
 38

 2014 

I.S.S.N 1111- 4932

مجلة علمية محكمَّة و مفهرسة



 التـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــل  
  في االقتصاد واإلدارة والقـانون  
 الجزائر –عنابة   –مجلة محّكمة و مفهرسة تصدر عن جامعة باجي مختار  

 

 المجلة مـديـر
 عمار حياهم. د.أ

 عنـابــة -باجي مختارجـامعـة    رئيس

 ـرــــشــــــالن  ةر ـــــــــــديــــم
 زهية حجوب دغمان .د.أ

 حـريـرــهيئــة التيس  ــرئـ
 عبد الرزاق جاللي. د.أ

 هيئـــة التحـريــرأعضاء  
 نصيرة حسين. د.أ                                               
 الشريف بو شحدان. د.أ       

 شريف حمزاوي. د.أ                                                

 عبد الرحمن لحرش. د.أ                                               

 علي بن ثابت. د.أ
 يوسف سعدون. د.أ  

 ةـــــــانــــــــاألم
 اآلنسة سامية سايح
 اآلنسة أسماء داللو
 السيد ناصر شاوي  

 رـــــــــــــالنشــ  ةــــــــــمديري
 عنابـة ،10222 –21 .ب.ص ،عنابة –جامعة باجي مختار  

    + 120( 2) 1203 11 87  :الفـاكس    + 120( 2) 19 26 82 30 :الهاتـف
 /www.univ-annaba.dz /dpubma:  الموقع اإللكتروني

  tawassol_journal@univ-annaba.dz:البريد اإللكتروني



 4102جوان   - 83عدد                                                        االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  
 

2 
 

 

 

 الهــيــــئة العـــلمــية
 
 

 أمحد عمران، جامعة صفاقس، تونس. د/أ
 أمحد يعقوب، جامعة وهران، اجلزائر. د/أ

 احلواس مسعودي، جامعة السلطان قبوس، سلطنة عمان. د/أ

 الشريف باشا، جامعة القاهرة، مصر. د/أ

 اذلامشي لوكيا ، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر. د/أ
 لناصر مانع ، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائرمجال عبد ا. د/أ

 مصرمسري مصطفى، جامعة القاهرة، . د/أ
 عبد اهلل بوجالل، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اجلزائر. د/أ

 جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائرعبد اجمليد حنون، . د.أ

 عبد القادر سيد أمحد، جامعة باريس، فرنسا. د/أ
 دلري، جامعة تونس، تونسعلي ا. د/أ
 عبد الرزاق بوبندير، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر. د/أ
 عبد ادلالك مرتاض، جامعة وهران، اجلزائر. د/أ
 عمر الكتاين، جامعة حممد اخلامس، ادلغرب. د/أ
 حمفوظ بن عصمان، جامعة باجي خمتار، اجلزائر. د/أ
 ، اجلزائرخمتار نويوات، جامعة باجي خمتار، عنابة. د/أ

 مسعود منرتي، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر. د/أ
 حممد غاليم، جامعة حممد اخلامس، ادلغرب. د/أ
 مايكل ماك ماهون، جامعة قالسقو، بريطانيا.د/أ
 حممد مانع، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر. د/أ
 حممد يسري أبو العال، جامعة الزقازيق، مصر. د/أ
 بركاوي، جامعة باجي خمتار،عنابةد ميلود .أ
 فضيلة سحري، جامعة باجي خمتار،عنابة. د/أ
 أمري السعد، جامعة باجي خمتار،عنابة. د/أ
 بشري إبرير، جامعة باجي خمتار،عنابة .د/أ
 ، جامعة باجي خمتار،عنابةسيف اإلسالم شوية. د/أ
 ، جامعة باجي خمتار،عنابةحممد صاري. د/أ
 مود محادي، جامعة منوبة، تونسص. د/أ
 الشريف محزاوي، جامعة باجي خمتار، اجلزائر. د

 
 



 4102جوان   - 83عدد                                                        االقتصاد واإلدارة والقـانونفي  التواصل  
 

3 
 

 قواعد النشر بالمجلة
تُعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة  ،ومفهرسة مجمة أكاديمية دورية محّكمة االقتصاد واإلدارة والقانونالعموم في  التواصل

والدراسات  المجمة األبحاث تنشر .واإلدارة والعموم القانونية والسياسيةاالقتصادية والتسيير العموم مجاالت واألصيمة في 
 :المكتوبة بالمغات العربية واإلنجميزية والفرنسية عمى أن يمتزم أصحابها بالقواعد التالية

وعمى  ،رىخإلى جهات أ لم يسبق نشرها ولم ترسل و محترمة لكل القواعد المغوية  ةيأن تكون المادة المرسمة لمنشر أصم .1
 .لمنشر في مجمة أخرى (هم)إقرارا خطيا بعدم تقديم مقاله (موا)المقال أن يقدم (أصحاب( صاحب

 21وأاّل يقل عن  ،صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والهوامش والجداول واألشكال والصور( 12)يتجاوز حجم البحث عشرين  أالّ  .2
 . صفحة

 العممية، المؤسسة التي ينتمي إليها (هم)، ورتبته(ون)الباحث (أسماء)العنوان الكامل، اسم: يذكر في الورقة األولى من المقال أن .3
 .، رقم الهاتف والفاكس، والبريد اإللكتروني(جامعة-كمية -قسم)
 .لكل ممخص كممة 011واألنجميزية حوالي المقال بثالث ممخصات متساوية بالمغات العربية والفرنسية  (ون)أن يزّود المؤلف .4
 . كممات( 20)وسبع( 20)تقّدم الكممات المفتاحية بعد كل ممخص بمغته وتتراوح بين ثالث .5
مصادر وتوثيق الوخاصة فيما يتعمق بإثبات  تهااألصول العممية المتعارف عميها في إعداد األبحاث وكتاب (ون)بع المؤلفأن يتّ  .6

و يثّبت في الهامش وفق يشار إلى المراجع المذكورة في النص برقم يوضع بين معقوفتين . االقتباسات، عمى نحو دقيق وواضح
  :المنهجية العممية المتعارف عميها

 يذكر اسم المؤلف و لقبه، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، السنة،  :إذا كان المرجع كتابا... 

 خهتاري، الناشر، مكان النشر و عددها ،اسم المجمة ،، ثم عنوان المقالهلقبو  المؤلف اسم يذكر :المرجع مقاال إذا كان.  

 المؤّلف، عنوان الكتاب أوالمقال، : يرقم التهميش بطريقة متواصمة و تعرض القائمة الببميوغرافية في نهاية المقال بالترتيب اآلتي
 .الناشر، البمد، السنة، الطبعة

  .يعرض المقال في عمودين باستثناء الممخصات  .7
مضغوط وفق ، باإلضافة إلى قرص (4A)عمى وجه واحد من الورق العادي  نسخ مكتوبة( 20)ثالث  فيأن ترسل المواد العممية  .8

 :المواصفات اآلتية
 سم   1440: إعداد الصفحةx  16سم 

 بنط الخط :( Simplified Arabic ) 13نقطة 

 نقطة 242: بين السطور 

 سم 3: سم، األسفل 1: سم، األعمى2,5: اليمين سم، 2,5: اليسار: هوامش الصفحات 

 أسفل الصفحة/ ترقم الصفحات في الوسط. 
 العنوان األصميو  ف أن يذكر تاريخ انعقاد الممتقىفإنه يتعين عمى المؤلّ ى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .9

 .لممداخمة

تدعيما المادة المنشورة  ويحق لممجمة أن تتصرف في .المواد التي ترسل إلى المجمة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 01
 .لمتظاهرات العممية والثقافية

 .يفضل إرسالها في البريد اإللكتروني لممجّمة يتم إيداع المادة المقترحة لمنشر لدى أمانة المجّمة بمقر التحرير، و .11

 

 
 ال تعّبر المقاالت المشورة إاّل عن آراء أصحابها
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 كلمة العدد
حاول أصحاب املقاالت وفق . يضمّ هذا العدد من جملّة التواصل مقاالت يف العلوم القانونية واالقتصادية
 .املقاربة اليت تبنوها إلقاء الضوء على جوانب قانونية واقتصادية دولية وأخرى حمليّة

تناول اجلزء اخلاص بالقضايا القانونية دور منظمة األمم املتّحدة واملنظمات التابعة هلا يف مكافحة التجارة 
ومشل هذا اجلزء أيضا حتليالت . وكذا دور جملس األمن يف وقف انتهاكات القانون الدويل واإلنساين ،بالبشر

. قانون الدويل من استخدام القوة يف العالقات الدوليةلوظيفة احملكمة اجلنائية يف قمع اجلرائم الدولية، وموقف ال
ومن جهة أخرى عاجل مقال آخر ظاهرة ارتداء النقاب يف فرنسا اليت أثارت جدال كبريا يف األوساط اإلعالمية 

 .واجلامعيةوالسياسية 

أمناط رهن العقار يف ضوء القانون املدين و  املدن اجلديدة أما املقاالت اخلاصة بالتشريع اجلزائري فتناولت
والغش الذي متارسه الشركات الكربى والشروط العامة واخلاصة جملمع الشركات، إضافة إىل الطبيعة القانونية للعقود 

  .وخيتتم هذا اجلزء ببحث يف دور املؤسسة الربملانية يف التنمية السياسية يف اجلزائر. اإللكرتونية

يتعلق بعضها باألزمة االقتصادية العاملية الراهنة  ،االقتصاد فيعاجل العديد من القضاياأما اجلزء اخلاص ب
التنمية املستدمية يف عالقتها بإدارة املوارد بني الدولة والسوق والبنوك اإلسالمية و  ،واالستثمارات األجنبية املباشرة

خر ويتعلق بعضها اآل .إضافة إىل اإلصالحات االقتصادية اجلارية يف اجلزائر وانعكاساهتا ،ةالريعي ياتيف االقتصاد
املخاطر احمليطة بالعمل وتدابري السالمة، ومعايري احملاسبة الدولية ومنهجية التحليل القطاعي يف : بقضايا خمتلفة هي

 .املقاربة التطوّريةضوء 

 

 رئيس هيئة التحرير

 د جاللي عبد الرزاق.أ
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 :االتصال و األزمة االقتصادية العالمية الراهنة و تكنولوجيات اإلعالم
 عوامل التفشي و حمول التخطي

 بومنجل سعيد . د .شريط و أيمان إ
 جامعة باجي مختار عنابة -قتصادية و عموم التسييركمية العموم اإل

 

 ممخص
بسبب تطور و  ،لقد عرف االقتصاد الرأسمالي منذ نشأتو أزمات متعاقبة كانت السبب في تأقممو وتطورات االقتصاد العالمي

جعمت أزماتو تنتقل من أزمات فائض إنتاج  طبيعة االقتصاد العالميحدثت نقمة نوعية في  واالتصالتكنولوجيات اإلعالم 
ىذا المقال إلى تشخيص وتحميل  يرميو  .إلى أزمات مالية تبدأ في السوق المالية لتنعكس تداعياتيا عمى االقتصاد الحقيقي

 المالية كانت االبتكارات ميماالحتوائيا المناسبة الحمول تقديم  األسباب الضمنية لألزمة االقتصادية العالمية الراىنة و
 . المتسببة فيياالجديدة إلعالم واالتصال وتكنولوجيات ا

 
الفقاعة  ،عشوائية العولمة المالية ،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة ،تحرير حساب رأس المال: اتيحالكممات المف

 .أثر الدومينو ،االبتكار المالي ،المالية
 

Résumé  
La crise économique mondiale actuelle et les technologies de l’information et de la 

communication : facteurs de propagation et éléments de réponse aux failles. Le  capitalisme a 

connu toute une série de crises qui constituent la raison d’être de sa renaissance et de son 

adaptation à l'évolution de l'économie mondiale. Avec la révolution des NTIC, on a assisté à 

une transformation radicale dans l’économie mondiale caractérisée non pas par des crises de 

surproduction mais plutôt des crises financières qui, parties du marché financier, se 

répercutent sur l'économie réelle. Le but de cet article est de diagnostiquer et d’analyser les 

causes sous-jacentes de la crise économique mondiale actuelle et de proposer les solutions 

permettant de la surmonter quel que soit le rôle joué par l’innovation financière ou par les 

NTIC. 

 
Mots clés : Libéralisation financière, NTIC, la mondialisation financière, bulle financière,  

innovation financière, effet domino. 

 

 

Abstract  
The current global economic crisis and the information and communication technology: 

spreading factors and   remedy elements. The capitalism has experienced series of crises 

which were beyond its rebirth and its adaptation to the evolution of the global economy.  With 
the revolution of NTIC, the global economy has known a radical change, making the start of 

crises ,which were not characterized by overproduction, but were initially  financial and had 

an impact on real economy. The purpose of this article is to identify and analyze the 

underlying causes of the current global economic crisis and suggest solutions to overcome it 
whatever the role played either by financial innovation or by NTIC. 

 

Keywords: Financial liberalization, NTIC, financial globalization, financial innovation, 

bubbles, domino effect. 
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 :مدخل
في منتصف القرن العشرين  أخذ االقتصاد 
العالمي منعطفا جديدا يختمف عن السابق، كونو 

رمزيا مرتبطا باألسواق المالية  اقتصاداأصبح 
العالمية، يرتكز بشكل أساسي عمى التقنية الحديثة 

حيث أصبحت  واالتصاللتكنولوجيات اإلعالم 
 االقتصادياتمؤشرات البورصات العالمية تحرك 

العوامل  و تتأثر بالشائعات اقتصاديات وىي ية،الغرب
ومحافظي البنوك  بيانات وزارة الماليةو  النفسية

المركزية والمسؤولين، أين أصبحت الثروة المالية 
لتنتقل أزمات ، (1)مستقمة تماما عن الثروة العينية

من أزمات فائض إنتاج إلى أزمات مالية  االقتصاد
تنطمق من السوق المالية لتنعكس تداعياتيا عمى 

الحقيقي؛ وقد شيدت فترة نياية الثمانينيات  االقتصاد
والتسعينيات في القرن الماضي عددا من األزمات 
المالية التي تفجرت في كثير من الدول، والتي كانت 

القتصاد تنبئ بمدى التغيرات التي حدثت في ا
العالمي، لتؤكد األزمة المالية العالمية لـ 

 .ذلك 2008/2009
ومما سبق جاءت إشكالية بحثنا ىذا حول 

ما هي األسباب الضمنية : السؤال الجوىري اآلتي
لألزمة االقتصادية العالمية الراهنة والتي توجب 

وىو  األخذ بها لمحد من تفاقم األزمة وتخطيها؟
ما ىي النقمة : ئمة فرعية منياتنبثق منو عدة أس سؤال

نياية  منذاالقتصاد العالمي  التي عرفيا النوعية
 منالقرن العشرين والتي أدت إلى أن تبدأ أزماتو 

السوق المالية؟ وكيف ساىمت الثورة التكنولوجية 
ىي عوامل تفشييا  إلعالم واالتصال فييا؟ ومال

والتي جعمتيا تتحول من أزمة رىن عقاري في السوق 
ما  ،وأخيرا  األمريكية إلى أزمة اقتصادية عالمية؟

 ىي الحمول المقترحة لتخطييا؟

وتكمن أىمية البحث في تشخيص وتحميل 
األسباب الضمنية لألزمة االقتصادية العالمية الراىنة 

 .مع رؤية الحمول المقدمة الحتواء ىذه األزمة
ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت سنتبع باألولوية 

تاريخي، الذي يعتمد عمى أساليب وصفية المنيج ال
لوصف أىم التغيرات التي مر بيا االقتصاد العالمي 

 المنيج وبالطبع ,منذ سبعينيات القرن الماضي
لتوضيح وتفسير تداعيات ىذه األزمة  وذلك التحميمي

تم تقسيم المقال إلى  والحمول المقدمة لتخطييا وبذلك
 :أساسيين كاآلتيقسمين 

الجذور واألسباب المؤدية لألزمة : األول القسم -
 االقتصادية العالمية الراىنة

تداعيات األزمة االقتصادية الراىنة : القسم الثاني -
 .عمى االقتصاد العالمي والحمول المتخذة لمحد منيا

الجذور واألسباب المؤدية لألزمة : القسم األول
 االقتصادية العالمية الراهنة

لم ييتم  1929 قبل أزمة الكساد عام
االقتصاديون بالبحث عن أسباب األزمات، حيث 
كان االعتقاد السائد بأنيا اضطرابات عابرة سرعان 
ما تحوييا قوى السوق، غير أنو مع تفاقم أزمة 

والتي بينت بأن األزمة -1929الكساد العظيم في 
ليست عابرة كما كان معتقدا والسوق غير قادر عمى 

ى تأثير األسواق المالية تصحيح نفسو بنفسو، ومد
بدأ  -في تعميق األزمة من ركود اقتصادي إلى كساد

االقتصاديون ييتمون أكثر فأكثر بدراسة األزمات 
وخاصة مع نياية الثمانينيات أين أخذت أزمات 

 .االقتصاد العالمي طابعا ماليا
وقد تضاربت المحاوالت لتفسير األزمات من 

ء بو كارل مختمف الوجيات، لعل أىميا ما جا
الذي أرجع أسبابيا إلى ( Karl Marx)ماركس

التناقضات الموجودة في النظام الرأسمالي بين 
الطابع االجتماعي لإلنتاج والممكية الرأسمالية 
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لوسائل اإلنتاج حيث أكد عمى أن األزمات مالزمة 
 John)لمنظام الرأسمالي، و جون مينار كينز 

Maynard Keynes )إلى عدم  الذي أرجع أسبابيا
ونجد  كفاية االستثمار الذي يقابمو نقص في الطمب،

( Joseph Schumpeter)كذلك جوزيف شومبيتر 
األزمات إلى ديناميكية النظام الذي أرجع سبب 

االقتصادي الناتجة عن التطور التكنولوجي من 
خالل االبتكارات والذي يتبعو ابتكار مالي لتغذية 

لتمويل ىذه االبتكارات، الطمب المتزايد عمى االئتمان 
التي  (2)حيث قام بدراسة أزمات االقتصاد الرأسمالي

تندرج ضمن الدورات االقتصادية طويمة المدى 
والناتجة عن تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة، 
ويرى أن الخروج من مثل ىذه األزمات يتوجب 
ابتكارات جديدة أخرى ومؤسسات جديدة إلدراج ىذه 

 .السوقاالبتكارات في 
بومنجل األستاذ سعيد وفي ىذا السياق يعرف 

(Boumendjel ) األزمة من خالل االنكماش
االقتصادي الناتج عن االنتقال من مرحمة التوسع 
إلى مرحمة االكتئاب في الدورة االقتصادية، و بالتالي 

إذ يمكن أن تكون : فاألزمة تكون متعددة األوجو
الية وأزمة أزمة م أزمة بنكية أو أزمة صرف أو

اقتصادية، أزمة عامة أو قطاعية، أزمة نفطية أو 
أزمة الطاقة، أزمة محمية، جيوية أو عالمية وما إلى 

 .(3)ذلك
خالل التعريفين األخيرين نجد أن السبب  ومن

الجوىري لألزمات االقتصادية العالمية ىو وجود 
تغيرات عميقة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، 
وأن الخروج منيا يتطمب ابتكارات جديدة، وىذا ما 

 .سنحاول التركيز عميو في ىذا المقال
 جذور األزمة االقتصادية العالمية الراهنة: أوال

ترتبط جذور األزمة االقتصادية العالمية 
رات الحاصمة في بشكل وثيق بالتغي 2008/2009

 فقد ،االقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي
عرفت الفترة الممتدة منذ الخمسينيات إلى سبعينيات 

الثالثين "القرن الماضي والتي يطمق عمييا عيد 
قراًرا في است( les trente glorieuses" )المجيدة 

النظام االقتصادي الدولي، لكنيا شيدت كذلك موجة 
من التغيرات التي أدت إلى اضطراب ىذا اليدوء مرة 
أخرى منذ التسعينيات، حيث أحدثت الثورة 
التكنولوجية في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

واجتماعية عميقة في طبيعة  (4)تغيرات اقتصادية
 ت وتيرتيا في األلفية الثالثةارعاالقتصاد العالمي، تس

أدى إلى اتخاذ أزمات االقتصاد العالمي منحى  مما
يختمف عن سابقو، كونيا أصبحت تنطمق من السوق 
 المالية لبمد معين أو مجموعة معينة من البمدان،

تمتد آثارىا إلى القطاعات األخرى مسببة بدورىا ل
 .أزمة اقتصادية شاممة

فالتطور التكنولوجي في مجال اإلعالم 
وتكامل  اندماجواالتصال قد لعب دوًرا كبيًرا في 

األسواق المالية، حيث تم التغمب عمى الحواجز 
المكانية والزمانية بين األسواق المالية الوطنية 
المختمفة، وتم دمجيا في سوق عالمية مرتبطة 

أين تمركز فييا  بشبكات اإلتصال اإللكترونية
أدى إلى زيادة سرعة حركة  ا، مرأسمال الماليال

رؤوس األموال من سوق إلى أخرى، كما سيل عمى 
المستثمر متابعة التطورات التي تحدث في عشرات 
األسواق المالية والمقارنة بينيا، واتخاذ القرارات 
 المناسبة لعمميات البيع والشراء خالل ثوان معدودة،

في  واالتصالالم حيث تم استخدام تكنولوجيات اإلع
حساب الخطر ومؤشرات السوق، وكذلك في معالجة 
األوامر وتصفية المعامالت المالية، مما ساعد عمى 

 .ظيور ابتكارات مالية تواكب ىذه التطورات
غير أن ذلك سمح لرؤوس األموال بالتدفق 
بالمميارات عبر الحدود الوطنية خمسة دون أن تتمكن 
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ا أو معرفة اتجاىيا السمطات النقدية من مراقبتي
والحد منيا والتأثير فييا، مما أدى إلى حدوث أزمات 
مالية كانت تنتقل من بمد إلى آخر محدثة ىزات 

وسيتم . اقتصادية منذ ثمانينيات القرن الماضي
التركيز في ىذه الدراسة عمى أزمتين وضحتا مدى 
تأثير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الحياة 

دى عمق تمك التغيرات وارتباطيا االقتصادية، وم
 Wall) "وول ستريت"باألزمة الحالية، وىما أزمة 

street )وأزمة فقاعة االنترنت. 
 (Wall Street)" وول ستريت"أزمة -1

 :(5) 7987عام
 تعتبر أول أزمة مالية في االقتصاد الجديد،

والتي كانت نتيجة إدخال تكنولوجيات اإلعالم 
في عمميات البورصة، مما أدى إلى تعقد  واإلتصال

التعامل فييا وصعوبة تسيير المحافظ المالية من 
قبل المستثمرين الصغار، ما دفعيم إلى  المجوء إلى 

المستثمرين "المؤسسات الكبيرة، وبخاصة 
( investisseurs institutionnels) "التأسيسيين

ت لالبتكارات المالية ذا نظًرا و. لتوظيف أمواليم
المرتفع فقد زاد ( Effet de levier) "الرفع المالي"

عدد المستثمرين في البورصة، وبذلك اشتدت 
المضاربة فييا بكتل مالية ضخمة زادت من حدة 

وبيذا غمرت النشوة مراكز  .تقمبات األسعار
" داو جونز"البورصات العالمية، حيث ارتفع مؤشر 

(Dow Jones ) 197في بورصة نيويورك بـ 
الكاك " وفي بورصة فرنسا تضاعف مؤشر ،%

-1982بين  مرة ما 3.8بـ  (CAC40" )أربعين
، ووصل مؤشر البورصة في اليابان إلى 1987

مرة األرباح  70قيمة السيم تساوي أن ، بمعنى 70
السنوية لمشركة، حيث زادت الرسممة في كل 

 .البورصات

غير أن ذلك لم يستمر طويال، حيث كما ىو 
فإن أي قرار تتخذه السمطات  قتصاد،معروف في اال

النقدية في البمد سيتحول إلى معمومة يستخدميا 
فمن -المستثمرون في اتخاذ احتياطاتيم قبل تفشييا 

يممك المعمومة مسبقا ىو من يمكنو الخروج من 
ولكن ما  -السوق بأرباح أو عمى األقل بأقل الضرر

يشيده العالم اليوم بفعل تكنولوجيات اإلعالم 
اإلتصال ىو سرعة تفشي المعمومة، وسرعة اتخاذ و 

قرارات الشراء أو البيع التي أصبحت تتخذ 
أوتوماتيكًيـا؛ وبفعل العولمة المالية فإن أي قرار يتخذ 

وىذا ما . في بمد ما سيؤثر حتما في البمدان األخرى
حدث فعال، فمع استمرار العجز في الواليات المتحدة 

ضريبة عمى األسيم في األمريكية، وفرض ألمانيا 
أكتوبر بيدف الحد من ارتفاع األسعار، تحولت  14

ىذه البيانات إلى معمومة تفيد أنو سيتم مواجية 
ارتفاع سعر صرف المارك األلماني عن طريق 

بالرغم من أن ىذه و تخفيض قيمة الدوالر األمريكي، 
شاعة حيث أن  االمعمومة لم تكن إال اعتقاد وا 

لم تتخذ أي إجراء لتخفيض قيمة السمطات األمريكية 
أكتوبر تم اليجوم عمى الدوالر في  16وفي . الدوالر

أين ( Wall Street" )وول ستريت"سوق الصرف بـ 
نقطة، ما أدى إلى انخفاض القيمة  108فقد 

الحقيقية لموجودات المستثمرين األجانب بالدوالر 
األمريكي، مما دفع ىؤالء المستثمرين لإلسراع 

من أصوليم المالية المحررة بالدوالر، بالتخمص 
لبرامج اإلعالم اآللي التي تعمل بصورة ونتيجة 

تم اتخاذ أوامر البيع أوتوماتيكًيا، وبذلك  (6)آنية
 (7)انيارت األسعار في أىم المراكز المالية العالمية

بسرعة لم يسبق ليا مثيل آنذاك، حيث  بمغت 
مميار دوالر أمريكي موزعة بنسب  800الخسائر 

عمى كل % 12و% 15، %22، %17، 26%
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نيويورك، لندن، طوكيو، : المراكز المالية اآلتية
 .فرنكفورت، وأمستردام عمى التوالي

غير أن ىذه األزمة لم تستمر طويال لترجع 
جية إلى العمل واالستثمار المؤسسات المالية واإلنتا

من جديد، حيث توجو الرأسمال المالي الدولي نحو 
االستثمار خارج المراكز الرأسمالية أين وجد فرص 

وبالتحديد توجو إلى بمدان أمريكا . ربح مغرية
غير أنو في . الالتينية وجنوب شرق وشرق آسيا

انتعاش  النصف الثاني من التسعينيات نتيجة
بفعل مؤسسات االقتصاد -كي االقتصاد األمري

دخال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في  الجديد وا 
عاد الرأسمال المالي الدولي  -مختمف المؤسسات
بورصة "في نيويورك، وبخاصة في لالستثمار مجدًدا 

والذي أدى ( Nasdaq Stock Market" )النازداك
، كما سيتم 2001إلى أزمة فقاعة االنترنت 

 .توضيحو
 :(8) 2007فقاعة االنترنتأزمة  -2

 واالتصاليعتبر قطاع تكنولوجيات اإلعالم 
عرف نموا مزدىرا خالل نياية  و واعدا اقطاع فتي

القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
، دفع بالمؤسسات إلى %15بمردودية تقارب 

االستثمار أكثر في ىذا القطاع لجني المزيد من 
الحظ األعوان  1998ففي عام . األرباح

االقتصاديون أن كل من استثمر في أسيم شركات 
" ميكروسوفت"اإلعالم واإلتصال كـ تتكنولوجيا

(Microsoft ) ،قد حققوا أرباحا خيالية غير مسبوقة
المؤسسات التي تبنت ىذه التكنولوجيات كانت  حتىو 

ليا مردودية أكبر من تمك التي مازالت تستعمل 
ن أن من بقي حذرا ومترددا الوسائل التقميدية، فيحي

فاندفع الجميع في االستثمار قد أبعد من السوق؛ 
متبعين -نحو المضاربة عمى ىذه األوراق المالية 

 في بورصة النازداك -مبدأ عالوة الخطر

(Nasdaq) محققين أرباحا لم يسبق ليا مثيل ،
 .دافعين باألسعار نحو االرتفاع

ومع نياية التسعينيات، بدأت تتشكل فقاعة مالية 
في قطاع االنترنت من خالل عمميات المضاربة 

التي جعمت قيمة  (9)المحاسبية والمالية واالحتياالت
المؤسسات تتضخم ليس نتيجة مردودية حقيقية بل 
نتيجة الفقاعة المالية، وما أن تالشت مصداقية تمك 

األوراق المالية الشركات حتى فقدت الثقة في تمك 
وانيارت أسعارىا، فأدى ذلك إلى إفالس الشركات 

 Effet" )أثر الدومينو"االفتراضية، وبفعل 
Domino ) انتقمت العدوى إلى الشركات التي تبنت

كما أسفرت ىذه األزمة عمى . (10)ىذه التكنولوجيات
المالية والمحاسبية التي قامت بيا بعض  االحتياالت

أكبر شركة متعددة مى ذلك الشركات، وكمثال ع
( Enron Corporation" )إنرون"الجنسية لمطاقة 

 2001التي أشيرت إفالسيا في الثاني من ديسمبر 
أين وصمت قيمة أسيميا إلى الصفر بعد أن حققت 

 20.000أرقاما خيالية، أدى بيا إلى تسريح حوالي 
، ما أدى مميار دوالر أمريكي 200عامل وفقدان 
تصاد األمريكي في ركود اقتصادي إلى دخول االق

فيديرالي األمريكي إلى خفض حتياطي الدفع باال
أسعار الفائدة الرئيسية، بغية تحفيز االقتصاد لمخروج 

وبذلك أكدت  ىذه األزمة أن لمثقة . من ىذا الركود
 . قيمة وأثر كبيرين في ىذا االقتصاد الجديد

العوامل المتسببة في نشوب األزمة : ثانيا
 :االقتصادية العالمية الراهنة وتفشيها دوليا

منذ مطمع التسعينيات عرف اإلقتصاد األمريكي 
في األوراق المالية  تيافتا كبيرا في مجال اإلستثمار

وقروض الرىن العقاري، الذي تزايد مع ىجمات 
، أين واجو 2001الحادي عشر من سبتمبر عام 

البنك األمريكي الكساد النسبي، إذ تم تخفيض سريع 
أوت  %1إلى  2001أوت  %3.5لسعر الفائدة من 
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، غير أنو تم (11)االستثمارمن أجل تحفيز  2003
ت، ولتشجيع األفراد عمى توجييو نحو قطاع العقارا

قدمت البنوك تسييالت كبيرة، جعمت  االستثمار
الماليين من العائالت األمريكية تتيافت عمى اقتناء 
العقارات من خالل قروض الرىن العقاري ذات 
الجدارة االئتمانية الضعيفة، والتي تميزت بكونيا 

غير أن ىذا التيافت كان  ،(12)قروض ميسرة جدا
ة، فزادت أسعار العقارات بشكل بغرض المضارب

محققة بذلك  2006إلى  2001من  (13)جنوني 
تريميون دوالر، ما جعل ىذا  12بمغت قيمتو  انمو 

 .النشاط مغريا ومربحا أكثر فأكثر
المقرضة لمثل  وحتى تحمي البنوك والمؤسسات

قروض الرىن  بتوريق ت، قاماىذه القروض مصالحي
العقاري، وبيعيا في السوق الثانوية، ما أدى إلى 
خمق فقاعة لقيم العقارات األمريكية، وىكذا تم إىمال 
تقييم الخطر والنتائج المترتبة عميو وتجاىل القوانين 

 .االقتصادالتي يرتكز عمييا 
مدة  أسعار الفائدة المتدنيةب و قد تم العملوبما أن

غط ذلك عمى  قيمة أطول مما ينبغي، فقد ض
السمطات األمريكية إلى رفع الدوالر، فاضطرت 

، لترتفع معيا 2006منتصف عام في أسعار الفائدة 
لديون عمى المقترضين فوائد الرىن العقاري وأعباء ا

 2007مع بداية  و. الدخل المحدود اتمن األسر ذ
مميون أسرة عدم  20من أصل  مميون 12 تأعمن
ة القرض، فحجزت البنوك يمعمى تسديد ق اقدرتي

ومع تزايد األسر العاجزة . وعرضتيا لمبيع اعقاراتي
عن التسديد تزايد عرض تمك العقارات من دون 
وجود مشترين، ما أدى إلى تدىور أسعار العقار في 
الواليات المتحدة األمريكية وانييار سوق الرىن 

عدم الثقة بين كل  من العقاري فييا؛ لتنتشر حالة
المؤسسات المالية، وتعم كل األعوان البنوك و 

 .االقتصاديين

وسياسات  واالتصالوبفعل تكنولوجيات اإلعالم 
فإن سندات القرض العقاري  التحرير المالي،

األمريكي ذات القيمة المجيولة كانت تتداول في 
األسواق المالية العالمية؛ وما أن انفجرت أزمة قطاع 
العقار في السوق األمريكية، حتى فقدت القروض 
الخاضعة لمتوريق قيمتيا، وانتشرت حالة عدم الثقة 
ر في النظام المالي األمريكي والعالمي، ما دفع بأسعا

الفائدة إلى االرتفاع أكثر فأكثر، وتدىورت بذلك قيمة 
األوراق المالية مؤدية إلى انييار األسواق المالية 

 2008لتتحول إلى أزمة مالية عالمية منذ . العالمية
فجمدت البنوك ىزت أركان النظام المالي العالمي، 

وبذلك  عمميات اإلقراض حتى لممؤسسات السميمة،
وانسحاب رؤوس  مو االقتصاديتم تعطيل عجمة الن

األموال من البمدان المتقدمة، مسببة إفالس العديد 
من المؤسسات الصناعية التي اضطرت إلى إغالق 

شيار إفالسيا  ابتداًء من السداسي األول معامميا وا 
إلى جميع ثار آلاكل ىذه  متداد؛ وا2009من 

، أدى إلى تبمورىا في شكل االقتصاديةالقطاعات 
 .عالمية لم يسبق ليا مثيل صاديةاقتأزمة 

ومما سبق يمكن استنباط أىم أسباب األزمة 
وعوامل تفشييا دوليا، والتي تم تقسيميا إلى أسباب 

وأسباب  -ليا عالقة مباشرة بالفقاعة العقارية-ظاىرة 
ضمنية تتعمق بطبيعة النظام االقتصادي العالمي، 

 .والتي أدت إلى تفشييا عالميا
 :(14) هرةاألسباب الظا.7

من بين األسباب الظاىرة التي أدت لألزمة 
االقتصادية العالمية الراىنة، والتي ترتبط بشكل 

 :يمي مباشر بالفقاعة العقارية ما
  التوسع في تقديم القروض العقارية ذات الجدارة

، ما  2006-2001االئتمانية الضعيفة خالل الفترة 
أدى إلى عدم توزيع مخاطر القروض البنكية 



 4102 جوان - 83 عدد                                                      االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  

12 
 

المتعمقة بمخاطر عدم القدرة عمى السداد ومخاطر 
 .ارتفاع أسعار الفائدة

 فقد قامت : (15)عممية التوريق واالبتكار المالي
البنوك والمؤسسات المالية المقرضة لمرىون العقارية 

من  %81ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة بتوريق 
: وقد قسمت ىذه األوراق إلى فئتين. ىذه القروض

ليا األولوية في والتي  (Senior)سينيور فئة 
حيث قدمت . (Junior) السداد، وفئة جينيور

 "أأأ"وكاالت التصنيف اإلئتماني لمفئة األولى نقطة 
(AAA)  والتي تعني أنيا أوراق مالية ممتازة رغم

 .كونيا منبثقة من أصل مشكوك فيو
 فجائي في أوت بشكل ة ارتفاع أسعار الفائد

، أدى إلى 2007عام  %5إلى  %1من  2006
ارتفاع قيمة أعباء الديون، ما دفع الكثير من ذوي 

 .  الدخل المحدود إعالن عدم قدرتيم عمى السداد
 حيث كانت نتيجة : (16)تشكل الفقاعة العقارية

الثقة العمياء في االقتصاد، التي جعمت األعوان 
االقتصاديين يؤمنون بأن األدوات والتقنيات الحديثة 

التنبؤ بتمك المخاطر وبالتالي تفادييا، غير يمكنيا 
 .أن واقع الحال أثبت عكس ذلك

 : (17)األسباب الضمنية.2
والتي ليا عالقة وطيدة بالتغيرات الحاصمة في 
االقتصاد العالمي، وتمثل أىم عوامل تفشي األزمة 

 :عالميا، يمكن ذكرىا فيما يمي
 الموجود في النظام المالي العالمي بين  التناقض

تطبيقاتو العالمية وتشريعاتو المحمية،  نتيجة النمو 
السريع لألدوات المالية في اآلونة األخيرة، دون أن 
يقابميا تغييرات في التشريعات التي تضبط التعامل 

 .بيذه األدوات
  عدم استناد النظام المالي عمى قاعدة من

عمى أىرامات من الديون التي األصول بقدر استناده 

دعمتيا االبتكارات المالية والتطور التكنولوجي، 
 .بخاصة في تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

 نتيجة  :انفصال الدائرة المالية عن الدائرة الحقيقية
تباع السياسات االنكماشية التي من  لمتحرير المالي وا 
شأنيا تشجيع االستثمار المالي قصير األجل،  

الحقيقي  لالستثماريوجو  االدخارلتالي لم يعد وبا
طويل المدى بقدر توجيو نحو استثمارات المحفظة 

أين غدت األدوات المالية سمعا بحد ذاتيا  المالية،
وصارت المبادالت  تسعر في األسواق المالية،

 من حجم المبادالت ما% 2الحقيقية تمثل أقل من 
 .(18)بين البنوك

 شارل "يقول  :المالية واحتكار القمة االحتياالت
أن (: "Charles Kindleberger) "كندلبرغر

النزعة إلى اإلحتيال تتطور بتطور النزعة إلى 
المضاربة، والتي وصمت إلى أقصاىا خالل السنوات 

. (19)"متجاوزة بذلك القوانين واألخالق القميمة الماضية
غالبا  االحتياالتفالمضاربة تؤدي إلى خمق نوع من 

ما تنتيي بحدوث أزمات مالية حادة، وىذا ما 
 (AAA) "أأأ"أوضحتو األزمة الراىنة، فتقديم نقطة 

ألصول مشتقة منبثقة من أصل قاعدي مشكوك فيو، 
ال يدل إال عمى تواطؤ وكاالت التصنيف االئتماني 
. مع البنوك المقرضة ليذا النوع من القروض الرديئة

احتكار فئة قميمة من وما كان ىذا ليحدث لو ال 
المؤسسات عممية التصنيف االئتماني وتقديم تمك 

 .النوعية من القروض
 يعتبر : اختالل التوازن بين العمل ورأس المال

وىذا العامل األساسي في أزمات العولمة المالية، 
راجع إلى إدخال التكنولوجيا والتحول التقني ضمن 
نطاق سيطرة رأس المال، إذ أصبح اإلنفاق 

في ميدان التكنولوجيا يؤدي  االستثماريالرأسمالي 
إلى تخفيض تكمفة عوامل اإلنتاج وبخاصة عنصر 
العمل، ومع عدم قدرة السوق عمى استيعاب كل 
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ما لم يكن ىناك تدني -المنتجات إلى ما ال نياية 
وبالتالي تراجع معدالت العائد  -مستمر لألسعار

المال من المنتظر، ما يعني تراجع في قيمة رأس 
خالل انخفاض ما يحققو، ولممحافظة عمى قيمة ىذا 
األخير ومتطمبات المساىمين الجدد، وجب تقميص 

والذي يعتبر أسيل ألنو توجد عدة طرق -عدد العمال
من الصعب عمى -أو تقميص األجور -لذلك

المؤسسة تقميص أجور العمال نظرا لمنقابات 
 إلى لاإلخال أدى ىذا. أو اإلثنين معا-العمالية

العالمي  االقتصادحدوث  نقمة نوعية في طبيعة 
ما دفع مخالل الربع األخير من القرن العشرين، 

بأغمبية المستثمرين إلى االستثمار في األسواق 
 .المالية

تداعيات األزمة االقتصادية الراهنة : القسم الثاني
 عمى االقتصاد العالمي والحمول المتخذة لمحد منها

لألزمة والتي  التي أدتبعد ذكر أىم األسباب 
يمكن إيجازىا في عاممين أساسيين أديا إلى سرعة 
تفشي األزمة عالميا وحدة تأثيرىا عمى مختمف 

وىما االبتكارات المالية التي صاحبت  االقتصاديات
التطورات التكنولوجية بخاصة في تكنولوجيات 

لة دراسة سيتم في ىذا الجزء محاو  واالتصالاإلعالم 
أىم تداعيات ىذه األزمة عمى االقتصاد العالمي 

 .والحمول المتخذة دوليا لمحد منيا
عمى  االقتصادية الراهنةتداعيات األزمة  .أوال

 :االقتصاد العالمي
والتي بدأت  2008إن األزمة المالية العالمية لـ

في الواليات المتحدة األمريكية، سرعان ما انتشرت 
في جميع بورصات العالم وتحولت إلى أزمة 
اقتصادية عالمية لم يسبق ليا مثيل في حدة وسرعة 

ومن بين أىم تداعيات ىذه األزمة ما انتشارىا، 
 :(20)يمي

 2009سنة  %12ي تدىور التجارة الدولية بحوال .1
 .2006لتعود إلى المستوى الذي كانت عميو عام 

إفالس وانييار واستحواذ بنوك وشركات  .2
 :ومؤسسات مالية عالمية عريقة، أىميا

  لبير ستيرنز"صندوق التحوط" (Bear 
Stearns Companies ) 20الذي سجل في 

إلى  خسائر وخيمة كادت أن تؤدي بو 2007جوان 
إشيار إفالسو لوال تدخل االحتياطي الفيديرالي 

وفي . مميون دوالر لمنع ذلك 29األمريكي بحوالي 
جي بي "تم شراؤه من قبل البنك  2008مارس  17

بقيمة  (JP Morgan Chase" )مورغان تشايز
 . مميون دوالر 236

  نورثون "تم تأميم البنك البريطاني  2008فيفري
 .(Northern Rock" )روك

  فريدي ماك وفاني "تم إنقاذ  2008سبتمبر  7في
من قبل  ( Freddy Mac et Fannie Mae) "مي

مميار  200االحتياطي الفيديرالي األمريكي بقيمة 
أيام تم انييار أكبر شركة تأمين  10دوالر، وبعد 

( American International Group)أمريكية 
طي غير أن االحتيا. %80والذي تم تأميمو بنسبة 

األخوة "إنييار بنك الفيديرالي األمريكي سمح ب
سبتمبر  15في  (Lehman Brothers)"ليمان
 .، الذي عقبو انييار البورصات في أوروبا2008

  مجموعة سيتي"أكتوبر أعمنت  1في" 
(Citigroup)  مميار دوالر من قيمة  5.9عن فقدان

أصوليا، كما أعمنت السمطات البريطانية تأميم أكبر 
مميار دوالر  50وك في المممكة وذلك بقيمة بن 8

 .أمريكي
  تم دمج أكبر بنك  2009جانفي  19في

مع ( Halifax-Bank of Scotland)بريطاني 
 Lloyds Banking) "لويدز البنكية"مجموعة 

Group ) بمساعدة السمطات البريطانية، وأيضا
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( Washington Mutual) "بنك واشنطن"انييار
( Jp Morgan) "ي مرغانجي ب"وبيعو لمؤسسة 

 .مميار دوالر أمريكي 1.9مقابل 
ىذه األزمة أدت أيضا إلى تعطيل عجمة  .3

. الصناعة خاصة صناعة السيارات والحديد والصمب
ففي الواليات المتحدة األمريكية عرفت مبيعات ىذا 

انخفاضات إلى أدنى المستويات  2008القطاع عام 
انخفاض  (Ford)" فورد"منذ ربع قرن، إذ عرفت 

 General" )جينرال موتورز"، و%2.2بنسبة 
Motors ) أما في أوروبا فقد سجمت .  %4.5بـ

في المتوسط،  %15انييار المبيعات ليذا القطاع بـ 
ما أدى إلى تسريح العمال في عدد من كبار 

تم  (Renault)" رونو: "المستثمرين في ىذا القطاع
 Volvo)"فولفو كارز"عامل، كذلك  6000تسريح 
Cars) 6000 ،دايممر" و عامل"(Daimler)  طرد
عامل، وفي اليابان سجمت تسريح  3500حوالي 
 .(Nissan)" نيسان"عامل من شركة  1700حوالي 

ىذا ما أدى إلى تراجع االستثمار في البمدان 
، إضافة إلى انسحاب %3المتقدمة بأكثر من 

 .رؤوس األموال منيا
بمغت أرقاما قياسية تصاعد البطالة عالميا، والتي  .4

في الواليات المتحدة  تم  ، حيث2008منذ 
عامل في عام  240.000األمريكية مثال تسريح 

مميون شخص،  27إلى  2009ليرتفع عام  2008
ويصل بذلك مستوى البطالة العالمي إلى أعمى 

مميون شخص عاطل عن  200حوالي  أي مستوياتو
 .العمل

عمى المستوى العالمي  االقتصاديتباطؤ النمو  .5
إلى  2012والذي وصل في الربع األول من 

3.6%. 

انخفاض أسعار المواد األولية وبخاصة أسعار  .6
دوالر  40النفط الخام، حيث تراجعت أسعاره إلى 

بعد أن بمغ أعمى  2009أمريكي في جانفي 
 . 2008دوالر أمريكي في جويمية   140مستوياتو 

في البمدان المتقدمة، إرتفاع نسبة الدين العمومي  .7
تريميون  35.1 إلى  2009والذي وصل في نياية 

أوقع دول االتحاد األوروبي  وىو ما دوالر أمريكي،
في أزمة دين عمومي رىيبة تيدد وحدة عممتيا منذ 

2010. 
ورغم ىذه النتائج السمبية التي تم تسجيميا منذ  .8

، غير أن قطاع تكنولوجيات اإلعالم 2008
ستطاع تخطي ىذه األزمة، وسجل واالتصال قد ا

نتائج جد مرضية عمى العموم، وبخاصة شركات 
االنترنت التي تحتل المراتب األولى من حيث النتائج 

بخاصة بعد إيصال الياتف النقال  المحققة،
فقد سجمت الشركات األكثر نجاحا في . باألنترنت

لرقم   %6ىذا القطاع معدل نمو سنوي يقدر بـ 
، كما أن خدمات 2011و  2000 بين األعمال ما

 ما تكنولوجيات اإلعالم واالتصال سجمت نمو إنتاج
أفضل من  آدا وأظيرت 2012عام  % 10-5بين 

كما . ليذه التكنولوجيات الصناعة المانوفاكتورية
عرف ىذا القطاع استقطاب معتبر لمعمالة، حيث أن 
الشركات الكبرى في ىذا القطاع سجمت استقطاب 

يمثل زيادة  ، ما2011مميون عامل عام  14حوالي 
   والشكل اآلتي. 2010مقارنة مع   %6بأكثر من 

 :يوضح لنا ذلك
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 -2077-200شركة في قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ما بين  250تطور آدا أكبر  – 7شكل 
 

 

 
 

وبذلك يعتبر ىذا القطاع واعدا لتخطي األزمة 
االقتصادية العالمية الراىنة، ويجعل منو القطاع الرائد 

االنتعاش لالقتصاد العالمي، وبخاصة شركات إلعادة 
االنترنت التي تعتبر عنصرا ميما وأساسيا لمنمو في 

 .االقتصاد الجديد
نظرا لمتبعية التي تعاني منيا دول الجنوب والتي  .9

جعمتيا تتأثر بالصدمات االقتصادية الخارجية التي 
كان ىناك آثار سمبية ي، تحدث عمى الصعيد العالم

ادية العالمية الراىنة، ليس فقط عمى لألزمة االقتص
البمدان المتقدمة بل أيضا عمى اقتصاديات دول 

نتيجة عشوائية العولمة : الجنوب، وذلك بصفة مباشرة
فالس الشركات متعددة الجنسية  جعميا تتخذ إجراءات -وا 

في مختمف البمدان التي تستثمر فييا، كتسريح العمال 
غالق بعض من مصانعيا يجة ىبوط المواد وكذلك نت -وا 

وبطريقة .  األولية التي تعتبر مصدر دخميا األساسي
حيث أدت من خالل التجارة الخارجية ليا، : غير مباشرة

ىذه األزمة إلى اضطراب األسواق المالية الناشئة، نظرا 
لتدفقات رؤوس األموال  الكثيفة وارتفاع أسعار العمالت 

ريع مما زاد من مخاوف االنخفاض المفاجئ والس
 . لمعمالت، وبخاصة اللاير البرازيمي والروبية اليندية

الحمول المتخذة لمحد من تداعيات األزمة . ثانيا
 :االقتصادية العالمية الراهنة

لقد تضافرت الجيود الدولية في البمدان األكثر تقدما 
إليجاد حمول مشتركة لتداعيات األزمة منذ نشوبيا، إال 

لبورصات العالمية وتوسع أن ذلك لم يمنع من تراجع ا
األزمة وامتدادىا إلى جميع القطاعات في كل أنحاء 

جل الحمول التي قدمت خالل السنوات ، ألن (21)العالم 
كانت حموال مؤقتة،  ( 2009-2007)األولى لألزمة 

تجمت في ضخ السيولة في شرايين االقتصاد لمحاولة 
. إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة التي أدت لتمك األزمة

ذلك توجب أن تأخذ الحمول المقدمة بعين االعتبار وب
ىرة منيا، حيث يقول األسباب الضمنية لألزمة ال الظا

وحدىا األزمة (: "Milton Friedman" )ممتون فريدمان"
 . (22)  ..."بإمكانيا إجراء تغييرات جذرية

وقد تناولت اإلصالحات التي تم اتخاذىا عمى 
الصعيد الدولي من قبل مجموعة العشرين وبالتعاون مع 

 :صندوق النقد الدولي في النقطتين األساسيتين
 لماليإصالح القطاع ا: 

لقد تم اتخاذ إجراءات لتقوية التنظيم والرقابة في 
مالئمة لكل  االقتصادي االنتعاشالقطاع المالي ودعم 

وىيكمو الصناعي،  اندماجوبمد، وذلك حسب درجة 
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بشرط أال تؤثر عمى البمدان األخرى، لتغطية أعباء 
، والحد من المخاطرة االستثنائيالدعم الحكومي 

المفرطة، والمساىمة في تشجيع تكافؤ الفرص مع 
من مجرد وضع المعايير إلى وضع القواعد  االنتقال

 .وتطبيقيا، لكي تكون الجيود موحدة ومتناسقة
 إصالح صندوق النقد الدولي: 

لقد تمت مناقشة السبل الكفيمة بتحسين تركيز 
وفعالية أعمال الرقابة والوقاية من األزمات، وتحسين 

إلى حوافز سميمة  باالستنادشبكة األمان المالي العالمية 
غير مبالغ فييا، واستعادة حركية مشروعية النظام 
المالي والنقدي العالمي، من خالل وضع قواعد لتقييم 

عار الفائدة عمى المدى القصير، أسعار الصرف وأس
والتخمي عن سيادة معيار الدوالر مقابل سمة من 
شراك جميع الدول لمواجية تحديات التنمية  العمالت، وا 

كما تمت مراجعة الحصص . المستديمة والفقر والالتكافؤ
، %100العضوية إذ أقرت زيادة في الحصص بنسبة 

مد عضو، لكل ب االقتصاديوذلك لتعكس تطورات الوزن 
خاصة البمدان الصناعية الحديثة وعمى رأسيا الصين، و 

اليند، البرازيل وروسيا، وتعتبر ىذه الزيادة األولى من 
نوعيا، كما ستكون ىناك إصالحات ىيكمية خاصة 
باإلدارة العميا، والمشاركة الوزارية، وحجم المجمس 
التنفيذي، وما ىذا إال دليل عمى األىمية النسبية التي 

 . ذىا بمدان الجنوب في االقتصاد العالميتتخ
 

 :الخالصة
قد أثبتت األزمة االقتصادية العالمية الراىنة مدى ل

خطورة العولمة المالية، ليس فقط عمى اقتصاديات دول 
الجنوب بل حتى عمى الدول األكثر تقدما، وبينت 
مخاطر الثقة العمياء في فعالية األسواق المالية 
ومصداقية مؤسساتيا، دون أي حذر أو اعتبار لمخاطر 

ر الحاسم لسياسات دعم لنا الدو وضحت كما ذلك، 
االبتكار، حيث أن البمدان األكثر ابتكارا مازالت تقاوم 
تأثير األزمة السمبي عمى االستثمار من خالل 
االبتكارات المالية األكثر تنوعا، حيث أصبحت البمدان 
تتجو أكثر فأكثر نحو ىذه السياسات، وبينت مدى عمق 

أنو توجب التغيرات التي حدثت في االقتصاد العالمي، و 
تغيير السياسات المعمول بيا بما يتماشى وىذه 

مما استوجب إعادة النظر في القوانين  المستجدات،
والتشريعات التي تضبط النشاط المالي عمى المستوى 
المحمي والعالمي، لتواكب ىذه التغيرات والتطورات 

 .السريعة في قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قتصادية العالمية الراىنة ال االوبذلك فإن األزمة 

وأزمة  1873أزمة )تعدو كونيا أزمة نظام كسابقاتيا 
ناتجة عن الدورة االقتصادية الرابعة طويمة  (23)(1929

المدى، والتي كانت نتيجة التغيرات االقتصادية 
واالجتماعية التي أحدثتيا الثورة التكنولوجية خاصة في 

أصبحت تمثل حال  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال التي
رائجا بالنسبة لممؤسسات الحديثة بسبب قدرتيا عمى 
جمع وحفظ المعمومات في ظروف فنية جيدة، وكذلك 
ن  رسال مجموعة متنوعة منيا في آن واحد، وا  تمقي وا 
ىذه المزايا ىي التي جعمت األزمات تتفشى وتنتشر 

 . (24)بسرعة من بمد إلى آخر
ن استخدام ىذه التكنولوجيات ال يتطمب فقط  وا 
إدخال التقنية بل كذلك الكوادر المؤىمة لمعمل بيا، 
والتعامل مع مؤسسات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
 ابشكل دوري ودائم، ىذا ما يجعل الدولة تمعب دور 

جوىريا ورائدا لترسيخ ىذه التكنولوجيات كثيفة رأس 
البشري من خالل سياساتيا المال المالي ورأس المال 

 .التنموية، ويجعميا تستقطب كما من العمالة المؤىمة
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 :الهوامش
، الطبعة األولى، دار األمين لمنشر والتوزيع، "اإلقتصاد العالمي قضايا راىنة: "عبد األمير السعد، تقديم سمير أمين -7 

 .88ص، 2007القاىرة،
طبيعة الرأسمالية القائمة عمى تعظيم الربح يدفع الرأسماليين أن : عبد القادر الجبوريل "التاريخ اإلقتصادي"فكما جاء في كتاب  -2

دخال اإلنتاجبشكل جنوني نحو توسيع  كميات ىائمة من السمع لغرض  إنتاجالتقنية المتطورة واستثمار الرساميل اليائمة، وبالتالي  وا 
، لكن القانون االقتصادي الرأسمالي ال يسمح بزيادة أجور العمال بمقدار زيادة السمع، وبالتالي تصطدم السمع تصريفيا في السوق

ــ التاريخ االقتصادي، جامعة الموصل، العراق، :الزائدة بانخفاض مستوى االستيالك عند األغمبية من األفراد وىنا تبدأ األزمة، أنظر
 .155-154ص .ص
محاضرات حول العولمة وديناميكية الرأسمالية ـ العولمة والنظريات الجديدة في : اذ بجامعة باجي مختار عنابةبومنجل سعيد أست -3

 le bréviaire économique)" الكتيب اإلقتصادي لمباحث والطالب"التجارة الدوليةـ العولمة والمشاكل اإلقتصادية المعاصرة، طالع 
du chercheur, DPU, Annaba, 2003) 168/174ص.ص  

من بين أىم تمك التغيرات الحاصمة في االقتصاد العالمي تصاعد االحتكارات الضخمة التي أخذت تنمو بشكل رىيب وتندمج فيما  -4
وقد أتبع ذلك تصاعد في رأس المال المالي  ،بينيا لمسيطرة عمى االقتصاد العالمي، في كل جوانبو اإلنتاجية، التمويمية والتسويقية

الدولي الذي كان يضمن تمويل تمك االحتكارات، غير أنو سمك اتجاىا موازيا فباإلضافة إلى تمويل تمك المشاريع أصبح يضارب في 
لمزيد من المعمومات من المبادالت التجارية، % 50األسواق المالية، ضف إلى ذلك زيادة الوزن النسبي لقطاع الخدمات إلى أكثر من 

 :و كذلك أنظر 1990الرأسمالية تجدد نفسيا، عالم المعرفة لمنشر و التوزيع، : فؤاد مرسي :أنظر
أزمة الرىن العقاري وأثرىا في األزمة المالية العالمية، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير، تحت اشراف : عبد الغاني بن عمي-5
،أنظر  20، ص 2009/2010ادية وعموم التسيير، جامعة دالي ابراىيم الجزائر، السنة الجامعية مميكة صديقي، كمية العموم االقتص/د

 :أيضا
في بوستن ىي التي جعمت الطفرة في طبيعة االقتصاد العالمي،  1982التي نشأت عام  -سواق ألجل األيجدر اإلشارة إلى أن  -6

 .ل لممستثمرين لممضاربة نظرا لمتكاليف المتدنية واألرباح الكبيرة فيياوأعطت الفرصة لمثل ىذه البرامج لتتطور، كما فسحت المجا
ثم انتقل  1987أكتوبر  14حيث بدأ ىبوط أسعار األسيم في أسواق كل من فرنسا ونيوزلندا واسبانيا عند االفتتاح يوم األربعاء  -7

حتى نياية األسبوع وعند االفتتاح يوم االثنين كان  إلى األسواق األمريكية بعد ذلك بساعات، ليستمر االنخفاض في كافة األسواق
 .االنخفاض كبيرا

-152ـ ص   2009باريس  -لماذا تتكرر األزمات؟ منشورات األفاق الجديدة (:  Paul Krugman)أنظر إلى بول كروغمان  -8
158  

 télécommunication)العالمية كوممميار دوالر أدى إلى انييار شركة االتصاالت  180وصل أكبر احتيال محاسبي إلى  -9
World Com) 

، 2000منذ فيفري  %88بحوالي إذ ما أن انفجرت الفقاعة المالية بداية القرن الواحد والعشرون حتى انيارت أسيم االنترنت  -70
 .مؤدية إلى انييار البورصة من قيمتيا %48ولحقت بيا أسيم الشركات األخرى التي فقدت 

الصين من أموال طائمة في الخزينة األمريكية، جعل االقتصاد األمريكي في حالة فائض سيولة، ما دعم الدوالر كذلك ما وظفتو  -77
عندما يخفض سعر الفائدة إلى أدناه دون وجود مجال إنتاجي مربح، يتم الوقوع  وأدى إلى الضغط عمى انخفاض أسعار الفائدة، ولكن

كما يجب اإلشارة إلى أن الفرد  .األوراق المالية وشراء العقاراتكالت غير إنتاجية في فخ السيولة، ومنو توظيف القروض في مجا
األمريكي يتميز باالستدانة لالستيالك، وأن ارتفاع قيمة المحفظة المالية يجعميم يتوىمون بالغنى وبالتالي زيادة االستيالك عن طريق 

أزمة (: François Lenglet)فرنسوا لنجمي  :، أنظر أيضا 2ص  ،مرجع سبق ذكرهليازيد وىيب، : أنظر. االقتراض أكثر فأكثر
 .74ـ ص2007 –منشورات بيرين الثالثينات ىي أمامنا ـ 

ال تحمل أي شروط فالضمان الوحيد ىو العقار في حد ذاتو، حيث أن المؤسسات المالية لم تكترث كثيرا لنوعية المقترض وما  -72
تو، إضافة إلى أن سعر الفائدة عمى ىذه القروض مرتبط بشكل مباشرة مع سعر فائدة كان قادرا عمى تسديد القرض وخدما ذاإ
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 اإلحتياطي الفيديرالي األمريكي، كما أن المقترض بإمكانو إعادة اإلقتراض بنسبة الزيادة في العقار المرىون وبسعر فائدة متغير، أنظر
  59 .ص -فرنسوا لنجميإلى 
في ايرلندا،  %252في بريطانيا،  % 192في فرنسا،  %127في الواليات المتحدة األمريكية،  %100زادت أسعار العقار بـ  -73
 Idem. p 57في جنوب إفريقيا، أنظر  %327و
-12ص.، ص2010، األزمة المالية العالمية الراىنة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون: ضياء مجيد  الموسوي:أنظر -74 

االىتمام باالقتصاد اإلسالمي في المجتمعات غير اإلسالمية كأثر معنوي لألزمة المالية : ، سميمان ناصر عايدة وعبير بمعبيدي14
 –األزمة االقتصادية المعاصرة :"العالمية األسباب والنتائج واآلفاق، مداخمة في المؤتمر العممي الحادي عشر لكمية الشريعة حول

االقتصاد اإلسالمي واألزمة : ، أحمد زغدار3األردن ص  -جامعة جرش 2010ديسمبر  14-16يومي "  يا وتداعياتيا وعالجياأسباب
، 2011فيفري  24-23المالية العالمية، مداخمة في الممتقى الدولي حول االقتصاد االسالمي، الواقع و رىانات المستقبل، يومي 

األزمة المالية العالمية، محاولة في الفيم والتجاوز، مجمة البحوث االقتصادية : عة لشيببدي ، 12ص المركز الجامعي غرداية، 
  .68-67ص .، ص2010خريف /52العربية، العدد 

 11ممتقى جامعة بجاية –األزمة المالية و ىي أزمة الشمولية و تحرير األسواق (:  François Morin)فرنسوا مورين  :أنظر إلى 
 .151ص  –(  Paul Krugman)أنظر إلى بول كروغمان  و 7-5ص  – 2009أكتوبر  12و

ظير التوريق منذ سبعينيات القرن الماضي، لغرض التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف المتغير، ويرتكز عمى  -75
األصل القاعدي من ميزانية  إلى مجموعة من األصول المشتقة تتداول في السوق المالية، وبذلك ينتقل( األصل القاعدي)تجزئة القرض

؛ غير أن التجديد المالي في ىذه العممية يكمن في تقسيم المحفظة المرجعية إلى عدة (خارج الميزان)البنك إلى المحفظة المرجعية 
ية، نجد فييا الخسائر المتوقعة لممحفظة المرجع)الشرائح الدنيا : أجزاء تدعى شرائح، يتضمن كل منيا مستوى معين من المخاطر

( أقل الشرائح مخاطرة ولحاممييا األولوية في الدخل المتولد عن سداد أقساط الدين)الوسطى والممتازة ( وليس لحاممييا المطالبة بالدخل
 .13ضياء مجيد الموسي، مرجع سبق ذكره، ص 

يقصد بظاىرة الفقاعة ارتفاع أسعار األصول بحيث تتجاوز قيمتيا العادلة عمى نحو ارتفاع غير مبرر، ويحدث ىذا حينما يكون  -76
 Robert)" روبرت شيمر"الحظ  حيثالقصد من شراء األصل ىو المضاربة عمى سعره وليس شراء من أجل االستثمار طويل األجل، 

Shiller) إال عبارة عن ىرم بونزي طبيعي، حيث باإلمكان تحقيق أرباح طالما ىناك القدرة عمى  أن الفقاعة المالية ما ىي
صبح انييار األسعار مسألة ياالمتصاص، لكن السوق ليس بإمكانيا استقطاب رؤوس األموال وتحقيق األرباح إلى ما النياية، وعميو 

فتبدأ حاالت الذعر في االنتشار لتترجم بانييار األسعار في  ،ينوقت فقط، ومرتبط باالتجاه الكثيف لبيع تمك األصول دون وجود مشتر 
 .السوق المالي وامتدادىا إلى االقتصاد الحقيقي

تأمالت في طبيعة أزمة الرأسمالية المالية العالمية، وتبعاتيا الجانبية عمى بمدان الضفة الجنوبية : "منصوري عبد اهلل: نظرأ -77 
قى دولي حول اإلنكماش اإلقتصادي العالمي وتأثيراتو عمى الدول الناشئة لمبحر األبيض المتوسط، ممت، "-حالة الجرائر –لممتوسط 

السياسات اإلقتصادية الكمية في ظل األزمة : "منير الحمش، أنظر أيضا  3-2ص .، ص، جامعة عنابة2009أكتوبر  06/07يومي 
األزمة المالية العالمية، رؤية : محمد الشرافي. 12ص  2009صيف/ 48، مجمة البحوث االقتصادية العربية، العدد "العالمية الراىنة

  07/10/2011دليل المحاسبين، تاريخ االطالع  –اقتصادية شرعية 
http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=5340&PID=15635 

ممتقى جامعة –الرأسمال و النظرية العامة  ءاألزمة المالية الدولية في ضو (:  Amarouche Ahcéne)عمروش أحسن  :أنظر إلى 
 .157ص  –(  Paul Krugman)أنظر إلى بول كروغمان  و -11ص  – 2009أكتوبر  12و  11بجاية 

مميار  44800 إلى( سوق السمع والخدمات)وصل حجم المبادالت مابين البنوك فيما يخص االقتصاد الحقيقي  2005ففي  -78
 2024800فقد وصل حجم المبادالت فييا إلى ( األسواق المالية)أما فيما يخص االقتصاد الرمزي فقط  %2دوالر أمريكي ما يمثل 

من حجم %68 مميار دوالر ما يمثل 1406900ات المالية المرتبة األولى بحوالي أين تحتل سوق المشتق، مميار دوالر أمريكي
. المبادالت مابين البنوك وىذا ما يفسر لنا انييار النظام المالي العالمي إثر انفجار فقاعة العقارات في سوق الرىن العقاري األمريكية

 . p.17(: 8445أكتوبر  04-40) 895ماريان رقم " نحن يجب أن نبني عمى سيطرتيا عمى األسواق،: "جاك أتالي:أنظر
 .852، ص 8442باريس " القاموس االقتصاد -موسوعة معمم : "ألبين ميشيل - 91

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=5340&PID=15635
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: و مع ذلك 15- 13ص.زايدي عبد السالم ومقران يزيد، مرجع سبق ذكره، ص ،19منير الحمش، مرجع سبق ذكره،  ص  -20
 : و إلى القائمة التالية  – 29و  28ص -فرنسوا لنجمي - 21ص –فرنسوا مورين 

الصور : ( Laurent Carroué)كاروي ، لوران (François Bost) فرانسوا بوست( Sanmartin Olivier)سانمرتين أوليفييو 
 .5ص ـ في أزمة الرىن العقاري ونياية الييمنة األمريكية  ـ الممف 8449االقتصادية لعام 

مارس  5منظمة التجارة العالمية، من ، (8404إلى فبراير  8449سبتمبر )االستثمار في  ىاوتدابير  G20 بمدان تقرير عمى تجارة
 .00-2ص 8404

ديناميات " (:MitaliDas)لي داص ميطا و(  Prakash Kannan) ، براكاش كنعان(Ravi Balakrishnan) رافي باالكريشنان
: 3نقاط الضغط من أجل الفصل " آفاق االقتصاد العالمي -ما وراء القانون اوكون و: البطالة خالل فترات الركود والمبالغ المستردة

 .P1، صندوق النقد الدولي 8404نيسان 

 8404، ابريل  -لي في العالم العالمي التوقعات بالنسبة لالقتصاد وتقرير عن االستقرار الما: صندوق النقد الدولي 

 8403/49/02مراجعة عمى ©  8408 - (OCDE)ة منظمة لمتجارة والتنمية االقتصاديلاإلنترنت : توقعات االقتصاد
 .3نشرة صندوق النقد الدولي ص 2012يوليو  16تقرير االستقرار المالي العالمي، مستجدات األسواق المالية 

 :أنظر أيضا. 17السالم ومقران يزيد، مرجع سابق، ص  زايدي عبد: أنظر -27
 .8ـ ص G20 بمدان تقرير عمى تجارةو   -25ص – (François Lenglet)فرنسوا لنجمي 

، ما ىي الدروس 8002/8002توقعات و  8002في أكتوبر  آثار األزمةإن : "(Mebtoul)مبتول  عبد الرحمن :أنظر -22
 .09، ص 8009فبراير،  9االثنين ، ىران ديمي"؟ لمجزائر

والتي كانت نتيجة الثورة الصناعية األولى الناتجة عمى استعمال اآللة البخارية والسكك الحديدية، وأزمة  1895-1873أزمة  -23
 .الناتجة عن الثورة الصناعية الثانية الناتجة عن استعمال محرك البنزين، الكيرباء والسيارات 1929

 (السنة الثالثة مالية)كما جاء في محاضرات األستاذ بومنجل سعيد حول العولمة وديناميكية الرأسمالية  -24
 :المراجع

 :بالمغة العربية
 .2007، الطبعة األولى، دار األمين لمنشر والتوزيع، القاىرة،"اإلقتصاد العالمي قضايا راىنة: "عبد األمير السعد، تقديم سمير أمين -7
 .التاريخ االقتصادي، جامعة الموصل، العراق: الجبوريعبد القادر  -2
 .1990الرأسمالية تجدد نفسيا، عالم المعرفة لمنشر والتوزيع، : فؤاد مرسي -3
مميكة /أزمة الرىن العقاري وأثرىا في األزمة المالية العالمية، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير تحت اشراف د: عبد الغاني بن عمي -4

 .2009/2010وم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة دالي ابراىيم الجزائر، السنة الجامعية صديقي، كمية العم
 .، الجزائر2010األزمة المالية العالمية الراىنة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، : ضياء مجيد  الموسوي -5
معات غير اإلسالمية كأثر معنوي لألزمة المالية االىتمام باالقتصاد اإلسالمي في المجت: سميمان ناصر عايدة وعبير بمعبيدي -6

 –األزمة االقتصادية المعاصرة :"العالمية األسباب والنتائج واآلفاق، مداخمة في المؤتمر العممي الحادي عشر لكمية الشريعة حول
 .األردن -جامعة جرش 2010ديسمبر  14-16يومي "  أسبابيا وتداعياتيا وعالجيا

اإلسالمي واألزمة المالية العالمية ، مداخمة في الممتقى الدولي حول االقتصاد االسالمي، الواقع ورىانات االقتصاد : أحمد زغدار -7
 .، المركز الجامعي غرداية2011فيفري  24-23المستقبل، يومي 

 .2010خريف /52األزمة المالية العالمية، محاولة في الفيم والتجاوز، مجمة البحوث االقتصادية العربية، العدد : بديعة لشيب -8
 –تأمالت في طبيعة أزمة الرأسمالية المالية العالمية، وتبعاتيا الجانبية عمى بمدان الضفة الجنوبية لممتوسط : "منصوري عبد اهلل -9

أكتوبر  06/07ممتقى دولي حول اإلنكماش اإلقتصادي العالمي وتأثيراتو عمى الدول الناشئة لمبحر المتوسط، يومي ،"-حالة الجرائر
2009. 

