  19حماية املنطقة، وهو حضر بموجب املادة 

منع    –  املقرر  و  ايكولوجية هشة  مواقع  أو  مهددة  كمناطق  تصنيف  موضوع  واملساحات  املحمية  املساحات 

 .املذكور أعاله 02/02من القانون  29الدخول إليها بموجب املادة 

   02/02من القانون  30أجزاء الشاطئ التي يكون فيها مناطق وخطوط هشة وفقا للمادة  -

قبل    - من  املمارسة  الضبط  سلطات  في  يدخل  نشاط  أو  عمل  أي  ممارسة  التفويض  دائرة  عن  أيضا  يخرج 

 28السلطات العمومية.

 :  إجراءات التعاقد -ثانيا

اتفاق بموجب  التفويض  الشعبي  يكون  املجلس  ورئيس  )مفوض(،  إقليميا  املختص  الوالي  يوقعها  امتياز  ية 

الشعبي   املجلس  رئيس  يتصرف  بينما  ولحسابها  للدولة  ممثال  بصفته  الوالي  يتصرف  وهنا  له(،  )مفوض  البلدي 

 البلدي لحساب البلدية. 

املت االلتزامات  فبخصوص  واحدا،  كيانا  تشكالن  الشروط  ودفتر  االتفاقية  أن  تكون  بما  الطرفين،  بين  بادلة 

 التزامات املفوض له كالتالي:  

الشعبي   املجلس  عاتق  فيقع على  املترتبة عن كل طرف،  والواجبات  الحقوق  تحديد  إلى  الشروط  دفتر  يهدف 

 البلدي بصفته مفوض له ما يلي: 

 املحافظة املنتظمة على الشاطئ وملحقاته والتجهيزات    -  

 الطبيعية بعد انتهاء موسم االصطياف. إعادة األماكن إلى حالتها   -  

 . السهر على راحة املصطافين  -  
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 توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف. -  

 فتح مراكز إسعافات أولية.  -  

 . السهر على نظافة الشاطئ املتنازل عنه  -  

 القيام بنزع النفايات ومختلف األشياء املضرة باملظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على املصطافين.   -  

 يمكن تسجيل املالحظات التالية بخصوص هذا التفويض:  

الشعبي   املجلس  في صميم عمل  تدخل  األصل واجبات  في  هي  الشروط  دفتر  املحددة على  االلتزامات  إن هذه 

كجماعة   املعني  الشعبي  البلدي  املجلس  إلزام  أن  كما  بالبلدية،  املتعلقة  القانونية  النصوص  كل  وفق  إقليمية 

كطرف مفوض له وبناء على دفتر الشروط بالسهر على احترام قواعد اآلداب العامة وهو مجال تملك فيه البلدية  

   ! سلطة الضبط وتمارسها تحت وصاية الوالي الذي يأخذ مركز املفوض في هذا العقد

وعلى   االمتياز  محل  األمالك  على  باملحافظة  له،  املفوض  إلزام  أيضا  النموذجي  الشروط  دفتر  أحكام  تقض ي 

البلدية   التزامات تدخل في صالحيات املجلس بموجب قانوني  الطابع الجمالي للشاطئ وكذا الثروات البيئية، وهي 

 30املعدل و املتمم(.  03/10بيئة)القانون وقانون حماية ال 29(90/30والوالية وكذا قانوني األمالك الوطنية)

  29أما عن التزامات املفوض فانه يقع على عاتق الدولة بصفتها مفوضا للتسيير من جهة  والتزاما بأحكام املادة  

 :من جهة ثانية 03/02من الققانون 

 . ضبط حدود ومناطق السباحة ووضع معاملها -

 الي واخضر وبشكل واضح وعدد كاف. وضع أعمدة وإشارة بثالثة ألوان، احمر وبرتق -

ويمنح   املفتوحة  املزايدة  طريق  عن  االمتياز  نظام  وفق  للسباحة،  املفتوح  للشاطئ  السياحي  االستغالل  يتم 

باحترام دفتر الشروط، ويمنح حق االمتياز   املزايدة، ويتعهد  أو اعتباري ترسو عليه  االمتياز لكل شخص طبيعي 

أولوية، ا   31بصفة  املؤسسات  املصنفة إلى  للتنظيم    32لفندقية  طبقا  لها  امتدادا  تكون  التي  للشواطئ  بالنسبة  

املعمول به، في حالة ممارستها لحق األولوية بإبداء الرغبة في ذلك في اآلجال القانونية، كما يمنح االمتياز للبلدية 

     .فتوحةاملعنية )الواقع في إقليمها الشاطئ محل التفويض( في حالة عدم جدوى املزايدة امل

   :          املزايدة املفتوحة -أ

طريق   عن  االمتياز  نظام  وفق  للسباحة،  املفتوحة  للشواطئ  السياحي  االستغالل  يتم  أنه  العامة  القاعدة 

املزايدة املفتوحة ويمنح هذا االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه هذه املزايدة  ويتعهد باحترام دفتر  

والراس ي  الشروط   جهة،  من  إقليميا  املختص  الوالي  طرف  من  الدولة،  لحساب  املوقعة  االمتياز  باتفاقية  املرفق 

عليه املزاد من جهة ثانية، تسبق عملية تحرير اتفاقية االمتياز إجراءات املزايدة والتي نتناولها قبل التطرق ملبدأ  

 األولوية في منح االمتياز. 

االتفاقية:  -ب ويمأطراف  املادة  الدولة  الوالي  القانون    25ثلها  توقع   03/02من  باتفاقية  االمتياز  يرفق   "

 لحساب الدولة من طرف الوالي املختص إقليميا، والراس ي عليه املزاد أو رئيس املجلس الشعبي البلدي "
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من نفس القانون " يمكن أن يستغل الشاطئ بحكم شساعته وطبقا ملخطط التهيئة من قبل مستغل   26املادة 

 واحد أو أكثر " 

: إن املزايدة املفتوحة لألشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون العام أو  نظام األولوية وحاالت التراض ي  -جـ

الخاص هي القاعدة األساسية ملنح االمتياز إال أن النص القانوني ومراعاة لبعض املراكز القانونية أعطى أولوية في 

 حالتين:  

لها، والثانية تتعلق   ندقية املصنفة والتي تكون الشواطئ محل التفويض، متاخمةاألولى تتعلق باملؤسسات الف

باملجالس الشعبية البلدية الواقع في إقليمها الشاطئ محل التفويض فيكون التعاقد وفق إجراء التراض ي، مع هذه  

 املجالس في حالة عدم جدوى املزايدة املفتوحة.

األولوية  -1 لنظام  القانوني  ياألساس  الفندقية  :   للمؤسسات  املتاخمة  الشواطئ  امتياز  في  باألولوية  عترف 

حق   لصاحب  املماثل  القانوني  املركز  املؤسسات  هذه  تأخذ  األساس  هذا  وعلى  املزايدة  شروط  حسب  املصنفة 

وتمارس هذه األولوية بعد أن يبلغ سعر أفضل عرض من قبل رئيس لجنة املزايدة املفتوحة إلى مسير    33الشفعة

 .وإال  سقط هذا الحق ،ل شهر واحدسة املعنية بغرض إبداء رأيه في ممارسته أولوية االمتياز في اجاملؤس

املادة في  القانوني  أساسه  يجد  االمتياز  أولوية  في  لحقها  املصنفة  الفندقية  املؤسسات  ممارسه  من   22إن 

املحدد للقواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ في    2003في فيفري    17املؤرخ  02-03القانون  

 الفقرة الثالثة منها التي جاء فيها:  

ولوية إلى املؤسسات الفندقية املصنفة بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها  "يمنح حق االمتياز بصفة أ

 ".  طبقا للتشريع املعمول به

مبدأ   من  الرغم  على  االمتياز  بحق  االستئثار  في  حقا  املعنية  الفندقية  للمؤسسات  املادة  هذه  أحكام  تمنح 

لوضع نظرا  محددة   لفئة  القانون  منحه  استثناء  وهو  ممارسة   املنافسة  هنا  واملقصود  معينة  قانونية  ية 

يجعلنا   ما  وهو  املؤسسات  لهذه  امتدادا  تكون  التي  الشواطئ  على  االمتياز  حق  املصنفة  الفندقية  املؤسسات 

 : نسجل املالحظة التالية

املادة   اعتبار أن  األولوية، على  إطار نظام  في  املتعامل األجنبي  املرس  7ف    17واملادة    16احتمال تقدم  وم  من 

مؤسسة    46-2000التنفيذي   استغالل  رخصة  على  معنويا،  أو  كان  طبيعيا  األجنبي  الشخص  حصول  تجيزان 

املادة  34فندقية   في  عليه  املنصوص  القانوني  املركز  تحتل  وان  يصادف  قد  القانون    22مصنفة    03/02من 

الذي يقص ي املتعامل    ، املوضحة أعاله التفويض  املعبر عنه في تنظيم عقود  الحديث  يتوافق والتوجه  ما ال  وهو 

العام  املرفق  لتفويضات  املنظم  التنفيذي  املرسوم  نص  ألحكام  يحسب  أن  يمكن  ما  أنه  يمكن  ما  إال  األجنبي، 

املادة   في  املبرمة قبل صدوره  للعقود  االنتقالية  87اعتباره  باألحكام  إلى حين  املتعلقة  بالنص على سريانه  ، وذلك 

 انتهاء آجالها.

 التعاقد وفقا إلجراء التراض ي )البلدية في مركز املفوض له(:  -د

يفوض تسيير االستغالل السياحي للشاطئ املفتوح للسباحة، للبلدية مباشرة، حسب نص املادة الرابعة من  

 للشواطئ املفتوحة للسباحة في إحدى حالتين: املحدد لشروط االستغالل السياحي   04/274املرسوم التنفيذي 
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على   اإلجراء  هذا  ويقتصر  املفتوحة،  املزايدة  جدوى  عدم  إعالن  بعد  التراض ي،  إجراء  وفق  التعاقد  األولى 

محل   الجزء  لتسيير  تفويضها  يمكن  التي  البلديات  أن  ذلك  معنى  و  إقليميا،  املعنية  البلدية  الشعبية  املجالس 

البل حصرا  هي  املادة  االمتياز  نص  أن  بما  و  التفويض،  محل  الشاطئ  أجزاء  أو  جزء  فيها  يقع  التي  من    19دية 

 قد أقرت باحتمال أن يرسو املزاد على أكثر من شخص واحد في نصها:   04/274املرسوم 

املترشح أو املترشحين الذين قدموا أفضل    ،" يعلن رئيس اللجنة في جلسة علنية الراس ي أو الراس ي عليهم املزاد

 "   تطبيقا ألحكام نظام املزايدة ،لعروضا

الترشح في إطار تجمع ألكثر من مترشح وهو ما يفتح باب االحتمال أن   إن نص املادة أعطى إمكانية أن يكون 

 يكون املفوض له أكثر من مجلس شعبي بلدي واحد في حالة تقدمهم للمزايدة املفتوحة بعرض وحيد مقبول. 

أ لتعاقد  أيضا  الحالة  الشاطئ محل  ترد هذه  يمتد  التراض ي، عندما  بلدي وفقا إلجراء  كثر من مجلس شعبي 

 التفويض عبر حدود أكثر من بلدية.

األحكام    لنفس  له،  املفوض  مركز  في  أكثر  أو  فيها مجلس شعبي واحد  يكون  التي  التفويض  اتفاقيات  تخضع 

 سواء كان التعاقد وفقا ألجراء التراض ي أو نتيجة املزايدة املفتوحة.

( سنوات 5: يمنح امتياز الشاطئ بصفة مؤقتة وقابلة للسحب ملدة خمس )مدة االمتياز وعائد االستغالل-1

املرسوم   إطار  في  امتيازها  املمنوح  الشواطئ  إلى  الدخول  بالتجهيزات    04/274يكون  االنتفاع  يكون  و  بمقابل 

ال تحدد  لم  بمقابل  االمتياز   صاحب  املستغل  طرف  من  املقدمة  من  والخدمات  الصورة  لهذه  املنظمة  نصوص 

كان سبب ذلك راجع   وان  املستغلين،  قبل  من  له  املفوض  يتقاضاه  الذي  املالي  املقابل  تقدير  كيفيات  التفويض 

القصوى   الحدود  تحديد  األجدر  من  كان  فانه  له،  املفوض  طرف  من  املقدمة  والخدمات  التجهيزات  الختالف 

أكث لتوفير ضمانة  املقابل،  لهذا  للدخول على األقل فيقتصر هامش  والدنيا  املالي  املقابل  أو تحديد  للمستغلين  ر 

 الربح غير املحدد على حرية املستغل في االنتفاع من التجهيزات  والخدمات املقدمة. 

االمتياز  -2 له  :مقابل  املفوض  قبل  من  املدفوعة  اإلتاوة  االمتياز،  بمقابل  الشروط  ،يقصد  دفتر  كان  وان 

فانه في الحالة التي تكون فيها البلدية مفوضا    ،ديد مبلغ هذه اإلتاوة ملصالح األمالك الوطنيةالنموذجي قد ترك تح

، على أن تحديد مبلغ اإلتاوة يكون بموجب  04/274( الخامسة و العشرين من املرسوم  25له تم النص في املادة )

اء على التراض ي فإنها تطرح تساؤال بخصوص  قانون املالية،وان كانت هذه الحالة تتوافق مع منح االمتياز للبلدية بن

الجدوى من  العرض املالي  املقدم من طرف البلدية في املزايدة املفتوحة كما أن ناتج االستغالل السياحي للشواطئ  

 .35يوجه في النهاية لفائدة البلدية املعنية  وهي البلدية نفسها في حالة التعاقد  وفقا إلجراء التراض ي 

 :ى التفويضالرقابة عل -3

رقابة   إلى  بها  القائمة  جهة  حيث  من  للشواطئ،  السياحي  االستغالل  امتياز  اتفاقيات  على  الرقابة  تنقسم 

 الجهات اإلدارية و الجهات القضائية، ويمكن عرضها على النحو التالي: 

ة وأخرى تمارسها  تتوزع هذه الرقابة بدورها إلى رقابة تمارس من طرف جهة الوصاي  رقابة الجهات اإلدارية:  -أ 

      جهات مختصة، وتوضيحا لذلك يمكن عرضها كالتالي: 
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الوصاية  -ب  املختص  رقابة  الوالي  طرف  من  االمتياز  اتفاقية  إبرام  تسبق  التي  املرحلة  أثناء  بدءا  تمارس   :

لى نص املادة إقليميا، وتستمر هذه الرقابة طوال فترة االستغالل، كما له أن يقرر وقف عملية منح االمتياز بناء ع

 : 274-04من املرسوم التنفيذي  21

يمكن الوالي املختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح االمتياز ويمكنه أن يقرر مباشرة إجراء  "  

 مزايدة مفتوحة جديدة." 

أ دون  للوالي  سلطة  منح  انه  االمتياز،  منح  إجراءات  على  للرقابة  القانوني  األساس  هذا  على  يبين  املالحظ  ن 

تضمن حاالت إلغاء إجراءات    02-03وال القانون    274-04مجالها وال أن يضبط حدودها، فال املرسوم التنفيذي  

من   تكون  املزايدة  إجراءات  مباشرة  أن  و  السيما  اإللغاء،  حاالت  أوال  تحدد  أن  األجدر  فكان  املفتوحة،  املزايدة 

عليل القرار املتضمن إلغاء إجراءات املزايدة املفتوحة حتى  طرف الوالي نفسه، كما انه لم يتم النص على ضرورة ت

 تتسنى رقابة القضاء اإلداري على قرار اإللغاء. 

 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 

املجالس     إن في  ممثلة  اإلقليمية  للجماعة  إمكانية  أعطى  التفويضات،  من  الشكل  لهذا  القانوني  اإلطار 

الشعبية البلدية  ملمارسة االستغالل السياحي للشواطئ بناء على اتفاقية امتياز بينها  وبين الوالي املختص الذي  

دة من تحقيق عائدات مالية معتبرة، كما أن ما  يتصرف بصفته ممثال للدولة،  مما  يفسح املجال للبلدية املتعاق

املستفيد من حق االمتياز   الواقعة على  في حكم االلتزامات  الحالة والذي يدخل  في هذه  املعنية  البلدية  به  تقوم 

بموجب دفتر الشروط، هو في الحقيقة من صميم أعمال البلدية والتزاماتها القانونية  السيما وان التعاقد يكون  

 ية املعنية إقليميا. مع البلد

عندما  و  فريدة  حالة  في  يكون  هذا  االمتياز  من حق  البلدية  استفادة  من  انه جعل  هو  القانون  على  يؤخذ  ما 

تكون املزايدة املفتوحة غير مجدية وبعد ممارسة األولوية املمنوحة للمؤسسات الفندقية املصنفة املتاخمة، مما  

مع   التعاقد  يكون  ما  الغالب  في  انه  للمزايدين بسبب  يعني  إقباال  تشهد  التي ال  الشواطئ  تلك  البلدية بخصوص 

التي   االقتصادية  املخاطر  تتحمل  التعاقد  في  الراغبة  البلدية  يجعل  مما  آخر،  سبب  أي  أو  تهيئتها،  أو  موقعها 

السيا االستغالل  عائدات  من  االستفادة  املمكن  من  انه  حين  في  للتعاقد،  املؤهلين  األشخاص  باقي  حي  يتجنبها 

القانون   يتعارض مع نص  املجال سيما وان ذلك ال  في هذا  بنوعيها  العمومية املحلية  بإقحام املؤسسة  للشواطئ 

 : الفقرة الثانية منها والتي جاء فيها 22في مادته  03-02

 يمنح االمتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه املزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط "" 

 :274-04ص املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي وتطبيقا لن

الشواطئ:"   امتياز  للقانون    يمنح  الخاضعين  املعنويين  و  الطبيعيين  لألشخاص  املفتوحة  املزايدة  عن طريق 

التجاري،   و  الصناعي  الطابع  ذات  العمومية  املؤسسة  أو  اإلدارية  العمومية  للمؤسسة  ويمكن  الخاص  أو  العام 

) والية أو بلدية ( أن تشارك في املزايدة املفتوحة إلى جانب الخواص، ويشترط لتأهيل    قليمية التابعة للجماعة اإل

 املؤسسة العمومية للحصول على الترخيص باالستغالل ما يشترط على غيرها من األشخاص املعنوية.
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 قائمة املصادر واملراجع 

 املصادر  : اوال

 أ/النصوص التشريعية

لسنة    52، املتضمن لقانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد1990ديسمبر    01املؤرخ في    30-90القانون    -1

1990.  

 .2002لسنة 10املتعلق بحماية الساحل و تثمينه، الجريدة الرسمية عدد  2002فيفري  05، املؤرخ في 02-02القانون  -2

املحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ، جريدة    2003فيفري    17القانون املؤرخ في    02-03القانون    -3

 2003لسنة  11رسمية عدد

املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، املعدل واملتمم جريدة رسمية عدد    ،2003ية  ليو ج19املؤرخ في    10-03القانون    -4

 . 2003لسنة  43

 . 1975لسنة  78الجريدة الرسمية عدد ، املدنياملعدل و املتمم واملتضمن القانون  1975سبتمبر  26املؤرخ في  58-75األمر  -5

 . 2011لسنة  72، الجريدة الرسمية عدد 2012املتضمن قانون املالية لسنة 2011ديسمبر   29املؤرخ في  16-11األمر  -6

 ب/النصوص التنظيمية

الرئاس ي   -1 ج247-15  رقم  املرسوم  العام،  املرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  املتضمن   لسنة   50عدد  سمية  ر   ريدة، 

2015 . 

  24الجريدة الرسمية عدد    ،املحدد لشروط فتح و منع الشواطئ للسباحة  2004افريل    13املؤرخ في    111-04املرسوم التنفيذي    -2

 . 2004لسنة 

رقم  املرسوم    -3 في    112-04التنفيذي  الشواطئ    2004افريل    13املؤرخ  ومنع  فتح  باقتراح  املكلفة  الوالئية  اللجنة  ملهام  املحدد 

 .2004لسنة  24الجريدة الرسمية عدد  ،للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها

في    274-04املرسوم رقم    - 4 لسنة   56املحدد لشروط االستغالل السياحي للشواطئ، جريدة رسمية عدد    2004ر  سبتمب  05املؤرخ 

2004 . 

يحدد كيفيات منح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز وسحبها و دفتر الشروط    2008افريل    09مؤرخ في    144-08مرسوم تنفيذي رقم    -5

 . 2008لسنة  20عدد  سميةر  ريدةج ،املتعلق بحقوق صاحب االمتياز وواجباته

في    114-09املرسوم التنفيذي    -6 تهيئة الشاطئ ومحتواه و كيفيات تنفيذه  2009افريل    07املؤرخ    ،املحدد لشروط إعداد مخطط 

 . 2009لسنة  21جريدة رسمية عدد 

كيفيات  الذي يعرف املؤسسات الفندقية يحدد تنظيمها و سيرها وكذا    2000مارس    01املؤرخ في    46-2000املرسوم التنفيذي رقم  -7

 . 2000لسنة  10عدد  يدة رسميةر ج ،استغاللها

 يدة رسمية ر ج  ،لخلوي للمنافسةا   GSMيحدد فتح و إقامة استغالل شبكة عمومية للهاتف    2001ماي    12قرار وزاري مؤرخ في    -8

 . 2001لسنة  27عدد 

 باللغة األجنبية ثانيا: املراجع

1- Ordonnance 86-1243, du 01 décembre 1986 ; relative a la liberté des pris, et de la concurrence. 

2- CE 16 octobre 2000 Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, req. n° 212054: 

Rec. CE p. 422 ; RFDA 2001. 

3- CE avis du 08 nov. 2000, société Jean louis Bernard, consultant, requ , n°   222208, Rec. CE. 

4- CE 10 juillet 2009 département de l’Aisne, requ, n° 324156 et 324232: Rec. CE 

5- CE,20 nov. 2012, voir sur ; legifrance.gouv.fr 

 6 -Voir CAA Lyon , communauté de communes des vallons du lyonnais contre préfet du Bouche de 

Rhône. 07 mai 2003 
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اقع اإللكترونية  ثالثا:  املو

www.doc.sciencespo-lyon.fr   

 التهميشات 

 
البلدي    - 1 للتعاون  العمومية  بالهيئات  األمر  يتعلق  عندما  بحدة  اإلشكال  هذا   Etablissements publics de"يطرح 

coopérations intercommunales  
2 -  www.doc.sciencespo-lyon.fr    
3 - Ordonnance 86-1243, du 01 décembre 1986 ; relative a la liberté des pris, et de la concurrence. 

املقدم  -   4 بالخدمات  واملتعلقة  العمومية  الجماعات  بين  املبرمة  بالعقود  الطعون  من  العديد  تعلقت  من طرف عمليا  املنجزة  أو  ة 

      lyon.fr-sciencespo.www.doc :ىيمكن االطالع عل ،هيئات عمومية ) املؤسسات العامة للتعاون البلدي(
5 -  CE 10 juillet 2009 département de l’Aisne, requ, n° 324156 et 324232: Rec. CE p. 829-841. 

6 - CE avis du 08 nov. 2000, société Jean louis Bernard, consultant, requ , n°   222208, Rec. CE p.492 ; 
7 - CE 16 octobre 2000 Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, req. n° 212054: 

Rec. CE p. 422 ; RFDA 2001p. 106, 
8 - CE 10 juillet 2009,précité. 
9 - CE,20 nov. 2012, voir sur ; legifrance.gouv.fr 

الرئاس ي    - 10 املرسوم  السادسة من  العام،  247-15املادة  املرفق  العمومية وتفويضات  الصفقات  تنظيم    50، ج رعدد  املتضمن 

 .2015لسنة
يحدد كيفيات منح امتياز توزيع الكهرباء و الغاز وسحبها و دفتر الشروط    2008افريل    09مؤرخ في    08/144مرسوم تنفيذي رقم    -   11

 . 2008لسنة  20ج ر عدد  ،املتعلق بحقوق صاحب االمتياز وواجباته

 27لخلوي للمنافسة  ج ر عدد  ا   GSM  يحدد فتح و إقامة استغالل شبكة عمومية للهاتف  2001ماي    12قرار وزاري مؤرخ في    -    

 . 2001لسنة 
، جريدة رسمية  املحدد للقواعد العامة لالستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ  2003/ 02/ 17املؤرخ في  03/02القانون    - 12

 . 2003لسنة  11عدد
ضم املنطقة املغطاة بأمواج البحر في  شريط إقليمي للساحل الطبيعي ي:على انه03/02من القانون  3يعرف الشاطئ وفقا للمادة    - 13

وقابليتها   موقعها  بحكم  حدودها  تضبط  والتي  لها  املتاخمة  وامللحقات  العادية  الجوية  الظروف  في  السنة  خالل  مستواها  أعلى 
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 بينها."
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 . 4ص   2004لسنة  56الرسمية عدد 
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املتضمن القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحي للشواطئ الجريدة الرسمية    ،2003/ 02/ 17املؤرخ في    ،02-03القانون    - 26

 . 2003لسنة  11عدد 
 . 27، ص 2002لسنة 10، الجريدة الرسمية عدد علق بحماية الساحل و تثمينهاملت 05/02/2002، املؤرخ في 02-02القانون  - 27

28 -Voir CAA Lyon ,07 mai 2003,communauté de communes des vallons du lyonnais contre préfet du 

Bouche de Rhône. 
في  90/30القانون    - 29 األمالك  1990ديسمبر    01املؤرخ  لقانون  املتضمن  عددالوطنية،  الرسمية  الجريدة  واملتمم،  املعدل   ،52 

 . 1990لسنة 
، املعدل واملتمم جريدة رسمية عدد بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة  املتعلق  ،2003جياية 19املؤرخ في    03/10القانون    - 30

 . 2003لسنة  43
 .السابق ذكره 04/274راجع املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي  - 31
فندقية  -   32 بمؤسسة  فندقيا  :يقصد  نشاطا  تمارس  مؤسسة  األساسية    ،كل  للهياكل  بمقابل  استعمال  كل  فندقيا  نشاطا  ويعد 

وتتكون هذه الهياكل األساسية من مؤسسات إيواء تحددها املواد املذكورة في   ،املوجهة أساسا لإليواء و تقديم الخدمات املرتبطة به 

الذي يعرف املؤسسات الفندقية يحدد تنظيمها و سيرها وكذا كيفيات    2000مارس    01املؤرخ في    46/ 2000ي رقماملرسوم التنفيذ

 . 2000لسنة  10ج ر عدد  ،استغاللها
وما    794رخصة تجيز الحلول محل املشتري في بيع العقار ضمن األحوال و الشروط املنصوص عليها في أحكام املواد      الشفعة  -   33

 املعدل و املتمم واملتضمن القانون املدني. 1975سبتمبر   26املؤرخ في  75/58بعدها من األمر 
سلمها الوزير املكلف بالسياحة للمؤسسات الفندقية يخضع الشروع في استغالل املؤسسة الفندقية إلى الحصول على رخصة ي  -   34

في  أخرى  أصناف  تخص  التي  الرخص  أما  نجوم،  إلى خمس  نجمتين  املفتش  ذات  أو  الوالئي  املدير  بالسياحة اسلمها  املكلف  لوالئي 

لسنة   10، ج ر عدد  2000مارس    01املؤرخ في    46/ 2000من املرسوم التنفيذي    5ف    17واملادة    14بتفويض من الوزير، راجع املادة  

 .  5، ص 2000
لسنة    72، الجريدة الرسمية عدد  2012املتضمن قانون املالية لسنة  2011ديسمبر    29املؤرخ في    11/16من املر    60راجع املادة    - 35

2011 . 



 
  

 

 

 99-85 ص ص     2022 جوان    01العدد:  /07اجمللد:  جملة البيبان لدراسات القانونية والسياسية

 

 

1540-2822:  ISSNE   -   9970-2477:  ISSNP  :الصفحة الرئيسية للمجلة  www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/796 

 

85 

 اإلنسانية الحدود الفاصلة بين التدخل االنساني واملساعدات  

The boundary between humanitarian intervention and humanitarian assistance 

 ط د. بن حامة فارس 

 

 ط د. أعراب أمال 

 الجزائر  -2سطيف–جامعة محمد ملين دباغين  

 املجازر االستعمارية مخبر دراسات وابحاث    

 

 االستعمارية 

 

مخبر    -2سطيف-جامعة محمد ملين دباغين 

 القانون  لوجيات الحديثة على و تطبيق التكن 

 Email: fa.benhamma@univ-setif2.dz 

 
 

 

Email: a.arab@univ-setif2.dz 

 
 

 2022/  06 /15تاريخ النشر:                                              2022/  05 /30تاريخ القبول:                                                        2022/  05 /19تاريخ االستالم:             

 ملخص: 

البشرية من جراء الحرب العاملية الثانية، فقد سعت األمم املتحدة من خالل الشرعة الدولية  نظرا ملا عانته  

واالتفاقيات امللحقة بها، الى حماية وصيانة حقوق االنسان من االنتهاكات التي تطالها، فكان لزاما على الدول حماية  

ليست   ان  الى  والرامي  االنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في  الحاصل  التطور  ان  اال  اقليمها،  حدود  في  الحقوق  هذه 

م  هي  بل  االنسان  حقوق  بحماية  كفيلة  وحدها  مفهوم  الدولة  لظهور  ادى  ما  هذا  ككل،  الدولي  املجتمع  سؤولية 

الكوارث الطبيعية   التدخل االنساني في ظل املساعدات االنسانية املمنوحة لإلنسان زمن النزاعات املسلحة ووقوع 

ج  االنسان عند انتهاكها دون االعتداد بسيادة الدول، وتمت الدراسة باالعتماد على املنه  كسبيل أمثل لحماية حقوق 

نظرا   بينهما  الفاصلة  الحدود  و  االنسانية  واملساعدات  االنساني  التدخل  من  كل  حدود  لتبيان  التحليلي  الوصفي 

التدخل   غطاء  تحت  وممارستها  االنسانية  املساعدات  تسيس  عدم  ضرورة  الى  االخير  في  لنتوصل  بينها،  للتداخل 

 الدول بحجة حماية حقوق االنسان.االنساني، ما يفقدها انسانيتها ويكون سبابا في تجاوز سيادة 

؛ املجتمع  السيادة ؛مسؤولية الحماية حقوق االنسان؛ ؛املساعدة االنسانية ؛االنسانيالتدخل املفتاحية  الكلمات 

 الدولي.

Abstract:  

As humanity suffered as a result of the Second World War, the United Nations 

sought through the International Bill and the conventions annexed thereto, to protect and 

safeguard human rights from violations, States had to protect these rights within their 

territory, However, developments in international human rights law, It is the 

responsibility of the international community as a whole, This has led to the emergence 

of the concept of humanitarian intervention in the light of the humanitarian assistance 

granted to man, Times of armed conflict and natural disasters as an optimal way to 

protect human rights when violated, Without invoking the sovereignty of States, The 

study was based on the analytical descriptive approach to demonstrate the limits of both 

humanitarian intervention and assistance. And the boundaries between them because of 

their overlap, Finally, humanitarian assistance must not be politicized and practised 

under the cover of humanitarian intervention, It loses its humanity and is a reason to 

override States' sovereignty on the pretext of protecting human rights. 

Keywords: Humanitarian intervention, humain right,  humanitarian assistance, 

responsibility for protection, sovereignty, international community. 
   :بن حامة فارسط د. املؤلف املرسل 
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 :  مقدمة .1

تلك الحقوق التي انارت الكون  ،لقد سعى املجتمع الدولي الى الحد من االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان

الذي   االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن  لإلنسانية من خالل  امال  الحقوق  وكانت  لتحديد هذه  كان حجر االساس 

على أن يكون    ،بهذا اكتملت فسيفساء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  ،فعززها بالعهدين الدوليين بتفصيل أكثر 

إقليمها   وسكان  ملوطنيها  وجه  أحسن  على  تطبيقها  وتكفل  الحقوق  لهذه  الحماية  تقدم  أن  دولة  كل  واجب  من 

 ي لحقوق االنسان واملدافع االول عنها على أراضيها. فهي الراع  ،والخاضعين لسيادتها 

الحرب من ويالت  االنسانية  وما جرى على  الثانية  العاملية  الحرب  لهذه    ، فعقب  أكبر  تطبيق ورعاية  ألجل 

من   االنسانية  الدول إلخراج  بين  التعاون  على  الدولي  املجتمع  فيها  بمبادئ حرص  احاطتها  من  البد  كان  الحقوق 

و  الحرب  االنسانيةتوابع  قيم  كل  فيها  هتكت  حيث  االنسان  لحقوق  الخطيرة  االمم    ،االنتهاكات  استهلت  هكذا 

ميثاقها االنسانية  ،املتحدة  العدالة  نور  الى  االنتهاكات  ظلمات  من  االنسانية  اخراج  هو  الهدف  ان  ان    ،لتبين 

ات الدولية لتكون واقعا معاشا  الحقوق التي نصت عليها الشرعة الدولية سعى املجتمع الدولي بما فيه من تنظيم

ليحدث  ،للبشرية جمعاء يكن  لم  أن هذا  الدولية واالتفاقيات  ،غير  للنصوص  تمتثل  لم  لذا    ،فهناك دول كثيرة 

الوقت يحافظ على كيان   الدولي على سبيل قانوني يحمي حقوق االنسان من االنتهاكات وفي نفس  بحث املجتمع 

ا التشتت والتدمير  ليدفع عنها  انسانية محضة  ،لشاملالدول  التدخل االنساني تدخل بصيغة  فالتدخل    ،فكان 

االنساني كمصطلح جديد في القانون الدولي العام تطور بالتطور الذي طال املجتمع الدولي فجعل من الدول  قرية  

ا اهتمام  كان من صميم  اذا  باألخص  الدولية  املحافل  الى  فإنها تصل  كانت صغيرة  مهما  فأي واقعة  لدول  واحدة 

االنسان لحقوق  حامية  أنها  ترى  التى  تبعات    ،الكبرى  من  تخفف  التي  االنسانية  املساعدات  تقدم  التي  فهي 

 االنتهاكات التي تطال الحقوق. 

فنرى ذلك من خالل التدخل االنساني الذي حدث لعدد من الدول التي    ،يكتس ي هذا املوضوع اهمية كبرى 

أن التدخل االنساني هو سبيل الحماية لحقوق االنسان إذا ما طالت الفرد  طالتها االنتهاكات لحقوق االنسان كون  

 انتهاكات لحقوقه.

ألجل هذا ستسعى الورقة البحثية لتحديد معالم وضوابط التدخل االنساني قبالة املساعدات االنسانية   

  ية يتبادر الينا طرح اإلشكالليكون َمشروًعا دوليا وال يدرج ضمن االعتداء على سيادة الدول واستقاللها ألجل هذا  

   ماهي الحدود التي وضعها املجتمع الدولي ليميز بين التدخل االنساني واملساعدة االنسانية ؟: ةالتالي

اإلشكالية هذه  عن  الوصفي،   لإلجابة  املنهج  إتباع  لزاما  البحث  كان  موضوع  وصف  تم  بمقتضاه  الذي 

وبغية الوقوف على مكامن قوة وجب    ،املفاهيم التي تعرفه وتحددهواإلحاطة بموضوع الدراسة والوقوف على جل  

 علينا إتباع املنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية املتعلقة بموضوع البحث واستقرائها. 

رئيسيين    أساسيين  الى محوريين  البحث  تقسيم خطة  ارتأينا  البحثية  الورقة  بموضوع  الشاملة  ولإلحاطة 

املحو  في  نتناول  الحمايةحيث  مسؤولية  نحو  الدولي  املجتمع  توجه  األول:  القانوني   ، ر  اإلطار  الثاني:  املحور 

 للمساعدات اإلنسانية 

 مسؤولية الحماية نظريةاملجتمع الدولي نحو  توجه .2

ا من قبل  إن الغرض من التدخل االنساني هو حماية الفرد في موطنه من املعاملة السيئة التي يتعرض له

واملفاهيم املصاحبة لها من    يةاملوضوع ذو تأثير مباشر على الدول والتنظيمات الدول  فهذا  فيها،الدولة التي يعيش  

السيادة واستقاللي لحقوق  مبدأ  الدول وحمايتها  على  أخرى  جهة    ومن  االنسان،ة  الحفاظ  في  املتحدة  األمم  دور 

ال   ثم   االنساني،التدخل  قانونية لشرعية  األمن والسلم الدوليين لذا سنبين الضوابط ال تدخل االنساني  نعرج الى 

 .ومسؤولية الحماية
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 الضوابط القانونية لشرعية التدخل االنساني 1.2

الى الشرعة الدولية فان القانون الدولي قد حدد الحقوق وأكد على حمايتها من قبل الدول  غير    ،بالعودة 

ومن هنا هناك    ،أنه قد ال تلتزم الدول بهذا مما يجعلها تسير عكس الخط الذي رسم لحفظ كرامة الكائن البشري 

وهناك من    ، من يقول بضرورة التدخل لحماية االنسان فالتقاعس قد يؤدي الى املساس باألمن والسلم الدوليين

 يرى ذلك تدخال في الشؤون الداخلية للدول.

 ني لتدخل االنساني واالستثناءات الواردة عليه  القانو  االساس .1.1.2

    ، املتحدة  انشاء هيئة األمم كان التدخل الدولي قبل  
ً
 دوليا

ً
وبقي على حاله وعدم مشروعيته حتى بعد  مرفوضا

عليه   النص  خالل  من  املادة  انشائها  الدول    لذا  ،ميثاقهامن    2/7في  عمليات   لتعم  ،املتدخلةكانت  تبرير  على 

إال أن الحقيقة تقول   ،ماس بمصالحهاتقوم على أسباب إنسانية أو لحماية رعاياها أو لدفع اعتداء   ابأنه  ،التدخل

 سياسية وتوسعية للدولة   اوإنم  ، حقيقةبأن هذه األسباب لم تكن فقط في معظمها غير  
ً
كانت تخفي ورائها أهدافا

 .املتدخلة

املنادي بالتدخل االنساني والذي يعتبر نفسه املالك الحارس لحقوق االنسان أن تطبيق نص  يرى الفقه  

وترتيبات    2/4املادة   املادة  بين  يوجد ربط  الجماعي حيث  األمن  آلية  استكمال  بدون  يتم  أن  يمكن  امليثاق ال  من 

السابع الفصل  في  الجماعي  واملنظمة    ،األمن  عليها  وافقت  الدول  أن  اعتبار  الدولي  على  القانون  على  ستحافظ 

العرف يساند التدخل العتبارات   وأن  فرادى،ذلك يسمح للدول بالتدخل  لن هذه اآللية لم تتوافر كليا  ال   ،وتنفيذه

 .1إنسانية ذلك ألن شرعية التدخل تنبع من حماية حقوق االنسان وهو حق كان معروفا

السل بموافقة  التدخل  عملية  تمت  حاالت  من  كثير  في  حين  حيث  حدث  كما  الدولة  في  السياسية  طات 

 .2ر تدخل فرنسا إلنقاذ رعاياها ي وافقت الزائ

نجد    اليه  التي وضعها امليثاق فبالعودة  ،االنسانيفمن خالل هذه الورقة البحثية سنبين ضوابط التدخل  

العالقات  ه  أن في  القوة  القانوني الستخدام  النظام  في  تعديال جذريا  االمم    فحرص  ،الدوليةحقق  ميثاق  صائغوا 

 .3للتدخل االنساني املتحدة على وضع ضوابط وقيود

 حظر استخدام القوة أو التهديد بها مع التدخل االنساني  .1.1.1.2

املادة   نص  في  صريحة    2جاء  بصفة  الرابعة  الفقرة  امليثاق  في من  القوة  استخدام  منع  مبدأ  ومطلقة 

الدولية: أو    العالقات  القوة  باستعمال  التهديد  عن  الدولية  عالقاتهم  في  جميعا  الهيئة  أعضاء  "يمتنع 

استخدامها ضد سالمة األراض ي او استقالل السياس ي ألي دولة او على أي وجه أخر ال يتفق ومقاصد األمم  

 4املتحدة". 

فان    ،(2/ 2الحقيقة نتيجة اعتراف امليثاق بالسيادة املساوية للدول األعضاء )املادة  يعتبر هذا الحظر في  

مبدأ حظر استخدام القوة يساهم بحد كبير في الحد من ظاهرة عدم احترام مبدأ عدم التدخل وذلك ألن أغلب  

 .5حاالت القوة تعتبر من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
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 القوة من خالل الجمعية العامة: منع استخدام  مبدأ .2.1.1.2

قد تأكد مبدأ عدم التدخل في العديد من املواثيق الدولية أهمها إعالن الخاص بجواز التدخل في الشؤون  

الرابعة: الفقرة  في  للدول  الداخلية    الداخلية  الشؤون  في  أنواعه  لجميع  التدخل  عدم  بمبدأ  التام  "التقييد 

ذو   امر  وهو  للدول  ومبادئ  والخارجية  مقاصد  ولتحقيق  الدوليين  والسلم  األمن  على  للمحافظة  عظمى  اهمية 

 6امليثاق" 

: تؤكد الجمعية العامة في هذا القرار أن خرق املبادئ ال يمكن تبريره 71970لعام   2734كما جاء في القرار  

ا ضد السالمة االقليمية  طالبت الدول االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامه  كما  ،الظروفأيا كانت  

 او االستقالل السياس ي ألي دولة. 

 الواردة على مبدأ حظر اللجوء الى القوة   االستثناءات  .3.1.1.2

  مما سبق ذكره يتبين لنا أن ميثاق االمم املتحدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية بموجب املادة

أنه يوجد استثناءات على هذا املبدأ واملتمثلة في حالة الدفاع الشرعي وتدابير األمن الجماعي    امليثاق، غيرمن    2/4

 االمم املتحدة.  إطار في 

 الشرعي:   الدفاع .أ 

املادة   نص  في  امليثاق  عليه  "  851نص  عنوان  تحت  السلم  منه  تهديد  في حاالت  األعمال  من  يتخذ  فيما 

 . "واإلخالل به ووقوع العدوان

القانون   الرد على   من   ،مسلحتمكين دولة تعرضت العتداء    أنهالدولي  ويقصد بالدفاع الشرعي في مفهوم 

 .هذا االعتداء بالقوة املسلحة وهو نتيجة حتمية للحق في البقاء واملحافظة على النفس

ر مشروع  القيام بتصرف غير مشروع دوليا للرد على تصرف غي   هو  ،القانونيأما الدفاع الشرعي بمفهومه  

الحالتين  وفي  ،ابتداءوقع   ورد-كلتا  رد  -الفعل  أو  دفع  الشرعي  الدفاع  ويهدف  العسكرية  القوة  باستخدام  يتم 

 9على ايقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها األساسية  والعمل  ،املعتديالخطر الجسيم من قبل  

 األمن الجماعي:   تدابير  . ب

الجماعي هو ما نصت عليه   والتي يجوز فيها استعمال القوة في حال    ،من امليثاق  4210املادة  تدابير األمن 

"فيما يتخذ من األعمال    كان الفعل مهدد لألمن والسلم الدوليين هذا ما جاء في الفصل السابع منه تحت عنوان:

الى ميثاق االمم املتحدة نجده خاليا من  ،"في حاالت تهديد السلم واإلخالل به وقوع العدوان تعريف    وبالرجوع 

"النظام الذي يهدف الى تحقيق األمن بوسائل جماعية من خالل أجهزة  بقوله:  هذا املصطلح بل اإلشارة إليه  

الهدف"  هذا  املادة  ،11تحقيق  لنص  وفقا  األمن  من    39فمجلس  تمكنه  واسعة  باختصاصات  يتمتع  امليثاق  من 

السلم   ثالث)تهديد  وهي  امامه  املطروحة  الوضعية  قرارات  تكييف  بشأنها  عدوان(ويصدر  وقوع  او  به  واإلخالل 

 12ملزمة تهدف الى تحقيق السلم واألمن الدوليين أو اعادتهما الى نصابه
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بالرجوع الى ما تم ذكره فان السلطة التقديرية ملجلس االمن هي من تحدد متى يجب أن يتدخل ويستعمل  

 . رهالقوة من أجل فرض االمن والسلم الدوليين وضمان استقرا 

 مسؤولية الحماية مفهوم جديد في القانون الدولي  2.2

أصبحت الصراعات الداخلية وما   ،عقب الحرب الباردة وتفكك املعسكر الشرقي وتنامي قوة الدول الكبرى 

  ، خوفرافقتها من انتهاكات لحقوق اإلنسان سببا للتدخل االنساني من طرف الدول القوية والعظمى دونما أدنى  

  ومع   ، مواطنيهاأدى الى تغير مفهوم حصانة سيادة الدولة الى املسائلة الوطنية والدولية حال انتهاكها لحقوق    مما

الدولي نالحظ ظهور مفهوم   املجتمع  في  التدخل اإلنساني وهو مسؤولية    وسع  ، جديدالتطور الحاصل  من نطاق 

 الحماية.

 الحق في التدخل او واجب التدخل  -1.2.2

باريس  التدخل العتبا في جامعة  الدولي  القانون  أستاذ  يد  الواجهة على  الى  عاد  إنسانية    ، بتاتيماريو  رات 

"  والطبيب منظمة  أحد مؤسس ي  السياسة  بال حدودورجل  كوشير  ،"اطباء  عام  برنارد  نشرا  كتابا   1987اللذين 

في التدخلعنوانه مثير وهو ّ" التي    ؟"هل ندعهم يموتون   ، الحق  القانون  واملحاضرة  القاها ماريو بتاتي في مؤتمر 

"التدخل" بأن السيادة اإلقليمية للدول ال تمثل    ،تظهر الفكرة األساسية في التعبير الجديد  ،واألخالق االنسانية

وأن السكان املتضررين من النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية لهم الحق في   ،عقبة أمام مساعدة أناس في خطر

واجب التدخل اإلنساني" ال تنصرف الى التدخل العسكري   أما نظرية "الحق في التدخل "او"  ، انيةاملساعدة اإلنس

فقط بل تشمل حرية وصول املساعدات اإلنسانية وال تستبعد النظرية التدخل العسكري ولكنه ليس ممكنا اال  

موافق بعد  من جالديهم  الضحايا  وحماية  اإلنسانية  القوافل  حماية  هما  حالتين  عملية  في  على  األمن  مجلس  ة  

 .13رية مسلحة على حد قول بتاتيسق

 " أن  التدخلأي  من    ،"حق  للمتضررين  املساعدات  تقديم  حال  في  عائقا  تشكل  ال  الدولة  أن  به  يقصد 

أما "واجب التدخل" هو التزام أخالقي يقع على كل دولة ملساعدة الضحايا    ،النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية

 من االنتهاكات لحقوق اإلنسان. 

فاالستخدام أثار    لذا  االنساني  التدخل  لحق  واملفرط  طبيعة  املكثف  تحول  بعد  خاصة  كبيرا  جدال 

شؤونها  في  وتدخال  الدول  سيادة  ملبدأ   
ً
فادحا انتهاكا  شكلت  عسكرية  تدخالت  إلى  إنسانية  ألغراض  التدخالت 

 14الداخلية. 

والتساؤالت    ، وتدخل حلف الناتو آنذاك  ،1999ولعل تفعيل حق التدخل االنساني في حالة كوسوفو عام

ال الذي تم بدون موافقة مجلس األمنالتي ثارت بشأن شرعية ذلك  استوجب البحث عن أسس سليمة    ،تدخل 

وذلك باعتماد مقاربة توفق بين السيادة من جهة والتدخل ألجل حماية حقوق    ،يرتكز عليها حق التدخل اإلنساني

اخرى  جهة  من  تحت    ،اإلنسان  للظهور  جديدة  االنساني صبغة  التدخل  حق  االنتقادات وجد  تلك  لكل  وتفاديا 

 15تسمية مسؤولية الحماية مفهوم جديد للحد من سلبيات حق التدخل اإلنساني. 
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 الحماية بديل للتدخل االنساني  مسؤولية-1.2.2.2

في قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  حين تمت صياغته  ،جوهر مفهوم مسؤولية الحماية جاء أوضح

وفي تقرير األمين العام لألمم املتحدة: "تنفيذ املسؤولية عن    ،2005الذي صدر أعقاب مؤتمر القمة العاملي  60/1

 ويمكن القول ان املفهوم يقوم على الركائز الثالث اآلتية:  ،2009الحماية" الصادر عام

الحماية-1.2.2.2 عن  الدولة  األول عن حماية  مسؤولية  املقام  في  الدولة  بمسؤولية  الركيزة  تتمثل هذه   :

 التطهير العرقي. ، الجرائم ضد االنسانية ، جرائم الحرب ، خطورة وهي االبادة الجماعية السكان من الجرائم األشد

القدرات-2.2.2.2 وبناء  الدولية  على  املساعدة  القادرة  غير  الدول  مساعدة  الدولي  املجتمع  مسؤولية   :

 حماية سكانها املدنيين من الجرائم الفظيعة االربع التي تمثل إهانة لإلنسانية جمعاء.

: على املجتمع الدولي االستجابة بحزم وبشكل مناسب عندما يتجلى  الرد الحازم في الوقت املالئم-3.2.2.2

الحماية هذه  تامين  في  الدولة  الفصل    ،إخفاق  إطار  في  تدابير سلمية  اتخاذ  على  فتقوم  املسؤولية  هذه  آلية  أما 

 16السادس من ميثاق األمم املتحدة.

تط تشكل  الحماية  مسؤولية  "اصبحت  بديال  او  اإلنسانيورا  التدخل  ألغراض    ،"لحق  التدخل  وتؤطر 

اإلنسان لحقوق  واملمنهجة  الجسيمة  االنتهاكات  حاالت  في  للدول    ،انسانية  تتيح  التي  السيادة  مبدا  بأن  ويوضح 

فالسيادة لم تعد ذات صبغة مطلقة وإنما أصبحت    ، التصرف بمطلق الحرية داخل حدود إقليمها لم يعد موجودا

 17في موقع املواجهة املباشرة مع حقوق اإلنسان. 

" ملفهوم  املوجهة  االنتقادات  تجاوز  من  تمكن  املستحدث  املفهوم  أن  فيه  شك  ال  التدخل  مما  حق 

عجزت    ،"االنساني السيادة  ذات  الدولة  أن  يتبين  عندما  األشخاص  لحماية  جديدة  آلية  في وأصبح  تسببت  أو 

 18احداث ينجم عنها انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان. 

 . اإلطار القانوني للمساعدات اإلنسانية3

االنسان لحقوق  الدولي  والقانون  االنساني  الدولي  القانون  كفل  للسكان  لقد  االنسانية  املساعدات   ،

حقوقهم االنسانية وتم تنظيم ذلك من    املدنيين حال النزاعات املسلحة او الكوارث الطبيعية، باعتبارها حقا من

خالل تحديد آليات تنفيذها وتطبيقها عن طريق املنظمات الحكومية وغير الحكومية، وهذا ما سنبينه من خالل  

املساعدات   تنفيذ  آليات  توضيح  ثم  ومن  االول(،  )العنصر  االنسانية  للمساعدات  القانوني  األساس  توضيح 

 االنسانية )العنصر الثاني(.

 . األساس القانوني للمساعدات اإلنسانية1.3

عن   ،1965في فينا  اعلنت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  مبادئ املساعدات اإلنسانية:  -1.1.3

وهذه    ،وأعمالها اإلنسانية  ،مبادئ االنسانية السبعة يضمنون استمرارية حركة الصليب األحمر والهالل األحمر

 املبادئ هي: 
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املساعدة    :إلنسانية • تقديم  في  رغبة  نتاج  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  نشأت  قد 

 للقدرات    ، للجرحى في ميدان املعركة بدون تمييز
ً
والحيلولة دون وقع أي مآس ي إنسانية في أي مكان طبقا

اإلنسان احترام  لضمان  والصحة  األرواح  حماية  هو  منها  الهدف  إن  للحركة.  والوطنية  إنها    ،الدولية 

  والسالم الدائم بين الشعوب كلها. ، تشجع وتعزز التفاهم والصداقة والتعاون املتبادل

بد  : التحيز  عدم  • تتعامل  الجنسية أنها  بسبب  تفرقة  أو  تمييز  العرق   ،ون  الدينية  ،أو  املعتقدات  أو    ،أو 

 اآلراء السياسية. 

  ،ُمنقادة بدافع حاجات األفراد فقط ،وتحاول أن تغيث األفراد املنكوبين 
ً
   .مع إعطاء األولوية ألكثر الحاالت تضررا

الجميع  لحياد: ا • بثقة  التمتع  سبيل  النزعات  ، في  في  األطراف  أحد  تدعم  أال  الحركة  على   
ً
وجبا أو    ،كان 

  .أو أيديولوجي في أي وقت كان  ،أو ديني ،أو عرقي ، التورط في جدال سياس ي

تتمتع الحركة باالستقاللية. ففي الوقت الذي تتبع فيه الجمعيات الوطنية أجهزة الخدمات    االستقالل:  •

دو  لقوانين  وتخضع  لحكوماتها  املوقرةاإلنسانية  بحيث    ،لها  استقاللها  على  تحافظ  أن  عليها   
ً
الزما كان 

 ملبادئ الحركة في كل وقت. 
ً
 تكون قادرة على التحرك وفقا

 بدافع املكسب ،إنها حركة إغاثة تطوعيه التطوعية:  الخدمة 
ً
 .  لم تقم أبدا

ويجب أن تكون    ،يجب وجود جمعية واحدة فقط للصليب األحمر أو الهالل األحمر في الدولة  الوحدة: •

   ويجب أن تقوم باألعمال اإلنسانية في منطقتها ، مفتوحة للجميع

والتي تتمتع فيها كل الجمعيات باملساواة    ،إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  العاملية: •

 19هي حركة عاملية.  ،وتشترك في املسؤولية والواجبات

  شروط املساعدة اإلنسانية-2.1.3

 املساعدات اإلنسانية في قرارات الجمعية العامة: -1.2.1.3

عسكرية غير  بطرق  يمارس  قد  اإلنساني  مع   ، التدخل  االنساني  الدولي  القانون  يتعارض  ال  قيام    حيث 

والذي أكد على ضرورة    ،الصادر عن الجمعية العامة  131/34الدول بتوفير أعمال اإلغاثة مثلما نص عليها القرار  

الصادر عن الجمعية    100/45اما القرار    ،الكوارث الطبيعية والنزاعات الدولية تعاون الدول للوصول الى ضحايا

االنسانية  ،العامة للمساعدة  انشاء قنوات طوارئ لضمان حقوق املرور  امكانية  الدول  وفي حالة وجود   ، فيمنح 

 .20على ان تكون بإشراف طرف محايد  ،اقاليم محتلة ضرورة القيام بأعمال االغاثة

   :إلنسانياملساعدات االنسانية في القانون الدولي ا-2.2.1.3

  لإلحاطة أكثر باملساعدات اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني، يتوجب التطرق لها من منظور مجلس

 . األربعة جنيف  اإلنساني، ومن منظور اتفاقيات  الدولي القانون   املعهد

 منظور مجلس املعهد القانون الدولي االنساني: من-ا

يعترف مجلس املعهد الدولي للقانون الدولي االنساني بأن من الضروري اتخاذ تدابير جديدة من أجل إغاثة  

والنزاعات   العنف  أعمال  واندالع  والتكنولوجية  الطبيعة  الكوارث  وقوع  حالة  في  وفعال  سريع  نحو  علي  البشر 

وإذ يعترف بأن احترام سيادة الدول ومبدأي    ،وير الحق في املساعدة اإلنسانية على األخصومن أجل تط  ،املسلحة 
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اإلنسانية املساعدة  في  للحق  أساسية  عناصر  هي  الدولي  والتعاون  في   ،التضامن  الحق  تعزيز  على  يحرص  إذ 

 21املساعدة اإلنسانية.