 48، مجمة البحوث االقتصادية العربية، العدد "السياسات اإلقتصادية الكمية في ظل األزمة العالمية الراىنة: "منير الحمش -70
 .2009صيف/
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 .نشرة صندوق النقد الدولي 2012يوليو  16تقرير االستقرار المالي العالمي، مستجدات األسواق المالية  -77
 . 07/10/2011دليل المحاسبين تاريخ االطالع  –األزمة المالية العالمية، رؤية اقتصادية شرعية : محمد الشرافي -72

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=5340&PID=15635. 
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 مهايهدتو  وقنوات خمق الوظائف الواردة اإلستثمارات األجنبية المباشرة
 في الدول المضيفة

 ريغي  هشام
 عنابة -جامعة باجي مختار - كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

 
 

 ممخص
ويُعتبر . جميع دوؿ العالـالتي تسعى لتحقيقيا رئيسية ال أحدا األىداؼوالتقميص مف البطالة زيادة حجـ التوظيؼ  تعتبر

نافس الدوؿ المضيفة ومف أجؿ ىذا، تت. مفتوح، أحد الحموؿ لبموغ ىذه األىداؼ اقتصاداالستثمار األجنبي المباشر، في ظؿ 
الدوؿ المضيفة وظائؼ في تمؾ االستثمارات في خمؽ  مف مساىمةالرغـ وعمى  .االستثماراتىذا النوع مف  استقطابعمى 

قنوات مباشرة في إلغاء وظائؼ أخرى مف خالؿ  تسيـ، مف جية أخرى  ، إال أنيامباشرةوغير  مباشرة ؿ قنواتمف خال
 .وغير مباشرة أخرى

 
 .البطالة، التشغيل، ةة الجنسييألجنبية المباشرة، الشركات المتعدا االستثمارات: فاتيحالكممات الم

 
 

Résumé 

Créer de nouveaux postes d'emploi et réduire le chômage sont des objectifs que beaucoup de 

pays tentent d'atteindre. D'autre par, encourager les investissements étrangers directs, dans 

le cadre d'une économie ouverte, est l'un des moyen qui permettent d'atteindre cet objectif, 

ceci explique pourquoi les pays hôtes rivalisent à attirer plus d'investissement. Les 

investissements étrangers contribuent à la création de nouveaux postes d'emploi à travers des 

canaux directs ou indirects mais détruit d'autre part d'autres postes. 
 

Mots clés : Investissements directs étrangers, Sociétés multinationales, Emploi, Chômage. 

 
 
 

Abstract 

Creating new jobs and reducing unemployment are some of the main goals that all countries 

attempt to achieve. Encouraging foreign direct investments, in an open economy, is one way 

to achieve this goal; this explains why countries compete to attract more investments. 

Although foreign investments contribute, through direct and indirect canals, to create new 

jobs, they destroy, in contrast, other jobs through other direct and indirect canals.  

 

Keywords: Foreign direct investments, Multinational companies, Employment, 

Unemployment. 
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 :مقدمة
االقتصاد العالمي اليـو يتسـ بحركية  أصبح
صبح أفمقد . طار العولمة الجارية اليـوإكبيرة في 

تحرير التجارة والتدفقات المالية والتطورات في 
ىـ أتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف بيف 

صبحت تميز المشيد االقتصادي في أالسمات التي 
التدفقات المالية  ازديادولقد حضي . العالـ اليـو

ـ ىأباىتماـ كبير مف طرؼ االقتصادييف ومف بيف 
جنبية المباشرة تمؾ التدفقات االستثمارات األ

(Foreign direct investment)،  شيدت فمقد
 ارتفاعاجنبية المباشرة التدفقات مف االستثمارات األ

ىميا أفي السنوات الماضية نتيجة لعدة عوامؿ 
طار إعمميات تحرير حسابات رأس الماؿ في 

الرغـ وب. االصالحات التي باشرتيا الكثير مف الدوؿ
جنبي ستثمار األمف المزايا التي ينطوي عمييا اال

ى التنافس عمى إلالمباشر والتي تدفع الدوؿ 
يضا الكثير مف أستقطابو، فإنو يحمؿ في طياتو إ

زيادة تمؾ التدفقات مع تفاقـ  تولقد ترافق. المخاطر
كوف ف. بعض المشاكؿ ومف بينيا مشكمة البطالة

 اقتصادية واجتماعية انعكاساتفقط  ال تحمؿالبطالة 
باىتماـ  تحظىجعميا  وأمنيةبؿ حتى سياسية  فقط

ىـ أمبحث عف لصحاب القرار أكبير مف طرؼ 
كاف  وىنايا، لى زيادة مستوياتإاالسباب التي تدفع 

االستثمارات االجنبية المباشرة، كونو  انعكاساتبحث 
 مف التدفقات المالية، عمى مستويات ىامةيمثؿ نسبة 
 .أمرا ميما  البطالةالتشغيؿ و 
وتنافس مختمؼ دوؿ العالـ  تسابؽظؿ ففي 

 استقطاب االستثماراتوخاصة النامية منيا عمى 
زيادة كمف مزاياىا  لالستفادةاألجنبية المباشرة 

مستويات التشغيؿ والتقميص مف البطالة خاصة في 
مستويات البطالة في الكثير مف تمؾ  ارتفاعظؿ 

 :لتساؤؿ الرئيسي التاليالدوؿ، فإنو ُيمكف طرح ا

من وت مغى خمق ت   التي قنواتالماهي مختمف "
األجنبية  االستثمارات عن طريقالوظائف  خاللها

 "؟في الدول المضيفة المباشرة
وسوؼ نحاوؿ بحث ىذا الموضوع مف خالؿ 

 :  العناصر التالية
 األجنبي المباشر االستثمارمفاىيـ حوؿ .1
المباشرة الواردة في األجنبية  االستثماراتواقع .2

 .العالـ
 .نظرة حوؿ مستويات التشغيؿ والبطالة في العالـ.3
األجنبية المباشرة في التشغيؿ  االستثماراتدور .4

 .والتقميص مف البطالة
 :األجنبي المباشر االستثمار مفاهيم حول -1

ىو استثمار يقـو بو "االستثمار األجنبي المباشر 
ة مقيمة في أحد المقيميف في اقتصاد ما في مؤسس

اقتصاد آخر لكي يسيطر أو يمارس نفوذا كبيرا في 
وىذه االستثمارات في حصص . إدارة تمؾ المؤسسة

الممكية وسندات الديف تكتسب أىمية في البمداف 
المتمقية ألنيا توفر تمويال وموارد أخرى، مما يزيد 

وكثيرا ما يشمؿ . مف احتماالت نمو االقتصادات
منفاذ ل ة لمتكنولوجيا، وفرصاالستثمار المباشر نقال

منافع أخرى تعود عمى إضافة إلى إلى األسواؽ، 
االقتصاد المتمقي، وىو عادة ذو طبيعة طويمة 

 (1)."األجؿ
قياـ شركة أو منشأة ما : " ُيعرؼ بأنو كما

باالستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطف 
األـ وذلؾ بيدؼ ممارسة قدر مف التأثير عمى 

 (2)."عمميات تمؾ المشروعات
ويصؼ صندوؽ النقد الدولي االستثمار االجنبي 
بأنو مباشر عندما تكوف نسبة ما يممكو المستثمر مف 

و أ%10سات االعماؿ اسيـ رأسماؿ إحدى مؤس
ف تكوف تمؾ الممكية مرتبطة بالقدرة أأكثر، عمى 

 (3).عمى التأثير في إدارة المؤسسة
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ينزع االستثمار األجنبي المباشر ليأخذ شكميف و 
إلى ( Entry mode)وفقا لصيغة الدخوؿ
: وىما( Host countries)االقتصاديات المضيفة

االستثمار التأسيسي أو ما يطمؽ عميو بػ 
"Greenfield investment " والثانية تتمثؿ في

عمميات االندماج واالستحواذ العابرة 
 Cross-border mergers and)لمحدود

acquisitions .) ةفاالستثمارات األجنبية المباشر 
التأسيسية تشير إلى مشاريع االستثمار التي تتمثؿ 
في إقامة مرافؽ إنتاجية جديدة  مثؿ المكاتب، 

أنيا تشمؿ أيضا حركة كما ...مصانعالبنايات، ال
ممموس خاصة في الخدمات، في الغير رأس الماؿ 

واالستحواذات العابرة لمحدود  حيف أف االندماجات
ئي أو الكمي أو اندماج رأس تنطوي عمى التممؾ الجز 

األصوؿ والخصـو لمؤسسات موجودة في  و الماؿ
دولة ما عف طريؽ الشركات المتعدية الجنسية مف 

 (4).أخرىدوؿ 
ُتعتبر أحد أىـ  واالستثمارات األجنبية المباشرة

صة بالنظر إلى ما تدفقات رؤوس األمواؿ الخا
عمى ( وغير مباشرة)ثار مباشرة آتنطوي عميو مف 

 االستثمارلمدوؿ، كما ُيعتبر  االقتصادياألداء 
 (5).لمعولمة اليامة األجنبي المباشر مف بيف السمات

تختمؼ عف أنواع التدفقات االستثمارات وتمؾ 
الرأسمالية الخاصة األخرى كونيا تستند إلى حد 
كبير عمى الرؤية المستقبمية الطويمة المدى 

تحقيؽ األرباح مف خالؿ  إلمكانيةلممستثمريف 
 (6).أنشطتيـ االقتصادية

وقد اعطى االستثمار األجنبي المباشر دفعة "
ىمة ىامة لمسيرة التكامؿ العالمي مف خالؿ المسا

في ربط أسواؽ رأس الماؿ وأسواؽ العمؿ وزيادة 
نتاجية رأس الماؿ في الدوؿ المضيفة لو . األجور وا 

ومع نشوء شبكة عالمية مف الروابط المتعددة، زادت 

حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات متعددة 
الجنسيات استراتيجيات ذات طابع عالمي متزايد 

عف التخصص لالستفادة مف الوفورات الناجمة 
 (7)."وتوزيع األنشطة

إف سعي مختمؼ دوؿ العالـ سواء كانت متقدمة 
أو نامية نحو استقطاب االستثمارات االجنبية 

لممنافع التي تنطوي عمييا تمؾ  ىو المباشرة إنما
 :ومف تمؾ المنافع. االستثمارات

توفير مصدر متجدد وبشروط جيدة لمحصوؿ .1
لتمويؿ  األجنبية األمواؿرؤوس  أوعمى العمالت 

 ؛برامج وخطط التنمية
في تنمية الممكية الوطنية ورفع مساىمة  اإلسياـ.2

قومي وخمؽ طبقة جديدة القطاع الخاص في الناتج ال
فراد أعماؿ وذلؾ عف طريؽ قياـ مف رجاؿ األ

و أالمجتمع بالمساىمة في مشروعات االستثمار 
لممشروعات  مشروعات جديدة مساندة استحداث
 جنبية؛األرية االستثما

تسييؿ حصوؿ الدوؿ المضيفة عمى التقانة .3
 ؛نواع الصناعاتأالحديثة والمطورة خاصة لبعض 

توفير فرص عمؿ جديدة، فضال عف المساعدة .4
ارد البشرية في الدوؿ المضيفة في تنمية وتدريب المو 

ا تضعو تمؾ الدوؿ مف ف كاف ذلؾ يتوقؼ عمى ما  و 
 ضوابط وشروط؛

المنافسة بيف الشركات المحمية، وما  اءذكإ.5
يصاحب ىذا التنافس مف منافع عديدة تتمثؿ في 

ى تحسيف خفض االحتكار وتحفيز الشركات عم
 نوعية الخدمات والمنتجات؛

سواؽ جديدة لمتصدير، السيما أالمساعدة في فتح .6
فضؿ أف الشركات متعددة الجنسيات لدييا أ

تمتمكو مف  التصدير بماسواؽ ألى إمكانيات لمنفاد اإل
 ميارات تسويقية عالية؛
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سياـ في تحسيف وضعية ميزاف المدفوعات عف اإل.7
طريؽ زيادة فرص التصدير وتقميص الواردات وتدفؽ 

 (8).ألجنبيةا األمواؿرؤوس 
 االستثماروعمى عكس النظرية الكالسيكية في 

األجنبي المباشر التي ترى بأف ىذه األخيرة ىي في 
الفائز بنتيجتيا  ، يكوفنظرىـ مباراة مف طرؼ واحد

ىي الشركات المتعدية الجنسيات التي تستفيد مف 
األجنبية المباشرة وليست  االستثماراتمعظـ منافع 

الدوؿ المضيفة، فإف النظرية الحديثة تقـو عمى 
األجنبي المباشر،  اراالستثمأف كال طرفي  افتراض

لجنسية والدوؿ المضيفة، أي الشركات المتعدية ا
فكؿ واحد منيما . عالقة المصمحة المشتركة اربطيت

و يستفيد مف اآلخر لتحقيؽ ىدؼ أو أيعتمد 
وبالتالي فإف . مجموعة مف األىداؼ المحددة

األجنبي المباشر ىو مباراة ذات طابع  االستثمار
مى الكثير مف خاص يحصؿ فييا كؿ طرؼ ع

العوائد، إال أف حجـ وعدد ونوع العوائد التي يتحصؿ 
عمييا كؿ طرؼ تتوقؼ إلى حد كبير عمى سياسات 

ف أستراتيجيات وممارسات الطرؼ اآلخر بشا  و 
 (9).االستثمار الذي يمثؿ أساس وجوىر العالقة بينيا

 االستثمارويرى أصحاب النظرية الحديثة أف 
المضيفة يساعد في  األجنبي المباشر في الدوؿ

 :تحقيؽ اآلتي
االستغالؿ واالستفادة مف الموارد المادية  -1

 ؛والبشرية المحمية المتاحة والمتوفرة لدى ىذه الدوؿ
بيف  اقتصاديةالمساىمة في خمؽ عالقات  -2

والخدمات داخؿ الدولة المعنية مما  اإلنتاجقطاعات 
 تكامؿ االقتصادي بيا؛يساعد في تحقيؽ ال

جديدة لمتصدير، وبالتالي خمؽ  خمؽ أسواؽ -3
 بدوؿ أخرى أجنبية؛ اقتصاديةالقات وتنمية ع

 تقميؿ الواردات؛ -4

ف ميزاف يترتب عمى المنافع السابقة تحسي -5
 المدفوعات لمدوؿ المضيفة؛

 تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية؛ -6
 ة في تدريب اليد العاممة المحمية؛المساىم -7
تاج نإلنقؿ التقنيات التكنولوجية في مجاالت ا -8

 اإلداريةألنشطة والوظائؼ والتسويؽ وممارسة ا
 وغيرىا؛

أف تحقيؽ التقدـ االقتصادي والسياسي  -9
واالجتماعي في الدوؿ المضيفة يتوقؼ إلى حد كبير 

 (10).(8إلى  1مف ) عمى المنافع السابقة
تـ وضع تصنيفات مختمفة ألنواع االستثمار قد و 

إلى الدوافع والمحفزات التي  استنادااألجنبي المباشر 
وقد أمكف تصنيؼ . تؤدي إلى حدوث االستثمار

أنواع االستثمار األجنبي المباشر وفؽ المحددات 
 :التالية

ييدؼ ىذا النوع مف : البحث عف المصادر -1
الميزة النسبية لمدوؿ وال سيما  استغالؿاالستثمار إلى 

تجات تمؾ الغنية بالمواد األولية كالنفط والغاز والمن
تكمفة  انخفاضفضال عف االستفادة مف . الزراعية

 ؛العمالة أو وجود عمالة ماىرة ومدربة
ييدؼ ىذا النوع مف  :األسواؽالبحث عف  -2

االستثمارات عادة إلى تمبية المتطمبات االستيالكية 
المحمية )في أسواؽ الدوؿ المتمقية لالستثمارات 

تـ تمؾ التي كاف ي وال سيما( والمجاورة أو اإلقميمية
 التصدير إلييا في فترات سابقة؛

يحدث ىذا النوع مف : البحث عف الكفاءة -3
االستثمار فيما بيف الدوؿ المتقدمة واألسواؽ 

وربية أو شماؿ القارة اإلقميمية المتكاممة كالسوؽ األ
 األمريكية؛

يتعمؽ ىذا النوع  :إستراتيجيوالبحث عف أصوؿ  -4
بقياـ الشركات بعمميات تممؾ أو شراكة لخدمة 

 (11)اإلستراتيجيةأىدافيا 
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وبالنظر إلى جممة الفوائد السابقة وغيرىا، تسعى 
 االستثمارمختمؼ الدوؿ المضيفة إلى تحسيف مناخ 

مجمؿ األوضاع " االستثماروُيقصد بمناخ . فييا
ية، قتصادية، االجتماعية، السياسوالظروؼ اإل

المؤسسية والقانونية التي يمكف أف تؤثر عمى قرار 
االستثمار وعمى فرص نجاح المشروع االستثماري 

وتعد ىذه األوضاع . في دولة ما أو قطاع معيف
والظروؼ عناصر متداخمة تؤثر وتتأثر ببعضيا 
البعض، ومعظميا عناصر متغيرة يخمؽ تفاعميا أو 

وتترجـ  تداعييا أوضاعا جديدة بمعطيات مختمفة
محصمتيا كعوامؿ جاذبة أو طاردة لرأس 

 لالستثماروتتمثؿ مظاىر المناخ الجيد (12)."الماؿ
 :األجنبي المباشر فيما يمي

وزيادة دور  االقتصادياتباع سياسات التحرر  .1
 القطاع الخاص وتشجيعو؛

ف االستثمارات عدـ التمييز في المعاممة بي .2
 الوطنية واألجنبية؛

والحوافز المشجعة لالستثمار، سواء تقرير المزايا  .3
في صورة إعفاءات ضريبية أو جمركية أو ما يتصؿ 

دمات الالزمة لممشروع بتسعير المنتجات أو الخ
 االستثماري؛

تسييؿ تممؾ المشروعات االستثمارية لألراضي  .4
والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطيا، وتيسير إقامة 

 فة؛ريف األجانب داخؿ الدولة المضيالمستثم
توافر البنية األساسية والمرافؽ الصالحة مف  .5

وغيرىا، وذلؾ  اتصاؿطرؽ ومواصالت ووسائؿ 
 لتسييؿ مزاولة النشاط االستثماري؛

توافر االستقرار السياسي في الدولة المضيفة،  .6
 حجـ الممارسات الديمقراطية فييا؛ واتساع

التأميف الكامؿ لممشروعات االستثمارية مف  .7
ارية مع تقرير التعويضات المخاطر غير التج

 حالة وقوع ىذه المخاطر؛ المالئمة في

توفير البيئة اإلدارية المالئمة لتسييؿ إجراءات  .8
الموافقة عمى المشروع ومنح تراخيص البناء 
والتشغيؿ والبعد عف الروتيف والمعوقات البيروقراطية 

 لسرعة إتماـ اإلجراءات الحكومية؛ المعرقمة
ات العامة لمدولة خمؽ بيئة طيبة لمسياس .9

المضيفة، األمر الذي يجعؿ المستثمر األجنبي 
يشعر بأف سياسات الدولة المالية والنقدية 

والبعد عف المفاجآت واالقتصادية تتمتع باالستقرار 
 غير المتوقعة؛

توحيد الجية التي يتعامؿ معيا المستثمر، و أف  .10
تكوف مقترحاتو إزاء معوقات االستثمار محؿ اعتبار 

 (13).المسئوليفلدى 
ة الواردة في المباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار  واقع -1

 : العالم
باالستثمارات  (entities) فيفاعمعدة  يقـو

الشركات المتعدية الجنسية، : جنبية المباشرةاأل
والدولية،  الصناديؽ الخاصة، المنظمات االقميمية

وفي حيف يصعب قياس . الحكومات واألفراد
االستثمارات االجنبية المباشرة التي تقـو بيا كؿ مف 

ية واألفراد، فإف الحكومات، المنظمات االقميمية والدول
جنبية المباشرة التي تقـو بيا االستثمارات األ

ساس أالصناديؽ الخاصة ُيمكف قياسيا عمى 
ماج واالستحواذ والتي المعطيات حوؿ صفقات االند

غمب االستثمارات التي تقـو بيا تمؾ أتعتبر 
عمى سبيؿ المثاؿ،  2009ففي سنة  (14).الصناديؽ

بمغت االستثمارات االجنبية المباشرة لتمؾ الصناديؽ 
زعة عمى مميار دوالر مو  129مجتمعة حوالي 
 Private)مواؿ السيمية الخاصة صناديؽ رؤوس األ
equity funds ) مميار دوالر وصناديؽ  106بػ
بػ ( Sovereign wealth funds)الثروة السيادية 

مميار دوالر وبيذا فيي تمثؿ عشر تدفقات  23
االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية، في حيف 
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سنة  %22و 2000سنة  %7قؿ مف أكانت تمثؿ 
وتمعب الشركات المتعدية الجنسية الدور  (15).2007

. جنبية المباشرةتدفقات االستثمارات األالبارز في 
جنبية المباشرة رباع االستثمارات األأفيي تمثؿ ثالثة 

 (16).في العالـ
وبمغ حجـ اإلستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 

مميار  1970بحوالي  2007في العالـ ذروتو سنة 
 2008حادا سنتي  انخفاضاإال أنو شيد . دوالر

 1185مميار دوالر و 1744ليبمغ حوالي  2009و
عمى التوالي وىذا بفعؿ األزمة  رمميار دوال
، 2010وفي سنة . التي ضربت العالـ االقتصادية

شيدت التدفقات الواردة بعض االنتعاش مرتفعة عف 
بذلؾ  ةمميار دوالر مسجم 58بحوالي  2009مستوى 

أنظر الشكؿ .)مميار دوالر 1243مستوى بحوالي 
ر األجنبي المباشر في قطاع وكاف االستثما(.1رقـ 

ي تال اتالخدمات مسؤوال عف معظـ االنخفاض
في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نتيجة  تحدث

 (17).األزمة
واستمرت االقتصاديات المتقدمة في لعب دور 

كما  أكبر متمؽ لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة
ت إلى حيث ارتفع حجـ التدفقا ،1يبينو الشكؿ رقـ 

مميار دوالر سنة  115 ىاتو االقتصاديات مف حوالي
. 2010مميار دوالر سنة  602إلى حوالي  1987
انخفضت في  التدفقات العالميةحصتيا مف إال أف 

في حيف  .%48.4إلى  %84.05نفس الفترة مف 
حجـ  كبيرا في ارتفاعاشيدت االقتصاديات النامية 

مميار دوالر سنة  22حوالي  التدفقات إلييا مف

مميار دوالر سنة  573.5إلى حوالي  1987
، وشيدت حصتيا مف التدفقات العالمية 2010
إلى  %15.95في نفس الفترة مف  ارتفاعا
وىي نسبة قريبة إلى حصة االقتصاديات  46.12%
أما االقتصاديات في مرحمة االنتقاؿ فقد . المتقدمة

األجنبية المباشرة  شيدت التدفقات مف االستثمارات
مالييف دوالر  7الواردة إلييا ىي األخرى ارتفاعا مف 

مميار دوالر سنة  68إلى حوالي  1987فقط سنة 
، وارتفعت حصتيا مف التدفقات العالمية في 2010

 .%5.48إلى  %0.01نفس الفترة مف 
األجنبية  االستثماراتوبالرغـ مف زيادة حجـ 
لنامية، إال أف حقيقية المباشرة الواردة إلى الدوؿ ا

بصورة كبيرة بيف  متباينااألمر أف ىناؾ توزيعا 
فإفريقيا . المناطؽ والدوؿ التي تنتمي إلى تمؾ الفئة

 االستثماراتحجـ تدفقات  ارتفاعبتعدد دوليا ورغـ 
مميوف دوالر سنة  2845األجنبية المباشرة إلييا مف 

، إال 2010مميوف دوالر سنة  55040إلى  1990
األجنبية  االستثماراتأف نصيبيا مف تدفقات 
 في تمؾ السنة%9.6المباشرة الواردة إلييا ُيمثؿ فقط 

في حيف أف . مف مجموع التدفقات إلى الدوؿ النامية
مميوف  105735 استقطبتالصيف لوحدىا والتي 

 %18.43، أي أف حصتيا تبمغ 2010دوالر سنة 
 االستثماراتمف إجمالي التدفقات الواردة مف 

كما أف حصة . األجنبية المباشرة إلى الدوؿ النامية
في نفس %8.45البرازيؿ مف تمؾ التدفقات بمغت 

 .أدناه 2وىذا ما يوضحو الشكؿ رقـ  السنة
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 http://stats.unctad.org(03/04/2012):من إعداد الباحث إستنادا إلى المعطيات من 

 
Source: Prepared by the author. Based on: UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS 2011, (http://www.unctad.org) (24/06/2012) 

ف حاولنا معرفة التوزيع القطاعي  لالستثمارات وا 
وحسب ما جاء في الشكؿ  ةاألجنبية المباشرة الوارد

 عرفت إلى القطاع األوؿفإف التدفقات  ،أدناه 3رقـ 
 361مف  2009مقارنة بسنة  2010سنة  انخفاضا

وىو ما ينطبؽ . مميار دوالر 254مميار دوالر إلى 

أيضا عمى قطاع الخدمات الذي انخفض بدوره في 
مميار  338مميار دوالر إلى  392نفس الفترة مف 

في حيف شيد القطاع الصناعي ارتفاعًا في . دوالر
مميار  554مميار دوالر إلى  449نفس الفترة مف 

 .والرد

Source: UNCTAD: World investment report 2011: NON-EQUITY MODES OF INTERNATIONAL RODUCTION AND 

DEVELOPMENT, United Nations, New York and Geneva, 2011, P.9. (www.unctad.org) 

 

 

http://stats.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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ولقد بمغت تدابير سياسات االستثمار المبمغ 
في مجاؿ تحرير وترويج  2010عنيا سنة 

مف مجموع  %67,79االستثمارات األجنبية المباشرة 
 74 إجراء قامت بيا 149اإلجراءات التي بمغت 
وكاف ذلؾ الحاؿ . إجراء 101دولة عبر العالـ، أي 

في آسيا بصورة خاصة حيث أف عدد مرتفع نسبيا 
مف اإلجراءات خففت مف شروط دخوؿ وعمؿ 

واعتمدت حكومات في . االستثمار األجنبي المباشر
وشممت . أفريقيا وآسيا معظـ تدابير الترويج والتيسير

وؿ االستثمارات ىذه التدابير عمى ترشيد إجراءات قب
وافتتاح مناطؽ اقتصادية خاصة جديدة أو التوسع 

 وبمغت. في المناطؽ االقتصادية الخاصة القائمة
تدابير الموائح التنظيمية والقيود المتصمة باالستثمار 

مف مجموع اإلجراءات  %32.2إجراء أي  48
، (إجراء 31) 2009إجراء عف سنة  17مرتفعة بػ 

د مثؿ ىذه اإلجراءات وىو ما يظير تواصؿ صعو 
(. أدناه 4أنظر الشكؿ رقـ ) 2003منذ سنة 

يدية في اآلونة األخيرة بصورة يوُأتخدت التدابير التق
رئيسية في صناعات وقطاعات قميمة، وخاصة 
الصناعات المرتكزة عمى الموارد الطبيعية والخدمات 

عمى مر  ولقد أدى تراكـ التدابير التقييدية. المالية
تجاىيا نحو  وبشكؿ  االرتفاعالسنوات الماضية وا 

مستمر، باإلضافة إلى إتباع إجراءات أكثر صرامة 
لمنظر في طمبات دخوؿ االستثمار األجنبي المباشر، 

 (18).إلى زيادة خطر الحمائية االستثمارية

 

 
 .في الممحق 1رقم الجدول من إعداد الباحث عمى أساس : المصدر

نظرة حول مستويات التشغيل والبطالة في  -2
 العالم

العالمية وقع قاس  االقتصاديةلقد كاف لألزمة 
فمعدؿ البطالة في  ،عمى مستويات التوظيؼ والبطالة

 170.7بػ  2007سنة  %5.5العالـ ارتفع مف 
بػ  %5.6إلى ( األزمةي قبؿ أ)مميوف عاطؿ 

مميوف  197.7بػ  %6.2مميوف عاطؿ و 176.4

عمى التوالي،  2009و 2008عاطؿ سنتي االزمة 
مميوف  197.2بػ  %6وبمغ ىذا المعدؿ حوالي 

 والشكؿ 1رقـ أنظر الجدوؿ. )2011عاطؿ سنة 
وُتظير األرقاـ بوضوح التأثير الواضح (. أدناه 5رقـ 

رتفع إفمقد . مى البطالةوالعميؽ لالزمة اإلقتصادية ع
 27بػ  2009-2007عدد العاطميف خالؿ الفترة 

 . مميوف عاطؿ عف العمؿ



 4102جوان   - 83عدد                                                        االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  

29 
 

 (%)معدالت البطالة في العالم والمناطق : 1الجدول رقم 

20 السنة
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 
 6.0 6.1 6.2 5.6 5.5 العالم

 8.5 8.8 8.3 6.1 5.8 المتطورة واالتحاد األوربي االقتصاديات
بخالف )وسط وجنوب شرق أوربا 

 8.6 9.5 10.2 8.4 8.4 ورابطة الدول المستقمة( االتحاد األوربي

 4.1 4.1 4.3 4.2 3.8 شرق أسيا
 4.7 4.8 5.2 5.3 5.5 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادئ

 3.8 3.9 3.9 3.7 3.8 جنوب أسيا
 7.2 7.2 7.7 6.6 7.0 الالتينية والكاريبي أمريكا

 10.2 9.9 10.1 10.4 10.3 الشرق األوسط
 10.9 9.6 9.6 9.6 10.1 شمال إفريقيا

 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 إفريقيا جنوب الصحراء
Source :ILO : Tendances mondiales de l’emploi 2012 :Prévenir une 

aggravation de la crise de l’emploi, Bureau international du Travail • Genève. (www.ilo.org) 

 تقديرات أولية*

واستمر عدد العماؿ في االزدياد بالرغـ مف 
فبعد زيادة . التباطؤ الذي شيدتو في السنوات األخيرة

مميوف عامؿ كؿ  52وسطة لمعمالة العالمية بػ مت
إلى  2004سنة خالؿ السنوات األربعة الممتدة مف 

، تباطأ نمو الوظائؼ بصورة كبيرة ليصؿ إلى 2007
مميوف خالؿ سنوات األزمة ممتدة مف  33متوسط 
ىذا الرقـ  انخفض، 2008ففي . 2011إلى 2008

مميوف  14.2: إلى أدنى مستوى لـ ُيسجؿ مف قبؿ
، 2009وفي سنة (. 1991مع تقديرات منذ )فقط 
مميوف عامؿ،  38.1عدد العماؿ في العالـ بػ  ازداد

بػ  انكماشاوىي سنة شيد فييا االقتصاد العالمي 
ورغـ تعافي النمو االقتصادي العالمي في . 0.7%
لـ يزدد عدد العمالة ، %5.1، الذي بمغ 2010سنة 

مميوف فرد، وىو مستوى مازاؿ أقؿ  37.5إال بػ 
، 2011وفي سنة . تجاه ما قبؿ األزمةإبكثير مف 

تعافى نمو التوظيؼ نوعا ما، لكف حتى اآلف، ليس 

ىناؾ تسارع جديد في خمؽ الوظائؼ مف أجؿ العودة 
 (19).إلى المستويات التي تـ بموغيا قبؿ األزمة

قتصاديات المتطورة واالتحاد وكانت منطقة اال
فمعدؿ . مف األزمة األوربي أكبر المناطؽ تضرراً 

ارتفع مف  ،1، كما يبينو الجدوؿ رقـ البطالة فييا
سنتي  %8.3ثـ  %6.1إلى  2007سنة  5.8%

المعدؿ  شيدكما. عمى التوالي 2009و 2008
 ،2، كما يبينو الجدوؿ رقـ السنوي لنمو التوظيؼ

نقطة مئوية في الفترة  3.7 بػ اً حاد اً انخفاض
وبالرغـ . %2.2-إلى  %1.5مف  2007-2009
عالف انتياء حالة الركود في الواليات المتحدة إمف 

وتحقيؽ  ،(20)2009األمريكية في يونيو مف سنة 
معدؿ نمو في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بػ 

 ،(21)2010في االقتصاديات المتقدمة سنة  3.1%
ستمر في االرتفاع في ىذه السنة إفإف معدؿ البطالة 

ستمرار النمو السمبي لمتوظيؼ بػ إ، مع %8.8إلى 
نخفاض طفيؼ في معدؿ البطالة بػ إمع  0.2%-

http://www.ilo.org/
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رتفاع معدؿ النمو ا  ، و 2011نقطة مئوية سنة  0.3
بالرغـ مف أنيا تبقى  %0.8السنوي لمتوظيؼ إلى 

عاله والجدوؿ أ 1أنظر الجدوؿ رقـ ) تقديرات أولية
 .  (أدناه 2رقـ 

منطقة وسط وجنوب شرؽ أوربا  واحتمت
ورابطة الدوؿ المستقمة ( بخالؼ االتحاد األوربي)

المرتبة الثانية مف حيث ارتفاع مستويات البطالة 
-2007نقطة مئوية في الفترة  1.8فييا، بارتفاع بػ 

مع تراجعو في . %10.2ليصؿ إلى . 2009
 2010في %8.6و %9.5السنوات الالحقة إلى 

كما أف معدؿ التوظيؼ . عمى التوالي 2011و
في سنتي %1.2-إلى  %2.1مف  انخفضالسنوي 
مع انتعاشو إلى . عمى التوالي 2009و 2007
 عمى التوالي 2011و 2010سنة %1.7و 1.5%

 .(أدناه 2أعاله والجدوؿ رقـ  1أنظر الجدوؿ رقـ )
وبالنسبة لممناطؽ األخرى، فمقد شيدت ىي 

-2007في معدالت البطالة في الفترة  ارتفاعاأيضا 
جنوب شرؽ أسيا والمحيط " ، ماعدا منطقتي2009
في  انخفاضاشيدتا  المتيف" شماؿ إفريقيا"و" اليادئ

معدؿ البطالة ، مع أف االولى ارتفع فييا المعدؿ بػ 
 .2007 عف سنة 2008نقطة مئوية في سنة  0.1

وشيدت معدالت البطالة في ىذه المناطؽ سنة 
، ماعدا 2009مقارنة بسنة  انخفاضا 2010

فريقيا جنوب الصحراء   المتيفمنطقتي شماؿ إفريقيا وا 
أنظر ) في معدالت البطالة فييما استقراراعرفتا 

 .(أعاله 1الجدوؿ رقـ 
يات المتقدمة واالتحاد االقتصاد"وبخالؼ منطقة 

بخالؼ )وسط وجنوب شرؽ أوربا "ومنطقة  األوربي
، فإف جميع "ورابطة الدوؿ المستقمة( االتحاد األوربي

المناطؽ األخرى شيدت معدالت سنوية موجبة 
لمتوظيؼ بالرغـ مف تسجيؿ انخفاض في الفترة 

، ماعدا بالنسبة لمنطقة الشرؽ 2007-2009
نقطة  0.1المعدؿ بحوالي األوسط الذي ارتفع فييا 

مئوية، بالرغـ مف تسجيمو انخفاضا حادا سنة 
. 2007نقطة مئوية عف سنة  2.2بػ  2008

موجبة وشيدت ىذه المناطؽ نسب نمو سنوية 
أنظر الجدوؿ رقـ ) 2011و 2010لمتوظيؼ سنتي 

(.أدناه 2

 
Source : Préparé par l’auteur à partir de : ILO : Tendances mondiales de l’emploi 2012 : Prévenir une aggravation de la crise de 

l’emploi, Bureau international du Travail • Genève, P.101. (www.ilo.org) 

 .فهي تقديرات أولية 2011بالنسبة ألرقام سنة 

 

http://www.ilo.org/
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 (%)في العالم والمناطق  لمتوظيفالنمو السنوي : 2الجدول رقم 

20 السنة
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

*
 

 1,6 1,3 0,5 1,1 1,7 العالم

 0,8 0,2- 2,2- 0,6 1,5 االقتصاديات المتطورة واالتحاد األوربي
ورابطة ( بخالف االتحاد األوربي)وسط وجنوب شرق أوربا 

 1,7 1,5 1,2- 1,2 2,1 الدول المستقمة

 0,8 0,9 0,7 0,1 1,2 شرق أسيا

 1,8 2,2 1,7 2,0 2,4 جنوب شرق أسيا والمحبط الهادئ

 2,1 0,7 0,6 0,8 1,1 جنوب أسيا

 1,9 2,8 0,7 2,4 2,4 أمريكا الالتينية والكاريبي

 3,1 3,8 4,0 1,7 3,9 الشرق األوسط

 0,8 2,2 2,2 2,9 3,7 شمال إفريقيا
 2,9 2,7 2,7 3,0 3,0 إفريقيا جنوب الصحراء

Source : Préparée par l’auteur à partir de  ILO : Tendances mondiales de l’emploi 2012 : Prévenir une aggravation de la crise de 

l’emploi, Bureau international du Travail • Genève, P.103. (www.ilo.org) 

 ليةتقديرات أو : 2011بالنسبة لسنة 

األجنبية المباشرة في  االستثماراتدور  -2
 التشغيل والتقميص من البطالة

األجنبية المباشرة في  االستثماراتدت زيادة ألقد 
السنوات األخيرة إلى زيادة العمالة في الفروع 

عدد العماؿ ف(22).األجنبية لمشركات المتعدية الجنسية
 بمغ الفروع األجنبية لمشركات المتعدية الجنسية في

عمى  2008في سنة مميوف عامؿ  64.5حوالي 

المستوى العالمي، في حيف كاف ىذا المستوى حوالي 
أنظر الجدوؿ .)1990مميوف عامؿ سنة  21.5

. مميوف عامؿ 43أي بارتفاع ُيقدر بػ (. أدناه 3رقـ
الفروع في ( employees)وُيقدر عدد المستخدميف  

جنبية في الدوؿ النامية والدوؿ في مرحمة االنتقاؿ األ
جنبية في العالـ سنة مف جميع الفروع األ 53%

2007.(23) 
 (2008-1990)بما فيها العمالة بعض مؤشرات الفروع األجنبية لمشركات المتعدية الجنسية : 3الجدول رقم

20
08

سط 
متو

 
20

05
-

20
07

 

19
90

 

 السنة

 (مميون دوالر) مبيعات الفروع األجنبية 5105 21293 33300

 (مميون دوالر) لمفروع األجنبية( الناتج)القيمة المضافة  1019 3570 6216

 (مميون دوالر) األصول الكمية لمفروع األجنبية 4602 43324 64423

 (دوالر مميون) صادرات الفروع األجنبية 1498 5003 6599

 (باألالف)العمالة في الفروع األجنبية  21470 55001 64484
Source: UNCTAD: World investment report 2011: NON-EQUITY MODES OF INTERNATIONAL PRODUCTION AND 

DEVELOPMENT, data extracted from table I.5., P.24.(www.unctad.org) 

For notes, see the source 

http://www.ilo.org/
http://www.unctad.org/
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والتقميص مف البطالة،  ُيعتبر خمؽ الوظائؼو 
 بدوف شؾ، أحد أىـ األىداؼ التي تسعى الدوؿ

إلى تحقيقيا مف  سواء المتقدمة أو النامية المضيفة
األجنبية  استقطاب االستثماراتخالؿ التنافس عمى 

فقياـ الشركات المتعدية الجنسية . إلييا المباشرة
في الدوؿ المضيفة مف شأنو أف يساىـ  باالستثمار

بقدر ما في خمؽ مناصب عمؿ جديدة في تمؾ 
مف  التشغيؿ مستويات ومعدالتوبالتالي زيادة  الدوؿ

خالؿ عدة قنوات سواء كانت قنوات مباشرة أو غير 
الوقت ُيمكف أف ُتسيـ في  مباشرة، إال أنيا في نفس
مستويات وبالتالي زيادة  فقداف مناصب عمؿ

عدد مف القنوات مف خالؿ  معدالت البطالةو 
 .مباشرةالغير المباشرة و 

األجنبية المباشرة ودورها في الرفع  االستثمارات -أ 
 من مستويات التشغيل

أف  الواردة ستثمارات األجنبية المباشرةُيمكف لال
عمؿ سواء بطريقة مباشرة تسيـ في خمؽ مناصب 

 :مف خالؿ عدة قنواتأو غير مباشرة 
المضيؼ تحت نمط  االقتصادالدخوؿ إلى  -1

كما تناولنا  :(Greenfield investment)تأسيسي
والذي  االستثمارسابقًا في تعريؼ ىذا النمط مف 

 ينطوي عمى خمؽ طاقات إنتاجية جديدة، فإف ىذا
سوؼ يؤدي إلى خمؽ مناصب  ستثماراالالنمط مف 

جنبية في الشركات األ مباشرةبطريقة  عمؿ
 .المستثمرة

ُيمكف لمشركات المتعدية الجنسية أف تقـو بخمؽ  -2
الوظائؼ بطريقة غير مباشرة وىذا عف طريؽ 
الروابط مع مؤسسات في الدوؿ األـ والدوؿ 

وتتمثؿ تمؾ الروابط في روابط خمفية  (24).المضيفة
عف  تكوف فالروابط الخمفية، مثال. أمامية وأخرى

المكونات  و األجزاء و طريؽ شراء المواد الخاـ
والخدمات مف المتعاقديف مف الباطف والمورديف 

الخارجييف، تعتبر مف بيف القنوات الرئيسية التي مف 
خالليا ُيمكف لمشركات المتعدية الجنسية أف تساىـ 

ه اآلثار في في خمؽ العمالة، ولقد نمت أىمية ىذ
السنوات األخيرة عقب االتجاه نحوى تقسيـ أعمؽ 
لمعمؿ وانخفاض درجة التكامؿ العمودي التي تحدث 
داخؿ الشركات الكبرى، حيث أف ىذه الشركات تركز 

صغر مف سمسمة القيمة المضافة، معتمدة أعمى جزء 
بشكؿ متزايد، ألسباب تتعمؽ بالتكنولوجيا والمرونة، 

لباطف الوطني والدولي، وبالتالي عمى التعاقد مف ا
 (externalized)فإف العمالة كذلؾ يتـ توريدىا 

أما الروابط األمامية، مثؿ الروابط بيف . تدريجيا
الشركات المتعدية الجنسية وموزعي إنتاجيا، فيمكنيا 
المساىمة في خمؽ مناصب العمؿ، لكف ليس بنفس 

 (25).قدر ما تفعمو الروابط الخمفية
خمؽ مناصب العمؿ، بشكؿ غير مباشر، عف  -3

دخوؿ، وبالتالي مزيد مطريؽ اإلضافة إلى الناتج وال
 (26).االستثماراتمف 

ُيمكف لمشركات المتعدية الجنسية، مف خالؿ  -4
المساىمة أكثر  كثيفة العمؿ أساليب إنتاجية استخداـ

 االقتصادياتفي زيادة مستويات التشغيؿ في 
أساليب إنتاجية كثيفة منو مف إستخداـ  المضيفة

 . رأس الماؿ
كما أف توجو الشركات المتعدية الجنسية نحو  -5

في الدوؿ المضيفة مف أجؿ التصدير  االستثمار
سوؼ ينتج عنو طمب لميد العاممة لمقياـ بالعممية 

ُينجح مف ىذه العممية أكثر وبالتالي  ومما. اإلنتاجية
زيادة حجـ التشغيؿ ىو ما إذا كانت تمؾ الشركات 
تتحكـ بنسبة ىامة في السوؽ الدولي لما تنتجو في 

العممية  استمرارالدوؿ المضيفة وبالتالي ضماف 
وبالتالي زيادة الطمب عمى اليد  وتوسعيااإلنتاجية 

 .العاممة
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حصائؿ ُيمكف لمدوؿ المضيفة مف خالؿ  -6
الضرائب التي ُتحصميا مف الشركات المتعدية 
الجنسية المستثمرة فييا مف التوسع في التشغيؿ في 

في البنية  االستثمارالمرافؽ العامة ومف زيادة حجـ 
التحتية وربما إقامة وحدات إنتاجية وخدمية وىو ما 

 .ُيسيـ في زيادة حجـ التشغيؿ والتقميص مف البطالة
 األجنبية المباشرة والبطالة االستثمارات -ب 

مف ناحية أخرى، ُيمكف لمشركات األجنبية، 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أف تتسبب في فقداف 
مناصب العمؿ وزيادة البطالة مف خالؿ عدد مف 

 :القنوات
المضيؼ عف طريؽ  االقتصادالدخوؿ إلى  .1

أف  ، مف ناحية،حيث ُيمكف واالستحواذاالندماج 

يؤدي ىذا إلى تخمص معتبر مف قوة العمؿ في 
الشركات المستحوذ عمييا عندما ُيعاد ىيكمة 
نشاطاتيا تماشيا مع األىداؼ التي تقـو عمييا 

 االستحواذفعممية  (27).اإلستحواذات و اإلندماجات
تنطوي كذلؾ عمى تحويؿ مسؤولية الموظفيف 

لؾ الموجوديف والذيف ُيمكف تسريحيـ مف طرؼ الما
ف يكوف سبب تمؾ أومف المحتمؿ . جديد بعد ذلؾال

الترشيد : سباب رئيسيةأإلى ثالثة  عائدا التسريحات
، تعزيز (Duplication)والقضاء عمى التكرار 

( خاصة في المؤسسات المخوصصة)الكفاءة 
 4أنظر الجدوؿ رقـ) (28).وتخفيض الطاقة الفائضة

 (.حوؿ بعض األمثمة أدناه

 تسريح العمالة في بعض صفقات االندماج واالستحواذ: 4الجدول رقم 
 صفقة االندماج واالستحواذ الصناعة سنة الصفقات عدد مناصب العمل المفقودة

 Astra-Zeneca المستحضرات الصيدالنية 1998 6000

 BMW-Rover السيارات 1994 3000*

-British Petroleum البتروؿ 1998 6000

Amoco 

-Hoechst-Rhône المستحضرات الصيدالنية 1998 10000

Poulenc 
Source: UNCTAD: World investment report1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development table, Extracted 

from table III.20, P.103.(www.unctad.org) 

 .1999مخطط لها في *

مف ناحية أخرى فاف عمميات االندماج "
واالستحواذ مف شانيا أف تشكؿ تيديدا لمشركات 
المحمية في حالة ضعؼ القدرات التنافسية لتمؾ 

ىيكمة تمؾ إلى إعادة الشركات مما يؤدي بدوره إما 
مف المحتمؿ، أف ينجر عنو مف   الشركات وما

، أو القياـ بإشيار اإلفالس لمعماؿتسريح جزئي 
 (29)."كمي لمعماؿالتسريح الواإلغالؽ النيائي و 

الشركات والمصارؼ تشكؿ وظاىرة اندماج 
برز سمات عولمة االقتصاد، وظاىرة أواحدة مف 

ركز رأس االندماج واالبتالع ىي التعبير العممي لت
الماؿ واإلنتاج في ظروؼ الرأسمالية المعاصرة، 
وجرى استخداـ ىذه الطريقة في السنوات األخيرة في 

تعزيز القدرات التنافسية لمصناعة في أوربا والواليات 
المتحدة األمريكية وحتى في البعض مف الدوؿ 

ورغـ أف ىذه الظاىرة تؤدي إلى تخفيض (30).النامية
اعفة األرباح وتعزيز القدرات تكاليؼ اإلنتاج ومض

التنافسية لمشركات الكبيرة مف جية، إال أنيا تفضي 
إلى تدمير فرص العمؿ واإللغاء المنيجي لميد 

 (31).العاممة مف جية أخرى
الدفع بالشركات المنافسة المحمية إلى التخمص  .2

مف الموظفيف إما عف طريؽ تخفيض إنتاج الشركات 
في السوؽ أو بسبب المحمية بسبب تناقص حصتيـ 

عف  لمحمية لزيادة الكفاءة والتنافسجيود الشركات ا
 (32).طريؽ التقميص مف قوة العمؿ لدييـ

http://www.unctad.org/
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فنوف اإلنتاج كثيفة  استخداـالتوسع في  .3
لطمب عمى األيدي التكنولوجيا وىو ما ُيقمؿ مف ا

ماىرة، لكنو في نفس الوقت الغير العاممة، خاصة 
مى اليد العاممة الماىرة إلى زيادة الطمب عربما يؤدي 

 االعاممة عمى التكنولوجيات المتقدمة التي تستخدمي
 .الشركات األجنبية
األجنبية المباشرة عمى  االستثماراتويختمؼ أثر 

فبصفة . العمالة حسب المنطقة وحسب الصناعة
عامة، مناصب العمؿ التي يتـ خمقيا عف طريؽ 

 ياألجنبية المباشرة ى االستثماراتمبمغ معطى مف 
في  اأكبر في االقتصاديات النامية واالنتقالية مني

أكبر في قطاع التصنيع  االدوؿ المتطورة، كما أني
وُيعتبر خمؽ مناصب  (33).منو في القطاعات األخرى

العمؿ في القطاع األولي، بما فيو صناعة التعديف 
، ىو (mining and oilindustry)والبتروؿ 
ومناصب العمؿ التي يتـ خمقيا مف (34).األصغر
األجنبية المباشرة في الخدمات،  االستثماراتطرؼ 

إذا ما قيست بالدوالرات المستثمرة ىي أقؿ منيا في 
العمالة في الفروع  ، إضافة إلى أفقطاع التصنيع

ز بكونيا أكثر األجنبية في مجاؿ الخدمات تتمي
 في قطاع عمؿت تيال تمؾمف  راتدريبا وأحسف أج

ومرة أخرى، تنشأ ىذه االختالفات في . التصنيع
المقاـ األوؿ بسبب الطبيعة القائمة بذاتيا لمعظـ 
الفروع األجنبية في مجاؿ الخدمات وعدـ قدرة 
الشركات المتعدية الجنسية عمى فصؿ النشاطات 
الكثيفة العمؿ والقياـ بيا في الدوؿ التي تتميز 

 االستثماراتادة مع زي أنوإال . بتكاليؼ أدنى لمعمالة
األجنبية المباشرة في الخدمات الموجية لمتصدير، 

كما أف . فإف احتماالت خمؽ فرص عمؿ تتزايد
األجنبية المباشرة في مجاؿ الخدمات  االستثمارات

ُيمكف أف تسبب في إنشاء مناصب العمؿ بطريقة 
غير مباشرة مف خالؿ دعـ اإلنتاج في الصناعات 

ؿ اإلنتاج مما يسمح بخمؽ العاممة أعمى وأسفؿ سالس
 (35).فرص عمؿ في تمؾ الصناعات

، تمعب عمميات تدويؿ نشاطات إضافة إلى ذلؾ
البحوث والتطوير دورا في خمؽ مناصب العمؿ في 

المتعدية الجنسية عف فالشركات . الدوؿ المضيفة
طريؽ إنشاء وحدات لمبحوث والتطوير في الدوؿ 

أف تؤثر عمى مستويات التشغيؿ مف ُيمكف المضيفة 
 : خالؿ قناتيف رئيسيتيف

التوظيف المباشر في وحداتها لمبحوث 
سيـ إقامة وحدات لمبحوث تيمكف أف : والتطوير

والتطوير مف طرؼ الشركات العالمية في الدوؿ 
. الُمضيفة في توظيؼ يد عاممة خاصة المؤىمة منيا

توظؼ  "موتورال"فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف شركة 
مركزا لمبحوث والتطوير التي  15شخص في  1300

وكذا الحاؿ أيضا مع شركة نوكيا . تممكيا في الصيف
مراكز وشركة  5شخص في  800التي توظؼ

مراكز  9شخص في  700التي توظؼ " ايركسوف"
 ( أدناه -5-انظر الجدوؿ رقـ)

 
 



 4102جوان   - 83عدد                                                        االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  

35 
 

 (Mobile Telecommunication)المتنقمة  مراكز البحوث والتطوير لبعض الشركات العالمية في االتصاالتعدد : 5الجدول رقم 
 (2004)وعدد الموظفين في الصين 

 عدد الموظفين في البحث والتطوير عدد مراكز البحث والتطوير الشركة

 15 1300 (Motorola)موتورال

 5 800 (Nokia)نوكيا 
 9 700 (Ericsson)ايريكسون

Source: UNCTAD: World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, United 

Nations, New York and Geneva, 2005., extracted from Box table VI.8.1,P.196. (www.unctad.org) 

 
في بعض الدوؿ النامية،  :هجرة األدمغة العكسية

كاف لظيور فرص عمؿ جديدة في الفروع األجنبية 
والشركات المحمية التي تؤدي أعماؿ تعاقدية في )

ميداف البحوث والتطوير لصالح الشركات المتعدية 
". اليجرة العكسية لألدمغة"إسياـ في ( الجنسية

فالكثير مف العمماء، الميندسيف والمنظميف 
(Entrepreneurs)  والذيف انتقموا إلى الخارج لمعمؿ

في الجامعات، مؤسسات البحوث والتطوير ومخابر 
الشركات المتعدية الجنسية يعودوف إلى أوطانيـ في 

فمقد عانت (36).مثؿ تمؾ الدوؿ مثؿ الصيف واليند
ة إلى وؤ ة الكفنامية مف ىجرة اليد العاممالدوؿ ال

الدوؿ المتقدمة، فيذه األخيرة تسعى إلى تفريغ الدوؿ 
النامية مف إطاراتيا وكفاءاتيا العممية مستغمة في 
ذلؾ افتقار تمؾ الدوؿ لإلمكانيات الالزمة لمبحث 
العممي وعدـ قدرتيا عمى االىتماـ بيذا البحث 

وىنا . وبالتالي عدـ االىتماـ بالموارد البشرية المؤىمة
مف أىمية تدويؿ نشاطات البحوث والتطوير مف تك

 :خالؿ
 دفع الكفاءات العممية إلى العودة إلى أوطانيا؛ -
 .الحد مف ىجرة الكفاءات العممية الجديدة -
 

 :ةـخاتم
حوؿ أىمية تدفقات  ؼال ُيمكف االختال

المباشرة بالنسبة لمدوؿ  األجنبية االستثمارات

 الجزئيالمضيفة سواء عمى المستوى الكمي أو 
وخاصة بالنسبة لمدوؿ النامية التي تفتقر إلى رؤوس 
األمواؿ عمى المستوى المحمي لمقياـ بالعمميات 

وىو ما ينعكس  ،، خاصة الصناعية منيااالستثمارية
مف دوف شؾ عمى مستويات التشغيؿ التي تعرؼ 

في مستويات  افي مثؿ ىذه الظروؼ وارتفاع اشح
ية المباشرة تسيـ بشكؿ فاإلستثمارات األجنبػ، البطالة

ىاـ، مف خالؿ عدة قنوات في زيادة مستويات 
التشغيؿ في الدوؿ المضيفة، كما أنيا تسيـ في 
إلغاء الوظائؼ وزيادة مستويات البطالة مف خالؿ 

وُيعتبر حجـ التشغيؿ . عدد مف القنوات األخرى
 االنعكاسنوع الصافي لتمؾ اإلستثمارات مؤشرا عمى 

 حجـ عمى االستثماراتلتمؾ  (اسمبيأو  ا كافإيجابي)
 .التشغيؿ والبطالة في الدولة المضيفة

بزيادة  مف دوف شؾ واقع الدوؿ النامية يوحي إف
صافية في مستويات التشغيؿ فييا بالنظر إلى شح 

. وضعؼ بنيتيا الصناعية المحمية االستثمارات
فالدوؿ المضيفة، وخاصة النامية، ومنيا الجزائر، 

 االستثماراتأكثر مف منافع  االستفادةُيمكنيا 
مف خالؿ توفير مناخ  الواردة األجنبية المباشرة

لممنافسة عمى  ا قتصادييا و اسياس  الئـم استثماري
كما عمييا أف ترفع . االستثماراتمثؿ تمؾ  استقطاب

 احتياجاتمف جودة التعميـ والتكويف بالنظر إلى 
ؤىمة لمعمؿ عمى ف األجانب لميد العاممة الميالمستثمر 

http://www.unctad.org/
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ذلؾ أف  ،التكنولوجيات المتقدمة التي تستخدميا
ارتفاعًا كبيرا  ىذه الدوؿ تشيد مستويات البطالة في

 االستثماراتنتيجة ضعؼ البنية اإلنتاجية فييا وقمة 
كما أف أغمب أو كؿ الدوؿ النامية تعتمد . المحمية

في مداخيميا عمى عوائد تصدير مادة أولية أو منتج 
كما ىو . د قميؿ جدًا مف المواد أو المنتجاتأو عد

الحاؿ في الجزائر التي تعتمد في تمويؿ حاجياتيا 
وبالرغـ مف الحاجة  .عمى عائدات المحروقات

األجنبية المباشرة لمقياـ  االستثماراتالممحة إلى 

وبالتالي الرفع مف مستويات  االستثماربعمميات 
يعني عدـ  التشغيؿ والتقميص مف البطالة، فيذا ال

المحمية والتي ُتعتبر األكثر  االىتماـ باالستثمارات
 األجنبية المباشرة االستثماراتضمانًا واستقراًر مف 

خروجيا إلى الدوؿ األخرى واردًا  احتماؿوالتي يبقى 
ومف  .في ظؿ البحث الدائـ عف ما يعظـ أرباحيا

ىنا، عمى الدوؿ المضيفة أف تراعي أىمية 
أف  المحمية، خاصة الخاصة منيا و االستثمارات

 .توفر ليا جميع سبؿ النجاح
 :المالحق

 2010-1992التغييرات التنظيمية الوطنية : 1رقم  الجدول

 
Source: UNCTAD: World investment report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, United Nations, New York and Geneva, 

2010, table III.1, P.77. (www.unctad.org) 

 :من 2010معطيات سنة 

UNCTAD: World investment report 2011: NON-EQUITY MODES OF INTERNATIONAL PRODUCTION AND 

DEVELOPMENT, table III.1, P.94 (www.unctad.org) 

 .بحساب النسب المئويةقام الباحث 

 

 عدد ونسبة التغييرات التنظيمية

 السنة عدد الدول التي أحدثت تغيرات
 الكمية ترويجية/تدابير تحريرية )%(النسبة  قيود/لوائح تنظيمية )%(النسبة 

0 0 100 77 77 43 1992 
1 1 99 99 100 56 1993 

1,82 2 98,18 108 110 49 1994 
5,36 6 94,64 106 112 63 1995 
14 16 85,96 98 114 66 1996 

10,7 16 89,33 134 150 76 1997 
6,21 9 93,79 136 145 60 1998 
6,47 9 93,53 130 139 65 1999 

2 3 98 147 150 70 2000 
6,76 14 93,24 193 207 71 2001 
4,88 12 95,12 234 246 72 2002 
9,92 24 90,08 218 242 82 2003 
13,3 36 86,67 234 270 103 2004 
20,2 41 79,8 162 203 92 2005 
19,8 35 80,23 142 177 91 2006 
24,5 24 75,51 74 98 58 2007 
21,7 23 78,3 83 106 54 2008 
30,4 31 69,61 71 102 50 2009 
32,2 48 67,79 101 149 74 2010 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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 واقع مالي متميز : البنوك اإلسالمية
 عيساوي  ليمــى

 عموم التسييـركمية العموم االقتصادية  و 
 عنابـة -باجي مختارجامعـة 

 
 

 
  ممخـص
 استثماريةو التي تقوم بيا مؤسسات تجارية و األعمال المصرفية الجانب األكثر تطورا في النظام المالي اإلسالمي  تعتبر

قيام بدور المنذ نشأتيا لتكون وسيطا تنمويا بالدرجة األولى  ب ى ىذه األخيرةسعتسالمية  متخصصة تعرف بالبنوك اإل
يتناول ىذا المقال الدور الحيوي لمبنوك  .المتميز في التمويلمن خالل منيجيا مختمف تماما عن نظيرتيا التقميدية 

رغم  االقتصاديةساىمتيا في تحقيق التنمية مدى ممن استعراض وظائفيا األساسية  و  انطالقا االقتصاداإلسالمية في 
 .خاصة العولمةالتحديات التي تواجييا و 

 
 . النظام المالي اإلسالمي، البنوك اإلسالمية، التنمية االقتصادية: اتيحالكممات المف

 
 

 
Résumé 
Les activités bancaires constituent la partie la plus développée du système financier 
islamique, elles sont exercées par des institutions de commerce et d'investissement appelées 
banques islamiques  qui œuvrent en tant qu'intermédiaire de développement de premier ordre 
et ceci en jouant un rôle totalement différent du rôle que jouent les banques traditionnelles 
caractérisées par une méthode de financement différente. Cet article traite le rôle vital des 
banques islamiques dans l'économie à travers une analyse de leurs fonctions principales et de 
leur contribution dans le développement économiques en dépit des défis qu'elles affrontent à 
commencer par la mondialisation.  
. 
Mots clés : banques islamiques, système financier islamique, développement économique. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The banking businesses are the most improved side in the Islamic financial system. They are 
done by commercial and investment organizations known as Islamic Banks. These latters play 
different roles from their traditional counterparts through their excellent approach in finance. 
This paper deals with the vital role of the Islamic Banks in the economy basing on their 
functions and the extent of their contribution with the economic development despite of the 
challenges they face especially globalization. 
 