 :منظور اتفاقيات جنيف األربعة من-ب

النزاعات   سوآءا  والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  في  اإلنسانية  املساعدات  االربعة  جنيف  اتفاقيات  تنظم 

الدولية، ويتم توضيح ذلك من خالل النطاق القانوني لكل صنف من  او النزاعات املسلحة غير  املسلحة الدولية  

 النزاعات. 

 لمساعدات اإلنسانية في ظل النزاع املسلح غير دولي: للنطاق القانوني ا •

تقديم    من  بد  ال  املسلحة  غير  النزاعات  زمن  االنسانية  للمساعدات  القانوني  النطاق  الى  التطرق  قبل 

اليوم غير الدولية بطبيعتها وأي نزاع    الذي  تعريف للنزاعات املسلح غير الدولي يعتبر كثير من النزاعات املسلحة 

د غير  نزاع  مسلح  هو  األعمال  ولي  فيه  تحدث  مسلحة    نبي  العدائية، مسلح  وجماعات  لدولة  املسلحة  القوات 

الجماعات أو بين هذه  انها نزاع مسلح غير دولي يجب أن    ،منظمة غير تابعة لدولة  ولكي تعتبر األعمال العدائية 

 22كافية. تصل الى مستوى معين من الشدة ويجب أن تكون الجماعات املشاركة منظمة بدرجة 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في   املشتركة في اتفاقيات جنيف األربعة:"  3املادةلقد نصت  

املتعاقدة  أراض ي  السامية  األطراف  التالية  أحد  األحكام  أدني  كحد  يطبق  بأن  النزاع  في  طرف  كل   :يلتزم 

األعمال    في  مباشرة  يشتركون  ال  الذين  ألقوا    ، العدائيةاألشخاص  الذين  املسلحة  القوات  أفراد  فيهم  بمن 

أسلحتهم آخر   ،عنهم  سبب  ألي  أو  االحتجاز  أو  الجرح  أو  املرض  بسبب  القتال  عن  العاجزون    ، واألشخاص 

أو الدين أو املعتقد     ،دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون  ،يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية

 .23" أو أي معيار مماثل آخر  ،و املولد أو الثروةأو الجنس أ

1424كما نصت املادة  
يحظر  " حماية األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة  بعنوان   

 لذلك  ،ومن ثم يحظر  ، تجويع املدنيين كأسلوب من أساليب القتال
ً
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل    ،توصال

واملناطق   الغذائية  املواد  ومثالها  الحياة  قيد  على  املدنيين  السكان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  واملواد  األعيان 

افق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري   ".الزراعية التي تنتجها واملحاصيل واملاشية ومر

 ظل النزاعات املسلحة الدولية:  النطاق القانوني للمساعدات االنسانية في  •

من   البد  الدولية  املسلحة  النزاعات  ظل  في  االنسانية  للمساعدات  القانوني  النظام  تحديد  قبل  البد 

تلجأ دولة أو أكثر من دولة إلى استخدام القوة املسلحة ضد دولة    عندماالنزاع نزاعا مسلح دولي    فيعتبر  ،تعريفها

 25ويضيف أي نزاع مسلح بين دولة أو منظمة دولية أيضا أنه نزاع مسلح.  ،اخرى 

املادة  فقد   نص  في  االولى   9جاء  جنيف  اتفاقيات  سبيل  "  :26من  في  عقبة  االتفاقية  هذه  أحكام  تكون 

غير   أخرى  إنسانية  هيئة  أية  أو  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  اإلنسانية  األنشطة 
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والدينيةمتح الطبية  الخدمات  أفراد  و واملرض ى  الجرحى  وإغاثة  حماية  بقصد  أطراف    ،يزة  افقة  مو شريطة 

 ".النزاع املعنية

ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة في سبيل األنشطة "   27من اتفاقية جنيف الرابعة10كما نصت املادة  

الدولية   اللجنة  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  متحيزةاإلنسانية  غير  أخرى  إنسانية  هيئة  أية  أو  األحمر    ، للصليب 

افقة أطراف النزاع املعنية شريطة وأغاثتهم،ماية االشخاص املدنيين  بقصد ح  . "مو

نظرا ألن الحق في الحصول على املساعدات االنسانية هو مستمد بصورة مباشرة من القواعد األساسية  

االنسان   لحقوق  الدولي  القانون  من  في  -لكل  بالحق  تتعلق  التي  االنساني    والقانون -الحياةتلك  تلك  -الدولي 

 -القواعد التي تتعلق بمبدأ عدم انتهاك الحق

دل الدولية في العديد من املناسبات يمثل هذان املفهومان دون شك جوهر  ووفقا ملا الحظته محكمة الع

تتسم النزاعات الدولية بشروط محددة ويمكن أن  أذ   ،ق جميع أطراف النزاع إزاء الجميعالتزامات دولية على عات

ون الداخلية  الشؤ تهتم أي دولة من دول املجتمع الدولي بتنفيذ تلك االلتزامات دون أن تفسر افعالها كتدخل في  

موضوع   ككل    ويحتفظ  الحديث،للدولة  الدولي  بصورة  -املجتمع  املعنية  الدول  مجرد    بالحق -مباشرةوليس 

 28القانوني في اتخاذ االجراءات الالزمة إلرغام الدولة املنتهكة على االنصياع اللتزاماتها. 

اإلنسانية البد من وجود إما نزاع مسلح سواء كان  ومن خالل كل ما تم ذكر فانه ألجل تقديم املساعدات  

واهم    ، وكذا معاناة املدنيين من نقص االحتياجات وعدم القدرة على توفير االحتياجات اإلنسانية  ،دوليا او داخليا

 شرط البد من توافره هو موافقة الدولة املعنية. 

 أسس املساعدات االنسانية: -3.2.1.3

تقع مسؤولية حماية ضحايا    ن املبادئ التوجيهية لحق املساعدة االنسانية:"بحسب جاء في املبدأ الرابع م 

الحاالت املسلحة ومساعدتهم في املقام األول علي السلطات التي تقع في أراضيها الحالة امللحة التي تسبب عنها أصال  

كما جاء في نفس النص في املبدأ الخامس منه "يحق للسلطات الوطنية واملنظمات    ،متطلبات اإلغاثة اإلنسانية"

األساس ي علي إمك التي ينص نظامها  اإلنسانية،  الوطنية والدولية  الدولية للصليب  انية تقديم املساعدة  كاللجنة 

ة واملنظمات اإلنسانية  األحمر ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين واملؤسسات األخرى التابعة لألمم املتحد

املبادئ  ،النزعات في هذه  املنصوص عليها  إذا استوفيت الشروط  املساعدة  أال    ،أن تقدم هذه  الدول  ويجب علي 

تعتبر تقديم املساعدة كعمل عدائي أو كتدخل في شؤونها الداخلية. كما يجب على سلطات الدول املعنية أن تقدم  

 .29لكي يمكن تقديم املساعدة اإلنسانية إلى سكانها" املعونة عند ممارسة حقوقها السيادية 

بعنوان "تعزيز تنسيق املساعدات    ،2015ديسمبر   10في    70كما جاء في قرار عن الجمعية العامة في دورتها  

الفقرة   في  الطوارئ  حاالت  في  املتحدة  االمم  تقدمها  التي  املتحدة    59االنسانية  االمم  "تشجع  يلي:  ما  على  منه 

ال إلدارة  والجهات  استراتيجياتها  في  تراعي  ان  على  االنسانية  املساعدات  تقديم  مجال  في  األخرى  املعنية  فاعلة 

املحلية     ، املخاطر املجتمعات  وتشجيع  معها  الثقة  وبناء  واملحلية  الوطنية  الحكومات  مع  جديدة  عالقات  إقامة 
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إمكان إتاحة  اجل  من  تواجدها  تقبل  على  املعنية  الفاعلة  الجهات  وفقا  وجميع  االنسانية  املساعدات  تقديم  ية 

 30للمبادئ اإلنسانية" 

 آليات تنفيذ املساعدات اإلنسانية 2.3

النزاعات   أثناء  الشعوب سيما  على  املعاناة  وتخفيف  البشرية  األرواح  الى حفظ  اإلنسانية  املساعدات  تهدف 

وقد بينا   اإلنساني،وهذا من خالل القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي    ،املسلحة والكوارث الطبيعية

 لذلك لنعرج الى آليات تنفيذ املساعدات اإلنسانية. ،عيته من خالل هذه الورقة البحثيةمدى مشرو 

 املساعدات اإلنسانية عن طريق هيئة األمم املتحدة: -1.2.3

 ة األمم املتحدة وهذا عن طريق أجهزتها الجمعية العامة ومجلس األمن  تتم املساعدات اإلنسانية من خالل هيئ

 املساعدات االنسانية في ظل الجمعية العامة  -اوال

 ترك ضحايا الكوارث الطبيعية  الى "  131/43تستند إليه املساعدات اإلنسانية حيث إشارة في القرار  
ّ
ان

خط  يمثل  إنسانية  مساعدة  بال  املماثلة  الطوارئ  اإلنسانيةوحاالت  الحياة  على  ديباجة   ،"را  في  اكدته  وهوما 

كما ان الحق في املساعدة اإلنسانية هو في الحقيقة ضروري إلعمال حقوق اإلنسان االساسية    ،100/45القرار  

الغذاء  ،األخرى  في  والحق  الجسدية  السالمة  في  العاملي    ،كالحق  اإلعالن  يكرسها  التي  الحقوق  من  واملأوى وغيرها 

  ، 1968لحقوق اإلنسان فكان موقف الجمعية العامة عند تعطيل وصول املساعدات اإلنسانية كما حصل سنة  

 .31عندما رفض الكاميرون مرور مساعدات انسانية لنيجيريا بحجة حيادها في الحرب األهلية القائمة هناك 

 اإلنسانية في ظل مجلس األمن   املساعدات -ثانيا

"تتخذ فرادى أومن خالل  أن    ،1992لسنة    770من امثلة املساعدات االنسانية قرار مجلس األمن رقم  

تسهل وصول    ،الوكاالت والترتيبات اإلقليمية جميع التدابير الضرورية التي تكفل بالتنسيق مع األمم املتحدة

اإلنسانية..." ما    ،املساعدات  االطلس ي وهو  الحلف  سنة    اعتبره  القوة  باستخدام  البوسنة   1995ايذانا  في 

 32والهرسك. 

ادى تعذر وصول املساعدات االنسانية الى املناطق املتضررة بسبب اشتداد القتال الى تدخل مجلس األمن  

القرار   ب  ،733بإصدار  النار  اتفاقيات وقف إطالق  االمم املتحدة ملراقبة  بتكليف قوات  ين الفصائل  الذي قض ى 

كافيا القوة  حجم  يكن  ولم  أفرادها    ،الصومالية  عدد  كان  القرار    ،فردا  50حيث  االمن  مجلس    794فأصدر 

 بتفويض االمم املتحدة توفير القوات الالزمة لتوفير بنية آمنة لعملية اإلغاثة االنسانية في الصومال. 33

ساعدة االنسانية: "إذا اتخذت هيئات األمم املتحدة  املبدأ الثامن من املبادئ التوجيهية لحق املوهذا ما اكده  

اإلنسانية املساعدة  تقديم  حالة  في  جبرية  تدابير  املختصة  اإلقليمية  املنظمات  الهيئات    ،و/أو  هذه  على  وجب 

  ، واملنظمات أن تسهر على عدم تحويل هذه املساعدة ألغراض سياسية وعسكرية و/أو ألي أغراض مماثلة أخري 

 34وتحرص على احترام وتطبيق مبادئ اإلنسانية والحيدة وعدم التحيز بال تحفظ".
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 :املساعدات االنسانية عن طريق املنظمات غير الحكومية-2.2.3

 املساعدات االنسانية عن طريق الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر   -اوال

 مشروعية التدخل طبقا للنظام االساس ي لكل من اللجنة والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل االحمر  -ا

االوقات بصفتها مؤسسة  ينص النظام االساس ي للجنة الدولية للصليب االحمر على الدور الذي تلعبه في كل  

الدولية وغير  الدولية  املسلحة  النزاعات  أثناء  خاصة  بصفة  مباشر  إنساني  نشاط  ذات  أثناء    ،محايدة  او 

التكفل   الحوادث وكذا  لهذه  العسكريين واملدنيين  الضحايا من  االضطرابات الداخلية لضمان حماية ومساعدة 

 فاقيات جنيف. بإدارة الوكالة املركزية للبحث املقررة بموجب ات

املادة   يتجلى من  الدولية  -2فقرة5كما  اللجنة  العبارة أن دور  الدولية بصريح  للحركة  النظام االساس ي  ب من 

بصفتها مؤسسة محايدة يكمن في تقديمها الخدمات االنسانية خاصة خالل املنازعات املسلحة سواء كانت دولية  

 35ومساعدة الضحايا العسكريين واملدنيين لهذه الحوادث. او خالل االضطرابات الداخلية لضمان حماية  ، أم ال

 اإلنسانية: األساس القانوني لعمل حركة الصليب األحمر والهالل االحمر في املساعدات -ب

املادة   نص  في  جمعيات    18جاء  بعنوان  األربعة  جنيف  باتفاقيات  امللحق  الثاني  اإلضافي  البرتوكول  من 

لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي املتعاقد مثل جمعيات الصليب  الغوث وأعمال الغوث: "يجوز  

األحمرين والشمس  واألسد  األحمر  والهالل  يتعلق    ، األحمر  فيما  عليها  املتعارف  مهامها  ألداء  خدماتها  تعرض  أن 

 بضحايا النزاع املسلح. 

املدنيين  للسكان  الخاصة   ،ويمكن  مبادرتهم  على  بناًء  يعرض  ،ولو  واملرض ى  أن  الجرحى  بتجميع  القيام  وا 

 واملنكوبين في البحار ورعايتهم. 

القائمة على أي تمييز مجحف البحت وغير  الطابع اإلنساني والحيادي  الغوث ذات  لصالح    ،تبذل أعمال 

وذلك حين يعاني السكان املدنيون من الحرمان الشديد    ،السكان املدنيين بموافقة الطرف السامي املتعاقد املعني

 .36" بسبب نقص املدد الجوهري لبقائهم كاألغذية واملواد الطبية

 

 العفو الدولية في املساعدات االنسانية  ةدور منظم-ثانيا

دور منظمة العفو الدولية والذي يتصل دور املنظمة مباشرة بطائفة من    الحديث عن تجدر االشارة هنا  

وتلعب املنظمة دور فعال    ،لحقوق االنسان والتي تقترن بوجود حاالت الطوارئ في الواقع الدولي  املشكالت الحادة

عامالت  وفي مكافحة التعذيب وامل  ،ومحسوس في التصدي ألخطر صور االنتهاكات التي ترتكب ضد حقوق االنسان

     37ضد أشخاص مقيدي الحرية من املعتقلين والسجناء.  الالإنسانية واملهينة التي ترتكب او تقع

من   كل  لدى  االستشارية  بالصفة  وتمتعها  استقاللها  تأكيد  على  حرصها  ذلك  تحقيق  على  ساعدت  وقد 

أوربا االفريقية  ،مجلس  الوحدة  املتحدة    ،ومنظمة  االمم  لجنة  تشكلها  التي  العمل  مجموعة  مع  بالتعاون  وتقوم 
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للتحقيق في انتهاكات قواعد القانون الدولي االنساني او مع املقرر الخاص لحاالت الطوارئ حيث تقوم بإمدادهم  

 38بالتقارير واملعلومات.

 نظمات الدولية ضرورة الحفاظ على الطابع االنساني للمساعدات االنسانية في ظل امل-3.2.3

الحادية عشرة التي عقدتها في مايو    ،قد يتساءل املرء القانونية في دورتها  كما فعلت لجنة موناكو الطبية 

عما اذا لم يكن من الضروري :تحديد اجراءات تطبيق مفهوم "التدخل االنساني "مع العناية باالحتفاظ    ،1991

الطبيعية الكوارث  وحاالت  املسلحة  املنازعات  حاالت  بين  الدولية    ،بالفرق  اللجنة  بأن  أخيرا  التذكير  ويجدر 

العمل االنساني   ي  ،للصليب االحمر مسؤول عن مكافحة تسيس   انه  الدولية  ويقول  اللجنة  رى ان من مصلحة 

االنسانية  يميز مهمتها  الدولية عما  اللجنة  تدافع  أن  برمتها  الصليب األحمر  أساس عدم    ،وحركة  تقوم على  التي 

كما هو محدد في    ، والشك في ان الحق في املساعدة االنسانية  ، التحيز واالستقالل والحياد وفقا التفاقيات جنيف

يمك ال  االنساني  تماماالقانون  يكون مرضيا  أن  اآلن  ، ن  الى  تقييدات ملموسة  من  يتضمنه  ما  قامت    ،بسبب  لذا 

 .39عدة محاوالت لتحسين ممارسته او توسيع نطاق تطبيقه  

لم   حاليا  يتمواذا  السارية  القواعد  في  النظر  بإعادة  للدول  تسمح  جديدة  عامة  اتفاقية  فمن    ،وضع 

او وضع مدونة لقواعد السلوك    100/45املهنة املشار اليها في القرار  املستساغ على األقل السعي الى تحقيق آداب  

احترامها  يتعين  التي  باملبادئ  الحكومية  غير  واملنظمات  الدول  بان    ،تذكر  التذكير  من  البد  الحين  ذلك  حتى  و 

مقبوال   وسطا  حال  يمثل  ألنه  عمليا  جدواها  االغاثة  بأعمال  املتعلقة  احكامه  والسيما  االنساني  الدولي  القانون 

او االحتالل املعارك  املصالح االنسانية وواقع  بين  في    ،بصورة عامة ويوفق  احترام الحق  بين  الفصل  ينبغي  لذا ال 

 .40سانية وااللتزام بمراعاة القانون الدولي االنساني برمته حيث أنه أساس هذا الحق  املساعدة االن

 خاتمة: .4

على اعتبار  ،من خالل هذه الورقة البحثية تناولنا الحدود الفاصلة بين التدخل االنساني و املساعدات االنسانية  

في شؤون الدول بحجة الدفاع عن حقوق  أن التدخل االنساني كسبيل تتخذه الدول واملنظمات الدولية للتدخل  

تطالها    ،االنسان التي  االنتهاكات  من  وصيانتهما  لحمايتها  االنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة  عليها  نصت  الذي 

لها الراعية  الدول  من  االنسان    ، باألخص  لحقوق  الجديدة  واملفاهيم  الدولي  املجتمع  في  الحاصل  التطور  ان  غير 

ثم  ،غيرت املفاهيم فاتخذت املساعدات االنسانية كذريعة للتدخل في شؤون الدول بحجة حماية حقوق االنسان  

صياغة   اليجاد  الدولي  املجتمع  سعى  له  املوجهة  االنتقادات  و  االنساني  التدخل  مفهوم  سيطرت  هي  بعد  جدية 

الدولية االنسانية تسعى للحفاظ على الجوهر الحقيقي    ،مسؤولية الحماية التنظيمات  لكن رغم كل هذا اال ان 

 للمساعدات االنسانية.  

 اهمها: وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج لعل 

حماية   حديث استغله املجتمع الدولي ألجل حماية مصالحه الشخصية بحجةل االنساني كمفهوم التدخ •

 حقوق االنسان. 
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حقوق   • حماية  بحجة  االنساني  للتدخل  كمدخل  االنسانية  للمساعدات  الدولي  املجتمع  استغالل 

 االنسان.

 توجه املجتمع الدولي نحو املسؤولية الدولية كبديل للتدخل االنساني. •

حقيق اهدافها  وحجة للدول الكبرى من أجل ت م جديد في النظام الدولي الجديد،املسؤولية الدولية مفهو  •

 في الدول الضعيفة. 

   مما سبق ذكره فيمكن ذكر بعض االقتراحات واملتمثلة في: 

 على اللجنة الدولية للصليب االحمر ان تسعى للحفاظ على الطابع االنساني للمساعدات االنسانية. ❖

 تسيس املساعدات االنسانية. أن تحول دون التنظيمات الدولية   على ❖

مبادو  ❖ ادراج  يتم  جامعة  اتفاقية  لحقوق    ئضع  الدول  أحد  انتهاك  حال  الدول  بين  االنساني  التدخل 

 رعاياها. 

لدى   ❖ تتنامى  ال  حتى  وتحفظها  بها حقوقه  تنظم  وقوانين  االنسان  كرامة  تحفظ  لقوانين  الدول  ادراج 

 ماية حقوق رعاياها.الدول االخرى فكرة االعتداء على سيادتها بحجة ح

في  - ❖ االبتدائية وتعميمه  املرحلة  االنساني من  الدولي  الدولي لحقوق االنسان والقانون  القانون  تدريس 

 املعاهد والجامعات.

انشاء ورشات متعدد للطلبة خارج تخصص حقوق االنسان في الجامعات لنشر املبادئ االساسية له  - ❖

 به.والتعريف 
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 ملخص: 

فإنه يمكن املجلس ممارسة صالحياته غير القمعية بمعنى    باإلضافة إلى سلطة مجلس املنافسة التنازعية   

-03من األمر رقم    14الوقائية والتي تهدف في النهاية لتفادي كل ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم املادة رقم  

وجب  وإبداء الرأي  بم القتراح( من خالل  الختياريةبنوعيها )اإللزامية أو  ستشارةعن طريق تكريس صالحية ال  03

من نفس األمر متى تعلق األمر باملسائل املرتبطة باملنافسة والهدف ضمان السير الحسن    36و  35،  34املادة رقم  

غير   تكون  أو  املنافسة  فيها  تنعدم  التي  النشاط  قطاعات  أو  الجغرافية  املناطق  في  لسيما  وترقيتها  للمنافسة 

 .ة بما فيه الكفايةمتطور 

املنافسة،   :   املفتاحية الكلمات  عون  استشارةمجلس  للمنافسة،  اقتصادي،  مقيدة  ممارسة  منافسة،   ،

 السوق املعني. 

*** 

Abstract:  

In addition to the authority of the Competitive Competition Council, the Council 

can exercise its non-repressive powers in the sense of preventive, which ultimately aims 

to avoid every practice restricting competition in accordance with the meaning of 

Article No. 14 of Ordinance No. 03-03 by enforcing the power of consultation with its 

two types (compulsory or optional) through a proposal and expressing Opinion under 

Article No. 34, 35 and 36 of the same order when it comes to issues related to 

competition and the objective is to ensure the smooth running of competition and its 

promotion, especially in geographical areas or sectors of activity where competition is 

absent or insufficiently developed. 
 
Keywords:  the competition council, consultation, economic agent, competition, 

practices of restrictive, the concerned market. 

  :بولعراس أحمد د.املؤلف املرسل 
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   :مقدمة

إن إنشاء مجلس املنافسة كسلطة إدارية مستقلة تسهر على تنظيم املنافسة من خالل تكليفه بتنفيذ أحكام       

رقم   واملتمم   03-03األمر  املتعاملين    1املعدل  وتصرفات  ممارسات  تنظيم  شأنها  من  التي  القواعد  وإرساء 

بص  املهمة  هذه  آداء  سبيل  في  املنافسة  مجلس  ص 
ُ
خ وقد  على اإلقتصاديين،  تقوم   ) قمعية   ( تنازعية  الحيات 

املقيدة   للممارسات  العام  املفهوم  ضمن  تدخل  ممارسة  أي  في  تشارك  أو  تمارس  عندما  مؤسسة  كل  معاقبة 

  18أو عندما تساهم في إنشاء تجميع مفرط غير مرخص به وفق الشروط املنصوص عليها في املادة رقم   ،للمنافسة

رقم   األمر  واملتم  03-03من  خالل  املعدل  من  املمارسات  هذه  من  الوقاية  مبدأ  على  تقوم  إستشارية  وأخرى  م، 

ال  بطلب  املعنية  املؤسسات  تصرفات  متابعة    ستشارة تصحيح  عدم  تضمن  سليمة  ممارسات  نحو   وتوجيهها 

السوق  في  املنافسة  السلبي على  التأثير  اإلعتبار  عدم  بعين  في ممارستها مع األخذ  إن هي باشرت    املؤسسة لحقا 

 املعني في هذا اإلطار. 

 أهمية البحث: 

، ذلك ألنها تشكل اإلطار  ستشارةعلى أهمية ال  1997-1996 لسنة  وقد شّدد مجلس املنافسة في تقريره السنوي      

خالل   من  املنافسة  قانون  في  املتمثل  املرجعي  والنص  باملنافسة  العالقة  ذات  النصوص  بين  للتحقيق  املالئم 

 .2املسائل املتعلقة باملنافسة من هذا املنظور معالجة  

وألهمية هذا اإلجراء حتى وإن وصفه البعض على أنه " أبسط السلطات " فيبقى الوسيلة األنجع ملواجهة خطر       

املقيدة للمنافسة املنافسة ول تتوفر على جهاز    ،املمارسات  كون أغلب املؤسسات اإلقتصادية ليست لها ثقافة 

ح له ذمته املالية بتوظيف  اصة إذا تعلق األمر بمؤسسة شخص طبيعي يمارس نشاطا بسيطا ل تسمإستشاري خ 

 ة من مكاتب املحامين كونها مكلفة. في كل مر  استشارةخاص أو لطلب  مستشار

 الهدف من البحث: 

لطة منحها املشرع ملجلس املنافسة، وكيف  نصبو من خالل هذا البحث املتواضع لتسليط الضوء على أهم س     

مجلس املنافسة في الحفاظ على املنافسة من خالل تقويم سلوكات املؤسسات مهما كانت طبيعة    استشارةتساهم  

 من دون اللجوء إلى معاقبتها.  السوق املعني 

 إشكالية البحث: 

ال        فعالية  مدى  عن  نتساءل  األساس  هذا  من    ستشارةوعلى  الحد  األقل  على  أو  مواجهة  في  الوقائي  ودورها 

نافسة  من قبيل أعمال امل بصفتهما  املفرط غير املرخص به  اإلقتصادي  املمارسات املقيدة للمنافسة وكذا التجميع

 يعني وجوب األخذ برأي مجلس املنافسة بصفته الخبير في هذا املجال ؟  ستشارة؟  وهل طلب ال شروعةامل غير  

 فرضيات البحث: 

ال  - املنافسة    ستشارةتعتبر  صالحية  مجلس  دور  لتفعيل  واملفّضلة  األولى  املمارسات  الوسيلة  مواجهة  في 

 ، واملتعلق بقانون  املنافسةاملعدل واملتمم    03-03من األمر رقم  14املقيدة للمنافسة املذكورة في املادة رقم 

تفضيل  ينبغي أن نفهم    ،وما بعدهامنه    34املعدل واملتمم لسيما املواد    03-03من خالل أحكام األمر رقم   -

على   حفاظا  الوقائي  املنافسة  مجلس  لدور  الجزائري  لتصحيح  سالمة  املشرع  فرصة  ومنحها  املؤسسات 

 لسلطة القمع،سلوكها قبل اللجوء 

 ه. مجلس املنافسة ل تعني بالضرورة األخذ برأي  استشارة -

بع لدراسة املوضوع
ّ
 : املنهج املت

نعتمد         املطروحة  التساؤلت  وكذا  اإلشكالية  على  املنهج  لإلجابة  املنهج املقارن    على  إلى  التحليلي    باإلضافة 

 باإلضافة إلى اإلستعانة باملنهج الوصفي. ستشارةملختلف نصوص قانون املنافسة التي تناولت موضوع ال 

 هيكلية البحث:  
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 نقسم املوضوع إلى أهم مبحثين:     

 في ميدان املنافسة.  ستشارة صة بال منه مجلس املنافسة كهيئة مخت :األول املبحث نتناول في       

الثانيأّما          ال   املبحث  لطلب  املؤهلة  األشخاص  فيه  عن    ستشارةفنفّصل  النظر  بغض  املنافسة  مجلس  من 

 .نوعها

 : مجلس املنافسة هيئة إستشارية األول   املبحث

رأيه          يبدي  أن  له  حيث  املنافسة،  ميدان  في  املختص  الخبير  بمثابة  املنافسة  مجلس  النصوص  يعتبر  بشأن 

وال  املنافسة،  بموضوع  لها صلة  التي  املسائل  أو حول  التحضير  ل    ستشارةالقانونية حيز  املنافسة  أمام مجلس 

الحياة   في  الفاعلين  متناول جميع  في  هي وسيلة  بل  والتنظيمية فحسب  التشريعية  النصوص  تنحصر بخصوص 

ال الدولة  داخل  واإلجتماعية  عالقة    واستشير يأن    م له   ذيناإلقتصادية  لها  التي  األمور  حول  املنافسة  مجلس 

أن معظم املتعاملين اإلقتصاديين يجهلون الكثير من الجوانب التشريعية  ببموضوع املنافسة، خاصة إذا ما علمنا  

في كل ما يخص هذا امليدان، ومجلس املنافسة    ستشارةوالتنظيمية التي تحكم املنافسة مما يدفعهم إلى طلب ال 

تباره الهيئة الساهرة على حماية وترقية املنافسة فقد خولت له صالحيات إصدار آراء مختلفة تتعلق بكل  على إع

مسألة مرتبطة باملنافسة، والتي تندرج في إطار تحقيق األهداف التي يرمي مجلس املنافسة إلى تحقيقها من خالل  

 . نشر ثقافة املنافسة والعمل على ترقيتها

ب      نفّرق  أن  )  وقبل  عدمه  من  طلبها  إلزامية  حيث  من  املنافسة  مجلس  يقدمها  التي  القانونية  اإلستشارات  ين 

الثاني ( سنحاول إعطاء مفهوم لنظام ال  الغاية    ستشارةاملطلب  أو  ) املطلب األول ( حتى تتضح قيمتها  القانونية 

 منها وكيف تساهم في الحد من املمارسات املقيدة للمنافسة. 

 القانونية  ستشارةهوم ال : مفاألول  املطلب

وكذا على املمارسات    يمارس مجلس املنافسة رقابة سابقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية

  املجلس   من خالل تقديم إستشارات قانونية في مجال املنافسة كما يمارس   التي تنوي املؤسسات صاحبة الطلب

من خالل صالحية فتح التحقيقات اإلقتصادية وإتخاذ كل تدبير يراه  واملمارسات    رقابة لحقة على هذه النصوص

للمناف الحسن والسليم  السير  املعنيمناسبا لضمان  السوق  كانت طبيعة  مهما  أهمية هذا  سة  تتضح  هنا  ، ومن 

 هنا تخضع للتعريف العام كمبدأ ) الفرع األول (.   ستشارةاإلجراء في مجال املنافسة ) الفرع الثاني ( وإن كانت ال 

 القانونية   ستشارةتعريف ال  :الفرع األول 

إعتباره على  املنافسة  مجلس  بسلطة    إن  تمتعه  عدم  ورغم  املنافسة  مجال  في  العليا  الضبط  سلطة 

إستشارية   سلطة  يعرف  أنه  إل  اإلختصاص  بهذا  الحكومة  وإضطالع  باملنافسة  املتعلقة  املسائل  في  تنظيمية 

ال   3واسعة  إلى طرح مسألة ضبط مفهوم  بناء على طلب     ستشارةتدفعنا  املنافسة  يقدمها مجلس  التي  القانونية 

 ة التشريعية، التنفيذية ) الحكومة (، القضائية أو املؤسسات عموما. السلط

وتعتبر الوظيفة اإلستشارية ملجلس املنافسة آداة مهمة في مجال ضبط النشاط اإلقتصادي واملالي بالنظر   

شّرع  للنظام اإلقتصادي الحالي الذي يتطلب متابعة لكل مراحله وبتقص ي النقائص التي تعتريه، وقد إستحدثها امل

رقم   األمر  بموجب  التسعينيات  بداية  مع  (    06-95الجزائري  امللغى  تنافس ي    4)  مجال  وتحقيق  السوق  لضبط 
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القانوني  النص  إنشاء  القانونية كما يساهم بصورة فعالة في  النصوص  حقيقي، وهي إجراء يسبق عملية صدور 

القانوني والتنظيمي للسوق واملنافسة على حد  وهو ما يؤدي إلستقرار وتوازن النظام    ستشارةاملتعلق بموضوع ال 

 .5سواء

ال  العامة    ستشارةوفي ظل غياب تعريف قانوني إلجراء  في الشريعة  أو  املنافسة  في قانون  القانونية سواء 

القانون   التشريع ل يختص بوضع املفاهيم إل نادرا عندما تستلزم الضرورة ذلك، فقد إجتهد بعض فقهاء  كون 

لنظام ال اإلداري وامل اآلراء    ستشارةنافسة محاولين وضع تعريف جامع ودقيق  بدليل إختالف  لم يتحقق  وهو ما 

القانونية هي إجراء    ستشارةوالتوجهات بهذا الخصوص، ولعل التعريف األكثر إحاطة بهذا املوضوع القائل بأن ال 

و غير ثابتة بنص قانوني، وتعد سابق على صدور بعض القرارات من جانب واحد وقد تكون ثابتة بنص قانوني أ

تقسيم   في  أثر  اإلجراء  لهذا  وليس  يطلبها  الذي  هو  القرار  مصدر  وأن  القانوني  األثر  من  خال  إقتراح  بمثابة 

"  6اإلختصاص  املشورة   " أو   " " مستشار  القانوني  املصطلح  على  بوضياف  أحمد  الدكتور  األستاذ  ق 
ّ
عل حين  في   ،

لتشمل   كافية  غير  أنها  على  "  وأكد  التفصيلية    استشارة مصطلح  البيانات  على  الحصول  تعني  فاملشورة   ،"

وهو ما يتحقق بهذا الصدد كون    7والدراسات الكاملة وقد تكون بمناسبة عمليات متخصصة أو في عمليات عامة 

رقم   األمر  تطبيق  على  بالسهر  واملكلف  املنافسة  مجال  في  الخبير  هو  املنافسة  واملتمم   03-03مجلس    املعدل 

 ( أو القمعي في حال إستدعت الضرورة ذلك.  ستشارةوتقويم املؤسسات في هذا اإلطار سواء بالطريق الوقائي ) ال 

 مجلس املنافسة   ستشارةالفرع الثاني: القيمة القانونية ل 

اإللزامية التي يقدمها مجلس املنافسة بناء على طلب الطرف املعني أن تكون إل    في الواقع ل تعدو اإلستشارات      

ال  النوع من  هذا  في  املنافسة  أن مجلس  إذ  قانوني،  أثر  أي  لها  ليس  إقتراحات  الهيئة    ستشارةمجرد  دور  يمارس 

ال  طالبة  الهيئة  تكون  ول  اإللزامية  القوة  آلرائه  تكون  فال  بها ملزمة    ستشارةاإلستشارية  هو  8لألخذ  ما  أّن  غير   ،

إمتثال لنص القانون وألهمية   القيام به  املنافسة بخصوص ما تنوي  إلزامي لها هو وجوب أن تطلب رأي مجلس 

هذا   في  والخبير  القانون  بنص  أدرى  املنافسة  مجلس  أن  إعتبار  على  باملنافسة  يتعلق  األمر  مادام  املجلس  رأي 

 اإلطار. 

املعدل   03-03اإلختيارية صعبة بحيث أن املشرع الجزائري من خالل األمر رقم    ستشارةل كما ل تعتبر مسألة ا     

واملتمم كان واضحا بشأن عدم إلزامية اللجوء إلى مجلس املنافسة من أجل طلب إستشارته في مسائل تراها الهيئة  

يترتب عليه أي أثر قانوني، وإذا  هذه األخيرة للمجلس ل    استشارةلها صلة باملنافسة مع أن عدم    ستشارةطالبة ال 

املنافسة في حالة اإلستشارات اإلختيارية تعتبر    ستشارة كان األمر بهذا الشكل بالنسبة لطلب ال  آراء مجلس  فإن 

 .9هي األخرى غير إلزامية إذ ل تعدو بأن تكون مجرد إقتراحات ل تكتس ي أي طابع إلزامي بالنسبة للهيئة املستشيرة

التشريعية والتنظيمية مع  ويبقى دائ       املنافسة هو الحرص على تطابق األحكام  الهدف من طلب رأي مجلس  ما 

ال  طلب  كان  إذا  دستورا  املكفولة  الحرة  املنافسة  عليها  تقوم  التي  املبادئ  مع  وكذا  املنافسة  من    ستشارة قانون 

لمنافسة أو له عالقة باملنافسة، كما  طرف الهيئة التشريعية أو الحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون أو تنظيم ل

في   الوقوع  تتفادى  أن  أنها يمكن  املنافسة من حيث  آراء مجلس  أو خاصة من  تستفيد املؤسسات عمومية كانت 

مالية معتبرة   ملتابعات جزائية  املنافسة وبالتالي ل تكون عرضة  لقانون  التشريعية والتنظيمية  مخالفات األحكام 
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إكتساب وضعيات أفضل مالئمة تمكنها من إحتالل وضعية جيدة في السوق لسيما إذا  واألهم من ذلك إمكانية  

 كانت املؤسسات املعنية صغيرة أو متوسطة.  

مجلس         يمكن  الطلبات  نفس  تكرار  تفادي  أجل  من  وكذا  املنافسة  ثقافة  ونشر  الفائدة  تعميم  أجل  ومن 

 49ة للمنافسة كما نص على ذلك قانون ملنافسة في مادته رقم   املنافسة أن ينشر قراراته وآرائه في النشرة الرسمي

املعدل واملتمم:" ينشر مجلس املنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر،    03-03من األمر رقم  

 وعن املحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة واملتعلقة باملنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة. 

 نشر مستخرجات من قراراته وكل املعلومات األخرى بواسطة أي وسيلة إعالمية أخرى....". كما يمكن      

 املطلب الثاني: أنواع اإلستشارات املقدمة من طرف مجلس املنافسة

الجزائري سواء األمر رقم         املنافسة  األمر رقم    06-95نص تشريع  الجديد  أو   ) امللغى  املعدل واملتمم    03-03) 

القانونية التي يمكن أن يقدمها مجلس املنافسة بناء على طلب األطراف املعنية، األولى    ستشارةنوعين من ال على  

يتعين فيها على الجهة املعنية إلزامية أن تستشير املجلس وجوبا كما نص على ذلك القانون ) الفرع األول ( والثانية  

 ية في اللجوء إلى هذا اإلجراء من عدمه ) الفرع الثاني (.  كامل الحر  ستشارةإختيارية أين يكون فيها لطالب ال 

 اإللزامية  ستشارةالفرع األول: ال 

مجلس املنافسة على وجه اإللزام على سبيل الحصر    استشارة حّدد قانون املنافسة الحالت التي يجب فيها  

املعدل واملتمم التي تنص على أنه:" يبدي مجلس املنافسة رأيه في   03-03فقرة أولى من األمر رقم    35في املادة رقم  

 كل مسألة ترتبط باملنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل إقتراح في مجالت املنافسة ".

من نفس األمر:" يستشار مجلس املنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له    36قم  وتضيف املادة ر 

 صلة باملنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لسيما: 

 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم،  -

 وضع رسوم حصرية في بعض املناطق أو النشاطات،  -

 رسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات، فرض شروط خاصة ملما -

 تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع ". -

حصر قد  الجزائري  املشرع  يكون  ال   وبهذا  التشريعية    ستشارةمجال  النصوص  مشاريع  حول  اإلجبارية 

أن   املمكن  من  التي  واألهداف  النشاطات  ببعض  قائمة  وعدد  باملنافسة،  ترتبط  التي  أو  املتعلقة  والتنظيمية 

 يتضمنها محل النص التشريعي أو التنظيمي على سبيل املثال ل الحصر وهو ما يفهم من عبارة " لسيما ". 

كانت تلزم الحكومة    12-08بموجب تعديل القانون رقم    03-03من األمر رقم    5أن املادة رقم    هذا، زيادة على           

ذات    استشارةعلى ضرورة   الدولة  تعتبرها  التي  والخدمات  السلع  أسعار  تقنين  بمناسبة  املنافسة وجوبا  مجلس 

لخدمات ذات الطابع اإلستراتيجي (  طابع إستراتيجي ) مع اإلشارة إلى أن القانون والتنظيم لم يحددا ما هي السلع وا

يمكن   كاآلتي:"  محرر  النص  كان  حيث  لتحديدها،  أو  األسعار  إرتفاع  حال  في  اإلستثنائية  التدابير  إلى  باإلضافة 

تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي عن طريق التنظيم بعد أخذ رأي مجلس  

 املنافسة. 
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إتخاذ تدابير إستثنائية للحد من إرتفاع األسعار أو تحديدها، لسيما في حالة إرتفاعها املفرط بسبب  كما يمكن      

إضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة  

 أو في حالت اإلحتكار الطبيعية. 

( أشهر قابلة للتجديد بعد أخذ رأي    6عن طريق التنظيم ملدة أقصاها ستة )    تتخذ هذه التدابير اإلستثنائية     

 مجلس املنافسة". 

وأصبحت كاآلتي:"   03-03من األمر رقم    5تم تعديل املادة رقم    05-10من القانون رقم    4بموجب املادة رقم         

أعاله، يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو األصناف املتجانسة من السلع    4تطبيقا ألحكام املادة  

 والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم. 

أساس         على  عليها  التصديق  أو  تسقيفها  أو  والخدمات  السلع  وأسعار  الربح  هوامش  تحديد  تدابير  تتخذ 

 إقتراحات القطاعات املعنية، وذلك لألسباب الرئيسية اآلتية: 

حالة  - في  الواسع  اإلستهالك  ذات  أو  الضرورية،  والخدمات  السلع  أسعار  مستويات  إستقرار  تثبيت 

 ، إضطراب محسوس للسوق 

 مكافحة املضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، -

كما يمكن إتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها، حسب األشكال          

صعوبات مزمنة في  نفسها، في حالة إرتفاعها املفرط وغير املبرر، لسيما بسبب إضطراب خطير للسوق أو كارثة أو  

 التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالت اإلحتكار الطبيعية ". 

وبالتالي تم إقصاء مجلس املنافسة من إبداء رأيه في أحد املسائل املهمة في قانون املنافسة يتعلق األمر بحرية       

لتقي  الحرية  واسع  للتنظيم  يكون  وبهذا  دون  األسعار،  شاء  كيفما  تسقيفها  أو  بتحديدها  األسعار  حرية  مبدأ  يد 

 اإلكثار من اإلجراءات.  

باب        من  هي  لذا  املنافسة،  قانون  فيها  يفصل  لم  املسألة  هذه  ل  أو  املنافسة  مجلس  برأي  األخذ  مسألة  تبقى 

 ه إذا ما إرتأت ذلك.املشورة غير امللزمة يمكن للحكومة أو البرملان األخذ بهذا الرأي أو عدم األخذ ب

وبهذا تكون اإلستشارات اإللزامية املقدمة إلى مجلس املنافسة شأنها في ذلك شأن اإلستشارات اإلختيارية محل       

آراء ل تعدو أن تكون إل مجرد إقتراحات ليس لها أي أثر قانوني، إذ أن مجلس املنافس من خالل هذا النوع من  

ملزمة    ستشارةإلستشارية فال تكون آلرائه القوة اإللزامية ول تكون الهيئة طالبة ال يمارس دور الهيئة ا  ستشارةال 

، فعندما تلتزم السلطة صاحبة الحق في إصدار  10فقط   ستشارةبها، غير أن ما هو إلزامي لها هو وجوب قيامها بال 

بطلب   إلتجاؤها  استشارةالقرار  فإن  معينة  هيئة  أو  جهة  منها    من  دعوة  يعد  ل  األخيرة  لهذه  الحالة  هذه  في 

 .11لإلشتراك في إختصاصها 

املالحظ، أن حتى السلطة التشريعية ل تستشير مجلس املنافسة بالرغم من إلزامية القانون لهذا اإلجراء فحتى       

يظهر من خالل    مجلس املنافسة بخصوصهما وهو ما  استشارة لم يتم    05-10والقانون رقم    12-08القانون رقم  

 املعدل واملتمم. 03-03من األمر رقم  36و 35التسبيب رغم وضوح املادة رقم  

ال        بموضوع  الخاص  اإلجرائي  الجانب  عن  أغفل  قد  الجزائري  املشرع  أن  إلى  مجلس    ستشارةباإلضافة  أمام 

لكي وحتى  طلبها  بكيفية  املتعلقة  اإلجراءات  تفصيل  على  يأت  فلم  عموما،  لهذه  املنافسة  املجلس  دراسة  فية 
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ومن ثمة فإنه عندما    ستشارة، إل أن مباشرة هذا اإلختصاص مشروط بدعوى من السلطة طالبة ال ستشارةال 

تصدر إستشارتها تكون بذلك قد قامت بعمل ألزمها القانون القيام به، لذا فلكل من الهيئتين عمل مستقل عن  

أن املمكن  من  كان  وإن  خاصة  طبيعة  وذو  السلطة    اآلخر  عن  الصادر  القرار  في صحة  اإلستشاري  العمل  يؤثر 

 .12املختصة في حالة عدم دعوتها الهيئة اإلستشارية ملباشرة عملها اإلستشاري 

 اإلختيارية ستشارةالفرع الثاني: ال 

  استشارة يمكن للجهات املعنية إعماله عن طريق   يتضح بأنها إجراء إختياري   ستشارة من إسم هذا النوع من ال         

مجلس املنافسة في أمر معين، وفق سلطتها التقديرية في املسائل التي لها عالقة باملنافسة طبعا، كما يمكن لهذه  

غير مفروضة على السلطة التي تطلبها بنص قانوني كما أنها غير ملزمة    ستشارةالجهات عدم اللجوء إليه فهذه ال 

 .13بالرأي الذي يقدمه مجلس املنافسة، في حين أن املجلس ملزم بإبداء رأيه اإلستشاري إذا طلب منه ذلكلألخذ 

التي تطلبها اإلدارة تلقائيا إما ألنها غير مفروضة بنص أو ألن    ستشارةاإلختيارية على أنها تلك ال  ستشارةتعرف ال      

غير امللزمة تعتبر مقبولة في حالة ما إذا كانت اإلدارة أو    ستشارةالنص الذي يشير إليها لم يعطها صفة اإللزام، وال 

إليها،   املوكلة  الصالحيات  إنقضت  قد  فتصبح  وإل  تطلبه  الذي  بالرأي  ملزمة  نفسها  تعتبر  ل  اإلدارية  السلطة 

اصات املخولة  غير امللزمة وتأخذ بها إذا ما شعرت بأن العمل بها ل ينقص من اإلختص   ستشارة ولإلدارة أن تقبل ال 

 لها.

بال       يقصد  املعنى،  هذا  أو    ستشارةضمن  حرية  بكل  املجلس  إلى  اللجوء  إمكانية  املنافسة  ملجلس  اإلختيارية 

اإلمتناع عن ذلك دون أن يترتب أي أثر قانوني على ذلك، فهي مسألة متروكة للجهات املعنية صاحبة املصلحة في  

 . 14ذلك

أن        إل  تعدو  ل  إذ  إلزامية  غير  األخرى  هي  تعتبر  اإلختيارية  اإلستشارات  في حالت  املنافسة  مجلس  آراء  وتبقى 

تكون مجّرد إقتراحات ل تكتس ي أي طابع إلزامي بالنسبة للهيئة املستشيرة سوى قيام املجلس من خالل ما ترد عنه  

 .15له كفيلة بعرقلة املنافسة من آداء بلغت نظرها حول تلك الجوانب التي تبدو 

منه،    38املعدل واملتمم وكذا املادة رقم    03-03من األمر رقم    35في املادة رقم    ورد هذا النوع من اإلستشارات     

املنافسة    ستشارةوبهذا يكون املشرع الجزائري قد تناول بالذكر األشخاص التي لها الحق في طلب ال  من مجلس 

اعد املنافسة من  دون غيرها، كلما رغبت في ذلك أو كلما إقتضت ذلك الضرورة وقاية من كل سلوك قد يخل بقو 

 دون قصد.

 مجلس املنافسة استشارة املبحث الثاني:  األشخاص املؤهلة لطلب 

من مجلس املنافسة دون غيرها في الفصل    ستشارةأورد املشرع الجزائري األشخاص التي لها الحق في طلب ال      

املواد   في  الثالث  الباب  من  رقم    38و  36،  35الثاني  األمر  و   03-03من  كلما  املعدل  أو  ذلك  في  رغبت  كلما  املتمم 

ل باملنافسة دون قصد، ويمكن حصر األشخاص املؤهلة لطلب 
ّ
إقتضت ذلك الضرورة وقاية من كل سلوك قد يخ

) املطلب   املنافسة  ( واملؤسسات بمفهوم قانون  ) املطلب األول  السلطات  أهم صنفين:   في  املنافسة  رأي مجلس 

 الثاني (.
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 من طرف السلطات   ستشارةطلب ال املطلب األول:  

السامية          الهيئة  بإعتباره  املنافسة  مجلس  رأي  تطلب  أن  الكالسيكي  بمفهومها  العامة  السلطات  يمكن 

األمر   تعلق  إذا  لسيما  باملنافسة  عالقة  لها  التي  والقضايا  باملواضيع  أو   باملنافسة  األمر  تعلق  إذا  للمنافسة 

ة بغية اإلستئناس برأي املجلس أو ألن القانون يفرض هذا اإلجراء حتى ُيعد صحيحا ل  باملسائل اإلقتصادية واملالي

السلطة   وكذا   ) األول  الفرع   ( التشريع  وظيفة  تمارس  التي  السلطة  هنا  ونقصد  مشروعيته،  في  املساس  يمكن 

 القضائية بمناسبة القضايا التي تعالجها في هذا اإلطار ) الفرع الثاني (.

 من طرف هيئة التشريع  ستشارة طلب ال   الفرع األول:

بما أن السلطة التنفيذية أصبحت تقحم نفسها في هذا اإلطار ) أول ( خاصة ما تعلق منها بسن القوانين بطريق       

املسائل   في  املنافسة  مجلس  رأي  بطلب  يلزمها  القانون  فإن  التنظيمية  النصوص  يخص  فيما  وكذلك  األوامر 

 إن كان في األصل هي من إختصاص السلطة التشريعية  ) ثانيا (. املتعلقة باملنافسة، و 

 أول: السلطة التنفيذية

أن          له  كما  إختصاصه  ميدان  تدخل ضمن  التي  القضايا  في  املنافسة  مجلس  رأي  تطلب  أن  الحكومة  يمكن 

ملعدل واملتمم:" يبدي مجلس  ا  03-03فقرة أولى من األمر رقم    35يقترح عليها بناء على طلبها عمال بنص املادة رقم  

املنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط باملنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل إقتراح في مجالت املنافسة  

قانون املنافسة وجوب األخذ برأي مجلس املنافسة بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية ذات  ألزم  "، وقد  

 من نفس األمر.  36هة التي تتخذ هذه التدابير بموجب نص املادة رقم الصلة باملنافسة بغض النظر عن الج

املعدل واملتمم نفسه بالرغم    03-03مجلس املنافسة بمناسبة صدور األمر  رقم    استشارة ولكن عمليا، لم يتم       

املادة رقم   إمكانية األخذ برأي مجلس    06-95فقرة أولى من األمر رقم    19من أن  آنذاك كان ينص على   ) ) امللغى 

باملنافسة  يتعلق  تنظيمي  أو  تشريعي  نص  مشروع  كل  حول  ر 16املنافسة  الحكومة  تطلب  لم  كما  مجلس  ،  أي 

رقم   التنفيذي  املرسوم  بخصوص  وسيره  241-11املنافسة  املنافسة  مجلس  لتنظيم  املرسوم    17املحدد  وكذا 

وهو    18املتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها   242-11التنفيذي رقم  

رقم   املادة  نص  أّن  من  بالرغم  التسبيب  خالل  من  يظهر  بوجوب    36ما  ويفيد  واضح  مجلس    استشارة املذكور 

 املنافسة عندما يتعلق األمر بنص تنظيمي يتعلق باملنافسة.

  كانت تلزم الحكومة   12-08بموجب تعديل القانون رقم    03-03من األمر رقم    5هذا، زيادة على أن املادة رقم        

ذات    استشارةعلى ضرورة   الدولة  تعتبرها  التي  والخدمات  السلع  أسعار  تقنين  بمناسبة  املنافسة وجوبا  مجلس 

طابع إستراتيجي ) مع اإلشارة إلى أن القانون والتنظيم لم يحددا ما هي السلع والخدمات ذات الطابع اإلستراتيجي (  

-10من القانون رقم    4بموجب املادة رقم  و   ،سعار أو لتحديدهاباإلضافة إلى التدابير اإلستثنائية في حال إرتفاع األ 

اإلجراءات املتخذة    مجلس املنافسة من إبداء رأيه في  تم إقصاءو   03-03من األمر رقم    5تم تعديل املادة رقم    05

ضبط أجل  من  الحكومة  طرف  األسعار    من  حرية  مبدأ  لتقييد  الحرية  واسع  للتنظيم  يكون  وبهذا  األسعار، 

 .  لعناء طلب رأي مجلس املنافسة دون اإلكثار  بتحديدها أو تسقيفها كيفما شاء
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 ثانيا: السلطة التشريعية 

كل مشروع نص  املعّدل واملتمم على أنه:" يستشار مجلس املنافسة في    03-03من األمر رقم    36تنص املادة رقم       

 تشريعي ... له صلة باملنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لسيما: 

 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم،  -

 وضع رسوم حصرية في بعض املناطق والنشاطات،  -

 فرض شروط خاصة ملمارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات، -

 ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع ".تحديد  -

ه يتعين على السلطة التشريعية أي البرملان بغرفتيه أن يستشير مجلس       
ّ
بأن فمن خالل نص هذه املادة يتضح 

بها   صلة  له  أو  املنافسة  بقانون  يتعلق  القانون  إقتراح  فيها  يكون  التي  الحالت  في  الوجوب  سبيل  على  املنافسة 

ص إذا كان يرمي إلى املساس بحرية املنافسة مهما كانت طبيعة السوق املعني، وينبغي أن يذكر  لسيما على الخصو 

 هذا اإلجراء عند تسبيب القانون ويبقى للسلطة التشريعية كامل الحرية في األخذ برأي مجلس املنافسة من عدمه.  

-03املنافسة بمناسبة تعديل األمر رقم  مجلس    استشارةونشير مرة أخرى إلى أن السلطة التشريعية لم تلتزم ب     

القانون رقم    03 القانون رقم    12-08بموجب  القانون    05-10وكذا  بالرغم من أهمية هذا اإلجراء ووجوبه بنص 

 وهي الحالة التي لم يوضح فيها املشرع األثر القانوني الذي يترتب عند تخلف هذا اإلجراء.

 طة القضائية من طرف السل ستشارةالفرع الثاني: طلب ال 

رقم        املادة  رقم    38منحت  األمر  حق    03-03من  القضائية  للسلطة  املنافسة  بقانون  واملتعلق  واملتمم  املعدل 

التي لها صلة باملنافسة، حيث نصت على أنه:" يمكن أن    نافسة إذا تعلق األمر  بالقضايامجلس امل  استشارةطلب  

تطلب الجهات القضائية رأي مجلس املنافسة فيما يخص معالجة القضايا املتصلة باملمارسات املقيدة للمنافسة  

املجلس قد   إذا كان  إل  إل بعد إجراءات اإلستماع الحضوري،  رأيه  يبدي  كما هو محدد بموجب هذا األمر، ول 

 ضية املعنية. درس الق

بالوقائع       الصلة  ذات  التحقيق  تقارير  أو  املحاضر  طلبه،  على  بناء  املنافسة  مجلس  القضائية  الجهات  تبلغ 

 ". املرفوعة إليه 

وبالتالي فإنه يمكن الجهات القضائية حسب هذه املادة أن تطلب رأي مجلس املنافسة سواء بالنسبة للقضاء       

الناتجة عن هذه   نتيجة األضرار  التعويضات  بشأن  أو  للمنافسة  املقيدة  باملمارسات  األمر  تعلق  في حال  العادي 

بالقضية حضوري  19املمارسات  املعنية  أن يستمع لألطراف  األمر    ا، أوعلى  تعلق  في حال  اإلداري  للقضاء  بالنسبة 

بإشكالت بخصوص رفض الترخيص بالتجميع اإلقتصادي وإن كان لم يسبق ملجلس املنافسة الجزائري أن أبدى  

برأي   األخذ  في  التقديرية  السلطة  املنافسة  مجلس  رأي  طلبت  التي  القضائية  للجهة  ويبقى  الخصوص،  بهذا  رأيا 

 عدمه. مجلس املنافسة من 

إذا        إختصاصه  إطار  في  القضائية  السلطة  على  يقترح  أن  املنافسة  مجلس  يمكن  فإنه  هذا  من    ارتأى واألكثر 

 03-03فقرة أولى من األمر  رقم    34ضرورة لذلك بناء على سلطة إبداء الرأي الذاتي املنصوص عليها في املادة رقم  
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إتخ بسلطة  املنافسة  مجلس  يتمتع  واملتمم:"  وضمان  املعدل  تشجيع  بهدف   ... الرأي  وإبداء  واإلقتراح  القرار  اذ 

 الضبط الفّعال للسوق ". 

ويستثنى من هذا الحق الجهات القضائية الجزائية بإستثناء الحالت املتعلقة باإلختصاص عندما يقع اإلشكال       

املمارسا القانوني للوقائع، كون هذا األخير لم يعد مختصا بالنظر في  التكييف  ت املقيدة للمنافسة والتجميع  في 

إختصاص   من  أصبحت  وإنما  الترخيص  أصحابه بشروط  يلتزم  لم  الذي  أو  به  املرخص  غير  املفرط  اإلقتصادي 

 . 2003مجلس املنافسة حصرا منذ سنة 

هذا، وقد حرص املشرع الجزائري على تعزيز العالقة بين مجلس املنافسة والسلطات القضائية بهدف ضمان          

املحاضر  حري املعلومات،  تبادل  بينهما وكذا  املتبادل  التنسيق  املنافسة من خالل  املنافسة ومواجهة مخالفات  ة 

 املعدل واملتمم.  03-03من األمر رقم  70،  2فقرة  65، 49والتقارير ذات الصلة باملنافسة من خالل املواد 

 من طرف املؤسسات  ستشارة املطلب الثاني: طلب ال 

املعدل واملتمم إذ يدخل ضمن مجالها كل شخص طبيعي   03-03للمؤسسة مفهوم خاص في أحكام األمر رقم       

ما نصت على ذلك   أو اإلستيراد بحسب  التوزيع، الخدمات  أيا كانت طبيعته يمارس نشاطات اإلنتاج،  أو معنوي 

، ويدخل  20مصطلح بـ " العون اإلقتصادي "يطلق عليها    06-95من نفس األمر بعد أن كان األمر رقم    3املادة رقم  

  ( املالية واإلقتصادية  الهيئات   ) األول  الفرع   ( املحلية  الجماعات  اإلطار  في هذا  للمؤسسة  الواسع  املفهوم  ضمن 

 الفرع الثاني ( و الجمعيات ) الفرع الثالث (.

   الفرع األول: الجماعات املحلية 

لجغرافية املحددة التي تمارس نشاطها بواسطة سكانها أو منتخبيهم تحت  الجماعات املحلية هي تلك املنطقة ا      

 طبعا في حدود نطاقها الجغرافي. 22والولية  21إشراف ورقابة الحكومة املركزية ممثلة في البلدية 

للجماعات   واملتمماملعدل  03-03من األمر رقم  2فقرة   35بموجب املادة رقم نح قانون املنافسة الجزائري وقد م     

يشتبه في  ممارسة تدبير من شأنه ترقية املنافسة أو بشأن أي مجلس املنافسة عن أي   طلب رأيية الحق في اإلقليم

عن طريق اإلخطار على أن تقدم عناصر إثبات مقنعة بما   مقيدة للمنافسة تقع داخل إقليم الولية أو البلديةأنها 

لرئيس املجلس الشعبي البلدي أن يحقق في هذا اإلطار بناء على الصالحيات  فيه الكفاية، واألكثر من هذا يمكن  

، ذلك أن هاته األخيرة قد تتأثر سلبا من هاته املمارسات سيما  23املمنوحة له قانونا بصفته ضابط شرطة قضائية 

لة وبصفة خاصة في  إذا تعلق األمر باإلتفاق املحظور أو التعسف في الوضع املهيمن فهي املساهم املباشر مع الدو 

املعيش ي   اإلطار  على  الحفاظ  وكذا  واألمن  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  والتنمية  اإلقليم  وتهيئة  إدارة 

من جهة ، ومن جهة أخرى فيما تعلق   25و بالحفاظ على املال العام من كافة أشكال الفساد  24للمواطنين وتحسينه 

األعما  تدخل ضمن  التي  اإلدارية  الجماعات  بالعقود  في  ممثلة  العامة  اإلدارة  بها  تقوم  التي  اإلتفاقية  القانونية  ل 

فهي   وبالتالي  عرض  أفضل  يقدم  الذي  للعارض  العمومية  الصفقة  بمنح  األخيرة  هاته  تختص  حيث  املحلية، 

  موضوع يسمح لها بالكشف عن املمارسات املقيدة للمنافسة املنفذة وذلك في مرحلة تقييم العروض التي تسبق 

الصفقة  منح  ومباشر    26مرحلة  تأثير سلبي  لها  املصطنعة  فاملنافسة  املزايدات،  أو  باملناقصات  األمر  تعلق  سواء 
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على السوق وتكون البلدية والولية املتضرر األكبر منها عندما تكون الطرف املتعاقد في مواجهة املتعاقدين معها أو  

 املتعاقدين املحتملين. 

ا       آداء  يبقى  نادرا جدا ألسباب عديدة ومتنوعة كذلك  ومع ذلك  الصالحية  إستعمال هذه  في  املحلية  لجماعات 

التي رغم تفعيل هاته الصالحية تبقى دون املستوى املطلوب ولهذا    27الحال بالنسبة للجماعات املحلية الفرنسية 

ه الصالحية لتطوير تساءلت سلطة املنافسة الفرنسية عن سبب عدم مساهمة الجماعات املحلية في اللجوء لهذ

 . 28والرقي باملنافسة لسيما في أسواق األشغال العمومية والتي تدخل فيها كمشتري 

 الفرع الثاني: الهيئات املالية واإلقتصادية

اإلقتصادية       بالهيئات  وكذا    يقصد  واملالي  اإلقتصادي  املجالين  في  القطاعية  الضبط  مجموع سلطات  واملالية 

املشرع   خول  وقد  خاص،  أو  عمومي  رأسمال  ذات  كانت  سواء   ) املالية  واملؤسسات  البنوك   ( املالية  املؤسسات 

حق  الجزا الهيئات  لهاته  ف  استشارةئري  للمنافسة  املقيدة  باملمارسات  يتعلق  فيما  املنافسة  القطاعين  مجلس  ي 

املعدل واملتمم حين نصت على أنه:"    03-03من األمر رقم    2فقرة    35بموجب نص املادة رقم    املالي واإلقتصادي

 وُيمكن أن تستشيره أيضا في املواضيع نفسها ... الهيئات اإلقتصادية واملالية ... ". 

القط     الضبط  بسلطات  املنافسة  مجلس  عالقة  الجزائري  املشرع  وضح  تنسيق  وقد  عالقة  أنها  على  اعية 

املعدل واملتمم:" عندما ترفع قضية    03-03من األمر رقم    39وتعاون فيما بينهما، وهو ما جاء في نص املادة رقم  

أمام مجلس املنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن إختصاص سلطة ضبط فإن املجلس يرسل فورا نسخة  

 ( يوما. 30لرأي في مدة أقصاها ثالثون ) من امللف إلى سلطة الضبط املعنية إلبداء ا

 ".وتبادل املعلومات مع سلطات الضبطيقوم مجلس املنافسة في إطار مهامه بتوطيد عالقات التعاون والتشاور     

القطاعية ومجلس           التضارب بين إختصاص سلطات الضبط  وبهذا يكون املشرع الجزائري قد حسم مسألة 

سلط جعل  بحيث  بإعتبارها  املنافسة  املنافسة  مجلس  إلختصاصات  تكميلي  بدور  تقوم  القطاعية  الضبط  ات 

 األدرى بشؤون القطاع الذي تشرف عليه. 

لسنة         املنافسة  ملجلس  النشاط  برنامج  إطار  وفي  التشاور    2017عمليا،  التعاون،  عالقات  لتطوير  الهادف 

القط من األمر رقم    50و  39اعية تطبيقا للمادتين رقم  وتبادل املعلومات بين مجلس املنافسة وسلطات الضبط 

 املعدل واملتمم نظم مجلس املنافسة الجزائري ثالثة إجتماعات عمل مع ثالث سلطات ضبط قطاعية:  03-03

 ،24/10/2017بتاريخ  ( ARPCE )سلطة ضبط البريد واملواصالت   •

ــــــاز  •  ،15/10/2017، بتاريخ ( CREG )سلطة ضبط الكهرباء والغــ

 . 13/11/2017بتاريـخ  ( A R H )سلطة ضبط املحروقـــــــــــــــات  •

وعلى ضوء هذه اإلجتماعات والنقاشات إقترح مجلس املنافسة على سلطات الضبط القطاعية إبرام إتفاقيات       

الهيئا وبين هذه  بينه  فيما  برنامج  تعاون  وتنفيذ  إعداد  أجل  التعاون من  منهم وكذا  كل  إختصاص  في مجالت  ت 

تفوضها   التي  واملهام  الدور  السوق،  تنظيم  ملناقشة  وطنية  ندوات  لتنظيم  باإلضافة  املنافسة،  لقواعد  املطابقة 

 .29الدولة لكل جهة ضبط 
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 الفرع الثالث: الجمعيات 

إن مؤسسات املجتمع املدني هي مجموع مؤسسات تطوعية تعبر عن إرادة الشعب ومصالحه عموما، إذ تعتبر       

ويتحقق على طريقها   إدارة شؤونه  في  املجتمع  يشارك من خاللها  التي  الشرعية  القنوات  أهم  إحدى  األخيرة  هاته 

ن أبرز املؤسسات التي تنشط في املجتمع  التناغم بين أفراده وبينهم وبين السلطات العمومية، وتعد الجمعيات م

للكافة   إحترامها وكفالتها  العمل على  العامة والواجب  بين حقوق اإلنسان  تكوينها من  في  الحق  يعتبر  املدني والتي 

 .30والعمل على ترقيتها 

رقم       املادة  نص  إلى  رقم    02وبالرجوع  القانون  بالجمعيات   06-12من  الجمع  31املتعلق  املشرع  على  يعرف  يات 

ملدة  تعاقدي  أساس  على  معنويين  و/أو  طبيعيين  أشخاص  تجمع  القانون  هذا  مفهوم  في  الجمعية  تعتبر  أنها:" 

 محددة أو غير محددة.

األنشطة       ترقية  أجل  من  مربح  غير  ولغرض  تطوعا  ووسائلهم  معارفهم  تسخير  في  األشخاص  هؤلء  ويشترك 

واإلجتم املنهي  املجال  في  لسيما  والخيري  وتشجيعها  والبيئي  والرياض ي  والثقافي  والتربوي  والديني  والعلمي  اعي 

واإلنساني "، في حين إعتبر املشرع الفرنس ي الجمعية هي عبارة عن عقد مبرم بين شخصين أو أكثر من أجل تحقيق  

 .32هدف غير ربحي

املتفق عليه أن الجمعية هي عمل تطوعي ل يهدف لتحقيق أهداف ربحية، فإن أهداف الجمعية        وإذا كان من 

املصالح   عن  للدفاع  تسعى  التي  الجمعيات  فمنها  من جمعية ألخرى  تختلف  األساس ي  قانونها  في  عليها  املنصوص 

 .) ثانيا ( اع عن املهنييندفومنها تلك التي تتطلع لل ) أول ( املشتركة لجمهور املستهلكين 

 أول: جمعيات حماية املستهلكين

  املتعلق بالجمعيات سيما منها جمعيات حماية املستهلك إلى جانب إختصاصاتها   06-12لقد إعترف القانون رقم       

في ميدان تطبيق قواعد حماية املستهلك حمايته أيضا من املمارسات املقيدة للمنافسة على إعتبار أن املستهلك  

هو املعني الحقيقي بالدرجة األولى من العملية التنافسية بما توفره له من حق اإلختيار الحر بين عدد من السلع 

تحسين والرفع من القدرة الشرائية للمستهلك فهي    والخدمات، وبما تحققه من خفض لألسعار التي تساعد على

 .33تسعى دائما لتطوير املستوى املعيش ي لألفراد وتحسين نوعية الحياة لهم 

غير أن ذات    34وبالرغم من أن جمعيات الدفاع عن املستهلك ل تعتبر من األشخاص الفاعلة في قانون املنافسة      

بناء على  أو طلب رأيه  عن طريق إخطار مجلس املنافسة    35هاته املمارسات القانون منحها حق املشاركة في محاربة  

هو   املنافسة  من  الهدف  أن  ذلك  للمستهلكين،  املشتركة  املصالح  عن  الدفاع  دور  تلعب  فهي  املستهلكين  شكاوى 

طر  عن  ذلك  كان  ولو  باملستهلكين  آثارها  في  تتعلق  املنافسة  قانون  أحكام  وكل  العمالء  ولء  من  غير  التأكد  يق 

 .36مباشر 

جمعية    51وبالرغم من التواجد الكثيف لجمعيات حماية املستهلك في الجزائر والتي يفوق تعدادها أكثر من         

ومحيطه   املستهلك  وإرشاد  لحماية  الوطنية  الجمعية  أشهرها  ومحلية  جهوية  وطنية،  جمعيات    APOCEمابين 

هاته الجمعيات محتشما نوعا ما ل يرقى لرضا املستهلك، فقد    ، يبقى آداء37حسب املوقع الرسمي لوزارة التجارة 
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ذلك   ولعل  أجلها،  من  أنشئت  التي  األهداف  يحقق  تلعب دورها بشكل  ل  الجمعيات  أن  العملية  املمارسة  أثبتت 

هة  يعود إلى الصعوبات التي تصادفها في سبيل القيام بمهامها مثل نقص اإلمكانيات املادية التي تتوفر عليها من ج 

ومغز  أبعاد  فهم  على  القدرة  وعدم  الخبرة  أخر وضعف  جهة  من  املحظورة  املمارسات  الصعوبات 38ى ى  حتى  أو   ،

 ة. والعراقيل التي تتسبب فيها السلطات التي تحول دون تحقيق األهداف املرجوّ 

 ثانيا: الجمعيات النقابية واملهنية

 35الفقهاء والباحثون حول تحديد مفهوم الجمعيات النقابية واملهنية املنصوص عليها في املادة رقم    إختلف     

رقم    2فقرة   األمر  اإلخطار    03-03من  تقديم  في  الحق  منحها  التي  املنافسة  بقانون  واملتعلق  واملتمم  املعدل 

من  استشارة و  والتي  فيها  تنشط  التي  في حدود صالحياتها  املنافسة  من  مجلس  فمنهم  اإلعتماد على أساسها،  لها  ح 

األعضاء   مصالح  عن  الدفاع  أجل  من  أساسا  أنشئت  أكثر  أو  مهنة  تضم  العمال  من  جماعة  أنها:"  على  عرفها 

 .39ورعايتهم من الناحية اإلقتصادية التي ترتبط بأعمالهم اليومية"

العمل        ميادين  جميع  وتشمل  والتأثير  والقوة  العدد  حيث  من  أنها:" جماعات ضاغطة  على  عرفها  من  وهناك 

واإلجتماعية   اإلقتصادية  املصالح  تأمين  على  مبدئيا  دورها  وينصب  الحرة  واملهن  والزراعي  والتجاري  الصناعي 

 .40ألعضائها ولها تأثير في عملية إتخاذ قرارات الدولة"

الرسمية    وقد      اإلحصائيات  والنقابي حسب  املنهي  الطابع  ذات  الجمعيات  عدد  الصبغة   192بلغ  ذات  جمعية 

النشاط الفالحي من    3013الوطنية و أبرز هذه الجمعيات هي جمعيات فالحية حيث يعتبر  جمعية محلية، ومن 

في املج  التي تنشط  تلك  إلى  الوطني بصفة عامة إضافة  الحيوية لإلقتصاد  كلها  املصادر  تندرج  الت األخرى والتي 

ضمن النشاطات التي تخضع لقانون املنافسة، ورغم هذا الكم الهائل من الجمعيات من هذا النوع إل أن أمانة  

املنافسة   تمجلس  اإلخطارات    إل   سجل لم  من  جدا  ضئيلة  الرأي    أعداد  هاتـه  وطلبات  طـرف  من  املقدمة 

 الجمعيـات. 

 خاتمة:

  لتفادي كل يولي أهمية قصوى  قناعة منه بأن الوقاية خير من العالج  وبهذا يمكن أن نقول بأن املشرع الجزائري       

املمارسات املقيدة للمنافسة وكذا التجميع اإلقتصادي املفرط غير املرخص به من خالل تشريع الرقابة املسبقة  

سلبا  فيها  تمس أو تؤثر  قد  خاصة في الحالت التي  لقيام بها  ملجلس املنافسة على املمارسات التي تنوي املؤسسات ا

ل يكون لها تأثير    فتطلب رأي مجلس املنافسة الذي إما يعطيها الضوء األخضر ملباشرتها حين   على حرية املنافسة 

يقترح   الحالة  املنافسة وفي هذه  املعني كونه مخالفة لتشريع  أن يحذرها من السلوك  أو  املنافسة  على  سلبي على 

املعني قدرتهااملؤسسة  تعزيز   شأنها  من  بدائل  بالطلب  فيهالتنافسية    ة  تنشط  الذي  السوق  للطرف في  ويبقى   ،

 أو بعدم األخذ به.الذي طلب الرأي كامل الحرية في األخذ برأي املجلس 

إلى      باإلضافة  املنافسة    أن   هذا،  مجلس  إشراك  يضمن  املنافسة  املجال  قانون  هذا  في  الخبير  كل  بصفته  في 

بطلب رأي   أو التي لها صالحية التنظيم  من خالل إلزام الهيئة املشّرعةتشريع أو تنظيم يتعلق أو له صلة باملنافسة 
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القانوني النص  تسبيب  في  إدراجة  وضرورة  املنافسة  املعمول  هو  و   مجلس  لداإلجراء  املنافسة  به  تشريعات  ى 

 بلغت أشواطا لبأس بها في هذا اإلطار. التي خاصة منها   املقارنة

  فقد سجلنا بعض الهفوات بنوعيها    ستشارةبموضوع ال إلحاطة  مجهود ل  املشرع الجزائري  ورغم بذلومع ذلك،         

 ة لسيما منا مايتعلق بـ:الوقائي لقيام بوظيفتهتعزيز  دور مجلس املنافسة من أجل ا تي من شأنها ال

رقم   - األمر  يمنح  واملتمم  03-03لم  طلب  سلطا  املعدل  حق  القطاعية  الضبط  مجلس    استشارةت 

 نشملها مع الهيئات املالية واإلقتصادية،املنافسة مباشرة بالرغم من أهمية املوضوع ما جعلنا 

مجلس املنافسة، ما يحرم األخير من تمويل    استشارةلم يفرض القانون حقوق أو رسوم في مقابل منح   -

   ،نفسه ذاتيا دون حتى ل يكون عبئا  على خزينة الدولة

دم تكليف مجلس بعلم يحدد قانون املنافسة مدة زمنية محددة للرد على طلبات الرأي وإن كان مبررا   -

املجلس،  املنافسة آراء  نوعية  على  املشرع  من  حرصا  والطلبات  القضايا  تراكم  حال  جهة    في  من  فإنه 

 ،ل مصالح املؤسسات يعطآخرى يتعارض مع النشاطات اإلقتصادية التي  تحتمل التأخير وبالتالي ت

م - رأي  بطلب  إجراءات خاصة  باملنافسة  الخاص  التنظيم  ول  التشريع  يحدد  وبالتالي لم  املنافسة  جلس 

ال  طلب  يتم  األصل    ستشارةعمليا  أن  حين  في  القمعية،  اإلجراءات  كونها  بإتباع  اإلجراءات  تختلف  أن 

 تختلف من حيث املوضوع والهدف،

مثال ل    في بعض الحالت  لطول وتعقيد اإلجراءات حصر حق طلب الرأي في أشخاص محددة ما يؤدي   -

التي    جمعيات حماية املستهلكلوساطة    وبالتالي يلجأ  مباشرة  يمكن املستهلك طلب رأي مجلس املنافسة 

املجلس رأي  تطلب  معيشة  بدورها  وتحسين  خدمة  هو  املنافسة  قانون  تشريع  هدف  أن  من  بالرغم   ،

 املستهلك وهو ما تضمنه املادة األولى من قانون املنافسة، 

اإلجراءات التي تتخذها الحكومة في شأن حرية األسعار وهو ما  افسة تدريجيا من  تم إقصاء مجلس املن -

من األمر رقم   3فقرة    5، بالضبط نتحدث عن املادة رقم  املجلس  استشارة يظهر جليا من خالل إستبعاد 

اإللزام    03-03 على سبيل  يتعين  كاين  األسعار  املجلس  استشارةحين  بحرية  باملساس  األمر  تعلق  ،  إذا 

 ،03-03املعدل واملتمم لألمر رقم   05-10من القانون رقم  4لكن ألغي هذا اإلجراء بموجب املادة رقم و 

التشريعية   - بالنصوص  األمر   يتعلق  عندما  املنافسة  مجلس  تستشير  ل  التشريع  هيئة  فإن  عمليا، 

املجلس بخصوصه وكذلك بالنسبة للتعديالت    استشارة لم تتم    03-03والتنظيمية بدليل أن األمر  رقم  

الذي يترتب عن عدم   لس في الحالت  املج  استشارة الطارئة عليه، كما أن املشرع لم يبّين األثر القانون 

 التي يجب أن يستشار فيها املجلس،

ببعض        نخرج  اإلستشاري التي    اإلقتراحاتوعليه،  املنافسة  مجلس  دور  تفعيل  شأنها  النقاط    من  في  نلخصها 

 اآلتية:
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خدمات    - من  اإلستفادة  مقابل  في  رسوم  املنافسة    استشارةفرض  املالية  مجلس  الذمة  تدعيم  أجل  من 

 للمجلس،

 ي، للرد على طلبات الرأومعقولة مجلس املنافسة بمدة زمنية محددة تقييد   -

   بما يتناسب وخصوصيتها، عن طريق التنظيم ستشارة إجراءات خاصة بطلبات ال  ينبغي وضع -

، يترتب عن هذا الحكم إمكانية طلب رأي مجلس  من النظام العام اإلقتصادي إن أحكام مجلس املنافسة هي  -

   من دون حصرها في أشخاص محددة على سبيل الحصر،املنافسة من أي طرف كان  

مجلس املنافسة في الحالت الوجوبية من أجل ضمان تفعيل   استشارةتحديد األثر القانوني املترتب عن عدم  -

   هذا اإلجراء.

 قائمة املصادر واملراجع 

 باللغة العربيةأول: 

 النصوص القانونية والتنظيمية-1

 النصوص القانونية-أ

 . ة املعدل واملتمماملتضمن قانون اإلجراءات الجزائي 1966جوان  08املؤرخ في  155-66األمر رقم  -

رقم   - في    06-95األمر  عدد    1995جانفي    25املؤرخ  ر  ج.   ( باملنافسـة  في    9يتعلق  مؤرخة   1995فيفري    22( 

 (. )ملغى

) ج. ر عدد    2003جويلية    19املؤرخ في    03-03األمر رقم   -  2003جويلية    20( مؤرخة في    43يتعلق باملنافسة 

، 2003ر  أكتوب  26( مؤرخة في    64) ج. ر عدد    2003أكتوبر    25املؤرخ في    12-03املصادق عليه بالقانون رقم  

 . املعدل واملتمـم

 . ملعدل واملتمماملتعلق بقانون البلدية ا 2011يونيو  22املؤرخ في  10-11القانون رقم  -

جانفي  15الصادرة بتاريــخ (  02عدد  ر .ج) املتعلق بالجمعيات،  2012جانفي  12املؤرخ في  06-12القانون رقم  -

2012 . 

فبراير    29مؤرخة في  (    12عدد    ر.  ج)  املتعلق بقانون الولية،    2012فبراير    21املؤرخ في    07-12القانون رقم   -

2012 . 

 النصوص التنظيمية -ب

  58عدد    ر .  ج)  واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية،    2010أكتوبر    07املؤرخ في    236-10املرسوم الرئاس ي رقم    -

 .2010أكتوبر  07مؤرخة في ( 

 

املحدد لتنظيم مجلس املنافسة وسيره ) ج. ر عدد    2011جويلية    10املؤرخ في    241-11املرسوم التنفيذي رقم   -

 .2011جويلية  13( مؤرخة في  39

يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد   2011جويلية    10املؤرخ في    242-11ملرسوم التنفيذي رقم  ا -

 . 2011جويلية  13( مؤرخة في  39مضمونها وكذا كيفيات إعدادها ) ج. ر عدد 
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 الكتب  -2

 .، الجزائر1989في اإلدارة الجزائرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط  أحمد بوضياف، الهيئات اإلستشارية -

 . سيد حسن محمود، الحركة النقابية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ب.س.ن -

 املذكرات الجامعية  -3

بن لحرش نوال، جمعيات حماية املستهلكين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستير، فرع التنظيم اإلقتصادي،     -

 .2013، كلية الحقوق، 1جامعة قسنطينة 

القانون فرع:   - في  املاجيستير  لنيل شهادة  في ضبط السوق، مذكرة  املنافسة  خمايلية سمير، عن سلطة مجلس 

الدولة، جامعة مولو  املناقشة:  تحّولت  تاريخ  وزو،  تيزي  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  معمري،  أكتوبر    13د 

2013 . 

والعلوم   - الحقوق  كلية  املاجيستير،  شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  اإلقتصادي،  الضبط  وظائف  مجامعية،  زهرة 

 .2015، بن عكنون، 1السياسية، جامعة الجزائر 

 املقالت  -4

جمعية    - دور  املصطفى،  للعلوم سامر  دمشق  جامعة  مجلة  املستهلكين،  لدى  الوعي  خلق  في  املستهلك  حماية 

 .2013، العدد الثاني، دمشق، 29اإلقتصادية والقانونية، املجلد 

ملجلس املنافسة، مجلة الصدى للدراسات القانونية    قلواز فاطمة الزهراء و رباحي أحمد، الوظيفة اإلستشارية  -

 . 2022، مارس 01، العدد 04والسياسية، املجلد 

 .2002، الجزائر، 23كتو محمد الشريف، حماية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، مجلة إدارة، عدد  -

، مجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، لكحل عائشة، القيمة القانونية ملجلس املنافسة في املجال اإلستشاري   -

 .2014جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق، بسكرة، 

 .1994أحمد الدياموني، املشورة اإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، العدد األول،   مصطفى -

جامعة    - واإلدارية،  القانونية  العلوم  مجلة  املستهلك،  في حماية  الجمعيات  دور  الهواري،  بلعباس،  هامل  سيدي 

 .2005الجزائر، 

 الوثائق  -5

 .1998التقرير السنوي ملجلس املنافسة سنة   -

لسنة   - الجزائري  املنافسة  ملجلس  السنوي  خالل    2020التقرير  املنافسة  مجلس  لنشاطات  حوصلة  املتضمن 

 .2021، جانفي 2019-2013سنوات 
 

 ثانيا: باللغة الفرنسية 

1-les  Ouvrages 

- CABANES Christophe, NEVEU Beniot, Droit de la concurrence dans les contrats 

publics, édition LE MONITEUR, Paris, 2008. 

- GALENE René, Droit de la concurrence Appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, 

litec, Paris, 1995. 

- Jean Daniel REYNAUD, Les syndicats en France, Edition du Seuil, T 1, 1975. 
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2- site d’internet 

- www.asjp.dz 

www.conseildelaconcurrence.dz - 

- www.joradp.dz  

-  www.commerce.gov.dz .                                                                 

- www.conseil-concurrence.fr. 

 

 
 
رقم    1 في    03-03األمر  عدد    2003يوليو    19املؤرخ  رسمية  جريدة  املنافسة،  بقانون  بتاريخ    43املتعلق    2003جويلية  20الصادرة 

 املعدل واملتمم.
 . 6، ص 1998أنظر التقرير السنوي ملجلس املنافسة سنة  2
تحّولت    3 فرع:  القانون  في  املاجيستير  شهادة  لنيل  مذكرة  السوق،  في ضبط  املنافسة  مجلس  عن سلطة  الدولة، خمايلية سمير، 

 . 34، ص 2013أكتوبر  13جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، تاريخ املناقشة: 
 ) ملغى (. 1995فيفري  22( مؤرخة في  9يتعلق باملنافسة ) ج. ر عدد  1995جانفي   25املؤرخ في  06-95األمر رقم  4
مقدمة لنيل شهادة املاجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  زهرة مجامعية، وظائف الضبط اإلقتصادي، مذكرة  5

 .39، ص 2015، بن عكنون، 1الجزائر 
 .7، ص 1994أحمد الدياموني، املشورة اإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، العدد األول،  مصطفى 6
 .84، الجزائر، ص 1989ة للكتاب، ط أحمد بوضياف، الهيئات اإلستشارية في اإلدارة الجزائرية، املؤسسة الوطني  7
 . 41، ص مرجع سابق، سميرخمايلية  8
 .41نفس املرجع، ص  خمايلية سمير، 9

  .41، ص نفس املرجع خمايلية سمير، 10
محمد    11 جامعة  الثاني،  العدد  والحريات،  الحقوق  اإلستشاري، مجلة  املجال  في  املنافسة  ملجلس  القانونية  القيمة  عائشة،  لكحل 

 .14، ص 2014خيضر، كلية الحقوق، بسكرة، 
 .14نفس املرجع، ص  لكحل عائشة، 12
املنافسة، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، املجلد  قلواز فاطمة الزهراء و رباحي أحمد، الوظيفة اإلستشارية ملجلس    13

 .215، ص 2022، مارس 01، العدد 04
 . 35مرجع سابق، ص  خمايلية سمير، 14

 .14، ص مرجع سابق لكحل عائشة، 15
وحول  نصت:حيث    16 القوانين  ومشاريع  القوانين  إقتراح  حول  املنافسة  مجلس  التشريعية  الهيئة  تستشير  أن  يمكن  مسألة "  كل 

 . ترتبط باملنافسة "
  13( مؤرخة في    39املحدد لتنظيم مجلس املنافسة وسيره ) ج. ر عدد    1120جويلية    10املؤرخ في    241-11م  املرسوم التنفيذي رق  17

 .2011جويلية 
رقم    18 التنفيذي  في    242-11املرسوم  للمنافسة    2011جويلية    10املؤرخ  الرسمية  النشرة  إنشاء  وكذا  يتضمن  مضمونها  ويحدد 

 .2011جويلية  13( مؤرخة في  39كيفيات إعدادها ) ج. ر عدد 
 املعّدل واملتمم. 03-03من األمر رقم  48أنظر املادة رقم  19
 ) امللغى (. 06-95من األمر رقم  3أنظر املادة رقم  20
القانون رقم    21 نظر 

ٌ
في    10-11ا باألمر رقم    2011يونيو    22املؤرخ  البلدية املعدل واملتمم  بقانون    (   37عدد    ر   .ج )  ،  13-21املتعلق 

 . 2011يونيو  03مؤرخة في 
نظر القانون رقم  22
ٌ
 . 2012ر فبراي  29مؤرخة في  12املتعلق بقانون الولية، جريدة رسمية عدد  2012فبراير  21املؤرخ في  07-12ا

 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 1966يونيو  08املؤرخ في  155-66من األمر رقم  15انظر املادة رقم  23
 املتعلق بقانون البلدية. 10-11من القانون رقم  2فقرة  3انظر املادة رقم  24

http://www.conseildelaconcurrence.dz/
http://www.commerce.gov.dz/
http://www.conseil-concurrence.fr/
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نظر املادة رقم    25
ٌ
واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة   2010أكتوبر    07املؤرخ في    236-10من املرسوم الرئاس ي رقم    125ا

 . 2010أكتوبر   07مؤرخة في  58رسمية عدد 
26  CABANES Christophe, NEVEU Beniot, Droit de la concurrence dans les contrats publics, 

édition LE MONITEUR, Paris, 2008, p 141. 
الصادر بتاريخ    D-98-52، والقرار رقم  2005جوان    30الصادر عن مجلس املنافسة الفرنس ي بتاريخ    D-05-36انظر القرار رقم    27

 . concurrence.fr-www.conseil  ،1998جويلية  07

28  GALENE René, Droit de la concurrence Appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, litec, 

Paris, 1995, p30 . 
،  2019-2013املتضمن حوصلة لنشاطات مجلس املنافسة خالل سنوات    2020التقرير السنوي ملجلس املنافسة الجزائري لسنة    29

 . 21، ص 2021جانفي 
تنظيم اإلقتصادي،  جامعة قسنطينة  بن لحرش نوال، جمعيات حماية املستهلكين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستير، فرع ال  30

 . 10، ص  2013، كلية الحقوق، 1
 . 2012جانفي  15الصادرة بتاريــخ  02املتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد  2012جانفي   12املؤرخ في  06-12القانون رقم   31
 من قانون الجمعيات الفرنس ي: 31نصت املادة  32

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 

permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ». 
سامر املصطفى، دور جمعية حماية املستهلك في خلق الوعي لدى املستهلكين، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية،    33

 . 103، ص 2013، العدد الثاني، دمشق، 29املجلد  
نظر املادتين  34
ُ
 املعّدل واملتمم واملتعلق بقانون املنافسة.  03-03من األمر رقم رقم  3و  2ا

، ص  2005هواري، دور الجمعيات في حماية املستهلك، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر،  هامل ال  35

266 . 
رقم    36 املادة  رقم    1تنص  األمر  ممارسة    03-03من  تحديد شروط  إلى  األمر  هذا  يهدف  املنافسة:"  بقانون  واملتعلق  واملتمم  املعدل 

ك  وتفادي  السوق  في  اإلقتصادية  املنافسة  الفعالية  زيادة  قصد  اإلقتصادية،  التجميعات  ومراقبة  للمنافسة  مقّيدة  ممارسة  ل 

 وتحسين ظروف معيشة املستهلكين ". 
 املوقع الرسمي لوزارة التجارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  37

www.commerce.gov.dz                                                                                              
 .54، ص 2002، الجزائر، 23كتو محمد الشريف، حماية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، مجلة إدارة، عدد   38
 .3سيد حسن محمود، الحركة النقابية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ب.س.ن، ص  39

40 Jean Daniel REYNAUD, Les syndicats en France, Edition du Seuil, T 1, 1975, p73 . 

http://www.conseil-concurrence.fr/
http://www.commerce.gov.dz/
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 وتحفيزا ردعا ... السياسة التشريعية األوروبية إزاء الهجرة غير الشرعية املغاربية

European Legislative Policy on Maghreb Illegal Immigration 

...deterrence and stimulus  

  د/ لعوارم وهيبة

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 

 الجزائر برج بوعريريج 

 Email: laouaremouahiba@gmail.com  
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االستيطان  ملخص: في    إن  فيه  تتحكم  التي  هي  املناخ  عوامل  كانت  ولئن  البشرية،  التكتالت  هدف  يزال  كان وال 

 حركة البشر في العصر الحديث.  لتحديد العوامل مختلف القدم فقد تضافرت 

تنقل   تنظيم  في  دور  إقليمها  على  سيادتها  فرض  من  تستوجبه  وما  الحديث  شكلها  في  الدولة  لظهور  وكان 

فحرية التنقل داخل وخارج الدولة هو مبدأ اعترفت به كافة دساتير دول العالم وأقرته    ،من بلد آلخراألشخاص  

 املواثيق الدولية. 

هذا ما    ،لكن ومع األزمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية قيد هذا املبدأ ووضعت عدة شروط للحد منه     

ة خاصة على مستوى الدول املغاربية التي تعد من  ظاهرة الهجرة غير الشرعية في السنوات األخير   انتشارأدى إلى  

بعدم  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  على  املطلة  الدول  لتميز  ذلك  العالم  في  للمهاجرين  املصدرة  الدول  أكثر 

 الكبيرة في الثروة.  االقتصاديةالتجانس بينها بسب الفوارق  

 برشلونة.إتفاق مسار  ؛دول البنولكس ؛شانغن اتفاقية السرية؛  الهجرة   ؛هجرة غير شرعية : املفتاحية الكلمات 

*** 

Abstract: Settlement was and still is the goal of human agglomerations, and although 

climatic factors are the ones that control it in the past, various factors have combined to 

determine the movement of humans in the modern era. 

The emergence of the state in its modern form and the imposition of its sovereignty 

over its territory had a role in regulating the movement of people from one country to 

another. Freedom of movement within and outside the state is a principle recognized by 

all the constitutions of the countries of the world and approved by international 

conventions. 

However, with the economic, social and cultural crises, this principle has been 

restricted and several conditions have been put in place to limit it. This has led to the 

spread of the phenomenon of illegal immigration in recent years, especially at the level 

of the Maghreb countries, which are one of the most immigrant-exporting countries in 

the world. This is due to the distinction of the countries bordering the Mediterranean. 

Heterogeneity between them due to the large economic differences in wealth. 

Keywords: illegal immigration; clandestine immigration; Schengen Agreement; the 

Benelux countries; Barcelona track agreement. 
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 مقدمة 

، إذ أكدت عليه املادة  1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر سنة    تكرس مبدأ حرية تنقل األشخاص بداية بموجب 

  ، بقولها " لكل فرد حرية التنقل واختيار مقر إلقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده  13

 كما يحق له العودة إليه".

كما    ، منه  19إذ أقرته إسبانيا في دستورها بموجب املادة    ،تير دول العالمتطبيقا لذلك نصت على هذا املبدأ العديد من دسا

املادة إيطاليا بموجب  به  له قوة قانونية    ،من دستورها   16اعترفت  أنها منحت  إال  في دستورها  لم تدرجه  وبالرغم من أن فرنسا 

( إذ تم النص عليه في املادة 1966تحدة سنة  حينما صادقت على العهد الدولي للحقوق الدولية والسياسية )الصادر عن األمم امل

املادة    ، منه  12/2 أن  القوانين    55وطاملا  على  عليها  املصادق  الدولية  لالتفاقيات  وسمو  أولوية  تعطي  الفرنس ي  الدستور  من 

 الوطنية نصل إلى نقطة أن فرنسا قد أدرجته ضمن هرمها القانوني.

الدس  املغاربية نجد أن  الدول  املادة  وعلى مستوى بعض  منه أكد " يحق لكل مواطن أن يتمتع بحقوقه    44تور الجزائري في 

كما أن حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج    ،املدنية والسياسية وأن يختار بحرية موطن إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطني

 منه.   9ة املغربية في الباب األول املادة منه ودستور اململك 10منه مضمون له "، و نص عليه الدستور التونس ي في املادة 

و  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات  ومع  العنف    مالكن  لظاهرة  تنامي  من  اليوم  املغاربية  منها  سيما  النامية  الدول  تعيشه 

آملين بذلك  من الشباب املغاربي يهاجر وطنه باتجاه الدول األوروبية جعلت الكثير ،وانعدام فرص العمل وظروف الحياة املناسبة

التنقل، حرية  ملبدأ  األوروبية  الدول  تقييد  ضرورة  عنه  نتج  الذي  األمر  أحسن،  معيشية  ظروف  على  ما   الحصول  فعال    وهذا 

األمر الذي أدى في الجهة املقابلة إلى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو   ،وضعت عدة شروط للحد من تلك الحريةإذ    ،حصل

 . ما يسمى بالهجرة السرية

ابط السياسة التشريعية األوروبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وقاية وعالجا؟  فاإلشكالية املطروحة،    ماهي ضو

 سنسلط الضوء على سياسة التشريع األوروبي في مكافحته لهذه الظاهرة وقاية وعالجا بتحليلنا للمسألتين التاليتين:  

 آليات ردع الظاهرة.  أوال:  -

 ثانيا: آليات التحفيز للحد من الظاهرة.  -
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 آليات ردع الظاهرة   أوال:

بشتى   العاملي  املشهد  على  نفسها  تفرض  التي  األساسية  املواضيع  أحد  أضحت  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  أن  جدال  ال 

العشرين   القرن  نهاية  لتحولها لظاهرة عاملية مع  فيمنحى    واتخاذهامجاالته  األبيض املتوسط حيث أضحت    بارزا  البحر  حوض 

مستقبلة ملوجات الهجرة ودول الجنوب    الشمال دول حر األبيض املتوسط، دول  الرهان املركزي في العالقات بين دول ضفتي الب 

 دول املنشأ لها. 

األوروبي   االتحاد فإتباع أوروبا لسياسة القلعة املحصنة كما يقال إثر األزمة النفطية من سبعينيات القرن املاض ي، وتوسع   

ا وضع شروط معينة قانونية وترتيبية صارمة لدخول أراضيها  الدول األوروبية سياسة قوامه  انتهجتالشرقية،    أوروبانحو دول  

تدعم هذا التوجه خاصة مع بروز التيارات اليمينية املتطرفة الذي ترى في   املتوسط وقدعلى رعايا دول الضفة الجنوبية للحوض  

 املهاجرين بما في ذلك الشرعيين منهم سببا لكل مشاكل أوروبا.

إلى خلق التقنينات  هذه  أدت  الفضاء   وقد  لدخول  الفرص  تضاؤل  إزاء  الشرعية  غير  الهجرة  على  املباشر  التحفيز  من  جو 

فقد ركزت    لذا لم تجد أوروبا سوى سبل ردعية وزجرية إليقاف زحف املهاجرين غير الشرعيين نحوها،  ،األوروبي بطريقة قانونية

 اإلجرامية املتنامية.  االجتماعيةبداية على جملة من الوسائل األمنية لردع هذه الظاهرة 

إن املتفحص لوسائل الردع األوروبية لحد الشباب عن دخول اإلقليم األوروبي يالحظ عملية تدرج في وضع هذه القيود من      

الدولية، فمن   العديد من االتفاقيات والتفاهمات  بالشراكة األورو متوسطية  اقيةاتفخالل  إلى    ،شانغن، مرورا   االتحاد وصوال 

املراحل   الهجرة، سنتناول هذه  من ظاهرة  للحد  أوروبا  املتبعة من طرف  اآلليات  وتعميق وتطوير  تعزيز  تم  املتوسط،  أجل  من 

 واالجتماعية. ة نتمكن من ربط هذه اآلليات بالتطورات السياسية واالقتصادي زمانيا حتىالترتيبية التدرجية 

 1989 لسنة شانغن  اتفاقية -1

بتاريخ   أبرمت  التي  شانغن  اتفاقية  هذه    14/06/1985تعتبر  جاءت  وقد  املغاربية،  الدول  بين  الهجرة  ملعالجة  معاهدة  أول 

التي أسست من أجلها املجموعة األوربية، أي حرية تنقل األشخاص بين  دول أعضاء    للمبادئاالتفاقية في نفس الوقت مدعمة  

ياش أوما  تأشيرة  على  التحصل  شريطة  ش نغن  بفيزا  ش  ،نغناسمى  اتفاقية  شاتمثل  فضاء  في  للتنقل  بالتأشيرة  انغن  ،  1نغن 

ج إلى  األوروبي،  للمشروع  الثاني  الرئيس ي  للساملكتسب  )اليورو(  املوحدة  العملة  دول مانب  جميع  بين  الحر  بالتنقل  للسياح  اح 

ش عامي  نغن،  افضاء  في  األوروبية  الدول  بين  املبرمة  االتفاقيات  من  إلثنين  يستخدم  مصطلح  شنغن  اتفاقية  إن  الحقيقة  وفي 

بين دول    1985االتفاقية األولى وقعت عام   والتي تتناول إلغاء منهجية املراقبة على الحدود بين البلدان املشاركة،    1990و    1985

 (Benelux)-2البنلوكس

والتي تنص على مراقبة بصرية    ،نغن األولى”اوعرفت باسم اتفاقية “ش  ، على اإللغاء التدريجي للضوابط على الحدود املشتركة 

السرعة  تخفيض  في  املشتركة  الحدود  عبور  من  الخاصة  للسيارات  هذ  ،بسيطة  وقف  ذلك  يتطلب  أن  املركبات.دون  3ه 

الثانية   اتفاقية ش  1990  وقعت عاماالتفاقية  بتنفيذ  بين نغن  اوتقض ي  البنلوكس وأملانيا  األولى  و فرنسا على   حكومات دول 

 نغن الثانية ” . ااإللغاء التدريجي للضوابط على الحدود املشتركة وعرفت أيضا باسم اتفاقية “ ش

خالل   فمن  ش  االتفاقيتينإذن  منطقة  في  الدول  بين  والضوابط  الحدود  مراكز  تأشيرة  اأزيلت  على  التحصل  شريطة  نغن 

الوصول إلى أي دولة في االتحاد األوربي دون مراقبة جمركية أو  غيرهم منشيرة أصبحت تسمح للسياح أو نغن، إال أنه هذه التأ اش

 حتى إدارية. 
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نغن، وهذا يعني اشانغن فرضت تأشيرة على األجانب واألفارقة باألساس من طرف جميع دول األعضاء في فضاء ش  اتفاقيةف 

 التنقل. أنها قامت بخطوة نحو األمام للحد من تطبيق املبدأ الدستوري وهو الحرية التامة في  

من   العديد  أن  حيث  الشرعيين،  غير  املهاجرين  آالف  لتدفق  حد  وضع  في  تنجح  لم  اإلدارية  والقيود  التدابير  هذه  أن  إال 

على للحصول  قانونية  غير  أساليب  إلى  يلجؤون  من    األشخاص  البعض  يلجأ  بل  وهمية،  تسجيل  شهادات  منها  التأشيرة،  تلك 

البوليس من   الدول األوروبية حتى ال يتمكن  املتعلقة بهويتهم عند دخولهم إحدى  إلى إتالف جميع الوثائق الشخصية  املهاجرين 

مح بطرد هذه الشريحة من املهاجرين  ، والقانون الدولي ال يساالنتماء  مجهولو وهذا يمكنهم من البقاء هناك ألنهم    ، التعرف عليهم

 في غياب التعرف والتحقق من جنسيتهم.  

ضف إلى أن »الربيع العربي« ساهم في تدفق املهاجرين املغاربة واألفارقة على الشواطئ األوروبية وتحديدا اإليطالية، فقد  

لسلطات اإليطالية إلى منح اآلالف من املهاجرين التونسيين بطاقة إقامة  كانت فرنسا أول من قرع ناقوس الخطر عندما عمدت ا

نغن، مما عمدت باريس إلى إغالق مؤقت لحدودها الساحلية مع إيطاليا ما دفع املفوضية  اتخولهم النقل داخل بلدان ش

وتجيز االتفاقية الحالية العودة إلى الحدود الداخلية )أي عمليا   ،  -نغن اش اتفاقية  -األوروبية إعادة النظر ببعض بنود االتفاقية

4تفتيش األشخاص والبضائع( في »حالة وجود تهديد خطير للنظام العام واألمن الداخلي«. 

رغم أن هذه االتفاقية ضرورية لتشكيل وحدة أوروبية إال أن األوضاع التي فرضها جنوب املتوسط أدى إلى إعادة النظر في  

 دها و ظهر موقفين، بنو 

املوقف األول بقيادة فرنسا وايطاليا اللتان هما مع إعادة العمل بمراقبة الحدود بشكل مؤقت لدى تدفق موجات من الهجرة  

ما قامت به من    أما الرأي الثاني فتمثله الدانمارك التي ترى أنه يجب فرض قيود على حرية الحركة والتنقل وهذا ، غير شرعية

بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر   2001عام   وسويسراخالل إعادة الرقابة الجمركية عند حدودها مع أملانيا 

في األخير تبنت املفوضية األوروبية موقف كل من إيطاليا وفرنسا من خالل إعادة مراقبة الحدود مؤقتا دون   ، والجريمة املنظمة

5الجمركية  إعادة الرقابة  

هذه    على  التوقيع  أن  حيث  شانغن،  ظل  في  الشرعية  غير  للهجرة  التصدي  نجاعة  عدم  أمام  يسمح    1985  االتفاقية و  لم 

، لكن دول اإلتحاد األوروبي لم 1683/95تطبيقا للمفوضية األوروبية عدد    1996بتوحيد نظام منح التأشيرة للمهاجرين إال عام  

آليات جديدة بالتعاون مع بلدان املغرب العربي في  باستنباطتبق مكتوفة األيد أمام ظاهرة تزايد املهاجرين غير الشرعيين فقامت  

 (. 5+5اق أطلق عليه خمسة زائد خمسة )إطار إتف

 1990( 5+ 5خمسة زائد خمسة )  اتفاق -2

إزاء الهجرة   إن الدول األوروبية في محاولتها الحتواء ومحاصرة مجموعة التهديدات القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط  

تشترك فيه خمس دول أوروبية    بروما  1990سنة    اتفاقفي الحد منها قامت بعقد    شانغن  اتفاقيةوالتي لم توفق    ،غير الشرعية

 ، الجزائر  مالطا وكذا خمسة دول من الضفة الجنوبية وهي: ،البرتغال  ،اسبانيا ،ايطاليا ،شمال البحر األبيض املتوسط هي فرنسا

 االجتماعي وكذا األمني.   ،االقتصادي منه  ،أو اإلعالن على ثالثة محاور   تفاقاالهذا   ويحتوي انيا،  يتومور  ليبيا ،تونس ،املغرب

الشمولي     روما أهمية البعد االقتصادي لهذا األخير، وقرر ضرورة التوحيد الجدي  اتفاقأكد  ،  على املستوى االقتصادي -

الدافع األساس ي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وهذا    -منطقة املتوسط    -ملعالجة  عدم التوازن التنموي بين دول الشمال والجنوب

 . تنمويةعن طريق إنشاء وسائل وآليات ناجعة بتبني برامج ومشاريع 
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في القضايا التي تهم منطقة املتوسط وفي    ي،على ضرورة التعاون االجتماعي والثقاف  االتفاقأكد    ، على املستوى االجتماعي -

 ريادتها مسائل الهجرة، وفي هذا اإلطار تم تبني العديد من املشاريع.

على ضرورة حوار فاعل بين املجموعة األوروبية واتحاد املغرب العربي يتجسد في حوار    االتفاقأكد ،  على املستوى األمني -

يلتقون   الذين  الدول  هذه  وزراء خارجية  االهتمام بين  ذات  املسائل  مستمر حول  وتعاون  النظر  وجهات  لتبادل  كل سنة  دوريا 

 املشترك وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمسائل السياسية واألمنية شاملة ذات املصلحة املشتركة وعدم تجزئتها في املتوسط. 

الهجرة، ظاهرة  من  مبادرة    وللحد  مع  يعمل  5+5فبالتوازي  األورو)األمنية(  اللقاءات  مستوى  على  األوروبي  أفريقية  -االتحاد 

وقد تم في هذا اإلطار   حتى يتم التمكن من غلق جميع املنافذ وتعزيز وسائل املراقبة ...،   دولة )إفريقية وأوروبية(  57الذي يضم  

 االتفاق على تعزيز الوسائل األمنية من خالل:  

روبا من تسلل املهاجرين غير الشرعيين  و ريقية كخطوة تهدف إلى تحصين قارة أحدود األوروبية واإلفال تشديد الحراسة على    -

 من جهة، 

 الحد من ظاهرة قوارب املوت التي تنطلق من السواحل اإلفريقية.  -

 تأهيل الوحدات األمنية املكلفة بحراسة الحدود ودعمها بالتجهيزات الضرورية للقيام بمهامها بصورة جيدة،   -

   ، لرصد الفارين من أوطانهم مجهزة ،)لتعزيز الرقابة على املستويين املغاربي واألوروبي( بعث فرق أمنية  -

غير    - للمهاجرين  وتسهيالت  مساعدات  منح  خالل  من  العودة  على  وتحفيزهم  الجدد  املهاجرين  وصول  أمام  الحدود  غلق 

 وتوجيهها بشكل خاص إلى البطالين والالجئين.  ،الشرعيين

سياسات    - غير    الطرد،استعمال  للمهاجرين  املصدرة  للدول  الحدود  مراقبة  شرطة  مصالح  مع  تعاون  إقامة  االعتقال، 

 الشرعيين في إطار سياسة "الدول غير اآلمنة"،

إنشاء بنك معلومات    -  املهاجرين عن طريق  التي تستقبل  املعبر والدول  للمهاجرين ودول  املصدرة  الدول  التنسيق مع  زيادة 

الدول   تزويد  بمقدوره  يكون  البشر،  تهريب  في  املتخصصة  اإلجرامية  املنظمات  حول  الضرورية  املعلومات  على  يحتوي  رقمي 

 اإلفريقية املعنية بوسائل إنذار مبكر.