Keywords: Islamic financial system, Islamic banks, economic development. 
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 :قـدمـــة م
إن أىـم ما يميـز النظـام المالي اإلسالمي عـن 
نظيره التقميدي الذي يركـز عمى النواحـي االقتصادية 

ـده عمى البعد األخالقي  المالية لممعامالت ىـو تأكيو 
 الديني لتعزيـز المساواةواالجتماعي و  المعنوي

 .تحقيق العدالة االجتماعية بيـن أفراد المجتمـعو 
ورا األعمال المصرفية الجانب األكثر تطتعتبـر و 

التي تقوم بيا مؤسسات في النظام المالي اإلسالمي و 
تخصصة تعرف بالبنوك استثماريـة مو تجارية 

ىي تقوم بمختمف وظائفيـا عمى أساس اإلسالمية  و 
المبادئ اإلسالمية إضافة إلى ذلك يوجد ما يسمى 

ـق خاصـة ىي عبـارة عن مراف  و "اإلسالميـة ذالنوافـب"
توفرىـا البنـوك التقميديـة لتقديـم الخدمات لؤلفراد الذين 

ألنشطـة المصرفيـة يرغبـون في التعامل مع ا
اإلسالميـة  وىي تتواجـد في الدول الغربيـة 

 .اإلسالميـة عمى حد السـواءو 
يطـا تنمويـا من ىنـا كانت البنـوك اإلسالمية وس

فا تمامـا عـن دور تمارس دورا مختمبالدرجـة األولـى و 
البنوك التقميديـة  كما تحتل مركـزا حيويا في النظام 

التدفقات النقديـة  المصرفي من خالل دورىا في جذب
االقتصاديـة  تمويـل احتياجـات القطاعـاتمن ناحـيـة و 

ذلـك بإتبـاع أساليـب خاصـة من ناحيـة أخـرى  و 
شـاد قـد أمستنبطـة أصـال من الشريعـة اإلسالميـة و 

ا الباحـث حيـث قال بشأنيـ  ـنبنجاحيـا حتـى الغربيو
مؤلف أىم الكتـب عن في جامعـة ىـارفـارد و 

 "سـام ىيـس"رفـة اإلسالميـة الدكتور يصالمصارف وال
ـة و إن البنـوك اإلسالميـة تتمتـع بشفافي: "ما يمي
تعطـي قيمـة مضافـة عمى و ابتكـار وتميـز و  إبـداع

و تتوجـو لممسمميـن و غير  لعالميالعمل المصرفي وا
 .(1)"المسمميـن

فما الذي يميـز آليـة التمويـل اإلسالمـي؟ و كيـف  
ر السمبيـة ساىمـت ىـذه األخيـرة في تجنـب اآلثـا

بذلـك القبـول عمى  اكتسبتلمنظـام التقميـدي؟ و 
 .المستوى العالمـي

ذلـك ـال و ىـذا ما سنجيـب عميو في ىـذا المق
 :النقاط التاليـة بمعالجـة

 الصيرفـة و الحضـارة اإلسالمية  -

 االقتصادياإلطـار النظـري لمفكـر  -
 اإلسالمـي 

نشأة المصـارف اإلسالمية و كيف تتم آليـة  -
 التمـويل فييـا؟ 

  االقتصاديةمساىمتيـا في إحـداث التنميـة  -

 . مواجيتيـا لمعولمـة و خاصـة الماليـة منيـا -
 :سالميةالصيرفة و الحضارة اإل (1

سممين في أوج ممو كان لممـا ال شـك فيو أن
صمت تجـارة واسعـة و  االقتصاديةنيضتيـم الثقافية و 

إلى شمـال أوروبـا بدوليـا اإلسكندنـافية الباردة و إلى 
جنـوب فرنسـا من جيـة أخرى كمـا إمتـد ت من 

 ال بـد ـر الصيـن  وقد كانشـواطئ األطمسـي إلى بح
  .  مـرونة مـالية كبيـرة ذاكل ىافق أن تر  من

ت المصـرفية في صـدر من أىـم نمـاذج المعـامالو 
ن بن م  صكـوك مروادائع الزبيـر بن العواو : اإلسالم
 .و أوامـر الدفع من سيـف الدولة الحمـداني الحكم

بنـك "فقـد دعـا أحد الباحثيـن إلى إطـالق لفظ 
تخـرج و   يـوترد إل يعمى حركـة األموال  الت( 2)"الزبيـر

مـن عنـده  فقـد كـان الزبيـر يشتـرط  عمى من يرغـب 
اإليـداع عنـده من أجل الحفظ أنو يضمـن لـو وديعتو 
في  مقـابـل إخـراجيـا مـن شكـل الوديعـة الفقيـي إلى 

 شكـل القـرض 
 استعمالوالمضمـون مـن جيـة و الذي يبـاح لـو 

 "لميمـداني"ممـا نقـل عن مخطـوط و  مـن جيـة أخـرى
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دخـل  "الدولـة الحمـدانيسيـف "في مكتبـة بـاريس أن 
كـانت طـريقة الدفـع سـوق بغـداد متنكـرا وتعـامل فييا و 

قبـل الصكـوك بحيث  صكـوكـا عمى صـراف محمـي
ـور فييـا و عـرف مصـدر الصكـ ودفـع المـال المذك

 .توقيـع صـاحبـو مـن
تـى صـارت ىـذه الممـارسـة ح انتشرتوقـد   

 اتخذتو لفقيـي ألعمـال الصيـارفة المستنـد القـانونـي ا
أسـاسييـن  محميـا كـانوا يتقبمـون الودائـع  اتجاىين

غيـرىم مـن المتعامميـن و اري مـن التجـار بالحسـاب الج
الحـق بكتـابة  لكفي السوق و يتيحــون ليـم مقـابل ذ

أمـا   ـوكالرقـاع أو الصك اسمالشيكـات عمييـم تحـت 
خـارجيـا فكـانوا يقـومون بالتحويـالت الخارجيـة عمى 

 لكالحسـاب دون نقـل فعمـي لمنقـود مستعمميـن في ذ
     .رقـاعا أسموىـا السفتجـة

لعـل ظيـور األوراق التجاريـة الثالثـة في ىـذا و  
الوقـت المبكـر دليل واضح عمى أن الحضارة 

ىـا في مجال قبل غير  اإلسالميـة كانت سباقـة
من بالد اإلسالم انتقمـت إلى غيرىـا من الصيرفـة  و 

البمدان عبـر اتصـال التجـار المسمميـن بغيرىـم و 
 .المدن اإليطاليـةجنـوب فرنسـا و في خاصـة 
 ابتداءيذكـر ليـذه الفتـرة  امع ىـذا ال نجـد أثـر و    

من القرن الثامـن ميالدي إلى القرن الثاني عشـر 
ى المؤرخـون أن األعمـال المصرفيـة في حيـث ير 

المدن اإليطاليـة  ازدىارمع  تشكميا الحديـث قـد نشـأ
ىمـا مورنسـا في القرن الثاني عشـر و كالبندقيـة و ف

 .أول المناطق المتأثـرة بالحضـارة القادمـة من الشرق
المستشـرق األوروبـي أن " جـرسيـوب"قـد بيـن و  

االت الماليـة ىـم العـرب الحو  أول من عـرف نظـام
ـر ميالدي عـن عنيـم أخـذتـو أوروبـا في القرن العاشو 

يطاليـا  كما ذكـر طريـق إسبانيـا  و  أن " كرانـدال"ا 
اإلسـالم كـان رائـد العالـم الحـديـث في إنـشـاء 

خطابـات و استعمـال الشيكـات و التجاريـة  االتحاديات
 ن  اإليصاالت ووثائـق الشحـو  االعتماد

في عصـر الدولـة العباسيـة أنشـأ التجـار ألول مـرة و 
نقابـة مسؤولـة عـن مراقبـة المعامالت و منـع 

 .(3)الغـش
كـل ذلـك سـاىـم في بنـاء قاعـدة فكـريـة قـويـة  

      فكيـف ذلــك ؟  اإلسالمـي لالقتصاد
 : اإلسالمـي  االقتصاديالنظـري لمفكـر  اإلطـار (2

 االقتصاديةواىـر أو المشكـالت الظـ حضيتلقـد 
مـن   ذىنيـة اجتياداتفي المجتمعـات اإلسالميـة إلى 

قبـل أىـل الفقو والعمـم ألجـل تصنيفيـا وتمحيصيـا 
تحـديد العالقـات حـاولـة التعـرف عمى أسـبابيـا و مو 

 -113) "  أبو يـوسف " فيمـا بينيـا فنجـد العالمـة
ة التعـرف عمى أسبـاب ييتـم مثـال بمـحاولـ( ىـ 182
األسعـار قبـل أن يبـدي رأيـو في مسـألـة  ارتفاع

 "الغـزالي"تحميـل أصنـاف النقـود  كمـا نجـد و التسعيـر 
صعـوباتيـا قبـل أن يصـف بـدقة متناىيـة المقايضـة و 

يحـدد مـزايا النقـود ووظـائفيـا  ثـم يعتمـد عمى فيمـو 
 االكتنازة النيـي عـن ليـذه الوظـائف في بيـانو لحكمـ

 بابن" استرشادا "القيـم الجـوزي ابن"و الربـا  كمـا قـام 
ر السعبالتفـرقة بيـن السعـر المصطنع و  "ـةتيمي

خمـو و  الطبيعـي الـذي يسـود فـي حـالة المنـافسـة 
 .(4)االحتكارات من سـوقال

عمـم االقتصاد في مجـال  االجتيادغيـر أن ذروة 
التـاسع و ي القـرنيـن الثـامن فقـت تحقاإلسالمـي قـد 

  (الخـامـس عشـر ميالديالـرابـع عشـر و ) اليجـري 
الـرحمــن بـن عبـد "تمـكن عممـاء جيـابدة مثـل حيـث 

مـن وصـف " تقـي الديـن المقـريزي"و "خمـدون 
دقيـق مـن بشكـل  قتصاديةالمشكالت االالظـواىـر و 

و وضـع تصـورات  اجتماعيةخالل أطـر تـاريخيـة و 
د أو القـوانيـن المفسـرة ليـا القـواعـ عـن ةمحـدد
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مقتـرحـات لعـالجيـا فـي إطـار الشريعـة اإلسالميـة و 
إذا يمكننـا القـول أن أىـم مـا يميـز النظـام المـرتكـز 

جمـاع عمى أسـس فكـرية مبينـة عمى القـرآن و  السنـة وا 
احيـة المـالية مـا العممـاء مـن الن اجتياداتالصحـابة و 

 :     (5)يمـي
 تحـريم الفـائـدة  -

 تقـاسـم المخـاطر -

المقصـود بيـا ىنـا ) حظـر المضـاربـة  -
 (   عمميـات الشـراء و البيـع المستقبميـة

  االقتصاديةدراسة الجـدوى مـن الناحيـة  -

 معاممـة النقــود كـرأسمــال محتمـل   -
ىـي الجانـب يبقـى القول أن األعمـال المصرفيـة 

التي في النظـام المـالـي اإلسالمـي و األكثـر تطـورا 
تقـوم بيـا مـؤسسـات متخصصـة تعـرف بالبنـوك 

مـا ىـي المصـارف و اإلسالميـة فكيـف نشأت ىـذه 
  أىـم وظـائفيـا؟

 :أهـم وظـائفهـارف اإلسالميـة و نشأة المصـا (3

أة لقـد شيـد الربـع األخير مـن القـرن العشـرين نش
شـارىا داخل العـالم انتتطور البنـوك اإلسالميـة و و 

لمممارسـات بـديل كخارجـو وقـد جـاءت اإلسالمـي و 
ىي تحتـل مركـزا و المماثمـة لـدى البنـوك التقميديــة 

حيـويا في إطـار النظـام االقتصـادي من خـالل دورىـا 
تمويـل ب التدفقـات النقديــة من جيـة و في جـذ

 .القطاعـات من جيـة ثانيــة احتيـاجـات
رفة اإلسالميـة بمراحـل من يصقـد مـرت الو 

التطـور  ففي أواسط الثالثينـات وجـو بعـض الفقيـاء 
إلى مشكـالت الفائـدة  كما دعـا رجال  اىتماماتيم

االقتصـاد آنـذاك من أجل تغييـر المؤسسـات 
االقتصاديـة التقميديـة وتكيفيـا مع مبادئ الشريعـة 

 االدخاراإلسالميـة  تمتيـا محاوالت إلنشــاء صناديـق 
وباكستـان  1941لفائدة في ماليزيــا سنـة بعيـدة عن ا

المحميـة التي قامـت  االدخارمصارف و  1951سنـة 
 .في مصـر في الستينـات

خـالل فتـرة السبعينـات اىتـم رجـال االقتصـاد  و 
لؤلعمال ظام البديـل اىتمـاما كبيـرا بتطويـر الن

بذلـك فإن المصرفيـة والماليـة الخالي من الفائـدة  و 
البدايـة الحقيقيـة لمعمـل المصرفي اإلسالمي كانت 

وخالل   1975بتأسيـس بنك دبـي اإلسالمي عـام 
ة التسعينات تضاعفت الجيـود بدايعقـد الثمانينات و 

المؤسسات المالية اإلسالمية و لتطوير األنشطة 
 .الخاصةو العامة 
اإلسالميـة تعددت المصارف بذلــك انتشـرت و و 

فريقيـا وأمريكـا و  من  ـددعىنـاك في آسيـا وأوروبـا وا 
الجنسيـات  دالمؤسسـات تعمـل عمى أسـاس تعـد

ار المـال البنـك اإلسالمـي لمتنميـة  دكمثـال عمى ذلـك 
مجموعـة البركـة  إذ يمكـن تعريف اإلسالمـي  و 

ستبعـد ؤسسـات مالية تالمصارف اإلسالميـة كم
تيدف إلى تجميـع األمـوال الفائـدة من معامالتيـا و 

 .وتوظيفيـا في نطاق أحكـام الشريعـة اإلسالميـة
 :(6)مميـزات ىـذه المصارف أىـم  منو 

المصارف اإلسالميـة  مصارف متعـددة  -
بنـوك نـوك التجاريـة و الوظائف تـؤدي دور الب

يظيـر ذلـك الستثمـار و   وبنـوك التنميـة وااألعمـال
 .مواردىـاو ن ىيكـل استخداماتيـا م

يـة ال تتعامل بالفائـدة المصارف اإلسالم -
بكـل أشكاليا الظاىـرة و الخفيـة  عطاءاأخـذا و 

 .المباشـرة وغير المباشرة

تقـدم التمويل من أجل  المصارف اإلسالمية -
عمى ذلك تستحل األرباح عمى عكس اإلنتاج و 

تأخـذ عمييـا ديـة التي تقرض النقـود و التقمي البنـوك
 .فائـدة
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عمى مبـدأ  في ىـذه البنـوك قائـم االستثمار -
 .الخسـارةالمشاركـة في الربح و 

فييا قائـم أيضا عمى مبـدأ تحقيـق  االستثمار -
 االستثماراتذلـك بتوزيـع وتقميـل المخاطـر و التنميـة 

 عمى القطاعـات اإلنتاجية الحقيقيـة حسب آليـات
 .و نسب المشاركات تعتمـد عمى ىوامش األرباح

إذا تعتبـر البنوك اإلسالمية  مؤسسات تمويميـة 
شكـل مباشـر باالدخـار تحقـق ربط عمميـة االستثمـار ب

رى بعيـدا عـن نظـام اإلنتاج من جيـة أخمن جيـة و 
نجاح ىـذه المؤسسات في عمميـا يتوقف الفائـدة  و 

وجيييـا المدخـرات و تعمى مدى قدرتيـا في جـذب 
فكيف يمكن لمبنك   لمختمف عمميـات االستثمار

أموال المودعيـن دون أن  يجتذباإلسالمي أن 
 .بفـائدة عـن ذلك؟ يعـدىم

 : طريقة تجميـع األموال في البنك اإلسالمي 3 -1
فـي ىـذا اإلطـار يعمـن البنـك أنو مستعـد الستـالم 

ذلك و  إيداعـو لديـو نـوي الزبــونيكل مبمــغ نقــدي 
 : (7)عمى قاعدتيـن باالعتماد

يستفيــد لبنـك األموال باعتبارىـا قرضا و يأخـذ ا ( أ
 :المدين في ىـذه الحالـة من المزايـا التاليـة

لـديـو الحرية في سحـب ىـذه األمـوال في  -
ال يتأثــر مع البنـك و  اتفاقوأي وقـت أو حسـب 

 .ئيـة لمنقـودبالتضخـم الذي يضعـف القدرة الشرا

قرض الحصول عمى مكافأة  ميستطيـع ال -
 .عندمـا توجو أموالو لتمبيـة احتياجـات األفراد

ة الثانيـة يوكـل المودع البنـك عداحسب الق ( ب
يتحصـل اقتصادي  و الستثمـار أموالو في مشـروع 

عمى نسبـة معينـة من األربـاح المحقـقـة أو يتحمـل 
بين الطرفيــن   االتفـاق جـزءا من الخسـارة تحـدد بعـد

ىـذا في حـالة قـام البنـك بنفسـو باالستثمـار أمـا إذا 
صيغــة )أوكمـت الميمة لطرف ثالـث باستخـدام 

رف والمودع الطفاألربـاح توزع بيـن ىـذا ( المضاربـة
نـك إال عمى عمولـة نظيـر عممو ودوره ال يتحصــل البو 

د حسـب أىميـة المقرض تحـدكوسيـط بين المستثمـر و 
 .دوره في العمميـة

لتي يؤسـس يمكننـا القول أن القاعـدة الذىبيـة او 
 تميـزه عن البنـوك األخـرى ىـيعمييـا البنـك عممـو و 

ال تتعارض مختمف أعمالو مع أحكـام الشريعـة  أن
بنك اإلسالمـي إلى القاعـدة اإلسالميــة إذا باحتكـام ال

مختمف نشاطاتـو المعيودة يــة المذكـورة  يمارس الذىب
ل المستنـدات نيابـة عن صيحو   فيتمقـى الودائع

عمالئـو كما يقـوم باالستثمـارات المتخصصـة في 
 .جميـع فـروع النشاط االقتصادي

بعـد عمميـة تجميـع األموال في البنك اإلسالمــي و 
تأتـي الوظيفـة التمويميــة فما ىـي األساليـب التي 

 ك اإلسالمــي؟يستخدميــا البن
 :آليــة التمويـل اإلسالمــي  2-3

عمى الرغـم من بساطــة أدوات التمويـل اإلسالمـي 
يرجـع ذلك إلى نيـا قـد تصبح أحيـانـا مركبـة و نظريـا فإ

المؤسسـات الماليـة اإلسالميــة عـض المصارف و أن ب
تقـوم باستخدام اليندســة الماليــة بتركيـب أو تشكيــل 

جديـدة انطـالقـا من مجموعـة من األدوات أدوات 
 : يمكـن تقسيـم ىذه األدوات عمومـا إلىو التمويميــة 

 التمويـل عن طريق المشاركــة  -أ 

ي يتعـد ىـذه الصيغـة من أىـم صيـغ التمويـل ف
ض بفائـدة في البنك البديــل الشرعــي ألسمـوب اإلقرا

ار بالنشـاط دخـىي وسيمــة مجديــة لربط االالتقميــدي و 
اإلنتاجي مما يساىــم في تمبيـة حاجات المجتمـع 

 اثنينيــن ب كعقد (8)وتعرف صيغـة التمويل بالمشاركــة
ـروا في رأس المال مشتركـا أو أكثــر عمى أن يتح

يكـون اقتســام األربـاح بينيـم حسـب االتفاق و بينيـم 
 .ويتحمـل كل طرف الخسـارة حسب مساىمتـو
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ىـذه الصيغـة نوعا مـن التكافـل خاصـة تشكـل  إذن
إذا كـانت نتيجـة النشـاط الممـول خســارة  من ىنـا 

 بعنـاية ممـن يوكـان لزامـا عمـى البنـك اختيـار متعاممـ
لزامـا تتـوفر فييـم السمعـة الحسنـة والثقـة الكاممـة و 

عمـى الشـريك أن يتحمـل جــزءا مـن رأس المـال 
الخسـارة ضمـانا لجـدية النـشـاط  و لتخفيـف عـبء 

 .عـن البنـك

 :التمويـل عن طريق المـرابحـة  -ب 

لمتمـويل قصيـر  انتشـار اىـي أكثـر األدوات و 
األجـل حيـث يتعيـد المستثمـر بتـوريد بضـائـع تشتمـل 

عـادة ـاق عميـو بيـن الطرفيـن إلعمى عقـد يتـم االتف
مــش الربـح  و أسموب البيـع لمعميـل وتحديد ىـا

 عن ما يقـوم البنـك التقميـدي المرابحـة يختمف جوىـريا
ن تقـديـم قـرض بفـائـدة لـزبـائنـو ليتمكنـوا مـن شـراء م بو

 : مختمـف األصـول كمـا يمـي
ل فييـا المـرابحة شكـل من أشكـال البيـع يتحمـ -

المصرف المخـاطر التـي يتعـرض ليـا أي تـاجـر مـن 
د ر تـاريخ الشـراء إلى تـاريـخ التسميـم مع إمكـانية 

 .بعـد ذلـك السمعـة إن ظيـرت بيا عيـوب

يتحمـل البنـك خطـر إمكانيـة عـزوف العميـل  -
 .عـن تنفيـذ الشـراء

ـوب تتمـثل أىـم األىـداف التي يحققيـــــا أسمو      
 : المرابـحة فـــي

تحقــيق الـربـح المعقـول لمبنـك و خدمـة األفـراد  -
صــوليـم عمى السمـع التـي يحتـاجونيـا قبـل و ذلك بح

 .تـوفير الثمـن المطمـوب منيــم

عـدم تمويـل السمـع المحـرمة شـرعـا و التـي  -
 تضـر بالمجتمـع 

ـكن البنـك ميالتطبيـق السميـم ألسـمـوب المرابحـة  -
مـن مواكبـة ظـروف السـوق ممـا يـؤدي إلى حصـولـو 

عمى السمعـة بأقـل تكمفـة ممكنـة فيسـاىـم بـذلك فـي 
    .ضبـط األسعـار

 :التمويـل عن طريق المضـاربــة  -ج 

ويـل اإلسـالمـي عمميـة المضـاربـة في التمـ تشيـر
ى أن عمـ(   العميـلالبنـك)ن طـرفيـن بي إلى إبــرام عقد

يـدفع أحدىمـا نقـدا لآلخـر عمى سبيـل تنميتـو حيـث 
يسمـح لصـاحب المـال بأخـذ نصيـب مـن الربـح 

فسـو  كما المتحـقق ألن الزيـادة ىـي نمـاء المـال ن
أخــذ نصيـب مـن الـربـح يسمـح لصـاحب الجيـد ب

نتيجـة عممـو فـي المـال فالـربـح المحـقق ىـو نتيجـة 
  فإذا حـدثـت فـي إدارة المـالخبرتو و مـل العـاتبصـر 

     .(9)خسـارة دون تقصيــر فكـل طـرف يخسـر مـا قــدم
تختمـف ىـذه المضـاربـة عـن المضـاربة فـي و 

االقتصـاد الحـديث التـي تشيـر إلى استبـدال أمـوال 
حـاضرة بأمـوال يحصـل عمييـا المضـارب فـي 

تـو وذلك فـي ـت تقـديراالمستقبـل بقيمـة أكبـر إذا صح
ـربـح مـن يحقـق الأسـواق العمـالت واألوراق المـاليـة و 

سعـر البيـع  فالمضـاربـة في الفـرق بيـن الشـراء و 
االقتصـاد الحـديث ىـي مضـاربـة عمى فـروق 

وردت حقيقيـا إنتـاجيـا كمـا  ااألسعـار وليسـت استثمـار 
 .ـالمـيفي النظـام االقتصـادي اإلس

 :لتمويـل عن طريق التأجيـــر ا -د 

يعـد التمـويل عـن طـريق التأجيـر وسيمـة تمـويـمية 
غيـر تقميـدية حيـث تقـوم المصـارف اإلسـالميـة مـع 
الجيـة المتمقـية لمتمـويـل بشـراء المعـدات المطـموبـة 
لممشـروعـات مثـال ليقـوم المصـرف بتأجيـرىا إلى 

منيـة و بشـروط محـددة  كمـا الجيـة المستفيـدة لفتـرة ز 
ىنـاك أنـواعا مـن اإليجـار تيـدف إلى نقـل الممكيـة أن 

قسـاط إلى الشـراء إلى المستـأجـر بذىــاب جـزء مـن األ
     : من مـزايــا ىـذه الصيغــة مـا يمـيالنيــائـي و 
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يتيـح التأجيـر لمعمـالء االنتفـاع بأصـول ال  -
عـة واحـدة بالنظـر إلى ضخـامة يستطيعـون شـراءىـا دف

 .رأس المــال المستثمـر فيــيا

المحافظة عمى المـوارد االقتصـاديـة ألن  -
 .إليـو لـؤو ستالمستأجر يعمم أن ممكيتيا 

إضـافة إلـى تحقيق الربحيـة الجيدة لمبنك  -
دفقـات النقـديـة اإلسـالمي فإن ىـذه التقنيـة تـوفـر التـ

 .بصـورة منتظمـة
 :ـاعصنل بـواسـطة عقـد اإلستيالتمو  -هـ

ىـو ـن أشكال التمـويل المستحـدثـة و ىـو شكل م
سمـع ويفيـد الطـرفيـن  البنـك ـع الصنعقـد تمـويـل 

العميـل فيستفيـد ىـذا األخيـر مـن إحـداث مشـروعـات و 
منتجـة تـولـد مـداخيـل جـديـدة ممـا يـزيـد مـن الطمـب 

حـريـك عجمـة االقتصـاد  أمـا الفعـال ويعمـل عمى ت
عـة طبـقا صنالمستالسمعة البنـك فيستفيـد بتسميمـو 

 .       لممـواصفـات المحـددة مـن طـرف العميـل 

 :  البيـع إلـى أجـل و بيــع السمـم-و

سميـم السمعــة فـي الحال البيـع ألجـل يشيـر إلى ت
 ( جـزء مـنوسـواء كمـو أو )تــأجيـل سـداد الثمـن  مقـابـل

إلى وقـت معمـوم أمـا بيـع السمـم فيـو شـراء سمعـة 
 .   مـؤجمـة بثمـن مـدفـوع حـاال

 :ومـن أىـم مـزايـا ىـذيـن األسمـوبيـن مـا يمـي 
إن تـوفيـر السيـولـة مقـدمـا لممـزارعيـن أو  -

تـاج الــزراعــي أو الصنـاعـي الصنــاع تمكنيـم مـن اإلن
 .لاخــيدمـادة العمــل و البالتـالـي زيو 

ـم في تحقيـق األمـن تمـويل المزارعيــن يســاى -
ميـزان و  تحسـن فـي الميـزان التجـاريالغـذائـي و 

  .فـي المنتـوجعـات بعـد تصـدير الفـائـض المـدفـو 

اإلسـالمـي عـن ميـز آليـة التمـويل تلمـوقـوف عمى  
   :التالي في الجدولك نظيـرة التقميـدي  نمخص ذل

 

 
  ص 2112منشأة المعارف  اإلسكنـدريـة   االئتمانية إدارة المخاطر    لشواربي  محمد عبـد الحميد الشواربيعبـد الحميـد محمـد ا: المصـــــدر

 (  بتصـرف) 966 – 965ص 

 البنــوك اإلسـالميـة البنـوك التقميـديــة أوجــه المقــارنـة
 تـوظيـف استثماري تـوظيـف ائتماني و إقـراضـي التـوظيـف

 تعظيـم العـائد االجتماعي تعظــيم األربــاح أىـداف التوظيـف
 بحاتمضـاربات  مشاركات  مرا قروض بفـائدة مقدمة بضمانات مكـونات التوظيـف
 الوزن النسبي ليا أدنى بكثير منو في البنك التقميدي ليا وزن نسبي إلى إجمالي الودائع الحسـابات الجــاريـة
 يمنـح مقابميا البنـك أربـاحا متغيـرة يمنـح مقابميا البنك فـوائد ثابتـة حسابات التوفير

 حسابات االستثمـار
تسمى في ىذه البنوك ودائع ألجل و يدفع 

 بميا فوائـدمقـا
 يشـارك صـاحب الوديعـة البنك في األربـاح والخسـائر

 مـن ناحيـة الميزانية
مـن بين مكونـاتيا حسـاب األوراق التجارية 

 وحساب قروض و استثمارات
من بين ما تتكون منو حساب المضاربة و المشاركة      

 وحساب ودائع االستثمار 
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ال يقتصر نشـاط البنـك اإلسالمي عمى و    
إلى جــوانب االستثمـار فحسب  بـل يتعـداىا 

ـم مـن أىميـزىا عـن بـاقي البنـوك و ىـو ما ياجتماعيـة و 
 ـيإلسـالماالخدمـات االجتماعيـة التـي يقدميـا البنـك 

 :   مـا يمـي
 .يـايتجميـع الزكـاة و توزيعيـا عمى مستحق -

تقـديـم القـروض الحسنـة  حيـث تقـدم مـن وقـت  -
 .ألخـر لممحتـاجيـن دون مقــابـل

تأميـن السمع الضـروريـة ألبنـاء المجتمـع كشـراء  -
 تيـدف البنـوك اإلسالميـة مـن المواد الغـذائـية و ال
 . وراء ذلك إلى أي ربـح

ذا كـان اليـدف النيـائي ألي بنـك مـن نشـاطو  و  ا 
ىـو دفـع عمميـة التنميـة االقتصـادية فـإلى أي مـدى 

  العمميـة؟ سـاىمـت آليـة التمـويـل اإلسالمـي فـي ىـذه

 

 

 

 

 

     

مسـاهمـة البنـوك اإلسالميـة في تحقيـق  (4
 :قتصـادية  تنميـة االال

يعتبـر نظـام التمويل اإلسالمي النظام البـديل  
تـــالالت نظـام التمـويل التقميـدي مـن خفي معالجـة إ
والمضـاربـة غيـر  عن التعـامل بالفـوائـد وخالل عـزوف

عمـى أسـاليب تمـويل مـرنة  اعتمادهالمشـروعة  و 
ابـط و ضتـؤدي إلى تحقيـق األربـاح فـي إطـار 

 مـوضـوعيـة  تـراعـي ظـروف 
اركـة معتمـدة عمـى مبـدأ المشو  الجيـات مختمف

بالتالي تقـاسم األربـاح في تحمـل مختمف المخـاطر و 
ب د سـاىم التمويل اإلسالمي في تجنوالخسـائر وقـ

ت سـوق اآلثـار السمبيـة لمنظـام التقميـدي حيـث قـدر 
دوالر حـاليا  مميار 711التمويل اإلسالمـي بحوالي 

ة إلى ويتـوقع أن تصـل خالل عشـر سنوات قـادم
 .(11)ار دوالرممي 1311

ـو وممـا سـاىـم فـي نجـاح ىـذه المصـارف ى
التـي تقـدم مجمـوعـة خصـوصيـة صيغيـا التمويـمية و 

من المزايـا االقتصـادية واالجتماعيـة خاصة التمويـل 
 ر فيثر كبيـبالمشـاركة والمضـاربة لما ليما مـن أ

: إعـادة تـوزيـع الثـروة كمـا يظيـر مـن الشكـل التـالـي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4102جوان   - 83عدد                                                   االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

47 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 تأسيـس مشـزوعات إنتاجيـة حقيقيـة

 خــهق انــدخــم

  
 

 سيــادة انمـداخـيـــم مـزة أخـزى
 

 سيــادة انطهــب انفعــال 
 

 سيــادة معدالت اإلنتــاج
 

 سيـادة معـدل االستهــالك

 و هـكذا تـدور عجهة االقتصـاد و انتنميـة

 انطهــبسيـادة 

 االدخارسيـادة 

 انقدرة عهى اإلنتاج سيـادة 

 المضـاربـة و المشـاركـة االستثمــار بواسطـة أسمـوبـي
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لقـد نجحـت البنـوك اإلسالميـة إلى حـد مـا خالل و 
صـة ربـع قـرن أو أكثـر واعتمـادا عمى صيغيـا الخا

تمـويل أعـداد كبيـرة مـن المشـروعـات الصغيـرة في 
التـي لـم يجـد أصحـابيا طـريقا إلى البنـوك التقميديـة 

ممـا ال مـالءة المـاليـة والضمـانات  و القائمـة عمى ال
ـل نقطـة مثـو أن تمـويل ىـذه المشـاريع يشـك في

  اديـة التنميـة بشقييـا االقتصانطـالق ميمـة في عممي
 .االجتماعـيو 

ممـا يـؤكـد كفـاءة المعامالت الماليـة اإلسـالمية و 
و تحمـل  والقائمـة أسـاسا عمى مبـدأ تقـاسـم األربـاح

الجيـة المستخدمة المخـاطر مـن الجيـة الممـولـة و 
ووجـدت طـريقيا  االقتصاديينلمتمـويل أن أشـاد بيـا 

رة  فمـن ضمـن إلى التطبيـق بعـد األزمـة الماليـة األخيـ
المحاوالت لمواجيتيـا عمـدت البنـوك المركـزية في 

  ففـي أمريكـا مـن الـدول لخفـض سعـر الفوائـد العـديد
  ٪3,5إلـى  ٪4 خفضـت عمى دفعـات متتـاليـة مـن

حـدث يوىـذا مـا  ٪1,5و أخيـر  ٪1إلى   ٪2إلى 
سنـة ممـا يـؤكـد سالمـة مـوقف  41ألول مـرة منذ 

و ذلك  م مـن تحـريم  الربـا بكـل صـورهاإلسال
النظـام المـالـي و  استقرارلممحـافظـة عمى سالمـة و 

الحقيقيـة في و تحقيـق التوازن بيـن التدفقـات الماليـة 
 .االقتصاد

ــة يمنظـمة التجارة العـالم اتفاقيةحيـث أن تطبيــق و 
األمـوال بيـن  سـوف يـؤدي إلى تسييـل حـركيـة رؤوس

تييئـة األرضيـة لتممـك األجـانب ول األعضـاء و الد
نشـاء فـروعـا لممصـارف و  ممصـارف المحميـةل ا 

األجنبيـة داخـل أي دولـة عضـو ممـا يشكـل تحـديـا 
 .أمـام نشــاط المصــارف اإلسالميــة

بــو البنــوك اإلسالميــة العـولمـة اجتكيــف سف
 ؟ليـةالمــا
 

 :عولمـة الماليـة   البنـوك اإلسالميـة و ال (5

إن ىـذه البنـوك مطـالبـة بالعمـل عمى خـمق 
تكـون   رة ذات كفـاءة عاليـةكيـانات مصـرفيـة كبيـ

قـادرة عمى المنـافسـة في األسـواق العالميـة عـن 
باالعتمـاد عمـى و طريـق االنــدمــاج المدروس 

تستطيـع مـن خـالليا  ( 11)"إستـراتيجيـة مستقبميـة"
ة تنـافسيـة كبيرة عمى المصــارف األجنبيـة زـ مييـق تحق

م بتـدويـل الخدمـات المصـرفية ـن القيـامممـا يمكنيـا 
توسيـع نطـاقيـا عبـر الحـدود عـن طـريق و الماليـة و 

ـن طـريق فـروع عالشـركـات التابعـة فـي الخـارج أو 
 .المـؤسسـات الماليـة القائمـة فـي الدولـة األم

لتجـارة ن العولمـة المـاليـة تتطمـب تحـرير ابمـا أ
لمنافسـة بالتـالـي تسـريع عمميـة اواألعمـال المصـرفيـة و 

الدوليـة  فالبنـوك اإلسالميـة في األسـواق المحميـة و 
بإمكـانيـا مجـابيـة مخـاطر العولمـة إذا قـامت بإعـادة 
النظـر فـي بعـض أعمـاليـا مـع ضـرورة تبنـي رؤيـة 

 : أىمـياتكاممـة مـن اإلصـالحـات م
التخمص مـن بعـض األنشطـة التي ال  -

 .طـي عـائـداتيا تكمفـو رأس المال المستثمـر فييـا غت

تعظيـم ربحيتيـا عـن  عمى ال بـد أن تعمـل -
النفقـات التشغيميـة  طـريق مـراقبة وضبط

 .تخفيضيـا0و

زيـادة قـدرتيا التنافسية مـن خـالل خفـض  -
تكمفـة الوحـدة المنتجـة وتحقيـق وفــوارت توسـط م

 .خارجيـةداخميـة و 

ارد البشريـة في المو  االستثمارتنميـة  -
 .ميـاراتيـابتحسيـن خبـراتيا و 

تـوفيـر كـافة الخدمـات المصـرفيـة لعمـالئيا  -
األمـن لتعـزيـز نـمو و عبـر مواقـع تتميـز بالـدقـة 
 .حصتيـا فـي األســواق المصـرفيــة
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مـا ال بــد عمى البنـوك اإلسالميـة أن تأخـذ بعيـن ك
لميـة المتغيــرات محميـة كـانت أم عا كـلاالعتبـار 

التعـامل فـي السـوق حتـى تتمكـن مـن البقـاء و 
المصـرفيـة الدوليـة  فــي ظــل تــداعيـات األزمــة 

 .   المـاليـة العالميـة
 

  :الخــــــاتمـــة
ارف اإلسـالمية بـدور إيجـابي المصـ لقـد قـامت

عيـة لبعـض األعمـال وفعـال فـي إيجـاد البـدائل الشـر 
الحيـوية النشـاط و  بعثتكمـا   االستثمـاريةالمصرفيـة و 

فـي الفكـر المـالي اإلسـالمي ليـواكب الحياة الحديثة 
كمـا أصبحـت صيـغ التمـويـل  .حقـةاللوتطـوراتيا ا

 األكاديميينالمصـرفييـن و  ماىتمااإلسالمــي محــط 
العـديـد مـن األطــراف المتخصصيــن مـن الباحثيـن و و 

الغـربية مـن غيـر المسمميـن إلى درجـة قـررت فييـا 
سالميـة ونـوافـذ فـي كبريـات دول كثيـرة إنشـاء فــروع إ

 .الواليــات المتحــدة  ـاا كبريطــانيا  ألمانيـا  فـرنسوكيبن
إطـار مـؤسسـي مـالئـم يبقـى أىـم لعـل بنـاء و 

اإلسالمـي  فقيـام بنـوك  تحـدي يـواجـو التمـويل
 اقتصاديةإسالميـة في بيئـة تحكميـا عالقـات 

رأسمـالية يضـع ىـذه المـؤسسـات أمـام خيـاريـن إمـا 
أو سـن قـوانيـن خـاصة لمتعــريف بالنشـاط  االنعزال 

قـوانيـن تسيـل  أو  المصـرفي اإلسالمـي مـن جيـة
  كمـا يجـب عمى من جية أخرى عمـل نظـام مختمـط

البنـوك المركزيـة تفيـم الطبيعـة الخـاصة لممصـارف 
اإلسالميـة ووضـع معـاييــر دوليـة منـاسبـة لمختمـف 

 .أشكـال الـرقـابـة

 
 : ـــراجع و الهوامـشالم
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 .317  ص 1989محـمد أحمـد السـراج  النظـام المصـرفي اإلسالمـي  القاىـرة  . د -3
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 . 39  ص 1998مجمة التمويل و التنميـة  صنـدوق النقـد الدولـي  جـوان  لمـزيد مـن التفصـيل  -5

   481  ص 2112كتـاب الوقــائع  دور المـؤسسـات المصـرفيـة فـي االستثمار  جامعـة الشـارقـة  مـاي  -6
7- Mohamed Baquer El-sadr, les principes généraux de la banque dans la société islamique,  Editions 
laouid, p22-23. 

  ص 2112إتحـاد المصـارف العربيـة  إدارة األصـول و مخـاطر التمـويل في العمـل المصـرفي التقميـدي و اإلسـالمـي  بيـروت   -8
314. 

 www.islamique.comمـويـل المصـرفـي في المصـارف اإلسالميـة عـن المـوقـع عبـد المطيـف ىميـم  نظـام الت -9

10- Elyes et olivier Pastré, la finance islamique: une solution à la crise ?  économica, Paris, 2009, p2. 
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 –حالــة الجزائــر   -التنمية المستدامة في االقتصاديات الريعيـةو  إدارة الموارد بين الدولة والسوق
 زغـيب  شهرزادد .أ وعـماني  لـمياء

 كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير
 عنابة -جامعة باجي مختار 

 
 ممخص

االشتراطية ىذه  تشترط التنمية السيطرة المحمية عمى الموارد الطبيعية وقدرة الدولة عمى استغالليا والمحافظة عمييا، وتبدو
، حيث تتشابك العالقات المحمية مع االقتصاد الدولي وتدخل قوى السوق والمصالح معقدة في ظل االقتصاد الريعي

الرأسمالية، ويبرز دور الدولة أكثر في البحث عن الكفاءة االستخدامية لمموارد غير المتجددة والعمل عمى توليد دخل دائم، 
يعطل أية ء بتحويميا إلى إنفاق جار الكتفابتحويل مداخيل أصل اقتصادي ناضب إلى أصول إنتاجية متجددة، وليس ا

 .إمكانية حقيقية لتنمية مستدامة
 

 .إقتصاد ريعي ، التنمية المستدامة ، الموارد المتجددة، الدولة :  اتيحالكممات المف
 

Résumé  

Réaliser un développement nécessite le contrôle des ressources naturelles et une capacité de 

l'état à les exploiter et à les préserver. Ces conditions semblent être complexes dans une 

économie de rente où économie locale et économie internationale s'entrelacent, en plus de 

l'effet du pouvoir du marché et des intérets capitalistes. Le rôle de l'état peut alors se réaliser 

à travers la recherche d'une exploitation efficace des ressources non-renouvelables via la 

création d'une politique qui vise à faire d'un revenu issu de ressources éphémères un revenu 

productif et renouvelable et en évitant ainsi la politique de dépense qui entraverait toute 

possibilité d'un développement durable.   

  

Mots clés : Economie de rente, économie durable, ressources renouvelables, Etat. 

 
 
Abstract  

Development requires local control over natural resources and the state’s ability to use and 

preserve them. It looks as if this conditionality is, somewhat, intricate inside an economy 

based on rent distribution. Within this framework, the intertwined relations between local and 

international economies, the intervention of market forces and capitalist interests highlight 

the inevitable active role of the state. This role may be grasped through the search for 

efficient usability of non-renewable resources and the work on generating permanent income, 

through the establishment of a policy that seeks to transform ephemeral sources of financing 

into permanent flows resulting from implementation of productive activities which would pave 

the way to sustainable development. 

 

Keywords: Rent economy, sustainable development, renewable resources, state. 
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 مقدمـة
الدولة في  النظرة إلىن فيم التحول في كمي

 ، ففي ظل األفكـار الكينزيـةطيات السياق التاريخي
كل ما و  "السوق"حتى الكالسيكية كان ُينظر لـ و 

بينما في ظل ،  " الدولـة" يتعمق بو في إطار 
دورىا في إطار  و " الدولـة" لمـة أصبح ُينظر لـ العو 

 . درجة تمكنووالدولي ومتطمباتو و الوطني "  السـوق"
موارد، خاصة في إدارة ال إذن الدور يعود منل -

 و في الحفاظ عمييا ؟غير المتجددة منيا، 
بعض من مقاربات التنمية التي وصمت حد إن ال

النظرية لطالما اشترطت السيطرة المحمية عمى 
رضت قدرة الدولة عمى افتو  ،الثروات الطبيعية

حول  اإلشكال يتمحوراستغالليا والمحافظة عمييا، و 
تمك المفارقة أو الغموض الذي يكتنف العالقة بين 

 .، خاصة إذا أخذت صفة االستدامةةـالتنميع و ـالري
لمريـع خارج منطق كانت الرؤية  الكالسيكية لقد 

التراكـم الرأسمالي باعتباره اقتطاعا من الفائض 
تتطمب تحسين  ،التنمية المستدامةو ، االقتصادي

وارد ـزيادة استخدام المدون  لمجميعظروف المعيشة 
ىذه التنمية  الطبيعية إلى ما يتجاوز القدرات، كما أن

أىمية  امجاالت ال يقل أحدى ذاتيا تستيدف ثالث
 : اآلخر عن
؛ ( التراكم الرأسماليالمرتبط ب) لنمـو االقتصادي ا -
الشفافية المرتبطة بمفاىيم ) ة التنميـة االجتماعي-
 ؛.(..العقالنيةو  الحقوقلعدالة والحريات و او 
ن و ىالمر ) البيئة طبيعية و عمى الموارد ال الحفاظ - 

 (.الثانيالمتوقف عمى اليدف باليدف األول و 
تبرز إشكالية الدراسة من خالل :  الدراسةإشكالية

 : التساؤالت التالية
أ في إدارة الموارد غير الدور األكف يعود لمن -

  ؟لمدولـة أم لمسـوق  :المتجددة

ة المستدامة في ظل ـالتنمي استيدافىل يمكن  -  
 اقتصاد ريعي ؟

 ع في الجزائر ؟ـما ىي آفاق استخدام الري -
 استندنالإلجابة عمى اإلشكالية :دراسةفرضيات ال 

 :إلى الفرضيات التالية 
 الدولة الزالت تحتفظ بدورىا األساسي في التنمية؛* 
 تعثر التنمية مرتبط بربطيا بالريع؛* 
تحول نحو ، ياد ريعيـاالقتصاد الجزائري اقتص* 

من النشاط  بانسحاب الدولة فوقيا وق ـاقتصاد الس
عبر مؤسساتيا  ة الجزائريةالدول، و االقتصادي

تستيدف  خطابيا الرسميرامجيا الحكومية و بو 
 .، ولكنيا تبقى دولة ريعيةالمستدامة ةالتنمي

 :وتقسيماتها منهجية الدراسة
 عمى المنيج اعتمدناة اإلشكاليلإلجابة عمى 

 : أجزاء ةقسمت الدراسة إلى ثالث ومن تم ،التحميمي
 ."الطاقة"إدارة الموارد غير المتجددة  - 1
مية المستدامة في ظل إقتصاد إمكانيات التن - 2
 .عيري
 الريع في الجزائر  استخدامآفاق   - 3
 "الطاقة" المتجددةإدارة الموارد غير  - 1
 الجدل القديم الجديد حول كفاءة اإلدارة – 1 – 1

في ىذا السياق العام تدور أغمب التنظيرات لدور ◄
 :الدولة سواء المطمق أو النسبي

السوق تخصيص الموارد يجيد  :االتجاه األول
أما التدخل  ،يخمق الظروف األساسية لمحرية الفرديةو 

لتعديل قوى السوق فمن شأنو قمع الحريات التي 
 .تطورىا عالقات السوق

العقالنية ليست صفة الدولـة بل ىي صفة 
وق وعمى ـاألفراد وبذلك يمكن أن تكون صفة الس

 ،الدولة أن تتخمى عن أدوارىا السابقة المتضخمة
إلدارة األنسب ألن السـوق ىو األقدم وىو األصل و 
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أما الدولة فيي تنظيم  حين تعجز الدولة،الموارد 
 .يمكن أن يتغيراجتماعي 

اع بين منطق ة وعاء لمصر ـالدول :االتجاه الثاني
األىداف االجتماعية، بيذا الدور التراكم الرأسمالي و 

ترتضي و  ؛تأتمن الفئات االجتماعية بالدولـة َحَكًما
بغض النظر عن  ،باحتكارىا لمموارد غير المتجددة

ة ىي التي تحدد ـطبيعة الدول) م ىذه الموارد استخدا
 (.طبيعة االستخدام 

من الطمب عالقات العرض و السـوق  ُيحوِّل
، ىو مفتوح لتقبل مجرد آلية اقتصادية إلى عقيدة

 ،السـوق الرأسمالينظام ، و شــيءالتبادل في كل 
طبيعتو الالمركزية في صنع القرارات المتعمقة ب

والعرض توزيع الموارد و  تخصيصو باالستثمار 
ع مفيوم التنمية ق موافـال يت تجعمو ب،والطم

ة ـشروط صارمة وبتدخل الدول يالمستدامة إال ف
 وعبر اعتمادىا التخطيط االستراتيجي مستمربشكل 

وق ال يمكن أن يرى في ـذلك أن الس، التكنولوجيو 
 . (1)التنمية إال تراكما و نموا اقتصاديا

 :الجدل الدائم مستجدات

تراجع عمى محدودية دور الدولـة بفشل و  يستدل
النموذج الموجو المبني عمى التدخل المباشر 

  غيرىاو  األساسي لمدولـة في دول أوربا الشرقيةو 
، في حين يستدل عمى إخفاقات (مرحمة الثمانينات)

في  متكررة لمسـوق  باىتزاز النموذج المتمحور
إستراتيجية نمـوه حول السـوق في الدول حديثة العيد 

مرحمة ) وب شرق آسيا بالتصنيع في دول جن
 . (التسعينات 
الدولـة "كثر عقالنية لثنائية النظرة الجديدة األإن 

ىي تكاممية الدور عمى صعيد التعديل " السـوقو 
 :المؤسساتي بمختمف أشكالو حيث يتـم

العدالـة أساسي لمنمـو و  كراعية لمدولـة إعادة الشرع -
 االجتماعية؛

بيوم  ااإلشراف عمى القرارات يومالتنسيق و ترك  -
القرارات  لـة  مسؤوليةلمسـوق في حين تتولى الدو 

 اإلستراتيجية؛
شرافو قطاع العـام لمتكافل االجتماعي و ضمان ال - ا 

 عمى البنـى التحتية الجماعية؛
طبيعة الحاجات المحميـة  ازن بينالتحكم في التو  -
 ضرورة مجاراة التنافسيـة الخارجية؛و 
ج المتوقف عمى األىداف االنفتاح عمى الخار  -

 .(2)الميادين المستيدفةالوطنية و 

تتعمـق ىذه الرؤية ألىمية الدور االستراتيجي 
تبني ودولة ريعية  ريعي اقتصادلمدولة في ظل 

 .الريـع استراتيجياتيا في حدود ما يدرهأىدافيا و 
 : آثار الريعو  مفهوم  الدولة الريعية  - 2 – 1

الدولـة الريعية ىي تمك الدولـة التي تتمقى بشكل 
يقصد ، و منتظم مبالغ ميمة من الريع الخارجي
ريـع أما ال، بالريـع  كل دخل ال يقابمو نشاط إنتاجي

العوائد المدفوعة من طرف فيتمثل في الخارجي 
إلى أعوان اقتصادية في أعوان اقتصادية خارجية 

ىو تعريف يتعّدى الريـع النفطي بل وحتى الداخل، و 
ال يشترط أن تحصل الدولـة عمى الريـع لتكون دولة 

ن كان السائد ىو سيطرة ىذه األخيرة عمى و  ،ريعية ا 
 .مصادره الريع ميما كانت

االقتصـاد الريعي ليذه الدولـة الريعية ىو إن 
 .(3)(التوزيع) تداول الشكل المثالي القتصـاد ال

اد ـاالقتص فإن حسب تصنيف البنك الدوليو 
المنجمي  اإلنتـاجالريعي ىو ذلك الذي يشكل فيو 

ج ـعمى األقل من النات % 10( المحروقاتإنتـاج أو )
 % 40ةـتشكل فيو الصادرات المنجميالداخمي الخام و 

 .(4)من إجمالي الصادرات األقلعمى 

ْف الدولـة ُجل التعريفاتالمالحظ أن   ُتَوصِّ
عمى أساس الريـع  واالقتصاد الريعي الريعية

الريـع الداخمي متعدد  تستثنيأي  ،الخارجي
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باعتباره تحويال لمقيمـة داخل جماعة  ،المصـادر
 .اقتصادية وطنية

عمى فيقوم الريعية  ةفي الدولالدخل توزيع  أما
 المزايا السمطوية الناتجة عن النظام السياسي لمدولة

التوزيع العادل  بداًل من أن يقوم عمى أساس من
الخمل  واألمر ال يتوقف عند ة،حسب اإلنتاجي

الموارد و  المتمثل في انعدام التوزيع العادل لمثروات
إلى ظيور أمراض  يتعّدىغير المتجددة بل 

 :، ىياقتصادية
 :الفساد-أ

ألن ىذا  ،اجتماعيو أخالقي  كخملالفساد ينشأ 
اد ـلمفس النوع من االقتصاديات يعتبر بيئة خصبة

والسبب ىنا ال يتناول الجانب  ،المالي واإلداري
يتناول ما تفرزه  بقدر ما مجتمعالقي لمـاألخ

وما  من تناقضات السياسات التي تتبعيا األنظمة
 ةً تبرز ىذه الظاىرة جميّ و . انحرافاتينتج عنيا من 

بين الدول  مع كل التقارير الدوليـة التي تقارن
الريعية  منتجة والدول ذات االقتصادياتال الرأسماليـة
ل ـم عن عدم إعادة توزيع الدخـالخمل الناج لتوضيح

 .عن عممية توزيع الموارد المسؤولةوىيكمة الييئات 
 : الفقاعاتالمرض الهولندي و -ب

ىو  الطبيعيأو لعنة المصدر المرض اليولندي 
اإلنتـاج ز بانتقال الموارد أو عنصري ممي  الوضـع ال

لمال من قطـاع آلخر عندما ترتفع ورأس ا العمل
عائدات الصادرات في قطـاع  عمى نحو مفاجئ

 ،متسببة في نمـو سريع ليذا القطاع ،اقتصادي معين
وبدرجة أقل في قطاع السمع غير الداخمـة في التبادل 

تدىور في الدولي، مقابل انحدار و المستوى عمى 
قطاعات السمـع الداخمة في التبادل غير تمك 
المستفيدة من العوائد المرتفعة، كما ترتفع أسعار 
ة ـالصرف الحقيقية نتيجة زيادة العوائد من العمم

عندما ، و الصعبة في القطـاع الـذي عرف توسعـا

تتراجع تمك العوائد عمى نحو مفاجئ تنعكس 
حيث تتـدىور أسعـار الصرف الحقيقيـة  ،الظاىرة

كمما كانت درجة  ،وتتسع تقمبات الناتج اإلجمالي
 . (5) االنفتاح أكبر

ىذه الظاىرة ىي أكثر تجسدا في ظل 
االقتصاديات الريعية، ألن نمو القطاع النفطي 

نتقل من الخارج إلى ي ذيال نفجار السعريخاضع لال
التي يحدثيا الداخل، أي أنو رد فعل لفعل الصدمة 

 .تقمب األسعار في السـوق العالمي
أيضا فقـاعة يمكن لالقتصاد الريعي أن يخمق 

، بسبب العوائد المتزايدة التي ماليـة أو غير مالية
توجو إلى قطاع محدد، يتميز مؤقتا بارتفاع معدل 
العائد عمى استثماراتو، بما يزيد في حدة ارتفاع 

يو محدثة آثارا األسعار، إلى الحد الذي تتراجع ف
 .عكسية قد تتطور إلى مستوى األزمـة الشاممة

 :طبيعة الدولة الريعية في الدول النامية - 3 – 1
"  السمطة" النموذج الريعـي إلىتعود  الممكية في 
ل الثروات ، فإذا حدثت أزمـة الريـع تحدث التي ُتحصِّ

أزمـة التوزيع  التي قد ُتحدث انقالبات تؤدي إلى 
اكـز القوى دون أن تمس بطبيعـة ووجـود تغيير مر 

كما أن طبيعة الدولـة المستفيدة من ، النموذج الريعـي
العائدات البترولية ىي التي تحدد استخدام ىذه 

ول الناميـة ذات طبيعة الدولـة في الدو العائدات، 
نشأت من الصمة مع الخارج ، ليـةانتقامتناقضة و 

كز من محاولة االنفصال عن دولـة المر و 
اإلجماع عمييا ىو محصمة النضـال و  ،االستعمارية

 في لتأكيد االستقاللالسعي لمتنميـة مة أولى و في مرح
 .(6)الحقة مراحل

كما أن استمرارية بقائيا قائمـة عمى مدى تقديميا 
د عمييا المجتمع  .لمخدمات التي تعو 

أولى مراحل التنميـة بسبب ىو االستقالل إن 
 اإلنتاجية ووضع حـد ولو مؤقتلمقطاعات تحريره 
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خطوة  اآلن ذاتوفي  وىو ،لنيب الفائض االقتصادي
 .(7)لدعم االستقالل

وعقد لم تنبثق عن مجتمـع مدني الدولـة إذن إن 
نما ا  و  ،ال عن بورجوازية وطنيـةو اجتماعي متين، 
اكتسبت  فعـل إرادي ثوري راديكاليجاءت الدولة ك
ىي أداة لتكوين مجتمع مستقل  منو شرعيتيا،

الدولـة سابقة عمى ف ،وليست نتيجة لو ،متنامو 
 . (8)المجتمـع

إمكانيات التنمية المستدامة في ظل اقتصاد  - 2
 يريع

ة المستدامة بشكل متكامل  ـالتنميتستيدف  
القائم عمى التراكـم أي عمى إعادة النمـو االقتصادي 

التنميـة و  الرأسمالياإلنتاج الموسع بالمفيوم 
التي ال تنفصل عن النمو االقتصادي االجتماعية 

د ىذا النمو بالموارد ـ  فيي التي تم ،بشكل تفاعمي
ة األعمال المالئمة ـتخمق بيئت و الكفاءاالبشرية و 

ن القرار السياسي الذي يقود ِـ ميّ تُـ و  لإلبداع
ة دون أن يعوقيا، في حين تعتمد ـالوطني اإلستراتيجية

ا وضع ية التي يضمن تدفقـعمى الموارد الماليىي 
يكتمل ىذا و  ،يتميز باستمرارية الفائض اقتصادي

الحفاظ عمى الموارد  بضرورة المنظور لمتنميـة
معـا، بشكل  ةـالبيئو  غير المتجددةالمتجددة و  الطبيعية

 .االستدامـة في دائرة التناقضال يضع التنمية و 
 االقتصادي البحتفي بعدها التنمية - 1 – 2

قد  و  ،و االقتصاديـيركز ىذا المنظور عمى النم
 ة،المتكاممة ـة المستدامـتزامن مفيوم التنمي

بروز  عودة  مع ،ية واالجتماعية والبيئيةاالقتصاد
ي في اإلصالح والتطوير ـوالمنيج الميبرال "وقـالس"

 .ادي ـاالقتصوالنمو 
نظام ي المتجسد في ـالرأسمال ظاميل يتيح النف
وق في توزيع ـاالحتكام لمسالمقصود  ) السوق

 (تخصيص الموارد  وليس نمـط اإلنتاج الرأسمالي و 

وارد ـلمم عقالنًياو  انموًا مستدامًا واستغالاًل رشيدً 
 ؟ بشكل دائم ًا ـبيئيو  اقتصادياً 

وق ونظام السوق ـخاصة وأن طبيعة الس
استقراره أو و  وـالرأسمالي تنفي إمكانية ثبات النم

تواصمو دون انكفاء وتحتمل ظيور األزمات 
 .(9)االقتصادية بشكل متكرر

 :إستراتيجية النمو غير المتوازن  - 1 –1– 2
كرد عمى نموذج النمـو المتوازن، يصور ىذا 
النموذج حالة نمو اقتصادي لبعض القطاعات يدفع 

يحفز النمـو في قطاعات أخرى الحقا بصورة و 
من  تم زيادة الطمبتكأن  ،مباشرةمباشرة أو غير 

عمى منتجـات  واً ـطرف القطاعات التي تشيد نم
، فتقوم بدور المحفز ليذه القطاعات متأخرة النمـو

 .األخيرة عمى النمـو
ية قائمة عمى المبادرة الفردية ىذه اإلستراتيج

عمى آليات السـوق التي توجو االستثمارات إلى و 
بمعنى  ،غير متوازنات األكثر ربحية بشكل القطاع

عدم إعطاء الدور األساسي لمدولـة كموجو لمقطاعات 
االقتصادية ضمن سياسة لتخطيط المـوارد المتاحة 

 .في إطار خطة ذات أولويات
 :التنمية القطبية إستراتيجية- 2 –1– 2

ىي نقاط لمنمـو تتحدد مكانا  وأقطاب النمإن 
حتى عمى مستوى و  زمانا بشكل غير متماثل دوليا،و 

 يمكن انتشارىا الحقـاو  الفضاء االقتصادي ذاتو، 
ال يكفي أن تشيد تغيرات  الناميـة الدول، و تعميمياو 

بل أن يواكب ذلك تغيرات  ،تكنولوجيـة فقطتقنية و 
بما يسمح بخمق منـاخ مالئم  ،اجتماعيـةو ذىنيـة 

 .الستيعاب آثار النمـو في األقطاب
تبعية القطاعات األخرى لمقطاع المستيدف  لكن

 .كقطب لمنمـو قد يعرض االقتصاد ألزمـة شاممـة
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 إستراتيجية الصناعات التكاممية  - 3 –1– 2
(:الصناعات المصنعة)   

لصناعـة ذات الروابـط األمامية استيداف اإن 
الخمفية لخمق تكامـل صناعي اقتصادي، بالتركيز و 

ىو محور ىذه عمى الصناعات المصنعة 
ي تتطمب توفر الموارد الماليـة اإلستراتيجية، الت

ل الحكومـي التدخذلك أن   ،السوق الواسع ،والماديـة
عادة ما يغيب منظور التكامل ، المباشر والفاعل

الجواري، مما يعيق توسع السـوق، كما يتم حمل 
لمتكامل، كما  ةر التنمية المستقمة أمام  أي دعو شعا
وس األموال الضخمة في البمدان رؤ  أيضا تندر

 . (10)النامية
 لتنمية في الدول النامية الريعيةواقع ا - 2– 2
 (حالة المنطقة العربية)

خاصة  ،في الدول النامية ةـالتنمي ارتبطت
تقميديا بارتفاع معدالت نمو الناتج  ا،النفطية مني

الداخمي الخام دون أن يصاحب ذلك تطور لمقاعدة 
الصناعة الزراعة و ) ع اإلنتاجية المادية في المجتم

طبيعة النمو ذو ال حدوثأي عدم  ،(التحويمية
 . اجتماعيا لتمك القطاعاتالمتجددة ذاتيا اقتصاديا و 

ة في ىذه الدول ـيمكن إجمال مصادر األزم
 :النفطية في

المرتبط يوم التقميدي لمتنمية والنموذج  الكمي المف -
 بو؛
كمدخل أساسي  المراىـن عميو المتغير النفطي -

 ؛ومحوري لكل برنامج اقتصادي 
عة االقتصاديات بسبب طبيالتبعية لمنظام العالمي  -

 ؛الريعية النفطية 
عدم حيث تأىيميا و  البشرية منضعف القاعدة  -

المفيوم التقميدي لمتنميـة عمميـًا بالتنميـة ارتباط 
 . (11) البشرية

الدولـة الوطنية المتبنى من طرف ة نموذج التنميـ
ليس بعيدا تماما عن مفيوم التنميـة  حديثة االستقالل

القائم في عمقو  ،المستدامـة في بعده االقتصادي
 :إذ يركـز ىذا النموذج عمى،عمى التراكـم

 مالئمـة؛ الزراعي وبأسعارض ـلمفائة ـتأمين الدول -
ي وطني بمنظومتو البنكية المستقمة ـام مالـنظ -

 المالي الدولي؛مال التدفق رأس  نسبيا عن
 ؛وق لإلنتاج الوطنيـالسيطرة المحمية عمى س -
عادة إنتاجيا  - السيطرة المحمية عمى التكنولوجيـا وا 
 ؛(اإلبداع التكنولوجيالنقل والتوطين و )
مـوارد ) السيطرة المحمية عمى الثروات الطبيعية -

 الدولـة عمىتفترض قدرة  التي( الطـاقة أساسا
  .(12) استغالليا أو االحتفاظ بيا كاحتياطي

نقطة  في متطمبات التنمية ىو األخير القيد
ي بأي إمكانية صاد الريعي النفطاالنطالق لربط االقت

ميـة ىو ة تنبمعنى أن الشرط الالزم أليّ  ،لمتنميـة
ظروف ىذه التنمية في التحكم الوطني في شروط و 

التي تتمتع  ،ةـالعادلة والقادرة و ـة القويـإطار الدول
 .الحكـم الراشدمواصفات ب
حالة ) مفارقة ربط التنمية بالريع  - 3– 2

 :(المنطقة العربية
االقتصاد ي التحميل االقتصادي الكالسيكي و ف

لمرتكزة ربط التنمية االسياسي يعتبر من المفارقة 
، بالريع زيادة معدالت الناتجالنمـو االقتصادي و  عمى

كون ىذا الريع معيق لمنطق التراكـم الرأسمالي 
من الفائض االقتصادي لفئـة لم  اباعتباره اقتطاع

 .في صيرورة التراكـم تسيم فعميا
ة الريعية ىي الدولة المعتمدة في مداخيميا ـالدول

ىذا و كما سبق توضيحو فإن ع، ـأساسا عمى الري
عن استغالل  األخير ىو ذلك القدر من الدخل الناتج

االجتماعية التي تتواجد البيئة االقتصادية والسياسية و 
عن نشاط بيا مصادر الدخل دون أن ينتج ذلك 
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تعتمد   ة الريعيةـفالدول، اقتصادي أو ممارسة سوقية
 .لـالعمل ال يتم كسبو عن طريق اإلنتاج و عمى دخ

ة ـاألول يتحقق من موارد طبيعي ،انلمريع نمط
الثاني يتحقق و  ،النفطكالثروات المعدنية، الغابات و 

التحكم بطرق ة و ـنتيجة ميزة مرتبطة بموقع الدول
ُيدرج ، و الدعـم والمعوناتأل العسكري و الثقأالتجارة 

ع ـالثاني كريو  ع لمموارد الطبيعيةـألول كريا
 . (13)يـاستراتيج

من ىذا المنطمق يفيم أن كل الدول تعتمد نسبيا 
كالىما معا، ولكن عمى الريع في أحد نمطيو أو 

ة ىي التي تعتمد كميا أو بشكل يكاد الدولـة الريعي
ون تام عمى الريـع في مداخيميا يك
 كـُمَكـوِّن أساسي لمناتج الداخمي الخامو ،اتياصادر و 
 .يةو تنملمبرامج ال اممول أساسي يكاد يكون وحيدو 

، في مجمميا ةـالدول النفطية ىي دول ريعيإن 
فيو عائـد  ،النفـط يجمع النمطين السابقين  لمريـع ألن

ىو عائـد لمورد استراتيجـي يمثل محل لمورد طبيعي و 
 .صراع عالمي

ة في الدول ـمن أىم النقد الموجو لنموذج التنمي
الذي  ،يـالعربية البترولية اعتماده عمى المتغير النفط

 النفطي االنفجارا مزعوما في ظل ـرسم مسارا تنموي
 Oil"األول في السبيعينات من القرت الماضي 

boom" دون أن  التي خمقت معدالت نمو عالية، و
حقيقية في ظل  نطالقة تنموية الألرضية اتميد 

 . (14) تقمب األسعار

كل خشى من تكراره مع ىو الشيء الذي يُ و 
المنطقة العربية، الشكل التالي نفطي في  انفجار

 :يوضح الفكرة
 :(1) رقم شكل 

 العالقة بين النمو االقتصادي والموارد

 
 
 

 

 بالتصرف 2004األردن -الدولة و التنمية في إطالر العولمة ، دار مجدوالي – عن مجد الدين خمش :المصدر 

 
 نموا تنتج )*( التدفقات المالية أيالمـوارد الجديدة 

حيث  ،نمو حقيقيدون أي  ،دون تنمية ماليا  نقديا
الثاني كان و  ،من صادرات النفط متأت يفترض أن األول

 ليكون نتيجة التطور في كفاية البنية الداخمية لالقتصاد
 اخارجي اباعتباره متغير  ،عدم االرتيان لممتغير النفطيو 

عادة إلو  ،قيمة الدوالر من ناحيةو  األسعار لحركة اتابع
أن حتى ، التدوير البترولي والديون من ناحية أخرى

تنمية  إحداث سيم فيأن تُ النفطية كان ليا  لعوائدا
 ’‘العمل ’‘قائم عمى  إنتاجني نمط ،في حال تم تبحقيقية

اإلبداع  و  المبادرة’‘العمـل ’‘وفي عمق ، **() 
ولوجيا يميما كانت االيد، والمسؤولية وااللتزام واالنتماء

 .ىذا النمط اإلنتاجي التي يصطبغ بيا
المخاطر اليواجس و بين الدول العربية تتأرجح 

لماذا تتعثر التنميـة في الدول العربية النفطية، ، الحقيقية
رغم المزايا النسبية التي تتمتع بيا والتي تؤىميا لتكون 

الجدول التالي يعرض أىم مؤىالت التنمية في  رائدة ؟
 الدول العربية

 

 زيادة معّدالت اإلنتاجية
 زيادة النمو في معدالت

اإلجماليالناتج الداخلي   

*"رأس المال"موارد جديدة  -
 

 أساليب جديدة للعمل -

**" العمل و التكنولوجيا"
 



 4102جوان   - 83عدد                                         االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

 57 

: 01جدول رقم   
 مؤهالت التنميـة في الدول العربية الريعية

 البمد 1 2 3 4 5 6 7
م/ص م/ص ك  م/ص  ك/م ص ك   السعودية 
ك/م ك/م م ك   الجزائر م ص ك 
ك/م ك/م م ك   العراق م ص ك 

م/ص ص ك ص  ليبيا ص ص ك 
 اإلمارات ص ص ك ص ص ك ص
ك/م ك ك ص م  مصر ك ص 

 تركيب التجارة الخارجية و توزيعيا الجغرافي  -2  ق الداخمي                      حجم السـو  -1    
 توفر التقانة المالئمة و الميارات العمالية -4  الطبيعية                      قاعدة المـوارد -3    
 توفر الموارد لمتراكم الرأسمالي -6       توفـر قدرات ريادية ذات شأن           -5   
    .           قيادة ذات توجو إنمـائي تسعى لالعتماد عمى النفس  -7
صغير : ص   كبير: ك   متوسط  :م    

المصدر: يوسف صايغ- التنمية العصية - عن مجد الدين خمش - الدولة و التنمية في إطار العولمة / تحميل سوسيولوجي ألزمة التنمية العربية 
.82/83ص-2004 –األردن  –دار مجدالوي  –دور الدولة في تجاوزىا و   
 

لقد جاء النمو االقتصادي في المنطقة العربية، 
خاصة بالنسبة لمدول النفطية، الممول بالريع 
والقروض والمعونات، مصحوبا بتضخم بنائي أدى 
إلى تدىور مستمر في مستوى الخدمات العامة 
األساسية والقدرات الوظيفية لمدولة، وفقدت الدولة في 

 أنالتي سبق  المراحل الالحقة دعائم التعبئة الوطنية
، وذلك عندما "ايديولوجيا التنمية"امتمكتيا من خالل 

استدارت مباشرة نحو سياسات االنفتاح والتحرير، 
وأضعفت مع ىذا الوضع الجديد االمكانيات الوطنية 
في الييمنة عمى التنظيم االجتماعي لمعمل وقواعد 

 .التراكم واتجاىاتو
مو عن فالتوسع في البنية األساسية قد تم تموي

طريق الثروة النفطية، وليس من فائض اإلنتاج 
الوطني المادي، وتم تأسيسو عن طريق أعمال 
مقاوالت قامت بيا شركات أجنبية، كميا كانت 
أنشطة تحديث سطحية ارتكزت في عدد من المدن، 
ال تقوم عمى قاعدة إنتاجية، إنما أنشطة خدمات 

 .(15)مرىونة بالقوة المالية لمدولة

ة ال يمكن تجاىل أن كل دولـة أخرى من ناحي
الطاقـة ىي ذات مخزون من المواد األولية و 

بالضرورة مستيدفـة، لعل ىذا ىو الثابت الذي يدور 
، حولو المتغير أال وىو طبيعة وأدوات االستيداف

الذي تضمنو  قائم عمى التراكـمالتطور الرأسمالي ألن 
المواد المتعمقة بخاصة  ة،الضغط عمى التكمف آلـة 

، وىو ما يعرف باألمان النفطي، األوليـة والنفط
التي تعني من جانب الدول  "األمان النفطي"مسألـة و 

الصناعية المتقدمة ليس فقط التحكـم في أسعار 
نما أيضا ضمان استدامـة تدفقو من الدول  النفط وا 

 .النفطية
كما أن الطاقـة مجال استثمار ىام يعّظم 

لجزء من رأس  اون متنفساألرباح، ويمكن أن يك
أىمية الفائض الدائر في المضاربات ، و  المال
ال تتعمق بالحاجة لالستثمار فييا فقط، رغم  الطاقة

أىمية ذلك وربحيتو العالية، بل تتعمق كذلك بحاجة 
الي  ليا باعتبارىا عصب نمط اإلنتـاج الرأسم

مع الفجوة البترولية المتزايدة التي  ، خاصةالصناعـة
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مخاوف الواليات المتحدة، حيث أنيا تدفع نحو تثير 
مميار دوالر كل عام لسداد فاتورة وارداتيا  100

من مجمل احتياجاتيا التي % 54النفطية بما يمثل 
من  االحتياجات المحمية % 64سوف ترتفع إلى 

 .(16) 2020سنة 
 :رأس المال النفطي توظيف–4– 2

القطيعة بين رأس المال  تاريخيا يستدل عمى تمك
ة في الدول الريعية األساسية بإعادة ـالتنميالنفطي و 

نيـة خانقة الذي لم يثمر سوى مديو  ،التدويـر البترولي
لدولـة الرفـاه  امؤقت اسعافا  و  ،لدول العالم الثالث

التي تشمل لكن المؤسف أن التجربة و ، األوربية
بغرض التنميـة  الحقيقيستثمار المالي و االاالستدانة و 

خمق  التي أريد منيا، و النفطيةعوائد اعتمادا عمى ال
، لم ة تنموية مستقمة نسبيا عن الخارجبيئـة اقتصادي

كثير من االقتصاديات الأعادت ىدفيا بل و تصل 
ُيعاد إنتاجيا دون رؤية وأكثر من ذلك  إلى الوراء،
 .إستراتيجية
مت الدول الخميجية حص   2006إلى  2002من 

مميار دوالر من صادراتيا النفطية في    1500قرابة 
 1000وارداتيا خالل الفترة ذاتيا  حين وصمت  

 مميار دوالر 500البالغ  الفائض  أما  ،مميار دوالر
ل ـفي شك الرأسمالية في معظمو إلى البمدان  فقد توجو

، حيث حصمت الواليات المتحدة توظيفات مختمفة
 100  مقابل ،دوالر مميار  300عمى ما مقداره 

 ،اـشرق آسيلمميار دوالر  60ألوروبا ومميار دوالر 
 . (17) تم توظيفو محمياي يوالمتبق

إعـادة التدوير البترولي كان ينبغي أن تكون 
ولكن الثابت يظل ضرورة  غير قابمة لمتكرار،تجربـة 

أشكال ىذا  فيو أما المتحول ع،خروج عوائد الري
الخروج، بما يشبو  الحركة الطبيعية  لرأس المـال  

حيث يبقى الجزء اليامشي منو في الدول  النفطي، 
معظمو إلى المراكـز الرأسمالية   المصدرة  بينما يخرج 

المتحدة، تسديدا لفواتيـر  وخصوصًا إلى الواليات 
حوالي الثمثين لسمع في غالبيا غير )  د االستيرا
أو توظيفـا ىزيال ( بل وحتى ذات آثار سمبية  إنتاجية

في األسواق النقدية والبورصات أو ىدرا في إنفاق 
 ...عسكري 

بدل أن يكون الريـع البترولي رافعة محمية 
لمتراكـم، يصبح جزءا من منظومـة رأس المال في 

أما ما تبقى عن المعـاد اقتسامو ، المراكـز الرأسمالية
و محميا فيخصص لإلنفاق عالميا ُيستكمل اقتسام

أو يتم توجييو لإلنفاق  ،عمى الخدمات  والعقارات
عمى المظاىر االستيالكية لفائدة الشركات األجنبية 
التي تحصل إضافة عمى العقـود عمى سمسمة من 

 .االمتيازات
النفط كمصدر قابل لمنفـاذ وغير متجدد ىو 

ال أسير االقتسام مع الخارج والتبديد، أي أن رأس المـ
النفطي ال يصبح منافسا بدخولو دائرة اإلنتـاج حتى 
نما يصبح جزءا  وفق نمط اإلنتاج الرأسمالي ذاتو، وا 

 .من رأس المـال الدولي المتنقل عبر أسواق المال
 آفاق استخدام الريع في الجزائر -3
 :التجربة الجزائرية في التنمية – 1 – 3

تدعم مع الرغبـة القوية في تحقيق تنمية مستقمة 
االستقالل السياسي تعددت التجارب عبر مخططات 
استمرت لسنوات، وعمى الرغم من ثقل فاتورة تمك 

كما كان مخططا لو ) التجارب كان عدم النجاح 
بمقياس ما آل إليو الوضع  ،نصيبيا(  عمى األقل 

" االشتراكي" في الجزائـر تزامنا مع انييار النموذج
 .ككل

في تفاصيل التراجع يمكن وصف  ودون خوض
 :المرحمـة باآلتي

  رغم ضعف  الصناعات المصنعة نموذجتبني
نياكو بعد الحرب االقتصاد ورغم ثقل  ، وحداثـتو وا 

 احتياجو الدائـم لمتمويل؛و  تكمفة المشروع
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  ة من القطاع الزراعي ـتنافسيأي ميزة إفالت
 انعكسوىو األمر الذي  ،ةـة التحول إلى المدينعشيّ 

الذاتي المتراجع حتى مع  االكتفـاءكثيرا عمى برنامج 
مقابل ضغط مستمر لفاتورة الواردات ، اإلصالحات

 ؛ة الغذائيةـخاص
 عمى منتوج واحد لتعبئة  االعتماد استمرار

اع نفطي منتج وقطاعات ـقطىناك فيظل  ،الصادرات
تبعية مع  ،ع البتروليـغير منتجة تقتات عمى الري

ة في ـأي أزم انعكاسو  ،الوطني لالقتصادشديدة 
الخارج عميو من ناحيتي  سعر برميل البترول في 

واق ـوق العالمي وسعر صرف الدوالر في أسـالس
 الذي لم يراوح مكانو و ىو الوضع، العالميـة الصرف

 ؛حتى اآلن
 مر والمتزايد لممديونية الخارجيةو المستـالنم 

، يرلعشريات عديدة سبقت االنفجار النفطي األخ
وفق دون أن تكون قد وجيت لمتمـويل االستثماري 

اإلنفاق بل ُىدرت عبر قنوات  نمط إنتاج حقيقي،
م لالقتصاد الريعي، وتعقد ـمع تكريس دائ ،وميـالحك
أسعار النفط منتصف  انخفاضع عشية ـالوض

 ؛الثمانينات
 تية وعدم استقالليتيا، مع ة المؤسساـضعف البني

 ،ةـالنوعيو والربحية لمعايير اإلنتاجية  الحتكام عدم
ق مناصب عمل وىمية ومن ـفي خم االستمرارو 

 اسميـة؛قوى شرائية خول ورائيا د
 في الميزانية والميزان التجاري  زم العجـتراك

غياب و  ،قـوميزان المدفوعات كنتيجة لما سب
 .العقالنية

 ،والمنذر باألزمة الوضع المزريتم ىذا وقد خَ 
 .(18)1988في أكتوبر من سنة  االجتماعي االنفجار

مج التنمية في اأىم بر  والجدول الموالي يمخص
.اإلستقاللالجزائرمنذ

 :(02) جدول رقم
 برنامج التنمية في الجزائر منذ االستقالل

 العصية و المتعثرةالتنمية : النتيجة/ المخططات : األهداف العممية /  التنمية : الهدف االستراتيجي
 الفترة الخطة الهدف و األدوات القطاعات المستهدفة االنجاز

 :معامالت االنجاز -
0.97 ،0.78 ،1.27. 