تنام  و  في  زاد  ومما  منهم،  السريين  للمهاجرين خاصة  املتصاعدة  األعداد  من  بضيقها  أوروبا  فقد جاهرت  أمر  من  يكن  مهما 

الصعبة لتنظيم   االقتصاديةتنظيمات إجرامية مختلفة ألحالم بعض الشباب وأوهامهم وظروفهم    استغاللخطورة الظاهرة هو  

بر قوارب متهالكة، تنتفي فيها أدنى ظروف السالمة، فتتحول مواسم الهجرة إلى  عمليات إبحار خلسة نحو السواحل األوروبية ع

الشمال إلى مواسم هجرة إلى املوت، في حين يجني سماسرة  املوت أمواال طائلة من هذه التجارة بأحالم البشر، إذ تقدر العائدات 

 الر سنويا. املالية لتجارة تهريب املهاجرين السريين بتسعة آالف وخمسمئة مليون دو 

في   قمة  عقدت  لذلك  املنتدىعرفت    2003  تونستجسيدا  وشاملة    5+5  باسم  مشتركة  مقاربة  إيجاد  هو  منها  الهدف  كان 

الشرعية  غير  الهجرة  مسائل  في  حقيقي  تعاون  خالل  من  املشاكل  هذه    6ملعالجة  محاربة  ضرورة  على  القمة  هذه  ركزت  وقد 

كذا محاولة االتفاق على عمل جماعي يضم أيضا الدول اإلفريقية التي ينتسب إليها املهاجرون غير الشرعيين، وهذا  و   ،الظاهرة

املنتدى في مشروعه معاقبة األشخاص الذين ينخرطون في   اقترح كما    ،من خالل إرجاعهم إلى أوطانهم شريطة موافقة دول العبور 

بالس الشرعية  غير  الهجرة  الشرعيين. جريمة  غير  للمهاجرين  املصدرة  الدول  قوانين  في  عليه  بالنص  مالية  وبغرامات  7جن 
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ابلس    اجتماع ومن أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة عقدت عدة اجتماعات من بينها    إذن بعد  ،  2012وقمة مالطا    2010طر

لم تحقق الدول األوروبية نتائج ملموسة للحد من ظاهرة الهجرة السرية، إذ من النقائص املسجلة  - 5+5-مرور سنوات من اتفاق

( أن هنالك العديد من الدول رغم أهميتها في مقاومة فلول املهاجرين لم يقع تشريكها، وبالتالي بقيت  5+5  )مجموعةفي هذا اإلطار  

الدول من خالل    بوابة عبور. وقد أكثر صرامة مع تشريك كل  األطراف األوروبية على صياغة مقاربات جديدة  دفع هذا الوضع 

شانغن املبرمة في   ، واتفاقية1990الواقع في سنة    5+  5عليه )أي اتفاق    االتفاقسبق    عمامتوسطية، دون التخلي  -الشراكة األورو

 (.  1985سنة 

 (1995)  مسار برشلونةمتوسطي،  –اتفاق الشراكة األورو-3

البحر األبيض املتوسط. وتم بعث ما أطلق عليه بمسار    في مدينة برشلونة الدول املطلة على  )إسبانيا( وقع اجتماع بين كل 

وبهذا    ،األوروبي ودول جنوب البحر األبيض املتوسط. وقد وقعت الجزائر على االتفاق  االتحادبرشلونة الذي يضم دول أعضاء  

 متوسطية.  -تكون قد أعلنت انخراطها في الشراكة األورو

منذ نهاية الحرب الباردة عرف النظام الدولي العديد من التغيرات، من بينها ظهور نمط جديد من األخطار أو التهديدات وذلك  

إلى الدولة إلى مستويات أخرى وكذا من األمن العسكري  اعتماد ميكنيزمات    بتغيير مفهوم األمن، من خالل انتقاله من مستوى 

الش  جديدة   ، راكة األمنية ميكانيزم جديد يعتمد على بناء األمن اإلقليمي في إطار تعاون وحوار مشتركعلى هذا األساس أخذت 

وقد تبنى مشروع الشراكة األورومتوسطية مفهوم الشراكة لضمان االستقرار وتحسين األمن املتبادل وهذا نظرا ألنه لكل من دول  

األوروبي و كذا دول جنوب املتوسط مصلحة مشتركة في ضمان الحدود الخارجية لدول املنطقة والتعاون اإلقليمي بين    االتحاد 

دولة متوسطية    16و   دولة أوروبية  27ضمت    ، 1995اتفاقية الشراكة األورومتوسطية في  على هذا األساس وضعت    ،الضفتين

  ، وقد شملت الشراكة على ثالثة محاور من بينها محور السياسة و األمن و الذي يشمل الشؤون الداخلية والعدالة   ،غير أوروبية

األوروبي و دول    االتحادالجتماعي حيث اتفق كل من دول وملف الهجرة ببعديه األمني والسياس ي وا  حقوق اإلنسان والديمقراطية،

مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل من خالل    ،الضفة الجنوبية للمتوسط على ضرورة تسهيل إجراءات بناء الثقة و األمن

التسلح  كما  8نزع وضبط  تصديها،  أوروبا صراحة  وأعلنت  الشراكة.  أهم محاور  من  الشرعية  غير  الهجرة  الوسائل    تعد  وتعزيز 

ضد املهاجرين غير الشرعيين. وهذا ما يفسر تصنيف املهاجرين خارج اإلطار القانوني باإلرهابيين وفي هذا الصدد لجأت   الردعية

 ويدخل في ذلك ما يطلق عليهم "الحراقة". ،كافة الدول املوقعة على اتفاق برشلونة إلى سن قوانين زجرية ملكافحة اإلرهاب

الشراكة  ،إذا إلى  منذ شانغن وصوال  األوروبي  التشريع  سنة    االتحادوكذلك    ،فإن  عنه  اإلعالن  تم  الذي  املتوسط  أجل  من 

أما    ،جاء بطريقة تصاعدية  2006 العشر سنوات.  األحيان  تتجاوز بعض  بالحبس والسجن  إلى عقوبات  الحدود  أي من مراقبة 

 قيم الدليل على تعزيز الوسائل الزجرية للحد من تفاقم هذه الظاهرة. اعتبار املهاجر غير الشرعي بمثابة إرهابي فهذا ي

بقي أن نذكر أن اآلليات األوروبية تأثرت بأحداث خارجية ليس لها عالقة بالواقع املوضوعي لسوق الشغل واليد العاملة في 

في خلق إطار من الشكوك، وجعل كل –وما تزال    -بالواليات األمريكية كان لها دور   2001أيلول/سبتمبر  11أوروبا، حيث أحداث  

مهاجر )شرعي غير شرعي( متهما بشكل أو بآخر بميوله إلى العنف والجريمة...، خاصة العرب واملسلمين. حيث أظهرت العديد من  

 استطالعات الرأي أن أغلب اإلسبان والفرنسيين واإلنجليز واإليطاليين والسويسريين يساندون حمالت ضد األجانب. 

يل املثال قامت الحكومة اإليطالية بخطوات غير مسبوقة ضد املهاجرين، فقد وقع استحداث جريمة الهجرة غير  فعلى سب 

التوقيف املؤقت للمهاجرين غير الشرعيين حتى مئة وثمانين يوما، وكونت دوريات أمنية   الشرعية ومددت فترة البقاء في مراكز 

لى عقوبة السجن ملن يقيم بشكل غير قانوني في إيطاليا، باإلضافة إلى غرامة من املدنيين وشددت العقوبات... ووقع التنصيص ع

في   وأما  قانونية.  غير  البالد بصورة  إلى  مهاجر وفد  أي  للتبليغ عن  املجال  فتح  أورو، مع  آالف  مابين خمسة آالف وعشرة  تتراوح 
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خول مع تشديد العقوبات. نذكر في هذا السياق  شروط الد  2003تشرين الثاني/ نوفمبر    26فرنسا فقد شدد القانون املؤرخ في  

 . 2005مهاجر سنة 20,000أن السلطات الفرنسية قامت بطرد ما يقارب

منذ سنة   مرات  أٍربع  بالهجرة  املتعلق  القانون  تنقيح  وقع  إسبانيا  الوتيرة وحدها على دقة وحساسية  2000وفي  وتدل هذه   ،

قانون   عبر  املشرع اإلسباني  أقر  امل  2010الوضع وقد  على    التضييق  إلى  الرامية  التدابير  من  الشرعيين وفاقدي  جملة  هاجرين 

وهذا ما جعل اآلالف من املهاجرين املغاربة الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات األخيرة عن طريق الهجرة الشرعية أو ،  الشرعية

الذي ينص على عقوبات مشددة في   2010قانون  غير الشرعية، يضطرون إلى مغادرة إسبانيا طوعا أو قسرا، بسبب ما يتضمنه  

 حق الشركات واملقاوالت واملؤسسات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين ال يملكون وثائق اإلقامة بإسبانيا. 

ترحيل   على  ينص  إسبانيا، حيث  في  األجنبية  العاملة  اليد  توظيف  مجال  في  تعجيزية  إجراءات  الجديد  القانون  تضمن  كما 

مقابل استفادتهم من منح البطالة إذا    ،واملقيمين بصفة شرعية الذين فقدوا عملهم إلى بلدانهم األصلية بصفة مؤقتة  املهاجرين 

 وافقوا على الرجوع الطوعي إلى بلدانهم األصلية . 

العائلي   التجمع  على شروط حق  املشرع  يشدد  من  ،(regroupement familial)كما  يستفيد  أن  يمكن  ال  الذي  الحق  ه  وهو 

 سنة واملالكين لبطاقة اإلقامة الدائمة من دون االستفادة من العمل.  65سوى الذين تتجاوز أعمارهم 

 األوروبي رافقتها أيضا مبادرات الدول املغاربية.  االتحاد هذه الخطوات واإلجراءات املستحسنة على مستوى دول 

ائر،  الجز انه  واعتبارا   ففي  بحكم  بامتياز  هجرة  دولة  الجزائر  دولة  ان  التدفقات    ، نطالقاا  على  طرا  الذي  التطور  ان  غير 

شنغن  االوروبية حيز النفاذ جعلت الجزائر قبلة للهجرة من طرف الراغبين للوصول بطريقة غير    اتفاقيةالسكانية  بعد دخول  

الوطني  التراب  تدخل  اخرى  فئة  من  حتى  او  اوروبا  الى  االستقرار،    شرعية  او  العمل  ودولة    فأصبحتبغية  عبور  دولة  بالتالي 

إلى   التي جعلت املشرع الجزائري مجبرا  الهجرة غير الشرعية     08/11القانون    استحداث استقرار، ونظرا لتنامي الخطير لظاهرة 

في   سنة    25املؤرخ  جديدة    2008يونيو  احكام  وفق  الجزائري  االقليم  الى  االجانب  دخول  الراهنة     تتالءملتنظيم  الظروف  مع 

للسيطرة على التدفقات التي تتم خلسة خاصة من الجنوب والغرب مما يمكن القول معه ان املشرع حاول من خالل هذا القانون  

 ان يضع آليات ردعية ملكافحة هذه الظاهرة تمثلت في الحبس والغرامة، هذا من جهة 

األمر    –ة البالد سرا، عمد املشرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات  ومن جهة أخرى ولردع الشباب الجزائري عن مغادر  

املهاجرين وهو   2009فبراير    25املؤرخ في    01-09بالقانون رقم    -66/156رقم   وهذا من خالل إدراج قسم خاص لجريمة تهريب 

فرد لها عقوبات  أو  -41مكرر    303املادة  إلى   30مكرر    303املادة  -مادة   11وعالج هذا الظاهرة من خالل    02القسم الخامس مكرر  

 مقدارها حسب جسامة وخطورة الجريمة بحد ذاتها.   تفاوتيبة للحرية وماسة بالذمة املالية سال

التونسيةأما   املتعلقة  الدولة  املتحدة  األمم  التفاقية  املتمم  املهاجرين  تهريب  مكافحة  برتوكول  على  تونس  صادقت  فقد   ،

 . 2003لسنة 6بموجب قانون عدد بمكافحة الجريمة املنظمة 

ونس تعتبر  من دون أن ننس ى أن ت  ،2004شباط/ فبراير    3املؤرخ في    6كما وقع تنقيح قانون جواز السفر من خالل قانون عدد

 .2004ها في مقاومة ما يسمى باإلرهاب من خالل تبني قانون اتريعمن الدول التي طورت تش 

ص غادر التراب  من الظهير املنظم للهجرة غير املشروعة تنص على أنكل شخ   50فإن املادة  اململكة املغربية،  أما على مستوى  

وسيلة احتيالية للتملص    ،وذلك باستعماله أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية  أو الجوية  ،املغربي بصفة سرية

الالزمة الرسمية  الوثائق  تقديم  ا  ،من  من  بها أو  املعمول  واألنظمة  القوانين  توجبها  التي  باإلجراءات  وثائق    ،لقيام  باستعمال  أو 

أو غادره من أماكن أو منافذ غير مراكز الحدود  ،أو بانتحاله اسما غير اسمه، وكذلك كل شخص تسلل إلى التراب املغربي مزورة،
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واألجنبي( يعرض للعقاب. وتتراوح العقوبة املفروضة على  املعدة خصيصا لذلك،)وقد سوى املشرع في ذلك بين املواطن املغربي،  

ما قدرها  يتراوح  وغرامة  سنة،  إلى  شهر  من  الحبس  بين  ما  أعاله  إليها  املشار  لألفعال  املرتكب  إلى   3000بين    الشخص  درهم 

 أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.،  درهم10000

الليبية   الجمهورية  في  العام حأما  الشعب  القانون رقم  فقد أصدر مؤتمر  الهجرة غير    2010لسنة    19ديثا  بشأن مكافحة 

في   القانون  مالية   15/6/2010املشروعة ونشر هذا  إلى خمس سنوات وغرامات  بالسجن من سنة  العقاب  على  القانون  وينص 

في حالة وفاة  املؤبد  إلى  املهربعلى  أالف دوالر( لكل من يتورط في جريمة التهرب، مشيرا إلى وصول الحكم 25تصل إلى ثالثين ألف )

 األشخاص الذين يتم تهريبهم.  

عن   االنتقادات صدرت  من  للعديد  عرضة  كانت  الدول  بعض  قبل  من  توخيها  تم  التي  الردعية  الوسائل  أن  نذكر  أن  بقي 

 املجتمع املدني، خاصة تلك التي تهتم بحقوق اإلنسان. 

التي وجهتها املف التي تعتمدها  وهذا ما يفسر أيضا االنتقادات  التابعة لألمم املتحدة للسياسة  وضية العليا لحقوق الالجئين 

األوروبي  مازال بحاجة إلى اليد العاملة، معتمدة على    االتحاداألوروبي ضد املهاجرين حيث ترى املفوضية  أن    االتحادبعض دول  

تستقبل   أن  أوروبا  على  أن  إلى  أشارت  التي  املتحدة  األمم  عام  ملي  109تقديرات  بحلول  مهاجر  العجز  ،2025ون  لتعويض 

الخصوبةالديمغرا نسب  انخفاض  عن  الناجم  دول  ،  في  يفسر    االتحادأن  ما  وهذا  املسائل  هذه  تعي  إلى هجرة    لجوئهااألوروبي 

التي وقع   من دون التخلي عن آليات الردع نوعية، أي هجرة انتقائية لذوي الكفاءة تلبي مصالح أوروبا عبر آليات تحفيزية متعددة،

 ذكرها. 

 ثانيا: آليات التحفيز 

بطرابلس ملناقشة مسألة الهجرة غير    2010ديسمبر    13في    ،اجتمع وزراء مسئولين حكوميين من عشرة بلدان أورومتوسطية 

بل ينبغي إقامة مشاريع تنموية في    ،حيث خلص االجتماع على أن هذه األخيرة ال يمكن معالجتها بإجراءات أمنية فقط  ، الشرعية

األصلية بلدانهم  في  البقاء  على  املهاجرين  لتشجيع  فيها،  الخدمات  و  واإلنتاج  للعمل  وإيجاد سوق  املصدرة  البيان     ففي  ، الدول 

اإلرهاب املجموعات  قبل  من  استغاللهم  واحتماالت  الشرعية  غير  للهجرة  والتلقائية  الكثيرة  تدفقات  أن  من  حذر  ية  الختامي 

املنظمة أوروبا،  ،الجريمة  واستقرار  امن  على  كبير  أثر  له  يكون  في    قد  قمة  أجريت  دول   2012أكتوبر    6كذلك  قادة  اختتم 

وحكومات عشر دول متوسطية اجتماعهم على مدى يومين في مالطا جاء في البيان الختامي الذي أطلق عليه "فاليتا" على ضرورة  

وأن إدارة تدفق املهاجرين ال يمكن أن يتم فقط بوسائل املراقبة بل بمشاريع    ،ر الشرعيةالتصدي لألسباب العميقة للهجرة غي

 9وإعانات تنموية. 

آليات     في  يكمن  تدريجيا  الظاهرة  من  والتخلص  املشكلة  حل  أن  الكل  مجال    االستثمارتيقن  في  والتعاون  املادي  والدعم 

 التنمية. 

قبول نسبة    وكذا   واالستثمارات القروض    إذن آليات التحفيز التي خلصت دول املتوسط إليها في : في اإلعانات التنموية، تتمثل   

 معينة من املهاجرين هم أصحاب الكفاءات العلمية .  

 اإلعانات التنموية -1

 يقاف الهجرة غير الشرعية أو علىالشرعية تعد إحدى الطرق الكفيلة إل إن تنمية اقتصاديات الدول املصدرة للهجرة غير 

األقل التقليل منها، وذلك انطالقا من أن التنمية تؤدي إلى خلق مناصب شغل إلزالة الفوارق في مستويات املعيشة بينها وبين  
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وتشجيع   واالقتصاديةوتتم التنمية عن طريق دعم اإلصالحات الهيكلية   الدول املستقبلة مما يؤدي إلى إيقاف ضغط الهجرة،

10دعم االستثمار األجنبي األوروبي إلى املنطقة املتوسطية وكذا تحرير املبادالت التجارية. 

ظمات  تتمثل هذه اإلعانات في منح قروض بدون فوائد أو على شكل هبة للدول النامية، ومثل هذه اآلليات تقوم بها عادة املن

 الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة األمم املتحدة عن طريق العديد من أجهزتها ومؤسساتها الخاصة.  

يلجأ   العشوائية،  الهجرة  على  القضاء  إطار  هذه    االتحادوفي  منح  إلى  انفرادية(  بصفة  األعضاء  الدول  )وكذلك  األوروبي 

 الدول املصدرة للهجرة حتى توفر للشباب فرص عمل في بلدهم.   املسألة وهيه اإلعانات لبعض الدول املعنية بهذ

األوروبي في تزايد، وهذا يعكس اإلرادة    االتحادفمن خالل دراسة اإلعانات للدول النامية الحظنا أن قيمة األموال التي منحها  

بدأ   وقد  فيهم،  املرغوب  غير  املهاجرين  من  التخلص  في  مع  األ   االتحاداألوروبية  بالتوازي  التحفيزية  السياسة  هذه  توخي  وروبي 

مليار  4.  6مبلغ    (meda)األوروبي في إطار برنامج ميدا    االتحاد وقدم    (.1985)  ن رية املعتمدة منذ بعث فضاء شنغاالوسائل الزج

أورو للدول املتوسطة مساعدة مالية للمساهمة في تحمل جزء من تكاليف االنفتاح االقتصادي واإلصالحات املرافقة عن طريق  

بـ    االتحادصندوق   الذي يدعى  األول  البرنامج  )(media)في إطار  الفترة  إلى  منها  1999-1995بالنسبة  أورو كرؤوس    200(،  مليون 

 (. 2006-2000أموال لفترة )

 االستثمارات -2

ـــيشج ـــ ـــــــ ـــــ ــــــاالتح ع ـ ـــ ـــــ ـــاألوروبي رؤوس األموال على االنتص د اــ ـــــ ــــــاب في الدول الناميــ ـــ ــ ــ ــ ــــــويقوم البن ة،ـ ـــ ـــ ــــك األوروبي لالستثمــ ــ  banque)ارـ

européenne d’investissement)     سعت  بالدور فقد  النامية،  الدول  مع  بالتنسيق  وذلك  الخيارات،  هذه  لتجسيد  املركزي 

األوروبية تأسيها  (les communautés européennes)  املجموعة  روما(  1985  )سنة   منذ  معاهدة  على  املصادقة  خالل  إلى   من 

ال  هذه  أخذت  وقد  النامية،  الدول  في  للعمل  األموال  لرؤوس  الضرورية  اإلمكانيات  خالل  توفير  من  رسميا  شكال  خيارات 

أن األمن   اعتبار  للهجرة، على  البحث عن حلول  إطار  في  السياسيين،  األوروبية بتوصية من  التي توفرها املؤسسات  االعتمادات 

 والسالم على ضفتي البحر األبيض املتوسط مرتبطان بالتنمية واالستثمار.   

جل املتوسط لتفعيل هذه التوجيهات بالتوازي مع القرارات الوطنية  من أ  االتحادمتوسطية وكذلك    -وجاءت الشراكة األورو

إعفاء املستثمرين من دفع بعض الضرائب، وتسهيل اإلجراءات   لدول جنوب املتوسط والداعمة للخوصصة، واقتصاد السوق، 

لذي ا  (meda)  ل برنامج ميداخاصة على مستوى الدول املغاربية من خال  املتعلقة ببعث املشاريع، هذا ما يفسر تنامي االستثمار،

 األوروبي قبل بعث الشراكة.  االتحادحل محل آليات التمويل التي اعتمدها  

في   هذا  تفسير  ويمكن  األجنبية،  االستثمارات  حجم  في  ملحوظا  تزايدا  عرفتا  العربي  املغرب  دول  أن  يتضح  آخر  جانب  من 

 وصصة.مجال اإلصالحات االقتصادية والشروع في عملية الخ التقدم في

األورو الشراكة  عالقة  إقامة  منذ  أصبحت  فقد  اإلنسان،  حقوق  يخص  ضفتي  -فيما  بين  للتعاون  الزاوية  حجر  متوسطية 

 ،  عنه األخصائيون بالتعاون املشروطاملتوسط، وهو ما يعبر 

املدني...( مندمج في املقاربات  ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون واملجتمع  )اإلنسان  إذا فإن احترام الحريات العامة وحقوق  

إلى  الهجرة  عبر  واالنتحار  والخصاصة  التهميش  مظاهر  من  الشباب  إلى حماية  تهدف  أنها  الشرعية، حيث  غير  للهجرة  الوقائية 

 الشمال في ظروف قاسية ومحفوفة باملخاطر. 
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عمم   ال  االتحادلقد  ومبادئ  اإلنسان  وحقوق  العامة  الحريات  احترام  مسألة  واملجتمع  األوروبي  القانون  ودولة  ديمقراطية 

 1999التي خرجت إلى حيز التنفيذ اعتبارا من شهر أيار/مايو    1997منذ اعتماد معاهدة أمستردام سنة    املدني مع كافة الدول،

ة  تقوي -،  وضمان استقالله  لالتحادحماية املصالح األساسية  -،  األوروبي وهي  لالتحادوحملت في طياتها خمسة أهداف أساسية  

 دعم الديمقراطية، واستقالل القضاء، واحترام حقوق اإلنسان. - ،لترويج للتعاون الدوليا- ،االتحادأمن 

األوروبي على شركائه املغاربة    االتحاداملرفق عادة بنوع من الرقابة السياسية التي أصبح يمارسها ) املادي  إلى جانب هذا الدعم  

األوروبي   االتحادالذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة، فإن   ،التي تمثل من وجهة القانون الدولي نوعا من االنتقاص في السيادة(

ال ودول  فقد تم االتفاق بين دول الشم  األوروبية لذا لم يغلق حدوده بصفة مطلقة أمام الراغبين في االستقرار في بعض الدول  

 الجنوب على قبول نسبة محددة من املهاجرين. 

 ( قبول نسبة من املهاجرين )الهجرة املختارة-3

التاريخية املفارقات  وإلى حدود    ، ومن  الخمسينات  تتواجد خالل  كانت  أنها  بل  الجديدة  بالظاهرة  ليست  الهجرة   أن ظاهرة 

بفضل مشروع مارشال الذي أعاد بناؤها إثر    –أنداكأوروبا    صادياتاقتالسبعينات باملوازاة مع الهجرة القانونية، نظرا لحاجة  

تونس الجزائر    -، إلى اليد العاملة األجنبية، فقد ظلت بلدان املغرب العربي-الدمار الذي لحقها من جراء الحرب العاملية الثانية  

األوروبي خالل فترة إعادة البناء إلى أيد    تصاداالقفترة طويلة من التاريخ مصدرا للمهاجرين نحو أوروبا خاصة مع حاجة    -واملغرب

التطورات   التي فرضتها  الحالية  القانونية  للتعقيدات  غير خاضعة  الهجرة  وكانت    االجتماعية  االقتصاديةعاملة بشكل مكثف، 

ما فيها  يتداخل  دوافع مختلفة  لألجانب تحت  املتناهي  الرفض  إلى  األخير  في  وأدت  األوروبية،  البلدان  في  أمني    والديمقراطية  هو 

 .  واجتماعيوسياس ي   اقتصاديو 

الذي رأيناه غير خاضع ملعايير معينة وغير مشروط،  ت  فإن املعطيا   فإذا كان قبول املهاجرين في الدول األوروبية على النحو 

إذ   الشرقية،  أوروبا  دول  على  االنفتاح  منذ  أملانيا    ونظراالحالية خاصة  الغربية    –لتوحيد  وأملانيا  الشرقية  ما    –أملانيا  وتفكك 

سلوفينيا    الدول:العديد من    واستقالل–التي كانت منتمية إلى حلف فرصوفيا    ةاالشتراكيأي الدول    –يعرف باملعسكر الشرقي  

   الدولية.وكرانيا وصربيا ... كان له تأثيرات عميقة في العالقات وكرواتيا و أ اوسلوفاكي

دول    انخراطاألوروبي بعمق وحذر في ذات الوقت ملا لها من تأثير أمني في املستقبل األوروبي، ولقد ساهم    االتحادتعامل    وقد

عن اليد العمالة، لكن الشباب املغاربي ال يزال يعتقد  االستغناءباليد العاملة، فوقع شيئا فشيئا   االتحادأوروبا الشرقية في تزويد 

 .1أن الحلول املتعلقة بفرص العمل موجودة بأوروبا  

التأشيرة على األجانب،  ،قد غيرت هذه الشروط أصبحت الهجرة الشرعية تستجيب أوال وأخيرا لحاجات    فعالوة على فرض 

وفياأل االقتصاد   االنتقائية    وروبي.  الهجرة  الفرنس ي  الرئيس  يسميه  ما  على  االعتماد  وقع  اإلطار    (choisie immigration)هذا 

 .  (immigration subie)وضا عن هجرة اإلذعان والهجرة املفروضةع

العليا، الشهادات  أصحاب  من  محددة  نسبة  قبول  االنتقائية  الهجرة  ال  وتعني  أصحاب  في  أي  من  كفاءات  العديد 

فرنسا    ،االختصاصات وتمثل  واإلعالم...  والهندسة  من    وإيطالياالطب  النوعية  هذه  بقبول  املعنية  الدول  أكثر  وأملانيا  وإسبانيا 

حيث أظهرت  ،ناجح في انتقاء املهاجرين ودمجهموتمثل كندا النموذج ال، ح تلك الدول املهاجرين، نظرا إلى ما توفره من مزايا لصال

يشكل بعض املخاطر واالنزالقات. وفي هذا املقام   جميع األصعدة  وعلى  اجرين من دون عملية إدماج فعليةقبول امله  التجربة أن

حرق  الالعنف و   ىالفرنسية( إلاملولود بفرنسا والحامل الجنسية  )املغاربي  حمل بعض املختصين فرنسا مسؤولية لجوء الشباب  

 . 2005الدامية التي شهدتها فرنسا سنة ثر األحداث  إوالتخريب والسرقة 
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فرنسا   ومواقف  الدولية  بالعالقات  كذلك  مرتبط  والثالث  الثاني  الجيلين  أبناء  من  فرنسا  استهداف  أن  البعض  رأى  كما 

، ائيل على حساب القضية الفلسطينية الداعمة بشكل أو بآخر الحتالل أفغانستان والعراق وامليل واملساندة الخفية لدولة إسر 

... فإن هذه وهذ أما من حيث الثقافة والعقيدة  ا برهان آخر في نظر بعض املحللين على انتماء هذا الشباب قانونيا إلى فرنسا، 

 . وشمال إفريقيا واإلسالم املتطرف الجالية تمثل امتدادا للشرق 

بين  وخطيرة  عميقة  هوة  بوجود  اإلقرار  يجب  أمر  من  يكن  املغاربيو   فرنسا  ومهما  االندماج  وهذا    الشباب  بعملية  مرتبط 

 الفاشلة.

ويرى بعض املسؤولين في العواصم األوروبية أن انتهاج سياسة الهجرة االنتقائية )من خالل الشبكات الصائدة للعقول حسب  

مصطلح األمين كالعي( واستبعاد املهاجرين التقليديين )أي اليد العاملة التي جلبت واعتمد عليها سابقا حتى في الحروب من خالل  

العلم والكفاءات حمالت تجنيد قسرية(يمكن أن يح الجدد" من ذوي  "املهاجرين  أن  إلى  ل بعض مشاكل االندماج، وذلك نظرا 

والثقافة...،وبالتالي فمن املستبعد أن يلجئوا إلى العنف واالنحراف... وتماشيا مع هذه الفلسفة جاء القانون الفرنس ي على سبيل 

 .    (immigration et intégration)لهجرة واالندماج حمل عنوان ا 2006الذكر معبرا عن هذا االختيار، حيث إن قانون 

أن كل مهاجر    إال  ،األجنبيةبما أن املهاجر يساهم في توفير العملة    من هجرة العقول،  ولئن كانت الدول النامية "مستفيدة"

 خسارة لبلده في حقيقة األمر. الشرعية( يعتبرجامعي )شرعي وفاقد 

منبثقة عن األمم املتحدة أن هجرة األدمغة تعد من أسباب التخلف والفقر في العالم النامي.  وفي هذا الصدد أظهرت دراسة  

في حين أن أوطانهم في حاجة ماسة إلى املعرفة واالجتهاد والعلم   ،ى في هروب أصحاب الكفاءات العلياوتحتل الجزائر املرتبة األول

 شباب املتعلم بعدم مغادرة وطنهم. ال األمم املتحدة عمل... لذا أوصت املنظمة الدوليةوال

 خـاتمة  

الدول   لكافة  األحمر  الخط  الشرعية  الهجرة غير  إثر تفكك دول    األوروبية. وتعزز تمثل  التسعينيات  في  االقتناع خاصة  هذا 

إلى العديد من الوسائل   االتحادهذا الواقع يفسر لجوء    ،األوروبي باآلالف من العمال  االتحادالكتلة الشرقية، التي زودت دول  

 الزجرية للتصدي لظاهرة الهجرة. 

قامت حكومات الدول الغنية بمنع الهجرة السرية بواسطة تشديد الحراسة في مختلف منافذها، وباالتفاق    وفي هذا اإلطار،

 تضيق الخناق برا وجوا وبحرا على املهاجرين. عبر  على العمل على وقف الهجرة السرية مع حكومات الدول املغاربية 

أن    من أجل املتوسط،   االتحادإلى مسار برشلونة و   5+5ن مرورا باتفاقية  ياسات الردعية منذ اتفاقية شانغوقد أظهرت الس

 عن الهجرة غير الشرعية. ، بباالوسائل األمنية وحدها ال تفي بالحاجة إلى صد الش

سياسو  انتهاج  الواقع  هذا  الثروات  استدعى  استعمال  ترشيد  طريق  عن  املغاربية  الدول  اقتصاد  هيكلة  تعتمد  جديدة  ات 

إضافة    والقضاء على الفقر والتهميش، وتحسين مستوى عيش السكان،  الطبيعية بشكل متوازن، وتوفير فرص الشغل للشباب،

 قاربات الجديدة.إلى احترام حقوق اإلنسان، وهو ما أدخل نوعا من التجانس والشمولية على مستوى امل

ي هذا اإلطار بالعديد ف  ذلك بعض دول شرق مثل مصر وتركيا()ك  فعلى سبيل الذكر قامت تونس بالخصوص، وكذلك املغرب

القروض.  الهجرة. فبعثت صناديق لتمويل املشاريع الخاصة وتسهيالت للحصول على  التحفيزية لثني الشباب عن  املبادرات  من 

 ى بعث املشاريع في نفس الخانة، أي تشجيع الشباب على العمل في وطنه. وترمي التدابير اإلدارية إل
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حيث أن    ، واملغاربة ال تؤسس حلوال مستديمةالتي تمت باالتفاق بين األطراف األوروبية    نحن نعتقد أن املقاربات التحفيزية

ا على  النخب االعتماد  أي  الجدد،  املهاجرين  الدول    نتداب  تطلعات  مع  يتماش ى  والتنمية  ال  التخلف  لرفع  وطموحاتها  النامية 

 والفقر... فهجرة األدمغة تعتبر رأس املال ال يعوض. وهذا ما أوصت به منظمة األمم املتحدة. 

عن طموحاتهم من الدخول طوعا أوكرها إلى    أما على املستوى األوروبي، فإن االنتفاء ال يثني الشباب املغامر املستعد للموت، 

)املرشح للتكاثر في غياب مخابر بحث مجهزة وآليات تحفيزية    من املهاجرين املتعلمين  إدماج عددآخر، فإن    أوروبا. ومن جانب

الهوية  عن  التخلي  بالضرورة  تم  إن  يعني  ال  النامية(،  الدول  مستوى  امليدان...على  هذا  في  املخصصة  األموال  في  ونقص  وتأطير 

واإل  السياس ي  املعترك  وكذلك  الثقافية،  املهاجرين والثوابت  بين  عالقات  وجود  ذلك  على  دليل  وأكبر  والتنموي.    يديولوجي 

الفنيين    "األذكياء" العرب  شبكة  هناك  الحصر  وليس  الذكر  سبيل  فعلى  االتصال،  شبكات  بعض  خالل  من  األصلية  ودولهم 

وشبكة التونسيين املتخرجين من املعاهد العليا    ، (Astra)  وشبكة الكفاءات العربية  ، (techwady)  املتخصصين في مجاالت العلوم

 ، ومثيلتها املغربية، وقس على ذلك...(atuge)الفرنسية 

الظوا األوروبيةوتمثل هذه  للمقاربات  أكبر تحد  املهاجرين   ،هر  أمام تضاعف عدد  في    )الشرعيين وفاقدي الشرعية(  خاصة 

املقبلة نسبة  ،  السنوات  في  انخفاض  تزامن  ك مع  في  األوروبيةالخصوبة  الدول  املجتمعات  ،  افة  في  ديمغرافيا  تغيرا  يسبب  وهذا 

اجتماعية  األوروبية فعلية،   عميقة   وانعكاسات  اندماجية  قوانين  اعتماد  األوروبيين  املسؤولين  من  األمر  هذا  مثل  ويتطلب 

 .اد عن سياسات اإلقصاءواالبتع
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 ملخص: 

الهيئات   تفكير  في  حيزا  واخذ  املتحدة،  األمم  في  األعضاء  الدول  لجميع  توتر  بؤرة  الفساد  موضوع  شكل 

ودخل أجندة صانع القرار الدولي وتم جدولته في برامج األعمال   واملؤسسات الدولية وأولويات القضايا السياسية

تطور   كبح  يعمل على  والذي  وأساليب وطرق جديدة  املتجدد بصيغ  الراهن  الحدث  باعتباره  األولي  األولوية  ذات 

م املتحدة  الدول ويعيق انتقالها إلي الرقي والنمو، هذا التوتر الذي اشغل الفكر العاملي دفع بالدول األعضاء في األم

املتحدة   األمم  اتفاقية  فكانت  الفساد.  من  الوقاية  سبل  يتضمن  عاملي  اتفاق  لإلبرام  واملستمر  الجاد  السعي  إلي 

 . 2003ملكافحة الفساد لسنة 

 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد اتفاقية؛ التدابير الوقائيةالفساد؛    : املفتاحية  الكلمات 

*** 

Abstract:  

The issue of corruption formed a focus of tension for all member states of the 

United Nations, and took a place in the thinking of international bodies and institutions 

and the priorities of political issues and entered the agenda of the international 

decision-maker and was scheduled in the work programs of the first priority as it is the 

current, renewed event in new formulas, methods and methods, which works to curb the 

development of states and impede Its transition to advancement and growth, this tension 

that preoccupied global thought, pushed the member states of the United Nations to 

earnestly and continuously seek to conclude a global agreement that includes ways to 

prevent corruption. It was the United Nations Convention against Corruption of 2003 

Keywords:  corruption; United Nations Anti-Corruption. 
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 مقدمة 

عد ظاهرة الفساد ظاهرة متعددة الجوانب، ال ترتبط بظروف محددة بذاتها وال تقتصر على شعب بذاته،  
ُ
ت

اجتماعية   ظاهرة  مختل إنها  بين  تكاملية  تبقى  وحلولها  سياسة،  ومرجعية  اقتصادية،  التي  وبأبعاد  الجوانب  ف 

أنها غير  وسعي   توجدها،  الفساد  من  لتخلص  الدولية  املنظمات  وتكاتف  الشعوب  بإرادة  مرتبطة  النهاية  في 

قيات، تتباين  خالل صنع سياسات عامة تنظيمية متعددة ومتنوعة وإبرام اتفا  منالحكومات واملنظمات الدولية  

بصانع  نتائجها تحيط  التي  البيئات  ومخرجاتها،    بتباين  الرئيسية  وعملياتها  وبمداخالتها،  والدولي  الوطني  القرار 

الورقة من    ومراجعتها، تنطلق هذه 
 
اتفاقية   فرضية الفساد    أن  املتحدة ملكافحة  التزامات األمم  والتي   يترتب عنها 

من   العالمتقع على عاتق كل دولة  االلتزامات متى    دول  بتنفي   وهذه  من  دولة   عليه  قامت كل  ملا نص   
ً
ذها وفقا

هذه الورقة في    أهميةسيكون سهل، وتكمن    جانبها, فإن القضاء على الفساد  ، دون حدوث أي إخالل من االتفاقية

العاملي،   املستوي  على  الفساد  مكافحة  جوانب  من  مهم  جانب  املتحدة    وتعالجإبراز  األمم  اتفاقية  الورقة  هذه 

الفساد لعام   بالتعرف على مضامين   أهداف . وتتمثل   2003ملكافحة  الورقة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    هذه 

البحث على دراسة    نطاق  لى املوضوع محل الدراسة، ويقتصرتحاول  التعرف ع  منهج وصفيومن خالل   الفساد،

في موضوع   الفساد  من  املتحدة الوقائية  األمم  وأدبيات  الورقة:،  هذه  املتحدة    اتفاقية  هل  إشكالية  األمم 

الورقة    وتحاول ،  املتعلقة بمكافحة الفساد تساهم في القضاء على الفساد على املستوي الفوق وطني والوطني

إلى   بمعرفة  نتائج التوصل  األ  تتعلق  اتفاقية  نظر  وجهة  من  الفساد  وبيان ماهية   الفساد  ملكافحة  املتحدة    مم 

 ساد.  خصائصه مع ذكر التدابير الوقائية التي يعتمدها مكتب األمم املتحدة ملكافحة الف

 محورين هما:   إلىاملوضوع  وقد اقتضت هذه الورقة تقسيم 

 . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  أعرافور األول: مفهوم الفساد في املح

 . املحو الثاني: التدابير الوقائية التي يعتمدها مكتب األمم املتحدة ملكافحة الفساد

   مفهوم الفساد في أدبيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد :األول  حور امل

املستخدمة ومضمونها   املصطلحات  تحدد معنى  يتم   أن  القانوني  األكاديمي  العرف  في  عليه  املتعارف  من 

امل لالتساق  الضرورة  تفرضه  ما  املوضوعي وهذا  إطاره  في  الجدل  ينحصر  املنطقي  حتى  والتساند    الوظيفي، عرفي 

 إلى ذلك، فإنه يمكن تناول  مفهوم الفساد  من خالل ما يلي: 
ً
 واستنادا

  تعريف الفساد :أوال

العاملية  ال  األدبيات  في  الفساد  مكافحة  أهمية  تأكيد  السياس ي    والكتاباتبد  الفكر  في  الكالسيكية 

من   العديد  عرف  قد  الغابرة  العصور  إلى  األولى  تعريفاته  تعود  الذي  الفساد  مفهوم  كان  وقد  واالقتصادي، 

التعريفات التي تشترك في نواحي كثيرة. غير أن هذا ال يعني أنه هناك اتفاق بشأن تعرفه قد استقر بعد، ذلك أن  

بين املجتمعات وبعضها البعض، بل داخل املجتمع    عاني مختلفة ليس فقط ما هذا املصطلح حماله أوجه يأخذ م

التعريف وذلك  التطرق إلى هذا  الواحد ألنه يعبر عن أوضاع اجتماعية هي في حالة تحول أفقي وعمودي ويمكن 

 من خالل ما يلي:  
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: الفساد لغويا
ً
كما يقول عمر بن    هو ضد الصالح فإن صالح املال  أ. الفساد لغويا و الفساد اصطالحا

 « هو:  من    وإنيالخطاب  ويمنع  الحق،  في  ويعطى  بالحق،  يؤخذ  أن  ثالث:  خالل  إال  يصلحه  املال  هذا  في  أجد  ال 

  .(1) الباطل«

 
ً
اصطالحا الفساد  عل  :أما  البعض  عرفه  فقد  الفساد،  ملصطلح  املقررة  املفاهيم  إساءة اختلفت  أنه    ى 

موظف    يحدث على سبيل املثال عندما يقوم استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص، وهو  

ل  استغال   عامة، كما يمكن أن يحدث عن طريق  بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة

أموال الدولة    قارب ضمن منطق املحسوبية أو سرقةالوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين األ

العام ملوقع عمله وصالحياتهمباشرة، وقد عرفه البعض كذلك على أنه استغالل امل للحصول على كسب    وظف 

تفرضه ظروف    وشرعي  ه سلوك غير رسميقة مشروعة، أو أنغير مشروع، أو منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطري

االجتماع التحول  ويقتضيه  عليه،  وتساعد  والثقافي، معينة  والسياس ي  واالقتصادي  آخر    ي  تعريف  ورد  كذلك 

سوى   غير  سلوك  أنه  على  الفساد  مركزه   ي ينطو ملصطلح  باستغالل  الشخص  قيام  مخالفة    على  في  وسلطاته، 

أو لذويه من األقارب واملعارف وذلك على حساب املصلحة  القوانين واللوائح والتعليمات   لتحقيق منفعة لنفسه 

 .  (2)العامة

إن الفساد في معناه العام يشمل كل اعتداء على األنفس واألموال أو   ب. تعريف الفساد في القران الكريم:

ر  
َ
األ ِفي  َسَعى  ى 

ه
َول

َ
ت ا 

َ
﴿َوِإذ وتعالى:   سبحانه 

ه
يقول َّللا وفي ذلك  ال  املوارد   ُ

ه
َوَّللا َل  س 

ه
َوالن  

َ
ث َحر 

 
ال ِلَك  َوُيه  ِفيَها  ِسَد  ِلُيف  ِض 

َفَساَد﴾
 
ال   والتي ، وإذا كان الفساد في مجال األموال فقط فإنه يندرج تحت مصطلح أكل األموال بالباطل    (3) ُيِحبُّ 

 
 
ى ال

َ
ِإل وا ِبَها 

ُ
ل د 

ُ
َباِطِل َوت

 
م  ِبال

ُ
َنك م  َبي 

ُ
ك
َ
َوال م 

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
 
أ
َ
 سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: ﴿َوال ت

ه
ِريًقا  نهى َّللا

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
 
اِم ِلَتأ

ه
ُحك

ُموَن﴾
َ
ل ع 

َ
ُتم  ت

 
ن
َ
ِم َوأ

 
اِس ِباإِلث َواِل النه م 

َ
 .   (4) ِمن  أ

الك القرآن  ألفاظ  في  الفساد  الشرع  ومدلول  جعل  وقد  وصوره.  الفساد  أنواع  لجميع  شامل  مدلول  ريم 

 في األرض، فكل املخالفات خروج عن جادة الصالح، وانحراف عن الطريق  
ً
الحنيف املعاص ي، كل املعاص ي، فسادا

املستقيم، سواء كانت هذه املخالفات في مجال السلوك أو مجال الجرائم الجنائية أو الحقوق املدنية أو الحقوق  

 .لعامةا

املتحدة:    -ج األمم  أدبيات  في  الفساد  تبني  تعريف  إلي  املتحدة  األمم  في  األعضاء  لدول  املتكرر  السعي 

الفسا ملكافحة  عاملية  اتفاقية  إبرام  في  ونجاحهم  الفساد،  ملكافحة  عاملية  االتفاقيةاتفاقية  هذه  أطرا    د،  وفرت 

القانونية   نظمها  لتعزيز  االتفاقية  في  األطراف  الدول  جميع  تطبقها  أن  ينبغي  وقواعد  وتدابير  معاير  ووضعت 

املتحدة   األمم  للدول األعضاء في  لتقديم املساعدة  التزامات  االتفاقية  الفساد. كما تضمنت  والتنظيمية ملكافحة 

القدرات   وتعزيز  الفساد  مكافحة  اتفاقية  مالي  لتنفيذ  دعم  تقدم  كما  فيه،  والتحقيق  واكتشافه  الفساد،  ملنع 

ومعلوماتي لتنفيذ برامج لتعزيز الشفافية، والنزاهة واملساءلة في مؤسسات القضاء وفرض سيادة القانون، ومع  

به  ولم تلتِق حول تعريف موحد، يجا ، (5)لم تضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعريفا خاصا للفسادذلك 

لكنها وضعت فصال كامال   تحت عنوان التجريم    به املجتمع الدولي هذا الخطر الذي يهدد الجميع بشكل جماعي، 

 وإنقاذ القانون، فعددت جميع الجرائم التي تراها من جرائم الفساد، ومنها ما يلي: 
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 رشوة املوظف العمومي.  -

 اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها.  -

 فوذ. املتاجرة بالن -

 إساءة استغالل الوظيفة العمومية.    -

 اإلثراء غير املشروع.   -

 إخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ بها متى كانت متأتية من فعل يعد فسادا.   -

 و استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الوعيد للتحريض على اإلدالء بشهادة الزور   -

 التدخل بالشهادة أو في تقديم األدلة.   -

 التدخل في ممارسة أي موظف قضائي.    -

 التدخل في ممارسة أي موظف في مهمته إنقاذ القانون.  -

 ثاني
ً
  مكافحة الفساد  التفاقيةالتطور التاريخي  :ا

إن كل دول العالم تعرف ظاهرة الفساد فيها تفاقم واستشراء مقابل ما تبديه املجتمعات والدول والهيئات  

واملؤسسات الدولية من مقاومة وعدم الرضوخ لهذه الوضعية املستعصية، من مقاومة ورفض وقد سعت الدول  

االهتمام الدولي بهذه الظاهرة  وكان واضحا في عديد من املواثيق الدولية  إلى سن قوانين ملكافحة الفساد، كما زاد  

واإلعالنات العاملية، ومن أهم اإلعالنات واملواثيق الدولية التي كان لها األثر غير املباشر في مكافحة الفساد. وهذا  

 االهتمام الدولي بمكافحة الفساد مر بمراحل وتتمثل هذه املراحل فيما يلي:

 م، 1789عالن العاملي، لحقوق اإلنسان واملواطن الفرنس ي لسنة اإل  -1

 م،1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لسنة  -2

 م.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  -3

4-  " املتحدة  الخبراء الدوليين ل2000" لسنة56/61صدور قرار األمم  لتفاوض بشأن صك  م إلنشاء لجنة من 

 قانوني دولي فعال ملكافحة الفساد.

5-" القرار  عام  56/260صدور  في  مكافحة  2002"  بشأن  بالتفاوض   املخصصة  اللجنة  فيه  طالبت  والذي  م 

 م 2003الفساد  أن تنهي أعمالها بأواخر عام 

6-  " رقم  القرار  عام  57/169صدور  في  ل2002"  املكسيك  دولة  استضافة  فيه  قبلت  والذي  الدولي  م  لمؤتمر 

 لغرض التوقيع على االتفاقية. 

 م في أروقة الجمعية العامة لألمم املتحدة. 31/10/2003توقيع اتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ: -7

 " بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  58/4صدور القرار عن الجمعية العمومية لألمم املتحدة " -8

األمم املتحدة كان مرتبط بمؤشرات تدل علي الفساد وبما    اتفاقيةحة الفساد في  إن هذا التطور في مكاف      

وجود    أن على  دلت  وجدت  إن  املؤشرات  هذه  مؤشرات،  ولها  أشكال  لها  اإلبعاد،  متعدد  ظاهرة  الفساد  ظاهرة 



 138-133ص ص                                                                                               األمم املتحدة عرافالوقاية من الفساد في أ

 

 
134 

رغم  املتحدة،  األمم  في  األعضاء  الدول  داخل  هو    الفساد  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية   من  غرض  أن 

أكفأ وأنجع، وترويج ودعم التعاون الدولي  تحديد وترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة  

 ومن بين املؤشرات األكثر روجا للفساد داخل الدول ما يلي:  .(6) في مجال منع ومكافحة الفساد

 تفش ي ظاهرة الرشوة. -

 غياب الرقابة بمختلف صيغها من قبل الجهات الحكومية الخاصة بالدولة -

 .املجتمعاتانتشار ظاهرة الغنى املفاجئ والفاحش داخل   -

 من الكفاءة والجدارة واملهارات املهنية -
ً
 .شيوع املحسوبية والواسطة في شغل الوظائف وذلك بدال

 .غياب مبدأ تكافؤ الفرص في داخل األشغال -

املصالح    استغالل - حساب  على  أخرى،  ذاتية  ومصالح  السريع  الكسب  لتحقيق  الحكومية  املناصب 

 .العامة

 عدم االلتزام واالمتثال للقواعد القانونية العامة لدولة.  -

 .التحايل على القانون ببيع ممتلكات الدولة لتحقيق املكاسب الخاصة ببعض األشخاص والشركات -

 .رج البالداستغالل املنصب لتهريب املال إلي خا -

 حور الثاني: التدابير الوقائية التي يعتمدها مكتب األمم املتحدة ملكافحة الفسادامل

إلي وضع خيارات   املتحدة  باألمم  دفع  الحياة،  كافة جوانب  في  تغلغلها  إمكانية  و  الفساد  تعقد ظاهرة  إن 

شاملة متكاملة الجوانب للوقاية من الفساد، ومن بين أهم اآلليات الوقائية التي تبنها مكتب األمم    واستراتيجيات

 املتحدة للوقاية من الفساد ما يلي: 

  أوال: صنع سياسة عامة تنظيمية ملكافحة الفساد وقائيا وتنفيذها

املالية   املوارد  تحريك  تتضمن  متخذة  تتضمن سياسة عامة  بتصرفات  تقوم  مهامها  ممارسة  في  الحكومة 

والبشرية إضافة إلى تخصيص وتوزيع األموال والسلع والخدمات مع فرض الرقابة والتوجيه مع اختيار وصناعة  

و  إجرائية  بضوابط  تسن  املجتمع،  ضمن  واالجتماعية  والدينية  السياسية  ولو  الرموز  ممنهجة  تكون  و  إدارية 

الصانع  جزئيا، يترتب عنها نتائج وأثار فهي بذلك تترجم املمارسة العملية للعالقة بين الحاكم واملحكومين أي بين  

 . واملتلقي لها

هي تلك السياسة العامة التي تشمل مجموعة الضوابط التي تفرضها    بالسياسة العامة التنظيمية   ويقصد

نشاط الفرد أو األفراد خدمة ملقتضيات النظام العام، أي مراقبة نشاط األفراد وتوجيهه على السلطة العامة على  

نحو يكفل املحافظة على النظام العام، فهي على ذلك إجراء وقائي قائم في كل الدول على خالف طبيعة نظامها  

امها العام لبعث االستقرار فيها،  السياس ي وتركيبة أفرادها، فكل دولة تسعى بصورة أو أخرى إلى املحافظة على نظ

  (7) وتفرض العقوبة األزمة عند حصول االنتهاكات والتجاوزات.

وال   القطاعات  كل  تمس  ومتنوعة  كثيرة  مظاهر  له  واسع  مجال  التنظيمية  العامة  السياسة  مجال  إن 

، وهناك ضبط يتعلق  يستطيع األفراد االستغناء عنها، فهناك ضبط وتنظيم يتعلق بالجوانب األمنية والعسكرية

والجمعيات،   األحزاب  تأسيس  من  السياسية  األنشطة  إقامةبممارسة  التجمعات واالجتماعات  املؤتمرات    وعقد 
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اال بالشؤون  يتعلق  ما  كل  وضبط  امللتقيات،  وتنظيم  املحروقات،والتظاهرات  كاالستثمار،  املناجم،    قتصادية، 

كالتصدير   التجارية  األنشطة  بممارسة  يتعلق  األسواق وضبط  وضبط  وتنظيم  والشراء  البيع  واالستيراد وعملية 

واملجال الصحي ومجال   املجال العقاري يتعلق بالشؤون الدينية وممارسة العبادة، وضبط يتعلق باملجال الفالحي و 

 التوظيف ومجال الصيد، وضبط  يتعلق بمكافحة الفساد.

الضبط ا   إن  ينفذ من خالل  تسخير  الفساد  بمكافحة  والنشاطات واإلمكانيات والخطط  املتعلق  ألعمال 

إتباعها تجسيدها ملبادئ سيادة   التي يجب على الدولة  ملنعه ومكافحته والقضاء عليه، وان أهم هذه السياسات 

النزاهة   ملبادئ  وترسيخها  العام  للقطاع  الحسنة  وإدارتها  املجتمعية،  املشاركة  ملبادئ  وتعزيزها  القانون، 

مراجعتها الدورية للتشريعات السارية، ونشر الوعي واملعارف املتعلقة بمكافحة الفساد،  والشفافية، واملساءلة، و 

تقتض ي أن تتخذ كل دولة    ( 8) حيث أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   وإقرارها التدابير الوقائية من الفساد

الفساد ملعالجة  تدابير  والوزراء    ويتولى.  طرف  الجمهورية  رئيس  في  ممثلة  اإلدارية  السلطة  وتنظيم  الضبط  مهام 

ومديرية   التجارة  كمديرية  الوالية  مستوى  على  التنفيذية  واملديريات  البلدية  الشعبية  املجالس  ورؤساء  والوالة 

 الشؤون الدينية وغيرها من األجهزة اإلدارية.الصحة ومديرية املناجم ومديرية 

الضبط           قوانين  تعدد  إلى  يؤدي  الفساد  ملكافحة  التنظيمية  العامة  لسياسة  الواسع  املجال  هذا 

 والتنظيم بين نص دستوري وقانوني ونص تنظيمي.

ملوقعين على االتفاقية  إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تلزم الدول األعضاء في األمم املتحدة وا 

الفساد   مكافحة  ملكافحة  في  متخصصين  أشخاص  حتى  أو  متخصصة  هيئات  أو  هيئة  إيجاد  ضرورة  على 

 الفساد، من خالل إنقاذ القانون، وقد حثت االتفاقية على ما يلي:

 ضرورة التعاون بين سلطات إنقاذ القانون.  -

الذين يدلو  - القانون واملجرمين  باعترافاتهم ويسإنقاذ  السلطات  ن  الجرائم  اعدون  القضائية على كشف 

 املتعلقة بالفساد.

 التعاون مع املوظفين العموميين حول معلومات الفساد.  -

 التبليغ عن املجرمين وانتهاكات الوظيفة العمومية.  -

 التعاون بين قطاع العدالة وبين القطاع الخاص وخصوصا القطاع املالي واملؤسسات املالية.   -

 جرائم الفساد وملحقة املتهمين بذلك واستجوابهم. التحقيق في  -

 جمع األدلة حول الجريمة ومرتكبيها.  -

 القيام بجميع اإلجراءات الجزائية في مالحقتهم.   -

 إنزال العقوبة باملجرمين.  -

 التعاون مع جميع الجهات الرسمية والغير رسمية ملكافحة الفساد.   -
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 سادثانيا: تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الف 

إن الفلسفة الفكرية لصانع القرار الدولي الذي صاغ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، انطلقت من  

مكافحة  نجاح  أن  الدولي    فكرة  التعاون  وهذا  املتحدة،  األمم  هيئة  في  األعضاء  الدول  كل  تعاون  يتطلب  الفساد 

 ينبغي أن ينظم وفقا لقواعد معلومة وأطر قانونية.

اتفا ثورة  تعتبر  تعتبر  كما  الفساد،  ملكافحة  عملية  عاملية  وثيقة  أول  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  قية 

قانونية حقيقية في مجال مكافحة جرائم الفساد، فهي سابقة لم يشهدها املجتمع الدولي املعاصر كونها تعد أول  

ذاته حد  في  تمثل  و  الدول،  بين  اإلجماع  ينال  الفساد  بظاهرة  يختص  دولي  فعالة    استراتيجيةا  صك  تشريعية 

 ملكافحة ظاهرة الفساد.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تأكيدا على   هو    أن "الفساد لم يعد شأنا محليا بل جاء في ديباجة 

التعاون  يجعل  مما  واالقتصاديات،  املجتمعات  كل  تمس  وطنية  عبر  أمرا   ظاهرة  ومكافحته  منعه  على    الدولي 

وأنه   سؤولية تقع على عاتق جميع الدول،" كما جاء في ديباجتها أيضا " أن منع الفساد والقضاء عليه هو م  ضروريا 

 .(9)يجب عليها أن تتعاون معا"

 في  األعضاء  الدول   بين  التعاون   ضرورة  على  ركزت  ديباجتها  في  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إن

  آليات   االتفاقية  تضمنت   وقد  االتفاقية  من  الرابع  الفصل  في  وذلك  ومحاربته،  الفساد  منع  في  املتحدة  األمم  هيئة

 :(10)  يلي ما غرار  على الدولي  التعاون   أساس  على مبنية  جادة

التي   - واملطبوعات  والرسائل  الخطابات  إرسال  طريق  عن  تكون  ما  وغالبا  املعلومات  على  تبادل  تحتوي 

 بعض املعلومات املتعلق باملشاكل املشتركة جراء ظاهرة الفساد.

 تبادل اآلراء املقترحة ملكافحه الفساد على املستوي فوق وطني.  -

تبادل الزيارات بين دول أعضاء األمم املتحدة املوقعين على االتفاقية ملكافحة الفساد وطبيعة الزيارة قد   -

 غير رسمية معلنة أو سرية.تتم بشكل رسمي أو شبه رسمي أو 

 تبادل الخبرات واملتخصصين في مجال الوقاية من الفساد بين دول أعضاء األمم املتحدة.    -

القضائية  - اإلجراءات  في  الفساد  مكافحة  اتفاقية  في  األعضاء  الدول  بين  املشتركة  التحقيقات  إجراء 

 (11)وغيرها

 تتم على هامش املؤتمرات الدولية العاملية أو املؤتمرات اإلقليمية.  حلقات املناقشة التي  وتنظيم  -

 تنظيم لقاءت عمل بين السفارات أو املكاتب اإلقليمية للمنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.  -

 تتبع عائدات الفساد والعمل على إعادتها للدول املطالبة بها.  -

 (12). تعزيزه على  والعمل القانون  إنفاذ -
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 خاتمة:

لها   كان  الفساد   مكافحة  في  كبيرة   جهودا  األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  ا  املتحدة  األمم  بذلت   لقد 

وقائية   تنظيمية  عامة  سياسات  صنع  من  الوقائية   التدابير  حجم  في  تمثل  إخفاءه  يمكن  ال  اجتماعيا  موضعا 

التعاون   وتفعيل  السياسات،  هذه  وإنفاذ  الفساد  مكافحة  على  قبل  حريصة  الفساد  ظاهرة  من  للحد  الدولي  

إلى املزيد من هذه اآلليات   للقضاء على   التي يعاني منها املجتمع الدولي  بحاجة  وقوعها غير أن حجم اإلشكاالت 

 الفساد.

محاربة ظاهرة الفساد تحتاج إلى عدة فكرية من مفرداتها القدرة على االبتكار،    أن   وفي األخير يمكن القول 

 اإلبداع، اإلنتاج، تغيير القناعات، وتحويل األفكار إلى أعمال مفيدة. 

 التوصيات: 

 من الضروري االعتماد على اآلتي: سين القضاء على الفساد في العالممن أجل تح

للثروة،  اقتصاديا:  - العادل  املمارسات    التوزيع  تجريم  العمل  العاد   االقتصاديةمع  التوزيع  تعيق  ل  التي 

 . للثروة وتزيد الفوارق الطبقية

مع    سياسيا:  - الدولي،  او  الوطني  املستوي  على  القرار  قبل صناع  من  وإرادة  التزام  هناك  يكون  أن  يجب 

 صالح و فساد الدولة. القيام إصالحات تشريعية من أجل محاربة مجموعات امل

اقبة املالية:    - يحب إصالح إجراءات التحصيل واملناقصات ، مع العمل على ضرورة التسيير املالي على    املر

 أساس مراجعة الحسابات، وأن يكون تسيير املؤسسات القائم على أساس أخالقي. 

الجزائر    املدني في القضاء على الفساد في املجتمع  من خالل السماح بمشاركة  :تفعيل دور املجتمع املدني   -

 املجتمعات   الجماعي، مع مشاركة والعمل التحالفات البرملان، مع تطویر نشاطات  وأن تكون هناك متابعةالعالم،  

 .والنساء املحلیة 

والتشريعي:   - القانوني  تعيين    املجال  مع  التشريعية،  السلطة  استقاللية  زيادة  على  العمل  خالل  من 

ال إمكانية  ضرورة  مع  املستحقة،  الوظائف  في  املحليين  وتطبيق  القضاة  الحكومية،  غير  املنظمات  لدى  طعن 

 القانون في القضايا الكبيرة املرفوعة على الرشوة.

 قائمة املصادر واملراجع 

الفساد  -1 ملكافحة  املتحدة  األمم  بنيويورك،  اتفاقية  املتحدة  لألمم  الجمعية  قبل  من  قرارها    املعتدة  اكتوبر   31في    4/ 58بموجب 

2003 . 

 . 2008، الفساد اإلداري لغة املصالح، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية بوادي املحمديحسنين  -2

  1979، ، دار املعرفة بيروت يعقوب بن إبراهيم يوسف للقاض ي أبيالخراج كتاب  -3

،  للنشر والتوزيعدار الرضا ،  -متخصصة حكومية منظمات - واملعاصرة التقليد بين  الحكومي اإلداري  التنظيم الكبيس ي، عامر -4

 . 2006القاهرة مصر، 
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 ملخص: 

الدولي  شهد  كما   ملسائل حقوق  املجتمع  املنظمة  العامة  الدولية  القانونية  القواعد  من  للكثير   
ً
تفعيال

النزاعات املسلحة بتطبيق   أم في حالة  الدولي لحقوق اإلنسان  القانون  السلم بتطبيق  االنسان سواًء في حالة 

 ملا تعرضت له هذه الحقوق من انتهاكات وهدر، نتيجة لتعسف الدول باستعمال    ،القانون الدولي اإلنساني
ً
ونظرا

مواطنيها واالنتهاكات الخطيرة التي مارستها ضّد حقوقهم وحرياتهم األساسية تحت ذرائع مختلفة    السلطة ضد

طيرة لقواعد القانون  من جهة، والحروب أو )النزاعات( التي اجتاحت املجتمع الدولي وما نتج عنها من خروقات خ

الدولي اإلنساني من جهة ثانية، فقد أستوجب أن تستكمل هذه القواعد والنصوص بإجراءات قانونية أخرى  

 لتطبيقهما تحت مظلة األمم املتحدة.لتوفير آليات دولية 

الدولي  :املفتاحية الكلمات  اإلنسان;   ;املجتمع  لحقوق  الدولي  القانون  اإلنساني;  الدولي  األمم  القانون 

 املتحدة; مجلس األمن; مجلس حقوق اإلنسان. 

*** 

Abstract:  

   The international community has witnessed the activation of many general 

international legal norms governing human rights issues, whether in the case of peace 

by application of international human rights law or in the case of armed conflicts by 

application international humanitarian law, and in view of the violations and wastage 

of these rights. As a result of the abuse of power by States against their citizens and the 

serious violations they have exercised against their rights and freedoms under various 

pretexts on the one hand, wars or conflicts that have engulfed the international 

community and the resulting serious breaches of the rules of international 

humanitarian law on the other hand, these rules and provisions had to be supplemented 

by other legal procedures to provide international mechanisms for their application 

under the umbrella of the United Nations. 

Keywords:  International Community; International Humanitarian Law; International 

Human Rights Law; The United Nations; The Security Council; The Human Rights 

Council. 
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   :مقدمة

فنتيجة    ،حقوق اإلنسففففففففففان  وارتقاءلقد مثل منتصففففففففففف القرن الع ففففففففففرين مرحلة حاسففففففففففمة ع    ففففففففففعيد تطور 

الجسفففففففففيمة لحقوق اإلنسفففففففففان وحرياته األسفففففففففاسفففففففففية خالل الحرب العاملية الثانية، خرجت مسففففففففف لة حقوق    لالنتهاكات

املجتمع الدولي، ف خذت بعدا دوليا، تمثل في   اهتمامالحصففرل للدولة، وحا ت ع     االختصففاصاإلنسففان من نطاق  

ضحايا النزاعات املسلحة لعام جنيف ب  ن حماية    واتفاقيات،  1948 دور اإلعالن العاملي الحقوق اإلنسان عام  

واملواثيق واإلعالنفات الفدوليفة الهفادففة مل  حمفايفة حقوق اإلنسفففففففففففففان وحريفاتفه،   االتففاقيفات، والحقفا في ع فففففففففففففرات 1949

 سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب.

في  ام لوف ارت االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ش نا  وعليه

حقوق  القانون الدولي لاإلنسفففففففففففاني و   الدولي  ت فففففففففففير األمم املتحدة بانتظام مل  القانون لذا    مناطق املعمورة،الكثير من  

مجلس األمن، وفي مناق ففففففففففات مجلس حقوق اإلنسففففففففففان، كما ترد اإلشففففففففففارة مل  ذل  في املناشففففففففففير    في قراراتاإلنسففففففففففان  

ات غير الحكومية وفي الدورات التدريبية للجنود وفي املناق فففففففففات  السففففففففففياسففففففففففية لحركات املعارضففففففففففة وفي تقارير املنظم

 الدبلوماسية. 

ي ففففارق القانون الدولي لحقوق اإلنسففففان والقانون اإلنسففففاني الدولي في هدى املحافظة ع   كرامة و نسففففانية  

نذ عهد  وع   مر السففففففففففففنين، اعتحرت األمم املتحدة، ولجنة حقوق اإلنسففففففففففففان، ثم مجلس حقوق اإلنسففففففففففففان م  ،الجميع

فيمففا يتعلق بحقوق األافففففففففففففخففاص املتفف ثرين    اقريففب، أن األطراى في النزاعففات املسفففففففففففففلحففة عليهففا تعهففدات ملزمففة قففانونفف

وع   الرغم من أن القانون الدولي لحقوق اإلنسففففففففففان والقانون اإلنسففففففففففاني الدولي يختلفان من حي  النطاق    ،زاعنبال

كفففذلففف  هيمفففات األمم املتحفففدة، ففففإن الهيمفففات امل  ففففففففففففففف ة  و   ،لكنهمفففا يوفران مجموعفففة من تفففدابير الحمفففايفففة ل افففففففففففففخفففاص

قان کالهما، بو ففففهما مجموعتين  بطنعاهدات حقوق اإلنسفففان واإلجراءات الخا فففة املتعلقة بحقوق اإلنسفففان، يمل

 ران حماية متكاملة وتعز ان محداهما األخرى.فوتو  أو حاالت السلم كذل   اع املسلحنز من القوانين، ع   حاالت ال

 أهمية البحث:

، كمفا أن مسففففففففففففف لفة تطبيقهمفا تعفد بفالنظر ألهميفة التمييز بين هفذين الفرعين املهمين من فروع القفانون الفدولي

الوقت الراهن خصفففو فففا مع تزايد التوترات من منطقة مل  أخرى وما تع  فففه   واسفففعا فيمن املواضفففيع التي تثير جدال  

 ادل قابل لالنفجار في أل وقت.مختلف املجتمعات من غليان سياس ي واجتماعي واقتص 

 أهداف البحث:

 يسع  هذا البح  مل  تحقيق االهداى التالية:

 التعريف بكال القانونين ورفع اللبس الذل يعارل مفهومهما وتيان خصائصهما  -

 القانونين والتمييز بينهما من خالل شرح نقاط امل اركة بينهما ونقاط االختالى. العالقة بينتبيان  -

املعاهدات واإلجراءات الخا ة.   - أجهزتها وهيمات  القانونين من خالل  في تطبيق  املتحدة  األمم   مبرا  دور 

 إشكالية البحث:

 ون الدولي لحقوق االنسان؟فيما يتمثل دور األمم املتحدة في تطبيق القانون الدولي اإلنساني والقان
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 منهج البحث:

في دراسفففففففففففتنا لهذا املوضفففففففففففوع املتعلق ع   املنمجين الو ففففففففففففي والتحلي ي من خالل و فففففففففففف القانونين   اعتمدنا

وتبيان سففففففففماتها وخصففففففففائصففففففففها وتحليل العالقة بينهما مع تحليل مختلف الصففففففففكوق الدولية واملعاهدات في مبرا  دور 

 تطبيق هذين القانونين.االمم املتحدة في مجال 

 

 تقسيمات البحث:

مما سفففففففففففففبق ولاحاطة بموضفففففففففففففوع البح  تم تقسفففففففففففففيمه مل  مبحثين، حي  نتطرق في املبح  االول مل  املبح   

من خالل عدة اوجه، التعريف   قوق اإلنسففاناإلنسففاني والقانون الدولي لح  لقانون الدوليا  تحليل العالقة بيناألول  

 ما وابرا  اوجه االختالى واالشاراق. والخصائص، ثم التمييز بينه

فيتناول بعض ممارسفففففففات األمم املتحدة في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسففففففان  أما املبح  الثاني 

مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسففان ومفوضففية  الجمعية العامة و   والقانون اإلنسففاني الدولي، بما في ذل  ممارسففة

 وبعض هيمات املعاهدات وكذل  بعض اإلجراءات الخا ة.األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

 عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان املبحث األول:  

 ما يقع الخلط ما بين القانون الدولي اإلنسفاني وقانون الدولي  ل
ً
حقوق االنسفان ع   الرغم من اختالى  كثيرا

احكففففام كففففل منهففففا، حيفففف  أن العالقففففة بين القففففانونين، من املوضفففففففففففففوعففففات التي تنففففا عففففت حولففففه ثال  نظريففففات في الفكر  

القانوني، أولها النظرية االنفصففففففففالية والتي ترى أن القانونين مختلفان ومسففففففففتقالن، وثانيها النظرية التوحيدية والتي  

ت فففففففففففففابكفان أو منفدمجفان، أمفا ثفاللهفا النظريفة التكفامليفة والتي يرمي جوهرهفا بف ن القفانونين نظفامين  تفيفد أن القفانونين م

متمايزين ولكنهما متكامالن، فقد ظل ينظر البعض من فقهاء القانون الدولي مل  هذين القانونين لسففففففففففففنوات عديدة 

األول بف نهمفا متحفدان، ع   أن املطلع ع   أنهمفا مجفاالن منفصفففففففففففففالن تمفامفا، أمفا البعض الخر فيرى ع   عكس الرأل 

، 1من ان النظرة السفائدة نسفبيا،  ي أن القانونين كالهما يكمل الخر  ع   مجمل املؤلفات القانونية الحديثة يت كد

وهذا من منطلق أن كال القانونين يهدفان ال  حماية ارواح األفراد وصففففففففففففحتهم وكرامتهم من  اويتين مختلفتين، فع   

 تكففل حمفايفة ال سفففففففففففففاء  سفففففففففففففبيفل  
ً
املثفال: يهفدى كفل منهمفا ال  حمفايفة الحيفاة اإلنسفففففففففففففانيفة، كمفا تكفففففففففففففمن كفل منهمفا احكفامفا

 .2واالطفال وتوفير الغذاء والدواء

غير أن من مظاهر تكامل القانونين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسفففففان الذل يعما بحماية حقوق اإلنسفففففان  

عما بحمفففايفففة حقوق  في جميع الظروى، أل في  من السفففففففففففففلم وا لحرب وثفففانيهمفففا هو القفففانون الفففدولي اإلنسفففففففففففففففاني الفففذل ي 

اإلنسفففان في ظرى النزاع املسفففلحح ففي حين يبدو األول قانونا عاما شفففامال يطبق في جميع الظروى، و ن كان كثيرا ما  

 .3زاع املسلحيتعثر تطبيقه من الناحية الواقعية في  من الحرب، يبدو الثاني قانونا خا ا بظرى خاص وهو الن

 املطلب األول: مفهوم القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان

سعي املجتمع الدولي ال  حماية الفرد مما قد يتعرض له من عنف وتعسف، قادت ال  ظهور مجموعتين من  

املاضف ي وارتبط باملفاوضفات التي  القواعد أولهما القانون الدولي اإلنسفاني الذل ظهر كمصفطلح في سفبعي يات القرن  

بففففاتفففففاقيففففات جنيف األربع لعففففام   امللحقين  4في جنيف والتي انتهففففت بوضفففففففففففففع بروتوكولي جنيف  1977-1974جرت بين  

، والذل يكففففم ما كان يصففففطلح عليه بقانون الحرب أو قانون النزاعات املسففففلحة، وثاني هذه القواعد ما يطلق 1949

الدولي لحقوق اإلنسففان الذل ظهر كمصففطلح أيكففا في سففبعي يات القرن املاضفف ي ع   أثر نفاذ عليها تسففمية القانون  

 .5العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان
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 الفرع األول: القانون الدولي االنساني

القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة من القواعد تهدى، ألسباب منسانية، مل  الحد من آثار النزاع املسلحح  

مي األاففففففففخاص الذين لم يعودوا ي ففففففففاركون في األعمال القتالية، كما يحدد وسففففففففائل الحرب وطرائقها، لذل  فهو يح

فإن مجاله مقصفور من ناحية االختصفاص املوضفوعي ع   حاالت النزاع املسفلح، والقانون اإلنسفاني الدولي هو جزء 

لقوة(، فيتعين ع   جميع األطراى في جميع  الحرب )القانون املتعلق بالكيفية التي يمكن بها اسفففففففففتخدام ا من قانون 

 . 6النزاعات املسلحة أن تطبق بالتساول القانون الدولي اإلنساني بصرى النظر عما مذا كان لديها ما يحرر موقفها

أطلقفت عفدة ا فففففففففففففطالحفات ع   القفانون الفدولي اإلنسفففففففففففففاني مثفل، قفانون الحرب، وقفانون النزاعفات املسفففففففففففففلحفة  

وتعتحر هفذه املصفففففففففففففطلحفات املارادففة في املعما، غير أن ال فففففففففففففائع  في االسفففففففففففففتخفدام هو قفانون الحرب حتا ميثفاق األمم  

م قانون النزاعات املسفففففففففففلحة وجاء املتحدة الذل حرم اسفففففففففففتخدام القوة أو التهديد باسفففففففففففتخدامها ثم سفففففففففففاد اسفففففففففففتخدا

اسفتخدام ا فطالح القانون الدولي اإلنسفاني إلظهار الطابع اإلنسفاني لهذه القواعد ، وخا فة بعد تحريم اللجوء مل  

الحرب كوسففففففيلة من وسففففففائل حل النزاعات الدولية وفقا مليثاق األمم املتحدة، وأول من ابتكر تعبير والقانون الدولي  

و الرئ س السفففففففففابق    Max Huberو القانوني ال فففففففففهير ماكس هو ر و   International Houanitarian lawاإلنسفففففففففانيو  

 للجنة الدولية للصليب األحمر ولم يلب  أن تبتاه معظم الفقهاء.

يرجع الفكفففففل في اسفففففتخدام هذا اال فففففطالح وجعله رسفففففميا مل  اللجنة الدولية للصفففففليب األحمر، و ررت ذل  

مة في مبرا  الطابع اإلنسفاني لقانون النزاعات املسفلحة ذل  القانون الذل يهدى مل  حماية  بمحاوالتها الدائبة والدائ

الكائن الب ففففففرل واألموال الال مة بالكففففففرورة لبقائه ع   قيد الحياة، وال يقتصففففففر القانون الدولي اإلنسففففففاني في داللته  

التي تكفففففع القيود ع   تسفففففيير العمليات    ع   اتفاقيات جنيف، و نما ي فففففمل كذل  كافة القواعد العرفية واملكتو ة

الحر يففة وع   اسفففففففففففففتخففدام األسفففففففففففففلحففة وغيرهففا من القواعففد التي تنطول ع   قواعففد تقررت نزوال ع   اعتبففارات مبففدأ  

 .7اإلنسانية

 أوال: تعريف القانون الدولي اإلنساني

 يعرففه تعريففا موسفففففففففففففعفا، ففالبعض اإلنسفففففففففففففاني، الفدولي القفانون  مفدلول   حول  الفدولي القفانون  اختلف فقهفاء

 ضيقا. تعريفا يعرفه الخر والبعض

وهو مجموعفة من القواعفد القفانونيفة الفدوليفة املكتو فة أو العرفيفة، التي تكففل احارام الفرد ورففاهيتفهو، وهو 

لحقوق   بهذا املعما ي فمل حقوق اإلنسفان وقت السفلم التي تكفمنها امليثاق العاملي لحقوق اإلنسفان )اإلعالن العاملي

 اإلنسان والعهدان 

وقانون   8(، كما ي فففففففففمل قانون الحرب الذل ينقسفففففففففم بدوره مل  قسفففففففففمين قانون الهال1966الدوليان لسفففففففففنة  

 .9جي يف الفقرة األول 

أما القانون الدولي اإلنسففففاني باملعما الكففففيق، ومجموعة القواعد الدولية املسففففتمدة من االتفاقات والعرى،  

التحديد مل  حل امل كالت اإلنسانية الناشمة بصورة مباشرة من املنا عات املسلحة الدولية وغير  الرامية ع   وجه  

الدولية، والتي تقيد ألسفباب منسفانية حق أطراى النزاع في اسفتخدام طرق وأسفاليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي  

 .10حةواألعيان واألاخاص الذين تكرروا أو قد يتكررون بسبب املنا عات املسل

  -ع   سفففففففففففففبيففل املثففال ال الحصفففففففففففففر   -رغم تنوع التعريفففات الفقهيففة للقففانون الففدولي اإلنسففففففففففففففاني والتي ذكرنففا منهففا

ففالقفانون اإلنسففففففففففففففاني يتنفا عفه مبفدآن متقفابالن، أولهمفا مبفدأ الكفففففففففففففرورة الحر يفةح والفذل يسفففففففففففففع  مل  تحقيق أهفداى  

اإلنسفففففففففففانية الذل يهدى مل  وقف كل ما يتجاو  الكفففففففففففرورة  الحرب بإضفففففففففففعاى العدو واالنتصفففففففففففار عليه، وثانيهما مبدأ  

 الحر ية من أفعال محظورة بكفالة حماية من ال ي ارق في القتال أو أ بح عاجزا عنه.
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 ثانيا: خصائص القانون الدولي اإلنساني

،  تكمن أهميفة هفذه الخصفففففففففففففائص في أنهفا تميز القفانون الفدولي اإلنسفففففففففففففاني عن غيره من فروع القفانون املختلففة 

 فيجعل للقانون الدولي اإلنساني ذاتية خا ة واستقالال، حي  نوجزها فيما ي ي:

اإلنسفففففففففففففاني أنها قواعد قانونية دولية، أل أنها ت تمي مل  قواعد  الدولي  تتميز قواعد القانون   الطابع الدولي: -

لفذل يقوم عليفه هفذا القفانون  القفانون الفدولي العفام، وان كفانفت قواعفد القفانون الفدولي العفام التقليفدل  ي األسفففففففففففففا  ا

الفدولي اإلنسففففففففففففففاني، مال أن التطورات الالحقفة للقفانون الفدولي العفام قفد الحقفت تنظيم بعض العالقفات مثفل العالقفة 

بين الجيوش في امليفدان وتعفاملهم مع األفراد املصففففففففففففففابين أو املفدنيين، غير أن هفذه التطورات لقواعفد القفانون الفدولي  

لحد بل تطورت لتصففففففففففل لتحكم العالقة في النزاعات الداخلية و ي الحرب األشففففففففففد ضففففففففففراوة  العام لم تقف عند هذا ا

التي يفتقفد فيهفا أل وا ع قفانوني أو منسفففففففففففففاني، ففإن القفانون الفدولي وعحر قواعفد القفانون الفدولي اإلنسفففففففففففففاني قفد تتفدخفل 

 . 11لتحكم مثل هذه العالقات

نطاق أكثر تحديدا و ي أنها قواعد ذات طبيعة    تحصفففففففففففففر قواعد القانون اإلنسفففففففففففففاني فيالطابع اإلنساااااااااااااني:  -

منسففففففففانية تعما بالج س الب ففففففففرل بصفففففففففتهم أفراد يسففففففففتحقون كل حماية وتهيمة كافة الوسففففففففائل الحارامهم ومعاملتهم  

معفاملفة منسفففففففففففففانيفة، ألن هفذا القفانون الفذل يؤمن حمفايفة الفرد ورففاهيتفه، ففان هفذا املبفدأ ي فففففففففففففكفل القوة األسفففففففففففففاسفففففففففففففية  

اإلنسفففاني الذل يعمي باإلنسفففان و الج س الب فففرلح وحي  من مبدأ اإلنسفففانية هو املصفففدر الخالق  والخالقة للقانون  

لهذا القانون تجد أن قواعده مما أنها يمكن أن تنصففففففففف مباشففففففففرة بهذه الصفففففففففة أو أن الدوافع اإلنسففففففففانية كانت وراء 

 .12ميجاد هذه القواعد والنظم

من هذه الخا ية  ي التي تعطى لقواعد القانون اإلنساني    :قواعد قانونية تطبق أثناء النزاعات املسلحة  -

ا أكثر تحفديفدا يتسفففففففففففففم وطبيعفة هفذه القواعفد التي وجفدت لتطبق في أوقفات النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، لفذا ففإن هفذه   و فففففففففففففففً

القواعفد تعمفل ع   الحفد من آثفار الحرب وامتفداد نطفاقهفا مل  أافففففففففففففخفاص وأمفاكن يجفب أن تظفل بمنف ى عن مخفاطر  

ها، ومن ثم اعتبار أن كل حالة حرب أو نزاع مسففففففلح سففففففواء ضففففففيق بين دولتين أو موسففففففعا بين أكثر من  الحرب ومآسففففففي

دولتين وسففففففففففواء سففففففففففبقه معالن أو لم يسففففففففففبقه  ي حالة نزاع مسففففففففففلح يتم التعامل معها وفقا ملفهوم أنها حالة حرب أو  

املسفلحة أو القانون الدولي اإلنسفاني،  حالة نزاع مسفلح تطبق أثناءها القواعد الخا فة بالحرب، أو أحكام النزاعات  

و التالي فإن أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنسففففاني تطبق أثناء أل نزاع مسففففلح سففففواء كان نزاع مسففففلحة معلنا عنه  

 وفقا ألحكام الحرب وفقا ألحكام القانون الدولي التقليدل أو غير معلن عنه.

 الفرع الثاني: القانون الدولي لحقوق اإلنسان

منظومففة من القواعففد الففدوليففة      (International Human Rights Law)القففانون الففدولي لحقوق اإلنسفففففففففففففففان  

املصفففففففففففففممففة لحمففايففة وتعزيز حقوق اإلنسفففففففففففففففان للجميعح وهففذه الحقوق الطبيعيففة لجميع الب فففففففففففففر، بغض النظر عن  

تهم، أو أل مكانة أخرى، حقوق  ج سففيتهم أو مكان مقامتهم، أو نوع ج سففهم، أو أ ففلهم أو العر ي، أو  ديانتهم، أو لغ

مارابطففة ومتففداخلففة وغير قففابلففة للتجزئففة، وغففالبففا مففا ينص عليهففا ويكفلهففا القففانون الففذل يكون في شفففففففففففففكففل معففاهففدات،  

والقفانون الفدولي العرفي، واملبفادل العفامفة، وتنطول حقوق اإلنسفففففففففففففان ع   حقوق والازامفاتح ويحفدد القفانون الفدولي  

ل بالتصفففففففففففرى بطرق معينة أو باإلاجام عن اتخاذ مجراءات معينة، وذل  من أجل  لحقوق اإلنسفففففففففففان الازامات الدو 

 .13تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ل فراد أو الجماعات

 أوال: تعريف القانون الدولي لحقوق اإلنسان
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مصطلح و القانون الدولي   اختلف الفقه الدولي في تسمية القانون الدولي لحقوق األنسان بين من يستخدم  

و قانون حقوق األنسففففففانو وذل  بالنظر ال  كون مصففففففطلح القانون   لحقوق األنسففففففان و و ين من يسففففففتخدم مصففففففطلح  

الففدولي لحقوق األنسففففففففففففففان من املصفففففففففففففطلحففات الحففديثففة نسفففففففففففففبيففا، حيفف  شفففففففففففففكففل مصفففففففففففففطلح حقوق األنسففففففففففففففان من أكثر  

بعد  ام، اال أن مشففففففففففففكالية التعريف ال  الت تعاريه املصففففففففففففطلحات رواجا وتداوال بين مصففففففففففففطلحات القانون الدولي الع

عففامففا ع   اإلعالن العففاملي لحقوق األنسففففففففففففففان، فففالقففانون الففدولي لحقوق اإلنسففففففففففففففان هو ذلفف  الفرع    63مرور أكثر من  

الجديد من فروع القانون الدولي العام الذل يهتم بوضفففففففففففففع األفراد داخل املجتمع والدولة، فيوفر لهم كافة الظروى  

ات الت فففففراعية التي تكفل لهم حياة الئقة، وثمة تعريف موجز لحقوق اإلنسفففففان وضفففففعه مكتب املفوضفففففية  والكفففففمان

السففففففامية لحقوق اإلنسففففففان ينص ع   أنه: ويجو  تعريف حقوق اإلنسففففففان ب نها ضففففففمانات قانونية عاملية، تخص كل  

ثر ع   كرامتهم اإلنسفففففففففففففانيةو، ولقد الب فففففففففففففر، وتحمي األفراد واملجموعات من األفعال أو االمتناع عن األفعال مما يؤ 

احتل هذا القانون وفي وقت قصففففير جدا، مكانة مميزة واهتماما مازايدا من قبل املجتمع الدولي ألنه يكففففم مجموعة  

من الحقوق واملبادل األسفففففففففففاسفففففففففففية، مثل مبدأ احارام حياة اإلنسفففففففففففان وكرامته أو مبدأ املسفففففففففففاواة...، التي ال يمكن أن  

 . 14عوب واألمم من دونها في استقراريع ش األفراد أو ال 

من هفذا املنطلق اعتحرت حقوق اإلنسففففففففففففففان من أبر  اهتمفامفات منظمفة األمم املتحفدة، فلقفد نص ميثفاقهفا في  

مواضففففع متفرقة ع   ضففففرورة احارام حقوق اإلنسففففان وحرياته األسففففاسففففية، وأكد ت ييد شففففعوب األمم املتحدة لذل ، 

من فففففففففففففارهفا جهودا كبيرة لكففالفة احارام وتعزيز حقوق اإلنسفففففففففففففانح ومن أجفل تحقيق هفذه  كمفا بفذلفت هفذه املنظمفة منفد 

الغاية، وضعت هذه املنظمة مجموعة من الصكوق الدولية، تتمايز من حي  ال كل ما بين معالنات واتفاقيات أو  

الحقوق أو الفمات التي  قرارات...، وتتفاوت من حي  القيمة القانونية ما بين وثائق ملزمة وغير ملزمة، أو من حي   

تقوم بكفالة حمايتها، ومع مرور الزمن تطورت معايير حقوق اإلنسففففففففان لتنقسففففففففم مل   ففففففففكوق تحما مجموعة كاملة  

(، والعهدين الدوليين الخا ففين بالحقوق املدنية والسففياسفية  1948من الحقوق: كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسففان )

(، و فففكوق تحما فمات معينة: كاألطفال، ال سفففاء، الالجمين،  1966قافية )(، واالقتصفففادية واالجتماعية والث1966)

املففففدافعين عن حقوق اإلنسفففففففففففففففففان، املعوقين، األحففففدا  املجردين من حريتهم، العمففففال املهففففاجرين وأفراد أسفففففففففففففرهم،  

 فففففففففكوق  واملهاجرين. أو  فففففففففكوق تواجه انتهاكات معينة: كالتعذيب، التمييز العنصفففففففففرل، التمييز في مجال التعليم، و 

توفر حمفايفة في حفاالت معينفة السفففففففففففففيمفا أثنفاء النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، وأخرى لحمفايفة العفدالفة الجنفائيفة الفدوليفة، وأخيرا  

مجموعففة اإلعالنففات ومجموعففات املبففادل ومففدونففات السفففففففففففففلوق والقواعففد النموذجيففة: لحمففايففة ال فففففففففففففجنففاء، واجبففات  

 . 15لنيابة العامةاملوظفين، استقالل السلطة القكائية، دور املحامين، أعكاء ا

 ثانيا: خصائص القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 :16يمتا  القانون الدولي لحقوق االنسان بمجموعة من الخصائص و ي كما ي ي

لقانون حقوق االنسان ذاتية تميزه عن القانون الداخ ي الذل يقوم امل رع    ذاتية قانون حقوق االنسان:  -

القواعد القانونية التي تتكفمن نصفو فا حول موضفوع حقوق االنسفان توضفع الوطمي بصفياغته ووضفعه، وذل  الن  

من قبل املجتمع الدولي، باإلضففففافة ال  ان النصففففوص الدسففففتورية الداخلية، وكذل  النصففففوص امللزمة ذات املصففففدر  

 مباشرا.الديمي في الدول التي تستند ع   مصادرها الدي ية استنادا 

عدُّ هذه الخا ية بمثابة اجر األسا  في القانون الدولّي لحقوق اإلنسان،    للتصرُّف:قواعده غير قابلة    - ي 

مح الففذل وافقفففت جميع الففدول ع   معفففاهففدةف  1948وقففد ظهر ألول مرةف في اإلعالن العفففاملّي لحقوق اإلنسفففففففففففففففان في عففام  

% من  80، كما وافقت حوالي واحدة ع   األقل من املعاهدات الرئ سفففففففففففففّية التي تتعلق بحقوق اإلنسفففففففففففففان الواردة فيه
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   4الدول ع   
ّ
رى، وال يمكن مفففحنها من اإلنسفففان مال معاهداتف أو أكثر، وتتميز حقوق اإلنسفففان ب نها غير قابلة للتصفففّ

ّ حرية الشخص نتيجة اكت اى املحكمة ب نه مذنب وقد ارتكب جريمة من نوع ما.
 في ظروىف معينةح كتقييد حق 

تعتحر قواعفده من القواعفد القفانونيفة الفدوليفة    ان يتضاااااااااااام: قواعاد  مره:القاانون الادولي لحقوق األنسااااااااااااا   -

المرة والتي ال يجو  االتففاق دوليفا ع   مخفالفتهفا أو النص داخليفا في دسفففففففففففففاتير تلف  الفدول او قوانينهفا ع   مخفالفتهفا،  

 كما ال يجو  منح مرتكب هذه الجريمة حق اللجوء السياس ي والبد من تسليمه ومحاكمته.

ألن الازامات حقوق    املساااااااااالحة: ن رانون الدولي لحقوق اإلنسااااااااااان يطبق لي وم: الساااااااااالم والنزاعات  القا  -

اإلنسفففففان تسفففففتمد من االعاراى بالحقوق األ فففففلية للب فففففر كافة و  ن هذه الحقوق يمكن أن تت ثر في أوقات السفففففلم،  

 ق في حاالت النزاع املسلح. وعالوة ع   ذل ، ل س هناق في معاهدات حقوق اإلنسان ما ي ير مل  أنها ال تطب

 املطلب الثاني: التمييز بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

يجمع فقهاء القانون الدولي ع   اسففففففففتقالل القانون الدولي اإلنسففففففففاني عن القانون الدولي لحقوق اإلنسففففففففان،  

مسفففففففففففففتقال من فروع القانون الدولي املعا فففففففففففففر، له أحكامه وقواعده فرغم أوجه ال فففففففففففففبه بينهما، يبقى كل منهما فرعا 

 املستقلة عن أحكام وقواعد الفرع الخر.

 الفرع األول: أوجه الشبه 

منه من الثابت عمليا أن كال القانونين يهدى من حي  األغراض امل اركة ال  غرض واحد هو حماية  

 اركة في العديد من املجاالت أهمها: االنسان واحارام كرامته وعليه ي تمالن ع   قواسم م 

 أوال: م: حيث التبعية 

من وحفففدة التبعيفففة تؤدل مل  وحفففدة املصفففففففففففففففادر فيمفففا بينهفففا ويجعفففل آليفففات التطبيق بينهمفففا واحفففدة سفففففففففففففواء ع   

الصفففففعيد الوطمي أو الدولي، كما أن القانون الدولي العام يعتحر ال فففففراعة العامة لكال القانونين، بمعما مذا لم يوجد 

ينطبق ع   الحففالففة املعروضففففففففففففففة فففإنففه يتم اللجوء مل  القففانون الففدولي العففام لسففففففففففففففد مففا قففد يوجففد من قصفففففففففففففور أو    نص

، كمفا تتمتع قواعفدهمفا بفالصفففففففففففففبغفة الفدوليفة، ويرجع هفذا لواقع قفانوني دولي صفففففففففففففحيح يعطي لكفل منهمفا وثفائق 17نقص

انتها املجتمع الدولي مل  مناسففففففففففففبة سففففففففففففنها وذل  دولية تعكس الذاتية الخا ففففففففففففة لكال هما، هذه الوثائق الدولية التي  

رغبفة منفه في مفرا  هفذين القفانونين بفاعتبفارهمفا فرعين مسفففففففففففففتقلين من فروع القفانون الفدولي العفام و متكفاملين في آن  

 .واحد

ومن املؤكففد قففانونففا أن بعض القواعففد القففانونيففة املكتو ففة لهففذين القففانونين تتمتع بطففابع المر ول س بطففابع 

من   60، هذا الطابع المر الذل ال يجو  الخروج عنه أو االتفاق ع   عكسففففففففففه، هذه الصفففففففففففة أكدت في املادة التقرير

، حي  منحت الصففففففففففففة المرة لكل القواعد املتعلقة بحماية الفرد اإلنسفففففففففففاني  1969اتفاقية فيَنا لقانون املعاهدات  

كل من القانونين بالطابع   تسففففففففففام بعض من قواعدالتي وردت في االتفاقيات ذات الطابع اإلنسففففففففففاني، هذا مل  جانب ا

 .18العرفي امللزم، الحتوارهما ع   قواعد عرفية جرت الدول ع   تطبيقها حتا خارج نطاق أية رابطة تعاقدية

 

 ثانيا: م: حيث الهدف 

أن كال القانونين يكون محور اهتمامهما حماية اإلنسففففففففففففان في ذاته باعتباره منسففففففففففففانا يسففففففففففففتحق شففففففففففففموله بعين 

النظر عن ج سفففففففففففففففه أو دينففه أو لغتففه أو عرقففه، ففف دى هففذا الت فففففففففففففففابففه والارابط بين    وبغضالرعففايففة بصفففففففففففففورة مجردة  
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ون اإلنسففففففففففففففاني الففذل يكفففففففففففففم هففذين  القففانونين مل  تبمي اتجففاه يففذهففب مل  توحيففد مسفففففففففففففمففاهمففا في قففانون واحففد هو القففان

الفرعين، ومن املمكن أن ينفدرج تحفت مظلفة هفذا القفانون كفاففة األحكفام القفانونيفة الفدوليفة، بفل و حتا الوطنيفة التي  

 تكفل احارام الفرد وتعز  ا دهاره، وهذا يؤكد مدى التداخل بين القانونين و ن كان بينهما بعض التمايز واالختالى. 

  تتسم   ب نما   اإلنسان،   لحماية   العامة   املبادل   من   قدر   أكحر   ع     ينطول   والذل   اإلنسان   لحقوق   الدولي   فالقانون 

  النزاع   في   البدء   عند   النفاذ   حيز   يدخل   األخير   هذا   ألن   خاص،   استثنائي   بطابع   اإلنساني   الدولي   القانون   مبادل 

 :19في   تتمثل   منهما   كل   ين ب   م اركة   مبادل   وجود   من   يمنع   ال   القول   هذا   أن   مال   املسلح، 

 .الب رية   الذات   وحماية   حصانة   - 

 .أنواعه   ب تا   التعذيب   منع   - 

 .الحرب   لضحايا   القانونية   الشخصية   احارام   - 

 .والتقاليد   واملعتقد   العائلية   والحقوق   ال رى   احارام   - 

 .الفردية   امللكية   وضمان   حماية   - 

  األوضاع   تفرضه   ما   مال   فرق   دون   ميع للج   تقدم   الطبية   فالخدمات   مطلقة،   بصورة   التمييز   عدم   - 

 .الصحية 

 .والطم ن نة   األمان   وتوفير   ضمان   - 

 .الجماعية   والعقو ات   االنتقامية   األعمال   حظر   - 

  و مناسبة   املحاكمة   وعند   وبعده   التحقيق   قبل   اإلجراءات   مستوى   ع     القكائية   الكمانات   مراعاة   - 

 األحكام.   تنفيذ 

 .وال ساء   األطفال   من   لكل   الخا ة   الحماية   ترسيخ   - 

 االختالف   أوجه   الثاني:   الفرع 

  أنهما   مال   اإلنسان   لحقوق   الدولي   والقانون   اإلنساني   الدولي   القانون   تجمع   التي   امل اركة   القواسم   رغم 

 :ي ي   ما   أهمها   والنقاط،   األوجه   عديد   في   مختلفان 

 أوال: م: حيث نطاق لتطبيق 

و مان تطبيقهما يختلف، بحي  ينطبق القانون الدولي اإلنسفففففاني  من أهم ما يميز هذين القانونين أن نطاق 

في حاالت النزاع املسلح ذات الطابع الدولي والنزاع املسلح غير الدولي، في حين يحمي القانون الدولي اإلنساني حقوق  

اقيات حقوق  اإلنسان، أو ع   األقل بعكها، في جميع األوقات، في الحرب والسلم ع   السواء، كما تجيز بعض اتف

اإلنسفففففان للدول أن تخالف بعض الحقوق في حاالت الطوارل العامة، ب نما ال يسفففففمح القانون الدولي اإلنسفففففاني ب ل 

مخالفة لقواعده ألنه  ففففمم أ ففففال لينطبق في حاالت اسففففتثنائية و ي النزاعات املسففففلحة الدولية والنزاعات املسففففلحة  

 .20غير الدولية

 

 ذ ثانيا: م: حيث  ليات التنفي 

لكفل قفانون من القفانونين الليفات التنفيفذيفة الخفا فففففففففففففة بفه، و القفانون الفدولي اإلنسفففففففففففففاني لفه آليفات ذات طفابع  

مجراءات جنففائيففة لتنفيفذ    اتخففاذجنففائي: يرخص القففانون الففدولي اإلنسففففففففففففففاني سفففففففففففففواء ع   الصفففففففففففففعيففد الوطمي أو الففدولي  

السفففففففففففففلطفات الفداخليفة بفالقبض ع   مرتك ي  أحكفامفه و للمحفاكمفة عن املخفالففات التي تمفت في حقفه فمن نفاحيفة تلازم  
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الجرائم الدولية و محاكمتهم و ال تقوم بتسفففففففففليمهم للقكفففففففففاء الدولي الجنائي )مبدأ التسفففففففففليم أو املحاكمة(، كما ع   

املحكمة الجنائية الدولية أن تتصففففففففففدى للمحاكمة عن مخالفات القانون سففففففففففواء من تلقاء نفسففففففففففها عن طريق املدعي  

طريق شفففففففففففففكوى من دولفففة طرى أو عن طريق محفففالفففة األمر مليهفففا من مجلس األمن، وعنفففدمفففا    العفففام للمحكمفففة، أو عن

تعرض القكفففففففففففففيفة أمفام املحكمفة الجنفائيفة ففإنهفا تصفففففففففففففدر أحكفام بعقو فات جنفائيفة قفد تصفففففففففففففل مل  الحبس املؤ فد، ب نما  

 سفففففففيما حقوق  آليات القانون الدولي لحقوق اإلنسفففففففان تقتصفففففففر ع   اإلشفففففففراى و مراقبة احارام حقوق اإلنسفففففففان و ال

 .21األقليات، و مذا وجدت مخالفات عليها أن تقوم بعمل تقارير و رفعها مل  الجهات املختصة داخليا أو دوليا

 دور األمم املتحدة لي تطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان املبحث الثاني:

تطرح نفسفففففففففففففهففا لهففذا الفرع من القففانون، فعن طريق  تعففد مسفففففففففففففف لفة تطبيق القففانونين، من أهم املسففففففففففففففائفل التي 

التطبيق يتم تجسفففيد مبادل ذل  القانونح فاملقصفففود من تطبيق القانون الدولي اإلنسفففاني والقانون الدولي لحقوق  

اإلنسففففان، هو العمل الذل يتم في  من السففففلم وفي فارات النزاعات املسففففلحة، لتجهيز وتسففففيير كل الليات املنصففففوص  

 ين القانونين بما يكفل تطبيقهما واحارامهما في جميع الظروى.عليها في هذ

من أولويات األمم املتحدة الحفاظ ع   السفففالم ومنع ن فففوب النزاعات املسفففلحة، كما تنص ع   ذل  الفقرة  

لذل  فإن تعزيز حقوق اإلنسففففففففان والحريات األسففففففففاسففففففففية للجميع دون   ،22من املادة األول  من ميثاق األمم املتحدة 3

تمييز والتشفففففففففففففجيع ع   ذلفففف  من األهففففداى التي ترمي مليهففففا، وعليففففه فففففاألمم املتحففففدة ومنففففذ  من طويففففل اعتمففففدت ع   

القانون الدولي لحقوق اإلنسفففففففان والقانون اإلنسفففففففاني الدولي لحماية السفففففففكان خالل النزاعات املسفففففففلحة، آخذة بعين 

االعتبار أن اعتماد الصفكوق الدولية التي أسفهمت في ت كيد فكرة أن من حق كل منسفان أن يتمتع بحقوق اإلنسفان،  

 .23سواء أكان ذل  في وقت السلم أو في وقت الحرب

يتكفففففففففمن هذا املبح  أمثلة ع   تطبيق األمم املتحدة للقانون الدولي لحقوق اإلنسفففففففففان والقانون اإلنسفففففففففاني  

 ياقات مختلفة.الدولي في هذه س

 املطلب األول: تطبيق القانونين م: خالل أجهزة األمم املتحدة

دعفت الفدول األعكفففففففففففففاء في األمم املتحفدة والهيمفات املتخصفففففففففففففصفففففففففففففة التفابعفة لهفا مل  اعتمفاد القوانين كف سفففففففففففففا  

األمم املتحدة  ألهدافها وأن فففففففففففففطتها، مما أدى مل  تطوير قدر كبير من الخحرة واملنمجية واملمارسفففففففففففففة في هذا امليدان، ف

تطبق نظام القانونيين في سففففياق الجمعية العامة، ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسففففان، وتسففففتخدمهما أيكففففا في 

سففففففففياق القرارات، والر ففففففففد، والتحقيقات، والتحاليل واإلبالل كل من األمانة العامة والهيمات املتخصففففففففصففففففففة التابعة 

ة األمم املتحففدة لحقوق اإلنسفففففففففففففففان، كمففا يطبق القففانون الففدولي  ل مم املتحففدة، بمففا في ذلفف  األمين العففام ومفوضفففففففففففففيفف

لحقوق اإلنسففففففففففففان والقانون اإلنسففففففففففففاني الدولي، بوجه خاص، في سففففففففففففياق عمل مجلس األمن املتعلق بحماية مختلف  

 .24الفمات من النا ، ت مل املدنيين، وال ساء واألطفال، وامل ردين في الداخل

 ومجلس األم:الفرع األول: الجمعية العامة 

بالرغم من كون األمم املتحدة منظمة ذات  فففففففففففالحيات واسفففففففففففعة في مجاالت متعددة، من بينها حماية حقوق  

اإلنسففان، فإنها تبقى وليدة مرادات الدول، و ن تمتعت بإرادة ذاتية مسففتقلةح و التالي فإن هذه املنظمة ل سففت أع    

 .25الختصا ات املمنوحة لها بموجب میثاق من ارهاش نا من الدول، فقط تمار   الحياتها استنادا مل  ا
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 أوال: الجمعية العامة

ما فتئت الجمعية العامة، لوضفع املعاير في مجال تطوير معايير حقوق اإلنسفان عموما، بما في ذل  اإلعالن  

ب ففففففففففف ن حقوق  العاملي لحقوق اإلنسفففففففففففان، وقد اعتمدت الجمعية العامة عددا من مبادل ومعايير حقوق اإلنسفففففففففففان  

الفمات املتمتعة بحماية خا ففففة. وطورت أيكفففف  الجمعية العامة معاير ب فففف ن احتجا  األاففففخاص املدانين في جرائم  

القانونين في  تطبيقفي ، حي  تمثل دور الجمعية  الحرب والجرائم ضففد اإلنسففانية، واعتقالهم وتسففليمهم ومعاقبتهم

 ي ي ع   سبيل املثال ال الحصر: ما

خالل مؤتمر طهران وفي قراره الثففالفف  والع فففففففففففففرين طلففب من الجمعيففة العففامففة أن تقوم، بلفففت نظر جميع    -

الدول األعكفففففففففففففاء في األمم املتحدة مل  القواعد واإلنسفففففففففففففانيةو،  ريثما تعتمد قواعد جديدة ع   ت مين حماية املدنيين  

، وقففففد بففففادر األمين العففففام لهيمففففة األمم  (23-)د  2444عففففامففففة علمففففا بففففذلفففف  في القرار  واملقففففاتلين، وأحففففاطففففت الجمعيففففة ال

املتحفدة، بفإعفداد تقريره األول حول احارام حقوق اإلنسففففففففففففففان خالل النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، الفذل عرض ع   الجمعيفة  

عففد القففانون  ، وانطوى التقرير ع   عرض القوا2444العففامففة في دورتهففا الرابعففة والع فففففففففففففرين تنفيففذا للتو فففففففففففففيففة رقم  

الدولي اإلنسفففاني القائمة، وأوجه النقص والقصفففور، والخطوات املقارحة لكفففمان احارام املبادل اإلنسفففانية في كافة 

النزاعات املسفففففففلحة، كما أبر  التقرير وجوب الت كيد ع   مبادل حقوق اإلنسفففففففان في عملية تطوير القوانين املطبقة  

مم املتحفدة، كفان أول وثيقفة دوليفة تعرض الحقوق اإلنسففففففففففففففان، و أن  في النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، موضفففففففففففففحفا أن ميثفاق األ 

تكففففففمين حقوق اإلنسففففففان في ميثاق األمم املتحدة جاء نتيجة ل هوال التي شففففففهدتها اإلنسففففففانية خالل الحرب العاملية  

العاملي الثانية، كما أكد التقرير ع   حقيقة أن نصفففففففففوص ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسفففففففففان و اإلعالن  

 . 26لحقوق اإلنسان ال تعرى التفرقة بين وقت السلم و وقت الحرب

خالل السفففففففففففففبعينفات، اعتمفدت الجمعيفة العفاملفة سفففففففففففففلسفففففففففففففلفة من القرارات أكفدت فيهفا من جفديفد الحفاجفة مل   -

  2675كفالة االحارام الكامل لحقوق اإلنسففففففان في النزاعات املسففففففلحة بوجه خاص، أكدت الجمعية العامة في القرار  

( أن وحقوق اإلنسفففففففففففففان األسفففففففففففففاسفففففففففففففيفة املقبولفة في القفانون الفدولي واملفدرجفة في الصفففففففففففففكوق الفدوليفة، تظفل قفابلفة 25-)د

للتطبيق بصفففففففففورة تامة في حاالت النزاع املسفففففففففلحو، وشفففففففففددت أيكففففففففف  ع   أال تكون املسفففففففففاكن وأماكن اإليواء، ومناطق  

ليات العسفففففففكرية، كما أعلنت أيكفففففففا الجمعية  املسفففففففت ففففففففيات وسفففففففائر امل  فففففففآت الي يسفففففففتخدمها املدنيون أهدافا للعم

العففامففة أن تقففدم العون مل  السفففففففففففففكففان املففدنيين يتوافق مع ميثففاق األمم املتحففدة، واإلعالن العففاملي لحقوق اإلنسففففففففففففففان  

 وسائر الصكوق الدولية املتعلقة حقوق اإلنسان.