 .الفنير معتبر لمعامل االجتماعي و تطو  -

 % 74 باشرةاستثمارات إنتاجية م -
 %4إنتاجية  استثمارات شبو -
 22 استثمارات غير إنتاجية  -%
  

 / جياز إنتاجيتطوير في  الرغبة

19
67

–
19

69
 

 :تطور االستثمارات من حيث الحجم -
 اإلنفاق -العمالة  -الناتج

معامالت الفنية لوسائل اإلنتاج تحسن ال -
 .التشغيلو 

اج ـإنت:ائل اإلنتاج ـالتركيز عمى إنتاج وس -
تطوير الصناعة  - موضوعات العمل

 .فرع صناعات المحروقات-االستخراجية

يعتمد عمى  جياز إنتاجيبناء 
 التصنيع

عي
ربا

 
ول
أ

 

19
70

–
19

73
 

تجاوز القطاع الصناعي التقديرات في  -
 .انجازاتو

 من إجمالي االستثمارات؛% 74القطاع المنتج  -
 التعاون مع دول العالم الثالث؛ -
دماجدعم التغيرات االجتماعية و - في  العمال ا 

 التنمية؛
وبقية  اعتبار االستثمار متغير مستقل -

 .المتغيرات تابعة لو
 

 تحقيق قفزة استثمارية؛ -
 االتصنيع محركاعتبار سياسة  -

 لمتنمية الشاممة؛
تطوير القاعدة المادية لممجتمع و  -

 إلغاء العالقات االستغاللية المركزية
 .وضمان مجانية الخدمة العمومية

عي
ربا

 
نـي

ثا
 

19
78

–
19

74
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 خارج%  5.8معدل نمـو سنوي  -
المحروقات باألسعار الحقيقية مع ريادة 

 .لمقطاع الصناعي

نفس القطاعات المستيدفة واألدوات بيدف رفع  -
%  40معدل استغالل طاقات جياز اإلنتاج من 

 %.60إلى 

التييئة اإلقميمية ركيزة أساسية  -
 لمتنميـة؛

 .استيداف التراكـم -

ول
ي أ

ماس
خ

 

80–
19

84
 

أقل من المتوسط االستثمـار الفعمي السنوي  -
 التقديري بكثير؛

عدم موافقة المنجز مع التقديري حتى  -
ضمن اليدف السنوي وبداية كشف الستار 

 .عن األزمة

توجيو ،و لالستثمار الناتجمن %  40تخصيص  -
من االعتمادات    لمقطاع %  56.6

%  43.6،والصناعـة ،الري، الفالحـة:اإلنتاجي
 .ةواالجتماعي لميياكـل االقتصادية

 االستمراريـة؛ -
 ؛دعم الفالحة بأولوية -
فائض اقتصادي سنوي تحقيق  -

 %. 0.7بنسبة  متاح لمتنمية

اني
ي ث

ماس
خ

 
   

19
19

85
-

89
 

      

19
94

–
19

98
 

كمي
ليي
ل ا

عدي
 الت

أىداف : استعادة التوازنات الكبرى
 مالية –نقدية 

برنامج صندوق النقد لمتثبيت االقتصادي  -
 .و التعديل الييكمي

تدخل البنك الدولي في مرحمة متأخرة لدعم  -
تنمية القطاعات اإلستراتيجية ضمن سياسة 

 .منمطـة لمكافحة الفقـر دوليا

 معدالت نمو موجبة؛ -
 تراجع التضخم؛ -
 ين؛الميزان في عجزالتقميص  -
ارتفاع معدل البطالة وعدم التحكم في  -

 زيادة السكان 

20
01

-
20

02
 

ى 
إل

آلن
اش ا

إلنع
ا

 
دي

صا
القت

ا
 

 ؛تثبيت التوازنات -
 دعم التنمية الفالحيـة؛ -
دعم المؤسسات الصغيرة  -

 والمتوسطة

استخدام االحتياطي المتراكـم وعائدات  -
 البترول لزيادة الطمب؛

برنامج إنفاق رأسمالي إضافي معتبر إلى  -
 .جانب اإلنفاق الرأسمالي العادي في الميزانية

 ؛%5.1معدل نمـو حقيقي -
 تعثر الخوصصـة؛ -
زيادة اإليرادات  ، و فائـض مع الخارج -
 .االحتياطياتو 

 : ىذا الجدول من استنتج
 -جامعة باجي مختار  - 2005مارس  -رسالة ماجستير غير منشورة -أثر المرض اليولندي في ديناميكية االقتصاد الجزائري  -بيمول لطيفة-1

 .الجزائر -عنابة 
انعكاسات الشراكة عمى و  الممتقى الدولي حول آثار  -ئريةمتطمبات الشراكة األورو جزااالقتصاد الجزائري و  -لمياء اني عمزغيب شيرزاد و  -2

 .الجزائر  - سطيف –جامعة فرحات عباس  - 2006نوفمبر  14/ 13 -االقتصاد الجزائري 
 

كان  ،من الثمانيناتقبل أزمة النصف الثاني 
اإلصرار و ة المعتمدة عمى التصنيع ـالشعار التنمي
إنتاجي يالءم ظروف المرحمة نمط عمى بناء 

 ،ةـلو عمى حساب الفالحو  وشعاراتيا السياسية
بعد  .الديون الضخمةالريـع البترولي و باستخدام و 

األزمـة أصبح الشعار استعادة التوازنات الكبرى عبر 
 .اِشرة مع اإلنتاجبرمجـة مالية ال عالقة ليا مب

فيضان  مّولوالذي  اإلنعـاش االقتصادي الحقا
: وفـق منظور البنك الدولي النفطي االنفجار

استيداف التنمية المستدامـة، اإلنفاق عمى التنمية 
 .البشريـة و مكافحة الفقـر

 

 :اقتصاد السوق في الجزائر  - 2– 3
من  بداية التحول نحو إقتصاد السوق كانت إن◄

 ،بشكل خاص في الدستورو   ،النـص القانوني خالل
قائم " اشتراكي" تم التحول من اقتصـاد موجو  حيث

حر "  ليبرالي" عمى التخطيط إلى اقتصـاد رأسمالـي  
يقوم االقتصاد و ، (19)" اقتصاد السـوق" بمعنى  

 :الركائز التاليةالرأسمالي عمى 
 االحتكار؛ منعو المنافسة  ،ممكية الخاصةال 
 االحتكام إلى  آليـات السـوق. 

نمط اإلنتـاج في ظل االقتصاد الرأسمالي ىو  
عادة  نمط إنتاج رأسمالـي قائم عمى التراكـم وا 

استثمار الفائض أي التوسـع عند إعادة اإلنتاج، أما 
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مم اج السائد في الجزائر منذ االستقالل فـنمط اإلنت
ألن غياب اإلقطاع في )يكن نمط إنتاج رأسمالي 

، (المنطقة العربية أعاق قيام الرأسمالية في المنطقة
صناعـة الثقيمة، الكمستورد  "اجـنموذج إنت"وىو 

والمنتج في  المفتاح في اليدبصيغة تركيب المصانـع 
 .اليد

ي القائم عمى إعادة ـالنمط الريعالسبب ىو  إن
ج ـالمحروقات، القطاع المنتتوزيع عائدات قطاع 

 ةـصناعالقطاعي  ،اتـالوحيد عمى بقية القطاع
األول عاجز عن المنافسة في المتراجعين،  الزراعـةو 

مدخالت  ) ظل حساسية شديدة تجاه الواردات
والثاني أي القطاع  (ةـسالمنتجات المنافِ و لصناعة ا

إضافة  ،ةـل معتمدا عمى سخاء الطبيعـالزراعي يظ
 غير مييكل لكنويتطور و  خدماتإلى  قطاع  

 . (20)وشديد الحساسيـة تجاه المنافسـة

 اقتصادوق ىو ـالس اقتصادفإن من ناحية أخرى 
، لكن االنتشاراج أي التسويق، التوزيع و ـما بعد اإلنت

 مرحمة اإلنـتاج إلى مرحمة في الجزائر تم القفز عمى
نمط قياسا بما سبق طرحو عن طبيعة و  ،السوق
أو حقيقية في  اسميةيتضح أن كل زيادة  ،اجـاإلنت
اج في ـاإلنتىا إلى زيادة مرد   اإلجمالي الداخميج ـالنات

  .المحروقات قطاع
السوق بالمعنى  اقتصادفي الجزائر  تكرسبذلك 
وق، مجرد عمميات بيع وشراء تحت ـلمس العشوائي

، تكريسا لنمـط (21)ما يعرف باقتصاد البازار  غطاء
 يوجية واحدة ى ارة خارجيـة قـائم عمى تج

مع بقاء الصادرات ( (l'import- importاالستيراد
رىينة قطاعات غير منتجة وغير قادرة عمى 

 ع الذي سرعان ما سيتعقد ـة، وىو الوضـالمنافس
 .ةـة اتفاقيات تجارة خارجيبالدخول في أيّ 

الذي طالما  ،عـأن الريالتي جمبيا التحرير النتيجة ◄
داخميا عبر كل المراحل وبطرق مختمفة  اقتساموتم 

تصب دائما لصالح مجموعات معينة تقترب من 
بعد التحرير  يتم اقتساموأصبح  ز القرار،ـمراك

مع الخارج، في أكثر المالـي واالنفتاح االقتصادي و 
ع الذي جمع من ـحصة من ذلك الري استرجاعإطار 

ليعاود الخروج بدخول وق العالمي لمبترول  ـالس
عدم ثم أن ، وق العالمي كمستوردـالجزائر الس

االستجابـة النوعية و )  األجنبية االستثمارات استجابة
لمدعوات  اآلتية من أعمى اليرم  (ليست الكميـة

الوطني إال  لالقتصادنظر توحي بأنو ال يُ السياسي 
 من عوائديستمد قواه الشرائية  استيالكيوق ـكس
 .واسع وق مغاربيـن سمض ط،ـالنف

في  ،دائـرة التوظيف الماليأيضا الجزائـر  دخمت
و في ظل  ،إطار حمقة اقتسام الريـع مع الخارج

عجز دائـم عمى تطوير الصادرات خارج قطاع 
 خمق مصادر جديدة لمعممـة الصعبة،ات، و المحروق

، من خالل االكتتاب في سندات الخزينة األمريكية
يوفر معدل عائد متوسط عمى  كتتابالىذا ا

أي يوفر %  3احتياطات الصرف يصل تقريبا 
الذي  الشيءمميار دوالر سنويا ،  2 ـنتيجة صافية ب

مميار  1يضمن سداد خدمة الدين التي ال تتعدى 
يعني ذلك أن ىناك تفكير . )2007معطيات (دوالر

لكن ال فاءة استخدام الريـع البترولي، و جاد بضرورة ك
يمكن الحكم سمبا أو إيجابا عمى ذلك ما لم توضع 
أي من ىذه الخطوات محل تقييم  لمعرفة آثارىا 

 . (22)الحقيقية
، االقتصاديةة في ظل الظروف ـتدخل الدول إن

ر يستبعد فيو الجدل ـالسائدة أم االجتماعيةالسياسية و 
الغموض في و  البيروقراطية و  االحتكار استمرارولكن 

و كل  عـحول الري االلتفافالتسيير والتقييم والتوزيع و 
، كميا ظواىر تعطل  تقدم أي نموذج مظاىر الفساد 

 .(نمط إنتـاج ) اقتصادي 
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 العالقة بين الريع والتنمية في الجزائر – 3 – 3
أن عرضناه يرى ن التعريف الذي سبق و إذا كا

ىي تمك التي تمثل صادراتيا من  أن الدولة الريعية
من الناتج %  40الموارد الطبيعية أو الطاقة 

الداخمي اإلجمالي،  فالدولة الجزائرية ىي دولة ريعية 
ل المؤشرات اإلقتصادية المالية بامتياز، تتغير فييا ك

عدا تمك المتعمقة بطابعيا  االنفراجالنقدية نحو و 
وقات الريعي، بدءا مما تشكمو صادرات المحر 

بالنسبة لمداخيل العممة الصعبة، إلى ما تشكمو 

الجباية البترولية من إجمالي إيرادات الخزينة 
العمومية، وصوال إلى ما يشكمو اإلنتاج المحمي من 
المحروقات و الصناعات المرتبطة بيا من إجمالي 

 .اإلنتاج
الجدول التالي يوضح مختمف المراحل التي مر ◄

اإلقتصاد الجزائري عبر  بيا قطاع المحروقات في
، فالثابت االستقاللجميع الحقبات التي أعقبت 

مطمق ضمن متغيرات كل مرحمة كان اإلعتماد ال
 .تنفيذ السياساتعمى الريع النفطي في رسم  و 

 :( 3)  رقمجدول 
 الظروف المحيطة بقطاع المحروقات تاريخيا في الجزائر

 المقتضيات  الفترة
ما )  انتقاليةخالل مرحمة ( البترول) بين الجزائر و فرنسا عمى أن تستمر ىذه األخيرة في إدارة المحروقات  اتفاقية - 1965 - 1962

 (.يعرف باتفاقية الجزائر
 .إنشاء شركة سونطراك و بداية بسط السياسة الوطنية لمطاقة  -

 .1971فيفري  24الجزائر إلى سياسة التأميم في  اتفاقيةالتحول من  - 1971 – 1965
 (.1973حرب ) النفطي السعري بسبب ظروف المرحمة  االنفجار - 1973 – 1971
 .من الصدمة إلى الصدمة البترولية المضادة - 1986 – 1973
 .دة الجدولةاألزمة بسبب تراجع األسعار و الشروع في برامج التصحيح الييكمي و إعا اشتداد - 1993 – 1986
 . 1998مخاوف من عدم اإلستقرار المالي بسبب تراجع األسعار سنة  - 1998 – 1993
 .النفطي السعري االنفجارنسبية بسبب  ارتياحفترة  - 2006 - 1999

 .عودة اليواجس من تراجع أسعار الطاقة - اآلن - 2006
Source : Algérie, guide des hydrocarbures 2007 – p 9 - www.algeria.kpmg.com  

 
 االستراتيجيقطاع المحروقات ىو القطاع 

لك تعمد الدولة إلى الحيوي األول في البالد، لذ
  ألن سالمة الدولةحمايتو، 

من ( المجتمعالسمم األىمي والعالقات بين الدولة و ) 
سالمة القطاع، يمكن التعرض لوضعية الدولة داخل 

 :نشاط المحروقات فيما يمي
 07 – 05حسب قانون : حق ممكية الدولة .1

و المرتبط بالمحروقات  2005أفريل  28المؤرخ في 
كية الموارد التي تم ِاكتشافيا والتي لم يتم تعود مم

التي تقع ضمن السيادة الوطنية لمدولة ِاكتشافيا بعد و 
 عن المجتمع؛ نيابة

ال يمكن مباشرة أي عقد : موافقة مجمس الوزراء .2
 دون موافقة مجمس الوزراء؛ استغاللأو  استكشاف

ال يترتب عمى الدولة أّية : عدم تحمل المسؤولية .3
المستثمر ال عمى مستوى مسؤولية مالية لصالح 

 ال عمى مستوى ضمان التمويل؛التمويل و 
ون يمنح المستثمر (: 2005)حرية النشاط  .4

 االستغاللالحرية الكاممة لممارسة عمميات البحث و 
 2005دائما حسب قانون ) التي تعد نشاطا تجاريا 



 4102جوان   - 83عدد                                         االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

 63 

، يمكن ممارستو من طرف أي (المرتبط بالمحروقات
ن خالل مستثمر لو شخصية معنوية مستقمة، أو م

لو عنوان جبائي في شراكة مع شركة سونطراك، و 
نفس الشروط الجزائر، ويصبح لو حق المعاممة  ب

كل الشركات  ضع ليا شركة سونطراك،التي تخ
الوطنية واألجنبية وفروع الشركات البترولية والتي 

ك حصص شراكة ليا الحق في توريد وتحويل تمم
توزيع المحروقات في الجزائر كأي مؤسسة وطنية و 

 .تحترم دفتر الشروط
كل ) رغم ىامش الحرية الممنوح لمشركات 

( أو عامة، وطنية أو أجنبيةشخصية معنوية خاصة 
بغرض اإلستثمار في مجال المحروقات،  إال أن 

يطمب تعبئة ( 2005وقات قانون المحر )القانون 
ت الالزمة لتنفيذ العقد،  لذلك التجييزاالموارد و 

بخالف سونطراك وحدىا الشركات البترولية و 
جية ىائمة تكنولو لمية التي تممك قدرات  مالية و العا

 .اقتحام قطاع المحروقاتإلستثمار و قادرة عمى ا

نين المعدلة القوا(: 2007)تقييد حرية النشاط  .5
قيـّدت الحرية الممنوحة عادت و  2007ثم  2006

يا عمى إبرام عقود شراكة لشركات اإلستثمار، بإلزام
 51بنسبة مع شركة سونطراك  و ( استغاللبحث و )

قة قبل ىذه الشروط كانت مطب) ليذه األخيرة % 
كل عقد جديد البد من ، و (2005المحروقات  قانون

تعمق بتعيين حصة احتوائو عمى بندين، األول ي
نمط شركة سونطراك، والثاني يتعمق بتحديد شروط و 

 .(23) لالستثمارالتمويل المعتمد 
التعاقدية مع الشركات أما أشكال الترتيبات 

الشركات متعددة الجنسيات األكثر العالمية و 
  االمتيازاتفيي  2007في الجزائر حتى  استخداما

لجدول التالي يبين أنو من والمشاريع المشتركة، و 
منيا أخذت شكل  66عقد مبرم ىناك  109بين 

 :االمتيازالمشروع المشترك أو عقد 
 

 (3)جدول 
 (عقد 109العدد )  2007الغاز في الجزائر لسنة في صناعة النفط و ( ش م ج)لعقود  األشكال الرئيسة

 المشاركة في اإلنتاج عقود الخدمات امتيازات و عقود مشتركة أشكال أخرى 
 25 4 66 1 العدد

 22.9 3.7 60.6 0.9 %النسبة 
 . 56ص  -و التنمية االستخراجيةالشركات عبر الوطنية و الصناعات  – 2007تقرير االستثمار العالمي : المصدر

 
سياق اإلصالحات في قطاع المحروقات كان إن ◄

سس عمى تزايد تأرد فعل دائما بالنسبة لمجزائر 
ىي قيود الضغوط  والقيود عمى المستوى الدولي، و 

شروط طة بالصناعة الدولية لممحروقات و مرتب
التعديل الدولية، بدءا من الشروع في تحرير القطاع 

إال أن اإلصالح في المرحمة الحالية  ، 1986سنة 
صار ضرورة متعمقة بديناميكية داخمية و تفاعالت 
مجتمعية ناتجة عما خافتو أزمة الفساد في أكبر 

 .)أزمة سونطراك (شركة تحرك اإلقتصاد الوطني 

لقد كانت نظرة االتحاد األوروبي جد ايجابية 
طار إصالح قطاع في إ( 2005) لمقانون الجديد 

بشكل المحروقات، ورأى أن ىذا القانون عّدل و 
خالقا األطر المالئمة عميق المناخ العام لمقطاع، 

تضارب المصالح الذي منع  ألغىلمتعديل، و 
المؤسسات األجنبية من التواجد في وضعية منافسة 
مع شركة سونطراك كشركة بترولية عمومية، حيث 

ثمار خمق القانون حوافز إضافية لتسييل تدفق اإلست
المحروقات، وحّرر الواردات من  الستغاللاألجنبي 
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تسويق المحروقات، جالبا بذلك تعديالت البترول و 
جوىرية لمجباية النفطية، ويرى األوروبيون أن 

 2006التعديالت األساسية التي جاء بيا قانون 
خاصة فيما يتعمق بالجباية المدفوعة من المستثمرين 

د من الحماية األجانب جاءت ضمن توجو لمزي
 . (24)لقطاع المحروقات
اآلثار  بينت(  2010/  2006) خالل فترة 

الشديد  باالنخفاضممثمة ) السمبية لمصدمة الخارجية 
ألسعار المحروقات خالل الثالثي الرابع من سنة 

المتقدمة في  االقتصادياتالمرتبطة بدخول   2008
الوطني  بوضوح تبعية اإلقتصاد و  )مرحمة ركود

بشكل مطمق لمصادرات النفطية، فانييار األسعار 
الوطني التي  لالقتصاد االدخاريةأثـّر عمى القدرة 

 1999)النفطي  االنفجارأن ِاستفادت من سبق و 
كان ذلك منتظرا بعد تراجع الصادرات ، و (2006/

 2008إلى  2007من %  4من المحروقات بـ 
 .بسبب تراجع الطمب العالمي

الوضعية اإلقتصادية في الجزائر التي  مّيزتتولم 
فقط بتثبيت  (2008 – 2007)األزمة المالية سبقت 

قدية، تحسين المؤشرات النوازنات الخارجية، بل و الت
 االحتياطاتتراكم من حماية لمعممة الوطنية و 

الرسمية لمصرف وتراجع معتبر بل  وحاسم لمدين 
 .الخارجي

لة اإلقتصاد التبعية لمنتج واحد في حافإذن 
الجزائري ليست حالة ممتبسة بل جمية، فمعطيات 

تتحسن مع زيادة أسعار الطاقة،  اإلقتصاد الكمي
جة عن بالتالي زيادة مداخيل العممة الصعبة الناتو 

تتراجع نفس المعطيات عشية عمميات التصدير، و 
 .في األسعار في السوق العالمي انتكاسوكل 

بالتالي  يصبح من الصعب الحديث عن تثبيت و 
خاصة )التوازنات الخارجية في ظل اإلقتصاد الريعي 

ذي يتميز سوقو الذي يعتمد عمى الريع الخارجي ال

الذي تتعطل فيو العممية العالمي بالتقمب والفجائية، و 
، فاستعادة (ة الوارداتاإلنتاجية لتدعم الميل نحو زياد
رىينة  لكنووضوعي و التوازن وتثبيتو مطمب م

ميزان المدفوعات وضعية الميزان التجاري  و 
ىي الوضعية من العممة الصعبة، و  واالحتياطات

الذي  تبعا لحالة اإلقتصاد العالمي،التي تتأرجح 
ينتقل من التضخم إلى الركود إلى المزاوجة بينيما، 

تدفع نحو زيادة  ثقل فحاالت التضخم الشديد 
اد المقابمة تدفع نحو الضغط حاالت الكسالواردات، و 

 .عمى العائدات من الصادرات النفطية
لعل األزمة الحادة التي مر بيا اإلقتصاد و 

من النصف الثاني من الثمانينات الجزائري بداية 
التي استمرت بقوة مدخل التسعينات المؤشر األكبر و 

أسعار  انييار) عمى ذلك، فالصدمة الخارجية 
دىور أدت إلى ت( المرافقة األزمة الماليةالطاقة و 

الوطني جعمت اإلقتصاد كافة المؤشرات اإلقتصادية و 
يشرع في برامج التثبيت يغير ِاتجاه سيره كميا  و 

 .التصحيح الييكميو  االقتصادي
التوازنات الداخمية  استعادةتميزت عممية 

تثبيتيا من خالل برامج صندوق النقد والخارجية و 
سعار المحروقات، فالبرامج الدولي بالتبعية المطمقة أل
طبيعي، خاصة بعد إعادة التي كانت تأخذ منحاىا ال

الشروع في المرحمة الثانية من اإلصالحات الجدولة و 
تراجع أسعار ، سرعان ما ِاصطدمت ب1994سنة 

ىو التراجع الذي ترك بصمتو ، و 1998البترول سنة 
لم يكن باألثر ) عمى النتائج اإلقتصادية لمفترة 

، ثم (ي ألن التراجع في األسعار كان مؤقتاالييكم
ِانعكست معاودة األسعار لحركة الصعود أيضا بقوة 

 .   و لكن إيجابا عمى تمك النتائج
اإلجتماعي الذي  االنفجارإذن أحد أقوى أسباب 

شيدتو الجزائر سنوات الثمانينات كان تبعية الدولة 
سعر للمعوائد البترولية المتقمبة من حيث القيمة تبعا 
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فة من حيث المسقّ البترول في السوق العالمي، و 
تسمح بيا  الحجم حسب الحصص التصديرية  التي

 .المصدرة لمنفطمنظمة الدول المنتجة و 
لدولة عمى تغطية الواردات الشيء دعم قدرة ا

المحافظة عمى السمم وتمويل النفقات الداخمية و 
األىمي سوى قدرتيا عمى جني الريع من بيع 

من اإليرادات الحكومية %   60ات لتمويل المحروق
لقد ِانتقل الوزن النسبي لمجباية البترولية ضمن ) 

 64إلى  1970سنة %  21اإليرادات الحكومية من 
 (.  1997سنة % 

ة التنموية الجزائرية يتمثل في ـالتجرب نجاح عدم
 إعادةقادر عمى  إنتاجية نظام ـعدم قدرتيا عمى إقام

في عدم القدرة عمى تحقيق ذاتو بشكل موسع و  إنتـاج
 . (خارج المحروقات ) م محمي ـشروط تراك

عن ناتجة  األسئمة المحوريـة صعبة الحسم ىي
 :غياب

  في ) نمط إنتـاج  رأسمالي قائم عمى التراكـم
 ؛(اقتصاد السوق 

 ( النقدية خاصةو ) ة االقتصادية الكمية ـالسياس
التي يمكنيا أن تحول ادخار الفئات الريعية إلى 

 ؛التوازناتاستثمـار منتج مع المحافظـة عمى 
 ة االقتصادية الذي يمكن ـالمزيج األمثل لمسياس

ي فـيو  األجنبية األموالسياب مستمر لرؤوس نمن ا
ظل الحفاظ عمى  تمويل  التنمية فيباحتياجات 

 .التوازنات الكبرى
ىل يمكن لمدولـة الريعيـة أن تغير من ولكن 

لفئات الريعيـة بأن تكف عن خدمة ا ،طبيعتيا
تتحول عن دورىا التوزيعي أساسا و  ،بالدرجة األولى

تحقق و  ،إلى دولـة تحدث القطيعة مع النظام الريعي
شـروط إقامـة نظام اقتصادي قائم عمى نمط إنتاج 

 ؟رأسمالي أساسو العمل

عن الكفاءة  تبحثعمييا أن ىذه الدولة الريعية 
 :من خالل، االستخدامية لمريـع البترولي

  و ليس  روةـثاالنطالق من أن عائد النفط ىو
استثماره وفق إنفاقو و يعاد  ىو ليس دخال، دخل

بل يتم توظيفو كثروة من خالل   ،المفيوم الكينزي
غايتيا المحافظة عمى أصل رأس  ةـمحافظ مالي

ن كان مصدره مورد )المال  كرأسمال دائم إنتاجي، وا 
باإلدارة الخاصة  المعايير يا، تطبق عمي(غير متجدد

يكون والخطر، و  من حيث العائد الكفـؤة لممحافظ
 ؛(25)مـتوليد دخل دائىدفيا 

 النفط أصال اقتصاديا ناضبا، استخدامو  اعتبار
البد أن يسمح بتحويمو إلى أصول إنتاجية متجددة، 
دون التصرف فيو كإنفاق جاٍر أو تحويمو إلى سمع 

 ؛(26) غير منتجة
  أىميتيا ال تكمن في قيمة الثروة و إدراك أن

نما و  ،وال في حجم اإلنفاق الضخم ، الممكيـةمجرد  ا 
 ؛(27) باالستخدام األمثل

  العوائد البترولية في خدمـة إستراتيجية وضع
 تنميـة وطنية؛

 اجتماعيةو  ح أي أعوان اقتصاديةـمعرفة لصال 
ة بشكل مستمر من مسؤولياتيا ـيتم تممص الدول

في ظل نسيج مؤسساتي  ،(خارج البنية التحتية)
عمى خمق مناصب ال غير قادر و  ىشعام خاص و 
الضائع من تعويض خمق القيمة و  ال عمىو  العمل

 ؛المؤسسات العمومية
 غير الرسمي في  قطـاعخطورة الو  بحجم اإلقرار

 ؛ةـانعكاس ذلك عمى الجبايالجزائر و 
  ة كل برنامج أو ـرأس المال البشري أولوياعتبار

 .(28)إستراتيجية
األزمة الجزائريـة ىي أزمة تجاذب نمطين 

الذي ساد كل  مختمفين تماما، نمط التوزيـع الريعي
َتَغمَغل في التركيبة االجتماعية العشريات السابقة و 
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الجزائرية، ىذه األخيرة تتخبط في األزمـة ألن نمط 
قد استنفذ قدراتو و وصل ( النمط القديم) توزيع الريـع 

النمط ) حدوده القصوى؛ ونمط اإلنتـاج الرأسمالي 
الذي لم يتمكن بعد من وضع الشروط ( الجديد 

   . (29)عادة إنتاجـو بشكل مستقلالداخمية الضرورية إل
 

 خالصـة

الحكم الراشـد ىما أحدث التنمية المستدامة و 
أفرغا من أّية ميول شعارين لممؤسسات الدوليـة، إذا 

ىدف وأداة كل تمونا بألوان وطنية  كانا إيديولوجية و 
الريـع ليس لعنة المصدر ، كما أن إستراتيجية وطنية

د ىو ثروة وطنية البالطبيعي، عمى العكس من ذلك 
 .المحافظة عمييا من استغالليا استغالال أمثال و 

ظ بكامل حظوظيا كراعي الدولة ال زالت تحتف
الصناعـة ىي محرك ىذه التنمية، إذ ال لمتنمية، و 

إلى أدوات  بل دور الصناعةنسب اإلخفاق إلى يُ 
بيئة االستثمار وخططو ومشاريعو، كما  التنفيذ

 لدعم التنمية، معرورة ممحة ضالمالئمة األعمال و 

 ،تحويميا إلى تقميدتشجيعيا و و بعث روح المقاولة 
الكفـاءة اإلستخدامية لمموارد خاصة غير المتجددة و 

 .منيا ىي مقياس الخروج من لعنة المصدر الطبيعي
في قطاع المحروقات قطاع استراتيجي كما أن 

، وأن خارج دائرة المساومةالجزائر يجب أن يبقى 
التنميـة االجتماعية تنمية شاممة، ترتكز عمى يدعم 

، ألن التنمية التكوينوفي عمقيا نظامي التعميم و 
رتكاز أي مشروع ميما كانت ىي عمود ا االجتماعية

 .أىدافوصفتو وآجالو و 
التراكم يخمقو التنمية تصعد عمى التراكـم، و 
العمل ليس و  ،اإلنتـاج، ىذا األخير ينميو العمـل

 ، أوليا المبادرةبل ىو سمسمة قيم مجرد جيد بدني
ىذه السمسمة مبدؤىا وكل  ...بكفاءة آخرىا االنجازو 
المجتمعية القائمة حاليا منتياىا تغيير الذىنيات و 
 .التي توصل كل محاولـة إلى طريق مسدودو 
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 0101إلى 0771 الممتدة من خالل الفترة على االقتصاد الجزائري اإلصالحات وانعكاسها

 معيزي  جزيرة
 كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

 قالمة  - 0723ماي  16 جامعة
 

 

 ممخص
م جيودىا غداة االستقالل سعت الجزائر  إلى توطيد عالقاتيا مع المؤسسات التمويل الدولية بغية مساعدتيا في  دع

خالل الثمانينات في أزمة مديونية خانقة  أدت إلى تعثر المسار  الجزائرونجم عن ىذه الخاصية أن دخمت ، ويةالتنم
صادي التنموي  وانتياج سياسات واستراتيجيات بديمة لمتنمية  فكانت سياسات اإلصالح  ت ييدف ىذا المقال إلى .االق

 .االقتصادي في الجزائر تسميط الضوء عمى انعكاسات برامج االصالح
 

 .برنامج  التثبيت االقتصادي، برنامج التعديل الهيكمي ، التوازنات االقتصاديةالديون الخارجية، : حيتاالكممات المف
 
 

Résumé 

Après l'indépendance, l'Algérie a cherché à consolider sa relation avec les institutions 

financières internationales afin d'obtenir leur aide et être soutenue dans ses efforts de 

développement,  mais cela l'a plongée durant les années 1980 dans une profonde crise de 

dette qui a entravé son parcours de développement et a donné lieu par conséquent à de 

nouvelles politiques et stratégies alternatives de développement qui se présentaient en guise 

de réforme économique .Cet article vise à mettre l'accent sur les répercussions du programme 

des réformes économiques en Algérie  

  

Mots clés: Dette extérieure, Programme de stabilisation économique, Programme 

d'ajustement structurel. 

 
 

 

Abstract        

After the Independence, Algeria attempted to consolidate its ties with the international 

financial institutions in order to get support in its efforts to develop the economy but this 

strategy has led to a serious debt crisis that took place during the 1980s .The economy 
development rate was slowed and the need for new strategies to reform the economy became 

necessary.    
 

Keywords: external debt, Program of economic stabilization, structural adjustment 

program. 
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 المقدمــــة
إن الحددددديث عددددن االقتصددددداد الجزائددددري  وتحميدددددل 
قدراتددو التنمويددة يتددكل تحددديا لكددل دارس ، فقددد اتسددم 
ىدددذا ارخيدددر بسدددمة أساسدددية انعكسدددت عمدددى توازناتدددو 

–االقتصدددادية الكميدددة، تدددكل فييدددا التمويدددل الخدددارجي 
ا االقتصددادي مصدددرا أساسدديا لمتنميددة ببعددديي -الــديون

واالجتماعي،  ونجم عنيا أن انغمست الجزائدر خدالل 
الثمانيندددات مدددن القدددرن الماضددددي فدددي أزمدددة  مديونيددددة 

عميقددة وخانقدددة تمخددض عنيدددا تعثددر المسدددار التنمدددوي  
معمنا بذلك ضرورة صياغة رؤى واستراتيجيات جديدة 

اإلصددالح االقتصدددادي التدددي  تلمتنميددة فكاندددت سياسدددا
فأضددحت  . وفــاو واطــن ن تعرفددت ذنددذاك  بسياسددا

بذلك المعالم الييكمية ليذا االقتصاد  مرذة تعكس كدل 
التغيددددرات التددددي تتدددديدىا السدددداحة االقتصددددادية  عمددددى 

  .الصعيد الدولي
ــــــة الدراســــــة(0 تبددددددرز أىميددددددة اختيددددددار ىددددددذا  : أهمي

الموضددددددوع لمدراسددددددة  باعتبددددددار أن بددددددرامج اإلصددددددالح 
حت االقتصادي برعاية المؤسسات المالية الدولية أضد

مدددن ارطروحدددات الجديددددة فدددي مجدددال التنميدددة ارمدددر 
الددددذي يسددددتدعي منددددا تسددددميط الضددددوء عمددددى طبيعتيددددا 
وذليددددات الت اعددددل معيددددا  ومدددددى فعاليتيددددا فددددي عددددالج 

 .المتاكل االقتصادية المختم ة
انطالقا مما سبق ظيدرت الحاجدة : مطكمة الدراسة(0

إلددى تسددميط الضددوء عمددى ىددذه البددرامج ومدددى فعاليتيددا 
ارزمددددات االقتصددددادية التددددي تعدددداني منيددددا  فددددي عددددالج

 مااا :الجزائدر، و ذلدك مدن خدالل طدرح التسداؤل التدالي
 المطبقاة االقتصاادي اإلصاال  سٌاساات فعالٌة مدى

 ؟ االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق فً الجزائر طرف من
تقوم ىذه الدراسة عمى  : فرضيات الدراسة(3

 :ال رضيات التالية

  حتمية لتعثر اإلصالح االقتصادي ىو نتيجة
المسار التنموي في الجزائر و وقوعيا في أزمة 

 .المديونية

   تبني الجزائر لبرامج اإلصالح االقتصادي أدى
 .إلى تحقيق نتائج ايجابية عمى الصعيد االقتصادي 

تيدددف ىددذه الدراسددة إلددى حصددر  :أهــداا الدراســة( 2
 :جممة من ارىداف تتمثل في

 اإلصدددددالح توضددددديف الم ددددداىيم التدددددي ليدددددا عالقدددددة ب
 االقتصادي 

  رصددددد النتددددائج االقتصددددادية الناجمددددة عددددن تطبيدددددق
 سياسات اإلصالح االقتصادي في الجزائر

تستخدم ىذه الدراسة المنيج : الدراسةمنهجٌة  (5
من خالل التعرض الوص ي و المنيج التحميمدي، 

 :إلى
 .اإل ار المفاهيمي لبرامج اإلصالح االقتصادي.0
التوازنات دية  عمى أثر االصالحات االقتصا. 0

 الكمي

 

 .لبرامج اإلصالح االقتصادي لمفاهيميااإل ار .1
ائل الخالفيدة تعد قضية الم اىيم إحددى أىدم المسد

سدددددددديين فددددددددي مجددددددددال العمددددددددوم بددددددددين الميتمددددددددين والدار 
 ارمددددددوز  تتضدددددمناالجتماعيدددددة، فالم دددددداىيم غالبددددددا مددددددا 

ودالالت قيمدددددة وحضددددارية، ارمددددر الددددذي يددددؤدي إلددددى 
لمم يدوم الواحدد فدي ىدذا المجدال ومددن تعددد التعري دات 

ثددم تبدداين مددداخل واتجاىددات االقتددرات منددو، والتعامددل 
معو ال يخدرج عدن ىدذه القاعددة باعتبداره مدن الم داىيم 
المعبدددددددرة عدددددددن ظدددددددواىر كبدددددددرى فدددددددي مجدددددددال العمدددددددوم 
االقتصددددددادية، إذ تت ددددددداوت اتجاىدددددددات التعريدددددددف بدددددددو، 
وتتبددداين نظريدددات ت سدددير الظدددواىر التدددي يعبدددر عنيدددا، 

تتعدددد اربعدداد وارنمدداط التددي يتضددمنيا م يومددو، كمددا 
ضمن ىذا السياق سدنحاول تحديدد اإلطدار الم داىيمي 

 .والمسار التاريخي لبرامج اإلصالح االقتصادي
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الظروا التاريخية لميالد مفهوم اإلصالح . 0.0
 االقتصادي

–ترجع نتأة م يوم اإلصالح االقتصادي 
إلى ثالثة  –التثبيت االقتصادي والتعديل الييكمي

احتياجات الدول النامية ذاتيا، : تطورات متتابكة
سياق المؤسسات المالية الدولية، وتطور ال كر 

 . االقتصادي
فيمددا يتعمددق بأوضدداع الدددول الناميددة فقددد اتسددمت و 

بقصدددددور السياسدددددات االقتصدددددادية المحميدددددة، و إتبددددداع 
السياسدددددددات النقديدددددددة المتتدددددددددة والسياسدددددددات الماليدددددددة 

في أمريكا الالتينية ومدا ترتدت عمييدا  التوسعية السيما
مدددن ارت ددداع لسدددعر ال ائدددددة الدددذي انتقدددل مدددن متوسددددط 

 %6إلى ما يقرت مدن  1980-1973خالل  1.3%
باإلضدددددددافة إلدددددددى ط دددددددرة ، (1) 1986-1980خدددددددالل 

أسددعار الدددن ط ومددا تسدددببت بددو مدددن صدددمات خارجيدددة 
لتمدددك الددددول، وبالتدددالي سددداىمت ىدددذه الظدددروف بت ددداقم 

زيدددادة حجدددم الدددديون الخارجيدددة ممدددا عجزىدددا التجددداري و 
 .انعكس سمبيا عمى أدائيا االقتصادي

أما فيما يخص المؤسسات المالية الدوليدة فتعبيدر 
التكيف الييكمي تم استحداثو فدي سدياق نافددة لمتمويدل 

 1986التددي أقرىددا صددندوق النقددد الدددولي فددي مددارس 
، كدددأداة  «تسدددييالت التكييدددف الييكمدددي»بيدددذا االسدددم 

يدددددل اسدددددتثنائي سدددددريع الصدددددرف لمواجيدددددة لتقدددددديم تمو 
عمدددددى  تدددددروط متدددددكالت ميدددددزان المددددددفوعات، مقابدددددل

مسدددتوى عمدددوم االقتصددداد والتدددي تطدددورت فدددي مدددارس 
 .«تسييالت التكييف الييكمي المعزز »إلى  1987

أمدا فيمدا يتعمددق بدالتحوالت فددي ال كدر االقتصددادي 
يندددددددزي وظيدددددددور المدددددددنيج تتدددددددمل انييدددددددار ال كدددددددر الك

سدددادت و  ،(د  جاندددت العدددرضاقتصدددا)النيوكالسدديكي 
 .النظرية لتحل محل منيج الييكميين  هىذ

 
 

 وأهدافه مفهوم اإلصالح االقتصادي. 0.0
تعدددددددت م ددددداىيم اإلصدددددالح االقتصدددددادي بتعددددددد 

:" الكتددات عددن ىددذا الموضددوع، فيندداك مددن يعرفددو بأنددو
عمميددة تحتددوي عمددى تغيددرات جذريددة فددي مددنيج الدولددة 

حيث تتدتمل ىدذه السياسي واالقتصادي واالجتماعي ب
السياسدددة عمدددى ديمقراطيدددة سياسدددية وحريدددة اقتصدددادية 
تددؤدي إلددى تغييددر فددي سددموك ارفددراد ووحدددات اإلنتدداج 
والخدددمات، و يجددد أن سياسددة اإلصددالح االقتصددادي 
تعتبددر عمميددة ذات خطددوتين، تحتددوي الخطددوة ارولددى 
عمدددى تغييدددر جدددذري فدددي السياسدددات الحكوميدددة بحيدددث 

اإلصدددالح االقتصدددادي تتدددتمل عمدددى اسدددتخدام أدوات 
وتتدددددجيع عمدددددل ذليدددددات السدددددوق الحدددددر، والثانيدددددة فدددددي 
اسدددتجابة القطدددداع الخدددداص لمبدددادرة الحكومددددة وتحديددددد 
أفضدددميات وأولويدددات فدددي اسدددتخدام معدددايير اإلصدددالح 
االقتصادي والت اعل حست ذليات السدوق الحدر وذلدك 

 .(2)ستثمارواإلفي مجال قرارات االستيالك 

صددالح االقتصددادي ممددا سددبق يمكددن القددول أن اإل
ىدو تمدك ايليددة االقتصدادية اليادفدة إلدى تعدديل مسددار 

ايثدددددار السدددددمبية لالقتصددددداد االقتصددددداد سدددددعيا لتجندددددت 
غدددرض تحقيدددق التنميدددة، عمدددى ىدددذا ارسددداس الددددولي ب

جاز أىم أىداف اإلصالحات االقتصدادية فدي إييمكن 
 : النقاط التالية 

معددددالت عاليدددة لمنمدددو االقتصدددادي، بحيدددث  تحقيددق -
تكون الزيادة في معددالت النمدو أكبدر مدن الزيدادة فدي 
معددددل نمدددو السدددكاني، ليرت دددع معددددل الددددخل السدددنوي 

 ،لم رد
عالج التتوىات الموجودة  في االقتصداد الدوطني،  -

وتقميددل عجددز الموازنددة العامددة، وفجددوة المددوارد بيدددف 
 ،إعادة التوازن الداخمي والخارجي

وحسدن ارداء ق موارد الصدندو الك اءة في استخدام  -
االقتصددادي، وبالتددالي زيددادة قدددرة البمددد المسددت يد عمددى 

 .سداد مديونيتو الخارجية
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في ضوء ىذه ارىداف صديغت بدرامج اإلصدالح 
االقتصددادي كنمددوذج ي ددرض أسددموت النمددو الرأسددمالي 
وتعددديل اليياكددل االقتصددادية فددي الدددول الناميددة ، بمددا 

دي ، يسدددديل السدددديطرة عمددددى متخددددذي القددددرار االقتصددددا
التكامددددل والتبعيددددة فددددي ظددددل نظددددام اقتصددددادي  زويعددددز 

مددو عالقددات تبددادل غيددر متكافئددة كوتجدداري عددالمي تح
تتضدددمن  ان تددداح موسدددع  مددددن جاندددت الددددول الناميددددة 

 .وىيمنة تديدة  من جانت الدول المتقدمة 
 اإلصـــــــــــالحاألســـــــــــاس النظـــــــــــري لبـــــــــــرامج .1.0

 :(3)االقتصادي
يدددل  تسدددتند بدددرامج اإلصدددالح االقتصدددادي إلدددى تحم

المدرسددة  الكالسدديكية الجديدددة  لالقتصدداد الرأسددمالي، 
فبدددددرامج التثبيدددددت االقتصدددددادي  تنطمدددددق مدددددن التحميدددددل 
النيوكالسددددديكي  لمصدددددمة القائمدددددة بدددددين تدددددراكم الدددددديون 

وايليددات  الضددرورية  التددي يتعددين  تن يددذىا لتصددحيف  
االختالل في ميزان المدفوعات، أما سياسدات التعدديل 

التحميدددددل  الكالسددددديكي فدددددي  الييكمدددددي  فتنطمدددددق مدددددن 
 .تخصيص الموارد ورفع ك اءتيا

 :النقدي لميزان المدفوعات  النموذج
 Jacquesتمدددت صدددياغتو مدددن طدددرف االقتصدددادي 

j.Polakم ادىددددا  أنددددو كممددددا  ة، وينطمددددق مددددن مقاربدددد
ارت عددت الكتمددة النقديددة ارت اعددا م رطددا كممددا أدى ذلددك 

لمبمددددد و فددددق  ةإلددددى نقددددص فددددي الموجددددودات الخارجيدددد
 : نموذج التاليال

                                           Yىي دالة في الدخل   Mالكتمة النقدية 
(1)  .....M=f(y)                                            

                                                                

                                   
YKMS 

  

 Kمقمدوت دوران = SMالتغير في عرض النقدود  
                                                                               Yمضدددددددددددددروت فددددددددددددددي التغيددددددددددددددر فددددددددددددددي الدددددددددددددددخل 

  )2........(mYw  
w : الطمدددددت عمدددددى الدددددواردات =m   الميدددددل الحددددددي

 .Yلمواردات مضروت في الدخل 

RDMS  
التغيددددددر فددددددي =  SMالتغيددددددر فددددددي عددددددرض النقددددددود 

التغيدددددددددددددددر فدددددددددددددددي +  Dاالئتمدددددددددددددددان المصدددددددددددددددرفي 
 Rاالحتياطات

KMXR  
=  Pالتغيددددددددددددددر فددددددددددددددي االحتياطددددددددددددددات ارجنبيددددددددددددددة

تدددفقات رأس المددال +  Mالددواردات - Xالصددادرات
 .Kصرفي الصافية  لمقطاع غير الم

اع سياسددة انكماتددية عددن بدديقتددرح ىددذا النمددوذج ات
طريق وضع حدود عميا لالئتمدان المحمدي و ذلدك مدن 
لغداء  الددعم المقددم  خالل تخ يض  اإلن اق العدام ، وال

الحكومددة لعسددعار و المؤسسددات العدداجزة، طددرف مددن 
المحميدة، تحريدر رفع الصادرات بتخ يض قيمة العممة 

و تتددجيع االسددتثمار ارجنبددي الخدداص بيدددف  لتجددارةا
زيددددددادة اإلنتدددددداج اإلجمددددددالي و إزالددددددة التتددددددوىات عددددددن 

 .السوق
أثبتدددت التجدددارت أن ىدددذا النمدددوذج غيدددر صدددالف و 

 :عمى الدول النامية لعسبات التالية التطبيق
عدددددم إمكانيددددة زيددددادة الصددددادرات لضددددعف الييكددددل  -

ة سياسداإلنتاجي، و انخ اض مروندة الطمدت، كمدا أن 
ثدددددار  عكسدددددية تخ ددددديض   قيمدددددة العممدددددة  أدت إلدددددى ذ

 .وجانبية 
تتعددرض الدددول الناميددة إلددى صدددمات خارجيددة مثددل  -

أسعار ال ائددة العالميدة  ارت اع تدىور أسعار الطاقة و
ىدددددذا الدددددذي لدددددم يعالجدددددو ىدددددذا النمدددددوذج لتركدددددزه عمدددددى 

 . المسائل الداخمية فقط
 :نموذج االمتصاص -

الخددارجي مددن  زا العجددت سددر ىددذه النظريددة  أساسدد
تبددددر أن العجددددز زاويددددة  تحميددددل ال كددددر  الكينددددزي إذ تع

إلدددى فدددائض فدددي الطمدددت العدددام  راجدددع بالدرجدددة ارولدددى
 :عمى النحو الذي توضحو المعادالت التالية

 MXGICY  
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 :يأخذ الميزان التجاري التكل التالي
)( GICYMX  

GICA  
اإلن دداق قدددرة المجتمددع عمددى امتصدداص : Aحيددث أن 

 (.الطاقة االستيعابية)
:                                                                                      إذن
AYMX   

لتحقيددق فددائض فددي الحسددات  جحسدت ىددذا النمددوذ
اقدددددة الجددددداري ال بدددددد أن يتجددددداوز الددددددخل الدددددوطني الط

AYاالستيعابية لممجتمع  . 
ال بددددد  Aبالتدددالي إلنقدددداص الطاقددددة االسددددتيعابية و 

،  Cمدددددددددن إنقددددددددداص االسدددددددددتيالك العدددددددددام والخددددددددداص 
، إي إتبداع  G، اإلن داق الحكدومي Iواالستثمار العام 

سياسددددددة انكماتددددددية  نظددددددرا لصددددددعوبة  زيددددددادة الدددددددخل 
 .في الدول النامية Yالوطني 

 القتصادية لبرامج اإلصالح االقتصادي اآلثار ا. 0
مما التك فيو أن الغاية من أي إصالح 
اقتصادي ىو تحقيق تقدم اقتصادي، من أجل 
تحسين درجة إتباع الحاجات ارساسية، وىكذا فإن 
اإلصالحات التي تمت في االقتصاد الوطني يمكن 

 :المؤترات التاليةمن خالل إبرازىا 
 :يةمؤطرات السياسة المال. 0.0
 :تحريـر األسعار (أوال

ييدددف تحريددر ارسددعار إلددى تقمدديص الدددعم الددذي 
تقدمو الحكومة، حيث أعيد النظر فدي نظدام ارسدعار 

الصدددددددادر فدددددددي جويميدددددددة  12-89بمقتضدددددددى قدددددددانون 
1989

(4) .                                            
يمتد تطبيق حريدة ارسدعار إلدى جميدع المنتجدات 

ي قددانون عددن تحديدددىا، وىددي تطبددق التددي لددم يددنص أ
عمى المنتجات التي ال تتميز بالخصوصدية ارساسدية 
لالقتصددداد،  بيددددف تمكدددين ميكانيزمدددات السدددوق مدددن 
تنظديم أسدعار السددمع والخددمات، التدي مددن أجميدا يقدددم 

نظدددددددام العدددددددرض والطمدددددددت نتدددددددائج ايجابيدددددددة لصدددددددالف 
االسددددتثمار واإلنتدددداج والطمددددت، إضددددافة قيدددداس كثافددددة 

لتددي تمثددل مؤتددر ممتدداز لموضددعية الحقيقددة المنافسددة ا
   .(5) لمسوق

 1994حيث كانت نسبة دعم ارسدعار قبدل سدنة 
 .من إجمالي الناتج الوطني % 5تقدر بحوالي 

تبنددت الجزائددر سياسددة   1994ابتددداءا مددن سددنة و 
جديدددددة لمقضدددداء عمددددى اخددددتالل ارسددددعار فددددي السددددوق 
المحمدددي عدددن طريدددق اسدددتبدال نظدددام ارسدددعار المقدددنن 

مددع نظددام اقتصدداد السددوق،  تالءمدداظددام جديددد أكثددر بن
وسددددمف ىددددذا النظددددام لمجزائددددر بتخ دددديض حجددددم الدددددعم 

مددن إجمددالي    %0.8المقدددم لعسددعار إلددى حددوالي 
   .(6) 1996الناتج الوطني بنياية عام 

وعميددددو يمكددددن القددددول أن ىددددذا اإلجددددراء قددددد سدددداىم 
بتددكل فعددال فددي القضدداء عمددى السددوق الموازيددة وعمددى 

يريت، غيدر أندو أثدر بتدكل كبيدر عمدى قددرة ظاىرة الت
المدددواطن التدددرائية، عمدددى اعتبدددار أن ىددددف الحكومدددة 
ذندددددذاك ىددددددو تخ ددددديض عجددددددز الميزانيدددددة دون إتباعددددددو 

 .بإجراءات أخرى لحماية المستيمك
 :تثبيت األجــور (ثانيا

إلى تجميد  1994عمدت الجزائر في نياية 
قانون ارجور كإجراء وقائي لكبف حجم الطمت 

حمي المتنامي، والحد من ظاىرة التضخم المرت عة الم
نتيجة ارت اع ارسعار بسبت إلغاء الدعم، وفي ىذا 
الصدد تتير اإلحصائيات المستقاة من الديوان 

إلى أن ارجور  2002الوطني لإلحصاء لسنة 
كحد أدنى، إلى  1990دج لعام 1000ارت عت من 

، أي بنسبة زيادة قدرىا 1994دج لسنة 4000
، لتبقى ارجور ثابتة لمدة ثالثة سنوات، أي 300%

، حيث تم رفع ارجور بنسبة 1997إلى غاية ماي 
، ليصل عندىا ارجر القاعدي ما يعادل  20%

إلى ما يعادل  1998دج، لينتقل سنة 4800
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مقارندة  %25دج، أي بنسبة زيادة تقدر بد6000
 .1997بسنة 

ي ومما التك فيو أن ىذه الزيادة في ارجور ى
نتجت نتيجة حتمية لمضغوطات االجتماعية التي 

اتساع اليوة أو ال جوة بين مستويات ارجور  ب عل
وارسعار، حيث زادت نسبة الذين يعيتون تحت خط 

، في حين أن ىذه النسبة كانت ال % 13ال قر بد 
 . قبل تطبيق اإلصالحات االقتصادية %10تتعدى 

     النقدية مؤطرات السياسة .2.2
 :حجــم الكتمة النقدية (أوال

لموقوف بصورة أكثر اتراقة ووضوح عمى تطور 
معدل نمو الكتمة النقدية و معدل نمو الناتج المحمي 

 :  اإلجمالي نورد التكل البياني التالي
-0771)تطور معدل نمو الكتلة النقدٌة و معدل نمو الناتج المحلً االجمالً خالل الفترة(: 0)الشكل رقم
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من اعداد : المصدر
:الباحثة اعتمادا على  

2005, -. 1993résultants, en quelque chiffres L’AlgérieO.N.S(2006), . 

             algeria.dz-of-www.bank 
Banque d Algérie (2008), Evolution Economique et Monétaire en Algérie        
 

                                         

نالحظ من التكل أعاله أن عقد التسعينات 
بالتكل M2 عرف نموا كبيرا في حجم الكتمة النقدية 

الذي تعدى فيو معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي، 
نتياج أسموت التمويل حيث عمدت الجزائر إلى ا

ىذه السياسة أفرزت وضعا اقتصاديا غير  ،بالعجز
مستقر بين حجم الكتمة النقدية وعجز مؤسسات 

 1993القطاع العام، إذ يالحظ انو بداية من سنة 
من  انخ ضاخذ نمو الكتمة النقدية يتناقص حيث 

، من 1998سنة % 19إلى 1993سنة 21.6%
خالل اتباع سياسة نقدية تقت ية حيث تم ايقاف 

ل بالعجز، و كذا تقميص حجم االن اق العام التموي
المقدم لممؤسسات العمومية، وتجميد نظام ارجور، 
ارمر الذي ساعد عمى تخ يض نسبة نمو حجم 

في المتوسط خالل فترة % 15.6الكتمة النقدية إلى 

، (1998-1994)تطبيق االصالح االقتصادي
والتقميل من نسبة التضخم إذ انخ ظت نسبتو من من 

1998سنة % 5إلى  1994سنة39%
(7) ، 

 2001استمر الوضع عمى ىذا المنوال سنة و 
بمغت نسبتو M2 حيث تيد نمو في الكتمة النقدية

مميار  4146.9إلى  2005، لتصل سنة 22.3%
( 2009-1998)دج، والجدير بالذكر أن ال ترة

عرفت معدل نمو متسارع لمكتمة النقدية قرت 
دية لمرئيس عبد السياسة االقتصا بسبت %222:بد

العزيز بوت ميقة من خالل برنامج االنعاش 
مميار  520االقتصادي، حيث خصص لو ما يعادل 

 .دج 
 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 :سعــر الصرا( ثانيا
من  1995تمكنت البنوك الجزائرية في نياية 

خمق سوق لمصرف ارجنبي يتم من خاللو تحديد 
أسعار الصرف بناءا عمى قوى العرض والطمت، 

بو البنوك التجارية والمؤسسات حيث تقوم بموج
المالية بالسماح بقبض العممة الصعبة والقيام بعممية 

المبادالت فيما بينيا، مع ىيمنة بنك الجزائر عمى 
، العممة الصعبة ب عل عوائد الن ط المحولة إليو

 والجدول التالي يبين تطور سعر الصرف في الجزائر
  (2009-1990)خالل ال ترة 

 

. 
 (.0117-0771)تطـور سعر صرف الدٌنار مقابل الدوالر للقترة (: 0)جدول رقم 

 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنة

سعر 
 الصرف

8.96 18.46 21.87 23.35 35.05 47.65 54.77 57.73 58.74 

 2007 2006 2005 2004 2003 20027 2001 2000 1999 السنة

سعر 
 الصرف

66.64 75.29 77.26 79.69 77.37 72.61 73.38 71.16 66.83 

 2009 2008 السنة

سعر  
 الصرف

71.18 73.09 

.Evolution du Taux de changeBanque D’Algérie(2009),  - : Source 

              - Comptes économiques 
 

إن نظددام الصددرف فددي الجزائددر قددد عددرف إدخددال 
، حيددددث 1987إصددددالحات واسددددعة عميددددو منددددذ نيايددددة 

قدررت السددمطة العموميدة تركددو يدنخ ض بتددكل منددتظم 
، 1991مدددارس  31ديسدددمبر و 31ومسدددتقر مدددا بدددين 

انخ ض سدددددددعر صدددددددرف الددددددددينار مقابدددددددل الددددددددوالر فددددددد
 1885إلى  1987دج في نياية  4887ارمريكي من 
مع اإلتارة إلى أنو وفدي إطدار ؛ 1991دج في جوان 

االت اق االستعدادي مع صندوق النقد الددولي صدارت 
قابميددددة العممددددة لمتحويددددل أمددددرا أساسدددديا لتحقيددددق النمددددو 
االقتصدددادي المسدددتمر، فاتخدددذ مجمدددس النقدددد والقدددرض 

يقضدددددي بتخ ددددديض  1991قددددراًرا فدددددي نيايدددددة سددددبتمبر 
بالنسددددددبة لمدددددددوالر ارمريكدددددددي  %22الدددددددينار بنسددددددبة 

ى ال ددددرق الموجددددود بددددين سددددعر الصددددرف لمقضدددداء عمدددد
دج لمدددددددوالر  2285الرسددددددمي والمددددددوازي ليصددددددل إلددددددى 

؛ وبعددد إبددرام االت دداق 1994الواحددد إلددى غايددة مددارس 
، تددددرع 1994أفريددددل 10فددددي  الصددددندوقالجديددددد مددددع 

مجمددددس النقددددد والقددددرض فددددي تخ دددديض قيمددددة الدددددينار 
ليصدددددبف سدددددعر صدددددرف   % 4087الجزائدددددري بنسدددددبة 

ليصدددل , ر أمريكدددي واحدددد دج مقابدددل دوال 36الددددينار 
 .دج لمدوالر الواحد 40في سبتمبر إلى 

مع نياية ات اق إعادة  1998ماي  من وابتداء
الجدولة وتسييالت التمويل مع صندوق النقد الدولي 
ولسبت خارجي تمثل في انخ اض سعر الن ط إلى 

عرفت االحتياطات من النقد , دوالر أمريكي  1189
حيث  1998جوان  االجنبي تدىورا ابتداء من

، مما أدى إلى (8)مميار دوالر 68846انخ ضت إلى 
التأثير عمى سعر الصرف الذي انخ ض في نياية 

كما استمر في  1997مقارنة بنياية  1998
، حيث سجل 2001االنخ اض إلى غاية بداية 

مقارنة  %  286انخ اًضا في قيمة العممة الوطنية بد 
قل نوعا ما ، وىذا انخ اض محسوس ي2000بسنة 

مقارنة بسنة  2000عن ذلك المسجل في سنة 
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، وىي نتيجة تؤكد % 1185والذي يقدر بد  1999
االتجاه نحو استقرار سعر الصرف، حيث استقر 

دينار جزائري  72.03سعر الصرف عند مستوى 
-2002)كي في المتوسط لم ترةمريلمدوالر ار

2008)(9). 