التدريجي لحقوق اإلنسفففففان في  في السفففففنوات األخيرة، ما انفكت الجمعية العامة ت فففففارق بفعالية في التطوير    -

جميع السفياقات، ال سفيما من خالل اعتماد األهداى اإلنمائية ل لفية، حي  قرر راسفاء الدول والحكومات كفالة  

تنفيذ الدول األطراى للقانون اإلنسففففاني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسففففان، ودعوة جميع الدول مل  النظر في 

 . 27م روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالتوقيع والتصديق ع   نظا

حتا و ن كفانفت الجمعيفة العفامفة ال تنففذ تفدابير الحمفايفة، أو تقوم بفإنففاذهفا مبفاشفففففففففففففرة، ففإن وضفففففففففففففعهفا للقواعد  

واملبففادل واملعففايير أمر أسففففففففففففففاسففففففففففففف ي من أجففل حمففايففة حقوق األفراد بفعففاليففة، كمففا أن قراراتهففا تمتففل في غففالففب األحيففان  

م ب ففففف ن مسففففف لة معينة، الذل يمكن أن يتوطد من خالل ممارسفففففة الدول ليصفففففبح قاعدة من قواعد  االعتقاد باإللزا

القانون العرفي ملزمة لجميع الدول، ولذل  فإن م ففففففففففففاركة الجمعية العامة املتوا ففففففففففففلة في تطوير القواعد واملبادل  

 .28الدولية في مجال حقوق اإلنسان عمل هام للغاية
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 ثانيا: مجلس األم:

لس األمن منفذ  من طويفل ع   اعتمفاد القرارات اسفففففففففففففتجفابفة لبعض الحفاالت املحفددة يكون السفففففففففففففلم  دأب مج

واألمن الدوليان معرضفففففففففففين فيها للخطر، وغالبا ما يكون قد اندلع فيها نزاع مسفففففففففففلح أو هو ع   وشففففففففففف  االندالع، وقد 

 ازامات في مجال القانون اإلنساني. طالب مرارا وتكرارا ب ن تحارم األطراى في النزاع املسلح حقوق اإلنسان واالل

ووا ل مجلس األمن منذ التسعينات تطوير ممارسته املتمثلة في مدراج اعتبارات حقوق اإلنسان في قراراته  

، وقد أدان أيكففففففففففففف  بمجلس األمن في مناسفففففففففففففبات مختلفة انتهاكات حقوق اإلنسفففففففففففففان  29ب ففففففففففففف ن حاالت النزاع املسفففففففففففففلح

 . 30الزراعات املسلحة ودعا مل  مساءلة مرتكنهاوالقانون اإلنساني في 

وقد طور مجلس األمن ممارسفففة تتمثل في اعتماد قرارات دورية ب ففف ن حماية فمات معينة من األافففخاص في 

النزاعات املسفففففففففففففلحة، بما في ذل  املدنيون واألطفال وال سفففففففففففففاء، ب ن تحارم األطراى بدقة اللازاماتها بموجب القانون  

والقانون الدولي لحقوق اإلنسفففففففان هذه الوثائق، كما يطلب مجلس األمن ع   نحو مازايد مل  األمم    اإلنسفففففففاني الدولي

املتحفففدة أن تتخفففذ اإلجراءات الال مفففة لتنفيفففذ وحمفففايفففة املعفففايير الواردة في كفففل من القفففانون الفففدولي لحقوق اإلنسفففففففففففففففان  

 والقانون اإلنساني الدولي.

بو ففففه الجها  التنفيذل في املنظمة الذل له سفففلطات اإلنفاذ،  واضفففح أن الدور الذل يقوم به مجلس األمن  

يلقي ع   عاتقه مسفففففففففففؤولية رئ سفففففففففففية في معمال مبادل األمم املتحدة الرئ سفففففففففففية، ال سفففففففففففيما عندما يكون هناق تهديد  

للسفففففففففففففالم، أو في حفالفة خرق السفففففففففففففالم أو ارتكفاب عمفل عفدواني، ومن خالل اعتمفاد التفدابير القسفففففففففففففريفة وتنفيفذهفا ع   

عيد املتعدد األطراى، يسففففففففففاهم مجلس األمن في منفاذ معايير حقوق اإلنسففففففففففان ويدعو الدول مل  احارام مبادل  الصفففففففففف

القانون الدولي اإلنسففاني ، وعالوة ع   ذل ، فإن تدخل مجلس األمن في الوقت املناسففب يمكن أن يكون أداة فعالة 

مها بحماية السففففففففكان املدنيين ومنع االنتهاكات الجسففففففففيمة  لكفالة وفاء املجتمع الدولي، وال سففففففففيما الدول املعنية بالازا

 .31لحقوق اإلنسان التي تصل درجة خطورتها مل  جريمة اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب

من كيفية استخدام مجلس األمن لسلطاته املمنوحة له، إلن اء آليات غير قكائية وأخرى قكائية جنائية 

 :32ا استعمال سلطته في من اء آليات غير قكائية وأخرى قكائية جنائية دوليةدولية، وحت

أمفا الليفات غير القكفففففففففففففائيفة تتمثفل في التفدابير التي يتخفذهفا مجلس األمن، التي تهفدى مل  تفدعيم و تحسفففففففففففففين  

ية من  الحماية الجسفففففففففففدية ل فراد أثناء النزاعات املسفففففففففففلحة عن طريق الوسفففففففففففائل السفففففففففففياسفففففففففففية والدبلوماسفففففففففففية الوقا

النزاعات املسفففففففففلحة، أيكفففففففففا اتخاذه مجراءات تعزيزية لدعم احارام القانون الدولي اإلنسفففففففففاني وحقوق اإلنسفففففففففان، من  

خالل بحثه عن السففبل و التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية املدنيين من آثار الصففراعات املسففلحة، من جهة أخرى  

لنزاعفففات املسفففففففففففففلحفففة عن طريق دعوة األطراى الحارام  مجلس األمن يتخفففذ مجراءات تمهيفففديفففة عنفففد بفففدايفففة ن فففففففففففففوب ا

القانون الدولي اإلنسففففففففففاني وحقوق اإلنسففففففففففان، وفي حال ف ففففففففففل هذه اإلجراءات السففففففففففلمية، فيمكنه أن يلج  مل  اتخاذ  

مجراءات قمعية أكثر  ففففففرامة، عسففففففكرية من تتطلب األمر، مسففففففتخدما في ذل  االختصففففففا ففففففات املمنوحة له بموجب  

 يثاق.الفصل السابع من امل

أمففا الليففات القكفففففففففففففففائيففة الجنففائيففة الففدوليففة تعتحر ترسفففففففففففففيخ مبففدأ املسفففففففففففففؤوليففة الجنففائيففة الففدوليففة الفرديففة عن 

االنتهاكات الجسففمية لقواعد القانون الدولي اإلنسففاني وحقوق االنسففان عموما، وفي الوقت الذل كانت فيه الجرائم  

ص الطبيعيين، فقد تم استبعاد فكرة املسؤولية  الدولية عامة وجرائم الحرب ب كل خاص ترتكب من قبل األاخا

الجنفائيفة للفدول، وأ فففففففففففففبحفت املسفففففففففففففؤوليفة الجنفائيفة تقتصفففففففففففففر ع   األفراد الطبيعيين الفذين ارتكبوا الجريمفة بفاسفففففففففففففم 

ولحسففففففففففففابهما، وقد تم تقرير هذا املبدأ في العديد من الوثائق الدولية، كما تم ت كيده في النظام األسففففففففففففاسفففففففففففف ي ملحكمة  

 أن التطور األهم واألعمق الذل شفففهده هذا املبدأ، قد جاء في العقد األخير من القرن الع فففرين، وذل  نورمحرج(، مال

من خالل من فففففاء محكمتين دوليتين خا فففففتين، بمقت ففففف ا قرارات من مجلس األمن تحت مظلة الفصفففففل السفففففابع من  
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دا، حي  اتخذت هاتان املحكمتان  ميثاق األمم املتحدة، ملحاكمة مجرمي الحرب في يوغسففففففففالفيا السففففففففابقة و في روان

قرارات وأ ففففففففففففدرت أحكاما هامة، توضففففففففففففح األبعاد التطبيقية ألهم قواعد القانون الدولي اإلنسففففففففففففاني، وقد حفز هذا  

التطوير مل  محياء االهتمام بإن ففففففففففاء محكمة جنائية دولية دائمة، التي تم بالفعل مقرار نظامها األسففففففففففاسفففففففففف ي ودخوله 

 حيز النفاذ.

 مجلس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان الفرع الثاني:

من ميثاق االمم املتحدة  تجعل من حقوق اإلنسفففففففان محدى أهداى األمم املتحدة فكفففففففال عن أن   1من املادة  

الدول األعكفففففففففاء تلازم بالتعاون مع املنظمة الدولية لتحقيق الهدى امل فففففففففار مليه، فان امليثاق يلزم الدول األعكفففففففففاء  

نظمفة بفالعمفل ع   احارام حقوق اإلنسففففففففففففففان كفاففة، وال تسفففففففففففففتطيع أيفة دولفة أن تتحلفل من الازامفاتهفا املتعلقفة بهفذه  وامل

الحقوق بحجة أن ما تقوم به يعد من مسفففففففففائل االختصفففففففففاص الداخ ي للدول التي تنظم ع   املسفففففففففتوى الوطمي فقط 

من املسفففففففففففففائفل املتعلقفة بحقوق اإلنسفففففففففففففان مل    من النفاحيفة الت فففففففففففففراعيفة والقكفففففففففففففائيفةح كمفا أنفاط امليثفاق الجزء األكحر

 .33الجمعية العامة ومجلس األمن مال أن ذل  لم يلغ دور أجهزة األخرى 

 أوال: مجلس حقوق اإلنسان

ومن قبله لجنة حقوق اإلنسان أن املهام تتمثل في حماية حقوق اإلنسان    34من املمارسات العملية للمجلس

الفرد   ريات  ح  مجال  في  الناشطين  ساندة  م  جانب  مل   حقوقهم،  ة 
َ
نتهك

 
امل الضحايا  ودعم  العالم،  قاع  ب  جميع  في 

لطات  السياسّية، و ظهار الحقائق، وتقديم املعنيين عن تل  االنتهاكات للمساءلة الدولية، وتنبيه الح  كومات والس 

ة  
ّ
كاف وتوحيد  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  الحارام  ودفعها  اإلنسان،  لحقوق  مخالفاتها  لوقف  الرسميةح 

هتمة بقكايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وت كيل قّوة أممية تعمل ع   الكغط ع   الهيمات الرسمية  
 
األطراى امل

انتهاكات حق  املنطوية ع    العالم.  التي تمار  سياستها   ّي بحقوق اإلنسان في 
 
الدفع نحو النهوض الك الب ر،  وق 

التي يحددها   رق عاملة في األماكن  ستقلين، وف  قررين خا ين، وممثلين وخحراء م  وا رى ع   مجراءات املجلس م 

عّينة، ومعرفة الحق  تنحصر  في توثيق أوضاع حقوق اإلنسان في دول م 
ً
ائق  املجلس حول العالمح ومهمتهم جميعا

علنف عنها قة بها، وتحديد التو يات حولها، ثم اإلبالل ب كلف م 
ّ
 .املتعل

 : 35كما يعمل املجلس ضمن اإلجراءات والليات التالية 

الدول    - السائدة في جميع  ال امل الذل يهدى مل  مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان،  االستعراض الدورل 

 األعكاء داخل األمم املتحدة.  

مل  الجمعية العامة ل مم املتحدة و ل  مجلس األمن    - يقدم املجلس الدولي لحقوق اإلنسان تقارير دورية 

االلازام   تدابير غايتها  يلزم من  ما  لها.  التخاذ  املنتهكة  للدول  السياسية  باحارام حقوق اإلنسان واملساءلة  الكامل 

ويمكن استخدام تقارير اللجنة وقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن ب  نها ك سانيد ملطالبات قانونية ضد الدول  

 .املنتهكة

 

 ثانيا: مفوضية االمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

ان )املفوضففففففية(  ي مكتب األمم املتحدة املكلف بتعزيز وحماية تمتع مفوضففففففية األمم املتحدة لحقوق اإلنسفففففف

النففا  جميعففا بجميع الحقوق املقررة في ميثففاق األمم املتحففدة والقوانين واملعففاهففدات الففدوليففة واإلعمففال التففام لهففذه 

 الحقوق.

وتقوية  وتعمل املفوضفففففففففففية مع الحكومات واملؤسفففففففففففسفففففففففففات الوطنية لحقوق اإلنسفففففففففففان واملجتمع املدني لتطوير

القفدرات وخفا فففففففففففففة ع   الصفففففففففففففعيفد الوطمي من أجفل تعزيز وحمفايفة حقوق اإلنسفففففففففففففان وفقفا للمعفايير الفدوليفة، وتعمفل 
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املفوضففففية أيكففففا عن كثب مع شففففركاء األمم املتحدة بغية تعزيز برنامج األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسففففان، كما  

 :36أن األهداى الرئ سية للمفوضية  ي

 انتهاكات حقوق اإلنسانمنع  -

 ت مين احارام جميع حقوق اإلنسان -

 تعزيز التعاون الدولي ألغراض حقوق اإلنسان  -

 ت سيق األن طة ذات الصلة في كل أرجاء األمم املتحدة -

 تعزيز وخدمة برنامج األمم املتحدة لحقوق اإلنسان -

ولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وتصدر أيكا املفوضية تقارير دورية عن انتهاكات القانون الد

 الدولي التي يرتكنها األطراى في أل نزاع.  

 املطلب الثاني: تطبيق القانونين م: خالل هيئات املعاهدات واالجراءات الخاصة

ي ففففير بانتظام خحراء األمم املتحدة املسففففتقلون املعنيون بحقوق اإلنسففففان، العاملون في هيمات املعاهدات أو 

بو فففففهم مكلفين بواليات املجلس حقوق اإلنسففففان تتعلق باإلجراءات الخا ففففة القطرية أو املواضففففيعية مل  الازامات  

سففاعد تقاريرهم وتو ففياتهم ع   تحديد االنتهاكات في القانون الدولي لحقوق اإلنسففان والقانون اإلنسففاني الدولي، وت

 النزاع املسلح وأحيانا منعها. 

 الفرع األول: هيئات املعاهدات 

هيمفات املعفاهفدات  ي لجفان من الخحراء املسفففففففففففففتقلين تقوم بر ففففففففففففففد تنفيفذ الفدول األطراى األحكفام معفاهفدات  

أسففففففففاسفففففففف ي عن طريقي اسففففففففتعراض تقارير التنفيذ التي  األمم املتحدة الرئ سففففففففية لحقوق اإلنسففففففففان، ويتم ذل  ب ففففففففكل  

تقدمها الدول األطراى ب كل دورل، وتناط ببعض هذه الهيمات كذل  والية استقبال ال كاوى الفردية والتحقيق  

 فيه، نذكر منها ع   سبيل املثال والتنويه:

 أوال: لجنة مناهضة التعذيب 

اتفاقية مناهكففففففففففففة   التي تر ففففففففففففد تنفيذ خحراء مسففففففففففففتقلين 10 لجنة مناهكففففففففففففة التعذيب  ي الهيمة املؤلفة من

من جانب دولها األطراى، فجميع   التعذيب وغيره من ضففروب املعاملة أو العقو ة القاسففية أو الالمنسففانية أو املهينة

الففدول األطراى ملزمففة بتقففديم تقففارير منتظمففة مل  اللجنففة عن كيفيففة معمففال الحقوق، ويجففب ع   الففدول أن تقففدم 

 بعد سنة من انكمامها مل  االتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات، وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي تقرير 
ً
 أوليا

ً
ا

 ."37الدولة الطرى ببواع  قلقها وتو ياتها في شكل ومالحظات ختامية

مهففا  و ففاإلضفففففففففففففففافففة مل  مجراء تقففديم التقففارير، ت رففففففففففففف م اللجنففة ثال  آليففات أخرى تؤدل اللجنففة من خاللهففا مهففا

، في ظروى معينففة، أن تنظر اللجنففة في
ً
أو بالغففات األفراد التي   ال فففففففففففففكففاوى الفرديففة املتعلقففة بففالر ففففففففففففففد، يجو  أيكففففففففففففففا

هكت، وتجرل   .ال كاوى بين الدول  الال مة، وتنظر في التحقيقات يدعون فيها أن حقوقهم بموجب االتفاقية انت 

رعيفة  اللجنفة الف ، ي رففففففففففففف م2006لالتففاقيفة، الفذل دخفل حيز النففاذ في حزيرانهيونيفه   الحروتوكول االختيفارل و 

، وللجنففة الفرعيففة ملنع التعففذيففب واليففة تتمثففل في  يففارة األمففاكن التي يجرل فيهففا حرمففان أافففففففففففففخففاص من  ملنع التعففذيففب

حريتهم في الدول األطراى  و موجب الحروتوكول االختيارل، يتعين ع   الدول األطراى من اء آلية وقائية وطنية ملنع 

 والية 
ً
 .38تتمثل في تفت ش أماكن االحتجا التعذيب ع   املستوى املح ي لها أيكا
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كما تناق فت لجنة مناهكفة التعذيب دوريا التقارير التي تصفلها من مختلف مصفادرها مدى تطبيق القانون  

وي بغي للفدولفة الطرى أن تعارى بفاالتففاقيفة منفاهكفففففففففففففة    اإلنسففففففففففففففان و ف نفهالفدولي اإلنسففففففففففففففاني والقفانون الفدولي لحقوق  

التعذيب وتكففمن تطبيقها في جميع األوقات، في السففلم والحرب والنزاع املسففلح ع   السففواء، في أل مقليم يقع ضففمن  

 .39واليتها، و  ن تطبيق أحكام االتفاقية ال يمس ب حكام أل    دولي آخر

 ثانيا: لجنة حقوق الطفل 

 18  ي الهيمفة املؤلففة من  لجنفة حقوق الطففل
ً
 مسفففففففففففففتقال

ً
من   اتففاقيفة حقوق الطففل التي تر فففففففففففففد تنفيفذ خبيرا

 تنفيففذ بروتوكولين اختيففاريين لالتفففاقيففة متعلقينجففانففب دولهففا  
ً
بففاشفففففففففففففاراق األطفففال في  األطراى، و ي تر ففففففففففففففد أيكففففففففففففففا

 19وفي  ،  (OPSC) بيع األطفال وبغاء األطفال واسفففففففففففففتغالل األطفال في املواد اإلباحيةو (OPAC) املنا عات املسفففففففففففففلحة

 2011كانون األولهديسففففففمحر  
ً
 متعلقا

ً
 ثالثا

ً
 اختياريا

ً
بإجراء تقديم   ، اعتمدت الجمعية العامة ل مم املتحدة بروتوكوال

، سففففففففففف سفففففففففففمح ألحد األطفال بتقديم شفففففففففففكاوى بخصفففففففففففوص انتهاكات معينة لحقوقهم املقررة بموجب  (OPIC)البالغات

 االتفاقية و روتوكوليها االختياريين األولين.

جميع الفففدول األطراى ملزمفففة بتقففففديم تقففففارير منتظمففففة مل  اللجنففففة عن كيفيففففة معمففففال الحقوق، ويجففففب ع   

  دول أن تقدمال
ً
 أوليا

ً
كل خمس سفففففففففنوات. وتفحص   تقارير دورية بعد سففففففففف تين من انكفففففففففمامها مل  االتفاقية ثم تقريرا

 ."40اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرى ببواع  قلقها وتو ياتها في شكل ومالحظات ختامية

 باسففففففففتعراض التقارير األولية التي  
ً
يجب أن تقدمها الدول التي انكففففففففمت مل  الحروتوكولين  تقوم اللجنة أيكففففففففا

 بيع األطففففال وبغفففاء األطففففال  و  بفففاشفففففففففففففاراق األطففففال في املنفففا عفففات املسفففففففففففففلحفففة االختيفففاريين األولين لالتففففاقيفففة املتعلقين

 .واستغالل األطفال في املواد اإلباحية

 أن تنظر في
ً
دع  فيهفففا حفففدو  انتهفففاكفففات ال فففففففففففففكفففاوى الفرديفففة و فففإمكفففان اللجنفففة أيكفففففففففففففففا التففففاقيفففة حقوق   التي يففف 

ي املنففا عففات املسفففففففففففففلحففة  و روتوكوليهففا االختيففاريين األولين )الحروتوكول االختيففارل املتعلق بففاشفففففففففففففاراق األطفففال ف الطفففل

والحروتوكول االختيارل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسففففففففففتغالل األطفال في املواد اإلباحية( من جانب الدول  

جرل تحقيقففففات في االدعففففاءات املتعلقففففة 
 
األطراى في الحروتوكول االختيففففارل املتعلق بففففإجراء تقففففديم البالغففففات، وأن ت

 .41نمجية للحقوق املنصوص عليها في االتفاقية و روتوكوليها االختياريين األولينبحدو  انتهاكات خطيرة أو م

 الفرع الثاني: اإلجراءات الخاصة

أسففهمت أيكففا اإلجراءات الخا ففة في مجال حقوق اإلنسففان من خالل تقاريرها في  يادة توضففيح العالقة بين 

الفدولي اإلنسففففففففففففففاني ال سفففففففففففففيمفا اسفففففففففففففتمرار تطبيق معفايير حقوق  الازامفات القفانون الفدولي لحقوق اإلنسففففففففففففففان والقفانون  

 اإلنسان.

 

 أوال: املقرر الخاص بحاالت االعدام خارج القضاء

ن فففففففففففففئففففت بموجففففب قرار املجلس  
 
 أ

ً
هو املقرر الخففففاص املعمي بحففففاالت اإلعففففدام بففففإجراءات موجزة أو تعسففففففففففففففففففا

، واليففة املقرر الخففاص  72ه1992هففا ، وجففددت لجنففة حقوق اإلنسففففففففففففففان، في قرار 35ه1982االقتصففففففففففففففادل واالجتمففاعي  

ووسففففعت عنوان الوالية ل  ففففمل حاالت اإلعدام وخارج نطاق القكففففاءو وكذل  حاالت اإلعدام وبإجراءات موجزة أو  

 م اء الواليفة املتعلقفة بحفاالت اإلعفدام  
ً
 أوسفففففففففففففع نطفاقفا

ً
و، ويبين هفذا التغيير أن أعكفففففففففففففاء اللجنفة اعتمفدوا نمجفا

ً
تعسفففففففففففففففا

لحق في الحياة الذل يكفله عدد كبير من الصففكوق الدولية لحقوق اإلنسففان، ويقوم املقرر  لت ففمل جميع انتهاكات ا

 :42الخاص، في سياق أدائه ملهام واليته، بما ي ي

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/5&Lang=ar
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObMdE63qlOjiuLKDV/BafkP+XV86EGNR9fgW9SFw/mAZV&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObLX2P5GEb99twsPrh/K2aa/53Vhodt3zvExHQntDN0+H&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObLX2P5GEb99twsPrh/K2aa8ca+rWNDc4HydXFyv8hknx&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?key=92g0+9FnI5fX/ePqHxWObLX2P5GEb99twsPrh/K2aa8ca+rWNDc4HydXFyv8hknx&Lang=en
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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محففففالففففة النففففداءات العففففاجلففففة مل  الحكومففففات والجهففففات الفففففاعلففففة األخرى فيمففففا يتعلق بففففاألفراد املبلغ عن أنهم    -

، وكذل   يواجهون خطر التعرض لحاالت معدام وشف
ً
يكة الوقوع خارج نطاق القكفاء أو بإجراءات موجزة أو تعسففا

زَعم أنها ارتكبت في املاض ي   ي 
ً
 البالغات املتعلقة بحاالت معدام خارج نطاق القكاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

 في   يارات قطرية مجراء  -
ً
لبح  وضففففففففففع حاالت اإلعدام خارج نطاق القكففففففففففاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفففففففففففا

الففحففيفففففففاةح فففي  الففحففق  تففعففزيففز  ب ففففففففففففففففففف ن  األخففرى  الففففففففففاعففلفففففففة  والففجففهفففففففات  لففلففحففكففومفففففففة  تففو فففففففففففففففيفففففففات  املففعففمففي، وإلعفففففففداد   الففبففلفففففففد 

مل  مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة ب  ن أن طة الوالية وب  ن الوضع ع   نطاق  تقارير سنوية تقديم  -

 وتو فففففففي
ً
اته املتعلقة باتخاذ العالم فيما يتعلق بحاالت اإلعدام خارج نطاق القكفففففففاء أو بإجراءات موجزة أو تعسففففففففا

 .مجراءات أكثر فعالية ملكافحة هذه الظاهرة

فيما يتعلق بمس لة ما مذا كان القانون الدولي اإلنساني يندرج ضمن والية املقرر الخاص، الحظ أنه ويدخل 

يرة مباشففففرة في نطاق والية املقرر الخاص، وأن جميع القرارات الرئ سففففية ذات الصففففلة التي  ففففدرت في السففففنوات األخ

قفففد أشفففففففففففففففارت  فففففففففففففراحفففة مل  مجموعفففة القوانين تلففف و، وحثفففت الجمعيفففة الحكومفففات، في مطفففار معفففالجتهفففا لواليفففة املقرر  

الخفاص، ع   أن تتخفذ كفل التففدابير الال مفة واملمكنفة، وفقفا للقففانون الفدولي لحقوق اإلنسففففففففففففففان والقفانون اإلنسففففففففففففففاني  

 .43الدولي ملنع م هاق األرواح  خالل  النزاعات املسلحة

 ثانيا: الفريق العامل املعني بمسألة االحتجاو التعسفي

الصففادر عن لجنة حقوق    1991ه42أنرفف م الفريق العامل املعما بمسفف لة االحتجا  التعسفففي بموجب القرار  

اإلنسففففان املسففففابقة وهو يعتحر حالية من اإلجراءات الخا ففففة ملجلس حقوق اإلنسففففان، واملكلفون بواليات اإلجراءات  

خحراء مسفففففففففففتقلون في مجال حقوق اإلنسفففففففففففان تتمثل مهامهم في تقديم تقارير وم فففففففففففورة ب ففففففففففف ن حقوق  الخا فففففففففففة هم  

اإلنسفففففففان من منظور مواضفففففففيعي، واعتحر نظام اإلجراءات الخا فففففففة عنصفففففففرا أسفففففففاسفففففففيا في آلية األمم املتحدة الحقوق  

تماعية، وتختلف اإلنسفففففففففففففان واغطي جميع حقوق اإلنسفففففففففففففان: املدنية والثقافية واالقتصفففففففففففففادية والسفففففففففففففياسفففففففففففففية واالج

اإلجراءات الخا فففة عما يعرى بالهيمات امل  ففف ة بموجب معاهدات التي ت فففكل معاهدات حقوق اإلنسفففان األسفففا   

القانوني لها )االتفاقيات أو العهود( والتي يت لف أعكففففففففففففااها من خحراء مسففففففففففففتقلين م ففففففففففففهود لهم بتمتعه بكفاءات في 

عكففففففاء، لواليات محددة قابلة للتجديد تمتد ع   أربعة أعوام،  مجال حقوق اإلنسففففففان، تعينهم أو ت تخنهم الدول األ 

 :44حي  كلف مجلس حقوق اإلنسان الفريق العامل املعمي باالحتجا  التعسفي بالوالية التالية

التحقيق في حاالت االحتجا  املفروضفففة تعصففففا أو ب ل طريقة أخرى تتنافي مع املعايير الدولية ذات الصفففلة   -

الن العاملي لحقوق اإلنسفففان أو في الصفففكوق القانونية الدولية ذات الصفففلة التي قبلتها الدول املعنيةح  واملدينة في اإلع

 ع   أال تكون املحاكم املطية قد اتخذت أل قرار نهائي في هذه الحاالت طبقا للقانون الوطمي

الحفكفو   - الحفكفوميفففففففة واملنفظفمفففففففات غيفر  الحفكفومفففففففات واملنفظفمفففففففات  من  املعفلفومفففففففات  تلفقفي  و  ميفففففففة، وتلفقفي التفمفففففففا  

 املعلومات من األفراد املعنيين أو أسرهم أو ممثليهمح

 تقديم تقرير سنول مل  مجلس حقوق اإلنسان في دورته السنوية -

 خاتمة:

من التكامل الحا ففففل بين القانون الدولي اإلنسففففاني والقانون الدولي لحقوق اإلنسففففان يظهر في مدى سففففعيهما  

تهم، و ن كان ذل  من  اوية مختلفة،  فالقانون اإلنسففففاني ينطبق في أوضففففاع  مل  حماية أرواح الب ففففر وصففففحتهم وكرام

النزاع املسففففففففلح ع   حين تحمي حقوق اإلنسففففففففان، أو ع   األقل بعكففففففففها، الفرد في جميع األوقات، في الحرب والسففففففففلم  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/CountryVisits.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx
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 وقبل كل لففففففففففففف يء ع   الدول فالقانون اإلنسفففففففففففففاني يلزم
ً
الدول باتخاذ  ع   السفففففففففففففواء. فيقع واجب تنفيذ القانونين أوال

تدابير عملية وقانونية، من قبيل سففّن ت ففراعات كما تلازم الدول بناء ع   القانون الدولي لحقوق اإلنسففان بمواءمة  

قانونها الوطمي ليتوافق مع االلازامات الدولية، وتقوم هيمات، من قبيل األمم املتحدة، مما ع   ميثاق األمم املتحدة  

تتمثل مهمتهم في مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان واإلبالل عنها من خالل مخالفتهم  دة  أو أحكام ترد في معاهدات محد

 تطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 النتائج -1

مذا كفان القفانون الفدولي اإلنسففففففففففففففاني، يطبق ع   النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، لحمفايفة ضفففففففففففففحفايفاهفا، والقفانون الفدولي   -

اإلنسان، يطبق في  ممي السلم والحرب ع   السواء، لحماية حقوق اإلنسان عموما، فإن القاسم امل ارق  الحقوق  

 بينهما هو  يانة حرمة حقوق اإلنسان في جميع الظروى.

باعتبار القانون الدولي لحقوق اإلنسففففان، يعمي بحقوق اإلنسففففان  ممي السففففلم والحرب، و ن كان تطبيقه في   -

مل، فهو قانون عام شففففامل، أل أنه  ففففاحب االختصففففاص األ ففففيل بحماية حقوق اإلنسففففان  وقت السففففلم ب ففففكل أشفففف

وحرياته األسفاسفية، ع   عكس القانون الدولي اإلنسفاني، الذل يعمي بحقوق اإلنسفان  من النزاع املسفلح فقط، مما  

أو بفففديفففل   يجعلفففه قفففانون خفففاص بظرى خفففاص، وهو ظرى النزاع املسفففففففففففففلح، لفففذلففف  يمكن القول أنفففه قفففانون احتيفففاطي

بفال سفففففففففففففبفة لحقوق اإلنسفففففففففففففان، ال يطبق مال في حفالفة النزاعفات املسفففففففففففففلحفة، عنفدهفا فقط، تفدب الحيويفة في قواعفد هفذا  

القانون، ليحكم النزاع املسلح، ويقوم بمهمته في حماية حقوق اإلنسان، مل  جانب القانون الدولي لحقوق اإلنسان  

 داد دورة في الونة األخيرة في حماية حقوق اإلنسفان في النزاع  ) النواة الصفلبة (  فاحب االختصفاص األ فيل والذل ا

 املسلح ب كل ملحوظ

نتيجة للجهود الرامية مل  كفالة الحماية الفعلية لانسففففان ب ففففكل عام، تطبق األمم املتحدة ومؤسففففسففففاتها،    -

اإلنسفففففففففففففان والقفانون  والليفات الخفا فففففففففففففة املعنيفة بحقوق اإلنسفففففففففففففان، ب فففففففففففففكفل مازايفد الازامفات القفانون الفدولي لحقوق  

 اإلنساني الدولي بطريقة متكاملة ومعز ة أحدهما األخر.

 التوصيات: -2

ع   الدول أن تسففففففففففارع بسففففففففففن الت ففففففففففراعات التي تجرم وتعاقب انتهاكات القانون الدولي اإلنسففففففففففاني والقانون    -

ملسفففففففففففففؤوليفففة الفففدوليفففة الفففدولي لحقوق اإلنسفففففففففففففففان حتا تتالءم مع االلازامفففات الفففدوليفففة، وتتجنفففب الوقوع تحفففت طفففائلفففة ا

 الجنائية.

واالنصفففففففففففففهففار في واالنصفففففففففففففهففار في قففانون واحففد، تحففت مسفففففففففففففما  نظرا للتكففامففل بين القففانونين، نقارح االنففدمففاج   -

والقففانون اإلنسفففففففففففففففانيو، حتا نتجنففب الخلط القففائم بين املفهومين عففد الكثير، بففاإلضفففففففففففففففافففة مل  توحيففد الجهود وعففدم 

 ت تيتها.

نظمة سففففامية في أهدافها، مثالية في مبادرها، قوية بسففففلطاتها، غير أنها انتقائية  باعتبار أن االمم املتحدة، م  -

في تصفففففرفاتها يغلب عليها الطابع السفففففياسففففف ي املوجه من الدول الكحرى، لذا نقارح تعديل شفففففامل ع   مسفففففتوى ميثاقها  

 مما يؤدل مل  رفع الدول العظما رفع يدها ع   قرارات األمم املتحدة في هذا املجال. 

 قائمة املراجع:

 الكتب: -1

الحماية القانونية لحقوق اإلنسففففففان في النزاع املسففففففلح، مكتب املفوض السففففففامي لحقوق اإلنسففففففان، م  ففففففورات    األمم املتحدة، -

 .2013األمم املتحدة، جنيف،  
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 2015، سلسلة املحاضرات العلمية، م دارات مركز جيل للبح  العلمي، لبنان، شباط  سرور طالبي املل -

 2019، د.ب.ن،  اإلنساني، د.د.ن الدولي ، الوجيز في القانون فليج غزاالن وسامر موس ى  -

، القففانون الففدولي اإلنسففففففففففففففاني في املحكمففة الجنففائيففة الففدوليففة، الطبعففة األول ، دار الثقففاى لل  فففففففففففففر والتو اع،  محمااد ازخزومي  -

 2008القاهرة، 

ب القانونية، الدولي، دار الكت الطابع ذات غير املسفففففففففففففلحة النزاعات ى املتحدة األمم تدخل، مسااااااااااااعد عبد الرحم: ويدان -

 .2008مصر،  

القاهرة،  ، ضفمانات حقوق األنسفان ع   املسفتوى اإلقليمي، مركز القاهرة لدراسفات حقوق األنسفان،  مصاطف  عبد الففار -

 د. .ن 

، حقوق اإلنسففففان بين القانون الدولي لحقوق اإلنسففففان والقانون الدولي اإلنسففففاني وال ففففراعة اإلسففففالمية دراسففففة م هر شااااا ر -

 2014قانونية مقارنة، د.د.ن، د.ب.ن،  

 رسائل املاجستير: -2

ليففة دور مجلس األمن في تطبيق القففانون الففدولي اإلنسففففففففففففففاني، مففذكرة مففاجسفففففففففففففتير في القففانون الففدولي العففام، ك  سااااااااااااااميااة واو ،  -

 2008الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

، العالقة بين القانون الدولي االنسففففاني والقانون الدولي لحقوق االنسففففان، رسففففالة ماجسففففتير في القانون  مولود أحمد مصاااال  -

 2008العام، االكاديمية العر ية، قسم الحقوق، الدانمارق، 

آليفات تطبيق القفانون الفدولي اإلنسففففففففففففففاني، مفذكرة مفاجسفففففففففففففتير، كليفة الحقوق، قسفففففففففففففم القفانون العفام،   ،غنيم قنااص املطير    -

 2010جامعة ال رق األوسط، األردن،  

 املقاالت العلمية: -3

 2017، لندن، 40، أثر الثقافة والدين واألخالق في القانون الدولي اإلنساني، مجلة الصليب االحمر، العددإحسان هند  -

، مدى اسففففففففففتقاللية القانون الدولي االنسففففففففففاني عن القانون الدولي لحقوق  محمد جالل حسااااااااا: ومصاااااااااطف  رساااااااااول حساااااااااين -

 2017، العراق، أيلول 32العدد  االنسان دراسة مقارنة، مجلة  انكول سليماني، قسم الدراسات االنسانية، جامعة السليمانية،

انون الدولي لحقوق اإلنسفففففان، مجلة القانون واألعمال، جامعة الحسفففففن األول، عالقة القانون الدولي اإلنسفففففاني بالق، منصاااااور داود  -
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  ملخص: 

الفساد ومكافحته متضمنا مجمل جرائم الفساد ومن   قام املشرع الجزائري بإصدار قانون الوقاية من 

الرشوة تضمنها جريمة  التي  الجرائم  أهم  ولها صورها،    ،بين  الخاص  القطاع  في  الرشوة  بين  أشكالها  تتنوع  والتي 

والرشوة في القطاع العام والتي لها عّدة صور من بينها رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية  

لك في  الذي يتعلق بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها وذ  01  –  06بموجب القانون رقم  وهي جريمة مستحدثة  

 .منه 28املادة 

 موظفي املنظمات الدولية العمومية.  ؛املوظف العمومي األجنبي  ؛الرشوة: املفتاحية الكلمات 

Abstract:  

The Algerian legislator issued a law to prevent and combat corruption, including 

all corruption crimes. Among the most important crimes included in the crime of 

bribery, which vary in forms between bribery in the private sector and have its forms, 

and bribery in the public sector, which has several forms, including bribery of a foreign 

public official and employees of international organizations, which is A new crime 

under Law No 01-06 related to the prevention and combating of corruption crimes in 

Article 28 of it. 

Keywords:  Bribery; foreign public official; employees of public international 

organizations.. 
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 مقدمة  

تي تؤدي إلى هالك صاحبها واملجتمعات  
ّ
الظواهر املستهجنة والغير املحبذة وال الفساد من  تعتبر ظاهرة 

تي تسود فيها،
ّ
وتتعدد مظاهر الفساد، فمنها ما هو أخالقي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو علمي وتكنلوجي،    ال

إن الفساد بمظاهره املختلفة  ليس حبيس الدولة الواحدة  بل تعداها ليصبح ذا بعد دولي، مّما  و ومنها ما هو ديني، 

الدولية لتوحيد الرؤى واملفاهيم، وهذا ما  جعل أمر مكافحته من الصعوبة بما كان متطلبا ضرورة تكاثف الجهود  

اتفاقية   العديد من االتفاقيات في هذا الشأن أهمها على اإلطالق  حصل فعال حيث كللت الجهود الدولية بإبرام 

والتي صادقت عليها    2003األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  

 . 2004لجزائر سنة ا

مجمل   متضمنا  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  قانون  بإصدار  الجزائري  املشرع  قام  املنطلق  هذا  ومن 

جرائم الفساد املنصوص عليها في االتفاقية السابقة الذكر، باإلضافة إلى قوانين تكميلية أخرى، وكان من بين أهم  

تي كان لها الحظ األوفر    01-  06الجرائم التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  
ّ
ال جريمة الرشوة 

القطاع   في  الرشوة  بين  أشكالها  تنوعت  إذ  ككل،  الفساد  تضاهي  التي  خطورتها  منطلق  من  وذلك  املعالجة،  من 

األجنبي   العمومي  املوظف  رشوة  بينها  من  صور  عّدة  لها  والتي  العام  القطاع  في  والرشوة  صورها،  ولها  الخاص 

تي انتقيناها كعنوان ملداخلتنا. وموظف املنظمات الدو 
ّ
 لية وال

على هذا النوع من الرشوة، وذلك من خالل املادة    01  –  06حيث نص املشرع الجزائري في القانون رقم  

منه، وهو ما يدفعنا لهذا التساؤل ما هو اإلطار القانوني لجريمة الرشوة املرتكبة من طرف املوظف العمومي    28

 الدولية؟.  األجنبي وموظفي املنظمات 

 ولإلجابة على التساؤل السابق الذكر قمنا بتقسيم موضوع املداخلة إلى محورين أساسيين: 

 املحور األول: مفهوم املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية العمومية 

 املنظمات الدولية: اآلثار املترتبة على جريمة رشوة املوظفة العمومي األجنبي وموظفي انياملحور الث

 املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية  األول: مفهوماملحور 

تستدعي دراسة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية التطرق إلى تعريف املوظف  

  ة(، والبحث عن أركانها أولى(، والتطرق إلى صورها ) )فقرة ثاني  )فقرةالعمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية  

 فقرة ثالثة(.)

 : تعريف املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية ى الفقرة األول

 املشرع الجزائري  املوظف العمومي وذلك في املادة الرابعة من القانون   
ّ
يتضمن القانون    03  –  06عرف

العمومية على أنه كل عون عين في   السلم اإلداري،  األساس ي العام للوظيفة  وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة 

رتبته  في  املوظف  تثبيت  خالله  يتم  الذي  اإلجراء  هو  املوظف  ،  1والترسيم  بتعريف  يكتفي  لم  الجزائري  واملشرع 

ما تطرق لتعريف املوظف العمومي األجنبي فعرفه بموجب املادة  
ّ
على    01  –  06فقرة ج من القانون    2العمومي إن

ه كل ش
ّ
خص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا،  أن

 . 2وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة  عمومية أو مؤسسة عمومية 

ه قد تأثر بالتعريفات وما يالحظ على التعريف الذي قدمه املشرع الجزائري للموظف  
ّ
العمومي األجنبي أن

في    قدمتها   التي  متبنى  الدولية، وملا هو  التجارية  املعامالت  في  العموميين األجانب  املوظفين  اتفاقية مكافحة رشوة 
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بموجب   األولى  عرفته  حيث  األجنبي  العمومي  املوظف  لتعريف  بالنسبة  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

األو  بلد  املادة  لدى  أو قضائيا  إداريا  أو  تنفيذيا  أو  تشريعيا  منصبا  يشغل  أي شخص  ه 
ّ
أن على  الرابعة  الفقرة  لى 

أو أي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح   أو منتخبا،  أجنبي، سواء كان معينا 

 . 3جهاز عمومي أو منشأة عمومية 

يث احتفظت بنفس التعريف الوارد في اتفاقية مكافحة رشوة  فقرة ب ح   2وعرفته الثانية بموجب املادة  

املوظفين العموميين األجانب في املعامالت التجارية الدولية على أنه أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا  

أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أ كان معينا أو منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد  

 .4جنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية أ

 .5ومحلية ويقصد بالبلد األجنبي جميع مستويات الحكومة وتقسيماتها الفرعية من وطنية 

موظفي منظمة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا    أّما

 .6" القبيل بأن يتصرف نيابة عنها

 وموظفي املنظمات الدولية  الفقرة الثانية: صور جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي

لجريمة   الثنائي  التقسيم  تبنى  الفقه  بأهل  أدى  ما  وهذا  ومرتش ي،  راش ي  وجود  تفترض  الرشوة  جريمة 

العمومي  الرشوة، وهما الجريمة السلبية حيث تقوم جريمة الرشوة السلبية بمجرد عرض أو وعد أو منح املوظف  

أو امتناع هذا   أداء  أو كيان آخر بميزة غير مستحقة بهدف  سواء كان ذلك لصالح املوظف ذاته أو شخص آخر 

األخير عن عمل من صميم واجباته، والجريمة اإليجابية وتقوم جريمة الرشوة االيجابية بمجرد أو قبول بأي صورة  

اء لنفسه أو لغيره أو لصالح كيان آخر وذلك ألداء  من الصور  كانت مزية مستحقة من طرف املوظف العمومي سو 

 .7أو  امتناع عن أداء عمل 

واملشرع الجزائري تبنى النظام الثنائي لجريمة الرشوة بمختلف أنواعها سواء جريمة الرشوة في القطاع  

العام بمختلف صورها، ومن ذلك جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املن القطاع  ظمات  الخاص أو 

القانون رقم    2و  1فقرة    28الدولية، وذلك بموجب املادة   املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،    01  –  06من 

أو  حيث تنص:"   في منظمة دولية عمومية بمزية  غير مستحقة  أجنبيا أو موظفا  كل من وعد موظفا عموميا 

إياها، بشكل مباشر، سواء كان ذلك لصالح امل وظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو  عرضها عليه أو منحه 

كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول  

 على أو املحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية. 

في منظمة دولية عمومية، يطلب أ  -2 و يقبل مزية غير مستحقة، بشكل  كل موظف عمومي أجنبي أو موظف 

مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء  

 عمل من واجباته". 

واملشرع الجزائري قد أصاب في ذلك إلى حد بعيد ألن الراش ي مهما كانت النتيجة التي يسعى لتحقيقها ال  

اللجو األمر  له  األعذار  يخول  له  األغلبية تلمس  لكن  املجتمع  من  األقلية  بها  تسلم  الحقيقة  الرشوة، وهذه  إلى  ء 

 .8خاصة إذا شاع الفساد في املجتمع
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السلبية   أّن جريمة الرشوة أضحت جزءا    الراش ي)واإليجابية  وبتجريم الرشوة بصورتيها  واملرتش ي( يعني 

متابعة   املنطلق  لهذا  وفقا  يستوجب  وال  جزاؤه  واملرتش ي  الراش ي  من  كل  ينال  أن  من  بد  فال  املجتمع،  ثقافة  من 

بأن   1971  –  01  –  05الراش ي واملرتش ي في آن واحد وفي هذا الشأن قضت املحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  

إلى الفاعلين يسمح بدون صعوبة بعدم متابعة الراش ي واملرتش ي في وقت واحد، وال  الفصل بين   الجرائم املنسوبة 

 .9يمكن ألحد الفاعلين أن يعرقل ممارسة الدعوى العمومية بإلحاحه على متابعة الفاعل اآلخر في وقت واحد معه

 مي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية الفقرة الثالثة: األركان التي تقوم عليها جريمة رشوة املوظف العمو 

أولها   الدولية على مجموعة من األركان  العمومي األجنبي وموظفي املنظمات  تقوم جريمة رشوة املوظف 

من   طوائف  طرف  من  إال  قانونا  ارتكابها  يمكن  ال  بحيث  الصفة  جرائم  من  الرشوة  فجريمة  الجاني  صفة  توفر 

ذه الجريمة أن يكون املوظف العمومي املرتكب لجريمة الرشوة أجنبيا  األشخاص آتى بذكرها، فصفة الجاني في ه

صورتها السلبية أن يكون للجاني إحدى الصفتين صفة   أو موظفا لدى مؤسسات دولية، فتقتض ي هذه الجريمة في

العمومي األجنبي   الدولية، وتعتبر جريمة رشوة املوظف  املنظمات  العمومي األجنبي  أو موظف  وموظفي  املوظف 

 .0110 – 06املنظمات الدولية جريمة مستحدثة بموجب القانون 

املرتش ي( حيث   السلبية) جريمة  الرشوة  املادي واملشرع قد نص على جريمتين وهما  الركن  توفر  وثانيها 

الدولية  أو موظفي املنظمات  األجنبي  العمومي  ما قام املوظف  في حالة  السلبية  الجريمة  في  املادي  الركن    يتحقق 

مقابل   آخر  كيان  أو  لصالح شخص  أو  لنفسه  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  غير مستحقة  مزية  قبول  أو  بطلب 

 01–  06من القانون    28  وهو ما يستنج من خالل املادة  11القيام بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته

ر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو  :" ...طلب أو يقبل مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشبالنص

 كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل من واجباته".

يقوم شخص   عندما  فيتحقق  الراش ي  بجريمة  يسمى  ما  أو  اإليجابية  الرشوة  لجريمة  املادي  الركن  أما 

أو عرضها عليه أو منحه إياها   بوعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومية بمزية غير مستحقة

بشكل مباشر سواء كان ذلك لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف  

أي   أو  على صفقة  املحافظة  أو  على  الحصول  بغرض  وذلك  واجباته،  من  عمل  أداء  عن  االمتناع  أو  عمل  بأداء 

 .12امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية 

املعنوي  الركن  تحقق  الركن    ىعلو   وثالثها  فإن  أو معنوية  تكون سلبية  أن  إما  الرشوة  أّن جريمة  أساس 

املعنوي لجريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية يختلف من الجريمة السلبية والجريمة  

العل العام من خالل  الجنائي  القصد  لقيامه  يشترط  السلبية  الرشوة  لجريمة  املعنوي  فالركن  بأنه اإليجابية،   م 

يخالف قواعد قانونية معاقب عليها جزائيا حينما يقوم بهذه الوقائع املادية والنشطات اإلجرامية وذلك غير كاف  

وأن   دولية  هيئة  لدى  يعمل  أو موظف  أجنبي  أنه موظف  إدراكه  القائم على  الخاص  الجنائي  القصد  يشترط  بل 

ة لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر وأن تصرفه  صفته في محل اعتبار عند الطلب والقبول ملزية غير مستحق

 هذا متاجرة بوظيفته متى كان الفعل يدخل قي نطاق واجباته. 

الراش ي    علم  وهو  العام  الجنائي  القصد  لقيامه  يشترط  االيجابية  الرشوة  لجريمة  املعنوي  الركن  أما 

بالعناصر املادية للجريمة من وعد وعرض ومنح لهذه املزية غير املستحقة وأنها تمس بمصلحة من يحميها القانون  
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عل املعاقب  اإلجرامي  النموذج  فيها  يتحقق  املرتكبة  الوقائع  هذه  يعلم  وأن  أن  بد  ال  بل  كاف  غير  وهذا  قانونا  يها 

الراش ي بأن الذي  يتعامل معه موظف أجنبي أو يعمل لدى هيئة دولية وأن تتجه إرادته إلى حمل املوظف األجنبي  

القيام بعمل االمتناع عن القيام بعمل من   بالتزام قانوني وهو  أو املوظف في منظمة دولية عمومية على اإلخالل 

ن العمل أو االمتناع يدخل في مجال الحصول واملحافظة على صفقة أو امتياز غير  مستحق متعلق  واجباته ويكو 

 . 13بالتجارة الدولية وغيرها 

 املحور الثاني: اآلثار املتربة على جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية

وموظفي املنظمات الدولية مجموعة من اآلثار  تترتب على ارتكاب جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي  

من بينها توقيع الجزاء على مرتكبيها وهو ما سنراها في الفقرة األولى من هذا املحور، وكذا اإلعفاء من العقوبة وهو  

دراسته   تتم  املحور ما  هذا  من  الثانية  الفقرة  في    في  املتابعة  اجراءات  إلى  الثالثة  الفقرة  في  أيضا  نتطرق  وسوف 

 يمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية العمومية جر 

 الفقرة األولى: الجزاء املترتب على رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية 

تطرق املشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى العقوبة املقررة في حالة ارتكاب  

العقوبة جريمة   العمومي األجنبي ومن طرف موظفي املنظمات الدولية حيث سوى في  الرشوة من طرف املوظف 

االيجابية   أو  السلبية  األجنبي  العمومي  املوظف  بها  يقوم  التي  الرشوة  لجريمة  املقررة  العقوبات  فمن  بينهما، 

وح من سنتين إلى عشرة سنوات، وهو  وموظفي املنظمات الدولية عقوبة سلب الحرية واملمثلة في الحبس ملدة تترا

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 28/2ما نص عليه املشرع الجزائري بموجب املادة 

الجاني بدفع و السالبة للحرية والتي تتراوح من سنتين إلى عشرة سنوات يحكم على  العقوبة  إضافة إلى 

  28/1دج، وهو ما نص عليه املشرع الجزائري بموجب املادة    1.000.000دج إلى    200.000غرامة مالية تتراوح من  

السالبة للحرية والغرامة تعود   الفساد ومكافحته، فالسلطة التقديرية في تحديد العقوبة  من قانون الوقاية من 

 .14للقاض ي

املادة   إلى  القانون    50واستنادا  العقوبات   01  –  06من  من  أكثر  أو  بعقوبة  الجاني  على  الحكم  يجوز 

في حالة اإلدانة بجريمة أو أكثر  التكميلية املنصوص عليها في قانون العقوبات حيث تنص املادة السالفة الذكر:"  

أكثر من   أو  بعقوبة  الجاني  تعاقب  أن  القضائية  الجهة  يمكن  القانون،  في هذا  املنصوص عليها  ائم  الجر من 

 ". العقوبات التكميلية املنصوص عليها في قانون العقوبات

املادة  وبال أن  نجد  العقوبات  قانون  إلى  العقوبات    9عودة  سرد  إلى  تطرقت  وتتمثلمنها  في:    التكميلية، 

من   الحرمان  القانوني،  الحقوق الحجر  اإلقامة،    ممارسة  من  املنع  اإلقامة،  تحديد  والعائلية،  واملدنية  الوطنية 

غالق املؤسسة، الحظر من إصدار الشيكات  املصادرة الجزئية لألموال، املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إ

أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة،  

 .15سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة 

كما يمكن لقاض ي الحكم على مرتكبي جريمة الرشوة بتجميد أو حجز العائدات واألموال الغير املشروعة  

تي تنص:"  01 – 06من القانون رقم  51الناتجة عن تلك الجريمة، وهو ما يستنتج من خالل املادة 
ّ
يمكن تجميد  ال
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الناتجة عن ارتكاب جريمة   العائدات واألموال غير املشروعة  في  أو حجز  ائم املنصوص عليها  الجر أكثر من  أو 

 هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة. 