 التضخممـعدل نمو الناتج المحمي ومعدل  .0-1
سجل تحسن ممحوظ عمى بعض المؤترات 

  االقتصادية نتيجة تطبيق اإلصالحات االقتصادية
عمى مستوى تحسن معدالت النمو االقتصادي  سواء

 .أو عمى مستوى انخ اض نسبة التضخم
 

 :معدل نمو الناتــج المحمي( أوال

 (0116-0771)ت ـور معدل الناتج المحمي في الجزائر لمفترة (: 0)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 : Source 

économique et sur   , l’impact de la privatisation des entre prises sur la croissanceBelogbi Zakia (2005)  -

, Annaba.2002 - l’emploi en Algérie de 1994 

., L’Algérie en quelques chiffresOffice National Des statistique -  

 

ج المحمي فقد طرأ عميو بالنسبة لمعدل نمو النات
تحسنا خالل فترة اإلصالحات االقتصادية، حيث 

 -)ارت ع معدل نموه من أقل من الواحد الصحيف 
عامي  % 3.8و % 3.9إلى  1994لعام ( 0.9%

عمى التوالي، لكنو انخ ض مرة  1996و  1995
بسبت انخ اض سعر  % 1.1إلى  1997أخرى عام 

ارت ع مجددا عام  الن ط في ارسواق العالمية، لكنو
، وبعد ىذه ال ترة عرف %5.1إلى حوالي  1998

نوع من االستقرار النسبي إذ بمغ معدل نموه في 
-99)خالل ال ترة  % 3.12المتوسط حوالي 

، بعدىا عرف تحسنا ممحوظا حيث سجل (2002

 2003عامي  % 5.1و %5.2و % 6.9نسبة 
 .عمى التوالي 2005و 2004و

مو إلى تحسن الوضع وىذا النمو ال يرجع ك
االقتصادي في الجزائر وحده، بل لعدة اعتبارات 

العوائد الن طية التي است ادت منيا الجزائر : منيا
 .ت اع أسعار الن ط والغاز الطبيعيبسبت ار 

إضافة إلى ذلك التغيرات التي طرأت عمى سعر 
صرف الدينار الجزائري خالل فترة ما بعد 

تأثير ارزمة المالية  اوأخير اإلصالحات االقتصادية، 
 .عمى االقتصاد الوطني( 2008)العالمية 

 
 

 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنة

معدل 
نمو 
PIB 

0.8 1.08 2.18 2.84 -0.9 -3.9 3.8 1.1 5.1 

 0115 0116 0113 0112 0111 0110 0110 0111 0777 السنة

معدل 
 نمو 

PIB 

3.2 2.5 2.1 4.7 6.9 5.2 5.1 2.0 3.0 

 2008 السنة

 
معدل 
 نمو 

PIB 
2.4 
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 مــعدالت التضخم (ثانيا

 (0116-0771)تطور معدل التضخم فً الجزائر للفترة (: 1)جدول رقم 

 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنة

معدل 
 التضخم

17.9 25.9 31.7 20.5 29.05 29.78 18.69 5.73 4.95 

 0115 0114 0113 0112 0111 0110 0110 0111 0777 السنة

معدل 
 التضخم

2.64 0.34 4.23 1.42 2.59 4.6 4.7 2.5 3.5 

 0116 السنة

معدل  
 التضخم

4.4 

Source : 
P24. Alger,-, ENAGles  années 90 de l’économie AlgérienneBouzidi (1999),  - 

, Journée croissance, le cas de l’Algérie ficacité des politiques économique etEfBoutaleb Kouider (2005),  - 

D’étude, Université Badji Mokhtar, Annaba. 
 

ن معدل التضخم أعاله نتبين و أاستقراءا لمجدول 
متسارعا، حيث وصمت نسبتو إلى  اعرف نمو 

، ثم انخ ضت 1995كأقصى حد لو عام  29.78%
حيث بمغت  1997و 1996امي بتكل م اجئ ع

، بعدىا واصل معدل %5.7و%  18.69حوالي 
 %0.34التضخم انخ اضو حيث وصمت نسبتو إلى 

الجزائر منذ  اكأدنى نسبة تضخم تعرفي 2000عام 
 .االستقالل

ويمكن إرجاع أسبات ىذا االنخ اض إلى عدة 
إجراءات اتخذتيا الحكومات المتعاقبة في إطار 

تحرير ارسعار، : يكمي مثلبرنامج التعديل الي
التحكم في وتخ يض العجز في الميزانية العامة، و 

تباعحجم الكتمة النقدية،  أساليت جديدة في تمويل  وال
ارنتطة االقتصادية بدال من اإلصدار النقدي، 
باإلضافة إلى انخ اض قيمة الدينار من جية 
والتعديالت التي أجريت عمى أسعار السمع المدعومة 

 .الدولة وسياسة التحكم في ارجورمن طرف 
إلى حوالي  2001إال أنو ارت ع من جديد عام 

بسبت ارت اع الكتمة النقدية التي بمغت  % 4.23
بسبت  %  24.9نسبة نموىا في تمك السنة حوالي 

برنامج اإلنعاش االقتصادي، وعمى الرغم من تراجعو 
، إال أنو ارت ع مجددا إلى 2002عام  % 1.42إلى 
 .2005و  2004عامي  % 4.7و  % 4.6ي حوال

 
 

 : مـؤطرات المديونية الخارجية. 2.0
 :لموقوف بدقة حول تطور حجم المديونية الجزائرية نورد الجدول التالي

 (.0116-0771)ت ـور الديون الخارجية في الجزائر لمفترة (: 4)جدول رقم 

    ملٌار دوالر: الوحدة

 السنوات
دٌون 
متوسطة 
 وطوٌلة

ن دٌو
قصٌرة 
 األجل

الدٌون 
 اإلجمالٌة

 السنوات
دٌون 
متوسطة 
 وطوٌلة

دٌون 
قصٌرة 
 األجل

 الدٌون اإلجمالٌة

1990 26.598 1.791 28.379 2000 25.088 0.173 25.261 

1991 20.636 1.239 27.875 2001 22.441 0.260 22.571 

1992 25.886 0.792 26.678 2002 22.540 0.102 22.642 

1993 25.024 0.700 25.724 2003 23.203 0.15 23.353 
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1994 28.850 0.636 29.486 2004 21.411 0.41 21.821 

1995 31.317 0.256 31.573 2005 16.485 0.707 17.192 

1996 33.23 0.421 33.641 2006 5.062 0.550 5.612 

1997 31.060 0.162 31.222 2007 4.889 0.717 5.606 

1998 30.262 0.212 30.474 2008 4.282 1.304 5.586 

1999 28.140 0.175 28.315 2000 25.088 0.173 25.261 
., Evolution Economique et monétaire En AlgérieBanque D’Algérie (2009) : Source 

 

استقراءا لمجدول أعاله يمكن القول أن المديونية 
الخارجية الجزائرية مرت في تطورىا خالل ال ترة 

، بأربعة مراحل أساسية يمكن (1990-2009)
 :يمي إيجازىا فيما

عرفت ىذه (: 0771-0771)المرحمة األولـى (أ
المرحمة انخ اض إجمالي الدين بمعدالت متناقصة، 

 1990مميار دوالر سنة  28.37حيث انتقمت من 
أي  1993مميار دوالر سنة  25.72إلى ما يقارت 

 (.% 9.34 -)بنسبة تراجع تقدر بد 
والجدير بالمالحظة أن ىذه ال ترة عرفت تراجع 
أسعار الن ط ارمر الذي نتج عنو تراجع معدالت 
النمو االقتصادي انخ اض احتياطات الجزائر من 
العممة الصعبة، ىذا الوضع فرض عمييا المجوء إلى 
مؤسسات النقد الدولية لالقتراض، حيث است ادت 

 وحدة حقوق سحت 300الجزائر بموجبيا عمى 
تقميص  إلى، مما أدى 1991في جوان  خاصة

 .(10)قدرتيا عمى تسديد ديونديا
خدالل ىذه (: 0777-0772)المرحمة الثانـية (ب

رض غة قامت الجزائر بمجيودات جبارة لالمرحم
التصحيف الييكمي لالقتصاد الوطني، ارمر الذي 
أدى إلى ت اقم الديون المتوسطة وطويمة ارجل 

بقيمة  1996مغت ذروتيا سنة بنست معتبرة، حيث ب
مميار دوالر، أي بنسبة  33.23إجمالية تقدر بد 

من إجمالي الديون الخارجية، ويبقى  98.78%
السبت الرئيسي ىو تدني أسعار الن ط وكذلك تدىور 
خطير في الوضعية ارمنية، وعمميات التخريت التي 

مست االقتصاد الوطني، وعمميات االختالس 
 .إلعادة الجدولةلعموال المخصصة 

لتعرف بعد ذلك الديون الخارجية إتجاىا تنازليا 
-)ة، حيث انخ ضت بنسب1997بداية من سنة 

مميار  28.31حوالي  1999لتصل سنة ( 8%
مقارنة ( % 15.84-)دوالر، أي بمعدل انخ اض بد

، ولعل السبت الرئيسي وراء ىذا 1996بسنة 
ل ىذه االنخ اض يرجع إلى ارت اع أسعار الن ط خال

دوالر لمبرميل، والتي انعكست  34السنة، أين بمغت 
 .عمى انخ اض نسبة خدمة الدين

خالل ىذه  (:0113-0111)المرحمة الثالثـة (ج
ال ترة عرفت الديون الخارجية انخ اضا بوتيرة 

 25.26بدحوالي  2000متناقصة، حيث قدرت سنة 
مقارنة ( %11.99 -)مميار دوالر، أي بانخ اض 

 17.19ما يعادل  2005، لتصل سنة 1999بسنة 
( % 32-)مميار دوالر، أي بنسبة انخ اض تقدر بد 

، وبمعدل نمو في المتوسط يقدر 2000مقارنة بسنة 
 %(.  7.53-)بد 

عرفت ىذه  (:0117-0114)المرحمة الرابـعة (د
ال ترة انخ اضا كبيرا لمديون الخارجية مقارنة بال ترة 

مميار دوالر سنة  5.61السابقة، حيث وصل إلى 
، 2005سنة  $مميار 17.19، بعدما كان  2006

وتيدت ىذه  ،% 60أي بنسبة تراجع تجاوزت 
ال ترة نوعا من االستقرار النسبي، إذ بمغ معدل نموه 

( 2008-2006)رة لم ت % 5.6في المتوسط حوالي 
ما إلى  2009الثاني لسنة  يثلتصل خالل الثال
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 -)نسبة انخ اضمميار دوالر، أي ب 5.32يعادل 
 .2006مقارنة بسنة (  5.2%

إن ىذا االنخ اض الكبير لحجم الديون الخارجية 
عبد يرجع إلى القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس 

، والمتعمق بوقف 2005لسنة  العزيز بوتفميقة
تباع سياسة التسديد المسبق  االستدانة من الخارج وال

من  ضف إلى ذلك تحسن احتياطات الجزائر. لمديون
النقد ارجنبي نتيجة ارت اع عوائد النقد، وتعتزم 
الجزائر حاليا االعتماد عمى التمويل الذاتي دون 

 .المجوء مجددا إلى االستدانة
ونتيجة لمظروف السابقة نجحت الجزائر في 
تسوية ممف المديونية الخارجية، التي كانت تمثل 
عائق ليا، فقد ساىمت سمسمة االت اقيات المبرمة مع 

العضوة في نادي باريس، والبنوك الدائنة  16الدول 
العضوة في نادي لندن، فضال عن االت اقيات التي 
أبرمت مع الييئات المالية الجيوية، وعدد من الدول 

العربية السعودية، في تخ يض قيمة :العربية مثل
إلى أقل من  2006المديونية الخارجية في نوفمبر 

تج المحمي من النا % 5مميار دوالر أو 5
 .  (11)اإلجمالي

والجدير بالذكر أن الجزائر دفعت برسم ات اق 
مميون دوالر، وعميو  807مع نادي لندن أكثر من 

فإن الجزائر سددت خالل ظرف قصير ما ال يقل 
مميون دوالر لدى نادي لندن، وسددت  6.8عن 

ممياردوالر لدول نادي  8.7بصورة مسبقة مبمغ 
أعدتو لجنة المالية وقد كتف تقرير باريس، 

والميزانية بالمجمس التعبي الوطني، أن الجزائر 
وفرت من خالل تسديدىا المسبق لديونيا الخارجية 

 .دوالر مميار 2مبمغ 
 المؤطرات االجتماعيــة.3.0

لقد تيد االقتصاد الوطني ضغوطات كبيرة في 
الطمت عمى التغل خاصة بعد تطبيق برامج التعديل 

ذلك نقص مناصت التغل بسبت  الييكمي، ونتج عن
انعدام متاركة القطاعات المنتجة وبالخصوص 
قطاع الصناعة والبناء وارتغال العمومية، والجدول 
التالي يعطي صورة واضحة عن وضعية البطالة في 

 .الجزائر
 (.0116-0771)ت ـور معدل الب الة في الجزائر لمفترة (: 3)جدول رقم 

Source : 1- Baya AR HAB(1998), Les effets sociaux du PAS dans le cas de l’Alg?rie, les cahiers du 

cread, centre de recherche en ?conomie, Alger, p 44. 

               2- Banque d’Alger (2009), Opcit.    

 

لرغم من أن برنامج التعديل الييكمي قد عمى ا
، ت االقتصاديةتوازن لبعض المؤتراوفق في إعادة ال

فإن الحالة العامة لمستوى التتغيل قد تدىورت كثيرا 
حيث  نتيجة تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي،

 28.3 ،% 28.1ارت عت نسبة البطالة إلى حوالي 

عمى التوالي، واستمر  1996، 1995عامي  %
 1999معدل البطالة في االرت اع حيث بمغ عام 

 2.3رت بحوالي قد % 29.8أقصى نسبة لو بحوالي 
مميون تخص، سببيا عمميات التسريف الجماعي من 
مؤسسات القطاع العام، وتمثل فئة التبات أكثر من 

 0776 0775 0774 0773 0772 0771 0770 0770 0771 السنة

 28 26.4 28.3 28.1 27.9 27.1 21.3 21.0 19.65 معدل البطالة

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 11.8 12.3 15.3 17.7 23.70 25.00 27.30 29.77 29.8 معدل البطالة

 2008 السنة
 

 11.3 معدل البطالة
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منيم  %75من نسبة العاطمين عن العمل، و  80%
يتقدمون رول مرة بطمبات العمل منيم خريجي 
الجامعات والمعاىد، حيث ارت ع الطمت المتزايد عن 

ألف طمت  300ى ألف إل 250العمل ما بين 
 .(12)سنويدا

وفي ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي، وتنامي 
دور القطاع الخاص في الساحة االقتصادية 
الجزائرية، ودعم الدولة لتتغيل التبات، تراجع معدل 
البطالة في السنوات ارخيرة حست إحصائيات 

حوالي  2008رسمية، حيث بمغت نسبتو عام 
 2002عامي  % 23.7، و% 25مقابل  11.3%

 .عمى التوالي 2003و
أن الطبقة ال قيرة في الجزائر  الجدير باإلتارةو 

، % 23دوالر يوميا بمغت  2والتي ال تتجاوز دخميا 
فيؤكد عمى أن الطبقة ال قيرة  2005أما تقرير سنة 

مع نياية  %12بعدما كانت ال تتجاوز  %17تمثل 
الثمانينات، أما أولئك الذين يعيتون تحت خط 

 30 قر، أي الذين ال يتجاوز دخميم التيري ال
من  %2دج تيريا ىم 1900دوالر، أي حوالي 

السكان، كما يؤكد التقرير أن حدة ال وارق 
االجتماعية قد تضاع ت خالل السنوات ارخيرة، 

من أغنى ال ئات في المجتمع % 20حيث أن 
من الدخل فيما ال  %50الجزائري تستحوذ عمى 

%7ات ال قيرة إال عمى من ال ئ %20تتحصل 
(13). 

مما سبق يتضف أن برامج اإلصالح االقتصادي 
عممت عمى ازدياد درجة الحرمان البتري في إتباع 

حاجاتو ارساسية في الغذاء والتعميم والصحة 
واإلسكان وغيرىا، نظرا لما أس رت عنو ىذه البرامج 
من سياسات تعمل عمى خ ض الن قات ذات الطابع 

 .الموازنة العامة االجتماعي في
 

 الخاتمـــة

ساىمت اإلصالحات االقتصادية في تحسين 
الوضع االقتصادي الجزائري، و جعمتو في صف 
اقتصاديات الدول النامية متوسطة الدخل، من خالل 
تحسين وضع بعض المؤترات االقتصادية اليامة 
في الجزائر، إال أن ىذه النتائج االيجابية التي 

ؤترات التوازن النقدي و التي تحققت عمى مستوى م
حافظت عمى التوازنات االقتصادية الكمية لم تكن 

 .تخ ي بعض الحقائق و الظواىر
إن ىذه التوازنات الكمية ىتة والمؤترات 
مضممة، فالكثير من النتائج المحققة، كانت بسبت 

اتجة عن تحسن أسعار ال سحة المالية الن
 لم تكن بسبت تحسن ارداءالمحروقات، و 

 .االقتصادي
ثم إن ما تحقق من نتائج إنما يتعمق بص ة 
عامة بجانت الطمت الكمي، أما ما تعمق بجانت 
العرض الكمي، فإن المؤترات ال تدعو إلى الت اؤل، 
حيث نسجل ضعف ارداء االقتصددادي لمختمف 

التيء الذي  -عدا قطاع المحدروقات–القطاعات 
 .يانعكس سمبا عمى مؤتر النمو االقتصداد
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 في تطوير مخرجات نظم المعمومات المحاسبيةIAS/IFRS مساهمة معايير المحاسبة الدولية 
ــــ ة خاصة لممعيار المحاسبي الدولي األولإشار  ــــ  

 صالح الدين سوالـــــــم
 أهراس وقجامعة س -كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

 
 
 

 ممخص
ػري والتنظيمي لمعاييػػػػر المحاسبػػػة الدولية وأىميػػػة تبنييا باعتبارىا أعمى درجات بياف اإلطار الفكػػػ المقاؿ إلىييدؼ ىذا 

التطور في الممارسة المحاسبية عمى الصعيد العالمي، ومحاولة توضيح أف تطوير مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية ال 
بقالب متطور  توفر الجودة المطموبة فييا، وتقدميايتـ إال مف خالؿ إخضاع ىذه المعمومات لمعايير المحاسبة الدولية التي 

 .وبدرجة إفصاح عالية
 

 .القوائم المالية، اإلفصاح المحاسبي المعمومات،معايير المحاسبة الدولية، التوافق المحاسبي، نظام : حيتاالكممات المف
 
 

Résumé  

Cet article a pour  objectif de démontrer le cadre intellectuel et organisationel  des normes 

comptables internationales et l'importance de leur adoption, étant la représentation du grand 

progrès que connaissent les pratiques comptables; Nous tentons aussi de démontrer que 

l‘amélioration  des systèmes d'information comptables ne se réalise que si ces systèmes sont  

soumis aux  normes internationales de comptabilité qui répondent aux exigences qualitatives 

requises et qui se présentent dans un cadre développé assurant leur divulgation .  
 
Mots clés: Les normes comptables internationales, L’ harmonisation comptable, les Etats 

financiers, divulgation comptable. 

 
 
Abstract 
The objective of this article is to expose the theoretical and structural frame work of 

International accounting standards, and the importance of applying them, as they represent 

the latest development in accounting practises on the international level,; this study  attempts 

also to demonstrate that the development of accounting information system outputs cannot  be 

useful without subjugating this information to International accounting standards which 

provide the required quality, in a developed framework within highly disclosure level. 
 

Keywords: International accounting standards, accounting harmonization, accounting 

system, financial statements, accounting disclosure. 
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 :مقدمــةال
ألقت التغيرات السياسية واالقتصادية التي شيدىا 
العالـ في السنوات األخيرة بظالليا عمى العالقات 
االقتصادية الدولية ودعمت االتجاه نحو عالمية 

 .األسواؽ والمشروعات والتكامؿ االقتصادي والتنمية
وقد أظيرت التغيرات السريعة المتالحقة في مختمؼ 

والنامية، أىمية تطوير وتحديد النظـ،  الدوؿ المتقدمة
والممارسات المحاسبية، مف خالؿ وضع أسس 
وقواعد محاسبية دولية تحقؽ أكبر قدر ممكف مف 
التجانس والتوافؽ في الطرؽ واألساليب واإلجراءات 
بيف مختمؼ دوؿ العالـ بغية التوصؿ إلى لغة 
محاسبية مشتركة تعمؿ عمى تسييؿ انتقاؿ رؤوس 

والسمع والخدمات عبر الحدود اإلقميمية األمواؿ 
 .والقومية

ومف ىنا جاءت فكرة التوافؽ الدولي لممحاسبة  
حيث قامت العديد مف المنظمات المحمية واإلقميمية 
والدولية بمحاوالت لتسوية بعض االختالفات 
المحاسبية، كما قامت مجموعة مف المنظمات المينية 

بإرساء تفاىـ  المتخصصة في الكثير مف دوؿ العالـ
 .دولي حوؿ تنمية وتطوير معايير دولية محاسبية

وقد كانت البداية الحقيقية لصناعة معايير 
حيث تأسست  95;3المحاسبة الدولية تعود إلى عاـ 

لجنة معايير المحاسبة الدولية التي مرت بتطورات 
قبؿ أف يعاد ىيكمتيا لتصبح الييئة الدولية المستقمة 

وما يالحظ عف . حاسبة الدوليةلصناعة معايير الم
المعايير التي أصدرتيا ىذه الييئة، أنيا أولت اىتماما 
كبيرا بمبدأ اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية وذلؾ 
مف خالؿ إصدار ثالثة معايير خاصة باإلفصاح، 
كذلؾ خصصت ىذه المجنة في جميع المعايير 
المحاسبية األخرى الصادرة عنيا قواعد خاصة 

ح عف المعمومات التي يعالجيا كؿ معيار مف باإلفصا
 . ىذه المعايير

إف المحاسبة في جميع دوؿ العالـ يجب أف 
ال ستجد  تستجيب لمتطورات في البيئة المحيطة وا 
نفسيا غير قادرة عمى تمبية متطمبات مستخدمي 
مخرجاتيا، حيث أف تطوير مخرجات نظـ المعمومات 

ع ىذه المحاسبية ال يتـ إال مف خالؿ إخضا
المعمومات لمعايير توفر الجودة المطموبة فييا، 

، ولعؿ بقالب متطور وبدرجة إفصاح عالية وتقدميا
أعمى درجات التطور في الممارسة المحاسبية عمى 
الصعيد العالمي تجمت في معايير المحاسبة الدولية، 
حيث وضعت ىذه المعايير مقاييس الجودة 

يا بقالب سيؿ لممعمومات المحاسبية وكيفية تقديم
 . لمفيـ وذي درجة إفصاح عالية

 مشكمة البحث 
تعاني التقارير المالية المعدة وفقا لمفروض 
والمبادئ المحاسبية في حاؿ غياب المعايير 
المحاسبية التي تحكـ عممية العرض لممعمومات مف 
ضعؼ في مستوى اإلفصاح المحاسبي وعدـ قدرتيا 

مومات عمى توفير مستوى مالئـ لجودة المع
 .المحاسبية

وتظير خطورة ىذا الضعؼ في مستوى الجودة 
واإلفصاح بشكؿ واضح في القرارات الطويمة 
ومتوسطة األجؿ لما يرافؽ ىذه القرارات مف ارتفاع 

 . في مستوى المخاطر وبخاصة قرارات االستثمار
وبالتالي فما ىي قدرة ىذه المعايير عمى تطوير 

ية خاصة بالنسبة مخرجات نظـ المعمومات المحاسب
لتمبية متطمبات اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية 

 االستثمار؟ لغرض
 أهمية البحث

تنبع أىمية البحث مف خالؿ ضرورة تطوير 
مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية لمواكبة متطمبات 
مستخدمي التقارير المالية خاصة الجية المستثمرة 

قارير المالية، والتي تحتؿ حيز كبيرا بيف مستخدمي الت
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فيذه الجيات بحاجة إلى معمومات ذات جودة عالية 
 .لتمبية متطمبات اتخاذ قرار االستثمار

 هدف البحث  
 >ييدؼ البحث إلى

  ،تحديد اإلطار العاـ لمعايير المحاسبة الدولية
 .وماىية نظاـ المعمومات المحاسبي

  إبراز جوانب القصور في نظـ المعمومات
 .فؽ أسس غير موحدة دولياالمحاسبية المعدة و 

  إبراز أثر معايير المحاسبة الدولية في زيادة جودة
 .مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية

 فروض البحث
  يعتمد اتخاذ القرارات االقتصادية بشكؿ أساسي

 .عمى مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية
  أف غياب معايير المحاسبة الدولية يؤدي إلى

لمعمومات المحاسبية عمى عدـ قدرة مخرجات نظـ ا
 . مستخدمييا حاجات  تمبية

 الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناولت بالتحميؿ الجوانب 
المرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية ونظـ المعمومات 

حيث أجمعت ىذه األبحاث عمى أىمية ومخرجاتيا، 
معايير المحاسبة الدولية في تحسيف وتطوير المحتوى 

والتي تشكؿ المخرجات  لماليةالمقوائـ  ياإلعالم
كؿ ، إذ توصؿ األساسية لنظـ المعمومات المحاسبية

محمود أحمد . مجيد جاسم الشرع، د. د) مف
في دراستيـ  حوؿ ىيكمة البيانات  (إبراهيم

والمعمومات المحاسبية لعمميات المشاريع المشتركة 
في ظؿ معايير المحاسبة الدولية إلى ضرورة مراعاة 
الظروؼ البيئية في مجاؿ استخراج البيانات 
والمعمومات المحاسبية ومدى انعكاسيا عمى ىيكمة 
البيانات والمعمومات في ظؿ التشريعات واألنظمة 
المحمية والدولية مما يتطمب إيجاد أساس موحد تتـ 
بو ترجمة ىذه البيانات والمعمومات قبؿ عرضيا عمى 

األخذ بعيف مستخدمييا، مع التأكيد عمى ضرورة 
االعتبار المعايير المحاسبية الدولية في مختمؼ 

 .مراحؿ تتبع البيانات والمعمومات المحاسبية
 منهج البحث

لتحقيؽ أىداؼ البحث فإف الباحث اعتمد عمى 
المنيج الوصفي باعتباره مظمة واسعة ومرنة مف 
المناىج، والذي يشتمؿ بياف دواعي ومتطمبات تنوع 

يف الدوؿ، والتطرؽ ألىمية التطبيؽ المحاسبي ب
المعايير المحاسبية الدولية وأىـ العقبات المحيطة 
بيا، مع بياف مفاىيـ تخص نظـ المعمومات وكذا 
دراسة مكونات ووظائؼ نظاـ المعمومات المحاسبي 
مع  محاولة تحميؿ العالقة بيف تطبيؽ المعايير 
المحاسبية ومستوى جودة مخرجات نظـ المعمومات 

، وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى المراجع المحاسبية
، مع إثراء البحث بدراسة واألبحاث العممية المتوفرة

ميدانية وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى مدى صحة 
 .الفرضيات حسب وجية نظر العينة المبحوثة

 هيكل البحث
ولإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة ولموصوؿ إلى 

حاور م أربعأىداؼ الموضوع، تـ تقسيـ البحث إلى 
 >رئيسية

اإلطار العام لمعايير المحاسبة : المحور األول  -
 .الدولية

 المحاسبية تنظم المعموما: المحور الثاني  -
 .ومخرجاتها

دور اإلفصاح المحاسبي وفق : المحور الثالث  -
المعمومات  ر المحاسبة الدولية في تطوير نظممعايي

 .المحاسبية
يقة الطر )الدراسة الميدانية : المحور الرابع  -

 (واإلجراءات
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 اإلطار العام لممعايير المحاسبية الدولية -أوال
شيدت السنوات األخيرة تطورات كبيرة في مختمؼ 

إزالة الحواجز بيف  ذلؾ ترتب عف وقدالمجاالت 
مختمؼ الدوؿ وامتداد نشاط مؤسساتيا خارج حدود 
دولتيا مع ظيور العديد مف الميتميف بالقوائـ المالية 

صة مع تبايف تطبيقات إعداد التقارير لممؤسسات خا
 .                                                         بيف الدوؿ

ولمواكبة تمؾ التحوالت المتالحقة وتأميف 
المصداقية والشفافية لتمؾ القوائـ المالية وتحقيؽ 

وير تط وجبالتوافؽ بيف مختمؼ األنظمػة المحاسبية 
كما ظيرت العديد مف ة، المحاسبيالقواعد واإلجراءات 

مف أجؿ الييئات المختصة بإصدار معايير محاسبية 
تنظيـ العمؿ المحاسبي، وكذا إصدار القوائـ المالية 

 . بشفافية
التطبيق المحاسبي بين  متطمبات تنوعو  دواعي -1

 :الدول
المحاسبة حصيمة لتفاعالت عدة عوامؿ  نظرا ألف

ومزيج ، ...(، تنظيميةةاقتصادية، اجتماعية، تاريخي)
طرؽ  فإفمف المبادئ واألساليب الموروثة، مما يؤدي 

حيث يمكف . تختمؼ وأساليب المعالجة المحاسبية
إيجاز أىـ العوامؿ المؤثرة في التطبيؽ المحاسبي لكؿ 

 >دولة فيما يمي
 :النظام السياسي والنظم والتشريعات القانونية  - أ

عة حاسبية بطبيترتبط المصطمحات والمفاىيـ الم حيث
ـ القانونية والضريبيػػػػػة النظاـ السياسي السائد وبالنظ

المعتمدة في كؿ دولة، عمى اعتبار أف النظاـ 
القانوني السائد في الدولة يحدد المصدر الرئيسي 

                                                                                                                                                                                                             .(1)لمقواعد المحاسبية
كما ىو  :طبيعة ونوع النظام االقتصادي  - ب

معروؼ فإف النظاـ االقتصادي عموما لو عالقة 
عمى اعتبار أف المحاسبة  مباشرة بالنظاـ المحاسبي،

ويختمؼ  ىي إال ترجمة لألحداث االقتصادية، ما

االرتباط بيف المحاسبة والنظاـ االقتصادي وكذا درجة 
التأثير حسب التطور االقتصادي ومستوى التطور 

بحيث نجد أف النظاـ المحاسبي في بمد  التكنولوجي،
متطور اقتصاديا يختمؼ عف النظاـ المحاسبي في بمد 

 .(2)ناشئ
القتصادية لدولة ما متدنية فاف كانت التنمية ا فإذا

األنشطة االقتصادية والصناعية والتجارية تكوف 
محدودة وبسيطة وبتالي ينعكس ذلؾ في نوع األنشطة 
المحاسبية والتي سوؼ تكوف بسيطة وسوؼ يكوف 

كمما زادت درجة النمو و  اومحدود ااالىتماـ بيا بسيط
نعكس ذلؾ في زيادة حجـ وعدد ااالقتصادي 

وبتالي فاف المحاسبة سوؼ تتطور وتتفرع  النشاطات
 .ممارساتيا وأساليبيا

ليا دور جوىري في التأثير  :الديانة السائدة -ج 
عمى المبادئ المحاسبية، فالدوؿ اإلسالمية مثال 

عف  ابعيد ااقتصادي ايفترض بيا أف تعتمد نظام
باإلضافة إلى البحث عف أدوات لعرض ( الربا)الفوائد 

 .                                            (3)ت المتعمقة بالمعامالت اآلجمة مثالوتوصيؿ البيانا
توجد في العالـ مجموعة متنوعة  :النظام السياسي - د

مف األنظمة السياسية التي تتراوح بيف أنظمة 
ف النظاـ كا اوأي ،ديمقراطية وأنظمة سياسية دكتاتورية

ير عمى ف يكوف لو تأثأالسياسي بالدولة البد و 
 .األنظمة المحاسبية لتمؾ الدولة

إف النظاـ السياسي لمبمد وأىدافو والفمسفة التي 
العريضة  االقتصاديةالسياسات تحدد  يقـو عمييا،
األنظمة السياسية مف بمد ألخر  فاختالؼ لذلؾ البمد،

يؤثر عمى الممارسات المحاسبية ( رأسمالي اشتراكي،)
 واإلفصاحة لمعرض فالحرية المحاسبي في تمؾ الدوؿ،

 .مرتبطة بالحرية السياسية
إف النظاـ التعميمي ومستوى  :النظام التعميمي -د

المعرفة بالقراءة والكتابة في أي دولة يؤثر عمى 
 >(4)النظاـ المحاسبي فييا مف زاويتيف ىما
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معمومات المحاسبية ذو المستوى ملأف المستخدـ  -
اسبية الفنية التعميمي الجيد يمكنو فيـ المعمومات المح

 .المتقدمة
أف المحاسبيف الموجودوف داخؿ الدولة والذيف  -

مدربيف  فير تعميمية متقدمة عادة ما يكونو لدييـ معاي
بشكؿ جيد، كما أنيـ يمتمكوف الصالحيات الضرورية 
والميارات الكافية لموفاء بواجباتيـ ومسئولياتيـ 

 .المينية بالكامؿ
التعميمية لكؿ بإيجاز يمكف القوؿ بأف الخمفيات 

مف مستخدمي ومعدي المعمومات المحاسبية تؤثر 
بشكؿ كبير عمى درجة تطوير ومستوى تدـ النظاـ 

 .المحاسبي لمبمد
وبذلؾ فتنوع التطبيؽ المحاسبي بيف مختمؼ الدوؿ 

ما يتعمؽ بإعداد القوائـ المالية  يخمؽ عدة مشاكؿ منيا
ركات الموحدة التي تعدىا الشركة القابضة التي ليا ش

تابعة أجنبية، حيث تضطر الشركة القابضة إلى 
تحويؿ القوائـ المالية لمشركات التابعة إلى قوائـ معدة 
حسب المبادئ المحاسبية المقبولة عموما في البمد 

                                              .                                                                            في تاريخ الميزانية( المصدر)المقر 
أو عند دخوؿ الشركات إلى أسواؽ رأس الماؿ 
األجنبية بيدؼ الحصوؿ عمى رأس الماؿ عف طريؽ 
بيع أسيـ أو اقتراض أمواؿ العممة األجنبية فتضطر 
إلى إعداد القوائـ المالية حسب المبادئ المحاسبية في 

 . اؿ إليياالدولة التي يتـ تحويؿ رأس الم
األهمية والعقبات : المعايير المحاسبية الدولية -2

  االمحيطة بتطبيقه
عرفت مينة المحاسبة تطورات كبيرة عبر 
العصور صاحبيا تطور عمـ المحاسبة الذي وضع 
إطارا شامال لمختمؼ الطرؽ واألساليب النظرية بما 
تضمنو مف مبادئ وأسس مقبولة قبوال عاما إال أنو 

تمرار لمتقويـ والفحص اعتبارا لمتغيرات يتعرض باس
 .الحاصمة 

  :مضمون المعيار المحاسبي 2-1
إلى الكممة    (Norme) يعود أصؿ كممة معيار

، والتي تعني بمفيوميا األصمي،  (Norma)الالتينية 
أداة قياس مكونة مف قطعتيف متعامدتيف تعطي 
الزاوية القائمة وتسمح بالقياس 

،فالمعيار ىو المكياؿ أو -Equerre)كوس)اليندسي
المقياس أو النموذج الذي يوضع ليقاس عمى ضوئو 

وبمعنى أدؽ ىو  وزف شيء أو طولو أو درجة جودتو،
 .(5)ما يجب أف يكوف عميو الشيء

فيمكف تعريؼ المعايير  أما في المحاسبة،
المحاسبية عمى أنيا نماذج أو إرشادات عامة تؤدي 

عممية في المحاسبة إلى توجيو وترشيد الممارسة ال
وبذلؾ تختمؼ  .والتدقيؽ أو مراجعة الحسابات

المعايير عف اإلجراءات فالمعايير ليا صفة اإلرشاد 
العاـ أو التوجيو، بينما تتناوؿ اإلجراءات الصيغة 

 .(6)التنفيذية ليذه المعايير عمى حاالت تطبيقية معينة
ومف جية أخرى فقد عرؼ المعيار عمى أنو تعبير 

ؼ ميني رسمي، فيما يتعمؽ بكيفية تطبيؽ عف موق
مبدأ معيف ويجب أف يكوف ترجمة أمينة وواعية 
لممبادئ المحاسبية، وبعد دراسة متأنية ألفضؿ 

 .(7)الممارسات العممية المتاحة في الزماف والمكاف
أما عمى المستوى الدولي، فقد أدت التطورات 

لعقود االقتصادية التي شاىدتيا الساحة الدولية خالؿ ا
األخيرة، إلى ضرورة وضع معايير محاسبية دولية مف 
أجؿ تنظيـ العمؿ المحاسبي وتصنيؼ البيانات المالية 

مع تنظيـ  وكذلؾ إصدار القوائـ المالية بشفافية،
 .عمميات اإلفصاح المالي ووضع تقارير

وتعتبر المعايير المحاسبية الدولية أداة التنظيـ 
أجؿ التوفيؽ بيف لمعمؿ المالي والمحاسبي مف 

مصالح المستفيديف مف المعمومات المالية 
حيث يتـ تطبيؽ ىذه المعايير في كافة . والمحاسبية

القطاعات، وجاءت نتيجة ألبحاث ودراسات قاـ بيا 
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نخبة مف خبراء المحاسبة والمراجعة عمى مستوى 
وقد تـ تبني مجموعة مف المعايير . عالمي

عميو المبادئ  واإلجراءات المحاسبية حيث أطمؽ
، ورغـ أف ىذه  (GAAP)المحاسبية المتعارؼ عميو

المبادئ قد أثارت انتقادات وجدال كبيرا إال أف أغمب 
المحاسبيف وأعضاء المجتمع المالي ينظروف إلييا 

 .(8)بأنو ذات فائدة عمى مر الزمف
كما عرفت المعايير المحاسبية الدولية عمى أنيا 

ية واإلفصاح عنيا، إطار منظـ لمسياسات المحاسب
تصدرىا الجمعيات أو المجاف التي تتخذ الطابع 
الدولي مثؿ لجنة معايير المحاسبة الدولية ،لتمتـز بيا 
المؤسسات والشركات والييئات عمى اختالؼ أنواعيا 
عند إعدادىا وعرضيا لمقوائـ المالية بيدؼ تمكيف 
األطراؼ الخارجية مف اتخاذ القرارات المالية 

 .   (9)دية الرشيدةواالقتصا
والجدير بالذكر، أف ىناؾ العديد مف األطراؼ 
والمنظمات والييئات التي شاركت في وضع المعايير 
المحاسبية عمى المستوى الدولي، وقد ىدفت في 
مجمميا إلى إعداد معايير محاسبية تراعي عند تقديـ 
القوائـ المالية والعمؿ بشكؿ عاـ عمى تطوير وتوافؽ 

 .لمعايير المحاسبية الدوليةاألنظمة وا
  :دواعي ظهور  المعايير المحاسبية الدولية  2-2

مجموعة  يعود تنظيـ العمؿ المحاسبي دوليا إلى
مف العوامؿ واألسباب، والتي يمكف حصر أىميا في 

                                                       >يميما 
ولية أنيا عرفت األعماؿ الد :األعمال الدولية - أ

، كؿ نشاط تجاري يمتد وراء الحدود اإلقميمية ألي بمد
في تدفؽ السمع والخدمات ورأس الماؿ مف  وتتمثؿ

 شركة أو وحدة اقتصادية في بمد معيف إلى شركة أو
 .(01)وحدة اقتصادية في بمد آخر

فالتغيرات والتطورات التي طرأت عمى بنية وىيكؿ 
وامؿ اإلنتاج حينما أصبحت ع –التجارة الدولية 

أوجد مجاالت عديدة أدت إلى نمو  متحركة وىو ما
سريع لمعديد مف البمداف وخمؽ أسواؽ دولية جديدة 

أوجدت مجموعة مف  -لمسمع والخدمات ورأس الماؿ
مف ىنا كاف ىنالؾ و  .األشكاؿ الجديدة لممحاسبة

إجماع شبو عاـ عمى أىمية ازدياد األعماؿ الدولية 
أجؿ االىتماـ بالمحاسبة  بوصفيا سبب رئيسي مف

 .الدولية
لقد أدى ظيور الشركات  :الشركات الدولية - ب

الدولية إلى حدوث تغيرات جوىرية في البيئة التقميدية 
وازدادت مشكمة عدـ تجانس فئات  لممحاسبة،

المستخدميف لمقوائـ المالية ليذه الشركات تعقيدا بعد 
 دخوؿ متغيرات أخرى منيا اختالؼ المغة والثقافة

عالوة عمى بعض .والمستوى العممي مف بمد إلى آخر 
المشاكؿ المحاسبية الداخمية والخارجية التي طرأت 
حديثا والتي ساىمت في زيادة الطمب عمى الخدمات 

  .(00)ومف ثـ ازدادت أىميتيا المحاسبية الدولية،
يعمؿ النظاـ النقدي :  النظام النقدي الدولي  -ج

لصرؼ وتعديؿ موازيف الدولي عمى تحديد أسعار ا
المدفوعات عمى أساسو، وكذا تحديد تدفقات رأس 
الماؿ، فيو بذلؾ يؤثر عمى المحاسبة الدولية مف 
خالؿ مشكمة أسعار الصرؼ، عمى اعتبار أف 
المعامالت بالعممة األجنبية تعتبر مف أىـ العناصر 

  .(02)في المحاسبة الدولية
بير إف النمو الك  :شركات المحاسبة الدولية - د

والسريع لمعمميات الدولية التي تقـو بيا الشركات 
الدولية خالؿ العقود الثالثة األخيرة لعب دورا كبيرا 

حيث أصبح  .في ظيور المحاسبة الدولية وأىميتيا
لدى المحاسبيف المينييف اىتماـ متزايد بالمشاكؿ 
المترتبة عف ىذه العمميات ومف ثـ البحث عف حموؿ 

  .(01)منطقية ومقبولة ليا
وبالتالي كاف مف الطبيعي جدا لشركات المحاسبة 
الدولية أف تكوف ىي أوؿ مف يتحرؾ عمى مستوى 
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دولي لمحاولة إيجاد الحموؿ الممكنة لبعض ىذه 
وبيذا  زبائنيا، المشاكؿ التي تواجو ىذه الشركات أو

تكوف قد ساىمت بشكؿ أو آخر في ازدياد أىمية 
 .موضوع المحاسبة الدولية

لعب ظيور أسواؽ  :ق رأس المال العالميةأسوا  - ه
رأس الماؿ العالمية دورا ميما ورئيسيا في زيادة 

فيي تعتبر مصدرا  .االىتماـ بالمحاسبة الدولية
فقد ظيرت ىذه األسواؽ  خارجيا لمتمويؿ المالي،

نتيجة لمرقابة المتعددة التي تقيد دخوؿ األجانب 
إلى أف ىذا باإلضافة . ألسواؽ رأس الماؿ الوطنية

الحكومات والمؤسسات المقترضة قد تواجو فرص 
وليذا فإف نمو  .تمويؿ واقتراض داخمية محدودة

أسواؽ رأس الماؿ العالمية أعطى أىمية كبيرة 
 .(04)لموضوع المحاسبة الدولية

  :أهمية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية 2-3
تتسـ المعايير المحاسبية بالقبوؿ العاـ بيف 

بيف كما أنيا قابمة لمتطبيؽ المحاسبي باعتبارىا المحاس
وسيمة لتقييـ أداء العمؿ المحاسبي وبالمرونة التامة 
ألنيا تتعامؿ مع أنشطة اقتصادية تتميز بالديناميكية 
داخؿ المؤسسة ولقد ساىمت المعايير المحاسبية 

 > وزيادة التناسؽ العالمي مف خالؿ الدولية في تحسيف
إلى أسواؽ الماؿ العالمية حيث السماح بالدخوؿ  -

ساعد تطبيؽ بعض الشركات األوروبية لممعايير 
مريكية الدولية مف االستفادة مف أسواؽ الماؿ األ

عالوة عمى زيادة ثقة ، [خاصة بورصة بنيويورؾ]
مستعممي القوائـ المالية وبالتالي توفير فرص متكافئة 
لتحديد أسعار عادلة ألسيـ الشركات وتسيير 

ات إدراج أسيـ تمؾ الشركات في مختمؼ إجراء
                                           .(15)األسواؽ

السماح بتكويف وتأىيؿ محاسبيف لمعمؿ في  -
 . األسواؽ المحمية والدولية 

إمكانية تصميـ قوائـ مالية موحدة لمشركات  -
المتعددة الجنسيات، مما يحفز ذلؾ عمى انفتاح 

ية الوطنية وتنمية االستثمارات اإلنتاجية األسواؽ المال
مف خالؿ  والمالية محميا ودوليا مع حماية المستثمر،

التقميؿ مف فرص التالعب بنتائج األعماؿ والمركز 
 .                                                    المالي

تسييؿ مقارنة القوائـ المالية وتخفيض تكمفة  -
 [. وقت لوضع معايير قومية لمدولةالماؿ وال الجيد،]
معالجة المعمومات المحاسبية ىذا باإلضافة إلى  -

قابمية البيانات المحاسبية لمتقويـ حسب االحتياجات 
 .والتغيرات البيئية كتقمبات مستوى األسعار

عممية اتخاذ القرار وبيذا فإف المعيار المالئـ  -
أف يتـ  المناسب توفره بشكؿ دقيؽ يمكف في النيايةو 

 .(38)عميو في اتخاذ قرار مناسب

وبذلؾ فاعتماد لممعايير المحاسبية الدولية يمثؿ 
اختيارا استراتيجيا سواء بالنسبة لمتقدـ العممي عمى 
الصعيد الدولي ولمستقبؿ المحاسبة والمحاسبيف 
ومكاتب التدقيؽ والمدراء المالييف عموما أو بالنسبة 

الت والمستجدات المتالحقة ا مع التحو ػػػػػػػػلمدولة، سيم
حرصا عمى استقطاب المزيد مف االستثمارات الوطنية 

 .   واألجنبية 
من االلتزام بتطبيق  المعوقات التي تحد    2-3

  :معايير المحاسبية الدولية
بالرغـ مف وجود العوامؿ سابقة الذكر والتي تدعـ 
تطوير وانتشار معايير المحاسبة الدولية، إال أف ىناؾ 

مف المعوقات التي تقؼ في سبيؿ تبني ىذه  مجموعة
المعايير مف طرؼ الدوؿ المختمفة والتي يمكف 

 >(39)حصرىا في التالي
 ة وسياسية تتعمؽ بكؿ دولة عمى عوامؿ اقتصادي
 . ىحد
   صعوبة استبداؿ المعايير الوطنية بمعايير

 .محاسبية أخرى
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  التضارب بيف المعايير الدولية والتشريعات
 .وطنية السائدةوالقوانيف ال

 صعوبة تطبيقيا عمى منشآت األعماؿ الصغيرة. 
  صعوبة التنسيؽ بيف االختالفات الموجودة في

، وكذا المعايير المحاسبية في مختمؼ دوؿ العالـ
 .الشعور بمقاومة التغيير

  اختالؼ المغة والتقاليد ومستوى التعميـ ودرجة
التنمية االقتصادية واالجتماعية ونظـ الضرائب 

 .يرىاوغ
  الحاجة لوجود جمعيات أو ىيئات مينية قوية

إللزاـ تطبيؽ ىذه المعايير مع ضرورة وجود دعـ 
 . حكومي ليا

ايير وقد ظيرت آثار معوقات االلتزاـ الدولي بمع
قات واضحة في رو المحاسبة الدولية في شكؿ ف

تطبيقيا حتى بيف الدوؿ األعضاء في المجنة 
المعايير وىي  التي أصدرت ىذه( المجمس حاليا)

فباإلضافة لمتفاوت . لجنة معايير المحاسبة الدولية
الواضح في مقدار االلتزاـ بقواعد القياس واإلفصاح 
المشمولة في تمؾ المعايير والناتج أساسا عمى تعدد 

ا في تطبيؽ تمؾ القواعد، البدائؿ المسموح باستخدامي
قات واختالفات ممموسة في تطبيؽ القاعدة رو توجد ف

 .يانفس
 ومخرجاتها نظم المعمومات المحاسبية -ثانيا

إف المحاسبة كغيرىا مف العمـو األخرى محكومة 
بنظاـ خاص بيا ، وىذا األخير يعد جزء مف نظاـ 

ويجب أف يؤدي  المعمومات الرئيسي في المؤسسة،
واجبو في دعـ العممية اإلدارية وفي ىذا إجماال فإف 

ات وتشغيميا عممو يتركز عمى الحصوؿ عمى البيان
وتحويميا إلى معمومات صالحة ونافعة لالستخداـ في 

 .عمميات اتخاذ القرار
 
 

 :تعريف نظم المعمومات المحاسبية -1
 يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات المحاسبي بأنو

أحد مكونات تنظيـ إداري يختص بتجميع وتبويب "
ومعالجة وتحميؿ وتوصيؿ المعمومات المالية والكمية 

 (:3)".رات إلى األطراؼ الداخمية والخارجيةالتخاذ القرا
ذلؾ الجزء األساسي والياـ مف "كذلؾ يعرؼ بأنو 

نظاـ المعمومات اإلداري في الوحدة االقتصادية في 
مجاؿ األعماؿ الذي يقـو بحصر وتجميع العمميات 
المالية مف مصادر خارج وداخؿ الوحدة االقتصادية 

يا إلى معمومات ثـ يقـو بتشغيؿ ىذه البيانات وتحويم
مالية مفيدة لمستخدمي ىذه المعمومات خارج وداخؿ 

 (;3)".الوحدة االقتصادية
ىو مجموعة األفراد والمعدات "وفي تعريؼ أخر 

والمستندات التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض داخؿ 
إطار معيف وذلؾ طبقا لمجموعة مف السياسات 
واإلجراءات مف أجؿ معالجة بيانات معبرة عف 

اقتصادية بيدؼ إعداد معمومات تفي  أحداث
 (42)".باحتياجات مجموعة مختمفة مف المستخدميف

استنادا لمتعريفات السابقة يمكف القوؿ أف نظاـ 
المعمومات المحاسبي ىو عبارة عف مجموعة األفراد 
واإلجراءات وتقنيات المعمومات التي تسعى كميا 

 >لتحقيؽ األىداؼ التالية
  عف النشاطات واألحداث  جمع وتخزيف البيانات

 .األحداث وبالتالي تستطيع اإلدارة مراقبة ىذه
   تحويؿ البيانات التي تـ جمعيا إلى معمومات مف

والتي تفيد في عممية اتخاذ القرار  خالؿ معالجتيا،
والتي تمكف اإلدارة مف التخطيط وتنفيذ ومراقبة 

 .النشاطات
 نات توفير الرقابة الالزمة لحماية األصوؿ والبيا

 .المتعمقة بيا
الجدير بالذكر أف نظاـ المعمومات المحاسبي يعتبر و 

مف أىـ النظـ الفرعية لنظاـ المعمومات اإلداري، 



 4102 جوان - 83 عدد                                                       االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

89 

 

فيتصؼ بالشموؿ حيث يمتد إلى كؿ نشاط الوحدة 
االقتصادية ويوفر المعمومات المفيدة لمختمؼ 

 .المستويات اإلدارية في المؤسسة
 :بيمخرجات نظام المعمومات المحاس  -2

تتمثؿ مخرجات نظاـ المعمومات المحاسبي في 
المعمومات المحاسبية التي ىي نتاج العمميات 
التشغيمية التي تجري عمى البيانات المحاسبية والتي 
تستخدـ مف قبؿ الجيات الداخمية والخارجية التي ليا 
عالقة بالوحدة االقتصادية وبما يحقؽ الفائدة مف 

 .استخداميا
المحاسبية بأنيا كؿ المعمومات  وتعرؼ المعمومات

الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث االقتصادية 
التي تتـ معالجتيا والتقرير عنيا بواسطة نظـ 

دمة المعمومات المحاسبية في القوائـ المالية المق
لمجيات الخارجية وفي خطط التشغيؿ والتقارير 

 (43).المستخدمة داخميا
حاسبية المخرجة ويمكف تصنيؼ المعمومات الم

 >مف نظاـ المعمومات المحاسبي في شكميف أساسييف
 معمومات عمى شكل قوائم.  
 معمومات عمى شكل تقارير. 

 :القوائم المالية - أ
وىي القوائـ  تتضمف مجموعة القوائـ األساسية،

التي يجب أف تقدـ بعدالة الموقؼ المالي واألداء 
لعرض المالي والتدفقات النقدية لممنشأة، ويتطمب ا

العادؿ توفر األمانة في العرض آلثار العمميات 
المالية واألحداث األخرى والظروؼ التي يتـ في 
ضوئيا تحديد واالعتراؼ واإلثبات لألصوؿ والخصـو 

 .واإليرادات والمصروفات واإلطار الذي يحكـ ذلؾ
عرض البيانات )وحسب المعيار الدولي األوؿ 

 >(44)يمي تشمؿ القوائـ المالية ما( المالية
 تبيف بشكؿ (: الميزانية)قائمة المركز المالي

أساسي صافي حقوؽ أصحاب المشروع لتحديد قيمة 

األسيـ أو الحصص، وأيضا توضح رأس الماؿ 
العامؿ استجابة لحاجات الدائنيف والمقرضيف 
وأصحاب االلتزامات قصيرة األجؿ تجاه المشروع، 
ف فضال عف خدماتيا ألغراض التحميؿ المالي م

مؤشرات المالية الخالؿ تقديـ البيانات الالزمة لحساب 
سبة عائد االستثمار ونسبة عف وضع المشروع مثؿ ن

حيث أف نسبة عائد االستثمار تساعد في ؿ، التداو 
قياس مدى نجاح اإلدارة في استخداـ األمواؿ 
الموجودة لدييا خاصة عند المقارنة مع الفترات 

أما  شركات المماثمة،الماضية والنسب المحققة في ال
نسبة التداوؿ فتقيس مدى قدرة المشروع عمى دفع 

 .التزاماتيا قصيرة المدى
 وىي تساعد في تقييـ كفاءة : قائمة الدخل

المشروع وبياف مدى فعالياتيا وتقييـ مدى قدرة 
ف يعمى االقتراض مف البنوؾ والدائن المشروع
 ف مف خالؿ تقييميا لجدوى االستثماراتيوالمستثمر 
 .وعوائدىا

 وىي تعد  :قائمة التغيرات في حقوق الممكية
بمقارنة ميزانيتيف عامتيف لممشروع لتاريخيف متعاقبيف 
مما يبيف التغيرات التي طرأت عمى دوراف األمواؿ 
خالؿ الفترة بيف التاريخيف، أي تبيف التغيرات المالية 
. الجديدة في مصادر التمويؿ وفي أوجو االستخداـ

ئمة كمية أو جزئية مستقمة أو جزئية وىي تكوف قا
مكممة حسب البيانات المقارنة خالؿ الفترتيف مف 
الميزانية وحسب اليدؼ مف المقارنة والمعمومات 

 .المطموب تقديميا لممستفيديف منيا
 وىي تبيف بشكؿ عاـ  :قائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية المرتبطة باألنشطة الرئيسية في 
المتمثمة بثالثة أنشطة ىي ) قتصادية المنشأة اال

والمعيار الدولي  ،(التشغيمية والتمويمية واالستثمارية
يبيف أف التدفقات النقدية توفر معمومات (  9)رقـ 

مفيدة لممستخدميف تمكنيـ مف تكويف رأي عف الييكؿ 
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وقدرتيا عمى السداد في تيا وسيول ،ةالمالي لممنشأ
شأة عمى توليد النقدية األجؿ طويؿ، وتقييـ قدرة المن

وما في حكميا موزعة عمى أنشطة التشغيؿ 
واالستثمار والتمويؿ، وكذا تقييـ ومقارنة القيمة الحالية 

 .لمتدفقات النقدية المستقبمية بيف المنشآت المختمفة
 المذكرات والمالحظات المرفقة بالقوائم المالية: 

وىي توفر معمومات مفيدة نسبيا ألنيا غير موجودة 
في القوائـ المالية، حيث أنيا تشتمؿ عمى بياف 
بالسياسات المحاسبية التي اتبعتيا الوحدة االقتصادية 

فضال عف اإلفصاح عف  عند إعدادىا لمقوائـ المالية،
أي بيانات أو معمومات لـ تظير في صمب القوائـ 
 االمالية سالفة الذكر، إال أف نشرىا يعتبر ضروري

قوائـ المالية والمساعدة في لتوفير العرض العادؿ لم
فيـ محتوياتيا، فضال عف تقديـ معمومات عف طبيعة 
نشاط المنشأة وشكميا القانوني وجنسيتيا ومجمس 

 .إدارتيا وعنوانيا وأمور أخرى متعددة
  :التقارير المحاسبية - ب

يقدـ النظاـ المحاسبي باإلضافة إلى القوائـ 
ي يمكف المالية، مجموعة كبيرة مف التقارير والت

وسوؼ نستعرض وبإيجاز  تصنيفيا وفؽ عدة معايير،
 >(45)أىـ ىذه التقارير في ما يمي

 ىناؾ العديد مف التقارير  :تقارير تخطيطية
التخطيطية التي تساعد المديريف في التخطيط واتخاذ 
القرارات الخاصة بالمستقبؿ وعادة ما تكوف ىذه 

تقديرية التقارير في شكؿ تقارير تحميمية تتضمف قيـ 
لفترة أو لعدة فترات في المستقبؿ، وعادة ما تتضمف 
التقارير التحميمية معمومات تفيد المديريف لفيـ سموؾ 
العمؿ أو النشاط الذي يخضع إلشرافيـ وذلؾ لتحسيف 

 .عمميات التخطيط والرقابة
  ىذه التقارير تركز عمى أف : تقارير تشغيمية

الجارية  تعكس أحداث الماضي والحاالت واألوضاع
لمعمميات داخؿ الوحدة االقتصادية ويتمثؿ اليدؼ 

األساسي مف ىذه التقارير في تقديـ تدعيـ لألفراد 
المسئوليف عف تنفيذ األنشطة التشغيمية اليومية لموحدة 

 .االقتصادية في مجاؿ األعماؿ
  وىي التقارير التي تساعد اإلدارة  :تقارير رقابية

سير وفقا لما ىو عمى التحقؽ مف أف العمميات ت
مخطط ليا، وذلؾ بمقارنة النتائج الفعمية مع النتائج 
المخططة المحددة مقدما وتحديد أي اختالفات ىامة 

 .وجوىرية وتحميميا لمعرفة األسباب التي أدت ليا
دور اإلفصاح المحاسبي وفق المعايير  -ثالثا

المعمومات  ة الدولية في تطوير نظم يالمحاسب
 .المحاسبية
طت المنظمات المحاسبية المينية، أف يتوافر اشتر 

والتي تعتبر مصدرا  -التقارير المالية المنشورة في 
 -ىاما لممعمومات الالزمة التخاذ القرارات االقتصادية
 .اإلفصاح الكافي والمالئـ عف المعمومات المحاسبية

ولذلؾ فإنو ينبغي عمى المحاسب عند إعداد التقرير 
ألخير بالمالئمة إلفادة المالي أف يتصؼ ىذا ا

 .الجيات المستخدمة لو في اتخاذ قراراتيا
 :مفهوم اإلفصاح  -1

ف المقصود بالعرض واإلفصاح في األدب إ
المحاسبي ىو اإلعالف عف جميع السياسات 
المحاسبية التي استندت إلييا الوحدة االقتصادية في 

كذلؾ اإلعالف عف  إعداد التقارير والقوائـ المالية،
معمومات والبيانات المحاسبية وغير جميع ال

وذلؾ بصورة  المحاسبية المكممة لتمؾ السياسات،
شاممة وعادة ما تتالءـ مع احتياجات مستخدمي 

 .القوائـ المالية والتقارير
( :9;3)كما أكد مجمس معايير المحاسبة المالية 

(F.A.S.B ) عمى أنو يجب أف تمد التقارير المالية
حالييف والدائنيف وغيرىـ مف كال مف المستثمريف ال

المعمومات عف التدفؽ النقدي والعائد المتوقع 
الحصوؿ عميو نتيجة استثمارىـ أو الفوائد عمى 
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األمواؿ التي اقترضوىا، كما يجب أف توضح ما 
يتعمؽ بحقوؽ الممكية وحقوؽ الغير، وأي التزامات 
أخرى باإلضافة إلى أثر العمميات واألحداث 

ىذه الحقوؽ،أيضا يجب أف توضح االقتصادية عمى 
طريقة الحصوؿ عمى الموارد وكيفية استخداميا في 

وأي معمومات تقيد في تقييـ  شكؿ أصوؿ مختمفة،
 (46)."األداء باألرباح في المستقبؿ

مف جانب آخر فقد حددت لجنة إجراءات التدقيؽ 
المنبثقة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف األمريكييف 

(AICPA) ، إف  "> اإلفصاح المناسب بما يميماىية
معطيات المعمومات في القوائـ المالية، وفقا لمبادئ 
المحاسبة المتعارؼ عمييا الخاصة بإعداد التقرير 
تقضي بتوفر عنصر اإلفصاح المناسب في ىذه 
القوائـ وذلؾ بشأف جميع األمور الجوىرية، وعنصر 
اإلفصاح المقصود ىنا عمى صمة وثيقة بشكؿ 

القوائـ المالية وبالمصطمحات المستخدمة ومحتوى 
وبمدى كؿ ما  ا، وأيضا بالمالحظات المرفقة بيافيي

وذلؾ بكيفية تجعؿ لتمؾ القوائـ  فييا مف تفاصيؿ،
جية نظر مستخدمي ىذه و قيمة إعالمية مف 

 (47)."القوائـ

وأخيرا، يمكف القوؿ أف اإلفصاح موضوع واسع 
ع مجاالت بحيث يمكف أف يحتوي تقريبا عمى جمي

المالي، وأف أحد األىداؼ الرئيسية لإلعالـ  اإلعالـ
المحاسبي ىو تزويد المعمومات بغرض اتخاذ قرارات، 
وىذا يتطمب اإلفصاح السميـ لمبيانات المالية وغيرىا 

 .مف المعمومات المالئمة ذات العالقة
المقومات األساسية لإلفصاح عن المعمومات  -2

 الدولية  اسبة المحاسبية وفقا لمعايير المح
يرتكز اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية في 

  >(49)& ( 48)القوائـ المالية عمى المقومات اآلتية
ــــــــد - ــــــــات  المســــــــتهدف المســــــــتخدم تحدي لممعموم

إف تحديػػد المسػػتخدـ لممعمومػػة المحاسػػبية  >المحاســبية

الخػواص التػي يجػب توفرىػا  مف شانو معرفة أو تحديػد
الشػػكؿ و المضػػموف الف  فػػي تمػػؾ المعمومػػة مػػف حيػػث

لممعمومػػػػػات المحاسػػػػػبية ليػػػػػـ مسػػػػػتويات  المسػػػػػتخدميف
  .مختمفة في تفسير المعمومات

> تحديد أغراض استخدام المعمومات المحاسبية -
المحاسبية مف  إف تحديد أغراض استخداـ المعمومات

نو أف يحقؽ خاصية المالئمة بحيث يستفيد أش
ى التنبؤ قدرة عم المستخدـ مف المعمومة وتكسبو
 .وتساعد بعضيـ في اتخاذ القرارات

تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي  -
تتمثؿ المعمومات المحاسبية  :يجب اإلفصاح عنها

تـ تضمينو مف بيانات فيما ي صاح عنياالتي يتـ اإلف
 في القوائـ المالية التقميدية األساسية، همالية محتوا

تعرض في  باإلضافة إلى المعمومات التي
المالحظات واإليضاحات والمالحؽ المرفقة بالقوائـ 

اإلفراط في  أف وىذا كما. المالية والتي تعد جزءا منيا
تفاصيؿ المعمومات التي يتـ اإلفصاح عنيا، قد يقود 
في كثير مف األحياف إلى توفير معمومة غير جيدة 
تعقب معمومة جيدة، مما يؤدي إلى تخفيض نوعية 

 .القرار
اإلفصاح عن المعمومات  أساليب وطرقديد تح -

جرى العرؼ عمى أف يتـ اإلفصاح عف  >المحاسبية
المعمومات ذات اآلثار الميمة عمى قرارات 
مستخدمييا في صمب القوائـ المالية، في حيف يتـ 
اإلفصاح عف المعمومات األخرى خصوصا التفاصيؿ 
إما في المالحظات أو اإليضاحات المرفقة بتمؾ 

كما  .أو في جداوؿ أخرى مكممة تمحؽ بيا ـ،القوائ
يتطمب األمر في بعض األحياف اإلفصاح عف 
المعمومة الواحدة نفسيا إذا كانت ميمة في أماكف 

 .متعددة في البيانات
يعد التوقيت : توقيت اإلفصاح عن البيانات -

المناسب واحدا مف ثالث صفات ىامة لخاصية 
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يتاف افتاف األخر مومات المحاسبية، والصمالئمة المع
وحتى يكوف  ىما القيمة التنبؤية والتغذية العكسية ،

فإنو باإلضافة إلى اشتراط أف تكوف  اإلفصاح مفيدا
 ،وموثوقة وقابمة لممقارنة والفيـ ىذه المعمومات كافية

يجب أف يتوفر التوقيت المالئـ في إعدادىا وعرضيا 
ة وتتناقض منفع وتقديميا لمستخدمي تمؾ المعمومات،

بمعنى أف .المعمومة ثـ تزوؿ إذا لـ تأت في وقتيا
المنفعة التي يحققيا متخذ القرار،ترتبط بمدى حصولو 

 .عمى المعمومات المناسبة في الوقت المناسب
أثر معايير المحاسبة الدولية في نظم  -3

 :المعمومات المحاسبية
اعتمدت بعض دوؿ العالـ معايير المحاسبة 

ة المحاسبة لما لمستو مف الدولية كأساس لتطوير مين
حياد فييا وقدرة عمى تحقيؽ التوحيد المحاسبي، كما 
أف دوال أخرى اعتمدت عمى معايير المحاسبة الدولية 

 .  كمصدر أساسي لمعاييرىا المحاسبية الوطنية
ووضعت معايير المحاسبة الدولية ىدؼ تقديـ 
قوائـ مالية ذات جودة عالية وىذا ما جاء في النظاـ 

 ،سة لجنة معايير المحاسبة الدوليةاسي لمؤساألس
ىدؼ ىذه القوائـ تحقيؽ الغرض العاـ وبالتالي عممت 
مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية مف خالؿ 
مجمسيا عمى تأميف أكبر إفصاح ممكف ضمف 
التقارير المالية محاولة االبتعاد عف اإلسياب 

 .والتفصيؿ الزائد
ذا كاف ىدؼ معايير المحاس بة الدولية ىو تقديـ وا 

حموؿ ذات جودة عالية، فإف ذلؾ يعني قوائـ مالية 
تحوي إفصاح كاؼ لتمبية متطمبات مستخدمي ىذه 
القوائـ، ولكي يكوف اإلفصاح كافيا يجب أف تكوف 
مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية التي تعتمد 

 .معايير المحاسبة الدولية كأساس ذات جودة عالية

لمحاسبة الدولية أف تعمؿ عمى ويمكف لمعايير ا
تحسيف جودة مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية مف 

 >خالؿ التركيز عمى تطوير مياميا مف خالؿ
  توحيد السياسات المحاسبية مف خالؿ اختصار

البدائؿ وىذا ما نجده واضحا مف خالؿ العمؿ عمى 
تطوير مجموعة موحدة مف المعايير وكذلؾ العمؿ 

ت ليذه المعايير لمنع االلتباس أثناء عمى تقديـ تفسيرا
 .التطبيؽ وتقديـ اإلرشادات الالزمة لذلؾ

   قدمت معايير المحاسبة الدولية توضيحا دقيقا
لممصطمحات والمفاىيـ المحاسبية ففي بداية كؿ 
معيار يتـ تقديـ جممة مف التعريفات التي تيدؼ إلى 
التحديد الدقيؽ لممفاىيـ المحاسبية التي سيتـ 

خداميا ضمف المعيار، كما أف معظـ المعايير است
تقدـ توصيفا دقيقا لطريقة القياس المثمى لمحدث 
المالي بغية إثباتو محاسبيا بشكؿ صحيح، ويوجد 
الكثير مف األمثمة عمى القياس المحاسبي ضمف 

 .معايير المحاسبة الدولية
إف التحديد الدقيؽ لكيفية قياس الحدث المالي 

يـ تعريؼ دقيؽ لعناصر القوائـ باإلضافة إلى تقد
ت نظـ ػػػػػػػػة سيؤدي إلى تحسيف مدخالالماليػػ

المعمومات المحاسبية حيث أف ذلؾ سيؤدي إلى 
 .توحيد أسس اإلثبات

ويتجمى أثر معايير المحاسبة الدولية واضحا في 
تطوير مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية، فمـ 

إصدار يكتفي مجمس معايير المحاسبة الدولية ب
معايير خاصة لإلفصاح عف المعمومات المحاسبية 

بؿ أكد "(  23)مثؿ المعيار المحاسبي الدولي رقـ "
عمى أىمية اإلفصاح في كؿ معيار مف معايير 

 .المحاسبة الدولية
كما أكدت معايير المحاسبة الدولية عمى أف 

أي  القوائـ المالية يجب أف تعد وفقا لمغرض العاـ،
تخدمي التقارير المالية عمى مختمؼ تمبية حاجات مس
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أنواعيا دوف التحيز لفئة عمى حساب أخرى، 
ولتحقيػػػػػػػػػػػػؽ ىذه الغاية حدد مجمس معايير المحاسبة 
الدولية الخصائص النوعية التي يجب أف تتوافر في 

المادية، ، المالئمة الفيـ،>القوائـ المالية وىي 
 وؽ الشكؿ،الموثوقية ،التمثيؿ الصادؽ، الجوىر ف

وىذه الخصائص  االكتماؿ، والقابمية لمفيـ، الحياد،
النوعية ىي نفس الخصائص النوعية لجودة 
المعمومات، وبالتالي فإف ىدؼ التقارير المالية المعدة 
وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ىو تقديـ معمومات 

 .ذات جودة عالية
وبالتالي ومف خالؿ ما سبؽ نجد أف معايير 

ة الدولية عممت عمى تطوير نظـ المعمومات المحاسب
 المحاسبية وذلؾ مف خالؿ تطوير مياـ ىذه النظـ،
انطالقا مف ىدؼ ىذه المعايير في تقديـ قوائـ مالية 
ذات جودة عالية، حيث أفردت معيارا خاصا بيذا 
الموضوع وىو  المعيار الدولي األوؿ، والذي  لو 

معمومات األثر األكبر في تطوير مخرجات نظـ ال
ىذا باإلضافة إلى أننا نجد في نياية كؿ . المحاسبية

معيار مف المعايير المحاسبية الدولية فقرة مستقمة 
تتناوؿ موضوع اإلفصاح عف السياسات أو الطرؽ 
المستخدمة في قياس األحداث االقتصادية وآثار 
التغير فييا والتعميمات بشأف العرض في القوائـ 

 .المالية
 :( واإلجراءاتالطريقة ) الميداني  اإلطار-رابعا

استبانو الستقصاء أراء  53لقد قاـ الباحث بتوزيع 
  82العينة حوؿ موضوع البحث ونجح باسترداد 

 82القابمة لمتحميؿ  تاالستبيانااستبانو، وكاف عدد 
 تاالستبيانامف ( % 69)أي بنسبة قارية . استبانو

 >لتاليةاالموزعة، وبالتالي توصؿ الباحث لمنتائج 
التقػارير الماليػة وجد أف الغالبية متفقوف عمػى أف   -1

المعػػػدة وفقػػػا لمفػػػروض والمبػػػادئ المحاسػػػبية فػػػي حػػػاؿ 
غياب المعايير المحاسبية  التػي تحكػـ عمميػة العػرض 

تعػػػاني مػػػف ضػػػعؼ فػػػي  او فػػػي حػػػاؿ انيػػػا لممعمومػػػات
مسػتوى اإلفصػػاح المحاسػػبي وعػدـ قػػدرتيا عمػػى تػػوفير 

 .موماتمستوى مالئـ لجودة المع
فػػي حػػاؿ غيػػاب المعػػايير كػػاف رأي األغمبيػػة بأنػػو  -2

خطػػػورة ىػػػذا الضػػػعؼ فػػػي مسػػػتوى  المحاسػػػبية تظيػػػر
الجػػػودة واإلفصػػػاح بشػػػكؿ واضػػػح فػػػي القػػػرارات طويمػػػة 
ومتوسػػطة األجػػؿ لمػػا يرافػػؽ ىػػذه القػػرارات مػػف ارتفػػاع 

 . في مستوى المخاطرة وبخاصة قرارات االستثمار
يير المحاسبة أف غياب معاكما اعتبرت الغالبية  -3

الدولية يؤدي إلى عدـ قدرة مخرجات نظـ المعمومات 
 .المحاسبية عمى تمبية حاجات مستخدمييا

تقريبػػا تسػػاوت نسػػبة المؤيػػديف والمعارضػػيف لفكػػرة  -4
أف تطوير مخرجات نظـ المعمومات المحاسػبية ال يػتـ 
إال مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إخضػػػػػػاع ىػػػػػػذه المعمومػػػػػػات لمعػػػػػػايير 

لجػػػودة المطموبػػػة فييػػػػا المحاسػػػبة الدوليػػػة التػػػي تػػػػوفر ا
 .   وتقدميا بقالب متطور وبدرجة إفصاح عالية

لقد أكدت الغالبية وبصراحة شبو تامة بأف اليدؼ  -5
األساسي لمقوائـ المالية المعدة وفؽ معايير المحاسبة 
الدولية ىو تمبية حاجات مستخدمي المعمومات 

أف  المحاسبية، ويعود السبب في ذلؾ حسبيـ إلى
أىمية،  ية ىي مف أكثر التقارير المحاسبيةالقوائـ المال

إذ تعتبر المصدر الرئيسي لممعمومات المالية التي 
عف الوحدة االقتصادية،  تحتاجيا األطراؼ الخارجية

الوسيمة األساسية لإلبالغ المالي عف  وبالتالي تعد
المعمومات الواردة فييا بأنيا  المنشأة، حيث ينظر إلى
 شأة وأدائيا المالي وتدفقاتياتقيس المركز المالي لممن

النقدية، وتمكف كذالؾ مف التعرؼ عمى التغيرات في 
يجعميا الدعامة  المركز المالي وحقوؽ الممكية مما

 .الرئيسية التي تقـو عمييا عممية اتخاذ القرارات
أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ بالسػػؤاؿ السػػادس الػػذي يشػػير  -6

اسػػػبة القػػوائـ الماليػػة المعػػدة وفػػؽ معػػايير المحإلػػى أف 
الدوليػػػػػة تعبػػػػػر بوضػػػػػوح عػػػػػف حقيقػػػػػة الوضػػػػػع المػػػػػالي 
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لموحػدة، فقػػد أكػدت الغالبيػػة عمػػى ىػذا المنحػػى، ويرجػػع 
معمومػػػػات السػػػػبب حسػػػػبيـ إلػػػػى أف ىػػػػذه القػػػػوائـ تقػػػػدـ 

مفيػػػدة لمسػػػتخدمي المعمومػػػات المحاسػػػبية، خاصػػػة مػػػا 
تعمػػػػؽ بالمرونػػػػة الماليػػػػة و التػػػػي  قػػػػدرة المنشػػػػأة عمػػػػى 

لنقديػػػة والػػػذي يمكنيػػػا تعػػػديؿ حجػػػـ وتوقيػػػت التػػػدفقات ا
مػػػف االسػػػتجابة لالحتياجػػػات والفػػػرص غيػػػر المتوقعػػػة، 
بحيػػػث أف ىنػػػاؾ عالقػػػة عكسػػػية بػػػيف المرونػػػة الماليػػػة 

 .ومخاطر تعرض المنشأة لمفشؿ المالي

كمػػا أكػػدت الغالبيػػة عمػػى أف المعمومػػات الػػواردة  -7
فػػػػػي القػػػػػوائـ الماليػػػػػة المعػػػػػدة وفػػػػػؽ معػػػػػايير المحاسػػػػػبة 

 .لتحميؿ الماليالدولية مالئمة ألغراض ا

تطبيػػؽ معػػايير المحاسػػبة لقػد أكػػدت الغالبيػػة بػػأف  -8
الدوليػػة يسػػاىـ فػػي زيػػادة ثقػػة المسػػتثمريف بالمعمومػػات 

، ويعود السبب في ذلؾ حسػبيـ إلػى مالئمػة المحاسبية
اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػبي وفػػػػػؽ تمػػػػػؾ المعػػػػػايير لحاجػػػػػات 
المسػػػػػػػػػتخدميف، باإلضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ المعػػػػػػػػػايير 

جموعػػػػة مػػػػف المميػػػػزات كقػػػػدرتيا المحاسػػػػبية الدوليػػػػة لم
عمى إظيػار حقيقػة الوضػع المػالي، وتقػديـ المعمومػات 
المالئمػػة ألغػػراض التحميػػؿ المػػالي، وتػػأميف االنسػػجاـ 

 .والتوافؽ بيف القوائـ المالية عمى الصعيد الدولي

أما في ما يتعمػؽ بالسػؤاؿ التاسػع الػذي يشػير إلػى  -9
تقػػديـ أف تطبيػػؽ معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة يسػػاىـ فػػي 

قػػػػوائـ ماليػػػػة سػػػػيمة وواضػػػػحة، فقػػػػد اعترفػػػػت الغالبيػػػػة 
بسػيولة ووضػوح القػػوائـ الماليػة التػي تنػػتج عػف تطبيػػؽ 
معػػػػايير المحاسػػػػبة الدوليػػػػة، ولكػػػػف بشػػػػكؿ أقػػػػؿ نسػػػػبيا 

 .مقارنة باألسئمة السابقة

أمػػا بالنسػػبة لمسػػؤاؿ األخيػػر، الػػذي يؤكػػد عمػػػى  -11
زيػادة أف االلتزاـ بمعػايير المحاسػبة الدوليػة يسػاىـ فػي 

الماليػػػة، فقػػػد أكػػػدت  اإلفصػػػاح المحاسػػػبي فػػػي القػػػوائـ
األغمبيػػػػة عمػػػػػى أف تمبيػػػػػة حاجػػػػات جميػػػػػع مسػػػػػتخدمي 
القػػػوائـ الماليػػػة أمػػػر يصػػػعب تحقيقػػػو، نظػػػرا ألف ىػػػذه 
الحاجػػػػات فػػػػي تزايػػػػد مسػػػػتمر، حيػػػػث أف الكثيػػػػر مػػػػف 

تعػػػػػػارض باألخػػػػػذ بمبػػػػػػدأ اإلفصػػػػػاح الشػػػػػػامؿ  المنشػػػػػأة
اد التقػػػػػارير العتبػػػػارات عديػػػػدة منيػػػػا رفػػػػع تكمفػػػػة إعػػػػد

أو الخوؼ مف وقوع ىذه المعمومات فػي أيػدي  المالية،
المنافسػػػػيف، إال أف ذلػػػػؾ يجػػػػب أف ال يمنػػػػع اإلفصػػػػاح 
عػػف الكػػـ اليائػػؿ مػػف المعمومػػات الكػػافي لجعػػؿ القػػوائـ 
 الماليػػػة تعبػػػر عػػػف حقيقػػػة األوضػػػاع الماليػػػة لمشػػػركة،
سػػػػػػيما وأف ىػػػػػػذه القػػػػػػوائـ تشػػػػػػكؿ المصػػػػػػدر األساسػػػػػػي 

 .ة لشريحة واسعة مف المستخدميفلممعمومات بالنسب

 
 : ةــخاتمال

مف خالؿ تناولنا ليذا الموضوع يمكننا التأشير 
عمى أىـ النتائج المتوصؿ إلييا والمتمثمة أساسا فيما 

 >يمي
العالمية التي ظيرت  االقتصاديةإف المتغيرات   -

بتسارع حركة العولمة و سياسة االنفتاح االقتصادي 
تغيرات داخمية، كميا فرضت  العالمي وما وكبيا مف

التطور المحاسبي مف حيث المبادئ والمفاىيـ وطرؽ 
المعالجة المحاسبية بما يتوافؽ مع معايير المحاسبة 
 . الدولية ويتماشى مع التطور التكنولوجي والمعموماتية

أف المحاسبة تعكس حالة الدولة والمؤسسات  -
ماية والمجتمع حيث تعتبر وسيمة لخدمة االقتصاد وح

االستثمارات كما تعتبر أداة ميمة تستخدـ لتحقيؽ 
أىداؼ القياس المحاسبي لألحداث االقتصادية 
والمالية، التخطيط والرقابة واإلفصاح عف المعمومات 
المالية بما يمكف  مف تقييـ األداء وترشيد القرارات 

 .المتخذة عمى مختمؼ المستويات
تسمح  (IAS/IFRS)معايير المحاسبة الدولية  أف -

بإنتاج المعمومات ذات المنفعة، وتوصيميا لشرائح 
واسعة ومختمفة مف المجتمع، مترجمة في شكؿ قوائـ 
وتقارير مالية تعكس ما وقع في المؤسسة مف أحداث 
متتالية، مما لو بالغ األثر عمى اتخاذ القرارات 

وذلؾ وفؽ أسس تتفؽ مع . االقتصادية واالستثمارية
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ف األمور الغامضة ذات التأثير متطمبات اإلفصاح ع
 . النسبي في عممية اتخاذ القرار

أف األطراؼ المستخدمة لمقوائـ المالية تحتاج إلى  -
جممة مف المعمومات التي ينبغي توفيرىا مف طرؼ 

أي ينبغي اإلفصاح عف . معدي التقارير المالية
يصاليا إلى األطراؼ  المعمومات المفيدة والمناسبة وا 

الوقت المناسب، حيث تتطمب عممية المعنية في 
اإلعداد توفر الشفافية حتى تكوف القوائـ والتقارير 
المالية قابمة لمفيـ وذلؾ مف خالؿ األخذ بعيف 
االعتبار الخصائص النوعية التي يجب أف تشتمؿ 
عمييا المعمومات المحاسبية المنتجة مف طرؼ النظاـ 

 .المحاسبي
شكؿ عاـ  تعد أف معايير المحاسبة الدولية وب -

األساس الذي تتـ عمى ىداىا عممية قياس تأثير 
العمميات و األحداث والظروؼ و إيصاؿ نتائجيا إلى 
كافة المستفيديف، وال جداؿ أف غياب ىذه المعايير 
يؤثر بشكؿ سمبي ومباشر عمى مخرجات أنظمة 

والتي تعتبر  – القوائـ المالية -المعمومات المحاسبية 
معمومات التي يعتمد عمييا مف أىـ مصادر ال

المستثمروف والمقرضوف والمحمموف الماليوف وغيرىـ  
 .مف مستخدمي القوائـ المالية

 وجود مف األساسي اليدؼ إف القوؿ يمكف وأخيًرا،
 تحقيؽ التوافؽ ىو الدولية المحاسبية المعايير

 قوائـال الدولي في سبيؿ االستفادة مف المحاسبي
 اقتصادية قرارات اتخاذ في ابموجبي المعدة المالية
 المعايير ىذه مثؿ وجود حالة عدـ في أما رشيدة،
 توصؿ متباينة محاسبية طرائؽ استخداـ عندئذ فسيتـ
 منيا االستفادة أو فيميا يصعب كيفية قوائـ مالية إلى
 بسبب الخارجييف أو الداخمييف المستخدميف قبؿ مف

 العمميات وتعالج تحدد التي األسس اختالؼ
 المنشآت أو الواحدة لممنشاة المحاسبية األحداثو 

 تحقيؽ في صعوبة ىناؾ ستكوف ثـ ومف المختمفة
 . المختمفة الشركات بيف المقارنة
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 .349ص ،4226عماف، عربية لمدراسات العميا،جامعة عماف ال محاسبة،

مدى فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية في تحقيؽ األماف والتوكيدية والموثوقية في ظؿ التجارة  ظاىر شاىر يوسؼ القشي، -18
 ،4225 ،األردف جامعة عماف العربية، ،(منشورة غير )الدولية، أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه 

 .48ص
، 4225، ةالجامعية، اإلسكندريالدار  التطبيقية،اإلطار الفكري والنظـ >نظـ المعمومات المحاسبية أحمد حسيف عمي حسيف، -19
 . 69ص
 .37ص ،4229، عماف مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع، المعمومات المحاسبية، ـمطيع، نظياسر صادؽ  -21
 ،4225 وحدة الحرباء لمطباعة والنشر ،الموصؿ، الحبيطي، نظاـ المعمومات المحاسبية، زياد ىاشـ يحي السقا، قاسـ إبراىيـ -21
 .49ص 
النص الموحد لممعايير الدولية إلعداد > عرض القوائـ المالية ارجع في ذلؾ إلى( 3)لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ المعيار الدولي رقـ  -22

، إعداد مجمس -الجزء األوؿ-4232جانفي  3سيرات كما تـ إصدارىا في التقارير المالية متضمنة معايير المحاسبة الدولية والتف
ص  ،4232 عماف، ، مجموعة طالؿ أبو غزالة،(األردف) معايير المحاسبة الدولية، ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف

 .543-4:5ص 
دراسة )بيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة أثر استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية عمى جودة ال منذر يحي الداية، -23

الجامعة  كمية التجارة، ،(غير منشورة)رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويؿ ،(ميدانية
 .57ص ، 2009 اإلسالمية غزة،

ح المحاسبي عف انخفاض قيمة األصوؿ الثابتة في ضوء محمد نواؼ حمداف عابد، دراسة تحميمية لمشاكؿ القياس واإلفصا -24
كمية العمـو  ،(غير منشورة)، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى شيادة الماجستير-دراسة تطبيقية -المعايير الدولية 

 .::ص ،4228 القاىرة، المالية والمصرفية، األكاديمية العربية لمعمـو المالية والمصرفية،
25- Committe on Auditing Procédures of the AICPA , Statement on Auditing Standards N

o
1. 

N.Y:AICPA,1973,P.78. 

محمد محمود مصطفى ياسيف، قياس مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية في ظؿ الحاكمية المؤسسية وأثره عمى جودة  -26
رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات ، 4227إلى 8;;3اسة تحميمية لمفترة مفدر -االفصاح عف البيانات المالية لمبنوؾ التجارية األردنية
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 ،:422 األردف، ، األكاديمية العربية لمعمـو المالية والمصرفية،،(غير منشورة)الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه الفمسفة، تخصص محاسبة
 .;6ص
اإلفصاح، دار و  العرض، القياس >في مجاالت التأصيؿ النظري لمممارسات المينية المحاسبية محمد مطر، موسى السويطي،  -27

 .567-:56ص ، ص:422 عماف، وائؿ لمنشر والتوزيع،
 

 :مالحق الدراسة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زمالئي أعضاء ىيئة التدريس المحترميف
 تحية طيبة وبعد،،،،   
أرجو مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عف األسئمة التالية، حيث أنيا       
 ىـ في إكماؿ بحثي حوؿ مدى مساىمة معايير المحاسبة الدولية ستسا

IAS/IFRSإشارة خاصة  - في تطوير مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية
، عمما بأف ىذه المعمومات ستكوف في غاية -(10)لممعيار المحاسبي الدولي 

 .السرية وسوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط
 واالحتراـ وتفضموا بقبوؿ فائؽ التقدير

 شكرا  لكـ عمى حسف تعاونكـ
 البيانات التعريفية: القسم األول

 >أماـ اإلجابة المناسبة (x)الرجاء وضع إشارة 
 أنثى) (       ذكر  >      ) ( الجنس   -1

) دكتوراه دولة    ) (  دكتوراه عمـو ) (   رماجستي> ) ( المؤىؿ العممي  -2
 .أستاذ التعميـ العالي( 

)  إدارة أعماؿ    )  (    مالية )  (   محاسبة > )  ( ي التخصص العمم -3
 .........يرجى ذكرىا أخرى  )   (  اقتصاد        ( 

 .سنة> )      (  عدد سنوات الخبرة  -4

 .سنة>     )      ( العمػػػػػػػػػػػػر   -5

 بيان متغيرات الدراسة: القسم الثاني
ض والمبادئ المحاسبية في حاؿ تعاني التقارير المالية المعدة وفقا لمفرو   -1

غياب المعايير المحاسبية التي تحكـ عممية العرض لممعمومات مف ضعؼ 
في مستوى اإلفصاح المحاسبي وعدـ قدرتيا عمى توفير مستوى مالئـ لجودة 

 >المعمومات

غير موافؽ         (  )   محايد   ) (     موافؽ ) (   موافؽ جدا ) ( 
 طالؽغير موافؽ عمى اإل(  )
تظير خطورة ىذا الضعؼ في مستوى الجودة واإلفصاح بشكؿ واضح  -2

في القرارات طويمة ومتوسطة األجؿ لما يرافؽ ىذه القرارات مف ارتفاع في 
 >االستثمارمستوى المخاطرة وبخاصة قرارات 

   غير موافؽ (  )      محايد   ) (     موافؽ ) (   موافؽ جدا ) ( 
 الؽغير موافؽ عمى اإلط(  )
ىؿ تعتقد أف غياب معايير المحاسبة الدولية يؤدي إلى عدـ قدرة   -3

 >مخرجات نظـ المعمومات المحاسبية عمى تمبية احتياجات مستخدمييا 

  غير موافؽ  )  (      يد     محا) (     موافؽ ) (  موافؽ جدا ) ( 
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ)  ( 

إال مف خالؿ  أف تطوير مخرجات نظـ المعمومات ال يتـ  -4
إخضاع ىذه المعمومات لمعايير المحاسبة الدولية التي توفر الجودة المطموبة 

 >فييا وتقدميا بقالب متطور وبدرجة إفصاح عالية

 غير موافؽ  (  )         محايد  ) (    موافؽ ) (  جدا موافؽ ) ( 
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ)  ( 

معدة وفؽ معايير المحاسبة الدولية إف اليدؼ األساسي لمقوائـ المالية ال  -5
 >ىو تمبية حاجات مستخدمي المعمومات 

 غير موافؽ      (  )         محايد  ) (    موافؽ ) (  موافؽ جدا ) ( 
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ(  )

 >أرجو ذكر األسباب التي تؤيد رأيؾ باألسفؿ 
..........................................................................

.................................................. 
إف القوائـ المالية المعدة وفؽ معايير المحاسبة الدوليػة تعبػر بوضػوح عػف  -6

 >حقيقة الوضع المالي لموحدة 

  موافؽ   غير(  )          محايد ) (    موافؽ ) (  جدا موافؽ ) ( 

 

 طالؽغير موافؽ عمى اإل(  ) 
 >أرجو ذكر األسباب التي تؤيد رأيؾ باألسفؿ

..........................................................................
....................................................  

أف المعمومات الواردة في القوائـ المالية المعدة وفؽ معايير   -7
 >ة ألغراض التحميؿ الماليالمحاسبة الدولية مالئم

 غير موافؽ    (  )         حايد  م) (     موافؽ) (  موافؽ جدا ) (  
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ(  )
إف تطبيػػػػػػؽ معػػػػػػايير المحاسػػػػػػبة الدوليػػػػػػة يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي زيػػػػػػادة ثقػػػػػػة  -8

 >المستثمريف بالمعمومات المحاسبية 
  غير موافؽ   (  )          محايد   ) (   موافؽ ) (  موافؽ جدا ) (  
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ(  )

 >أرجو ذكر األسباب التي تؤيد رأيؾ باألسفؿ
..........................................................................

.............................................. 
اليػػػة يسػػػاىـ تطبيػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة الدوليػػػة فػػػي إعػػػداد قػػػوائـ م -9

 > سيمة وواضحة 
    غير موافؽ  (  )            محايد) (   موافؽ ) (  موافؽ جدا ) ( 

 غير موافؽ عمى اإلطالؽ(  )
إف االلتزاـ بمعايير المحاسبة الدولية يساىـ في زيادة اإلفصاح  -11

 >المالية المحاسبي في القوائـ

 ر موافؽ غي(  )          ايد  مح) (   موافؽ ) (  موافؽ جدا ) ( 
 غير موافؽ عمى اإلطالؽ(  )

 >أرجو ذكر األسباب التي تؤيد رأيؾ باألسفؿ
..........................................................................

............................................................. 
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 في الجزائر وتشريعات العملتطور القطاع الصناعي  ة عمى ضوءالمهني مخاطرالالوقاية من تدابير 
     مباركي صفاء وبوقمقول  الهادي .د

 عموم التسيير قسم
 عنابة –ـي مختار ججامـعة با

 
                

 ممخص
، والبيئػة عمى العامؿ انعكاساتيا السمبيةالمؤسسة و  ر العمؿ داخؿتتطرؽ ىذه الورقة البحثية لمختمؼ الجوانب المتعمقة بمخاط

كمػا تتنػاوؿ مىػـ التػدابير لموقايػة مػف الحػوادث . بالموضػوع كيفيػة الوقايػة منيػا، مػف خػاؿ مراجعػة سػريعة لادبيػات المتعمقػةو 
. ىػذا المجػاؿتقميصيا في ضػو  التطػورات التػي هػيدىا القطػاع الصػناعي فػي الجزائػر ومػا واكبػو مػف تهػريعات فػي و  المينية

 :ومىـ االستنتاجات التي مفضت إلييا ىذه الورقة مف
 ؛و الدوليمعمى الصعيد المحمي سوا  الصناعي  بتطور القطاع مرتبطة عملحوادث ال -
 .لوقاية مف مخاطر العمؿلموضوع اا كبير اىتماما مولى  الجزائريع هر  مال -

 
 .تدابير السالمة ،لتشريع الجزائريا  ،الصناعي قطاعال ،حوادث العمل: اتيحالكممات المف 

 
Résumé 
Ce papier traite les différents aspects liés aux accidents de travail dans l’entreprise , leurs 

répercussions sur les travailleurs et l'environnement  et comment les prévenir, à travers une revue 

rapide de la littérature concernant le sujet. Il aborde également les mesures de prévention des 

accidents de travail et leur réduction à la lumière de l'évolution du secteur industriel en Algérie et la 

législation  qui l’a accompagné. Les conclusions les plus importantes sont:  

- Les accidents de travail sont liés au développement du secteur industriel, à la fois national et 

international;  

- Le législateur algérien a prêté une attention considérable à la question de prévention des risques du 

travail. 
 
Mots clés: Accidents du travail - le secteur industriel - la législation Algérienne - les mesures de 

sécurité. 

 

 

 
Abstract 
This paper discusses the various aspects of work accidents in the company, their negative impacts on 

workers and on the environment and how to prevent them , through a quick review of the literature on 

the subject. It also addresses the prevention of accidents and their reduction in the light of the 

Algerian industrial sector evolution and the labor legislation which accompanied it. The most 

important conclusions are:  

- Accidents at work are related to the development of the industrial sector, both nationally and 

internationally;  

- The Algerian legislator has paid considerable attention to the issue of labor risks prevention 
 

Keywords: Work Accidents – industrial sector - the Algerian legislation - security measure
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 : ةــمقدمال
مف األخطار والحوادث المرتبطة بالعمؿ  تعتبر

امتدت قد  و .العالـ عبر عماؿالمآسي التي تيدد ال
مظيرت دراسة ميدانية نهرت  إذ ؛لتهمؿ الجزائر

 900مف ما يقارب  29/04/2008نتائجيا بتاريخ 
هخص يموتوف سنويا بسبب األخطار المينية في 

، طاع الصناعيمختمؼ القطاعات وعمى رمسيا الق
آالؼ عامؿ يصابوف سنويا بإعاقات  8وحوالي 

مرقاـ تهير إلى وىي  ،جسدية تسبب ليـ عجزا دائما
بطبيعة  فالعامميلدى  الوعي الكافي عدـ توفر

 مف طرؼ عدـ االىتماـ و األخطار المحدقة بيـ،
جرا ات التي تضعيا الدولة باإلمصحاب المؤسسات 

اية مف مختمؼ قو ال بغرضالقوانيف وتنص عمييا 
يفتح  ما وىذا. إصابات العمؿ و األمراض المينية 

ف مف حماية تمك  فعالة  المجاؿ لمبحث عف وسائؿ
 لتحقيؽاإلنتاجي األوؿ  رالعنص العامؿ الذي يمثؿ

ومحد مىـ مضاع  التنمية االقتصادية واالجتماعية
العمؿ ومعداتو، ، العامؿ"مف  هك ؿمثمث اإلنتاج والم

مخاطر العمؿ و وضعيا في تحكـ فال ."وبيئة العمؿ
 زيادةا عمى المؤسسة بيتحت السيطرة سينعكس ايجاب

 .اإلنتاجية واألرباح
 : تقدـ يمكف طرح اإلهكالية التالية عمى ضو  ما

داخل المؤسسة  من مخاطر العمل ةالوقاي تمتكيف 
 ؟الصناعية الجزائرية

ؿ الرئيسي ارتأينا طرح ىذا التساؤ جابة عف لإل
 :التالية الفرعية مةاألسئ

 ما؟ و  ىي العوامؿ المؤدية لمحوادث الصناعية ما  -
المحمي  يفىي انعكاساتيا السمبية عمى الصعيد

 والدولي؟
و كيؼ  القطاع الصناعي مامح تطورىي  ما -

واكبت تهريعات حماية العامؿ الجزائري ىذا 
 ؟التطور

 موقاية مف األخطار المعموؿ بيا ل تدابيرالىي  ما -
 ؟في الجزائر و تقميص حوادث العمؿ

 

 : أهداف الدراسة -
الضو  عمى موضوع ىاـ  تقديـ إطار نظري يسمط -

المؤسسات الصناعية المينية في  ربالمخاطيتعمؽ 
 .الجزائرية

 إبراز تبعات األخطار الصناعية عمى المؤسسة والبيئة -

                                                                                  .معا
مىمية توفير األمف الصناعي إذا ما روعيت  -

  .هروط الصحة و السامة
  :الدراسة أهمية-

تكمف مىمية الدراسة في كونيا محاولة لمتعرؼ 
و مف خمفتعمى ظاىرة الحوادث الصناعية وما 

والتأكيد عمى ضرورة توفير   مادية،خسائر بهرية و 
بيدؼ الوقاية مف األخطار  ناعياألمف الصتدابير 

                                                                                      .وتخفيض الحوادث إلى مقؿ حد ممكف
 : المتعمقة بالموضوع  بعض الدراسات السابقة -

لقد تـ التطرؽ لموضوع األمف والسامة مف 
 ب التهريعي لمعامؿوكذا الجان األخطار الصناعية

في العديد مف الدراسات واألبحاث نورد منيا عمى 
                                                                                                          :سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 الجزائر، ،(1999 الطاىر جغيـ،)دراسة  -أ
والتسيير ومهكاتو  بعض مساليب التنظيـ": بعنواف

، دراسة نقدية في المؤسسات الصناعية بالجزائر
بعض مهكاؿ  ، حيث مظيرت ىذه الدراسة"تحميمية

مهكاتو وعاقتو بالموارد البهرية ضمف و التنظيـ 
ومىـ . قع صعب تمر بو المؤسسة الجزائريةوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :النتائج التي توصمت إلييا
حقوؽ العماؿ في المؤسسة الجزائرية تتسـ  -

 بالقصور 
 ؛ينعكس ىذا عمى تطور ونجاح المؤسسةو 
إعادة النظر في تهريعات العمؿ في ضرورة  - 

ما يكفؿ وقو و الجزائر بما يضمف لمعامؿ ممارسة حق
            ؛لممؤسسة الجزائرية

 ؛مراعاة تهريعات العمؿ الدوليةضرورة   -
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 باعتبارىاالموارد البهرية ىمية التأكيد عمى م  -
قامة  احاسم اعنصر  في العممية اإلنتاجية وا 

 . المؤسسات الصناعية المتطورة
، ملمانيا ،(Mury&Benami  ،2006) دراسة -ب

دراسة  ،لعمؿ لحوادث المسببة العوامؿ ":بعنواف
 األساسية العوامؿ عف الكهؼ التي تناولتو ، "ميدانية

الحديدية في  السكؾ عماؿ تعرض ورا  تقؼ التي
حوادث و إصابات مف يا نتائج مىـو ، لمحوادث ملمانيا
ذوي الخبرات القميمة و  العامميف الهبابتمس العمؿ 

  .نظرا لمدة عمميـ القصيرة
 :بعنواف ، الجزائر،( 2007،منجؿ جماؿ)دراسة  -جـ
 محاولة" العمؿ لحوادثالمفسرة  النظرية االتجاىات"

دراسة  -العمؿ لحوادث الجزائري التهريع لفيـ
 الجذور في عمى البحث الدراسة ركزت ىذه .وصفية

 وما الحادث مفيـو منيا يهتؽ التي اإلبستمولوجية
 التبايف حيث مف المعيش الواقع في ذلؾ، يقابؿ

 النفسية، النظريات مو المدلوالت مختمؼ بيف والتهابو
 .والطبية االجتماعية

 :راسةالدالتي توصمت إلييا نتائج المىـ و 
العمؿ إلى مصدريف  يرجع حدوث إصابات -

 ظروؼ) المادية العناصر الثقافيةيتمثؿ في األوؿ 
 الداخمي والتنظيـ المعدات اآلالت، العمؿ،

 الثقافية مما الثاني فيهمؿ العناصر، (لممؤسسة
 (وعاداتو قيـ العامؿ)  الامادية

 الداخمية العوامؿ مف حوادث العمؿ ىي مزيج -
 يةمادال الظروؼ الصناعي، األمف لميني،ا التكويف)

االجتماعية،  والظروؼ( بالعامؿ المحيطة
 وقوع عند العامؿ يعيهيا التي والثقافية االقتصاديةو 

 .عمؿ حادث مو إصابة
، هلللونيس عمي، صحراوي عبد ا)دراسة  -د

ادث العمؿ عاقة حو ":بعنواف ، الجزائر،(2010
دراسة  -نيةية في البيئة الميبالظروؼ الفيزيائ

 معرفة حيث حاوؿ الباحثاف مف خاليا، "تهخيصية

 التي (المادية)يةالفيزيائ العوامؿ عمى الوقوؼ مو

 لحوادث بعممو قيامو مثنا  العامؿ تعرض في تتسبب

 ليذه موضوعي تهخيص إلى باإلضافة متعددة،
 لمتدخؿ فعالة إستراتيجية صياغة يمكف وكيؼ العوامؿ

مىـ نتائج و  العوامؿ ؾتم ثرم مف لحدمف مجؿ ا
 :الدراسة
 مىمية العمؿ ميداف في (المادية) يةالفيزيائ مظروؼل -

 طرؼ مف المتغير ىذا إىماؿ يجب وال جدا، كبيرة

 اتسياس صياغة عند العمؿ ومرباب المسؤوليف

 فأل ،لدييـ اإلنتاج وحدات و مصانعيـ منظماتيـ،
 مساسي عنصربمثابة  تعتبر ما بقدر الظروؼ ىذه

 األىداؼ تحقيؽ  اإلنتاجية العممية نجاح اصرعن مف

 اتجاىيف ذو متغير كذلؾ ىي ما بقدر ،المسطرة

 البيئة في عمؿ حوادث في الوقوع عدـ مو لموقوع

 . المينية
: عنواف، بالعراؽ (2011 ،جياد كبسي)دراسة  -ه
السامة المينية في الهركة العامة لصناعة "

العامة  في الهركة ميدانيةدراسة  -الحراريات
تحميؿ عمى   الدراسة قامت إذ ."لصناعة الحراريات

 مف ثـ بنا  نظاـوادث العمؿ في الهركة و ظاىرة ح
 نتائجالمىـ و . متكامؿ لمصحة و السامة المينية

  :لمتوصؿ إليياا
 بإصاباتقصور في تسجيؿ البيانات الخاصة  -

 برامج السامةالعمؿ وىذا لعدـ االىتماـ بأنظمة و 
 .المينية

تزايد في إصابات العمؿ بالهركة و بالتالي تزايد  -
 .تكاليؼالفي 

هممت العامميف ذوي المستوى  اإلصاباتمكثر  -
 .العممي المنخفض و ذوي الفئات العمرية األقؿ
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ضعؼ الرقابة عمى تطبيؽ تعميمات السامة  -
المينية و عدـ التزاـ العامميف بارتدا  معدات الوقاية 

 .الهخصية
 بعض يمكف القوؿ مف ما سبق عمى ضوء  

ة تناوؿ األخطار المحيطالدراسات اآلنفة الذكر 
و كذا التركيز عمى مختمؼ الجوانب المتعمقة بالعامؿ 

القطاع  تطرؽ لتطور اآلخر ياوبعض ،ببيئة العمؿ
مما دراستنا الحالية فتتميز . في الجزائر الصناعي
كما تسمط الضو  عمى الحوادث الصناعية بكونيا 

محاولة  إضافة إلىفي األدبيات ذات الصمة  جا 
حماية العامؿ الخاصة بتهريعات الالربط بيف تطور 

القطاع الصناعي في التي مر  بيا مراحؿ المختمؼ و 
 تدابير السامةألىـ  تطرؽالثمة مف و  الجزائر
محكاـ قانوف العمؿ في لما تنص عميو  طبقا واألمف
 . الجزائر

I- الحوادث ب ةالمتعمق مراجعة سريعة لألدبيات
 الصناعية 

I-1-  مفهوم  حوادث و إصابات العمل: 
 متوقع،حدث غير "يمكف تعريؼ الحادث بأنو 

مما  ."إصابات مخطط قد تنتج عنو خسائر مو رغيو 
اإلصابة نتيجة حادث وقع "إصابة العمؿ فيقصد بيا 

ضررا بجسـ  موقعو  مثنا  تأدية العمؿ مو بسببو
ؿ الدولية إصابة نظمة العموقد عرفت م (1)"العامؿ

نتيجة حادث يقع  اإلصابة التي تحدث"العمؿ بأنيا 
مو اإلصابة عنيا الوفاة  ينتجفي مكاف العمؿ و 

ع رؼ المهر  ، وقد ع  "الهخصية مو المرض الحاد
ت عنو الجزائري حادث العمؿ بأنو كؿ حادث انجر  

إصابة بدنية ناتجة عف سبب مفاجئ طرم في نطاؽ 
                                           .(2)عاقة العمؿ

I-2- حوادث العمل أسباب النظريات التي تفسر: 
قاـ العديد مف الباحثيف بوضع نظريات مفسرة 

 :(3)كاآلتيألسباب الحوادث و نهأتيا نستعرضيا 
 الناس مف النظرية ىذه ترى : القدرية النظرية -

 يحظى ونوع والينا ، بالسعادة يحظى نوع: نوعاف

 حصانة لديو مف فمنيـ وبالتالي الدائـ والبؤس بالكآبة

 وبالتالي الحصانة ىذه يفتقد مف ومنيـ الحوادث ضد

 كبيرة تكوف العمؿ مثنا  لمحوادث التعرض إمكانية فإف

 النظرية وىذه مستمرة بصفة يال يتعرض مف وىناؾ

 وتنفي  الحظ وسو  الصدفة إلى االستمرار ىذا ترجع

 مف تتكوف واعية، هخصية عف عبارة ىو اإلنساف مف

 ويفكر إذا يدرؾ والجسدية العقمية القدرات مف مجموعة

 ىذا إلى إضافة الحظ مو بالصدفة مرتبطا ليس فيو

                                                                                    .العمؿ في الحوادث لوقوع المادي الجانب تنفي فإنيا
 مف النظرية ىذه ترى : التجريبي النفس عمم نظرية -

 تحت يكوف فالعامؿ لمحوادث، متعددة مسباب ىناؾ

 ىذا ويمتد ... العاقات العمؿ، ظروؼ  تأثيرات

 ميضا ترى كما لمفرد، النفسية الوظائؼ ليهمؿ التأثير

 ىو الدافع لمحوادث يكوف فقد  ،متعددة دوافع ىناؾ مف

 مالية تعويضات عمى ؿالحصو  في الرغبة

 معنوية كزيارة تعويضات مو االجتماعية كالضمانات

 في الرغبة مو، العمؿ مكاف عف بعيديف كانوا إذا األىؿ

 ألجؿ مو اآلخريف األفراد طرؼ مف االىتماـ جمب

 مسباب مف ىناؾ ىذا ويعنى  .المسؤولية مف التخفيؼ

 ليذه بالنسبة لمحوادث بالنسبة وداخمية خارجية

 الخارجية الجوانب عمى التركيز رغـ ولكف رية،النظ

القدر  لو الذي الجانب ىو ما تبيف لـ منيا إال والداخمية
 .الحادثة وقوع في التأثير في الكبير

 العمؿ لحوادث النظرية ىذه تفسير: الطبية النظرية -

 يعاني إنما و دائـ اإلصابة ليس الفرد مف في يكمف

 ىو الخمؿ ىذا ومف عصبي مو جسدي مرض مف
 ،الحادث لوقوع المباهر والسبب الرئيسي المحرؾ

 مساسيا مف عمى الحوادث مسباب النظرية ىذه وتؤكد

 عوامؿ وىناؾ، ...(، البصريالسمعي الخمؿ (طبي

             .الحوادث وقوع في تساعد خارجية بيئية
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 وقوع مف النظرية ىذه ترى :والتكيف الضغط نظرية -

 لمضغوط راجع عممو نا مث الحوادث في الفرد
 ،ورئيسي مباهر كعامؿ والمتغيرة المختمفة والتيديدات

 المحيطة المادية الظروؼ عمى النظرية ىذه وتركز

 توفير مف البدو . والحرارة الضوضا  ،كاإلضا ة
 الفيزيقية النوعية تحسيف و المطموب الميني المناخ

 مف وسامتو العامؿ تكيؼ عمى يساعد ىذا فأل

                                                                                                             .العمؿ مثنا  لمحوادث التعرض وم الوقوع
 مقدـ مف النظرية ىذه: لمحوادث االستهداف نظرية -

 الجانب مف الحوادث لتفسير وضعت التي النظريات
 المذيف األفراد مف ترى ،هيوعا مكثرىا مف و البيولوجي

 يطمؽ متكررة وبصفة الحوادث مف العديد يرتكبوف

 وجود إلى يرجع وىذا ،الحوادث مستيدفي  اسـ عمييـ

 فيقحموف والطبيعية الخاصة الوراثية السمات بعض

 قابمية ىناؾ مف مي ؛الخطير السموؾ في منفسيـ

 إهباع في لرغبة نتيجة ىذا ويكوف لمحوادث لمتعرض

 مفردل تكويني طبيعي دائـ خمؿ إلى مو وافعالد بعض

 عمى إال تنطبؽ ال النتيجة ىذه مف غير .نفسو

 جميع يكوف مف يمكف فا  ،فقط األفراد مف مجموعة

 عمى يسجؿ وما .متماثمة وراثية صفات ليـ األفراد

 الخارجية الجوانب ألىمية إىماليا ىو النظرية ىذه

 وقوع في اومساسي ميما عاما تكوف مف يمكف التي

 .الحوادث
I-3-  العـوامل المسببة لمحوادث: 
I-3-1- العوامل الشخصية  لمحوادث: 

 مي؛ ىي تمؾ العوامؿ التي ترتبط بالفرد نفسو 
مف طبيعة الفرد و خصائصو و سموكياتو الهخصية 
قد تكوف ىي السبب الرئيسي في حوادث و إصابات 
                                                                     :العمؿ ونذكر مف بيف ىذه العوامؿ

 يقؿ الحوادث مف البحوث مف الكثير كهفت :العمر -

 في الخبرة بزيادة رتباطوالالعمر  لزيادة تبعا فييا الوقوع

 .العمؿ 

 وجود بعدـ العمؿ حوادث ترتبط ما كثيرا :الخبرة -

 لمعرفةا إلى يفتقر الذي فالعامؿ العامؿ، لدى الخبرة

 التنبؤ يستطيع ال تهغيميا وخطوات باآللة الحقيقية

 الذي الخبير العامؿ مما الحادث، باحتماؿ مقدما

 مؤكدا، حادثا يتفادى مف فيمكف التفكير بسعة يتصؼ

 القيادة، موامر مع ويتجاوب اآللة مخاطر يقدر ألنو

 وتهير الصناعي األمف بتعميمات يتعمؽ فيما وخاصة

 مكثر سنا األصغر العماؿ مف إلى اتئياإلحصا

 راجع وذلؾ سنا، العماؿ األكبر مف لمحوادث تعرضا

 بالامباالة تتصؼ اتجاىات لوجود مو النضج عدـ إلى

 العمؿ عمى والكافي الجيد لتدريبفا. االكتراث وعدـ

 واكتساب الجدد لمعماؿ بالنسبة وخاصة، مدائو وطريقة
 لموقاية ضماف خير المجاؿ ىذا في الضرورية الخبرة

 في الجودة يحقؽ منو إلى إضافة ،اإلصابات مف

                                                                                                      .(4)المطموب األدا  ومعدؿ اإلنتاج
تكثر الحوادث عند األفراد : الوعي الوقائي الميني -

لمينة مو اليتبعوف مسموب الذيف ال يعرفوف مخاطر ا
متزموف بتعميمات الصحة و العمؿ السميـ موال ي

مثؿ عدـ ارتدائيـ معدات الوقاية الهخصية السامة؛ 
الواجب ارتداؤىا عند العمؿ مما يعكس ضعؼ 
إدراكيـ لمخاطر العمؿ و يعرضيـ لإلصابة ليذا 

                                                                                                                                       .(5)السبب
 ميامو يؤدي وىو العامؿ يتعرض: الضغط الميني -

، فييا يتسبب ال التي الخارجية المهاكؿ بعض إلى
 مصادر عف الناتجة الضغوطات في تتمثؿ حيث

 بطرؽ فيو تؤثر المنظمة محيط عف ناجمة متنوعة

كما مف ىناؾ  .(6)حدوثيا تكرر إذا وخاصة مختمفة،
عوامؿ مخرى ترتبط بالفرد و تساعد في زيادة تعرضو 

االفتقار إلى : (7) المحوادث واإلصابات المينية مني
الناتج الممؿ الوظيفي و  ،الراحة و زيادة درجات التعب

جودة انخفاض حجـ و و عدـ التجديد، عف الروتيف و 
المياـ  الجدد مو لعامميفادى لنظـ التدريب خاصة 
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اف السرعة في مدا  العمؿ خاصة إذا ك و الجديدة،
اإلىماؿ في اتباع و نظاـ العمؿ بالقطعة ىو السائد، 

ضعؼ  المنهورات، باإلضافة إلىالموائح و التعميمات و 
  .البصر مو السمع

I-3-2-  العوامل الخارجية لمحوادث: 
  : في اآلتيىذه تتمخص  

                                                                                :تنقسـ إلىو ، مألوفةلاغير ظروؼ العمؿ 
وىي ضعؼ اإلضا ة  (المادية)المخاطر الفيزيائية -أ

                                                     .... مو هدتيا، سو  التيوية، الضوضا ، االىتزازات
 تموث اليوا  باألبخرة، ىير الكيميائية و المخاط -ب

مكونات المواد الخطرة و ، الخ...وائحالغازات، الر 
قد تنها ف ،(8)معداتػومجيزة العمػؿ و  تنوعتميما 

يرجع ذلؾ إلى عدة و ، الحوادث مف اآللة نفسيا

 :مسباب منيا
عدـ تغطية األجزا  المتحركة في اآلالت بأغطية  ـ

  ؛واقية
 ؛معدات المناولةة اآلالت و ـ صيانإىماؿ وعد ـ
األماكف س اآلالت و المعدات في الممرات و تكد ـ

 ؛الضيقة
                                                                                                     .خمؿ في التمديدات الكيربائية ـ

ية، المخاطر المينية السالفة الذكر سوا   كانت فيزيائ
مبي في قدرة العامؿ كيميائية مو نفسية تؤثر بهكؿ س

 تسبب بهكؿ مباهر مختمؼعمى العمؿ  و 
والهكؿ التالي يوضح األمراض المينية و  اإلصابات

عب  األمراض المينية التي تسببيا مخطار العمؿ 
:يوميا

 أثر المخاطر المهنية في العبء العالمي لممرض :(1)الشكل 

                  
 2002تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة : المصدر

 

فإف آالـ مسفؿ الظير ( 1) حسب ما يوضحو الهكؿ
و تمثؿ  لممرض مف العب  العالمي %37تساىـ بنسبة 

نسبة ومكبر المستيدفيف ليا ىـ الفئة العمرية بيف  عمىم
 %16يأتي بعدىا مرض الصمـ بنسبة  ،سنة 35-50

خاصة لمعامميف باألماكف التي يكثر فييا الضجيج 
نجد األمراض التنفسية ثالثا  ،الخ...المصانع ،كالورهات
ثـ السرطانات  والتي عمى رمسيا الربو، %13بنسبة 
لتعرض لممواد الكيميائية الخطرة ا سببياو   %11بنسبة 

سوا  مثنا  التخزيف مو المناولة، مخيرا وليس آخرا نجد 
ورغـ منيا نسبة قميمة  %10مؿ بنسبة إصابات الع

 حدكبيرة قد تصؿ حتى  امقارنة بما سبؽ إال مف ليا آثار 
مع  التعامؿ المباهر العجز الدائـ ومكثر مسبابيا ىو

  .األدوات الميكانيكية بمختمؼ مصنافيا
I-4-  وفي  الحوادث الصناعية في العالمأرقام عن

 :الجزائر
I-4-1- الحوادث  بعض أهم لمحة تاريخية عن

 الصناعية في العالم
يعود ظيور الثورة الصناعية في موروبا إلى مواخر 
القرف الثامف عهر، ومف مىـ المتغيرات التي صاحبت 

ومنذ ذلؾ ، إحاؿ اآللة محؿ اإلنساف العامؿ ذلؾ ىو
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األكثر خطرا عمى  الحيف اعتبرت الصناعة النهاط
بدرجة اإلنساف، وخسائرىا في األرواح و الجرحى تفوؽ 

قد مهار مكتب العمؿ ف ،كبيرة خسائر ما تخمفو الحروب
يره عف الحوادث الصناعية في بريطانيا ر الدولي في تق
مف عدد ضحايا الحوادث  1945ـ 1939في الفترة مف 

الثانية  الصناعية فاؽ عدد ضحايا الحرب العالمية 

نفسيا ىذا باإلضافة إلى ما رافؽ ذلؾ مف الكوارث 
وتتعمؽ بالطور  تختمؼ باختاؼ الحادثالتي  الصناعية

الذي تمثمو في مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج الصناعي مو 
 تتحدث عفالتي  رقاـ بعض األوىذه  االستياكي،

 :التي هيدىا العالـ والمنجمية الصناعية مخطر الحوادث

 حوادث العمل و نتائجها في العالمبعض أهم :  (1) جدول

 لحادثنتائج ا الحادث البمد السنة
 آالؼ الضحايا مف العماؿ المتفجرة و المواد انفجار ورهة صنع البارود  فرنسا 1794

1867 

 مدينة
Monteau- Les 

Mines 

 عامؿ 89وفاة  Sainte-Eugèneانفجار غازي في منجـ 

 ضحية 262خمؼ  Bois du Cazierحريؽ في منجـ  بمجيكا 1956

 مهعةانتهار مواد  حادث صناعي نووي روسيا 1957

1968 

 
تسرب غاز متبوع  بانفجار مربع عمى مستوى  المنهأة  بحر الهماؿ

 البترولية
 مفقود 62قتيؿ و  167خمؼ  

 طف مف النفط في البحر 100.000تسرب انفجار ناقمة البتروؿ إزكيوال في حوض  كوروني إسبانيا 1976

بيد انفجارعمى مستوى مفاعؿ كيميائي  المنتج  لميارس إيطاليا 1976
  GHL  التابع لهركة

 هخص 37000إصابة مكثر مف 

1979 

 

المتحدة  الواليات
 األمريكية

 حادث صناعي نووي
 تموث مناطؽ هاسعة بمستوى مف اإلهعاع 

1979 

 

 

مميوف طف مف النفط    1و 500.000تسرب مابيف  انفجار بالمنهأة البترولية المكسيؾ
 الخاـ في البحر

1984 

 
 اليند

وحدة  مف الغاز الساـ عمى مستوىطف  40تسرب 
  Unionالتابع لمركب   Pesticidesالمبيدات

Carbide 

في األياـ   الثاثة األولى و  قتيؿ 8000مزيد مف 
 سنة الموالية 20قتيؿ خاؿ  20.000مكثر مف 

 هخص 37000إصابة مكثر مف  انبعاث غاز ساـ إيطاليا 1984

1986 

 
 موكرانيا

 04انفجار المفاعؿ النووي رقـ:  ةحادثة تهرنوبيؿ النووي
 

               600.000هخص و حوالي  135000إجا  

هخص مف الحماية المدنية و تعرض مئات اآلالؼ 
 20مف الناس إلى األهعة و ترؾ آثار عمى مدى 

 سنة

 المكسيؾ 1992
تسرب وقود متبوع بانفجار ىائؿ عمى مستوى القنوات 

 قتيؿ 200خمؼ  الناقمة لمغاز

 بدرجات مختمفة 2442هخص و إصابة  31وفاة  انفجار مستودع لسماد نترات األمنيوـ فرنسا 2001
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ىذه  ظيور مفتبيف ة الذكر سابقاإلحصائيات ال
 والتي ىي، الحوادث متعمؽ بنهأة الصناعة في العالـ

استعماالت اإلنساف الاعقانية لنهاطات  محد نتائج
 خاصة تعتمد عمى مواد خطرة وطرؽ مبتكرة قادرة

مف ىذه  كما عمى إحداث نتائج سمبية غير متوقعة،
الكثير منيا لـ يسبؽ ، و الحوادث  في تزايد مستمر

مرىؽ البيئة نتيجة التأثير  مر الذيوىو األ .مف حدث
المتتابع لمتموث الذي تأتي في مقدمتو المموثات 

فو مف مثار جانبية مضرة باإلنساف الكيميائية وما تخم  
 .                                                             البيئة بالدرجة األولىو 

رت د  ح  (9) 2010إحصائيات سنة  فعمى ضو 
ظمة العمؿ الدولية مف خطورة الحوادث التي تقع من

هخص  6300في موقع العمؿ وتتسبب في مقتؿ 
مميوف عامؿ سنويا  2.3يوميا حيث تـ تسجيؿ وفاة 
مميوف عامؿ يعانوف  270بسبب إصابات العمؿ و
مميوف حالة بسبب  160مف آثار الحوادث و

تج مف النا% 4 يمثؿاألمراض المينية، وىذا ما 

في الدوؿ % 10ي الدوؿ الصناعية والقومي ف
 .النامية

I-4-2 -  نظرة عمى بعض الحوادث الصناعية في
 :الجزائر

ىذه ممثمة عمى مىـ الحوادث الصناعية التي 
:                                                                               تعرضت ليا الجزائر 

عمى  2004ي جانف 19انفجار ىائؿ وقع في  -
(  (GL1/Kتمييع الغاز الطبيعي مستوى مركب

 كمـ هرؽ الجزائر 500بسكيكدة والواقعة عمى مسافة 
العاصمة، تسبب االنفجار في تحطيـ واجيات 

الخاصة  المباني والعديد مف المحات التجارية
بالسكاف وىذا في جز  كبير مف المدينة كما حطـ 

 27ة ىي نصؼ الموقع الغازي، الحصيمة األولي
الحقا  جريحا قد غادروا 43جريح ومف  72قتيؿ و

الضحايا ىـ عماؿ  مستهفيات المنطقة، مغمبية
 12000بالمركب الغازي والذي يهغؿ حوالي 

 .عامؿ

الكيميائية التابع لهركة  لمصنع الموادانفجار  بمجيكا 2002
Cackerill 

 جريح 30قتمى و  3خمؼ 

 جريح 132قتيؿ و  24خمؼ  انفجار كبير لمنهأة غازية بمجيكا 2004

 بريطانيا 2005
ي خزاف بترولي   نتيجة انفجارات في منهآت حريؽ ف
 جريح  و حالتاف حرجتاف 43خمؼ  بترولية

 قتمى 4خمؼ  حريؽ في مصنع بيو غازي ملمانيا 2005

قتمى و عهرات الجرحى وتسرب كميات  5خمؼ  انفجار في مصنع جيميف الكيميائي الصيف 2006
 كبيرة مف المموثات

 حالة وفاة 101480وفاة  مى مدار السنةحوادث صناعية متفرقة ع الصيف 2007

 حالة وفاة 19248خمفت  حوادث صناعية متفرقة عمى مدار الثاثي األوؿ الصيف 2008

2010 
المممكة العربية 

 حالة وفاة  507خمفت  حوادث ناتجة عف الصناعات التحويمية السعودية
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حادث عمؿ  37تـ تسجيؿ : 2006 -2004 -
                       .                                            متفرقة في مركب همغـو العيد لمواد التنظيؼ

نهب حريؽ ىائؿ في مركب : 2006مفريؿ  -
سكيكدة بسبب االرتفاع غير الطبيعي في حرارة محد 

 .(10)الكابات الكيربائية
في والية  حادث عمؿ 600تـ تسجيؿ : 2008 -

حادثا في مجاؿ األهغاؿ العمومية  111) تممساف
حادث عمؿ في ميداف المحاجر  150والبنا ، و

مما • سات اآلجر وىي معمى نسبة حسبوومؤس
لحدادة والتمحيـ حوادث العمؿ المتعمقة بالعمؿ في ا

 .(حادثا 60فبمغت 
وقع حادث في وحدة اإلنتاج رورد النص : 2009 -

كـ جنوبي هرؽ حاسي  300التي تقع عمى بعد 
مسعود ميف التيمت النيراف مجزا  المركب بعد مف 

البتروؿ المميع لغاز  200متت عمى قطار اإلنتاج 
GPL   وقد لوحظ نقص في تجييزات فرؽ التدخؿ

 3ـ 9000حيث توفرت هاحنة إطفا  واحدة سعتيا 
 . غياب لمحماية المدنيةو 
هب حريؽ بسبب هرارة : 2009جويمية  30 -

كيربائية في مركب مرزيو و بالتحديد في مركز 
متربصيف منيـ ميندستاف  3وفاة  التطوير مدى إلى

طار قانو و                                                                                          .(11) نيا 
وصؿ عدد الوفيات الناجمة عف حوادث : 2010 -
حالة،  13إلى  عمؿ في النهاط المنجمي بالجزائر،ال

مصابا بجروح مختمفة، كما تـ  385يضاؼ إلييا 
ادث عمؿ ح 600اإلعاف عف تسجيؿ مكثر مف 

منيا مربعة مميتة، وذلؾ خاؿ السداسي األوؿ مف 
في العاصمة حدثت في قطاعي البنا   2010

                                                     .(12)والصناعة
ملؼ حادث  50سجمت الجزائر حوالي  :2011 -

 8إلى  7، وتبيف منو ما بيف 2011سنة  عمؿ خاؿ
موتوف سنويا في تمؾ الحوادث، آالؼ مف الضحايا ي

ملؼ يوـ  14الحوادث التي تتسب ب في ضياع  وىي
 .(13)عمؿ سنويا
لى يومنا ىذا فإف  فحسب ىذه اإلحصائيات وا 

تدني عدد مف الهروط المتعمقة باألمف الصناعي 
صنؼ مف  1000مفضى بالجزائر إلحصا  معدؿ 

األمراض المينية وعمى رمسيا الصمـ واألمراض 
  .(14)ملؼ حادث سنويا 50وحوالي  التنفسية

II-  تطور القطاع الصناعي وتشريعات العمل في
  الجزائر

مر القطاع الصناعي في الجزائر المستقمة بعدة 
تطورات تزامف معيا ظيور تهريعات ومراسيـ تخص 

 :يميالعمؿ في الجزائر نوجز مىميا فيما 
II-1  القطاع الصناعي الجزائري خالل الستينيات 

بعد االستقاؿ  1962عاـ الجزائر  وجدت
مباهرة، نفسيا دوف قاعدة اقتصادية صمبة تنطمؽ 
منيا بسبب مغادرة األوربييف لمباد ومعيـ رؤوس 

سجؿ عجز كبير  األمواؿ والودائع لدى البنوؾ وقد
ولـ  ،(15)، الصناعة والتجارةفي قطاعات الزراعة

يكف األمر سيا لتنهيط الوضع االقتصادي خاصة 
 1300المجاؿ الصناعي الذي كاف يضـ  في

مؤسسة صناعية صغيرة يغمب عمييا الطابع  
عامؿ  80000الصناعي الحرفي ويعمؿ فيو حوالي 

وىو عدد ضعيؼ مقارنة بعدد السكاف في تمؾ الفترة 
                                                                                                                                               .مميوف نسمة 11مال وىو 

:                                                                                      ، هيدت ىذه المرحمةمف الناحية التهريعية 
المتضمف تمديد  31/12/1962إصدار قانوف  -

الجزائر قبؿ المطبؽ في  العمؿ بالتهريع الفرنسي
قانوف الوظيفة العمومية الصادر في  - .االستقاؿ

                                                                                   .1966جواف  2
والمتعمؽ  1963لسنة  154 -63 المرسـو رقـ -

 .العماؿ بمراقبة التهغيؿ وتنصيب
المتعمؽ 1966 جواف  21 بتاريخ الصادر األمر -
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 حادث الجزائري و الذي يعتبر االجتماعي بالتهريع
 إلى راجع جسماني ضرر عنو ينجر حادث كؿ عمؿ

 مثنا  لمعامؿ الحدوث متوقعة وغير خارجية مسباب
     .(16)لعممو مدائو
II-2  القطاع الصناعي الجزائري خالل

 السبعينيات 

ىذه الفترة باسترجاع الثروات الوطنية  تميزت
واستغاليا مف خاؿ عمميات تأميـ المناجـ التي 
مكنت مف إعادة تنظيـ القاعدة الصناعية عف طريؽ 
تأميـ المهاريع األجنبية التي كانت في القطاعات 

 .  الصناعية األساسية
الثاثة  بالمخططات الفترة كما اتسمت ىذه

طط الرباعي األوؿ، مخطط الثاثي األوؿ، مخ)
 معالـ فييا اتضحت حيث (مخطط الرباعي الثاني

 القيادة فييا منحتو   االقتصادية التنمية جيةيإسترات
 لما حساب الزراعة، عمى الثقيمة الصناعات لقطاع

 نظرا االقتصادي، التكامؿ تحقيؽ عمى قدرة مف ليا
 وذلؾ بيا تميزت التي والخمفية األمامية لمروابط

 إلنتاج والمحروقات الحديد مناجـ توالمدخ باستخداـ
 مبالغ ليا وكرست الفاحية، خصوصا اإلنتاج وسائؿ
 خاصة األساسية، الصناعات إلى وجيت كبيرة

 الفرعيف العتبارىما والصمب النفط قطاعي
 . (17)التنمية لمتصنيع ولتمويؿ األساسييف

                                                                   :               مف الناحية التهريعية، هيدت ىذه المرحمة
المتضمف إلغا   29 -73تاريخ بد  سرياف األمر  -

                                                       .1962ديسمبر  31قانوف 
المتعمؽ بتنظيـ العاقات  75 -71األمر رقـ  -

الخاص واألوامر الجماعية لمعمؿ في القطاع 
                                                                                                         .1975مفريؿ لسنة  29الصادرة في 

المؤرخ في موؿ رمضاف  12 -78القانوف رقـ  -
والمتعمؽ  1978موت سنة  5الموافؽ  1398عاـ 

معامؿ، السيما المواد مف بالقانوف األساسي العاـ ل
 .(18)منو 186إلى  180

II-3 طاع الصناعي  الجزائري خالل الق
 انينيات الثم

 وطنية هركة 20 ىنالؾ كاف 1980 سنة في
 هركة عامؿ، 356000 حوالي تهغؿ صناعية

 فسياسة عامؿ،  100000 حوالي تهغؿ سوناطراؾ
 المؤسسات مف العديد ظيور إلى مدت الييكمة إعادة
 المالي نهاطيا مراقبة و تسييرىا يسيؿ يرة التيالصغ

 ،(19)لافراد هغؿ مناصب خمؽ بذلؾ الدولة وحاولت
كما مف اعتماد الجزائر عمى إستراتيجية الصناعة 
المصنعة التي ترتكز عمى تقويـ اإلمكانيات الطبيعية 

استغاؿ المصادر المحمية في و مف المواد الباطنية 
تنمية الصناعات الثقيمة ميداف المحروقات في إطار 

ذات األىمية الوطنية والعالمية، كاف لو عواقب 
وتبعات كثيرة  سمبا و ايجابا خصوصا بارتكازىا 
عمى خمؽ مقطاب جديدة لمتطوير تمتؼ حوؿ بعض 
الصناعات األخرى التي كاف مقررا إنجازىا، وكنتيجة 
لازمة التي تمخضت عف ىذه اإلستراتيجية  بسبب 

ميؿ البتروؿ في منتصؼ الثمانينيات انخفاض سعربر 
فقد عرفت الجزائر دخا ضعيفا وانخفضت قيمة 
العممة الوطنية وطفى مهكؿ التضخـ عمى 

 .(20)السطح
                                                                                           :مة، هيدت ىذه المرحمف الناحية التهريعية

رمضاف عاـ  21المؤرخ في  11-83انوف رقـ الق -
والمتعمؽ  1983جويمية سنة  2الموافؽ  1403

                                                                                                       ؛بالتأمينات االجتماعية، المعدؿ والمتمـ
ف عاـ رمضا 21المؤرخ في  12-83القانوف رقـ  -

والمتعمؽ  1983جويمية سنة  2الموافؽ  1403
                                                                                                                    ؛بالتقاعد، المعدؿ والمتمـ

رمضاف عاـ  21المؤرخ في  13-83القانوف رقـ  -
والمتعمؽ  1983جويمية سنة  2الموافؽ  1403
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                                                                                                       ؛بحوادث العمؿ واألمراض المينية، المعدؿ والمتمـ
رمضاف عاـ  21المؤرخ في  14-83القانوف رقـ  -

والمتعمؽ  1983جويمية سنة  2الموافؽ  1403
المكمفيف في مجاؿ الضماف االجتماعي، بالتزامات 

                                                                                                                              ؛المعدؿ والمتمـ
يحدد  1984المؤرخ في  27 -84المرسـو رقـ  -

بحوادث المتعمؽ  13-83كيفيات تطبيؽ القانوف رقـ 
                                                                                                              ؛العػمؿ واألمراض المينية