ائم املنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات   في حالة اإلدانة بالجر

 نية. واألموال غير املشروعة، وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو حقوق الغير حسن ال

ولو   ربح،  أو  منفعة  من  عليه  حصل  ما  قيمة  أو  اختالسه  تم  ما  برد  أيضا  القضائية  الجهة  وتحكم 

انتقلت إلى أصول الشخص املحكوم عليه وفروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك األموال على 

 ".أخرى  حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب

  كغيرها من الجرائم يمكن أن تأتي في صورة املساهمة الجنائية، فقط يجب أن نشير أّن جريمة الرشوة  

وذلك   الجريمة،  في  الشروع  على  وكذا  الرشوة  جريمة  في  الشريك  القانون  يعاقب  للمادةحيث  من    52  استنادا 

تنص:"    01  –  06القانون   تي 
ّ
على  وال العقوبات  قانون  في  عليها  املنصوص  باملشاركة  املتعلقة  األحكام  تطبق 

 م املنصوص عليها في هذا القانون. الجرائ

بمثل الجريمة نفسها القانون  في هذا  املنصوص عليها  ائم  الجر في  الشروع  "، فقد يكون  يعاقب على 

 .16للراش ي واملرتش ي شركاء في جريمتة، وهو ما يسمح بمعاقبتهم كفاعل أصلي 

الراش ي  واملرتش ي، فاملرتش ي هو  والغالب األعم في جريمة الرشوة هو اشتراك شخصين في اقترافها، وهما  

من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته أو لالمتناع عنه أو لإلخالل 

الذي   الحاجة  صاحب  فهو  الراش ي  أما  وظيفته،  يستغل  الذي  الشخص  هو  أخرى  بعبارة  او  الوظيفة  بواجبات 

املرتش ي وإفساده إلى شراء ذمة  أو عطية    يسعى  أو تقديم وعد  الصواب وذلك بعرض  كي يجعله يميل عن جادة 

بغية الوصول إلى هدفه وهو حمل املرتش ي على أن يؤدي له عمال من أعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه أو يخل  

أطلق   الوسيط حسبما  أو  الرائش  وهو  ثالث  واملرتش ي شخص  الراش ي  بين  يتوسط  وقد  هذا  وظيفته،  بواجبات 

ملشرع الذي قد يكون  ممثال للراش ي أحيانا أو ممثال للمرتش ي أحيانا أخرى أو ممثال لهما معا، فالرائش ليس  عليه ا

 . 17له عمال مستقال في جريمة الرشوة إذ هو رسول أحد الطرفين إلى اآلخر أو رسول مشترك 

ال بأسهل  لها  حد  ووضع  الجوانب  جميع  من  الرشوة  لتطويق  العقابي  املشرع  من  وأيسر  وسعيا  طرق 

والترصد   املراقب  التسليم  في  املتمثلة  الخاصة  التحري  بأساليب  الجزائية  املتابعة  وسائل  أغنى  فقد  السبل 

االلكتروني واالختراق وضيق الخناق على من يريد الهروب بأموال الرشوة إلى خارج البالد بأن منع التقادم في حقهم  

 .18تابعات واإلجراءات القضائية وتجميد األموال وحجزها ونص على التعاون الدولي في مجال التحريات وامل

 الفقرة الثانية: إعفاء املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية من العقوبة 

ه قد تتحقق  
ّ
األصل أّن مرتكب جريمة الرشوة ال يفلت من العقاب غير أّن لهذه القاعدة استثناء حيث أن

األعذار   من  بعض  مجموعة  أساس  على  يقوم  اإلعفاء  وهذا  منه،  التخفيض  أو  العقاب  رفع  إلى  تؤدي  القانونية 

 االعتبارات وهي: 
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النظر إلى االعتبارات النفعية املستمدة من سياسة العقاب ومبناها تقدير أن املنفعة االجتماعية التي    -

ا العقاب، فيقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب  يجلبها عدم العقاب في حاالت معينة تربو على املنفعة التي يحققه 

 .19جلبا للمنفعة األهم اجتماعا 

اإلعفاء من العقاب يعتبر استثناء من نصوص التجريم، والهدف منه تحقيق مصلحة عامة تكون أولى    -

السياسة   بأهداف  اإلعفاء  أمر  يتعلق  حيث  التجريم  نص  يحميها  التي  املصلحة  من  التي  بالرعاية  الجنائية 

 .20يعتنقها 

عن   - يتراجع  املوظف  يجعل  بحيث  الرشوة  أطراف  بين  الثقة  وعدم  الريبة  يغرس  العقوبة  من  اإلعفاء 

ارتكاب الجريمة خشية أن يوش ي به الراش ي أو الوسيط إلى السلطات، ويعترف بالجريمة فيزج به إلى السجن وينجو  

 هو باالعتراف أو اإلبالغ.  

ة تعتبر من الجرائم التي تتسم بالسرية والتكتم والحذر الشديد والحيطة األمر الذي  إن جريمة الرشو   -

يصعب معه كشفها بسهولة وإقامة األدلة ضد الجناة، فيكون في اإلبالغ عنها من أحد املساهمين فيها يسهل مهمة  

ء نظير الخدمة التي يسديها  السلطات في ضبطها والتوصل إلى سائر مرتكبيها، وعلى ذلك يحظى املبلغ بميزة اإلعفا

 للمجتمع. 

من املتصور أن تتم ارتكاب جريمة الرشوة فال تصل إلى علم السلطات أو ال يكتشف مرتكبيها، فتأتي    -

 .21سياسة حض أو إغراء الجناة على اإلبالغ عن الجريمة واملساهمين فيها بوسيلة اإلعفاء 

لإلبال  التحفيز  سياسة  بإتباع  قام  الجزائري  من  واملشرع  ذلك  ويظهر  الجريمة،  عن  والكشف  خالل  غ 

أو    صورتين  اإلدارية  السلطات  بإبالغ  الرشوة  جريمة  في  شارك  أو  ارتكب  من  قيام  حالة  في  وذلك  اإلعفاء  أولها 

القضائية أو الجهات املعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها وذلك قبل مباشرة إجراءات املتابعة، وتعود  

من العقاب مثلما سبقت اإلشارة إليه إلى تشجيع املجرمين على مشروعهم اإلجرامي وإرادة كشف  سياسة اإلعفاء  

 في طي السر والكتمان. 
ً
 غطاء الجريمة خاصة وأن نوعها يصعب كشفها لدقتها وإتمامها عادة

وتتمثل الصورة الثانية في تخفيض العقوبة إلى النصف لكل شخص ارتكب أو شارك في جريمة الرشوة  

د مباشرة إجراءات املتابعة وساعد في القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابها، وهو ما  بع

املادة   بموجب  املشرع  القانون    49كرسه  "    01-  06من  تنص:  العقوبة  حيث  من  املعفية  األعذار  من  يستفيد 

ائم املنصوص عليها في  املنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو   أكثر من الجر

املعنية،   الجهات  أو  القضائية  أو  اإلدارية  السلطات  بإبالغ  املتابعة  إجراءات  مباشرة  قبل  وقام  القانون،  هذا 

 عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها.

في   عليها  املنصوص  الحالة  أعالهعدا  شخص  الفقرة  لكل  بالنسبة  النصف  إلى  العقوبة  تخفض   ،

ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراء املتابعة ساعد  

 . في القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابها"
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 الفقرة الثالثة: إجراءات متابعة جريمة رشوة املوظف العمومي وموظفي املنظمات الدولية 

وهي املادة  احدة  في مادة و   الدولية  شوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظماتخص املشرع جريمة ر 

رقم    28 القانون  الفساد  يتعلق  01  –  06من  هذه    ،بمكافحة جرائم  مثل  متابعة  اجراءات  إلى  يتطرق  لم  أنه  إال 

وإنما تخضع هذه الجريمة إلى إجراءات املتابعة التي تخضع لها    ،إجراءات خاصة  ا بمعنى أنه لم يجعل له  ،الجريمة

باقي جرائم الفساد وإن كان املشرع أيضا لم يضمن عنوان خاص بإجراءات متابعة جرائم الفساد غير أنه يمكن  

الفساد قانون  من  متفرقة  مواد  من خالل  غرارها    استنتاجها  على  عامة  بصفة  األخرى  والقوانين  خاصة  بصفة 

الجزائية    ، اإلجراءات الجزائية  قانون  البحث والتحري ومرحلة االتهام أو ما  تمر  فاملتابعة  عبر مراحل وهي مرحلة 

 وهو ما سنراه في اآلتي: يعرف بمرحلة تحريك الدعوى العمومية ثم أخيرا مرحلة املحاكمة

 في جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية أوال: مرحلة البحث والتحري 

وجرائم   عامة  بصفة  الفساد  جرائم  السيما  الحديث  اإلجرام  في صور  الكبير   التطور  مسايرة  أجل  من 

التي تتميز    الفساد املالي بصفة خاصة كان لزاما على التشريعات أن تتخذ إجراءات تتوافق مع الطبيعة الخاصة 

تم    ،بها الخاص  استحداثوبذلك  التحري   ك  نة  وتطبيقها مأساليب  في ذلكأجل  بما  املستحدثة  الجرائم   شف 

واملشرع الجزائري نص على إمكانية اللجوء إلى هذه األساليب بشأن كشف جرائم الفساد في املادة     ،جرائم الفساد

الفساد  56 قانون  تص  من  األدلة  :والتي  جمع  تسهيل  أجل  من  هذا  "  في  عليها  املنصوص  ائم  بالجر املتعلقة 

اقب أو إتباع أساليب تحر  خاصة كالترصد اإللكتروني واالختراق على    ي القانون يمكن اللجوء إلى التسليم املر

املختصة" القضائية  السلطة  من  وبإذن  املناسب  الحصر    النحو  ال  املثال  سبيل  على  األساليب  تلك  ذكر  وقد 

 22واالختراق كالتسليم املراقب والترصد اإللكتروني  

غير مشروعة او مشبوهة    يسمح لشحناتاالجراء الذي  ذلك /ك2  ويقصد بالتسليم املراقب حسب املادة

  التحري عن بالخروج من االقليم الوطني او املرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات املختصة وتحت مراقبتها بغية 

 ية األشخاص  الضالعين في ارتكابه جرم  ما وكشف هو 

ا لتنقل  سماح السلطات املختصة وبعلمها وتحت مراقبته  ن يتضح من املادة أن التسليم املراقب عبارة ع 

أشياء غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو املرور عبره أو دخوله بهدف التحري عن الجرائم  

القضائية بعد إذن وكيل    الضبطيةفيعد التسليم املراقب إجراء وأسلوب تحري خاص تقوم به    ،وكشف مرتكبيها

من قانون اإلجراءات الجزائية باإلضافة إلى    16/7الجمهورية  في بعض الجرائم الخطيرة املنصوص عليها في املادة  

الجمهورية لوكيل  التقديرية  للسلطة  يخضع  وجوبي  وليس  جوازي  إجراء  تقتض ي    ،أنه  البحث  الفعندما  ضرورة 

يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته بمباشرة التسليم     16/7املادة  والتحري في إحدى الجرائم املذكورة في  

 23املراقب 

االلكتروني  أما   التحري  فالترصد  أساليب  من  كأسلوب  اإللكتروني  الترصد  كلمة  لذكر  تطرق  املشرع 

جرائم الفساد  يتعلق بالوقاية من    01  –  06الخاصة التي يمكن اللجوء إليها بموجب جرائم الفساد في القانون رقم  

وبعد البحث عن تعريف هذا املصطلح وفقا ملا عليه فقهاء القانون تبين أنهم اعتبروا    ،ومكافحتها إال أنه لم يعرفه

  سرب الترصد اإللكتروني نفسه التسرب املذكور في قانون اإلجراءات الجزائية فالترصد االلكتروني أو ما يعرف بالت
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اإلجراءات أو التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية من أجل البحث والتحري  يقصد به تلك العمليات أو  

 24الخاصة 

اللجوء إلى أسلوب   الجرائم  ويتم  قانون اإلجراءات  مكرر من    65املادة  ذكورة في  امل الترصد االلكتروني في 

تنص  الجزائية التحق:والتي  أو  بها  املتلبس  الجريمة  في  التحري  اقتضت ضرورات  إذا  جرائم  "  في  االبتدائي  يق 

أو الجريمة   ائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات     املنظمة العابرةاملخدرات  أو الجر للحدود الوطنية 

الفساد   ائم  جر وكذا  بالصرف  الخاص  بالتشريع  املتعلقة  ائم  الجر أو  اإلرهاب  أو  األموال  تبييض  ائم  جر أو 

 ا يأتي:  يجوز لوكيل الجمهورية املختص أن يأذن بم

 . اعتراض املراسالت التي تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية

افقة املعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه    التقنية دون وضع الترتيبات   مو

طرف   من  سرية  أو  خاصة  بصفة  أو به  صور    شخص  التقاط  أو  عمومية  أو  خاصة  أماكن  في  أشخاص  عدة 

 .25لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص" 

 وتتمثل صور التسرب اإللكتروني في التقاط الصور وتسجيل األصوات.

املنظمات ثانيا وموظفي  األجنبي  العمومي  املوظف  رشوة  جريمة  في  العمومية  الدعوى  تحريك   :

 الدولية 

أن    إن النيابة العامة هي املختصة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء الجزائي  واملالحظ

أجل   من  استثنائية  إجراءات  إتباع  أو  شكوى  تقديم  يشترط  لم  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  قانون  في  املشرع 

 . فاملتابعة الجزائية تكون تلقائية وتخضع ملبدأ املالئمة املعروف في القواعد العامة ، متابعة جرائم الفساد

موعة من اإلجراءات الخاصة واالستثنائية  إال أنه ونظرا لخصوصية جرائم الفساد قد خصها املشرع بمج 

ويتعلق األمر في انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة جرائم الفساد وكذلك الديوان املركزي لقمع الفساد والتي أعطى لها  

 .26صالحية البحث والتحري في جرائم الفساد القانون  

 في املنظمات الدولية ثالثا: مرحلة املحاكمة في جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظ

مح جرائم  مك تختص  في  بالنظر  الجزائية  الجنح  كما ة  بعض    الفساد  في  تسند  أن  إلىيمكن   الحاالت 

يسند   وقد  متخصصة  أبرزها  أيضا  أقطاب  عوامل  لعدة  نظرا  وذلك  خاصة  جهات  إلى  الفساد  جرائم  نظر 

األمنية   الجهات  تكتنف بعض  التي  والخصوصية  الشخص ي  بإجراءات  االختصاص  املشرع  التي خصها  والرسمية 

للقضاء   تخضع  التي  العسكرية  الجرائم  مثالها  بشأنها  واملالحقة  وتحريكها  العمومية  الدعوى  رفع  في  خاصة 

 .العسكري 

العقوبات  قانون  في  عليها  املنصوص  العامة  للقواعد  وفقا  املقررة  لإلجراءات  الفساد  جرائم  وتخضع 

وقانون اإلجراءات الجزائية من حيث تشكيل محكمة الجنح بعد اعتماد املشرع الجزائري لسياسة التجنيح وتبنيه  

وحرصا من املشرع لتحقيق أعلى قدر  ،  قاية من جرائم الفساد ومكافحتهااملتعلق بالو   01-  06لها ضمن قانون رقم  

إلى املحاكم مختلفة وتوزيع   بين مختلف املحاكم    االختصاص من العدالة أسند سلطة الفصل في قضايا الفساد 

 .27عن طريق أمر اإلحالة على قسم الجنح  بالحضور أوالجزائية وتصل املحكمة بالقضية عن طريق التكليف 

 خاتمة 
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جرائم الفساد التي تهدد كيان الدولة، حيث تأتي هذه الجريمة في عدة صور منها  تعتبر جريمة الرشوة من 

ما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع العام، والرشوة في القطاع العام لها مجموعة من الصور من بينها جريمة رشوة  

تي تعتبر من الصور املستحدثة بم
ّ
 01  –  06وجب القانون  املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية وال

 ومنه توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نسردها في اآلتي:

 أوال: النتائج 

بلد   .1 لدى  قضائي  أو  إداري  أو  تنفيذي  أو  تشريعي  منصب  يشغل  من  كل  هو  األجنبي  العمومي  املوظف 

ذلك هيئة أو    أجنبي سواء كان معين أو منتخب، وكل من يمارس وظيفة عمومية لدى بلد أجنبي بما في

 مؤسسة عمومية. 

موظف منظمة دولية عمومية هو كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة بأن يتصرف نيابة   .2

 عنها.

الرشوة املستحدثة   .3 الدولية تعتبر من جرائم  جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات 

 منه.  28كافحته، وذلك بموجب املادة املتعلق بالوقاية من الفساد وم  01 – 06بموجب القانون 

تبنى املشرع الجزائري بالنسبة لجريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية نظام   .4

 ثنائية الرشوة والتي تتمثل في جريمة الرشوة السلبية وجريمة الرشوة اإليجابية.

ت الدولية على مجموعة من األركان الركن  تقوم جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظما  .5

 املادي واملعنوي وصفة الجاني. 

الدولية   .6 املنظمات  وموظفي  األجنبي  العمومي  املوظف  رشوة  جريمة  مرتكب  الجزائري  القانون  يعاقب 

التكميلية   والعقوبة  املالية،  والغرامة  الحبس  في  تتمثل  والتي  األصلية  العقوبة  منها  عقوبات  بعدة 

 بعض الحقوق املدنية والسياسية وغيرها.  كالحرمان من

جريمة   .7 في  الشريك  يعاقب  بحيث  الجنائية  املساهمة  نظام  تبنى  القوانين  من  كغيره  الجزائري  القانون 

الجريمة   في  الشروع  على  يعاقب  أنه  كما  الدولية،  املنظمات  وموظفي  األجنبي  العمومي  املوظف  رشوة 

 السالفة الذكر. 

أنواعها بما فيها  اعتمد املشرع الجزائري سي .8 التحفيز لإلبالغ والكشف عن جريمة الرشوة بمختلف  اسة 

أولها    خالل صورتينجريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية، ويظهر ذلك من  

الجريمة،   عن  املعنية  الجهة  بإبالغ  الرشوة  جريمة  في  شارك  أو  ارتكب  من  قيام  حالة  في  وذلك  اإلعفاء 

وتتمثل الصورة الثانية في تخفيض العقوبة إلى النصف لكل شخص ارتكب أو شارك في جريمة الرشوة  

األشخاص   من  أكثر  أو  شخص  على  القبض  في  وساعد  املتابعة  إجراءات  مباشرة  في  بعد  الضالعين 

 ارتكابها. 

 التوصيات

تعتبر جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية من الجرائم املستحدثة بموجب   .1

بالوقاية من الفساد ومكافحته  01  –  06القانون رقم   للبحث في مثل    ، يتعلق  القانون  أهل  ومنه ندعو 

 . هذه الجريمة من أجل اإلملام بكل ما يتعلق بها
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أهل  .2 املوظف    ندعو  في جريمة رشوة  الجزائية  املتابعة  إجراءات  بخصوص  والكتابة  البحث  إلى  القانون 

 . العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية

لم تعد محلية بل هي ظاهرة عبر وطنية تمس كل   .3 الرشوة  بأن جريمة  الدول  االقتناع من طرف  وجوب 

وهو ما أدى إلى استحداث بعض    على منعها ومكافحتها أمرا ضروريا املجتمعات مّما يجعل التعاون الدولي  

 . الجرائم غلى غراره جريمة رشوة املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات الدولية

 وجوب إتباع الدول نهج شامل ومتعدد الجوانب ملنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة. .4

في أداء املهام املنوطة، وهي مهمة تكلف بها األسرة،    االلتزام باألمانة العمل على تربية أفراد املجتمع على   .5

 املجتمع، رجال الدين والقانون والسياسة وغيرهم. 

في   .6 مناصب  يتولون  للذين  خطاب  نتائج  نوجه  من  يحذروا  أن  أنواعهم  بمختلف  العمومية  الوظيفة 

 املتاجرة بالوظيفة العمومية املكلفون بها، وأن يتسموا بالصفات الحسنة واالبتعاد عن الرذيلة.

العمل على تطوير أساليب ممارسة الرقابة العلمية والتكنولوجية نظرا الستحداث التقنيات الحديثة في  .7

 الكشف عن الجريمة. 

 

  



 مسعودان فتيحةاملؤلف: 

 

 
169 

 الهوامش 

 

 
 
رقم    -1 في    03  –  06أمر  الثانية    19مؤرخ  للوظيفة 2006يوليو    15املوافق    1427جمادى  العام  األساس ي  القانون  يتضمن  م، 

 م. 2006يوليو   16ه املوافق 1427جمادى الثانية  20مؤرخة في  46العمومية، ج.ر.ع.
ق بالوقاية من الفساد ومكافحته،ج ر.ع.2006فبراير    20املوافق    1427محرم    21مؤرخ في   01–06قانون رقم    -2

ّ
 8املؤرخة    14، يتعل

املوافق  1424صفر   أيضا:  2006مارس    8ه  أنظر  رقم  ،  رئاس ي  في    128  –  04مرسوم  عام    29مؤرخ  أبريل    19املوافق    1425صفر 

على  2004 بتحفظ،  التصديق،  يتضمن  املتحدة ،  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  املعتمدة من  الفساد،  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية 

 م.   2004أبريل سنة 25ه املوافق  1425ربيع األول عام  5مؤرخة في األحد  26، ج.ر.ع.2003أكتوبر  31بنيويورك يوم 
 . 1997التجارية لسنة اتفاقية مكافحة رشوة املوظفين العموميين األجانب في املعامالت أنظر  -3
رقم  4 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب   املعتمدة  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  الثامنة     58/4اتفاقية  دورتها  في 

 . 18، ص.2003ديسمبر،  11إلى  9والخمسين، مؤتمر التوقيع السياس ي رفيع املستوى  املنعقد  بمدينة ميريدا املكسيك  في الفترة من 
 املادة األولى فقرة ب من اتفاقية مكافحة رشوة املوظفين العموميين األجانب في املعامالت التجارية الدولية. -5
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، املرجع السابق، لالستفسار أكثر عن تعريف    01  –  06من القانون  فقرة د    2أنظر املادة    -6

مجلة رسالة  ملنظمات الدولية أنظر: صالح جبير البصيص ي، " تجريم الرشوة في القانون الدولي،  املوظف العمومي األجنبي وموظفي ا

 . 83، ص.2013"، جامعة كربالء، كلية القانون، الحقوق 
 .17، 16، ص.ص.1992محمود نجيب حسيني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  -7
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أطروحة ماجستير، جامعة جيجل،    01 –  06الرشوة في القانون رقم    بوعزة نصيرة، جريمة  -8

 . 10، ص.2008
بن يطو سليمة، جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أطروحة ماجستير، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة،    -9

 . 16.ص.2013
  06ور الجرمية الحديثة للفساد والتدابير الالزمة ملكافحتها والوقاية منها على ضوء القانون الجزائري رقم  فريدة بن يونس، " الص  -10

أيضا:  9"، ص.01  – أنظر  الفساد ومكافحته،  الوقاية من  قانون  في  املستحدثة  " األحكام اإلجرائية واملوضوعية  ، "حسينة شرون، 

والحريات الحقوق  الثاني،  مجلة  العدد  بسكرة،  ،  جامعة محمد خيضر  السياسية،  والعلوم  الحقوق  بوعزة 214، ص.2016كلية   ،

قانون   في ظل  الرشوة  الفساد،   01  –  06نصيرة، جريمة  من  للحد  كآلية  الشركات  الوطني حول حوكمة  امللتقى  في  مقدمة  مداخلة 

اإلرهاب والرشوة، كلية العلوم القانونية    ، الدكتورة حرش ي، محاضرات في القانون الجنائي الخاص،10، ص.2012جامعة بسكرة،  

 . 12، ص.2019  –2018واالقتصادية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 
 . 26، ص.2000موس ى بودهان، النظام القانوني ملكافحة الرشوة، دار الهدى، الجزائر،  -11
املادة    -12 القانون    28أنظر  امل01  -  -0من  الفساد ومكافحته،  بالوقاية من  يتعلق  بوعزة نصيرة، جريمة ،  أيضا:  أنظر  السابق،  رجع 

قانون   في ظل  الفساد، جامعة بسكرة،    01  –  06الرشوة  للحد من  كآلية  الشركات  الوطني حول حوكمة  امللتقى  في  مداخلة مقدمة 

 . 10، ص.2012
 .10بوعزة نصيرة، املرجع السابق، ص. -13
على ضوء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أطروحة لنيل درجة    هارون نورة، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري، دراسة  -14

 . 326، ص.2017دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  18املؤرخ في    156  -  66مر رقم  م، يعدل ويتمم األ   2006ديسمبر    20املوافق  ه    1427ذي القعدة    29مؤرخ في    23  –  06قانون رقم    -15

ديسمبر    24ه املوافق    1427ذو الحجة    4مؤرخة في    84م واملتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ع.  1966يونيو    8ه املوافق    1386صفر  

 م. 2006
ملتطلبات  ياسر بن ناصر السميري، املوظف العام في جريمة الرشوة، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة مقدمة استكماال    -16

الرياض،   األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الجنائية،  السياسة  تخصص  الجنائية،  العدالة  في  املاجستير  درجة  على  الحصول 

 . 60، ص.1433 – 1432



 170-158ص:   ص                                                                        جريمة الرشوة املستحدثة على املوظف العمومي األجنبي وموظفي املنظمات العمومية

 

 
170 

 
الزهراء،   -17 مقارنة،  تحليلية  دراسة  والعقوبة،  للجريمة  العامة  النظرية  ضوء  في  الرشوة  في  االشتراك  السيد،  عنتر  رباب 

 .1578، 1577ص.ص.
الفساد"،    -18 قانون مكافحة  في  الرشوة   " للدراسات االجتماعية واإلنسانيةفرقاق معمر،  العدداألكاديمية  بن 6،  ، جامعة حسيبة 

 .43، ص.2011بوعلي، الشلف، 
 ,793، ص.1989، دار النهضة العربية، 3محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط. -19
 . 170عي، النظرية العامة األعذار املعفية للقانون الجنائي، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه، ص.عماد السبا -20
ومكافحته"،    -21 الفساد  من  الوقاية  قانون  ظل   في  العموميين  املوظفين  رشوة  "جريمة  مليكة،  والعلوم حجاج  الحقوق  مجلة 

 .384، ص.1العدد 10، املجلدالسياسية
خصوصيةبوقصة    -22 الجزائري   ،  إيمان  القانون  في  املالي  الفساد  جرائم  متابعة  الجزائر،  إجراءات  جامعة  ، 35املجلد  1حوليات 

 . 56ص ، 2021، 3العدد

كلية الحقوق والعلوم   ،مية للبحث القانونيياملجلة األكاد  ،  واقع وتحديات  ليم املراقب في التشريع الجزائري التس  ،  شنين صالح  -23

 . 201،  200ص، 2015 ،2العدد ، 12املجلد، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،  السياسية

، جامعة أحمد دراية 1، العدد3د املجل  معزيز أمينة،  التسرب في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،  مجلة القانون واملجتمع،    -24

 .245أدرار ، ص
املؤرخ في   155  – 66يعدل ويتمم األمر رقم    2006ديسمبر سنة    20املوافق   1427القعدة عام  ذي    29مرخ في    22  –  06قانون رقم    -25

ه  1427ذو الحجة عام    4مؤرخ في    84ج ر ع  ،واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1966يونيو سنة    8املوافق    1386صفر عام    18

 .2006ديسمبر سنة  24املوافق 
 . 50ص،املرجع السابق ،ابعة جرائم الفساد املالي في القانون الجزائري بوقصة إيمان خصوصية إجراءات مت -26

 . 58ص ،املرجع نفسه -27

 



 
  

 

 

 186-171ص ص         2022جوان       01العدد:    /07اجمللد:   دراسات القانونية والسياسيةلمجلة البيبان ل

 
 

1540-2822EISSN:    -   9970-2477PISSN:    الرئيسية للمجلة: الصفحة  www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/796 

 

171 

 مكافحة الفساد االقتصادي وسبل تحقيق التنمية املستدامة  استراتيجيةحدود 

The limits of the strategy to combat economic corruption and               

ways to achieve sustainable development 

                                                                        
 *عبدلي نعيمة  . د

 جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية 

   الجزائر

 إن وجد  املخبر 

 
naimaabdelli@hotmail.com  

 
 

 

 

 

 2022 / 06 /15: تاريخ النشر                     2022 / 05 /30: تاريخ القبول                     2022 /05 /20 :االستالمتاريخ 

 

 

 

 ملخص: 

  املوارد   وغياب   نقص  ليس   استدامتها   وعدم  التنموية  التجارب  من   الكثير   لفشل  الرئيس ي   السبب  يعتبر         

  نطاق   على  الفساد  ممارسات   واستفحال   انتشار  بسبب  املوارد  تلك  واستغالل  استخدام  سوء  هو  إنما  و  املختلفة،

  نشأت   واستئصاله  محاربته   أجل  ومن   املستدامة،   التنمية   تحقيق   أمام  واحد   رقم   العائق  أعتبر  حيث   واسع، 

  وآليات   قواعد  تبني  على  العمل   يجب  ومظاهره   أشكاله  بمختلف  الفساد  مكافحة  أجل   فمن .  الرشيدة  الحوكمة 

  أدوات   من  أداة  بدوره  يعتبر  والذي  الدولة،  ملوارد  الحكيم   والتسيير  العقالنية  على  القائمة   وفلسفته  الراشد  الحكم 

  ال   التنمية  أن  بمعنى  منها،   يتجزأ  ال  جزء  الوقت  نفس  وفي  املختلفة،  بأبعادها  والشاملة  املستدامة  التنمية  تحقيق

  واملعارضة   املشاركة   وحق   الرأي   حرية:  مثل  مادية  غير   أخرى   مقومات  فهناك   املادية،  املقومات   على  فقط  تقوم

  .الراشد للحكم مبادئ تعتبر التي املقومات من  وغيرها

  مختلف   وفي  أنواعه   بكل   الفساد   مجابهة   أجل  من   هامة  قانونية  لترسانة  الجزائري   املشرع   اصدار   رغم 

  في   عجزت  أنها   إال  الظاهرة   هذه   تفش ي   من  الحد  على  تعمل   ومؤسسات  أجهزة  عدة   استحداث  وكذا   املجاالت،

  أداء   في  واالستقاللية  وحرية  كاملة  بصالحيات  تزويدها  وعدم  املالئم   املناخ   توفير  لعدم  نظرا   الهدف   هذا   تحقيق 

 .الفساد  ملكافحة الجادة السياسية اإلرادة  غياب إلى  باإلضافة مهامها، 

  الوطنية   الهيئة  الرأي،   حرية  الراشد،   الحكم  املستدامة،  التنمية   الفساد،  مكافحة  :املفتاحية  الكلمات 

 . الفساد  ملكافحة
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Abstract: 

The main reason for the failure of many development experiments and their 

unsustainability is not the lack of various resources, rather it is the misuse and 

exploitation of these resources due to the spread and exacerbation of corruption 

practices on a large scale, as it was considered the number one obstacle to achieving 

sustainable development, and in order to combat and eradicate it, good governance 

emerged.    In order to combat corruption in its various forms and manifestations, work 

must be done to adopt the rules and mechanisms of good governance and its 

philosophy based on rationality and wise management of state resources, which in turn 

is considered one of the tools for same time it is an integral part of it, in the sense that 

development is not based only on material components. There are other non-material 

components such as: freedom of opinion, the right to participation, opposition and 

other components that are considered principles of good governance . 

Despite the issuance by the Algerian legislator of an important legal arsenal in 

order to confront corruption of all kinds and in various fields, as well as the creation of 

several agencies and institutions working to limit the spread of this phenomenon, it 

failed to achieve this goal due to the lack of an appropriate climate and the failure to 

provide it with full powers, freedom and independence In the performance of its 

duties, in addition to the absence of a serious political will to combat corruption. 

chieving sustainable and comprehensive development in its various dimensions. 

Keywords:   Anti-corruption, sustainable development, good governance, freedom 

of opinion, the National Anti-Corruption Commission. 
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           مقدمة

لكن   منها،  املتخلفة  و  املتقدمة  املجتمعات  كل  تواجهها  خطيرة  عاملية  ظاهرة  االقتصادي  الفساد  ظاهرة  تعد 

بدرجات متفاوتة بحسب الخصوصية االقتصادية و السياسية و االجتماعية لهذه املجتمعات، حيث أرجع الخبراء  

و املشاريع التنموية في العالم و في البلدان النامية خاصة    و املتبعون لشؤون التنمية سبب فشل معظم التجارب 

وانتشار و تفاقم األزمات املالية و االقتصادية إلى استفحال و تفش ي الفساد بمختلف أشكاله كأهم وجه من أوجه  

لها  املستخدمة  الفعالية  و  الكفاءة  نقص  و  املتاحة  املوارد  تسيير  سوء  إلى  أدى  الذي  و  الراشد  الحكم    غياب 

باإلضافة إلى التأثير سلبيا على العدالة التوزيعية، و تردي األوضاع االقتصادية و االجتماعية و السياسية، هذا ما  

 .(1) يهدد التنمية املستدامة و يرهن مستقبل األجيال

  طاعات والقفالجزائر كغيرها من الدول العالم تعاني من استفحال وانتشار واسع لهذه الظاهرة في جميع املجاالت  

في   وذلكاقتصادها    إنعاشالدولة    ومحاولةارتفاع أسعار البترول،    ةنتيجخاصة مع الفوائض املالية التي حققتها  

 إطار املخطط الخماس ي. 

املطلوبة، لعدم   واالجتماعيةرغم ما حققته الدولة الجزائرية من عوائد لم تتمكن من تحقيق التنمية االقتصادية  

  واجتماعية ، مما يتسبب في تداعيات اقتصادية  واختالسها  وسرقتها استخدام هذه األخيرة بكفاءة حيث يتم هدرها  

 .(2) الجزائري تؤثر سلبا على أداء االقتصاد 

  وذلك منها    والوقايةللتخفيف من آثار هذه الظاهرة    وشاملةضرورة وضع إستراتيجية واضحة املعالم  مما يقتض ي  

من الخبرات الدولية لتحقيق تنمية    واالستفادةالحكم الراشد في جميع املجاالت    وقواعد   ومبادئباعتماد قوانين  

 مستدامة شاملة. 

الفساد    القضاء على  أجل  الدولة رسمها من  التي يجب على  االستراتيجية  الباحثة  الورقة  نتناول من خالل هذه 

 املستدامة؟ معالم التنمية  وتحقيقاالقتصادي 

 املطلب األول: آليات املتبعة في مكافحة الفساد

خاصة    ومنافعحقيق غايات شخصية  يعبر الفساد االقتصادي عن سوء استخدام الوظيفة أو املنصب لت             

سوء في القطاع الخاص أو القطاع العام أين يخل املوظف بواجباته الوظيفية أو القيام بأعمال محرمة عن قصد  

   ( 3)  وبعلمه.

االقتصادية   أبعادها  بمختلف  املستدامة  التنمية  على  االقتصادي  الفساد  ظاهرة  لخطورة    واالجتماعية نظرا 

  وتكامل بتضافر    وذلكملحاربة هذه الظاهرة    وفعالةلذا يتطلب وضع قواعد وآليات محكمة    والبيئية  والسياسية

الجهود   لتصحيح    (4)  املتنوعة،  والوسائلجميع  الراشد  الحكم  جاء  بها  لذا  ظهرت  التي  الحديثة  الدولة  أخطاء 

 في ظل العوملة، هذا بمحاربة كل أشكال الفساد االقتصادي. وخصوصامجاالت جديدة لتدخل الدولة 

 الفرع األول: القيام بإصالحات شاملة

  واإلدارية   واالقتصاديةأسباب الفساد االقتصادي بحيث تشمل مختلف املجاالت السياسية    وتتنوعتتعدد               

القضاء على هذه ظاهرة الخطيرة    وكذا  التنمية املستدامة    والتياالجتماعية ومن أجل  منها    والحد تأثر سلبا على 

اتخاذ مجموعة من االصالحات الجذرية   هذا االصالح يجب أن    انجاح   وألجلتشمل كل الجوانب    والشاملةيجب 

 :ـيتميز ب

 جزئية   وليست أن تكون هذه االصالحات شاملة -
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 معينة فقط وملدةمنقطعة  وليست أن تكون مستمرة -

 لرقابة الدورية  وخاضعةبشكل محكم  وتنظيمهاأن يتم التخطيط لها -

 (5) الدول.تكثيف التعاون بين مختلف الجهات وذلك بمراعاة مقومات تلك -

 أوال: االصالح السياس ي  

السياس ي              النظام  بإصالح  القيام  يستلزم  الفساد  مكافحة  برامج  نجاح  أجل  مبادئ  وترشيدهمن  وتوفير   ،

مؤسسة    وإلغاءالفعلية    واملساءلةالشفافية   الديمقراطية    وممارسة كل  مبادئ  تخدم  وذلك    والحكمال  الراشد، 

 لدى املسؤولين السياسيين.  وجادةبتوفير إرادة سياسية صادقة 

 تجسيد مبادئ الحكم الراشد -أ

هو أكثر األنظمة عرضة للفساد    واملحاسبيةأجمع جل الفقهاء أن النظام الحكم الذي تغيب فيه الشفافية             

مبادئ    وذلك مؤسسات    وطوشر لغياب  بإنشاء  هذا  الفساد،  مكافحة  على  تعمل  الدولة  في  تتوفر  أن  يجب  التي 

 (6) .على خلق جو يقوم بدرجة األولى على مكافحة الفساد والعملديمقراطية تمتاز بالنزاهة 

 االرادة السياسية   -ب

كما                 الفساد،  أشكال  كل  مواجهة  في  ناجح  سياس ي  نظام  كل  مفتاح  الصادقة  السياسية  اإلرادة  تعتبر 

صحيح ففي    والعكسيتناسب كال منهما بحيث نالحظ في الدول التي تغيب فيها إرادة سياسية يكون مصرح للفساد 

في صنع    واشراكهم طبقات املجتمع    وكل تعمل على توعية الشعب    وفعالةالدول التي تمتاز بإرادة سياسية جادة  

 القرار لذا يكون الفساد فيها منعدما. 

 ثانيا: االصالح االقتصادي  

نسبة              من  فتخفيض  لذا  الريع  أو  املادي  العائد  هو  للفساد  الرئيسية  األسباب  أهم  أن  الفقهاء  بعض  يري 

الرب لجني  املتاحة  الفرص  من  التقليل  من خالل  إال  يتم  ال  االقتصاد    وذلكح،  الفساد  تدخل    والحد بتحرير  من 

الخاص   القطاع  أمام  املجال  بفتح  إال  يتم  ال  هذا  تحرير    وتقليصالدولة  من  الدولة  تمارسها  التي  الرقابة  حجم 

الزائدة    وإزالةلألسعار   الجمركية،    وتقليصالحوافز  التعاريف  تدخل    وبتاليمن  حجم  تخفيض  مع  أنه  نتوقع 

  (7) الفساد.بشكل مباشر في النشاط االقتصادي تنخفض فرص الريع فيقل  الدولة في القطاع العام 

بريطانيا             دولة  من  لكل  املعاهد  األمريكية دراسة مشتركة شملت    والواليات  وكنداصدرت عن عدة  املتحدة 

باستخدام    102 االقتصادية، خالل    17دولة  النقدي    ومن سنة    20مؤشرا للحرية  التعامل  املؤشرات حرية  هذه 

العمومي    وتذبذب االنفاق  أن    ودرجةاألسعار، مستوى  إلى  الدراسة  بحيث خلصت  للدولة،  االقتصادي  التدخل 

 األقل فسادا. الدول األكثر حرية اقتصاديا هي 

االقتصادي،    ولكن       النشاط  في  الدولة  لتدخل  فقط  يعود  ال  الفساد  سبب  أن  انتقادا  االتجاه  لهذا  وجه 

القصير من خالل   املدى  الفساد على  مواجهة  في  ايجابية  نتائج  له  يكون  أن  يمكن  املحكم  االقتصادي  فاإلصالح 

 (8) محكمة.ترسانة قانونية  وإعداد وفعالةايجاد أجهزة قوية 
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 ثالثا: اإلصالح االداري 

اإلدارة              من  املوظفين  أخالقيات  انعدام  املساءلة    وغياب يعتبر  أهم    وتحمل   والرقابة مفهوم  املسؤولية، 

الفساد على نطاق واسع، مما يقتض ي ضرورة العمل على القيام   وانتشاراألسباب االدارية التي تؤدي إلى استفحال  

 بإصالحات في املجال االداري. 

 سواء داخلية أو خارجية.  والرقابة واملتابعةالعمل على انشاء آليات للمساءلة -

 على وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.   والعملالشفافية في التوظيف -

 ، اصالح نظام األجور  وامكانيتهاء ووظائف تتناسب مع قدرتها تكليف األجهزة اإلدارية بأعبا-

 (9) .والحوافز

 رابعا: اإلصالح في امليدان االجتماعي  

تعتبر األوضاع االجتماعية املزرية التي يظهر فيها الفساد، لذا يجب العمل على تحسين األوضاع االجتماعية             

التعليمية    وجودةنوعية    وتحسينللفقراء   خاصة  لهم  املقدمة  مناصب    والعمل  والصحيةالخدمات  توفير  على 

      ( 10) املجتمع.العمل لجميع أفراد  

 كفيلة بمكافحة الفساد    وقضائيةالفرع الثاني: تفعيل منظومة قانونية 

استقاللية            عدم  أو  البرملانية  الرقابة  ضعف  القوانين    ونزاهةيعتبر  ضعف  إلى  باإلضافة  القضائي  الجهاز 

ووجود العديد من التغيرات التي يتم استغاللها في ممارسة أعمال الفساد، لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية  

 القضائي في هذا املجال. والجهاز دور كل من البرملان  وتفعيلملكافحة الفساد االقتصادي هذا بإصالح 

 ان في مكافحة الفساد تفعيل دور البرمل -أوال

أبرزها الرقابية    ومنالدستورية    وصالحيتهميظهر دور البرملان في مكافحة الفساد من خالل إرادتهم السياسية         

العامة، كما لهم الدور في تسليط الضوء على تكلفة    وإدارتها سن قوانين ملراقبة أعمال الحكومة    وكذا ،  والتشريعية

صرفها،   قبل  النفقات  على  التصويت  يتضمن  التي  املالية  بصالحيتهم  الرتباطه  هذا  املجتمع،  في    تالي الوبالفساد 

 (11).« بمبدأ" أن يتم اإلنفاق بعد موافقة الشعب على ذلك فقط أخذاالتصويت على امليزانية 

محاسبة           من خالل  للبرملان  الرقابي  دور  عدد    ومساءلةيبرز  أكثر  اشراك  وكذا  الشفافية  املسؤولين وضمان 

امليزانية العامة ولهم مساءلة السلطة التنفيذية من خالل جلسة استماع تعقدها لجان    ومتابعةممكن في إعداد  

   (12) الراشد.تجسدا ملبدأ الحكم  وهذا خاذها البرملان من أجل السماع ألعضاء الحكومة حول القرارات التي يتم ات

 ومن االجراءات التي يقوم باتخاذها البرملان في مواجهة الفساد:

    حق إجراء التحقيق -1

استكمال    وبعدالذي من خالله تقوم بتحقيق في القضايا التي يظهر وجود خطأ أو فساد في الجهاز الحكومي          

 تحقيق يقوم البرملان باتخاذ قرارات بحسم املوضوع. 

 حق االستجواب  -2
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أعضاء    وهي           استجواب  يمكن  بحيث  الحكومة  على  رقابة  لفرض  التشريعية  للسلطة  مخولة  فعالة  وسلة 

 الحكومة كلما كان ذلك ضروريا.

 حق سحب الثقة -3

املسؤولية                مظاهر  من  يقوم    ويظهرمظهر  لم  مسؤول  ألي  ثقة  سحب  خالل  من  للبرملان  الرقابي  الدور 

         (13) ما.كان له يد في قيام فساد    بالعمل املنسوب إليه بجدارة أو 

أعمال                الرقابية على  للوظيفة  البرملان  ممارسة  بكل طرق عن طريق  الفساد  مكافحة  في  البرملان  دور  يظهر 

على   مؤشر  و  البرملان  لكفاءات  هاما  مقياسا  الرقابة  هذه  تعتبر  بحيث  الشعب،  لحماية مصالح  هذا  و  الحكومة 

و  درجة   للدولة  العامة  املوارد  لضبط  يمارسها  التي  الوظائف  و  الصالحيات  خالل  من  املجتمع  في  الديمقراطية 

مراقبة املال العام، و حل انشغاالت املواطنين و حمايتهم من مختلف أوجه التعسف في استعمال السلطة حيث  

انتماءاتها و شكلياتها بوضع ا البرملان لألحزاب السياسية بمختلف  البرامج الكفيلة بمحاربة  يسمح  ستراتيجيات و 

           (  14) الفساد و القضاء على أشكال الرشوة و املحسوبية و التعسف في استعمال السلطة.

 الجهاز القضائي   ونزاهةاستقاللية  -ثانيا

ضمان املساءلة و القابلية السلطة القضائية من أهم أركان الديمقراطية و الحكم الراشد ألنها تساعد على            

للمحاسبية وحماية حقوق املواطنين، وتلعب دور حاسما في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وبتطبيق السلطة  

القضائية للقانون بكل حياد و تجرد من التبعية لكال من السلطتين التشريعية و التنفيذية يجعلها أكثر كفاءة و 

تالي فمحاربة الفساد تستوجب توفير العدالة القضائية تكفل  بالرتكبها، و قوة لكشف جرائم الفساد و معاقبة م

واآلليات   املبادئ  من  مجموعة  اقرار  خالل  من  تحقيقه  يمكن  ما  وهو  العقاب  من  االفالت  عدم  مبدأ  بتفعيل 

 القانونية لتفعيل الجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد و املتمثلة:

يابة العامة بحيث أولت اتفاقية االمم املتحدة اهتماما خاصا لهذا املوضوع بحيث  تعزيز نزاهة القضاة ورجال الن-

العامة   النيابة  رجال  وبين  بينهم  الفساد  واستبعاد  القضاة  ودور  النزاهة  لتدعيم  تدابير  اتخاذ  أهمية  على  نصت 

    ( 15 ) هم.ت سلوكاوذلك بمراقبة 

ته، بحيث ال يجوز ممارسة  اسائر سلطات الدولة وحيادته وموضوعكفالة استقالل القضاء والنيابة العامة عن  -

أو املحاكمة في جرائم الفساد وقد نصت على  التحقيق  التأثير في اإلجراءات القضائية لدى  أية سلطة من شأنها 

املادة   القائمين على تطبيق قوانين مكافح   39ذلك  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على وجوب تمتع  ة  من 

املالي   االستقالل  لهم  يجب ضمان  كما  لها  مبرر  ال  دون ضغوط  وظائفهم  ألداء  استقاللية  من  يلزم  بما  الفساد 

 (  16 ) واالداري.

سبل االتصال    وتوفيرالتوعية على مخاطر الفساد  –تعزيز سبل معاونة القضاء على مكافحة الفساد من خالل  -

 ، اتخاذ التدابير الالزمة واملناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء.وتسيرهابهذا الجهاز 

 يا الفساد. متخصصة في إجراءات املالحقة القضائية في قضا  ومحاكم انشاء هيئات التحقيق -
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 تفعيل القوانين املتعلقة بمكافحة الفساد    -ثالثا

من أهم التوصيات التي أسفرت عنها مختلف املؤتمرات الدولية التي ناقشت ظاهرة الفساد االقتصادي هي              

الفساد   ممارسة  و  ارتكاب  في  يشارك  من  تنفيذه على كل  يتم  رادع،  قانوني  ايجاد جزاء  النظر عن  ضرورة  بغض 

و   لقوانين  الدورية  و  الناجعة  املراجعة  ضرورة  إلى  دعت  كما  بها،  يتمتع  التي  النفوذ  أو  يشغله  الذي  املنصب 

العقوبات املقررة و التأكيد على كيفية تطبيقها و مدى كفاءتها و مالءمتها لألشكال الجديدة للفساد، باإلضافة إلى  

ألموال و املمتلكات التي يتم الحصول عليها بطرق فاسدة و غير مشروعة  القوانين و التعليمات الخاصة بمصادرة ا

لهم القانونية  الحماية  توفير  و  الشهود  تعاون  تعزيز  و  كسب  أجل  من  قانونية  اجراءات  أهمها    (17)  واتخاذ  ومن 

 مايلي:

 خوصصة األراض ي من خالل قرارات إدارية علوية، تأخذ شكل العطايا لتأخذ في ما بعد شكل املضاربات العقارية. -

 في التعينات الوظيفية الكبرى.  واملحسوبيةاملحاباة -

 (      18)قروض املجاملة التي تمنحها املصارف بدون ضمانات جدية لكبار رجال األعمال...-

يجب  وبالتاليانوني يعتبر أحد أهم أركان االستراتيجية الشاملة ملكافحة الفساد االقتصادي فاالهتمام بالجانب الق

 :  وتشملللتتماش ى مع سياسة االصالح املنتهجة  وتفعيلهامراجعة مختلف القوانين 

 قوانين ملكافحة الفساد في املجال الضريبي -1

العامة املقررة قانونا على    والتكاليفالضرائب على اختالف أنواعها، أداء الضرائب    وأنظمةتوجب قوانين                

املواطنين، وتوقيع الجزاء املناسب ملرتكبي املخالفات الضريبية والتي تشمل عدم القيام بالواجب الضريبي من قبل  

 ات كاذبة أو ناقصة. املكلفين كعدم مسك دفاتر املحاسبة وعدم تقديم تصريح بالدخل أو تقديمه بمعلوم

الفاسدة             املمارسات  تضر كثيرا باالقتصاد يجب العمل على التصدي لها من    والتيفلمواجهة مختلف هذه 

 (19) السجن.تصل إلى حد   وقدخالل عقوبات ضريبية كالغرامات 

 قوانين ملكافحة الفساد في النظام املصرفي  -2

بهدف تعزيز الرقابة ومتابعة لألموال املحصلة من أنشطة فاسدة ألموال التي يكون مصدرها غسل األموال             

أو االختالس أو اإلتجار باملخدرات و األسلحة، األعضاء البشرية و التهريب و محاولة إخفاء أو انكار مصدرها غير  

 . (20)الشرعي

 قوانين إشهار الذمة املالية  •

ملنع  يعت            القانونية  الوسائل  أهم  من  القانون  هذا  االفصاح    ومكافحةبر  يتضمن  إذ  عن    والكشفالفساد 

البرملان   الدولة كأعضاء  في  املسؤولين  لكبار  املالية  بتزايد ثروتهم وهي    وكبار  والوزراءالذمة  يتعلق  املوظفين، فيما 

أمامها حيث يعلن املسؤول   القانون. دائرة يتم إشهار الذمة املالية  التي يمكن أن تشرف على تنفيذ هذا  املسألة 

 انتهاء فترة عملهم. وعنداملالية عند بداية عملهم   وأوضاعهمعن ممتلكاتهم الشخصية 

و   توفيرها  يجب  التي  املعلومات  يثبت  تحديد  من  إحالة  و  إعالنها  و  املعلومات  هذه  لتقديم  النهائية  املواعيد 

هذه   ملثل  املناسبة  اإلجراءات  لتوقيع  العامة  النيابة  على  فاسدة  للممارسات  ارتكابهم  و  للقانون  مخالفتهم 

 .  (21) املخالفات
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 املطلب الثاني: اإلطار املؤسساتي املكلف بمكافحة الفساد  

وسائل التحايل وكيفية    وتعددتمتاز عمليات الفساد بصعوبة الكشف عنها بالنظر إلى طبيعتها املعقدة،                   

أو جهاز   التبعية ألي هيئة  التامة وعدم  باالستقاللية  تتمتع  إيجاد هيئات وأجهزة  الواجب  لذا كان من  إخفاءها، 

بتدقيق  املكلفة  الهيئات  كتلك  مصداقية،  وذات  اإلدارية    حكومي  الرقابة  هيئات  املحاسبة  دواوين  الحسابات، 

 واملالية، هيئات مكافحة الرشوة وتبيض األموال.      

املالية                 بالقدرات  تتمتع  أن  يجب  واتباع    وتعملالالزمة    والبشريةكما  قانونا  محددة  صالحيات  وفق 

 استراتيجية محكمة فعالة من أجل إبطال وكشف مختلف املمارسات الفاسدة. 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، و التي تنص على أنه لكل دولة طرف في    36و    6وفقا للمادتين              

قانونيا يتضمن مجموعة من التدابير لضمان وجود هيئات    هذا االتفاق ووفقا ملبادئها األساسية أن تضع نظاما

 متخصصة في مكافحة الفساد و كيفية الوقاية منه، بحيث يجب أن تتمتع هذه الهيئات بمجموعة من املهام منها: 

الفساد ومكافحته، تجسد مبادئ الحكم الراشد من حيث النزاهة    - اقتراح سياسة شاملة وواضحة للوقاية من 

املسؤولية في تسيير شؤون واألموال العمومية. تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها  والشفافية و 

القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، وذلك بإشراك جميع فيئات املجتمع  

ـزاهة والشفافية واملساءلة. تسعى وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون واملمتلكات العمومية والن

كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، باإلضافة إلى سعيها لتقييم دوري ملنظومتها  

 القانونية وتماشيها مع التدابير االدارية ذات الصلة.   