جمادى الثانية  7المؤرخ في  07-88القانوف رقـ  -
 1988جانفي سنة  26الموافؽ  1408عاـ 

 .(21)ب العمؿوالمتعمؽ بالوقاية الصحية واألمف وط
II-4- في التسعينيات  الجزائري القطاع الصناعي 

هيدت فترة التسعينيات ركودا اقتصاديا تاما 
نتيجة لاحداث الدامية التي عقبت توقيؼ المسار 

مدى إلى  ودخوؿ الجزائر في نفؽ داـاالنتخابي 
توقؼ تاـ عف االستثمارات الصناعية وتـ التركيز 

عمى حساب الجانب مكثر عمى الجانب األمني  
االقتصادي، كما تـ غمؽ العديد مف المؤسسات 
االقتصادية العمومية و تمت خوصصة الكثير منيا  
خاصة بعد الهروع في تطبيؽ برنامج التصحيح 

إضافة إلى تضرر العديدة مف  ،(PAS)الييكمي 
 .المؤسسات نتيجة األعماؿ اإلرىابية التي حدثت 

صدور  ىذه المرحمة مف الناحية التهريعية، هيدت -
                                                                                   :  العديد مف القوانيف، مىميا

رجب عاـ  10المؤرخ في  02-90القانوف رقـ  -
والمتعمؽ  1990فيفري سنة  06الموافؽ  1410

ا بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتي
     ؛وممارسة حؽ اإلضراب، المعدؿ والمتمـ

حوؿ القواعد  05-90المرسـو التنفيذي رقـ  -
العامة لمعايير الحماية الضرورية حوؿ الصحة 

  ؛العمؿ والسامة في مكاف

رمضاف عاـ  26المؤرخ في  11-90القانوف رقـ  -
والمتعمؽ  1990مفريؿ سنة  21الموافؽ  1410

 3المتمـ، السيما المادة بعاقات العمؿ، المعدؿ و 
                                                                                        ؛منو
ذي القعدة  9المؤرخ في  14-90القانوف رقـ  -

 1990جويمية سنة  02الموافؽ  1410عاـ 
والمتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، المعدؿ 

                                                                                              ؛(22)والمتمـ
 العامة بالقواعد المتعمؽ91 رقـ  التنفيذي المرسوـ -

 في واألمف الصحة حفظ عمى تطبؽ التي لمحماية
 66إلى  25 مف المواد العمؿ وخصصت مماكف
 لتدابير ةواإلجرائي العممية الترتيبات لوضع منو،
          ؛(23)العمؿ في والوقاية األمف

 11 في المؤرخ 94-04المرسـو التهريعي رقـ  -
                                                                               ؛1994مفريؿ

 جويمية 06المؤرخ في  17-96 رقـ األمر -
                                             ؛(24)السادسة وكذا الثالثة مادتو في1996

رمضاف عاـ  02المؤرخ في  03-97األمر رقـ  -
الذي يحدد  1997جانفي سنة  11الموافؽ 1417

                                                                                                                   .المدة القانونية لمعمؿ
II-5-  القطاع الصناعي الجزائري من سنة

 :إلى اآلن  2222
ىذه المرحمة ىو إعادة تجديد يميز و مىـ ما ميز 

البنية التحتية لممناطؽ الصناعية حيث معمف عف 
و استيمكت حتى الثاثي  1999ىذه العممية سنة 
قسما مف الميزانية تحت اسـ  2001األوؿ مف عاـ 

مميوف  900د لو مكثر مف تجييزات الدولة الذي رص
دج، واقتربت األىداؼ مف التحقيؽ ابتدا ا مف 

حسب المخطط المنطوي  2001الثاثي الثاني لعاـ 
 2منفقت الدولة  حيث. تحت الغطا  االقتصادي 

باإلضافة إلى المصاريؼ  ،مميار دج ليذا البرنامج
وتمثمت عمميات . مميار دج  3السابقة والتي بمغت 
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والية  31عممية هممت  54في  إعادة التجديد
ووضعت نظـ خاصة بتسيير المناطؽ الصناعية 

ر مف طرؼ مؤسسات التي كانت  في السابؽ تسي  
 الصناعات ىيكؿ مظير2003 عاـ  خاؿ .عمومية
 المضافة القيمة مف  19%بأف الجزائر في التحويمية

 حيث، والمهروبات الغذائية الصناعات مف تأتي
 الناتج توليد في األولى لمرتبةا الصناعات ىذه تحتؿ

 مف 11% يتأتىو  العمؿ، فرص وتوفير الصناعي
 والمنتجات الكيماوية الصناعات مف المضافة القيمة
 في حيف تأتي والمطاط، والفحـ والباستيؾ النفطية

 المعدات صناعة مف المضافة القيمة مف %14
 والمابس المنسوجات صناعة مف7% و والنقؿ،

األخرى  وتساىـ الصناعات مدية،الج والصناعات
كما تظير اإلحصائيات مساىمة  .(25) 49% بنسبة

قطاع الصناعة الجزائري في الناتج المحمي اإلجمالي 
لكؿ مف سنة % 6عمى المستوى العربي بنسبة 

 2007لسنة % 5وبنسبة  2006و 2005، 2004
  .(26)2008في % 3.8ومساىمة نسبية ب 

لعمومي في الجزائر سجؿ اإلنتاج الصناعي ا وقد
بعد مف  2011في% 0.4ارتفاعا طفيفا قدر بنسبة 

وسجمت  2010في  % 2.5سجؿ انخفاضا بنسبة 
مقابؿ  %1.2الصناعات المصنعة انخفاضا بنسبة 

خاؿ الربع  %4بتراجع قدر بػ  2010في  5.4%
كما تجدر اإلهارة إلى مف  .2011الثالث مف سنة 

اؿ الربع األخير اإلنتاج الصناعي العمومي تميز خ
بعد تراجع  % 1بانخفاض نسبتو بػ 2011مف العاـ 
في مستويات إنتاج الصناعات %  2.2نسبتو بػ 
، كما مف الحكومة تسعى لرفع مستوى (27)التحويمية

 % 10إلى  2015الدخؿ الوطني القومي في آفاؽ 
                                                                                                                .عف طريؽ اإلنعاش الصناعي

صدور  مف الناحية التهريعية، هيدت ىذه المرحمة -
 :العديد مف القوانيف مف مىميا

القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ممر رقـ  -
 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03

، وخاصة في المادة 2006ة جويمية سن 15الموافؽ 
لمموظؼ الحؽ في  منو التي تنص عمى مف 37

ممارسة ميامو في ظروؼ عمؿ تضمف لو الكرامة 
                                                                                       ؛والصحة والسامة البدنية والمعنوية

 1432اـ جمادى األولى ع 29قرار مؤرخ في  -
، وخاصة في المادة 2011ماي سنة  3الموافؽ 

الرابعة منو والتي تنص عمى منو ترفع قيمة ريوع 
حوادث العمؿ مو األمراض المينية بعنواف العمؿ 
المأجور ضمف الهروط المنصوص عمييا في المادة 

 .(28)األولى مف ىذا القرار
III-  األمن الصناعي وتدابير تخفيض الحوادث

 ات الجزائريةفي المؤسس
عمى الرغـ مف وجود األدوات التقنية لمنع 
الحوادث واألمراض المينية، إال مف مماكف العمؿ 
تهيد إىماال كبيرا في تطبيقيا، مف ىنا تبرز الحاجة 
المتزايدة لتكثيؼ حمات التوعية ونهر المعرفة بيف 
العماؿ حوؿ األخطار المينية وطرؽ تفادييا وال هؾ 

ة إلى التزاـ سياسي لمتصديؽ عمى مف المسألة بحاج
االتفاقيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية 

 . وتطوير التهريعات المحمية
III-1-  مفهوم األمن الصناعي وأهميته: 
III-1-1- مفهوم األمن الصناعي و أهميته: 

 آمنة بيئة توفير عف األمف الصناعي ىو عبارة
 الذي الخطر إلى تؤدي التي العوامؿ مف وخالية
 .(29)المنظمات في العامموف األفراد لو يتعرض

                                                                                                                                     :                                                                                         مىداؼ األمف الصناعي فيما يمي مثؿتتو 
ضرورة توفير وسائؿ األمف : مف حيث بيئة العمؿ -

والصحة في بيئة العمؿ بالطريقة التي تقي الموظفيف 
 ؛مخطار العمؿ و ظروفو
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ضرورة توعية العامميف : مف حيث العامؿ -
وتهجيعيـ عمى المحافظة عمى منفسيـ و اتباع 

األمف الصناعي لموقاية مف مخطار  هروط وتعميمات
 .(30)العمؿ
III-1-2- األمن تشريعات لمحة تاريخية عن 

  الصناعي
 المينية األمراض و الحوادث الرتفاع نتيجة
 التهريعات صدارستإ إلى مختمؼ الدوؿ سارعت

 ومولى .العمؿ مخاطر مف العماؿ تحمي التي
سنة  النمسا في كانت العمؿ تفتيش تهريعات
 ؛بمجيكا في مما ، 1802سنة بريطانيا في و ،1772

 احتاؿ منذ المصانع عمى التفتيش قانوف سف تـ فقد
 فرنسا في صدر كما. 1810  سنة لمباد نابميوف

 صندوؽ وظير ،1945سنة الجماعية قانوف السامة
 مف وعائاتيـ العماؿ حماية إلى ييدؼ جماعي
 التعويضات منحقـو بي المخاطر كما جميع

 1982 عاـ مصدرت فقدملمانيا  مما. (31)ةالمستحق
 الحوادث، بالوقاية مف األعماؿ مصحاب يمـز قانونا
 ،1998عاـ فرنسا القانوف ىذا مثؿ مصدرت وقد
                                             .1911 عاـ األمريكية المتحدة الواليات وكذا
 وؿأل صدر فقد األمريكية المتحدة الواليات في مما
 والسامة لمصحة قانوف 1970سنة  مرة

 جميع عمى يطبؽ القانوف ىذا ومصبح(المينية
 بيا يعمؿ التي التجارية مو الصناعية المؤسسات

وفي كندا صدور القانوف الخاص ) مكثر مو عامؿ
 .1972بالصحة و السامة المينية في 

III-1-3-  السياسة الوطنية لموقاية من
 :األخطار والحوادث 

 في فإنوإحصائيات منظمة العمؿ الدولية حسب 
 نتيجة  هخص 5000 يـو كؿ مقى حتفوي المتوسط
يتعرض كما  ،بالعمؿ المرتبطة مواألمراض لمحوادث

مميوف حادث ميني سنويا  270العامموف لحوالي 

مميوف  160وىناؾ حوالي ، ( مميت وغير مميت)
حالة مرضية مرتبطة بالعمؿ و في حوالي ثمث ىذه 

مياـ عمؿ مو  4ت يؤدي المرض إلى ضياع الحاال
 . (32)مكثر

وفي سياؽ السياسة الوطنية لموقاية مف األخطار 
سعت  ،ظ الصحة واألمف داخؿ مماكف العمؿوحف

داخميا لموقاية داخؿ ىيكا  3857الجزائر لتوفير 
ملؼ  13مكثر مف  حراطولوحظ ان، مماكف العمؿ

 تمؾ رغـ ذلؾ تبقى ولكف .في ىذا اإلطار مؤسسة
خطوات  قميمة األثر في غياب مهاركة فعالة مف 
قبؿ المستخدميف والذي يؤوؿ إلييـ واجب توفير 

 .الصحة و األمف لمعماؿ
كما صادقت الجزائر عمى اتفاقيات دولية  

المتعمقة  155مىميا االتفاقية الدولية رقـ  ؛وعربية
انعقدت )والصحة المينيتيف و بيئة العمؿ  بالسامة
لمؤتمر العمؿ  67الدورة  1981اقية سنة ىذه االتف
  .(33)(الدولي
صادقت الجزائر عمى اتفاقية العمؿ العربية رقـ و 

المتعمقة بالسامة والصحة المينية المعتمدة  (7)
بموجب مرسوـ  1977باإلسكندرية في مارس 

رجب عاـ  09المؤرخ في 280-05رئاسي رقـ 
، وميضا عمى 2005موت  14الموافؽ  1426

بهاف بيئة العمؿ والمعتمدة  13فاقية العربية رقـ االت
بموجب مرسـو رئاسي  1981غازي في مارس ببن

 1426رجب عاـ  09المؤرخ في  281-05رقـ 
يؤكد مف ما و ىذا .  2005موت سنة  14الموافؽ 

لموضوع بيئة  بالغاهرع الجزائري مولى اىتماما مال
العمؿ وذلؾ حرصا منو عمى حماية العامؿ وخاصة 

  .(34)وقايتو بالدرجة األولى
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III-1-4-  تدابير األمن الصناعي وتخفيض
 : الحوادث حسب قانون العمل الجزائري

تبرز العناية التي موالىا المهرع الجزائري إلى 
ضرورة االىتماـ بتدابير األمف الصناعي مف مجؿ 

، حيث تـ تخفيض نسبة الحوادث إلى مقؿ ما يمكف
تصنيفيا تبعا لمنصوص التطبيقية ألحكاـ القانوف 

                           :يمي كما (35)الجزائري
 بأنو الميني المرض يعرؼ: األمراض المهنية -

 البيئة لعوامؿ التعرض بسبب ينهأ الذي المرض
 موالكيميائية الفيزيائية العوامؿ مثؿ لمعمؿ المصاحبة

 بمستويات بالصحة موالمضرة رةالخط موالفيزيولوجية
 قد مما بيا المسموح الحدود عف تزيد تعرض ولفترات
.  (36)مزمف بمرض اإلصابة مو الوفاة إلى يؤدى

التعرؼ عمى ىذه األمراض و الوقاية منيا ممر ف
يتـ تحديد قائمة األمراض المينية "ضروري وعميو 

التي يحتمؿ مف يكوف مصدرىا مينيا و كذا قائمة 
ؿ التي مف هأنيا مف تسبب ىذه األمراض األعما

والمدة المحتممة لمتعرض لاخطار الناجمة عف ىذه 
مف القرار الوزاري المهترؾ  01المادة ) .  األعماؿ

و الموافؽ  1416ذي الحجة عاـ  17المؤرخ في 
 1966ماي  05

والمحدد لقائمة األمراض المحتمؿ مف يكوف 
                                                                                         .(مصدرىا مينيا

إف التييئة المناسبة لظروؼ : الوقاية الشخصية -
زالة مسببات الحوادث بالوسائؿ اليندسية  العمؿ وا 
مفضؿ مف الوقاية التي تعتمد عمى تصرؼ وسموؾ 
ذا تعذر ذلؾ عمميا فيجب اتخاذ  األفراد وا 

تكفؿ حماية العماؿ مف األخطار  االحتياطات التي
يجب مف توفر لمعامؿ "(37)المحيطة بيـ مباهرة 

األلبسة الخاصة والتجييزات والمعدات الفردية ذات 
الفعالية المعترؼ بيا مف مجؿ الحماية وذلؾ حسب 

مف القانوف رقـ  06المادة ) "طبيعة األخطار والنهاط

 1408جمادى الثانية عاـ  07المؤرخ في  88-07
والمتعمؽ بالوقاية  1988جانفي سنة  26والموافؽ ؿ 

 .(الصحية
عبارة عف مزيج مف الفعاليات يقصد  :الصيانة -

منيا الحفاظ عمى المكائف والمعدات واألبنية في 
المصنع مو إعادتيا إلى حالة مقبولة بيدؼ ضماف 
استمرارية استغاؿ المصنع واهتغاؿ المعدات بأعمى 

يتعيف عمى المؤسسة ف" (38) درجات السامة
المستخدمة مراعاة ممف العماؿ في اختيار التقنيات 
والتكنولوجيا وكذا في تنظيـ العمؿ فيجب مف تكوف 
التجييزات واآلالت وكؿ وسائؿ العمؿ موضوع رقابة 
دورية و صيانة مف هأنيا الحفاظ عمى حسف سيرىا 
 "وذلؾ مف مجؿ ضماف األمف في وسط العمؿ

 07المؤرخ في  07-88نوف رقـ مف القا 07المادة )
جانفي  26و الموافؽ ؿ  1408جمادى الثانية عاـ 

وطب  وقاية الصحية،األمفوالمتعمؽ بال 1988سنة 
                                                                                                               .(العمؿ

األخطار التي يقـو األمف مىـ : الوقــاية مصمحة -
الصناعي عمى حماية المؤسسة منيا ىي الحوادث 
المينية، الحرائؽ و األمراض المينية فيو بحاجة إلى 

تنهأ وجوبا مصمحة " (39)نظاـ وقاية في العمؿ
الوقاية الصحية واألمف في وسط العمؿ  كمما 
اقتضت المؤسسة مو طبيعة نهاطيا، توضع ىذه 

ة ورقابة مستخدميف تمقوا المصمحة تحت مسؤولي
تكوينا مناسبا في مجاؿ الوقاية الصحية واألمف، 
وتحدد هروط إنها  مصالح الوقاية في وسط العمؿ 
وكذا صاحياتيا وتنظيميا وتسييرىا عف طريؽ 

مف القانوف رقـ  26المادة " )التنظيـ المعموؿ بو
 1408جمادى الثانية عاـ  07المؤرخ في  88-07

والمتعمؽ بالوقاية  1988جانفي سنة  26والموافؽ ؿ 
                    .(الصحية، األمف وطب العمؿ
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ىي اإلدارة التي تقـو بعممية : مفتشية العمل -
التفتيش الدوري المستمر عمى وسائؿ العمؿ و دراسة 
مسباب الحوادث و إصابات العمؿ واختيار األجيزة 

بيـ عمى المناسبة لحماية العامميف باإلضافة إلى تدري
تختص مفتهية العمؿ "  (40) وسائؿ العمؿ الصحيحة

بمراقبة تطبيؽ األحكاـ التهريعية والتنظيمية المتعمقة 
بعاقات العمؿ، ظروؼ العمؿ، الوقاية الصحية 
وممف العماؿ وكذا تقديـ المعمومات واإلرهادات 
" لمعماؿ ومستخدمييـ فيما يخص حقوقيـ و واجباتيـ

 10المؤرخ في  03-90وف رقـ مف القان 02المادة )
 1990فيفري سنة  06الموافؽ  1410رجب عاـ 

 .(والمتعمؽ بمفتهية العمؿ
نقؿ المواد الخطرة بمختمؼ : نقل المواد الخطرة -

( قابمة لانفجار، االهتعاؿ مو االحتراؽ)مصنافيا 
يخضع " (41)يهكؿ خطرا عمى العامميف والمؤسسة

عى فييا نقؿ مي مواد خطرة لهروط خاصة يرا
الصنؼ الذي تنتمي إليو حسب مميزاتيا الخاصة 

ال يجوز ألحد مف ينقؿ "، "ونوع الخطر الذي تمثمو
 06المادتيف ") مادة خطرة ما لـ تكف لو رخصة نقؿ

المؤرخ في  79-90مف المرسـو التنفيذي رقـ  08و
 1990فيفري سنة  27الموافؽ  1410هعباف عاـ 

                                                                                                             . (طرةوالمتضمف تنظيـ نقؿ المواد الخ
إف عدـ  :النظافة والترتيب قي مواقع العمل -

النظافة والترتيب يعتبر سببا مباهرا لمعظـ الحوادث 
واإلصابات في مناطؽ العمؿ رغـ منو يمكف التغمب 

يجب " (42)ذه المهكمة ببذؿ مجيود بسيطعمى ى
تنظيؼ مرضية األماكف المخصصة لمعمؿ وممحقاتو 
بانتظاـ دوف إثارة غبار وبواسطة الغسؿ والمسح كمما 
سمح غطا  األرضية بذلؾ، كما يجب تنظيؼ 
عادة الدىف والتغميؼ دوريا كمما  الجدراف والسقوؼ وا 

نفيذي مف المرسـو الت 03المادة ) "اقتضى األمر ذلؾ
 1411رجب عاـ  03المؤرخ في  05-91رقـ 

المتعمؽ بالقواعد  1991جانفي سنة  19والموافؽ ؿ 
                                                                                                                                  . (العامة لمحماية في مماكف العمؿ

يمثؿ ىذا العنصر غاية غي األىمية  :ويةالته -
وتحقيقو يتطمب اإلكثار مف فتحات التيوية في 
ورهات العمؿ، مكافحة التدخيف والتزود بأجيزة تنقية 

فيجب مف تتـ تيوية األماكف المخصصة " (43)اليوا 
لمعمؿ إما عف طريؽ التيوية الميكانيكية مو التيوية 

يجب ضماف الطبيعية مو التيوية المختمطة كما 
الحجـ األدنى مف اليوا  لكؿ هاغؿ طبقا لممقاييس 
التي يحددىا التنظيـ المعموؿ بو في ىذا 

-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  06المادة )"المجاؿ
و الموافؽ ؿ  1411رجب عاـ  03المؤرخ في  05
المتعمؽ بالقواعد العامة  1991جانفي سنة  19

                                            .(لمحماية في مماكف العمؿ
 عندما واإلصابات الحوادث معدؿ يزيد :اإلضاءة -

( 44)كافية إضا ة بو ليس مكاف في األفراد يعمؿ

فيجب مف تضا  مماكف و مواقع العمؿ والهحف "
والتفريغ والمنهآت األخرى إضا ة تضمف راحة 

 13المادة " )البصر وال تتسبب في مية إصابة لمعيوف
 03المؤرخ في  05-91لمرسـو التنفيذي رقـ مف ا

جانفي سنة  19والموافؽ ؿ  1411رجب عاـ 
المتعمؽ بالقواعد العامة لمحماية في مماكف  1991
                                                                                                               .(العمؿ

سمبا عمى العامؿ فيتعرض تؤثر : الضوضاء -
لمحوادث لعدـ سماعو آالت التنبيو بالخطر و تنقص 

فيجب عمى الييئات " (45)قدرتو عمى القياـ بعممو
المستخدمة مف تحافظ عمى كثافة الضجيج التي 
يتحمميا العماؿ في مستوى يتا ـ مع صحتيـ 
بفضؿ تخفيؼ الضجيج في مواطف إصدارىا وعزؿ 

ـ الصوت في مماكف العمؿ المهاكؿ الضوضائية وكت
وغير ذلؾ طبقا لممعايير الواردة في التنظيـ المعموؿ 

مف المرسـو التنفيذي  15المادة )"بو في ىذا المجاؿ
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 1411رجب عاـ  03المؤرخ في  05-91رقـ 
المتعمؽ بالقواعد  1991جانفي سنة  19والموافؽ ؿ 

                                                                                                                                                                                                        .(العامة لمحماية في مماكف العمؿ
إذا تعرض العامؿ لدرجات حرارة : درجة الحرارة -

مختمفة فإف درجة مرتفعة نتيجة لمعمميات الصناعية ال
حرارة الجسـ سترتفع و يصبح عاجزا تماما عف تأدية 

يجب مف يزود العماؿ الذيف تتعرض "  (46)واجبو
مماكف عمميـ لدرجات حرارة منخفضة جدا مو مرتفعة 
جدا بتجييزات خاصة مع صرؼ النظر عف تدابير 
" الحماية المدرجة في المكائف و في مساليب العمؿ

 05-91رسـو التنفيذي رقـ مف الم 17المادة )
 19والموافؽ ؿ  1411رجب عاـ  03المؤرخ في 
المتعمؽ بالقواعد العامة لمحماية  1991جانفي سنة 

                                                                                                                                                                                                       .(في مماكف العمؿ
مف األفضؿ المجو  إلى : نقل المواد والمعدات -

المناولة اآللية و تجنب نقؿ المواد مو المعدات يدويا 
فالنسب المثبتة  ، (47)بيا نظرا لكثرة الحوادث المتعمقة

ريقة إلصابات العمؿ في مجاؿ مناولة المواد بط
بالمئة مف مجموع حوادث  23خاطئة تصؿ إلى 

فإذا تطمب األمر مف ينقؿ العماؿ معدات . (48)العمؿ
مو مهيا  ثقيمة مف مكاف إلى آخر دوف جياز 
ميكانيكي فيجب مف ال تتجاوز الحمولة التي يحمميا 

كمغ في المسافات القصيرة مما  50العامؿ الذكر 
صى حمولة العامات اإلناث والعماؿ القصر فأق

كمغ وكما يجب مف يزود العماؿ  25يحممونيا ىي 
 بوسائؿ الرفع و الهحف والتفريغ 

والنقؿ حتى يقوموا برفع الحموالت التي يزيد 
وزنيا عمى ما نصت عميو الفقرتاف األولى والثانية 

مف المرسوـ  26المادة )"وهحنيا وتفريغيا و نقميا
ـ رجب عا 03المؤرخ في  05-91التنفيذي رقـ 

المتعمؽ  1991جانفي سنة  19والموافؽ ؿ  1411
                                                                                                               . (بالقواعد العامة لمحماية في مماكف العمؿ

مسباب حدوث  مىـ: رةيتخزين المواد الخط -
ية لممواد الخطرة ىوسو  الكوارث البيئية والصح

يجب مف تعزؿ و تميز في مناطؽ العمؿ "(49)التخزيف
والمرور مساحات خزف المواد الخطرة مو المنتجات 
مو البضائع التي تمثؿ خطرا بطبيعتيا مو بوضعيا، 
كما يجب مف يسند تكديس األكياس والصناديؽ 
والحموالت عمى اختاؼ منواعيا إلى عماؿ مؤىميف 

ىذا العمؿ دوف مف يترتب عميو مي  ويجب مف يتـ
 05-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  31المادة)"خطر

 19والموافؽ ؿ 1411رجب عاـ  03المؤرخ في 
المتعمؽ بالقواعد العامة لمحماية  1991جانفي سنة 

                                                                                                                                                                                             .(في مماكف العمؿ
اجرا  الفحص ينبغي : الفحص الطبي الدوري -

الدوري عمى العامميف في مواعيده المحددة لمتأكد مف 
سامة العامميف واكتهاؼ األمراض المينية قبؿ 

تعيف عمى الييئات المستخدمة مف ي" (50)تفهييا
تخضع العماؿ المعرضيف بهدة لاخطار المينية 
لفحص طبي كؿ ستة مهير عمى األقؿ وتكممو 

مف  02المادة " )بالفحوص هبو السريرية المائمة
صفر عاـ  04القرار الوزاري المهترؾ المؤرخ في 

المحدد قائمة  1997جويمية  09الموافؽ  1418
ف فييا العماؿ معرضيف بهدة األهغاؿ التي يكو 

                                                                                              .(لاخطار المينية
تسعى الصحة والسامة : التثقيف الصحي  -

المينية إلى تثقيؼ العامميف، تدريبيـ وتوعيتيـ مف 
ووضع خاؿ حضورىـ دورات تتعمؽ بالسامة 

ييدؼ التكويف في " (51)اإلرهادات الخاصة بالعمؿ
األمف إلى تزويد العماؿ بمعارؼ ضرورية في مجاؿ 
الوقاية مف األخطار المينية والترتيبات الواجب 
اتخاذىا في حالة وقوع حادث عمؿ وكذا تحضير 
العماؿ فيما يخص التصرؼ الواجب سموكو عندما 

مف  10ة الماد" )يتعرض هخص ما إلى حادث عمؿ
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هواؿ  03المؤرخ في  02-427الرسـو التنفيذي رقـ 
والمتعمؽ  2002ديسمبر  27الموافؽ  1423

عاميـ و تكوينيـ في  بهروط تنظيـ تعميـ العماؿ وا 
                                                                                          .(ميداف الوقاية مف األخطار المينية

 الصحة لجنة تعد: لجان األمن والسالمة المهنية -
 والفعالة الرئيسة األدوات إحدى المينية، والسامة

 مستوى ترقية عمى خاليا مف المؤسسة تعمؿ التي
 الجيد التنسيؽ خاؿ المينية مف السامة و الصحة

 (52) والسامة بالصحة المعنية األطراؼ مختمؼ بيف
ساوية األعضا  لموقاية تؤسس لجاف مت" وعميو 

الصحية و األمف ضمف كؿ ىيئة مستخدمة تهغؿ 
مكثر مف تسعة عماؿ ذوي عاقة عمؿ غير 
محدودة، عندما تكوف المؤسسة مكونة مف عدة 
وحدات تؤسس ضمف كؿ وحدة منيا لجنة تدعى في 

مف المرسوـ  02المادة " )صمب النص لجنة الوحدة
ي القعدة ذ 27المؤرخ في  09-05التنفيذي رقـ 

 2005جانفي سنة  08الموافؽ  1425عاـ 
والمتعمؽ بالمجاف المتساوية األعضا  ومندوبي 

 . (الوقاية الصحية و األمف
 :الدراسة اتجاستنتا -

عمى ضو   ما يمكف الخروج بو مف نتائج مىـإف 
 :ىو ما سبؽ التطرؽ إليو

ف طبيعة المخاطر المينية  بمختمؼ مصنافيا م  -
، كيميائية مو حتى نفسية (مادية)يائيةسوا  كانت فيز 

تؤثر بهكؿ سمبي في قدرة العامؿ عمى العمؿ 
وتتسبب بهكؿ مباهر في مختمؼ اإلصابات 

 ؛واألمراض المينية
لييا في ىذه إاإلهارة  تاإلحصائيات التي تم -

الدراسة والتي هممت الكوارث الصناعية في العالـ 
والجزائر عمى وجو الخصوص، مظيرت مختمؼ 

 معا؛نتائجيا السمبية عمى البيئة والعامؿ 

نهأة الثورة الصناعية وتطور القطاع الصناعي  -
كاف لو تبعات سمبية مضرت باإلنساف والبيئة عمى 

 ؛حد سوا 
 التهريعات صدارستبإ سارعت مختمؼ الدوؿ -
 النتهار العمؿ نظرا مخاطر مف العماؿ تحمي التي

 .المينية األمراض الحوادث الصناعية و
ع الجزائري اىتماما واسعا لموضوع هر  ممولى ال -

بيئة العمؿ عف طريؽ مواكبة مختمؼ مراحؿ تطور 
القطاع الصناعي وذلؾ حرصا منو عمى حماية 

 ؛العامؿ وخاصة وقايتو بالدرجة األولى
مراسيـ و قوانيف الوضعت الجزائر مجموعة مف  -

، المرسوـ 13-83نذكر منيا القانوف رقـ ، العمؿ
بيدؼ الوقاية  07-88، القانوف رقـ 27 -84رقـ 

مف الحوادث واألمراض المينية و توفير بيئة عمؿ 
 ؛آمنة وصحية

إف السياسة الوطنية وقوانيف و لوائح العمؿ تقـو  -
عمى حماية العامؿ و البيئة وتطالب المؤسسات ببذؿ 

 ؛لتطبيؽ ىذه القواعد عمى مكمؿ وجوجيد مزيد مف ال
مف خاؿ تبني مختمؼ كبيرا ا تبذؿ الجزائر جيد -

االتفاقيات الدولية المتعمقة بالسامة والوقاية مف 
 ؛منة و صحيةآر بيئة المخاطر بيدؼ توفي

 تجاهمخاوؼ العامميف  مف البيئة اآلمنة تقمؿ -
ينعكس إيجابا عمى روحيـ  و ماالمخاطر وى

 إنتاجيتيـ؛زيادة  بالتالي عمىالمعنوية و 
طر المينية عف طريؽ تـ الوقاية مف المخات -

التطبيؽ السميـ لمختمؼ تدابير األمف والسامة 
 ؛المينية

رغـ عدـ مناقهتيا بالتفصيؿ و الدراسة ىذه إف  -
لكيفية تحميؿ المخاطر التي تواجو العامميف 

عمى ضرورة الوعي بكيفية ا تؤكد بالمؤسسة، إال مني
مرتبطة بالبيئة الوقاية مف األخطار والحوادث ال

 ة؛يالصناع
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إف قوانيف الصحة والسامة في مختمؼ الدوؿ  -
تطالب المؤسسات التي تسبب منهطتيا ضررا 
بالعامميف مف تتبنى مفيـو األمف الصناعي بمختمؼ 

 هروطو، 
ويهكؿ البحث إضافة بسيطة في نطاؽ المؤسسات 
الجزائرية التي تعمؿ جاىدة عمى تخفيض معدؿ 

 . الحوادث الصناعية لدييا
 
 : ةــاتمالخ

مف خاؿ ىذه الورقة البحثية يتبيف لنا مف 
الجزائرية تواجو  خاصة منياالمؤسسة الصناعية و 
ألمراض المتعمقة الحوادث وا يوميا مجموعة مف

عمييا معرفة و بالعمؿ باختاؼ درجة خطورتيا، 
وتأثيرىا عمى الفرد العامؿ مف  مؾ األخطارة تطبيع

عب  وال .جية و عمى بيئة العمؿ مف جية مخرى
 المؤسسات المستخدمةاألكبر ىنا يقع عمى عاتؽ 

مسؤولية الحفاظ  الييإي تعود تال (مصحاب العمؿ)
كونيـ  ، عمى صحة العماؿ وممنيـ بالدرجة األولى

ال وتحقيؽ ذلؾ . الدعامة األساسية لمقاعدة الصناعية
تبني مفيـو األمف الصناعي  يتـ إال مف خاؿ

مف مولويات  وتطبيؽ مختمؼ تدابيره واعتباره
فكمما تمتع العماؿ بخدمات صحية عالية  .المؤسسة

المستوى كمما ساىموا بهكؿ فعاؿ في تحسيف جودة 
وال . اإلنتاج وتنمية االقتصاد الوطني بصفة عامة 

تقتصر تدابير األمف الصناعي عمى العامميف فقط 
 يتعمؽالمعدات والمواد وكؿ ما و  بؿ تهمؿ اآلالت،

وازي مع تطور القطاع الصناعي فبالت .بيئة العمؿب
مف  إالليا التصدي  ال يمكفتزداد المخاطر اتساعا و 

التطبيؽ الفعمي لقوانيف و تهريعات الصحة  خاؿ
كؿ ما تتطمبو الوقاية مف معدات  غاؿواست ،والعمؿ

تفادي األخطار والحوادث لووسائؿ توعية ناجعة 
 بيئةبموغ معمى مستويات السامة في و الصناعية 

        .العمؿ
 :ثآفاق البح

ألمف إف قياـ المؤسسة الجزائرية بتطبيؽ قواعد ا
السامة بغرض حماية العامميف مف الحوادث التي و 

ه فا  ىذو  يتعرضوف ليا يوميا يعتبر جانبا ميما في
 لكف األىـو ، البيئية المؤسسات بالتزاماتيا الصحية و 

ؿ ممارسات العممف ذلؾ ىو كيفية تجنب المخاطر و 
 سميمةوالحفاظ عمى البيئة الصحية ال ةغير اآلمن

 واسعا يفتح المجاؿو األمر الذي ىتطويرىا، و و 
مدراسة والبحث في المعايير الدولية كمواصفة نظاـ ل
.   وغيرىا OHSAS 18001 السامة المينيةلصحة و ا
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La méthodologie de l’analyse sectorielle à la lumière de l’approche évolutionniste : de la 

pertinence théorique à son application dans le secteur pétrochimique algérien. 
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Département des sciences économiques -Université  BADJI  Mokhtar  Annaba 

 

 

         
Résumé 

L’analyse sectorielle présente, aujourd’hui, une pratique largement répandue, utilisée comme 

instrument d’aide à la décision. A travers les courants de l’économie industrielle, relatifs aux 

méthodes de réalisation de l’étude sectorielle,  l’approche évolutionniste semble être la plus 

probante. Celle – ci conçoit un modèle qui prévoit un ensemble de mécanismes de sélection appelé 

(régime de concurrence), dans lequel les champs d’étude (conditions de base, concurrence, 

structures, comportements et performances) seront mis en interaction permanente. L’article a pour 

but de valider la pertinence théorique de cette méthodologie, pour tenter sa mise en application sur 

le secteur pétrochimique en Algérie. 

 

Mots clés : Méthodologie d’analyse sectorielle, approche évolutionniste, régime de concurrence, 

secteur algérien de la pétrochimie. 
 
 
 
Abstract 
The sectoral analysis today, introduces a practice widely prevalent, used as a tool for decision 

support. Through the currents of the industrial economy, relating to the sector study methods, the 

evolutionary approach seems to be the most conclusive. This one develops a model that provides a 

set of mechanisms of selection (competition regime), in which the fields of study (basic conditions, 

competition, structures, behaviors and performance) will be put in permanent interaction. The 

article aims to validate the theoretical relevance of this methodology, to try its application on the 

petrochemical sector in Algeria. 

 

Keywords: Sectoral analysis methodology, evolutionary approach, competition regime, Algerian 

petrochemical sector. 
 
 
 

 ملخص

من خالل دراسة التيارات الفكرية لالقتصاد  ، وكأداة التخاذ القراراتالتحميل القطاعي اليوم من الممارسات األكثر استعماال  يعتبر
ت تصور  حيث أنها ،قطاعية، تعد المقاربة التطورية األكثر إقناعا بببببببالصناعي، السيما المتعمقة باليات القيام 

هذا األخير يتحدد من خالل تفاعل دائم بين حقول  ٬(أو ما يسمى بنظام المنافسة)النتقاء لكنزمات يجممة م جا يتألف مننموذ
إثبات سداد منهجية التحميل  إلى المقال يهدف هذا(. الشروط القاعدية، المنافسة، الهياكل، سموك األعوان و األداء) الدراسة 
 .قطاع البتر وكيمياء في الجزائر سةلدرالمحاولة تطبيقها  ،النظرية ةمن الناحي ،المتبعة

 

 .اء الجزائرييوكيم قطاع البتر ،نظام المنافسة ،المقاربة التطورية ،التحميل القطاعي منهجية: المفاتيحالكممات 
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Introduction 
L’analyse sectorielle consiste à étudier 

les caractéristiques économiques et 

concurrentielles d’un secteur économique 

ou d’une branche 
(1)

. La littérature de 

l’économie industrielle nous enseigne la 

vivacité du débat  sur les façons d’aborder 

une analyse sectorielle. 

L’approche évolutionniste semble 

apporter un nouvel élément, relatif à 

l’évolution et la dynamique industrielle, à 

travers le rôle que joue la technologie 

comme; facteur d’avantage concurrentiel 

ainsi que  l’hétérogénéité des acteurs et 

leurs jeux concurrentiels. Cette optique 

conçoit  un système de sélection refusant 

toute firme ayant tendance à s’affaiblir. 

On appelle régime de concurrence 

l’articulation entre quatre champs (les 

conditions de base, la concurrence, les 

stratégies et les performances). L’objet de 

l’analyse sectorielle est d’identifier les 

contenus des quatre champs et d’analyser 

les rapports existants entre ceux – ci, cela 

représente une stabilisation temporelle de 

l’organisation de l’industrie  
(2)

.  

En quoi consiste une étude de secteur et 

quelle est l’utilité de son application? 

Quels sont les nouveaux apports de 

l’approche évolutionniste, concernant la 

dynamique industrielle ? À quel point, 

cette vision est-elle efficace pour résoudre 

les problèmes de dysfonctionnements des 

secteurs? Peut-on accorder des vertus 

positifs à son application, pour généraliser 

l’analyser à des secteurs d’activité en 

Algérie ?  

Pour répondre aux questionnements ci-

dessus, cet article, s’attellera à  présenter 

le niveau d’étude dans lequel s’effectue  

l’analyse sectorielle, puis montrera la 

place qu’elle occupe parmi les différentes 

approches de l’économie industrielle. Le 

travail se bornera à  rappeler certains 

acquis de l’approche évolutionniste, pour 

aboutir à l’affirmation de la pertinence de 

la démarche ainsi que ça recevabilité pour 

être mise en application en Algérie, tout 

en présentant quelques exemples (engagés 

dans la même démarche) d’études réussies 

à travers le monde. 

1. L’analyse méso - économique comme 

champ intermédiaire d’étude. 

La spécificité de l’approche méso –

économique est de chercher à identifier 

des niveaux de cohérences intermédiaires 

qui dépassent la micro –économie de la 

firme sans la faire disparaître dan le 

modèle agrégé de la macro – économie. 

Brandt définit un méso –

système : « notion qui met davantage  

l’accent d’une part sur les modalités 

d’organisation de l’ensemble des relations 

marchandes et non marchandes entre les 

agents et sur le fait que le méso –système 

est l’espace stratégique dans lequel 

s’affirment et se confrontent les stratégies 

des acteurs » 
(3)

. 

L’analyse au niveau du secteur trouve 

sa pertinence, le fait qu’elle est fondée sur 

une étude auprès d’un collectif des firmes 

en concurrence. Ce champ d’étude 

apparaît différent de celui proposé par la 

microéconomie, mais aussi à celui proposé 

par la macroéconomie, que ce soit par ses 

hypothèses ou par ses outils. Cela peut 

aussi être appuyé par les travaux 

d’Humbert, qui illustre l’idée que 

l’articulation des dynamiques endogènes 

et des contraintes - opportunités externes 

constitue le moteur de développement 

industriel 
(4)

. Ces formules insistent sur 

l’existence d’un niveau intermédiaire entre 

micro et macro à la fois finalisé et 

cohérent. En effet, les interactions entre 

les différents acteurs renvoient 

explicitement à une dimension 

d’organisation. L’importance de ces 

aspects d’organisation et de structuration 

intermédiaires, entre la firme et l’agrégat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gies
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national, fonde la légitimité de l’approche 

méso –économique.  

Pour Perroux 
(5)

, la méso – économie 

assure la continuité entre les différents 

niveaux d’analyse. L’approche méso – 

économique est donc celle des évolutions 

et des structures  des systèmes industriels. 

Elle constitue un cadre d’analyse 

générique qui a trouvé ses principales 

applications dans le domaine de 

l’économie industrielle et en économie de 

développement 
(6)

.  

Entre List et Rostow, l’approche méso 

– économique trouve sa place pour 

expliciter les phénomènes des deux 

niveaux (micro et macro) et fait apparaître  

le lien existant entre ceux – ci et 

l’influence exercée.  

Cette approche est centrée sur un 

niveau intermédiaire et intègre dans un 

même cadre l’organisation externe  de la 

firme, résultant  des interrelations de 

complémentarité et de concurrence avec 

les autres acteurs industriels, et son 

organisation interne. La réponse ne peut 

ainsi venir ni de la micro – économie ni de 

la macro – économie, « la reconnaissance 

de l’existence d’organisations ayant un 

effet significatif sur leur environnement et 

donc sur le réseau informationnel, conduit 

nécessairement à une remise en cause de 

l’habituel clivage entre micro et macro – 

économie » 
(7)

.  

2. L’analyse sectorielle dans les 

courants de l’économie industrielle : un 

panorama rétrospectif. 

C’est dans la théorie économique qu’on 

ira chercher la plupart  des concepts  et 

des enchaînements théoriques utiles à la 

réalisation d’études de secteurs. A 

l’intérieur de la théorie économique, c’est 

plus précisément au sein de l’économie 

industrielle que la méthodologie des 

études de secteurs va puiser l’essentiel de 

son inspiration 
(8)

.   

Une définition relativement  neutre a 

été proposée par J. Bain  
(9)

, l’un des 

fondateurs de la discipline. Selon lui, «  

l’économie industrielle est l’étude de 

l’organisation et du fonctionnement du 

secteur des entreprises dans une économie 

capitaliste ». Il va de soi que la 

méthodologie d’étude des secteurs doit 

beaucoup à l’économie industrielle.  

2.1. Le paradigme (Structures – 

Comportements - Performances), « S-

C-P » 

On a coutume de considérer que 

l’économe industrielle prend son véritable 

envol avec les travaux de Mason 
(10)

. La 

méthode de Mason consiste dans la 

réalisation de monographies sectorielles 

destinées à rassembler statistiquement les 

marchés existants. 

Une telle approche a été juste après 

critiquée par J.Bain, 1956 
(11)

, le modèle a 

éclairé les modalités de l’influence des 

structures sur les comportements et puis 

sur les performances des firmes, en 

développant l’étude de degré de 

concentration, de la différentiation des 

produits et des conditions d’entrée dans le 

secteur 
(12)

.  

Les analyses de Bain ont bénéficié 

d’approfondissements successifs, 

notamment ceux du manuel de Scherer 
(13)

. 

Ce dernier, y présente le paradigme S-C-P 

comme une chaîne de causalités, 

explicative du fonctionnement des 

marchés. Les Performances d’un secteur 

résultent du comportement des acteurs 

économiques sur des points tels que les 

politiques tarifaires, les compromis entre 

concurrents, le degré d’engagement dans 

la R&D… 

Ces  comportements dépendent eux-

mêmes étroitement des caractéristiques 

des structures du secteur. Enfin, les 

structures sont déterminées par un 

ensemble de conditions de base : 
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technologie, caractéristiques des produits, 

préférences des consommateurs… 

L’ensemble de ces relations est représenté 

dans le schéma ci-dessous, emprunté à 

Scherer (1970).     
A partir de Bain, le paradigme S-C-P va 

prendre une franche avancée normative. Il 

s’agit d’étudier les structures de marché 

réelles et de repérer les écarts par rapport à 

la norme constituée par la situation de 

concurrence parfaite. Ainsi, les 

performances sont évaluées par 

comparaison des résultats sur le plan 

d’efficience de fonctionnement de marché 

avec les idéaux « first best ».   

2.2 La Nouvelle Économie Industrielle-

(NEI) 

Cette approche contemporaine est née 

de l’insatisfaction des fondements 

théoriques structuralistes, en renouant 

avec la tradition ouverte par Cournot, 

Hotelling 
(14)

, Chamberlin... Avec la 

nouvelle économie industrielle (NEI), le 

centre d’intérêt se déplace des « structures 

» vers les « comportements ». C’est ainsi 

le maillon le plus faible de l’approche 

structuraliste qui est mis au premier plan. 

Les structures perdent de leur 

indétermination ; elles sont désormais 

endogénéisées  
(15)

.  

 

 
CONDITIONS DE BASE 

OFFRE 

Matières premières  

Technologie 

Durabilité des produits 

Valeurs/poids 

Comportement des firmes 

Syndicalisation  

DEMANDE 

Elasticité Prix 

Taux de croissance 

Produits de substitution 

Type de Marketing 

Méthode d’achat 

Caractère cyclique et 

saisonnier 

  
STRUCTURES DU MARCHE 

Nombre d’offreurs et de demandeurs 

Différenciation des produits 

Barrières à l’entrée 

Structures des coûts 

Intégration verticale 

conglomérat 

 
COMPORTEMENTS 

Fixation des prix 

Stratégie de produits 

Recherche et innovation 

Publicité 

Comportement face à la réglementation  

 
PERFORMANCES 

Production et efficience allocative 

Progrès 

Plein emploi 

Equité 

Scherer. F. M, (1970) « Industrial Pricing: Theory and Evidence», Rand McNally College Pub Co. 
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Ainsi, au lieu de partir d’une structure 

de marché donnée et de montrer comment 

certains comportements de concurrence 

imparfaite conduisent à des performances 

spécifiques, l’endogénéisation consiste 

plutôt à déduire cette structure à partir 

d’une part des conditions de base relatives 

à la technologie, à la diversité des 

préférences, à la taille du marché, et 

d’autre part, des comportements d’agents 

rationnels qui anticipent les conséquences 

de leurs décisions 
(16)

.  

La (NEI) a, incontestablement, pour 

mérite d’attirer l’attention sur les 

stratégies des entreprises, parent pauvre de 

l’approche structuraliste. Elle a développé 

un certain nombre d’outils et de concepts 

permettant de rendre compte de la 

complexité des situations d’oligopoles, 

complexité qui avait été très nettement 

sous – estimée par l’approche 

structuraliste. Elle souligne le pouvoir de 

manipulation dont jouissent les entreprises 

pour créer un environnement à leur 

avantage  
(17)

. 

Toutefois, la boite à outils semble être 

chargée d’un grand nombre d’instruments 

dont l’usage pratique est loin d’être 

évident. Les modèles proposés reflètent la 

complexité de l’objet étudié, tel que la 

contrainte de modélisation généralisée qui 

est confrontée à une multitude de cas 

extrêmement hétérogènes, à étudier. Ainsi, 

comme le note Encaoua  
(18)

,  le résultat 

est qu’il est extrêmement difficile, 

lorsqu’on est confronté à l’étude d’une 

situation réelle, de repérer quels modèles 

pourraient venir éclairer de ses 

conclusions le cas particulier à traiter.  

3. L’approche évolutionniste, un apport 

systémique et dynamique. 

La tentation évolutionniste est 

récurrente dans l’analyse économique et a 

concerné des auteurs aussi différents que 

Marx, Marshall, Hayek 
(19)

 ou Veblen  
(20)

. 

Toutefois, ce n’est qu’avec l’ouvrage de 

Nelson et Winter (1982) 
(21)

 que 

l’évolutionnisme s’affiche comme le 

fondement d’une théorie économique 

cohérente.  

L’approche évolutionniste analyse la 

dynamique de systèmes économiques, tel 

un secteur, comme résultant de la 

dialectique entre des forces de mutation 

et des forces de sélection. Les entreprises 

hétérogènes, en concurrence, disposent 

d’une inégale capacité à tirer profit des 

ressources que leur offre l’environnement 

et à construire, par la transformation de 

ces ressources, une offre répondant le plus 

efficacement possible à la demande des 

utilisateurs  
(22)

. 

3.1. Origines  et fondements de l’analyse 

évolutionniste 

Dans la théorie évolutionniste, 

l’hétérogénéité dans l’usage des 

ressources est interprétée à partir d’une 

conception de l’activité de production qui 

s’écarte sensiblement de l’approche 

standard néoclassique. L’hétérogénéité des 

compétences, associée à la diversité des 

représentations relatives aux menaces et 

opportunités portées par l’environnement, 

engendre une certaine variété des 

comportements et de l’offre proposée par 

les entreprises en concurrence.  

Dans les modèles évolutionnistes les 

plus simples, cette hétérogénéité s’incarne 

dans une inégale maîtrise de la 

technologie, pouvant se traduire par des 

différentiels de productivité ou de 

performance des produits offerts. Ces 

comportements hétérogènes sont soumis 

au mécanisme de sélection associé au jeu 

de la concurrence. 

Les entreprises les plus performantes – 

ou tout du moins celles qui ont mis en 

œuvre des comportements pertinents par 

rapport à l’état de l’environnement – 

enregistrent les meilleurs résultats et 
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tendent à se développer. Les autres voient 

leur part de marché se contracter et les 

moins compétitives peuvent se trouver 

contraintes de quitter le marché.  

Ce mécanisme de sélection tend à faire 

disparaître l’hétérogénéité initiale. Celle-ci 

est cependant recréée en permanence par 

l’effort d’adaptation engagé par les firmes 

en place et par l’entrée de nouveaux 

concurrents.  L’adaptation s’opère par des 

processus d’apprentissage qui autorisent le 

développement des compétences de 

l’entreprise et favorisent la capacité à 

mettre en œuvre de nouveaux 

comportements.  

Ces processus d’apprentissage sont 

alimentés par l’expérience accumulée dans 

le cours de l’activité, par la séquence des 

réussites et des échecs vécus par chaque 

firme, par la spécificité des procédures de 

recherche qu’elle met en œuvre. 

Cette présentation, très simplifiée, de la 

manière dont l’approche évolutionniste 

conçoit la dynamique des secteurs permet 

de localiser les deux points analytiques 

considérés par les tenants de cette 

approche comme les plus importants pour 

comprendre les dynamiques sectorielles et 

autour desquels se sont concentrés les 

travaux 
(23)

 : les processus 

microéconomiques d’apprentissage, et les 

mécanismes d’interaction qui fondent les 

processus de sélection parmi des firmes 

hétérogènes. 

On tient à mentionner que les auteurs 

évolutionnistes se sont beaucoup plus 

intéressés aux conditions d’apprentissage 

qu’aux mécanismes de sélection   
(24)

. 

L’étude des processus d’apprentissage 

consiste à tenter de comprendre comment 

les firmes repoussent les limites de leur 

savoir-faire (des mécanismes cognitifs 

complexes), pour être en mesure de mettre 

en place de nouveaux comportements 

susceptibles d’améliorer la compétitivité 

de leur offre. 

Les modalités de l’apprentissage 

déterminent, à la fois, à quelle vitesse et 

dans quelles directions se développent les 

compétences de chaque entreprise et se 

déploie sa trajectoire technologique. 

L’analyse des mécanismes de sélection 

porte sur les déterminants du caractère 

plus ou moins sélectif de l’environnement 

sectoriel, mais aussi sur l’identification 

des critères sur lesquels s’opère la 

sélection et des mécanismes par lesquels 

ces critères s’imposent aux firmes.  

De manière très générale, le mécanisme 

de sélection retenu dans les modèles 

évolutionnistes peut s’exprimer à travers 

la formule suivante 
(25)

: 

Ýf i=A.(Ei− Ē).fi 

Où fi est la part de marché de la firme i, Ýf 

i sa variation, Ei son niveau de 

compétitivité et Ē le niveau moyen de 

compétitivité des firmes du secteur 

pondéré par les parts de marché. 

Le coefficient A exprime la vigueur du 

mécanisme de sélection, autrement dit 

l’intensité de la concurrence, en 

définissant dans quelle mesure les écarts 

de productivité s’inscrivent dans la 

différenciation des parts de marché.                                                                                                                 

3.2. La démarche préconisée pour la 

réalisation d’une étude de secteur 

Un secteur constitue un système 

dynamique ouvert. Il est composé 

d’éléments qui entrent en interaction  

mutuelle et avec les différentes 

composantes de leur environnement. 

Ainsi, chaque aspect de l’organisation du 

secteur est la résultante à la fois de 

l’influence directe des acteurs et des 

données exogènes de l’environnement, 

mais aussi des interactions  intervenant 

entre tous ces éléments.  

Cette dimension systémique du 

fonctionnement des secteurs rend leur 
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étude malaisée. Donc, face à cette 

contrainte, l’adoption d’un plan rigoureux  

de réalisation de l’étude constitue un garde 

– fou important, source 

d’approfondissement de l’analyse et de 

productivité dans sa réalisation  
(26)

.  

D’après Moati, le plan de réalisation de 

l’étude doit présenter deux qualités 

étroitement complémentaires : une portée 

heuristique et un levier de productivité.  

Etablir un plan pour étudier un secteur est 

un travail laborieux, qui doit être 

recherché dans une vision du monde, que 

nous livre la théorie économique et, en 

particulier, la théorie de l’économie 

industrielle.   

a- La démarche dite « Archaïque » 
Très influencées par l’approche micro – 

économique traditionnelle, de nombreuses 

études de secteurs ont été construites par 

le passé autour d’un plan en deux parties 

de type :  

1-La demande    Ou encore 1- Le marché 

2-  L’offre                     2- Les entreprises 

Ce que les économistes reprochaient à 

ce modèle, tenait au fait que la portée 

heuristique était  minimale et donc l’étude 

risquait de ne pas dépasser le stade du 

produit documentaire.  

En effet,  les deux parties sont tellement 

générales qu’elles n’entretiennent que peu 

de relations  directes.  

b- Le Triptyque « S-C-P » 
L’approche structuraliste propose un 

plan qui s’articule autour des termes du 

triptyque S-C-P et débouche ainsi sur un 

plan en trois parties  
(27)

 : 

1- Les structures  

2- Les comportements                

3- Les performances. 

Comme on l’a présenté un peu plus 

haut (voir le schéma de Scherer 1970) la 

première partie est scindée en deux 

éléments distinguant « Les conditions de 

base » des « Structures ». L’intérêt de ce 

plan est sa grande portée heuristique qu’il 

doit à son ancrage dans une approche 

théorique étoffée. Chacune des parties 

jouit d’un contenu analytique bien défini, 

et leur articulation correspond au 

déroulement  d’une analyse. Autrement dit 

l’output de chaque partie est un input 

essentiel de la partie suivante.  

Ainsi, l’analyse des conditions de base 

dans la première partie doit permettre 

d’aider à la compréhension des structures, 

des comportements et des performances. 

L’étude des structures doit déboucher sur 

un certain nombre d’attentes en matière de 

comportements et de performances. De 

même, l’analyse des comportements devra 

éclairer celle des performances  
(28)

.  

En dépit de ses qualités manifestes, 

l’approche évolutionniste souffre d’un 

certain nombre d’insuffisances. Tout 

d’abord, on peut lui reprocher qu’en 

suivant ce plan la qualité de l’analyse, qui 

dépend fondamentalement  des 

représentations théoriques, risque d’avoir 

le réflexe déterministe qui mène à des 

visions un peu caricaturales de 

l’organisation des secteurs. En deuxième 

lieu, pour ce qui est relatif à l’importance 

des « rétroactions » - où l’output de 

chaque partie est un input essentiel de la 

partie suivante -, entre les différentes 

parties du plan, le déroulement linéaire de 

la démarche a beaucoup de difficulté à en 

rendre compte. Enfin, on reprochera le 

caractère statique de ce plan, où l’analyse 

se focalise essentiellement sur l’état du 

secteur et non pas sur son évolution dans 

le temps. 

c- L’analyse structurelle ou systémique.  

Dans les années (80), M. Porter 
(29)

 

proposait, pour guider les entreprises, de 

concevoir, au préalable, un diagnostic de 

leur environnement concurrentiel ainsi que 

de la nature de la stratégie de 

compétitivité adoptée. 
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Porter s’est inspiré de la tradition 

structuraliste, il propose de procéder à 

l’analyse structuraliste des secteurs par 

l’étude des  « cinq forces » qui 

commandent la concurrence au sein d’un 

secteur. Il propose donc un plan qui 

s’articule logiquement autour de ces cinq 

forces : 

1 - La menace de nouveaux entrants ; 

2 - L'intensité de la rivalité entre les 

concurrents existants ; 

3 - La pression exercée par des produits de 

remplacement ; 

4 - Le pouvoir de négociation des clients ; 

5 - Le pouvoir de négociation des 

fournisseurs. 

Ce plan ne se contente pas de traiter le 

secteur au sens strict mais accorde une 

importance considérable aux modalités de 

son insertion dans le système productif. Il 

encourage donc l'analyste à ne négliger 

aucun aspect de la dimension méso-

économique de l'analyse sectorielle. Puis, 

le contenu de chacune des parties repose 

sur les acquis d'une littérature théorique et 

empirique considérable, ce qui en fait des 

outils d'analyse fiables et puissants. 

Toutefois, cette proposition a ses 

propres lacunes. En premier, on peut 

reprocher à ce plan la primauté d’une 

finalité relative à la pression 

concurrentielle. Certes, cette dernière 

représente un élément crucial à la 

compréhension de la dynamique des 

secteurs, mais ne peut être la seule finalité, 

ni même le point d'ancrage principal de 

l'étude. Puis, l'ordre des cinq parties est 

indifférent (non heuristique). Le plan 

n'amène pas à dérouler une analyse 

progressive, animée par la dialectique 

déduction – observation, caractéristique de 

l'approche structuraliste 
(30)

. L’ordre des 

éléments analysés doit être respecté et pas 

de façon  indifférente.  

Enfin, l’approche statique comparative, 

n'apporte aucun élément permettant de 

déboucher sur une perspective dynamique. 

En effet, le développement de l'analyse se 

fait, à l'intérieur de chaque partie, en 

corrélant  la situation présente  à des  

réflexions prospectives inhérentes aux  

éléments déterminants de chacune des 

forces concurrentielles. On  assiste, dès 

lors, à plus de la statique comparative sur 

le secteur à différents horizons temporels, 

qu'à une véritable analyse dynamique 

recherchant les moteurs d'évolution et les 

processus d'ajustement.  

d-   La reformulation évolutionniste   

L’approche évolutionniste, à la 

différence des approches précédentes, 

accorde une attention particulière à deux 

points essentiels : l’hétérogénéité des 

stratégies des acteurs (plutôt les 

entreprises en concurrence) ainsi que le 

mécanisme de sélection à l’œuvre sur le 

marché. 

La nouvelle formulation, émanant de la 

vision évolutionniste, se différencie, par 

rapport aux apports traditionnels, en ce qui 

concerne les comportements des 

entreprises ; en soulignant que ces derniers 

sont orientés vers la recherche du profit 

maximum, où l’approche structuraliste ne 

vise que la manière de poursuivre cet 

objectif qui découle directement des 

conditions de base et des structures.  

Le déterminisme puissant, à la base de 

cette conception de la fin et des moyens, a 

souvent conduit à négliger l'analyse du 

comportement des entreprises en tant que 

tel pour privilégier une approche 

déductive à partir de l'analyse des 

structures  
(31)

.  

L’approche évolutionniste  rend la 

liberté d'initiative à l'agent économique en 

le libérant d'un déterminisme 

uniformisateur, elle suggère au praticien 

d'accorder une grande importance à la 
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manière dont les entreprises déterminent 

leurs stratégies. 

Cette perception de l’environnement est 

transformée en comportements, ayant 

comme contraintes les objectifs tracés, les 

compétences acquises ainsi que les modes 

d’organisation interne. On peut ainsi 

constater que cette conception nous mène 

à une certaine subjectivité, une diversité 

des objectifs et des moyens. Tout cela 

conduit nécessairement ainsi à 

l’hétérogénéité des entreprises en 

concurrence et leur mode d’action (les 

comportements). 

d-1  La systématisation du régime de 

concurrence. 

Après avoir adopté l’hétérogénéité des 

comportements des acteurs en concurrence 

sur un marché, les évolutionnistes 

élaborent le concept « régime de 

concurrence », qu’ils considèrent le 

responsable de la sélection dite naturelle 

sur le marché.  

L’analyse du régime de concurrence est 

la partie pivot de l’étude de secteur, cet 

élément est l’opérateur de la sélection qui 

s’exerce sur le marché  
(32)

. C’est en 

fonction de ses spécificités que sont 

évalués et sanctionnés les comportements 

mis en œuvre par les entreprises. Il 

constitue donc le chaînon liant les 

comportements aux caractéristiques 

structurelles du secteur, et les 

performances aux comportements. 

Selon Genthon, Moati, Angelier 
(33)

 et 

autres…  le régime de concurrence se 

définit à partir de ses deux dimensions. La 

dimension « Qualitative » porte sur les 

modalités de la concurrence et les critères 

à partir desquels s’exerce la sélection. On 

peut grossièrement distinguer quatre 

modes de concurrence génériques : le prix, 

la différenciation horizontale, la 

différenciation verticale, la différenciation 

service. Les modalités de la concurrence 

dictent aux entreprises dans quelles 

directions doivent être orientés leurs 

avantages compétitifs. Elles constituent 

donc le critère de la sélection naturelle.  

De cette notion de régime de concurrence, 

il découle que le mécanisme de sélection 

naturelle conduit à retenir les entreprises 

disposant de forts avantages compétitifs 

qualitativement orientés vers les modes de 

concurrence dominants.   

La deuxième dimension, que les auteurs 

ont qualifiée de « Quantitative », est 

relative à  l’intensité de la pression 

concurrentielle, c'est-à-dire la vigueur du 

mécanisme de sélection. Les 

caractéristiques du régime de concurrence 

résultent, pour une part, de la nature des 

conditions de base. Mais elles dépendent 

aussi des stratégies d’entreprises, qu’il 

s’agisse de tentatives délibérées de 

certaines firmes de modifier le régime de 

concurrence, dans un sens qui leur soit 

favorable, ou des effets in-intentionnés 

résultant de la confrontation des 

comportements individuels. Donc, c’est 

une double détermination du régime de 

concurrence (exogène par les conditions 

de base, endogène par les comportements 

d’entreprises).  

 d-2  Le régime de concurrence : un 

concept pivot.  

Ces réflexions ont abouti, comme on l’a 

présenté plus haut, à un plan de travail qui 

se divise en six parties. Ces dernières 

respectent en effet, la contrainte de l’ordre 

heuristique et l’harmonisation des faits 

dans l’analyse des secteurs. Mais 

également, ce plan apporte du nouveau, le 

fait que le concept du régime de 

concurrence présente un ensemble 

d’indicateurs ou plutôt un garde fou, à 

partir duquel  les entreprises doivent 

respecter l’adéquation avec les stratégies 

élaborées.  
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Donc ce nouveau déroulement va créer, 

sans doute, un certain dynamisme au sein 

du secteur qui se traduit par son évolution 

en permanence. Contrairement aux 

différents courants de l’économie 

industrielle, aucune détermination causale 

n’est postulée entre un ou plusieurs des 

champs identifiés. 

La stabilité dynamique du système est 

assurée par la cohérence de l’articulation 

des champs, évoqués plus haut. Dans un 

univers en perpétuelle transformation et 

dominé par un temps irréversible, le 

régime de concurrence représente une 

stabilisation temporelle de l'organisation 

de l'industrie. 

Chaque industrie est considérée comme 

un cas particulier et c’est la pluralité des 

possibilités d’articulations entre les 

champs, qui est privilégiée. Concrètement, 

dans certains cas, la structure va dominer 

les stratégies mais dans d’autres cas, ce 

seront les stratégies qui vont déterminer la 

structure. Dans d’autres cas encore, les 

conditions de base vont surdéterminer les 

autres champs, etc. Il n’est pas toujours 

assuré qu’une hiérarchie existe entre les 

champs, hiérarchie qui imposerait des 

contraintes aux champs dominés. 

L’hypothèse est que ces interactions sont 

spécifiques à chaque secteur. Le régime de 

concurrence d’un secteur identifie et 

qualifie le jeu des relations entre 

conditions de base, concurrence, 

comportements et performances. 

d-3  Un modèle efficient pour la 

réalisation d’étude sectorielle. 
Cette sous -  partie tente d’élaborer un 

modèle d’un plan d’étude sectorielle, 

inspiré des travaux des chercheurs du 

domaine ; en l’occurrence les chercheurs 

du CREDOC (Centre de Recherche pour 

l’étude et l’observation des conditions de 

vie) dont les composantes sont : 

Les conditions de base. Les conditions 

de base représentent les conditions d’offre, 

de demande et de réglementation qui 

s’imposent à une firme désirant entrer sur 

le marché.  

Les structures. L’étude des structures 

s’articule autour de trois axes 

primordiaux. En premier, elle traite de la 

caractérisation des entreprises, où on 

commence par le dénombrement des 

entreprises du secteur. La taille ainsi que 

le statut juridique des entreprises seront à 

l’ordre du jour, de même que 

l’identification des entreprises leaders, 

leur activité principale et leur 

spécialisation. Puis, l’analyse des 

structures s’intéresse au sujet de la 

concentration au sein du secteur, cette 

dernière se mesure par de nombreux 

indicateurs, corrélés entre eux 
(34)

 tels 

que : l’indice Herfindal, Enfin, l’étude de 

la démographie des entreprises et leurs 

localisations.  

Les comportements. L'étude de 

secteur doit comporter une analyse 

approfondie des stratégies d'entreprises. 

Chaque étude sectorielle  s'efforcera alors 

de montrer comment les stratégies 

découlent des perceptions de 

l'environnement, de la poursuite de 

certains objectifs, et des types de 

compétences disponibles.  

Le régime de concurrence. En premier 

lieu, il s'agit de mesurer l'intensité de la 

pression concurrentielle, à partir de la 

connaissance des conditions de base, de la 

configuration des structures et des 

stratégies mises en œuvre par les 

entreprises. En second lieu, et à partir des 

mêmes éléments, on doit se forger une 

idée du dosage des modes de concurrence. 

Les performances. Menée au niveau 

global, à celui des groupes stratégiques ou 

des entreprises individuelles, l'analyse des 

performances doit permettre de 
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diagnostiquer la pertinence des choix 

stratégiques et l'adéquation des 

compétences aux spécificités du régime de 

concurrence. 

Les stratégies d'adaptation. La 

finalité des stratégies d’adaptation réside 

donc dans le souci d’améliorer le degré de 

congruence entre les comportements de 

l’entreprise et les caractéristiques de son 

environnement concurrentiel 
(35)

. Les 

comportements d’adaptation peuvent alors 

consister dans l’exploration de nouvelles 

stratégies, mais également dans 

l’interruption d’un mouvement 

stratégique, voire dans un retour à des 

options stratégiques passées dont la firme 

s’était progressivement éloignée (souci de 

ne pas persister dans une mauvaise 

direction) 
(36)

.       