للدول         اإلقليمية  الحدود  لتتعدى  وانتشارها  الفساد  ظاهرة  تفش ي  استدعت  أمام  خطيرة  أبعاد  أخذت  أين   ،

إلى  أدى  الذي  األمر  الدول،  استقرار  على  الظاهرة  هذه  بخطورة  للتحسيس  الدولية  الهيئات  و  املنظمات  تدخل 

وضع آليات للوقاية من الفساد ولعل أبرزها انشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته طبقا ملا نصت عليه  

رقم    17املادة   القانون  تنفيذ    01-06من  مهمة  لها  انطت  التي  و  مكافحته  و  الفساد  من  بالوقاية  املتعلق 

 .  (22)االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد و الحد من تنديد املال العام

  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع األول:  

ؤسسات  مالرابع »الباب  حكام  طبقا أل   رقابيةهي مؤسسة  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  

السلطة العليا للشفافية والوقاية  منه على أن    204في نص املادة   تم تغيير اسمها ، حيث  2022" من دستور    رقابية

 . ( 23) مؤسسة مستقلةهي  من الفساد ومكافحته 

أعمالها وأداء  نجد أن استقاللية الهيئة تتمثل في    205وكذا املادة    السابقة الذكر  204و بالعودة إلى نص املادة         

االهانة التي  ستورية ضد جميع أشكال الضغوطات والترهيب و كذا تمتع أعضائها بالحماية الدعمالها لوظائفهم و 

مهامهم. أداء  خالل  لها  اله   (24)  يتعرضون  دسترة  أن  و كما  الفساد  من  للوقاية  الوطنية  تعديل يئة  في  مكافحته 

لسنة   طبيعتها  2020الدستوري  على  مؤكدا  الهيئة  هذه  أهمية  على  الدستوري  املؤسس  من  تأكيد  إال  هو  ما   ،

 املالية.الجمهورية، وتتمتع باالستقاللية اإلدارية و تقلة توضع لدى رئيس القانونية بأنها سلطة إدارية مس
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 الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد -أوال

تدابير                 الردعية فقط وإنما وضع  بالوسائل  االكتفاء  الفساد عدم  إطار سياسة مكافحة  في  املشرع  حاول 

للوقاية و الحد من انتشار الفساد انطالقا من فكرة أن األولوية في عملية االصالح تكون بإعادة النظر في الهياكل  

يدة و لذلك استحدث الهيئة الوطنية للوقاية املؤسساتية، و هذا بتدعيم الهياكل املوجودة أو إضافة هياكل جد

تحويل   بمثابة  انشاءها  يعتبر  من  هناك  بل  املجال  في هذا  املختصة  الوحيدة  هيئة  و هي  مكافحته  و  الفساد  من 

لبعض اختصاصات السلطة التنفيذية و تحويلها لها، و إدراكا من املؤسس الدستوري ألهميتها قام بدسترتها سنة  

-22تنظيمها بموجب القانون  تم  و   2022وأكده في التعديل الدستوري لسنة    طبيعتها القانونيةحيث أكد على    2016

الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها    2022ماي    05املؤرخ في     08

فيفري    20املؤرخ في    01-06رقم    وصالحياتها )بعدما كانت تسمى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بموجب القانون 

املادة    2006 بموجب  واملتمم  املعدل  ومكافحته  الفساد  من  بالوقاية  املادة  نص و   منه(  17املتعلق  هذا    02ت  من 

على    ىعل  القانون  اكد  كما  االداري  و  املالي  االستقالل  و  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة  ادارية  سلطة  أنها 

التهجم أي كانت  و موظفيها من شتى اشكال الضغط والترهيب و االهانة أو الشتم و  ألعضائهاضمان حماية خاصة 

 .  (25) طبيعتها و هذا اثناء تأديتهم ملهامهم

 مهام الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد   -ثانيا

استحداث هذه    تم  تجدر اإلشارة إلى أنه  ومكافحتهقبل الحديث عن مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد          

 .2011إال أن عملها الفعلي لم يري النور إال في شهر جانفي سنة  2006الهيئة سنة 

تشبه   سلطات  و  التنظيم  كسلطة  واسعة  بسلطات  املشرع  زودها  مهامها  بأداء  الوطنية  للهيئة  السماح  وبغرض 

 (  26) حقيقات أو توقيع العقوبات.السلطات التي يتمتع بها القضاء و التي تأخذ شكل الت

 االختصاصات املنصوص عليها في الدستور -1

مهام                 عدة  الدستوري  املؤسس  خول  فقد  الجديد  الدستوري  تعديل  إلى  للهيئة    واختصاصاتبالعودة 

الفساد   من  للوقاية  املادة    ومكافحته الوطنية  بموجب  نذكر:    205وذلك  االختصاصات  بين جل هذه  -منه ومن 

ومكافحته   الفساد  من  للوقاية  الوطنية  للهيئة  املهمة  هذه  اسناد  تم  الفساد:  من  للوقاية  شاملة  اقتراح سياسة 

وذلك بوضع سياسة متكاملة للوقاية منه سواء بوضع كل األليات والطرق التي من شأنها أن تضع حد للفساد ي 

 مختلف القطاعات. 

 لذا تم التوسيع من مهامها.  والحقس مبادئ دولة القانون  تكري-

العمومية حيث تتخذ التدابير الالزمة لتعزيز    واألموال في تسيير املمتلكات    والشفافيةاملساهمة في تطبيق النزاهة  -

م على  سيما  وال  به  املعمول  لتشريع  طبقا  العمومية  األموال  تسيير  في  العقالنية  و  املسؤولية  و  ستوى  الشفافية 

و   الدولة  ميزانية  بإعداد  املتعلقة  كماالقواعد  الشؤون    تنفيذها.  تسير  كيفية  على  الشفافية  إضفاء  في  تساهم 

 العمومية. 

أريحية  - الهيئة برئاسة الجمهورية يوفر لها العمل بكل  ارتباط    ومع ما رفع تقرير سنوية لرئيس الجمهورية مع أن 

التنفيذية على الهيئة تجعل االستقاللية أمرا نظريا ألساس له من الواقع   تخوله لها من مزايا إال أن هيمنة السلطة

 ( 27) . 2على ذلك قضية سوناطراك  ودليل
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   االختصاصات املنصوص عليها بموجب نصوص تشريعية -2

بموجب                 املهام  هذه  من  التوسيع  تم  الدستور  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  هذه  جل  إلى  باإلضافة 

القانون   منها  التشريعية  العليا  ال  08-22النصوص  السلطة  تنظيم  يحدد  الفساد  و   للشفافية ذي  من  الوقاية 

من بينها تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد    12إلى    04في املواد من  ذلك  تشكيلها وصالحياتها و مكافحته و و 

من  للوقاية  التنظيمي  و  التشريعي  طابع  ذات  خاصة  تدابير  اقتراح  و  خاصة  أو  عمومية  هيئة  أو  شخص  لكل 

تحسيس  إعداد قواعد عن أخالقيات املهنة، و ضع برامج تسمح بتوعية و  الفساد بالتعاون مع القطاعات املعنية و

 ( 28) الضارة الناجمة عن الفساد.املواطنين باألثار  

ال           هذه  اختصاصات  أن  نجد  القانونية  النصوص  مختلف  استقراء  خالل  الطابع   سلطةومن  عليها  يغلب 

املادة  االستشاري،   القانون    4وفي هذا الصدد نصت  "......، وتتولى فضال عن الصالحيات    08-22من  على ما يلي: 

 من الدستور، الصالحيات اآلتية:  205املادة املنصوص عليها في 

وأي شخص  -1 العمومية  اإلدارات  تساعد  أن  شأنها  من  وتوصيات  معلومات  أي  ونشر  واستغالل  ومركزة  جمع 

 طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، 

وم -2 الفساد  من  والوقاية  بالشفافية  املتعلقة  القانونية  لألدوات  الدوري  اإلدارية  التقييم  والتدابير  كافحته 

 وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح اآلليات املناسبة لتحسينها، 

 تلقي التصريحات باملمتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري املفعول، -3

م-4 بالوقاية  املتعلقة  واألعمال  األنشطة  ومتابعة  تنسيق  على  ضمان  بها،  القيام  تم  التي  ومكافحته  الفساد  ن 

أساس التقارير الدورية واملنتظمة املدعمة باإلحصائيات والتحاليل واملوجهة إليها من قبل القطاعات واملتدخلين  

 املعنيين، 

وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك املجتمع املدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من  -5

 لفساد ومكافحته، ا

املؤسسات  -6 وفي  والرياضية،  والثقافية  والدينية  الخيرية  األنشطة  تنظيم  في  والنزاهة  الشفافية  قواعد  تعزيز 

 العمومية والخاصة من خالل إعداد ووضع حيز العمل األنظمة املناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته، 

 واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، السهر على تطوير التعاون مع الهيئات -7

لألحكام -8 وفقا  ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  الشفافية  وإجراءات  تدابير  تنفيذ  عن  دورية  تقارير  إعداد 

 املتضمنة في االتفاقيات، 

م-9 املعلومات  لتبادل  ومنهجية  منتظمة  طريقة  وضع  في  استباقي  بشكل  على  التعاون  الهيئات  من  نظيراتها  ع 

 املستوى الدولي، ومع األجهزة واملصالح املعنية بمكافحة الفساد،  

 إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعالم الرأي العام بمحتواه. -10
29  ) 

ف هيإذا  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  وقائية    السلطة  وقائي  آلية  دور  جرائم  لها  وقوع  قبل 

 ولها دور ردعي باملكافحة وتبليغ القضاء املختص.  الفساد

رقابي   دور  أيضا  القانون ولها  العمومية    8و  7املادة  في    08-22  حسب  الهيئات  امتثال  مدى  بمتابعة  تقوم  حيث 

املحلية   وال  واإلقليمية والجماعات  واالقتصادية  العمومية  لاللتزام  واملؤسسات  الخيرية  واملؤسسات  جمعيات 

 باملطابقة ألنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
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اقيالع -ثالثا  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالصعوبات التي تواجهها و  ل ر

العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  تواجه                 العراقيل  السلطة  التي    والصعوباتمجموعة من 

االعتراف   بأن  يفترض  وجه  أكمل  على  مهامها  أداء  دون  اإلدارية    لهاتحول  بسلطات بالسلطة  تزودها  املستقلة 

وقد وسع املشرع  ،  والوقائياري  الطابع االستش  هايغلب على مهام   هابين املعوقات التي تعتري  ومنمستقلة  حقيقية و 

تقديمها  مهامها تنتهي عند إعداد تقارير و   بعد ما كانت  08-22من خالل القانون  مجال الرقابة بحيث    فيدورها  من  

  واعطى إلى رئيس الجمهورية دون أن يكون لها دور تحريك الدعوى العمومية من خالل إخطار الجهات القضائية.  

 . (30 ) العمومية.تحريك الدعوى   لها سلطة

في التحري عن  تمتع بصفة الضبطية القضائية    السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهأصبحت  

   مظاهر الثراء وتجريم اإلثراء غير املشروع للموظفين العموميين

 الفرع الثاني: الديوان املركزي لقمع الفساد 

فلم تقتصر أحكامه على التجريم    ومحاربتهبهدف تكوين إطار مرجعي ملنع الفساد    01-06جاء القانون رقم             

الفساد    والعقاب من  بالوقاية  تتعلق  قواعد  شملت  بل  تتعلق  قواعد  شملت  بل    واكتشاف   ومكافحتهفقط 

الغاية من جهة    وتحقيقامرتكبيه،   الفساد    ودعمالهذه  الوطنية للوقاية من  الديوان    ومكافحتهللهيئة  إنشاء  تم 

 . ومكافحتهاملتمم للقانون املتعلق بالوقاية من الفساد  05-10املركزي لقمع الفساد بموجب األمر رقم 

  تشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد   -أوال

الدول            مساعي  إطار  في  الجهاز  هذا  استحداث  جاء  وذلك  ولقد  الفساد،  مكافحة  جهود  مضاعفة  نحو  ة 

ما   على  بناءا  لها  املخولة  الصالحيات  تنظيم  و  تكيف  اعيد  التي  و  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  دور  بتدعيم 

بحيث وضحت هذه األخيرة طبيعة العالقة التي تجمع   2009ديسمبر    13جاءت به تعليمة رئيس الجمهورية بتاريخ  

لتصبح   الجهازين  مهام  بين  بينما أسندت  الوقائي  الدور  ذات  التعليمة  بعد هذه  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

األمر رقم   يحدد  ولم  الهيئة  لدور  مكمال  بذلك  املركزي، فأصبح  الديوان  إلى  الجرائم  و قمع  املتمم    05-10الردع 

 426-11صدر املرسوم الرئاس ي رقم الطبيعة القانونية لهذا الجهاز و إنما ترك ذلك للتنظيم ف 01-06للقانون رقم 

 ( 31) محددا تشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفية سيره و املهام املوكلة له كجهاز ردعي يسهم في مكافحة الفساد.

بحيث    426-11( من املرسوم الرئاس ي رقم  09إلى    06يتكون الديوان املركزي لقمع الفساد وفقا للمواد من )           

املادة   من  م  06نصت  الديوان  يتشكل  أنه:"  على  الدفاع    وأعوان ضباط    -1نه  لوزارة  التابعة  القضائية  الشرطة 

 الوطني. 

 املحلية.   والجهاتالشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية   وأعوان ضباط -2

 التقني. أعوان عمومين ذوي الكفاءات في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى ذلك تدعيم بمستخدمين للدعم  -3

من نفس املرسوم على أن تسير الديوان من طرف مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاس ي بناءا   10كما نصت املادة  

 . ( 32)على اقتراح من وزير املالية

 مهام الديوان املركزي لقمع الفساد   -ثانيا

  وعداد من خالل اعداد برنامج عمل الديوان    وذلكعلى الصالحيات املخولة لهذا الجهاز    14نصت املادة                

وزير  إلى  توجه  الديوان  لنشاط  تقرير سنوي  إعداد  إلى ضرورة  اضافة  وعمله  للديوان  الداخلي  التنظيم  مشروع 

يمكن إجمالها    05م النص عليها في املادة  للديوان ت  426-11املالية ولعل أهم الصالحيات التي منحها املرسوم رقم  

 يلي:   فيما

 .ومكافحتهاجمع املعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد -
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القيام بالتحقيقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبيها للمثول أمام القضاء، و لعل هذه النقطة تكاد تكون األهم  -

با الفساد  املركزي لقمع  الديوان  ما قورن  التي كان يستحل  إذا  الفساد و مكافحته، و  للوقاية من  الوطنية  لهيئة 

  عليها إحالة امللفات إلى النيابة العامة بل تودعها إلى وزير العدل الذي تبقى له سلطة التقديرية في إخطار النيابة 

 ( 33) العامة.

الصالحيات                من  العديد  الفساد  لقمع  املركزي  للديوان  املشرع  منح  أخرى  جهة  الطابع   واملهاممن  ذات 

املحلي   االختصاص  تمديد  طرق  عن  الجرائم  لهذه  القضائية  للمتابعة  االجرائية  القواعد  بتعزيز  فقام  القمعي، 

ا تم إحالة مهمة النظر في الجرائم  لضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان ليشمل كامل االقليم الوطني، كم

 الفساد إلى املحاكم ذات االختصاص الواسع. 

لقمع              املركزي  الديوان  انشاء  الجزائر عن طرق  في  الفساد  مكافحة  في سبيل  املجهودات  في ظل كل هذه  و 

الجهاز   الوطنية و يدعم قمع الفساد و الحد منه إال أن هذا  لم يحظى بقبول كبير  الفساد كجهاز مكمل للهيئة 

نظرا ألن صالحياته بالتقريب موازية لصالحيات املخولة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و ما يعاب  

على هذا الجهاز أنه من أجهزة الشرطة القضائية و هذا ما يظهر من خالل تشكيلته و املهام املنوطة له، كما ال  

راء و قرارات في مجال مراقبة و مكافحة الفساد بل جهاز يمارس مهامه تحت  يعتبر سلطة إدارية مستقلة تصدر أ

 (  34)سلطة النيابة العامة و هذا ما يعاب على هذا الجهاز و يعيق حسن سير عمله.

إلى جانب ذلك نالحظ التبعية املطلقة للسلطة القضائية و كذا السلطة وزير املالية و هذا ما افقده فعاليته في   

مكاف )مجال  املادة  إلى  بالعودة  الفساد  أعوانه  03حة  أن  كما   ، دوره  تقليص  إلى  أدى  كذا  و  املرسوم  نفس  من   )

رقابة   و  القضائية من جهة  للرقابة  إذ يخضعون  ملهامهم  ممارستهم  أثناء  الرقابة  و  التبعية  ازدواجية  من  يعانون 

الشخص  أهم عنصر هو  إلى  الجهاز  يفتقد  املالية من جهة أخرى، كما  في ظل  وزير  املالي  املعنوية و االستقالل  ية 

معاقبة    426-11املرسوم   و  الفساد  مكافحة  في  الواقع  أرض  على  فعاليته  من  الحد  و  أدائه  على  سلبا  أثر  مما 

املجرمين، جل هذه العراقيل تجعله مجرد جهاز شكلي بعيد عن أهداف التي يصبو إلى تحقيقها و كذا تراجع أداءه  

          (35) .2018ليتم حله في  في مجال مكافحة الفساد

 خاتمة 

كل                   عبر  املجتمعات  عرفتها  البشرية،  بالطبيعة  تتصل  حديثة  و  قديمة  اجتماعية  ظاهرة   الفساد  يعد 

الفساد ظاهرة   أن  يعني  هذا  التطور،  و  النمو  من مراحل  بلغ  مهما  أي مجتمع  منها  يخلو  العصور، فال  و  األزمنة 

املتقدمة و املتخلفة ، لكن بدرجات متفاوتة بحسب الخصوصية  عاملية   عابرة للحدود تعاني منها كل املجتمعات 

املتبعون لشؤون التنمية سبب فشل   الخبراء و  السياسية و االجتماعية لهذه األخيرة، حيث أرجع  االقتصادية و 

خ النامية  البلدان  في  و  العالم  في  التنموية  املشاريع  و  التجارب  و  معظم  املالية  األزمات  تفاقم  و  وانتشار  اصة 

االقتصادية إلى استفحال و تفش ي الفساد بمختلف أشكاله كأهم وجه من أوجه غياب الحكم الراشد و الذي أدى  

إلى سوء تسيير املوارد املتاحة و نقص الكفاءة و الفعالية املستخدمة لها باإلضافة إلى التأثير سلبيا على العدالة  

و   يرهن  التوزيعية،  و  املستدامة  التنمية  يهدد  ما  هذا  السياسية،  و  االجتماعية  و  االقتصادية  األوضاع  تردي 

من   للحد  السريعة  العالجية  و  الوقائية  االجراءات  كافة  اتخاذ  و  الخطر  ناقوس  دق  يتحتم  و  األجيال،  مستقبل 

 مظاهر الفساد. 
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 الهوامش 

مفهوم  -1 إلى  مدخل  االقتصادي  "الفساد  مصطفى،  عدد  والتحليالتبشير  االقتصادية،  دراسات  مجلة   ،"06 ،

 .                                                                                                             09، ص2005
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مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر )الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، الديوان  

 املركزي لقمع الفساد( 

The effectiveness of anti-corruption mechanisms in Algeria (the National 

Anti-Corruption Authority, the Central Office for the Suppression of 

Corruption). 

 

 2022/  06/ 15تاريخ النشر:                         2022/   06/ 06تاريخ القبول:                         2022/  06/ 04تاريخ االستالم: 

 

 ملخص: 

االجتماعية،   االقتصادية،  القطاعات  في مختلف  التنمية  تهدد  التي  املخاطر  أكثر  من  الفساد  تعد ظاهرة 

باستحداث   الفساد  مكافحة  مجال  في  الجزائر  ولذلك فقد عملت  العامة والخاصة,  املؤسسات  وفي  والسياسية، 

املت الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  على  مصادقتها  خالل  من  قانونية  خالل  آليات  ومن  الفساد،  بمكافحة  علقة 

للقانون   باستحداث    01-06إصدارها  القانونية قامت  الفساد، ومن أجل تدعيم هذه اآلليات  بمكافحة  املتعلق  

آليات تقنية تجسد تنفيذ القوانين في الواقع مثل  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم  

، إضافة إلى الديوان الوطني لقمع الفساد الذي كان موجودا من  2022لدستور لسنة  استحداثها بموجب تعديل ا

الجهات   إلى  بالفساد وتسلم مرتكبيها  املتعلقة  الجرائم  البحث والتحري عن  في عملية  لهما دور  آليتان  قبل، وهما 

ردعي  وأعمال  الفساد،  جريمة  وقوع  تجنب  مفادها  وقائية  أعمال  ولهما  املختصة،  وقوع  القضائية  بعد  تكون  ة 

 جريمة الفساد.  

العليا للشفافية والوقاية منه ومكافحتهمكافحة الفساد،    : املفتاحية  الكلمات  الوطني  السلطة  الديوان   ،

 لقمع الفساد، اآلليات القانونية، اآلليات التقنية. 
 

Abstract:  

 

The phenomenon of corruption is one of the most dangerous threats to 

development in various economic, social, and political sectors, and in public and 

private institutions. For this reason, Algeria worked in the field of combating 

corruption by developing legal mechanisms through its ratifications0f international 

conventions and treaties related  to the fight against corruption, and through the 

issuance of law 06-01.In order to strengthen these legal mechanisms, it has developed 

technical mechanisms that embody the implementation of laws in reality, and these 

mechanisms are represented in the supreme authority for transparency and the National 

Bureau for the Suppression of Corruption. They are two mechanisms that have a role in 

the process of searching and investigating corruption-related crimes. 
 Keywords:  Anti-corruption, the supreme authority for transparency, National 

office, legal mechanisms, technical mechanisms. 
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 : مقدمة

اآلونة  في  املستحدثة  التكنولوجية  والتطورات  الحديثة  التقنيات  انتشار  مع  الفساد  ظاهرة  انتشار  زاد 

 األخيرة على املستوى الدولي وال سيما املستوى الداخلي للدول.  

ففي الجزائر ومع تفش ي هذه الظاهرة، عمل املشرع الجزائري على النص بإنشاء السلطة العليا للشفافية 

م لسنة  والوقاية  الدستوري  التعديل  بموجب  ومكافحته  الفساد  القانون  2020ن  بموجب  وتنظيمها   ،22-08  

في   وتشكيلها    2022ماي    05املؤرخ  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تنظيم  يحدد  الذي 

فيفري    20املؤرخ في    01-06وصالحياتها )بعدما كانت تسمى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بموجب القانون رقم  

الديوان املركزي    17املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم بموجب املادة    2006 إلى جانب  منه(، 

 مكرر  24بموجب املادة  2010أوت  26املؤرخ في  05-10لقمع الفساد بموجب األمر 

ا اآلليات  من  آليتين  باعتبارهما  الهيئتين  هذين  إنشاء  داخلي  ويعد  وإجراء  الفساد،  من  للحد  ملستحدثة 

 بجانب اإلجراءات املبذولة على املستوى الوطني وحتى الدولي.  

جرائم   بمحاربة  املتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  مختلف  على  الجزائر  مصادقة  إلى  فباإلضافة 

األمم املتحدة ملكاف اتفاقية  أشكالها، مثل  أنواعها وبمختلف  حة الفساد، وحرصا منها على مسايرة  الفساد بشتى 

تتعلق   القوانين  من  مجموعة  بسن  الجزائر  قامت  الصدد،  هذا  في  الدولي  املستوى  على  املبذولة  املجهودات 

آليات   إنشاء  الفساد وبالوقاية منها، ومن أجل تطبيق هذه القوانين في أرض الواقع عمدت على  بمكافحة ظاهرة 

 ه، وهذا ما أدى بإنشاء هذين الهيئتين. تعمل على مكافحة الفساد ومحاربت

على   الفساد  يحدثها  التي  السلبية  لآلثار  بالنظر  املجال،  هذا  في  الجهود  تكثيف  الدولة  تسعى  بحيث 

 االقتصاد واملؤسسات الوطنية، وانعكاساته السلبية على التنمية.

تعلق بالوقاية من الفساد  امل  2006فيفري    20املؤرخ في    01-06من القانون    2ويعرف الفساد حسب املادة  

 ومكافحته بأنه كل الجرائم املنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وتتمثل هذه الجرائم في:

 رشوة املوظفين العموميين،  -

 االمتيازات غير املبررة في مجال الصفقات العمومية،  -

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية،  -

 األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية،  رشوة املوظفينالعموميين  -

 اختالس املمتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي،  -

 الغدر،  -

 اإلعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم،  -

 استغالل النفوذ، إساءة استغالل الوظيفة،  -

 تعارض املصالح،  -

 ، أخذ فوائد بصفة غير قانونية-

 عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات،  -

 اإلثراء غير املشروع، تلقي الهدايا،  -

 التمويل الخفي لألحزاب السياسية،  -

 الرشوة في القطاع الخاص،  -

 اختالس املمتلكات في القطاع الخاص،  -

 تبييض العائدات اإلجرامية،  -

 اإلخفاء، إعاقة السير الحسن للعدالة،  -
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 تهديد الشهداء والخبراء واملبلغين والضحايا،  -

 البالغ الكيدي،  -

 عدم اإلبالغ عن الجرائم. -

ولم يعرف املشرع الفساد، ولعل السبب في ذلك ألنه لم يرد إقحام نفسه في التعاريف الفقهية للفساد 

والتي أثارت جدال كبيرا بين الفقهاء.
بمعنى    1 تحقيقها،  املراد  الغاية  املرتكب، وهناك من عرفه بحسب  الفعل  من عرفه بحسب  بحيث هناك 

هناك من اعتمد على الركن املادي املتمثل في الفعل املجرم، وهناك من عرفه باالعتماد على الركن املعنوي بمعنى  

 القصد الجنائي. 

السلط ونجاعة  فعالية  مدى  معرفة  في  البحث  أهمية  لقمع  وتكمن  املركزي  للشفافيةوالديوان  العليا  ة 

 الفساد في التصدي لظاهرة الفساد، وفي معرفة هل هما آليتين كافيتين للحد من هذه الظاهرة.  

مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر )السلطة العليا للشفافية، الديوان املركزي  ودراسة موضوع 

الفساد(   الدراسة  لقمع  هذه  مع  ملالئمتها  والتحليلي،  االستقرائي،  الوصفي،  املنهج  من  كل  على  االعتماد  تتطلب 

. وقد ارتأينا  ين في مكافحة الفسادلدور هذين اآلليتومالءمتها مع الهدف املتوخى من البحث الذي يكمن في التطرق  

 اإلشكالية التالية:  حفي ذلك طر 

لقمع   املركزي  والديوان  ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  فعالية  مدى  ما 

 الفساد في محاربة ظاهرة الفساد في الجزائر؟ 

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية يتم تقسيم الدراسة إلى محورين:

 

 السلطة العليا للشفافيةوالوقاية من الفساد ومكافحتهاملحور األول:

 الديوان املركزي لقمع الفساد املحور الثاني:

 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: الرئيس ي األول   .العنوان2

الداخلي فقط، بل يجب أن  ال تنحصر مكافحة الفساد بطبيعة الحال في اإلطار الوطني وعلى املستوى  

 والعكس صحيح.2تعزز بدعم دولي

من املواضيع املهمة التي تشغل املشرعين سواء على املستوى   التصدي لظاهرة الفساديعد موضوع حيث 

 .ني في وقتنا الحاليوط الدولي أو على املستوى ال

هو الغاية األسمى والهدف الرئيس ي الذي تهدف إليه    وملا كانت حماية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة 

تحقيق التنمية في مختلف القطاعات. فقد عملت مختلف    وتصبو إليه هذه التشريعات لكونه مظهر من مظاهر 

أو   الفعل  هذا  تجرم  التي  القوانين  بإصدار  سواء  الفساد،  جرائم  من  الحد  إطار  في  مجهودات  بذل  إلى  الدول 

تقنية   آليات  الجزائر  بإحداث  في  استحداثه  تم  ما  مثل  الجرائم،  من  النوع  هذا  تتبع  على  تعمل  وطنية  وهيئات 

لسنة   الدستوري  التعديل  بموجب  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  خالل  2020للسلطة  من   ،

الرا الباب  من  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  بعنوان  الرابع  املعنون  الفصل  بع 

كما تطرق املشرع الجزائري إلى تنظيم أحكام هذه الهيئة من خالل    .205واملادة    204بمؤسسات الرقابة في املادتين  
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في    08-22القانون   الفساد    2022ماي    05املؤرخ  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تنظيم  يحدد  الذي 

 ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها.

القانونية السابقة الذكر النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من    ولقد نظمت النصوص

 الفساد ومكافحته، ومهامها في مجال التصدي لجرائم الفساد.

 النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: لفرعي األول ا العنوان

املادة   في    204تنص  الدستور  لسنة  من  من    2020التعديل  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  أن  على 

 الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.

القانون   من  األولى  املادة  تنظيم    08-22ونصت  تحديد  إلى  يهدف  القانون  هذا  أن  على  الذكر  السابق 

التي   وصالحياتها،  وتشكيلها  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  النص  السلطة  صلب  في  تدعى 

 "السلطة العليا".

  17فقصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وإدانته مثلما نصت املادة  

القانون   املادة    01-06من  لنص  واستجابة  به،  الصلة  ذات  والجرائم  األعمال  كل  ورفض  الذكر،  من    6السابق 

فساد التي تنص على أن "تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لنظامها  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

الفساد   من  بالوقاية  املكلفة  الوطنية  الهيئة  إنشاء  تم  االقتضاء"،  حسب  هيئات  أو  هيئة  وجود  القانون، 

تعديل 3ومكافحته.  بموجب  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  استحداث  تم  بعدها 

 . 2020دستور في سنة ال

وبعد   الفساد،  بمكافحة  املتعلقة  القوانين  تقرير  في  للدول  كمرجع  تعد  املتحدة  األمم  اتفاقية  أن  فبما 

مصادقة الجزائر على االتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، قامت هذه األخيرة بتفعيل  

 4ي الهادفة إلى املساهمة في محاربة هذه الظاهرة اإلجرامية، مؤسساتها القانونية، ومؤسسات املجتمع املدن

ومن هذه الهيئات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بعدما كانت ممثلة في الهيئة  

سنة   في  أنش ئ  الذي  منه  والوقاية  الرشوة  ملراقبة  الوطني  املرصد  سبقها  وقد  الفساد،  ملكافحة   1996الوطنية 

وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على فشل هذين  5، 2000، وتم حله في سنة 233-96املرسوم الرئاس ي رقم  بموجب

 الجهازين في مكافحة ظاهرة الفساد.

ومكافحته   الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  استحداث  باألحرى  أو  إنشاء  من  والهدف 

ملا   العمومية طبقا  الشؤون  في تسيير  النزاهة والشفافية  أعلى مؤشرات  باعتبارها مؤسسة دستورية، هو تحقيق 

التقنية وتعزيزها في مواجهة جرائم  املذكور آنفا، فضال عن تدعيم اآلليات   08-22من القانون   4جاء في نص املادة  

 وغيرها.... االقتصادية،الفساد بشتى أنواعها وعلى مستوى مختلف امليادين والقطاعات السياسية، اإلدارية، 

ولهذه األسباب بادرت الجزائر إلى استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته من  

والوق الفساد  لجرائم  التصدي  املعنوية،  أجل  الشخصية  االستقاللية،  الجزائري  املشرع  منحها  وقد  منها،  اية 

املادة   بموجب  واإلداري  املالي  السلط  2االستقالل  أن  على  تنص  التي  تتمتع    ةمنه  مستقلة  مؤسسة  العليا 

 بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري، فهي سلطة مستقلة غير تابعة ألي سلطة أخرى. 
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تنفيذ   بهدف  الفساد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  العليا،  السلطة  إنشاء  املشرع الجزائري من قبل  مثلما منح 

املستقلة،   اإلدارية  السلطة  الفساد،  منع  تتولى  أن  أجل  من  الفساد  محاربة  مجال  في  الوطنية  االستراتيجية 

والتره الضغوط  أشكال  كل  من  الهيئة  إبعاد  أجل  من  املعنوية،  والتهديد.والشخصية  الوطنية  6يب  الهيئة  أن  إال 

ملكافحة الفساد نصت األحكام القانونية املنظمة لها على أنها تابعة لرئيس الجمهورية، وهذا الذي يثير إشكال في  

أنها   على  يدل  فهذا  الجمهورية  لرئيس  تابعة  كانت  فإن  ومضمونها،  املادة  محتوى  في  وتناقض  الهيئة  استقاللية 

وقد مستقلة.  بموجب    ليست  للشفافية  العليا  السلطة  استقاللية  كرس  عندما  الجزائري  املشرع  صنعا  أحسن 

، وتجنبه التناقض الذي كان موجودا في  08-22التعديل الدستوري الجديد واألحكام القانونية املدرجة في القانون  

تمثلة في كون السلطة تابعة  النصوص القانونية املنظمة للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، بتخليه عن الصياغة امل

 لرئيس الجمهورية.

ومكافحته،   الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  للسلطة  املنظمة  القانونية  النصوص  حددت  فقد 

 .08-22من القانون  2من الدستور واملادة  204الطبيعة القانونية للسلطة، من خالل املادة 

العليا للشفافية على غ السلطة  استقاللية  التي كانت  وتعد  الوطنية ملكافحة الفساد  الهيئة  رار استقالل 

 7أمرا ضروريا حتى تتمكن من أداء مهامها وصالحياتها على الوجه الكامل. 2020من قبل التعديل الدستوري لسنة  

ما   ووفق  القانون  نص  ملا  وطبقا  املطلوب  بالوجه  بمهامها  والقيام  السلطة  استقاللية  ضمان  أجل  من  وذلك 

 حاجة في التصدي لهذا النوع من الجرائم،  تقتضيه ال 

-22منن القانون    20إلى املادة    16وبالنسبة لتشكيلة السلطة العليا للشفافية فإنه وطبقا للمواد من املادة  

للمادة    08 طبقا  الجمهورية  رئيس  قبل  من  يعين  الذي  العليا  السلطة  رئيس  من  تتشكل  السلطة    5ملدة    21فإن 

من نفس   21رة واحدة، والرئيس هو املمثل القانوني للسلطة العليا وقد خولت له املادة  سنوات قابلة للتجديد م

يتكون   الذي  العليا  السلطة  الفساد ومكافحته، ومجلس  الوقاية من  في صدد  بها  يقوم  ومهام  القانون صالحيات 

ثالث قضاة واحد من  بدوره من ثالثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية املستقلة، و 

املحكمة العليا، وواحد من كجلس الدولة، والثالث من مجلس املحاسبة، ويتم اختيارهم من قبل املجلس األعلى  

غرفتي   رئيس ي  قبل  من  تختار  مستقلة  شخصيات  ثالث  إلى  إضافة  املحاسبة،  مجلس  قضاة  ومجلس  للقضاء، 

ع اختيارهم  ويكون  الحالة،  حسب  األول  والوزير  وعلى  البرملان  والقانونية،  املالية  املسائل  في  الكفاءة  أساس  لى 

املادة   به  ملا جاءت  الوقاية من الفساد ومكافحته طبقا  في مجال  النزاهة، والخبرة  القانون    23أساس    08-22من 

املذكور أنفا، ويتم تعيين أعضاءه بموجب مرسوم رئاس ي ملدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد حسب ما ورد في  

القانون    24  املادة الغير  08-22من  اإلثراء  في  واملالي  اإلداري  للتحري  متخصص  بهيكل  العليا  السلطة  وتدعم   ،

في سبيل   بمهام  تقوم  للشفافية  العليا  السلطة  بها  تدعم  أخرى  هياكل  إلى  باإلضافة  العمومي،  للموظف  مشروع 

 محاربة الفساد والوقاية منه. 

 يا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: مهام السلطة العلفرعي ثاني عنوان  2.2

املادة   سنة    205تنص  في  املدرج  التعديل  خالله  من  الجزائري  الدستور  تتولى    2020من   " يلي:  ما  على 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص املهام اآلتية: 
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 الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من -

 جمع ومعالجة وتبليغ املعلومات املرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول األجهزة املختصة،-

إخطار مجلس املحاسبة والسلطة القضائية املختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند االقتضاء  -

 ية، للمؤسسات واألجهزة املعن

 املساهمة في تدعيم قدرات املجتمع املدني والفاعلين اآلخرين في مجال مكافحة الفساد، -

 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، -

 إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، -

 والوقاية ومكافحة الفساد،  املشاركة في تكوين أعوان األجهزة املكلفة بالشفافية-

 املساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد، "-

املادة   لنص  وتشكيل    205وتطبيقا  تنظيم  يحدد  القانون  أن  على  تنص  التي  األخيرة  فقرتها  الدستور  من 

 08-22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صالحياتها األخرى، فإنه صدر القانون رقم  

للش العليا  للسلطة  األخرى  الصالحيات  يبين  بدوره  الذي  الذكر  ومكافحته،  السابق  الفساد،  من  والوقاية  فافية 

 وهي مهام وصالحيات مكملة للمهام املذكورة آنفا واملنصوص عليها في الدستور.  

املادة   نصت  الصدد  هذا  القانون    4وفي  الصالحيات   08-22من  عن  فضال  وتتولى   ،......" يلي:  ما  على 

 من الدستور، الصالحيات اآلتية:  205املنصوص عليها في املادة 

وأي  -1 العمومية  اإلدارات  تساعد  أن  شأنها  من  وتوصيات  معلومات  أي  ونشر  واستغالل  ومركزة  جمع 

 شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، 

التقييم الدوري لألدوات القانونية املتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير اإلدارية  -2

 جال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح اآلليات املناسبة لتحسينها، وفعاليتها في م

 تلقي التصريحات باملمتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري املفعول، -3

بها،  -4 القيام  تم  التي  الفساد ومكافحته  من  بالوقاية  املتعلقة  األنشطة واألعمال  ومتابعة  تنسيق  ضمان 

القطاعات  عل قبل  من  إليها  واملوجهة  والتحاليل  باإلحصائيات  املدعمة  واملنتظمة  الدورية  التقارير  أساس  ى 

 واملتدخلين املعنيين، 

الشفافية  -5 مجال  في  أنشطته  وترقية  وتوحيد  املدني  املجتمع  إشراك  إلى  تهدف  تفاعلية  شبكة  وضع 

 والوقاية من الفساد ومكافحته، 

و -6 الشفافية  قواعد  وفي  تعزيز  والرياضية،  والثقافية  والدينية  الخيرية  األنشطة  تنظيم  في  النزاهة 

الفساد   من  للوقاية  املناسبة  األنظمة  العمل  حيز  ووضع  إعداد  خالل  من  والخاصة  العمومية  املؤسسات 

 ومكافحته، 

الف -7 من  بالوقاية  املختصة  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  مع  التعاون  تطوير  على  ساد  السهر 

 ومكافحته، 

إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا لألحكام  -8

 املتضمنة في االتفاقيات، 



 حميدة قوميري. د

 

 
193 

التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل املعلومات مع نظيراتها من الهيئات على  -9

 ة واملصالح املعنية بمكافحة الفساد،  املستوى الدولي، ومع األجهز 

 إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعالم الرأي العام بمحتواه. -10

األعمال   في  يكمن  جهة  من  وقائي  مهام  لها  أن  يتبين  للسلطة،  قانونا  املخولة  املهام  على  االضطالع  وبعد 

 ي من خالل التحري عن الجرائم بشأن الفساد.التحسيسية التي تقوم بها، ومن جهة عمل ردع

آلية   هي  الفساد ومكافحته  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  أن  القانونية  النصوص  ويتبن من هذه 

وقائية لها دور وقائي قبل وقوع جرائم الفساد من خالل ما تقوم به من أعمال تتمثل في وضع استراتيجية وطنية  

ا من  والوقاية  املعلومات للشفافية  وتبليغ  ومعالجة  جمع  ومتابعتها،  تنفيذها  على  والسهر  ومكافحته،  لفساد 

املدني   املجتمع  قدرات  تدعيم  في  املساهمة  املختصة،  األجهزة  متناول  في  ووضعها  اختصاصها،  بمجال  املرتبطة 

الشفافية والوقاية ثقافة  الفساد، متابعة وتنفيذ ونشر  في مجال مكافحة  الفساد،    والفاعلين اآلخرين  ومكافحة 

املكلفة   القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، املشاركة في تكوين أعوان األجهزة  الرأي حول النصوص  إبداء 

بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، املساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد  

استغالل ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد اإلدارات  والوقاية ومكافحة الفساد، جمع ومركزة و 

العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، التقييم الدوري لألدوات القانونية  

والو  الشفافية  في مجال  اإلدارية وفعاليتها  والتدابير  الفساد ومكافحته  من  والوقاية  بالشفافية  من  املتعلقة  قاية 

باملمتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها   تلقي التصريحات  املناسبة لتحسينها،  الفساد ومكافحته، واقتراح اآلليات 

وفقا للتشريع الساري املفعول، ضمان تنسيق ومتابعة األنشطة واألعمال املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته  

ية واملنتظمة املدعمة باإلحصائيات والتحاليل واملوجهة إليها من قبل  التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدور 

القطاعات واملتدخلين املعنيين، وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك املجتمع املدني وتوحيد وترقية أنشطته في 

األنشطة   تنظيم  في  والنزاهة  الشفافية  قواعد  تعزيز  ومكافحته،  الفساد  من  والوقاية  الشفافية  الخيرية  مجال 

األنظمة   العمل  حيز  ووضع  إعداد  من خالل  والخاصة  العمومية  املؤسسات  وفي  والرياضية،  والثقافية  والدينية 

والدولية   اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  مع  التعاون  تطوير  على  السهر  ومكافحته،  الفساد  من  للوقاية  املناسبة 

دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من  املختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، إعداد تقارير  

منتظمة   طريقة  وضع  في  استباقي  بشكل  التعاون  االتفاقيات،  في  املتضمنة  لألحكام  وفقا  ومكافحته،  الفساد 

املعنية بمكافحة   الدولي، ومع األجهزة واملصالح  ومنهجية لتبادل املعلومات مع نظيراتها من الهيئات على املستوى 

 اد، إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعالم الرأي العام بمحتواه.الفس

كما تعتبر آلية ردعية من خالل ما تقوم به من إخطار مجلس املحاسبة والسلطة القضائية املختصة كلما  

 عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند االقتضاء للمؤسسات واألجهزة املعنية. 

القانون  كما   به  جاء  ما  مثل  رقابي  دور  لها  املادة    08-22أن  اإلدارات    7في  امتثال  مدى  بمتابعة  بتوليها 

لاللتزام   الخيرية  واملؤسسات  والجمعيات  واالقتصادية  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجماعات  العمومية 

 باملطابقة ألنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 
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ا إلى  في  وبالنظر  املهام  هذه  تتجسد  أن  نأمل  فإننا  للشفافية  العليا  للسلطة  سابقا  عليها  املنصوص  ملهام 

الواقع، وأن تكون أداة فعالة وآلية ناجعة في محاربة الفساد ومكافحتها، وأال تكون مهام هذه الهيئة شكلية، وأن  

مرفق   مثل  املرافق  بعض  شؤون  في  خاصة  الجزائر  في  الفساد  محاربة  من  الحكومية،  تتمكن  واملرافق  القضاء 

الفساد مست جل   في  األخيرة جرائم عديدة  الجزائر حيث عرفت هذه  في  العشر سنوات األخيرة  خاصة وأنه فيي 

 القطاعات وعملت على عرقلة سيرها، وشلت عملها، وفقد املواطن الجزائري في شفافيتها وفي نزاهتها.

 ع الفساد ثاني: الديوان الوطني لقم.العنوان الرئيس ي ال3

قبل إنشاء السلطة العليا للشفافية لم تكن الهيئة الوطنية املكلفة بمحاربة الفساد والوقاية منه كافية   

الهيئة   إنشاء هيئة تدعم عمل  بالنص على  الجزائري  املشرع  بادر  الفساد والوقاية منه، ولهذا السبب  في محاربة 

بإصدار مرسوم رئاس ي ينص على إنشاء الديوان املركزي لقمع الفساد، له  الوطنية ملحاربة الفساد وتعززها، فقام  

 عمل يكمل عمل الهيئة ويعزز دورها. 

 : إنشاء الديوان الوطني لقمع الفسادالعنوان الفرعي األول 1.3

، خاصة  بما أن الفساد له انعكاسات غير مرغوب فيها على مستوى تطور التنمية االقتصادية في الجزائر

اس تم  بعدما  والخاصة،  العامة  املؤسسات  ومختلف  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  من  القطاعات  تفحل جل 

ملحاربة   الوطنية  الهيئة  جانب  إلى  الفساد  ظاهرة  محاربة  في  دور  له  ليكون  الفساد  لقمع  املركزي  الديوان  إنشاء 

 الفساد.  

خطر عام اقتصادي، اجتماعي، أو  فمن شروط السلوك اإلجرامي املكون للجريمة أن يكون من شأنه توليد  

للجريمة.  املقررة  العقوبة  تشديد  وجب  ضرر  إلى  الخطر  استفحل  فإذا  القانونية  8سياس ي  اآلليات  تشديد  وجب 

 وتدعيمها بآليات تقنية تتمكن من الحد من هذا الضرر والوقاية منه. 

رئيس   لتعليمة  تنفيذا  الفساد  لقمع  املركزي  الديوان  استحداث  كان  رقم  ولقد  التعليمة    03الجمهورية، 

والتي تضمنت على أنه وجب تعزيز آليات مكافحة    2009ديسمبر    13املتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد املؤرخة في  

 9الفساد ودعمها. 

تم إنشاء    01-06لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم    2011أوت    26وفي إطار املراجعة التي تمت في  

وبين تشكيلته وتنظيمه وكيفية    2010أوت    26املؤرخ في    05-10مع الفساد بموجب األمر رقم  الديوان املركزي لق 

 2011.10ديسمبر  8املؤرخ في  426-11سيره املرسوم الرئاس ي رقم 

، على أن هذا األخير يتمم بباب ثالث 01-06الذي يتمم القانون رقم    05-10من األمر    3حيث نصت املادة  

مكرر على ما يلي: " ينشأ ديوان مركزي لقمع    24حيث تنص املادة    1مكرر    24مكرر واملادة    24مكرر يتضمن املادة  

عن   سيره  وكيفيات  وتنظيمه  الديوان  تشكيلة  تحدد  الفساد.  والتحري عن جرائم  البحث  بمهمة  يكلف  الفساد، 

 طريق التنظيم"

يئة الوطنية ملحاربة الفساد في وكان السبب من وراء إنشاء الديوان املركزي لقمع الفساد تدعيم عمل اله

 التصدي لجرائم الفساد، وفي نفس الوقت تكريس العمل بالقوانين التي تجرم هذا الفعل. 
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يهدد   وعائقا  قطاعاتها،  مختلف  وعلى  الدولة  بمؤسسات  يشكل خطرا محدقا  أصبح  الفساد  وأن  خاصة 

التنمية   على  سلبية  آثار  من  له  ملا  الدولي،  وحتى  الوطني  االقتصادية االقتصاد  مستوياتها  مختلف  على 

وشلل  االقتصادية،  املؤسسات  مردودية  وتراجع  القطاعات،  جل  مستوى  تدني  في  السبب  وهو  واالجتماعية، 

 القطاع االقتصادي. 

الديوان الوطني لقمع    01-06املتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم    05-10ولم يعرف األمر رقم  

ال للطبيعة القانونية للديوان وال لتشكيلة الديوان وإنما أحال ذلك على التنظيم، ولهذا    الفساد، كما لم يتطرق 

رقم   الرئاس ي  املرسوم  صدر  في    426-11الغرض  املؤرخ  سيره،  وكيفيات  وتنظيمه  الديوان  لتشكيلة    8املحدد 

 . 2014جويلية  23املؤرخ في  2009-14املعدل باملرسوم رقم  2011ديسمبر 

امل الفساد بكونه مصلحة مركزية عملياتية للشرطة    2ادة  ولقد عرفت  الوطني لقمع  الديوان  من املرسوم 

 القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد

طبيعة الديوان وخصائصه،   04إلى املادة    01كما حدد املرسوم في الفصل األول منه ضمن املواد من املادة  

ه املواد من املرسوم نستنتج أن هذا الجهاز هو آلية مؤسساتية، أو مصلحة مركزية عملياتية، تم  وبالرجوع إلى هذ

إنشاءها خصيصا لقمع الفساد، ويمتلك الديوان خصائص تميزه عن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، تتمثل في  

 كونه:

 تابع لوزير املالية، لكنه يتمتع باالستقالل في عمله وتسييره-

 11متع الديوان بالشخصية املعنوية وبالتالي عدم تمتعه باالستقالل املالي وذمة مالية مستقلة.عدم ت-

املادة   نجد  الديوان،  تشكيلة  يخص  فإن   6وفيما  املادة  به  جاءت  ملا  طبقا  بحيث  التشكيلة،  على  نصت 

 الديوان يتشكل من:

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، -

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات املحلية،  -

 أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،  -

 وللديوان زيادة على هذا، مستخدمون للدعم التقني واإلداري. -

ا لوزارة  القضائية  الضبطية  وأعوان  القضائية  الشرطة  ضباط  تشكيلته  تضم  ووزارة  بحيث  لدفاع 

 الداخلية. 

وبالنظر إلى تشكيلة هذا الجهاز يالحظ أنه أداة قمعية وردعية بالنظر لغالبية تشكيلة أعضاءه املتكونين  

 12من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. 

ة باستثناء مستخدمي الدعم  كما يالحظ من خالل تشكيلة الديوان بأنه مصلحة خاصة للشرطة القضائي

التقني واإلداري أو األعوان العموميين الذين لهم من الكفاءة في هذا املجال ما يؤهلهم لكي يكونوا أعضاء في هذا  

 13الديوان. 

من خالل   الديوان،  تصرف  تحت  املوضوعين  واملوظفين  القضائية  الشرطة  وأعوان  ضباط  عدد  ويحدد 

 ر املالية. قرار مشترك بين وزير العدل ووزي 
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فهي من  في ظل تنامي ظاهرة الفساد التي كان لها انعكاسات غير مرغوب فيها على مستوى تطور االقتصاد،  

عصابات   وتطور  بنمو  تدريجيا  تنمو  بدأت  ظاهرة  وهي  الحالي،  عصرنا  في  ظهرت  التي  الجرائم  الجريمة،  أخطر 

شيئا   بالتزايد  الفساد  ظاهرة  بدأت  وقد  غير شرعية،  أعمال  جراء  مالية ضخمة  عوائد  تحقق  أن  بهدف  ترتكب 

مختلف   تعرض  إلى  أدى  ما  وهذا  والقطاعات،  املؤسسات  مختلف  مست  بحيث  الحالي،  العصر  في  فشيئا 

 املؤسسات لخسارة فادحة من الناحية االقتصادية. 

 تتمثل:  426-11من املرسوم  5املادة   وقد أسندت له مهام بموجب

 جمع املعلومات التي من شأنها تسمح بالكشف عن جرائم الفساد واألفعال التي لها عالقة بالفساد.-

 جمع األدلة وإحالتها للجهات القضائية املعنية -

 التحقيق في جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها للجهة القضائية املختصة-

 لتي لها عالقة بمكافحة الفساد وتبادل املعلومات فيما بينها التعاون مع الهيئات ا-

 اقتراح كل إجراء من شأنه املحافظة على سير التحريات  -

املتعلقة   واألدلة  املعلومات  جمع  في  دور  له  الفساد  قمع  في  املركزي  الديوان  فإن  املادة  هذه  خالل  ومن 

التح وفي  بها،  لها عالقة  التي  وباألفعال  الفساد  وأثناء  بأفعال  األفعال،  بهذه  ما هو عالقة  كل  في  والتحقيقات  ري 

أثناء   منها  يستفاد  أن  يمكن  التي  املعلومات  تقدم  أن  يمكنها  التي  بالهيئات  دائما  االستعانة  يمكنه  بمهامه  القيام 

 التحقيق، وله حق اقتراح أي إجراء يكون من شأنه أن يدعم مجرى التحقيق. 

يكمن دوره في التحري والتحقيق بحيث يعمل على البحث والتحري على  الديوان الوطني    إن ومجمل القول  

 جريمة الفساد، التحقيق في الجرائم التي تنطوي على فساد، ومعاينة هذه الجرائم،  

وفي األخير حتى وإن كان املشرع الجزائري قد أحسن صنعا عندما نص على إنشاء هيئة تدعم وتعزز عمل  

د، باستحداث الديوان املركزي لقمع الفساد، إال أنه يجب تسخير إمكانيات بشرية  الهيئة الوطنية ملكافحة الفسا

لجرائم   التصدي  يجب  بحيث  يوم،  بعد  يوما  الفساد  تزايد جرائم  الواقع نالحظ  في  الهيئتين، ألنه  لهذين  ومادية 

واملتوسطة، وتعرقل الفساد بوسائل أكثر ردعية، خاصة وأن ظاهرة الفساد تأثر بالسلب على املشروعات الكبيرة  

 برامج التنمية، وتعيق االستثمار. 

 خاتمة: .4

وفي خاتمة بحثنا هذا يستنتج أنه لكي تكون آليات مكافحة الفساد في الجزائر سواء تعلق األمر بالسلطة 

لجرائم  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أو بالديوان املركزي لقمع الفساد فعالو وناجعة للتصدي  

الفساد بشتى أنواعه، يجب أن تكون أعمالهم املتعلقة بالحد من ظاهرة الفساد مجسدة على أرض الواقع، وليس  

 فقط عبارة عن نصوص قانونية نظرية وغير تطبيقية. 
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فكالهما آليات غير فعالة وغير ناجعة بما فيها الكفاية في مكافحة جرائم الفساد والوقاية منها، خاصة مع  

تعرض واالقتصادية،  ما  السياسية  القطاعات  مختلف  مست  فساد  جرائم  من  األخيرة  اآلونة  في  الجزائر  له  ت 

 ومختلف القطاعات الحساسة في الجزائر مثل القطاع الحكومي وقطاع القضاء.

أكثر   تكون  ردعية  بوسائل  تدعيمها  بل يجب  الجزائر،  في  الفساد  ملحاربة  كافية  غير  اآلليات  هذه  أن  كما 

الفساد تستلزم وجود مؤسسات فعالة وجديرة تقوم بممارسات عملية مجسدة على  صرامة، ح  يث أن مكافحة 

 أرض الواقع، يعزز من خاللها ضمان النزاهة الشفافية في تسيير املرافق العمومية. 

الفساد   لقمع  املركزي  والديوان  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تقوم  ولكي 

التقنيات الحديثة وتنوع وسائل    بمهامهما  الفساد، خاصة مع تطور  التصدي لظاهرة  على أكمل وجه، ومن أجل 

 اإلجرام وتطورها، ولضمان فعالية أكثر لعمل هاتين املؤسستين املكلفتين بمحاربة الفساد، وجب: 

 منح الشخصية املعنوية واالستقالل املالي للديوان املركزي لقمع الفساد، -

 استقالل القضاء في القضايا التي تتعلق بالفساد،  -

 إنشاء هيئات رقابية عليا في هذا املجال لتدعيم اآلليات والهيئات التي تحارب الفساد بشتى أنواعه،-

 منح السلطة والشفافية أكثر للهيئتين وللهيئات التي تحارب الفساد بمختلف أنواعه وجعلها أدوات أكثر ردعية، -

 ن تجارب الدول املتقدمة التي نجحت في مكافحة الفساد إلى حد ما. االستفادة م-

 استحداث أساليب تقنية فيما يخص البحث والتحري، -

 خلق آليات جديدة ومناهج حديثة تعتمد عليها هاتين املؤسستين في القيام بعملهما، -

د، واعتماد مؤسسات مكافحة  االعتماد على نظام الرقمنة والتقنيات التكنولوجية الحديثة في محاربة الفسا-

 الفساد على هذه التكنولوجيات الحديثة والدعائم اإللكتروني في تعقب املجرمين. 

 وضع منصة رقمية تهتم بقضايا الفساد وبتلقي الشكاوى املتعلقة بها. -

 . التهميش واملراجع: 5

 قائمة املصادر واملراجع 
 

 الكتب:  
الجريمة املنظمة التهريب واملخدرات وتبييض األموال في التشريع الجزائري،  نبيل صقر، عز الدين قمراوي،  

 . 2008دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  
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