4. L’analyse du régime de concurrence : 

une application répandue. 
Cette méthodologie d’analyse a été 

largement utilisée dans le monde et en 

particulier en Europe. Grâce au 

dynamisme apporté et à sa vivacité, dus à 

l’interaction des différents champs 

d’analyse, les grands centres de recherche, 

de renommée internationale, s’y réfèrent,  

afin d’étudier les situations économiques 

des secteurs d’activité et pour y réguler les 

distorsions existantes. Donc que ceux  

soient, des Etats ou des firmes, l’outil est 

valide.  

4.1 Modèles d’application de la 

démarche évolutionniste. 

On tient, pour appuyer la pertinence de 

la démarche évolutionniste, à présenter 

certains  travaux, qui ont réussi à effectuer 

des études sectorielles, en se basant sur 

l’approche évolutionniste et plus 

particulièrement l’analyse du régime de 

concurrence de certains secteurs, les 

résultats sont satisfaisants:  

 l’analyse effectuée par le centre de 

recherche français CREDOC, publiée dans 

la revue : Analyse sectorielle, sur le 

marché du livre à l'heure de la 

numérisation, dirigée par Philippe 

MOATI.( Mardi 8 février 2001) 
(37)

. 

 Analyse sectorielle: méthodologie et 

application aux technologies de 

l’information, par Christian Genthon en 

2004, secteur des services informatiques. 

Un travail de recherche qui s’est appuyé 

sur les axiomes de la méthodologie 

évolutionniste pour analyser le secteur des 

services informatiques ainsi que 

l’industrie du logiciel en France. Le but de 

l’étude est de révéler les points faibles du 

secteur et de savoir les causes du  retard 

accumulé par rapport aux USA. 

 R&D, TIC et croissance économique en 

Belgique : analyse sectorielle. Effectuée 

par Bernadette Biatour, Jeroen  
(38)

 Fiers
 

Chantal Kegels, 2004. L’étude se 

demandait si les TIC, appuyés par la 

R&D, participaient à la croissance du PIB 

de Belgique et de voir la réalité des 

entreprises du secteur et dans quel 

environnement évoluent – elles ? 

 Internationalisation et localisation des 

services : une analyse sectorielle et 

fonctionnelle appliquée aux firmes 

multinationales en Europe, par Loriane et 

Hatem  
(39)

 en 2009. 

4.2  Enjeux de réussite de la démarche 

« régime de concurrence » en Algérie. 

L’auteur tentera, à travers son travail de 

thèse de doctorat ; en cours de réalisation, 

d’appliquer cette méthodologie pour 

analyser un secteur à fort potentiel, à 

savoir l’industrie pétrochimique. A travers 

ce secteur, la stratégie de la société 

SONATRACH vise au moins trois 

objectifs : valoriser les ressources 

hydrocarbures (Gaz naturel, Ethane, GPL, 

Naphta, Condensat, Fuel et Aromatiques), 

augmenter les exportations du pays et 

contribuer à une plus grande intégration de 

l’industrie nationale. Le but est, ainsi, de 

http://www.philippe-moati.com/categorie-1112702.html
http://www.philippe-moati.com/article-le-marche-du-livre-a-l-heure-de-la-numerisation-66698147.html
http://www.philippe-moati.com/article-le-marche-du-livre-a-l-heure-de-la-numerisation-66698147.html
http://www.philippe-moati.com/article-le-marche-du-livre-a-l-heure-de-la-numerisation-66698147.html
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mettre à la disposition du marché national 

les produits pétroliers, pour répondre à la 

demande actuelle et entrainer le 

développement de l’industrie de 

transformation. 

La pétrochimie est la science qui 

s'intéresse à l'utilisation des composés 

chimiques de base, issus soit du pétrole, 

pour fabriquer d'autres composés 

synthétiques, soit du gaz naturel pour 

fournir des matières premières comme du 

méthane et de l'éthane. La pétrochimie est, 

par ailleurs, à l’origine de milliers de 

produits de la vie courante : matières 

plastiques, fibres synthétiques (polyester, 

nylon), caoutchouc, médicaments, 

cosmétiques, etc. 

Le programme de la pétrochimie 

algérienne ambitionne de contribuer au 

développement industriel du pays, à 

travers un nombre important de projets 

prévus pour les 10 années avenir. 

Le premier d’entre eux concerne le 

vapocraquage de l’éthane, prévu à Arzew, 

en partenariat avec la société française 

«Total SA», un projet d’une capacité de 

traitement de 1 400 000 tonnes/an 

d’éthane (en cours de réalisation). Un 

deuxième projet de méthanol est 

également prévu à Arzew, en partenariat 

avec le consortium ALMET, destiné à une 

production de un million de tonnes/an de 

méthanol. Le troisième grand projet 

d’ammoniac et d’urée à Arzew, presque 

fini, réalisé en partenariat avec la société 

égyptienne Orascom Construction 

Industries (OCI), est doté d’une capacité 

de production de 4 440 tonnes/jour 

d’ammoniac et de 3 450 tonnes/jour 

d’urée. Dans le même domaine, le projet 

ammoniac et urée à Mars El Hadjadj 

(Arzew),  concrétisé en partenariat avec la 

société omanaise Suhail Bahwan Group 

Holding/SBGH), fournira une capacité de 

production de 4 000 tonnes/jour 

d’ammoniac et 7 000 tonnes/jour d’urée. 

Et enfin, le projet ammoniac à Arzew, en 

partenariat avec la société espagnole 

Fertiberia, offrira une capacité de 

production de 3 300 tonnes/jour 

d’ammoniac.  

Pour accompagner cette stratégie de la 

SONATRACH, afin qu’elle atteigne ses 

objectifs, il importe  de choisir une des 

méthodes les plus pertinentes pour en 

assurer une certaine efficacité.  

Notre thèse cherchera donc à appliquer 

un plan évolutionniste, où on fait  passer 

les comportements et les conditions de 

bases de l’industrie pétrochimique, en 

Algérie, sous le filtre de la sélection en 

régime de concurrence. Cela permettra de 

rendre compte des mécanismes de 

fonctionnement de cette industrie, ainsi 

que de ses points forts et faibles. 

Ce travail de thèse commence par une  

présentation méthodologique qui nous 

permettra d’étaler la position du secteur de 

la pétrochimie algérienne sur les différents 

champs d’analyse. On présentera, en 

termes de chiffres, les conditions de base 

(relatives à l’offre et la demande), les 

structures de marché et l’intensité 

concurrentielle, les stratégies adoptées et 

les performances, pour déboucher en 

finalité à qualifier le genre du régime de 

concurrence existant au sein de cette 

industrie. Ce diagnostic, ou cet état des 

lieux,  nous donnera l’occasion,  sans 

doute, de découvrir les déterminants de 

succès, liés à l’offre et à la demande, issus  

de la pétrochimie algérienne. Sur ce 

constat, et en tenant compte des  

conjonctures internationales, les 

recommandations aboutissant à 

l’intégration de ce créneau à l’économie 

mondiale pourront se réaliser d’une façon 

rationnelle. 

Les enjeux de la pétrochimie sont 

nombreux (censée générer plus de 5 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
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milliards de $ dans les 05 années  avenir), 

cependant, cette branche a été rendue 

obsolète de par une stratégie inappropriée, 

déroulée pendant plus de  trente ans. La 

volonté politique, affichée ces derniers 

temps, pour relancer ce secteur est 

manifeste (avec une enveloppe de plus de 

25 MDS de $ entre 2008 - 2013 et une 

nouvelle loi sur les hydrocarbures, 

permettant l’ouverture du secteur aux 

partenaires étrangers), particulièrement 

pour ce type d’industrie prometteur, en 

terme de substitution à l’importation et 

même de substitution à l’exportation. 

Toutefois, avec les crises économiques et 

financières (conséquences de la crise des 

subprimes de Septembre 2008 et une 

volatilité accrue des marchés financiers), 

ainsi que le changement perpétuel de 

l’environnement (variation extrême du 

prix des matières énergétiques sur la 

marché, nouvelles techniques d’extraction 

gazière, nouveaux concurrents), 

l’engagement est de plus en plus timide.  

 
En outre, la baisse vertigineuse des prix 

du gaz naturel sur les marchés 

internationaux (soit de 50% de Juillet 

2010 à Janvier 2012, voir schéma ci-

dessus), ainsi que l’autosuffisance des 

USA en Gaz naturel et la production du 

gaz schiste ou non conventionnel (les 

Etats-Unis sont le premier consommateur 

du gaz naturel, à raison de 23% de la 

consommation mondiale), ont changé les 

données et rendent les pouvoirs publics 

algériens un peu hésitants sur l’adoption 

de tous les mégaprojets, en amont et en 

aval, prévus pour les années avenir. 

Politique qui n’a pas été, néanmoins, 

sans effets préjudiciables, puisque faute de 

construction de nouvelles raffineries, 

l’Algérie est devenue un gros importateur 

de fuel sur la marché mondial (plus de 

300 000Tonnes/an, depuis 2010), au point 

de déstabiliser le prix de ce produit, face à 

une offre faiblement élastique. De même, 

en plus des contraintes du marché 

international suscitées (Crise financière et 

économique, baisse de la demande et des 

prix des produits pétrochimiques, nouvelle 

technique d’extraction gazière, nouveaux 

concurrents Américain et d’Asie du Sud-

Est, etc...), l’Algérie, face aux exigences 

de l’Union Européenne/Accord 

d’Association et de l’OMC/Intégration, a 

du ouvrir à la concurrence, depuis 2010,  

le marché national de la distribution des 

carburants, fragilisant ainsi la position de 

Naftal face aux géants mondiaux tels 

Shell, Exxon, Total, Agip, etc...  

L’évolution de la production nationale d’énergie 

Production d’énergie (103 TEP)              2009                      2010                       TCA (%)  

Energie primaire                                    165 220                  162 648                       -1,6  

Energie dérivée                                        58 045                    59 787                       +3,0 

Source : Bilan énergétique national de l’année 2010, Ministère de l’énergie. 
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Le tableau ci-dessus révèle à la fois une 

baisse de la production d’énergie primaire 

(-1,6%) et une progression de l’énergie 

dérivée (+3,0%), ce qui confirme, malgré 

tout, le dynamisme de l’industrie de 

transformation pétrochimique. Cette 

évolution se voit encore plus confortée, 

ces dernières années, dès lors que 

l’Algérie exporte, maintenant, plus de 

GNL (Gaz naturel liquéfié) que des 

produits pétroliers (voir tableau et schéma 

ci-dessous). 

 

Répartition des exportations d'énergie primaire 

               
Répartition des exportations d'énergie dérivée 

 

Produits 

exportés 

 

Part en 

pourcentage 

 

  GNL 54% 

Produits 

pétroliers 

46% 

 Source : Bilan énergétique national de l’année 2010, Ministère de l’énergie. 

 

Pour toutes ces raisons, le choix s’est 

orienté vers l’adoption de cette 

méthodologie que l’on estime la plus 

appropriée,  pour mieux cerner  et 

identifier les modes de bon 

fonctionnement d’un secteur aussi  

important tel celui de la pétrochimie. Les 

enjeux semblent être majeurs et on ne 

doute pas que cette stratégie puisse 

relancer la diversification de l’économie 

algérienne.  

 

Conclusion.  

L’approche évolutionniste est plus 

qu’une théorie d’économie industrielle, 

elle a innové en matière d’analyse du 

fonctionnement et du dynamisme 

sectoriel, et constitue aujourd’hui une 

source importante d’enrichissement de la 

méthodologie des études sectorielles. Son  

noyau demeure dans le concept du régime 

de concurrence dont il exige un passage 

des comportements par un filtre, qui mène 

à un vecteur de performances subjectives. 

Les entreprises les mieux adaptées à ce 

mode de sélection enregistrent les 

meilleurs résultats; les moins adaptées 

rencontrent des difficultés d'équilibre et 

peuvent être contraintes de quitter le 

marché.  

Par sa conception systémique et 

dynamique des mécanismes de marché, 

cette vision du fonctionnement du secteur 

autorise une meilleure localisation des 
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moteurs de son évolution. Cette approche 

mène ainsi à un dynamisme perpétuel, au 

sein des secteurs, et incite les chercheurs à 

s’en servir pour mieux saisir le 

fonctionnement des secteurs économiques. 

L’étude du secteur pétrochimique algérien 

sera, dès son achèvement, la première 

application de la méthodologie du régime 

de concurrence, en Algérie, et elle ne sera 

pas la dernière car nombreux sont  les 

secteurs nécessitant l’adoption d’une telle 

démarche, au niveau national. 

 

 
Notes et références Bibliographiques. 
1-  http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_sectorielle  

2- Genthon. Ch, (2004) « Analyse sectorielle : Méthodologie et application aux technologies de 

l’information », Edition  l’Harmattan, Paris. 

3- Brandt. J, (1988) « La filière comme méso –système », Traité d’économie industrielle, Economica, Paris. 

4- Humbert. M, (1989) « La mise en scène », Revue les Tiers –Nations en mal, Paris. 

5- Perroux. F, (1980), « Commerce entre grandes firmes ou commerce entre nations », Presse Universitaire 

de Grenoble, pp.44.  

6- Lautier. M, (1997) « Dynamiques des structures industrielles et développement », Thèse de Doctorat en 

sciences économiques, obtenue à l’université UPMF – Grenoble. 

7- Ménard. C, (1990) « L’économie des organisations », la découverte, pp 62, Paris. 

8- Krugman. P, (1981) « Intraindustry Specialization and the Gains from Trade », dans The Journal of 

Political Economy, vol. 89, No. 5., octobre 1981, pp. 959-973   

9- Bain.  J. S, (1959) « Industrial Organisation », Edition  Jhon Wiley & Sons, New York. 

10- Mason E.S., (1939) «  Price and Production Policie of Large-Scale Enterprises », dans American 

Economic Review, vol. 29, n¡1, March 1939. 

11- Bain.  J. S, (1956) « Bariers to new competition », Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

12- Moati. PH, (1995) « Méthode d’étude sectorielle », Vol n°1, Cahier de CREDOC n°70, par  

13- Scherer. F. M, (1970)« Industrial Pricing: Theory and Evidence», Rand McNally College Pub Co. 

14- Hotelling. H, (1929) « Stability in Competition», Economic Journal, vol. 39, pp. 41-57. 

15- Encaoua, (1989) « Différentiation des produits et structures de marchés :un tour d’horizon », Annales 

d’Economie et de Statistique, pp.53. 

16-  Moati, 1995, op, cit, pp- 46. 

17- Jacquemin, (1989) « Les enjeux de la nouvelle économie industrielle »,  L'Actualité Économique, Revue 

d'analyse économique, vol. 65, n°, 1, mars 1989. 

18- Encoua, 1989, op, cit, pp - 61. 

19 - Hayek. F, (1953) « Scientisme et sciences sociales  », Edition  Plon, Paris. 

20- Hodgson. G. M, (1993) « Economics and Evolutions », Pol. Press, Cambridge, 1993. 

21- Nelson R.R., Winter S.G, (1982) « An Evolutionary Theory of Economic Change », the Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge Mass.  

22- Moati. PH, (2003) « Esquisse d’une méthodologie pour la prospective des secteurs : Une approche 

évolutionniste », Cahier de recherche n°187, par CREDOC, Octobre 2003. 

23- Bottazzi. G. Dosi. G, Rocchetti G (2001) « Modes of Knowledge Accumulation, Entry Regimes and 

Patterns of Industrial Evolution », Industrial and Corporate Change, vol. 10, n°3, pp. 609-638.   

24- Moati, 2003, op cit, pp – 54. 

25- Silverberg. G., Dosi. G, Orsenigo. L, (1988) « Innovation, Diversity and Diffusion: A Self- Organisation 

Model », Economic Journal, vol. 98, n°393, pp. 1032-1054. 

26- Moati, 1995, op, cit, pp – 57. 

27- Moati, 1995, op, cit, pp – 58. 

28- Yildizoglu. M, (2009)  « Approche évolutionniste de la dynamique économique », Cahier du GREThA  

n° 16 – 2009. 

29-  Porter. M. E, (1982)  « Choix stratégiques et concurrence : techniques d'analyse des secteurs et de la 

concurrence dans l'industrie», Economica, Paris. 

30- Genthon, 2004, op, cit, pp – 18 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_sectorielle


El-Tawassol : Economie, Administration et Droit                                                          N°38 -  Septembre 2013 

 

133 

 

31- Encoua, 1989, op, cit, pp –.96. 

32- Moati. PH, (1997) « Méthode d’étude sectorielle », Vol n°3, Cahier de recherche n°109 – Novembre 

1997, par CREDOC. 

33- Angelier. J. P, (2002) « Economie industrielle : une méthode d’analyse sectorielle », Edition PUG 

.Grenoble.  

34-Curry. B & George. K. D, (1983) « Industriel concentration : A survey », Journal of Industrial Economic, 

vol 31, n°3, Mars, pp 203-255.   

35- Levitt B & March. J, (1988) « Organizational Learning », Annual Review of Sociology, vol.14, pp.319-

340.  

36- Ginsberg. A & Baum. J.A.C, (1994) « Evolutionary Processes and Patterns of Core Business Change », 

in J.A.C. Baum, J.V. Singh (eds), Evolutionary Dynamics of Organizations, Oxford University Press, New 

York, pp. 127-151. 

37- Moati. PH, (2001) « Les stratégies d’adaptation des entreprises : Eléments d’analyse », Cahier de 

recherche n°160, par CREDOC, pp. 88-98, Octobre 2001. 

38- Biatour. B & Fiers &. Kegels. Ch, (2004)  «R&D, TIC et croissance économique en Belgique  analyse 

sectorielle », Edition numéro spécial du Bureau Fédéral du Plan – Belgique. 

39-Hatem. F &  Loriane. Py, (2009)  « Internationalisation et localisation des services : une analyse 

sectorielle et fonctionnelle appliquée aux firmes multinationales en Europe », ÉCONOMIE ET 

STATISTIQUE N° 426, 2009.  

 



 4102جوان   - 83عدد                                          االقتصاد واإلدارة والق انون فيالتواصل  
 

431 

 

 جيود األمم المتحدة في مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر
 دحية  عبد المطيف

 كمية الحقوق و العموم السياسية 

 جامعة المسيمة 
 

 ممخص
جيود منظمة األمم المتحدة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر، وقد وّضحنا فييا  سميط الضوء عمىت إلى تيدف ىذه الدراسة

متحدة في مكافحة ىذه الجرائم، مبيّنين إسيامات الجمعية العامة لألمم المتحدة، المجمس جيود األجيزة الرئيسية لألمم ال
في مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، كما تحدّثنا عن جيود  اإلقتصادي واالجتماعي، وكذا األمين العام لألمم المتحدة

من خالل دور منظمة اليجرة الدولية وكذلك  دة في مكافحة ىذا النمط اإلجراميالوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتح
منظمة العمل الدولية واليونيسيف، دون أن ننسى الحديث عن جيود مجمس حقوق اإلنسان في مكافحة جرائم االتجار 

 .بالبشر، وختمنا دراستنا ىذه بخاتمة تضمّنت بعض النتائج والتوصيات

 
 حدة، مكافحةاإلتجار بالبشر، جيود، األمم المت: الكممات المفاتيح

 
Résumé 

La présente étude vise à mettre en lumière les efforts de l'organisation des nations unies ainsi 

que ceux de ses principaux organes dans la lutte contre le crime de la traite des êtres 

humains, elle vise aussi à mettre au jour les contributions de l'assemblée générale des 

Nations Unies, du Conseil économique et social, et du Secrétaire général de l'ONU dans la 

lutte contre ce crime. Nous traitons aussi les efforts des institutions spécialisées des Nations 

Unies telles que l 'Organisation internationale pour les migrations, l’Organisation 

internationale du Travail et l'UNICEF  dans leur lutte contre ce crime, ainsi que  les efforts 

déployés par le Conseil des droits de l'homme pour  lutter contre la traite des êtres humains . 
En guise de conclusion nous présentons les résultats et recommandations proposés.  

 

Mots clés : Les Nations Unies, la lutte, la traite des êtres humains. 
 
 

Abstract 
The present study aims to highlight the efforts of the United Nations in its fight against human 

trade. It also aims to shed the light on the efforts of the United Nations principal organs in 

fighting against this crime. Contributions of the General Assembly of the United Nations, the 

Economic and Social Council, as well as the General Secretary of the UN in the fight against 

crimes of human trade are also discussed as well as the efforts deployed by the specialized 

agencies of the United Nations, as the International Organization for Migration, the 

international Labour Organization and the UNICEF in addition to the efforts of Human 

Rights Council. Some findings and recommendations were the conclusion of our study.  

 

 Keywords: Efforts, United Nations, human beings trade.  
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 :مقدمة
لقد شيد القرن الماضي شكاًل جديدًا من أشكال 

ىذه  ضحتأ، حيث (4)تجار بالبشرالعبودية وىو اإل
أكبر بل  ،من أشكال الجريمة المنظمةشكال  يمةجر ال

بحسب إحصائيات ) تجارة غير شرعية في العالم
مكتب األمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة 

 33يبمغ  دخالً  الجريمةىذه  در  تُ  حيث المخدرات
ه در  خل الذي تُ بذلك الد   دوالر سنويا، منافسةً  مميار

كل عام آالف  ويقع ،تجارة األسمحة والمخدرات
األشخاص ضحايا في أيدي الميربين في بالدىم 

حيث أن   ،الضحايا النساء ثمثي وتمثل ،وفي الخارج
، (تجار بالبشرمميون شخص ضحايا لإل 3.1ىناك 

أرباح (  ILO) عمل الدوليةوقّدرت منظمة ال
مميار  32 بحوالياستغالل النساء واألطفال جنسيًا 

دوالر سنويًا، فيما قّدرت أرباح العمالة اإلجبارية 
مميار دوالر سنويًا، وذلك في تقرير ليا  33 بحوالي

ثمن "والذي يحمل عنوان  3002عائد لمعام 
من ضحايا % 22 أّكدت المنظمة أن  كما  ،(3)"اإلكراه

ستغالل التجاري اإلجباري لمجنس ىم من النساء اإل
ماليين إنسان في العالم  3 حوالية ثم   والفتيات، وأن  

ل نقَ مميون طفل، ويُ  4.3تجار بيم، بينيم سنويًا لإل
ألفًا من الضحايا إلى  10ألفًا و 11ما يتراوح بين 

و إزاء كل ىذه  ،(3)الواليات المّتحدة األميركية سنوياً 
ما : المخيفة يجدر بنا طرح التساؤل التالي  األرقام

الذي تبذلو األمم المتحدة لمحّد من جرائم اإلتجار 
بالبشر؟ و ما مدى فعالية جيودىا في مكافحة ىذا 

 الّنمط اإلجرامي الخطير؟ 
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية إرتأينا تقسيم بحثنا 

 :ىذا إلى مبحثين وفق مايمي
األمم المتحدة في جيود أجيزة : المبحث األول

 .مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر

جيود الوكاالت المتخصصة : المبحث الثاني
التابعة لألمم المتحدة في مكافحة جرائم اإلتجار 

 .بالبشر

 

جيود أجيزة األمم المتحدة في : المبحث األول
 مجال مكافحة اإلتجار بالبشر 

إلسيامات الجمعية  (المطمب األول)نخّصص 
 مم المتحدة في مكافحة اإلتجار بالبشر، العامة لأل

دور المجمس اإلقتصادي ل (المطمب الثاني) ونترك
واإلجتماعي ومجمس حقوق اإلنسان في مكافحة 

( المطمب الثالث)، عمى أن نخّصص اإلتجار بالبشر
لمتطر ق لدور األمين العام لألمم المتحدة في مكافحة 

 .اإلتجار بالبشر
الجمعية العامة في  إسيامات: المطمب األول

 مكافحة اإلتجار بالبشر
إعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة جرائم 
اإلتجار بالبشر واحدة من أىم التحديات التي ينبغي 
السعي لمقضاء عمييا، وتجّمى ذلك سواء من خالل 
إبرام اإلتفاقيات لمكافحة اإلتجار بالبشر أو من 

تصب في خالل إصدار القرارات والتوصيات التي 
خانة مكافحة ىاتو الجرائم أو من خالل عقد 

 .اإلجتماعات و المنتديات
إسيامات الجمعية العامة في إبرام : الفرع األول

 اإلتفاقيات لمكافحة اإلتجار بالبشر 
لقد أولت الجمعية العامة لألمم المتحدة عناية 
كبيرة بمسألة مكافحة اإلتجار بالبشر، و ذلك من 

يات تتعمق بمكافحة ىذه الجرائم خالل إبرام إتفاق
سواء من خالل مكافحة اإلتجار بالبشر مباشرة أو 
من خالل كونيا إحدى مظاىر اإلجرام المنظم أو 
عمى اعتبارىا ماس ًة بفئات معينة تشمل خصوصا 
المرأة و الطفل ومن بين أىم ىذه اإلتفاقيات نجد ما 

 :يمي
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ة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريم -(أ
 :0222المنظمة عبر الوطنية لعام 

حظرت إتفاقية األمم المتحدة حول الجريمة      
المنظمة أعمال اإلستغالل و اإلسترقاق التي تدخل 

وقد تضّمنت ىذه  (1)رفي مفيوم اإلتجار بالبش
 :اإلتفاقية تجريم أربعة أنماط من السموك وىي

 .اإلشتراك في جماعة أو تنظيم إجرامي -
 .الغسل األمو  -
 .الرشوة و الفساد -
 . (1)عرقمة سير العدالة -

9191إتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام  -(ب
(6) : 

صدرت إتفاقية األمم المتحدة  4292في عام 
بشأن إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، و ألزمت 
ىذه اإلتفاقية في مادتيا السادسة الدول األطراف 

ورية لضمان إلغاء بضرورة إتخاذ اإلجراءات الضر 
 .  (9)تجارة النساء واستغالل الّدعارة

9191إتفاقية حقوق الطفل لعام  -(ج
(9) : 
عد ة  4222عالجت إتفاقية حقوق الطفل لسنة 

مسائل من أجل مكافحة اإلتجار باألطفال، وكان 
طبيعيًا أن تتعّرض ىذه اإلتفاقية لمكافحة بغاء 

 31المادة  األطفال واستغالليم جنسيًا، حيث نّصت
منيا عمى أن تتعّيد الدول األطراف بحماية الطفل 
من كل أشكال اإلستغالل الجنسي واإلنتياك الجنسي 
من خالل تشريعاتيا الداخمية أو من خالل التعاون 
الثنائي و الجماعي مع باقي الدول وذلك من أجل 
حماية الطفل في أي مكان في العالم من إجباره عمى 

ط جنسي غير مشروع، بما في ذلك القيام بأيِّ نشا
الد عارة و كافة الممارسات الجنسية األخرى غير 
المشروعة، وكذلك منع وحماية الطفل من استخدامو 
في العروض والمواد اإلباحية الّداعرة، وذلك عن 
طريق شرائط الفيديو، أو الصور، أو عن طريق 
اإلنترنت، كما حّرمت الكثير من األفعال لعّل أىميا 

 (2)ماية الطفل من اإلتجار تحت ذريعة التبنيح
وكذا  (40)وحماية األطفال من اإلستغالل اإلقتصادي

 . (44)حظر تجنيد األطفال
اإلتفاقية الدولية الخاصة بحظر اإلتجار في  -(د

9191األشخاص واستغالل دعارة الغير لعام 
(90): 

حظرت ىذه اإلتفاقية أفعال اإلتجار بالنساء سواء 
ستغالل الجنسي أو ألغراض الّدعارة، بقصد اإل

وألزمت الدول بالّتحرك لمقضاء عمييا من خالل 
مساعدة ضحايا اإلتجار بالنساء وحمايتو، وكذا سّن 
التشريعات والقوانين التي تّتفق أحكاميا مع األحكام 
الّدولية الخاصة بمنع ومكافحة اإلّتجار بالنساء، 

عادة ضحايا اإلتجار إلى أوطانيم، ك ما أعطت وا 
اإلتفاقية السمطات المختصة وبعد التشاور مع 
جمعيات أرباب العمل والعمال إذا وجدت، إمكانية 
استبعاد بعض قطاعات اإلستخدام من نطاق تطبيق 
ىذه اإلتفاقية، حيثما يعتري تطبيق أحكاميا بعض 

ا، عارة عمومً الد   اإلتفاقيةىذه  حّرمتُ الصعوبات، و 
الّدعارة عارة القسرية و الدّ دون أدنى تفرقة بين 

 .   اإلختيارية

البروتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل  -(ه
بخصوص بيع األطفال ودعارتيم والصور الخميعة 

 .0222لعام 
أحد أىم اآلليات  (43)ُيعتبر ىذا البروتوكول

والصكوك التشريعية الدولية الّصادرة في إطار 
خاصة مكافحة عمميات اإلتجار بالبشر وبصفة 

أّن ىذا البروتوكول قد أتى  كما، الواقعة عمى الطفل
ليساىم في تحقيق أغراض إتفاقية حقوق الطفل 

 .وتنفيذ أحكاميا
أشار البروتوكول في مقدمتو إلى اعتبار الدول 

القضاء عمى بيع األطفال واستغالليم  األطراف أن  
في البغاء وفي المواد اإلباحية سيتيّسر باعتماد نيج 

والتي  ،يتصّدى لمعوامل المساىمة في ذلكجامع 
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تشمل التخم ف والفقر والتفاوت في مستويات الّدخل 
واليياكل اإلجتماعية واإلقتصادية الجائرة واليجرة 

مسؤولة من جانب الكبار والتمييز والممارسات الال  
والممارسات التقميدية والنزاعات المسّمحة وكذا 

وكول أّن القضاء عمى اإلتجار باألطفال، ورأى البروت
 .  بىذه المشكمة سيتيّسر بمعالجة ىذه األسبا

، قمع ومعاقبة اإلتجار بروتوكول منع -(و
( باليرمو)باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال 

0222لعام 
(99). 

التفاقية األمم  كّمالً عتبر بروتوكول باليرمو مُ يُ 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

، كما يتعّين (41)بيا ، لذا يجب تفسيره مقترنا3000
تطبيق أحكام ىذه اإلتفاقية عمى ىذا البروتوكول مع 
ما يقتضيو الحال من متغيرات مالم ينص عمى 
خالف ذلك، وعند اإلمعان في ديباجة البروتوكول 

أّن الجمعية العامة واقتناعا منيا بأّن "نالحظ عبارة 
تحدة ببروتوكول دولي لمنع استكمال إتفاقية األمم الم

وقمع ومعاقبة اإلتجار سيفيد في منع ومكافحة ىذه 
 ".(41)الجريمة

إسيامات الجمعية العامة في مجال : الفرع الثاني
  (99)والتوصياتالقرارات 

تعزيًزا لجيودىا المبذولة في مجال مكافحة 
اإلتجار بالبشر، أصدرت الجمعية العامة لألمم 

ت تصب كميا بشكل أو بآخر في المتحدة عد ة قرارا
خانة مكافحة ىذا الّنمط اإلجرامي، ويمكننا أن نذكر 

 00المؤرخ في ( 939-89)في ىذا الّصدد القرار 
تعزيز التعاون الدولي "والُمعنون ب  0223ديسمبر 

" في منع اإلتجار بالبشر ومكافحتو وحماية ضحاياه
 والذي تّم فيو مطالبة الدول األعضاء في المنظمة
بتيسير ودعم التعاون الدولي لمنع ومكافحة اإلتجار 
بالبشر ومعالجة ضحاياه، واعتمدت دلياًل لمناقشة 
ىذه الظاىرة، ُطرح في مؤتمرىا الحادي عشر لمنع 

( تايمندا)الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوك 
3001أبريل  32-42في الفترة من 

 ر، وكذا القرا(42)
بشأن  0226ديسمبر  91في  المؤرخ( 69-999)
والذي فيو تّم اإلقرار بأن  " اإلتجار بالنساء والفتيات"

اإلتجار بالبشر ال سيما النساء والفتيات بات يشكل 
عمى الدول بذل العناية المطموبة ، ىاجسًا كبيراً 

في (919-63)لمقضاء عميو باإلضافة إلى القرار 
 تحسين تنسيق الجيود"بعنوان  0221جانفي  03

والذي أحاط " المبذولة لمكافحة اإلتجار باألشخاص
عناية الدول بضرورة الّسعي الحثيث والعمل الدؤوب 
من أجل دعم مسيرة و منظومة األمم المتحدة فيما 
يتعّمق بمكافحة اإلتجار بالبشر، كل ىذه القرارات 
وغيرىا صدرت بمناسبة تعزيز الجيود المبذولة وحث 

ة عمى اإللتزام بمعايير الدول أعضاء األمم المتحد
مكافحة اإلتجار بالبشر عمى الّصعيد العالمي وكذا 

 .األصعدة الوطنية
ومن ناحية ثانية أولت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة إىتمامًا بموضوع اإلتجار باألعضاء البشرية 
كأحد صور اإلتجار بالبشر من خالل تبني القرار 

ر بشأن منع ومكافحة اإلتجا 411-12رقم 
باألعضاء البشرية والمعاقبة عميو والذي تّم اعتماده 

، حيث تضّمن حث الدول 3001ديسمبر  30في 
األعضاء عمى اّتخاذ التدابير الاّلزمة لمنع ومكافحة 
ومعاقبة واستئصال األعضاء البشرية و اإلّتجار بيا 

 .(42)عمى نحو غير مشروع
إسيامات الجمعية العامة في مجال : الفرع الثالث

  اإلجتماعات و المنتديات 
ُبغية تحسين سبل التنسيق بين الدول والمنظمات 
في سبيل القضاء عمى اإلتجار بالبشر، تقوم 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بعقد الورشات 
والمنتديات التي تسيم في تطوير استراتيجية مكافحة 
ىذه الجريمة، فعمى سبيل المثال قد أجرت الجمعية 
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مناقشة ىامة  3002جوان  3مرة في  العامة ألول
بشأن اإلتجار بالبشر، حيث أك د فييا رئيس الجمعية 

أن و بالر غم من " ميغيل ديسكوتو بروكمان"السيد 
االتفاقات والمبادرات المدعومة من طرف األمم 
المتحدة فإن  ثمة ىوة واسعة بين رسالة القانون 

ىذه ، كما أك دت (30)والوضع عمى أرض الواقع
المناقشة عمى أن  أحد الشروط الُمسبقة الجوىرية 
لنجاح جيود مكافحة اإلتجار بالبشر ىو التعاون 
عمى أوسع نطاق ممكن فيما بين الدول األعضاء 
والمنظمات الدولية ذات الّصمة والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص ُبغية منع االتجار بالبشر والحماية 

ة دول إلى دعت عد  ما منو وكذا مالحقة مرتكبيو، ك
 العمل عالمية لدعم التنفيذ الفع  خطة وضع 

 االتجارلبروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع 
 باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال المكمل

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  التفاقية
من الممكن  وأنّ أت الجمعية العامة ور  عبر الوطنية

ذه عمى التدابير العممية التي العمل ى خطة أن تنص
 ينبغي أن تتخذىا الدول األعضاء لمعالجة األوضاع

ومكافحتو  بالبشر تجارتجعل الناس عرضة لإل التي
ويمكن أن يستند إطار خطة العمل  ،وحماية الضحايا

 ىذه إلى العناصر الثالثة لمكافحة االتجار بالبشر
ن ويمك ،المنع والحماية والمالحقة القضائية وىي

 .(34)النظر أيضا في عنصر رابع يتعمق بالشراكة
ا ميما في الجمعية العامة أيضا دورً  ديوتؤ 

 تجارتنسيق اإلجراءات الدولية لمكافحة اإل
وتيسير التنفيذ الفعال لكل من  ،باألشخاص

 مكافحة تجار باألشخاص وبروتوكولبروتوكول اإل
ريب المياجرين عن طريق البر والبحر والجو، تي

لمكافحة الجريمة  مين التفاقية األمم المتحدةالمكم
طمبت ، فقد 3000المنظمة عبر الوطنية لعام 

 العام األمين من 14/420 الجمعية في القرار

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إدخال 
تحسينات عمى فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت 

سيق تعزيز التعاون والتن الذيُ أنشئ حديثا، من أجل
تمع الدولي بنيج كمي وشامل إزاء لمجوتيسير أخذ ا

 .(33)باألشخاص تجارمشكمة اإل
 الذي نت الجمعية العامة المقرر الخاصعي   كما

في استخداميم و  وبغائيمبيع األطفال  بقضايا ىعني
ستنتاجاتو حول ال تقارير وقد وضع ،المواد اإلباحية

إجراء  بعثات المراقبة من أجل ىجر أو  ،كثيرةقضايا 
 عبر العالم طقامنالكثير من الفي  مسح لمحوادث

 ل وقد م استشارات، وىو ُينّسق مع ورش العمكما أقام 
مباشرة أو عن طريق  إّما المنظمات غير الحكومية

قام  4222في عام ، و (33)مركز حقوق اإلنسان
استغالليم في بيع وبغاء األطفال و بالمقرر الخاص 

  تقريرالعداد دراسة وا  جراء إبالمواد اإلباحية 
(E/CN.4/1999/71/Add.1 ) ُص أساسا خصّ الم

، أّكد باألطفال في منطقة جنوب شرق آسيا لالتجار
ست دول من شبو الجزيرة في جنوب شرق  نّ أ فيو

الصين، وكمبوديا، ميانمار وفيتنام والوس )آسيا 
ُتعتبر منطقة نشطة من طرف عصابات ( وتايالند

 .(31)ألطفالا تجار في النساء واإل
ر قر  مُ ت الجمعية العام لألمم المتحدة نكما عي  

 المرأة وأسبابو ونتائجو خاص بشأن العنف ضد
وذلك عمى اعتبار أّن الكثير من حوادث العنف )

ويرّكز  ،(ضد النساء تكون بمناسبة اإلتجار بين  
نساء، عن ال عمى الفتيات فضالً  واليتوالمقرر في 

يع بب لمقرر الخاص المعنيميام مشابية إلى ا لوو 
 كوماراسوامي السيدة راديكاتشغل و  ،األطفال

(Radhika Coomaraswamy) (سري النكا )
 41نشرت وقد  ىذا المنصب،  4221منذ عام 

أنشأت الئحة ، 4221في عام و  ًا حتى اآلن،تقرير 
 أن   مؤّكدة فيياعتداء الجنسي اإلتضم جميع أشكال 
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في جميع  عتداء الجنسيالشابات يتعّرضن لإل النساء
 في تقريرىا زترك   4221عام  فيو  ،المجتمعات

عمى العنف المنزلي وعمى الضحايا من القوات 
 .(31)الفتيات المسمحة، بما في ذلك الشباب

دور المجمس اإلقتصادي : المطمب الثاني
واإلجتماعي ومجمس حقوق اإلنسان في مكافحة 

 اإلتجار بالبشر
بين أىم أجيزة األمم  عمى اعتبار أن يما من

المتحدة التي ليا باٌع كبير في حماية حقوق 
 واالجتماعياإلنسان، فإّن المجمس اإلقتصادي 

ومجمس حقوق اإلنسان يقومان بدور كبير ال يمكن 
إغفالو في مكافحة اإلتجار بالبشر، لذا فإّننا  
سنحاول من خالل ىذا المطمب التطر ق ليذا الدور، 

طرق بداية إلى دور المجمس وعميو فإّننا سنت
اإلقتصادي واإلجتماعي في مكافحة اإلتجار بالبشر 

عمى أن نتطّرق بعد ذلك إلى دور  (الفرع األول)
مجمس حقوق اإلنسان في مكافحة اإلتجار بالبشر 

 . (الفرع الثاني)
دور المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي : الفرع األول

 في مكافحة اإلتجار بالبشر
وبتفويض من  -جياز الذي يقوماعتباره الب

بتنسيق الجيود  -الجمعية العام لألمم المتحدة
اإلقتصادية واإلجتماعية لألمم المتحدة ووكاالتيا 
المتخصصة ويتولى تقديم التوصيات فيما يخص 
المسائل المتعمقة بالتنمية والتجارة الدولية والثروات 
الطبيعية وحقوق اإلنسان ووضع المرأة والسكان 

وعدد آخر من المشاكل  (31)فحة الجريمةومكا
اإلقتصادية واإلجتماعية، فإن  لممجمس إسيامات 
عديدة فيما يخص مكافحة اإلتجار بالبشر باعتبارىا 
إحدى الجرائم الدولية، ونظًرا لما ُتخمِّفو من مشكالت 

، وحول ما قام بو المجمس واجتماعيةإقتصادية 
 .لى ما يمييمكن التطرق إ واالجتماعياإلقتصادي 

إصدار القرارات ذات العالقة بمكافحة اإلتجار :أوال
 بالبشر

المقدم إلى  (39)يمكن الحديث عن مشروع القرار
المجمس اإلقتصادي من طرف ممثل بيالروس، 
والذي تبن اه المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي فيما 

 بصورة تنفذ أن الدول عمى جميع د فيو أن  بعد وأك  

اإلقتصادي واإلجتماعي  لسلمجا ارقر  أحكام تامة
 عمى الدولي التعاون تعزيز’’ المعنون 39/3001

 وحماية ومكافحتو باألشخاص االتجار منع

 والمنظمات الحكوماتكما دعا المجمس   ‘‘ضحاياه

 أن المدني تمعلمجا ومنظمات والدولية اإلقميمية

 اإلقتصادية العوامل أمور، جممة ضمن تعالج،

 وُتشجع باألشخاص اإلتجار تنّمي يالت واإلجتماعية

لى عميو، اإلتجار  ضحايا تأىيل إعادة تكفل أن وا 
 ما توفير خالل من واجتماعيا، ونفسيا بدنيا بالبشر

 :يمي

 .باألشخاص اإلتجار الالئق لضحايا اإلسكان -
 بحقوقيم يتعمق فيما وبخاصة والمعمومات المشورة -

 ألشخاصبا اإلتجار لضحايا يمكن بمغة القانونية

 .فيميا

 .والمادية ليم والنفسية الطبية المساعدة -

 .ليم والتدريب والتعميم العمالة فرص -
تشكيل فريق عمل معني باإلتجار باألطفال : ثانيا

 وبغائيم
جتماعي لألمم قتصادي واإلالمجمس اإلشّكل 

بالتنسيق مع مجمس حقوق اإلنسان فريق  المتحدة
باألطفال  باالتجار يالفريق العامل المعنعمل ُيدعى 

دراسة  عن مسؤوالً  ىذا األخيروقد كان  ئيم،وبغا
توصيات  وتقديم اإلستغالل الجنسي لألطفال مسألة

وقد صّوت  الظاىرة، من أجل القضاء عمى ىذه
قرار تحت عنوان عمى  4223عام في الفريق 

استخداميم في و  لمنع بيع األطفال برنامج عمل"
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قائمة من  برنامجاليحدد و ، " بغاء والمواد اإلباحيةال
مستقبل المبادرات في  المبادئ التوجييية التي تحكم
التي  األىدافتوضيح ىذا المجال، باإلضافة إلى 

 .(32)ياتحقيقب تمتزمأن الدول األعضاء  ينبغي عمى
في  (01)دور مجمس حقوق اإلنسان: الفرع الثاني

 مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر
حقوق اإلنسان التي َيخُمُف المجمس لجنة 

، و العضوية 3001مارس  41أعماليا في  اختُتمت
في المجمس مفتوحة أمام كل الدول األعضاء في 

دولة تنتخب من  19األمم المتحدة، ويتأل ف من 
أغمبية أعضاء الجمعية العامة باإلقتراع السري 
المباشر ويستند في عضويتو إلى الت وزيع الجغرافي 

 3والية الدول األعضاء لمدة  العادل، تمتد فترة
سنوات ويقع مقر المجمس في جنيف  ويجتمع 

ا عمى طمب من أحد طوال العام بناءً  بانتظام
  .(30)أعضائو يحضى بتأييد ثمث أعضاء المجمس

إن  من بين أىم الميام الُمسندة إلى مجمس حقوق 
منذ إنشائو ، استخالف لجنة حقوق  (34)اإلنسان

مم المتحدة في جميع مياميا اإلنسان التابعة لأل
، ولعل  من أبرز ىذه الميام ىو (33)ومسؤولياتيا

تشجيع الدول عمى تنفيذ تعيداتيا تجاه مسألة حقوق 
اإلنسان وجميع المسائل المرتبطة بيا، وكذا تقديم 
توصيات تيدف إلى تطوير القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، وبالفعل فقد قّدم مجمس حقوق اإلنسان 

فريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل ال
خالل دوراتو من الثالثة إلى الثامنة التي عقدت فيما 

، توصيات بشأن 3040و ماي  3002بين ديسمبر 
منع اإلتجار بالبشر وال سيما النساء واألطفال في 

التي كانت قيد الدراسة  21بمدا من البمدان ال 91
يف الجيود من قبل ُمشّدًدا عمى ضرورة مواصمة تكث

 .(33)الدول بغية منع اإلتجار بالبشر وحماية ضحاياه

وقد اعتمد المجمس في دورتو السابعة القرار 
بشأن حقوق الطفل، الذي يدعو جميع الدول  9/01

إلى اتخاذ جميع التدابير الاّلزمة لمقضاء عمى 
لى زيادة التعاون لمنع  اإلتجار باألطفال وتجريمو، وا 

اإلتجار باألطفال وتفكيكيا، وتمبية إنشاء شبكات 
مجمس عمى الطمب  كما ،(31)احتياجات الضحايا

المقرر الخاص إجراء مزيد من من حديد وجو الت  
التحميل لألسباب الجذرية لبيع األطفال وبغاء 

التي تنطوي عمى مواد  مختمف األفعالاألطفال و 
ألطفال، ودراسة جميع العوامل التي تسيم لإباحية 

ظاىرة، وتقديم توصيات بشأن الطرق ال هىذ في
المقرر  طمب من تيا، كماومكافح ياالعممية لمنع

الخاص أيضا الحصول عمى معمومات أو شكاوى 
مبروتوكول اإلختياري لبشأن انتياكات مزعومة 

التفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفال 
ل بَ من قِ  3000ودعارتيم والصور الخميعة لعام 

 .(31)و األفراد لحكومية والحكوماتالمنظمات غير ا
 1/8كما اعتمد المجمس في دورتو التاسعة القرار 

بشأن حقوق المياجرين شّجع فيو الدول عمى ضرورة 
سن قوانين واتخاذ التدابير بغية مكافحة اإلتجار 

، كما واصل المجمس اعتماد (31)بالمياجرين وتيريبيم
اإلنسان من طرف لجنة حقوق  (39)المقررين المعينين

، وقام بتعيين مقرر ثالث خاص معني (سابقا)
بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابيا وعواقبيا 

، 3009سبتمبر  32المؤرخ في  9/99 بموجب قراره
رون الثالثة عد ة توصيات  وقد أصدر ىؤالء الُمقرِّ
فيما يخص الميام الُمسندة ليم، فعمى سبيل المثال 

عني باإلتجار باألشخاص أوصى المقرر الخاص الم
بأن تقوم الدول بتأمين  (32)وبخاصة النساء واألطفال

إستفادة جميع ضحايا اإلتجار بالبشر من الدعم 
والمساعدة المتخصصين بغض النظر عن وضعيم 
بالنسبة لقوانين اليجرة، وأوصى أيضا أال  يكون 
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لمتدابير المتخذة لمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحتو 
ر سمبي عمى حقوق اإلنسان الذين وقعوا أي  تأثي

ضحية لو وعمى كرامتيم، كما أوصى بإنشاء ىيئات 
رصد إقميمية يمكن أن تقوم بانتظام باستعراض تنفيذ 
الصكوك المعيارية وخطط العمل وتقديم التوصيات، 

أن يقوم  1/41كما قد طمب المجمس في قراره 
 المقرر الخاص المعني بأشكال الرِّق لدى أدائو
لميامو بطمب وتمقي وتبادل المعمومات عن أشكال 
الرِّق المعاصرة مع الحكومات، وىيئات المعاىدات، 
واإلجراءات الخاصة والوكاالت المتخصصة 
والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير 
الحكومية، وغيرىا من المصادر المعنية، بما فييا 

     .(32)المعمومات المتعمقة بممارسات الرِّق
دور األمين العام لألمم المتحدة في : المطمب الثالث

  مكافحة اإلتجار بالبشر
يتجّمى دور األمانة العامة لألمم المتحدة في 
مكافحة اإلتجار بالبشر من خالل التقارير التي 
يقدميا األمين العام لألمم المتحدة بين الفينة 
واألخرى، وذلك بيدف الحّث عمى مكافحة ىذا النمط 

إلجرامي الذي استشرى مؤّخرًا بشكل الفت لالنتباه، ا
وكذا من خالل ما يقوم بو مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة التابع لألمانة العامة 

 .  لمكافحة ىذه الجريمة باعتبارىا جريمة منّظمة
تقارير األمين العام لألمم المتحدة : الفرع األول

 لمكافحة اإلتجار بالبشر
قوم األمين العام لألمم المتحدة بتقديم تقاريره إلى ي

 -3009مختمف أجيزة األمم المتحدة، ففي عامي 
قّدم األمين العام لألمم المتحدة عددا من   3002

لى المجمس  التقارير إلى الجمعية العامة وا 
اإلقتصادي واإلجتماعي تتناول موضوع اإلتجار 
بالبشر وتتضمن توصيات لمنعو وحماية 

، فيناك مثاًل التقرير الرابع لألمين العام (10)اياهضح

 ( A/63/215) المتعمق باإلتجار بالنساء والفتيات
والذي يسمط الضوء  3002أوت  1المنشور في 

عمى حقيقة أن  اعتماد نيج شامل متعدد 
الجنسية ويشمل  االعتباراتالتخصصات يراعي 

ذوي الّصمة ىو أمر جميع أصحاب المصمحة و 
من أجل إحراز تقد م في منع ومكافحة  ضروري

أم ا تقرير األمين العام  ،(14)اإلتجار بالنساء والفتيات
بشأن القضاء عمى جميع أشكال التمييز والعنف ضد 

فقد وّجو فيو اإلنتباه  (E/CN.6/2007/2)الطفل 
ما إلى ما تخضع لو الفتيات أثناء حاالت النِّزاع و 

بما في ذلك اإلتجار بعد النِّزاع من تمييز وعنف 
 .بين

كما قّدم األمين العام تقريرا بشأن تحسين تنسيق 
 (13)الجيود المبذولة لمكافحة اإلتجار باألشخاص

كّرر فيو التأكيد عمى الدور اليام الذي تقوم بو 
الجمعية العامة في تنسيق العمل الدولي لمكافحة 

ول اإلتجار بالبشر، و تيسير الت نفيذ الفع ال لبروتوك
باليرمو ىذا ناىيك عن الدِّراسات الُمقد مة من طرف 
األمين العام بين الفينة واألخرى والتي تخص 

 ،(13)مواضيع ليا عالقة مباشرة باإلتجار باألشخاص
تجار بالبشر، افتتح لمساعدة ضحايا اإل سعياً و 
، 01/40/3040في  ألمين العام لألمم المتحدةا

لمتبرعات لضحايا  ياإلستئمانصندوق األمم المتحدة 
وىو واحد من أىم عناصر ، تجار باألشخاصاإل

خطة عمل األمم المتحدة العالمية الجديدة لمكافحة 
تجار باألشخاص التي اعتمدتيا الجمعية العامة اإل

3040 جويميةفي 
ويقدم الصندوق معونات  ،(11)

إنسانية ومساعدات قانونية ومالية إلى ضحايا 
الضحايا  من قاذ المزيدإنتجار بالبشر بيدف اإل

 .ومساندتيم مع توسيع نطاق المساعدة التي ينالونيا
في جتماع خاص لمجمعية العامة إفي و 

الدول  األمين العام لألمم المتحدة ، دعا3/1/3043
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البشر بتجار األعضاء إلى زيادة جيودىا لمنع اإل
عندما " :وقال خالل النقاش، وحماية ضحاياه

عمينا  ،يديدات واألسمحةت  بون اليرِّ يستخدم المُ 
األمين ، كما شّدد "ستجابة بالقوانين والمحاكماتاإل

في تصريحاتو عمى ضرورة أن تعالج البمدان  العام
تجار بالبشر مثل العوامل المختمفة التي تؤدي إلى اإل

 ،الفقر الذي يرغم األسر عمى بيع أطفاليا لمميربين
المرتبطة  كما أشار إلى اليجرة بوصفيا أحد العوامل

بيذه القضية، مما يتطمب من الدول اتخاذ إجراءات 
 .(11)بشأن السياسات التي تعالج الوضع

جيود مكتب األمم المتحدة لممخدرات  :الفرع الثاني
      (UNODC) والجريمة 

ُيعتبر مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة جيازا تابعا لألمانة العامة لألمم المتحدة، 
مقر ه في مكتب األمم المتحدة في فيينا، تأس س عام 

من خالل اندماج برنامج األمم المتحدة  4229
لممراقبة الدولية لممخدرات ومركز منع الجريمة 
الدولية التابع لألمم المتحدة، وأصبحت تسميتو 
مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، 

و في استراتيجيتو وقد تّم تحديد أىداف ومجاالت عمم
، حيث تتمثل ميمتو في 3044-3002لمفترة 

مساعدة الدول األعضاء عمى تحقيق األمن والعدالة 
لمجميع من خالل جعل العالم أكثر أمنا من 
المخدرات والجريمة واإلرىاب وبما أّن مكافحة 
الجريمة ىو واحد من األىداف اإلنمائية لأللفية، فإّن 

مجموعة من الصكوك المكتب يسترشد في عممو ب
 . (11)القانونية الدولية

يسعى المكتب لمكافحة جرائم اإلتجار بالبشر 
وذلك عمى اعتبارىا تشكل جرائم عبر وطنية تدخل 
ضمن استراتيجيتو لمكافحتيا، حيث يساىم المكتب 
في مساعدة الدول في جيودىا الرامية لمكافحة 
، اإلتجار بالبشر وحماية الضحايا ومالحقة الجناة

كما يساعد المكتب الدول في تشريع قوانين 
شاممة لمكافحة اإلتجار بالبشر  (19)واستراتيجيات

والمساعدة في تنفيذىا ويقّدم المساعدة من خالل 
تطوير القدرات والخبرات المحمية واألدوات الاّلزمة 
لتشجيع التعاون الّدولي في التحقيقات والمالحقات 

أّنو ىذا الّصدد إلى  القضائية، وحسُبنا أن نشير في
وبالتعاون مع شركاء دوليين في مكافحة اإلتجار 
بالبشر، تمّكن المكتب من وضع قانون نموذجي 
لمساعدة الدول األعضاء في صياغة تشريعاتيا 
الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر، ويتكيف ىذا 
القانون مع احتياجات كل دولة بغّض النظر عن 

يا اإلجتماعية واإلقتصادية تقاليدىا الوطنية أو ظروف
والثقافية والجغرافية، كما ال يغطي مسألة تجريم 
اإلتجار بالبشر فقط بل جوانب مختمفة لمساعدة 
قامة تعاون فّعال بين الدول والمنظمات  الضحايا وا 

 .  (12)غير الحكومية
ذ المكتب مشاريع في ما يزيد عمى ثمانين نفِّ ويُ 

ا الوسطى والشرقية وأوروب بمًدا في أفريقيا وآسيا
 ويعمل بشكل وثيق ،والشرق األوسط وأمريكا الالتينية

مع السمطات الوطنية من أجل وضع سياسات 
نشاء  وخطط عمل لمكافحة االتجار باألشخاص وا 

وشمل ىذا العمل إطالق  ،زمة لذلكنى التحتية الالّ البُ 
باليرمو لمنع  بروتوكول إطار العمل الدولي لتنفيذ

ة اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء معاقبة ومكافح
أكتوبر  2في نيويورك يوم  3000واألطفال لعام 

وىو ثمرة عمل  - العمل ىذا عتبر إطارويُ  ،3002
طائفة واسعة من الييئات المشاركة في مكافحة 

أداة لتقديم المساعدة  -باألشخاص االتجار
ا لغرض دعم الدول دت خصيصً تمالتقنيةُ أع

إجراءات عممية لتيسير تنفيذ  اتخاذ األطراف في
 .(12)تجار باألشخاصبروتوكول اإل



 4102جوان   - 83عدد                                          االقتصاد واإلدارة والق انون فيالتواصل  
 

413 

 

يمكن اإلشارة إلى أّن أىم مبادرة ساىم فييا 
المكتب ُبغية مكافحة اإلّتجار بالبشر، ىي المبادرة 

والتي  UN.GIFTالعالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر 
تضم كل الفئات في القطاع الخاص والمجتمع 

و كذا الرأي العام، مّتخذة  المدني ووسائل اإلعالم
القمب األزرق شعاًرا ليا، ويتقّمد المكتب ميمة القيادة 
لفريق من الوكاالت والمنظمات الدولية التابعة لألمم 
المتحدة وغيرىا من المنظمات األخرى التي تسعى 

 .(10)لمكافحة اإلتجار بالبشر
وفيما يتعّمق بتيريب المياجرين و اإلتجار بيم، 

تقريًرا حول الجريمة  3001ب في عام نشر المكت
المنظمة واليجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى 
أوروبا، تطر ق فيو لتتّبع الروابط بين اليجرة غير 
المشروعة و شبكات اإلجرام المنّظم وطريقة عمل 

بالتعاون مع  -ىذه الشبكات، كما أّسس المكتب 
اسمو برنامجا   -شركائو في مكافحة اإلتجار بالبشر

(l.Map ) مخّصص لتبادل المعمومات و التحميالت
بشأن تدفقات اليجرة، ىدفو األساسي ىو دعم 
الجيود المبذولة لمكافحة تيريب المياجرين واإلتجار 
بيم عمى المستويات الدولية واإلقميمية في إفريقيا 

، كما ُيطوِّر المكتب  (14)والشرق األوسط و أوروبا
األوروبول وبتمويل من بالتعاون مع اإلنتربول و 

اإلتحاد األوروبي وحدات تدريبية في مجال الوقاية 
ومكافحة اإلتجار بالمياجرين من خالل سمسمة من 
اإلجتماعات لفرق من الخبراء ومسؤولي إنفاذ 
القوانين والمّدعين العامين داخل الدول، ىذه الدورات 
ال تستيدف الدول فقط بل المنظمات غير الحكومية 

قد نّظم المكتب دورة توجييية لشركائو من كذلك، ف
المنظمات غير الحكومية بشأن إقامة شراكات مع 
الشركات تيدف إلى إعادة تأىيل ضحايا اإلتجار 
بالبشر و إقامة برامج الوقاية عمى صعيد المجتمعات 

 . (13)المحمية

جيود الوكاالت المتخصصة التابعة : المبحث الثاني
 اإلتجار بالبشر لألمم المتحدة في مكافحة

تجد الوكاالت المتخصِّصة أساسيا القانوني في 
، حيث (13)من ميثاق األمم المت حدة 19نص المادة 

لم يقتصر األمر عمى ميثاق األمم المتحدة في إبراز 
اإلىتمام بتحقيق الحقوق والحريات األساسية لإلنسان 
ن ما عب رت مواثيق الوكاالت المتخصصة التي  وا 

بعد قيام األمم المتحدة بشكل أو بآخر عن  ُأنِشَئت
، ونظًرا لكثرة (11)ىذا اإلىتمام والحرص عمى تنفيذه

سياماتيا في مجال حقوق  الوكاالت المتخصِّصة وا 
 (المطمب األول)اإلنسان، فإن نا إرتأينا أن نخّصص 

لمحديث عن دور منظمة اليجرة الدولية في مكافحة 
لمحديث عن دور ( يالمطمب الثان)اإلتجار بالبشر، 

منظمة العمل الدولية في مكافحة اإلتجار بالبشر، 
دور اليونيسيف في مكافحة ( المطمب الثالث)

 . اإلتجار بالبشر
دور منظمة اليجرة الدولية في : المطمب األول

 مكافحة اإلتجار بالبشر
وكانت  4214تأّسست منظمة اليجرة الدولية عام 
تسمى الم جنة  قبل ىذا التاريخ عبارة عن لجنة

الحكومية الدولية لميجرة األوروبية، ثم خمفتيا منظمة 
 42اليجرة الدولية، غير أّن دستورىا تّم تأسيسو في 

 4211و دخل حّيز الّنفاذ في نوفمبر  4213أكتوبر 
، تتمّتع 4222وجزء من دستورىا تّم تعديمو في عام 

ىا المنظمة الدولية لميجرة بالشخصية القانونية، ومقرّ 
 .    (11)دولة 439في جنيف وتضّم في عضويتيا 

لقد اختار مكتب شؤون السكان و الالجئين 
واليجرة بوزارة الخارجية األمريكية المنظمة الدولية 
لميجرة كأول شريك لو في تطبيق برامج مكافحة 
اإلتجار بالبشر، وما تّم ذلك إاّل نظرًا لمخبرة الميدانية 

وبناءًا عمى  (11)ىذا المجال المكثّفة لدى المنّظمة في
العالقة الوطيدة بين جرائم اإلتجار بالبشر و تيريب 
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المياجرين، فإّن مكافحة اإلتجار بالبشر قد أخذت 
حّيًزا كبيرًا من عمل المنظمة، لذا تشمل جيود 

 :المنظمة العديد من اإلجراءات منيا
 تقديم العون لمضحايا: الفرع األول

لية بتقديم العون لكل تقوم منظمة اليجرة الدو 
ضحايا اإلتجار بالبشر، من حماية و رعاية طبية 
عادة تأىيل جسدي ونفسي، وكذا حماية حقوق  وا 
ىؤالء الضحايا اإلنسانية والقانونية و إتاحة الفرصة 

 (19)أماميم لإلندماج مرة أخرى في مجتمعاتيم
معتمدة في ذلك عمى ثالث مبادئ أساسية وىي 

ن الخاصة بالضحايا و كذا احترام حقوق اإلنسا
الحالة الصحية والعقمية واإلجتماعية لكل فرد عمى 

و لممجتمع ككل وكذا اإلستدامة من خالل بناء  حدى
القدرات لممؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع 

 .(12)المدني
إّن اإلندماج في المجتمعات ميم جدا ألنو يحمي 

ار الضحية من الوقوع مرة أخرى في حبائل اإلتج
بالبشر بسبب ضعفيا وىشاشة موقفيا، وتأخذ 
مساعدة الضحايا عمى اإلندماج أشكااًل كثيرة تشمل 
التدريب الميني، إيجاد فرص عمل ووظائف 
مدعومة، توفير القروض الصغيرة لتييئة الفرصة 
أمام ىؤالء الضحايا لمقيام بأنشطة ُتدر  عمييم دخاًل، 

في لذلك فقد جعمت المنظمة من اإلندماج 
 3003، فمنذ عام (12)المجتمعات إحدى أولوياتيا

قامت المنظمة بمبادرات إلعادة التأىيل اإلجتماعي 
امرأة وفتاة ىندية مّتجر بين  100واإلقتصادي لنحو 
 .(10)ألغراض جنسية

وبناءا عمى تقرير منظمة اليجرة الدولية عن 
، فإّنو قد تّم تقديم العون 3043اإلتجار بالبشر لعام 

ضحية عبر لعالم في العام  1122ساعدة ل والم
حالة  4012حالة في أوروبا،  4101منيم  3044

حالة في نصف الكرة  221في جنوب ووسط آسيا، 

حالة في شرق آسيا والمحيط  210األرضية الغربي، 
حالة  303حالة في الشرق األوسط و  121اليادي، 

سنة تشكل  42في إفريقيا وكانت نسبة األطفال دون 
بينما في  % 31الي ثمث العدد اإلجمالي بمعدل حو 

باقي الثمثين كانت نسبة النساء تزيد عن نسبة 
 .(14)الرجال

وعمى اعتبار أّن األطفال ىم أكثر الفئات تعر ضًا 
لإلتجار، فكثيرًا ما يجدون أنفسيم في مواقف تسّيل 
تعر ضيم ليذه الجريمة، فإّن المنظمة تقوم في الوقت 

ذ العديد من البرامج لمساعدة ىؤالء الراىن بتنفي
الضحايا، فمثال في غانا أنقذت المنظمة وشركاؤىا 

ضحية قام أىميم و ذووىم ببيعيم  130أكثر من 
بسبب الفقر والحرمان لمصيادين المتمركزين عمى 
بحيرة فولتا حيث قامت المنظمة بتوفير التدريب 
 الاّلزم والقروض الصغيرة لمصيادين لمساعدتيم عمى
تحسين أدوات الصيد وتقنيات الصيد وبالتالي ينتيي 
احتياجيم إلى اإلستعانة بالصغار في أعمال 

 . (13)الصيد
إجراء األبحاث حول ظاىرة اإلتجار :الفرع الثاني

 بالبشر
 3043و حتى مطمع العام  4221منذ عام 

 21مشروع في  100قامت المنظمة بتنفيذ ما يقارب 
ضحية، كما  41000الي بمدا وقّدمت المساعدة لحو 

أجرت المنظمة أبحاثا كمية ونوعية حول ظاىرة 
اإلتجار بالبشر بيدف تقديم معمومات تعّزز عمميا 
وعمل اآلخرين في ىذا المجال، ويتركز اإلىتمام 
عمى نواح بعينيا كطرق واتجاىات اإلتجار بالبشر 
ومسبباتو وعواقبو عمى األفراد و المجتمعات، وكذلك 

مام عمى بنية المجموعات اإلجرامية يتركز اإلىت
المنظمة ومواقعيا وطريقة عمميا، وفيما يتم الجزء 
األكبر من ىذه األبحاث عمى الصعيد الوطني، تقوم 
المنظمة الدولية لميجرة بجمع البيانات حول اإلتجار 
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بالبشر وتحميميا من المنظور اإلقميمي من أجل 
 .(13)ىرةتعزيز التعاون بين الدول في محاربة الظا

 إجراء حمالت التوعية و النشر: الفرع الثالث
، تقوم "الوقاية خير من العالج"إعمااًل لمبدأ 

منظمة اليجرة الدولية بحمالت توعية في بمدان 
المصدر والمقصد عمى حدٍّ سواء وذلك بيدف تثقيف 
العامة من الناس حول ظاىرة اإلتجار بالبشر 

التي يشك ون وتشجيعيم عمى اإلبالغ عن الحاالت 
فييا وكذا تزويد المجموعات الضعيفة المعّرضة ليذا 
الخطر بالمعمومات الضرورية الاّلزمة لحماية أنفسيم 
من جميع أساليب اإلستقطاب التي يستخدميا 

، وكذا استخدام وسائل اإلعالم (11)المتاجرون
الضخمة بغية وصول المعمومات بسرعة إلى أكبر 

ا نجد المنظمة تنسق عدد ممكن من األشخاص، لذ
مع وسائل اإلعالم المحمية والدولية باستخدام رسائل 
ذات مستوى ثقافي رفيع موّجية باألساس لكل فئات 

 . (11)المجتمع
التنسيق مع المؤسسات الحكومية في : الفرع الرابع

 مجال بناء القدرات الوطنية
 ضمن بالبشر تجاراإل مكافحة إدراجلقد تم  

 مكتبفمة الدولية لميجرة، لمنظاجدول أعمال 
مقة وصل ح التسعيناتمنذ منتصف شّكل  المنظمة

 كما أّن عمميا كان بين الييئات الوطنية والدولية،
تجار اليجرة غير المشروعة واإل)عمى عدة جبيات 

لذا فقد تّم ، (المخدرات ةتجار  وتجريم بالبشر
ة خصوصًا في خبير  كمنظمةعتراف الدولي بيا اإل

تجميع بال سيما فيما يتعمق )ة قضايا اليجر 
تدفقات اليجرة غير الشرعية باإلحصاءات المتعمقة 

، باإلضافة إلى وضعيا (11)(تجار بالبشرواإل
بين الفاعمين الدوليين  اوسيط تشكلكمنظمة دولية 
بين الحكومات والمنظمات و ، الميدانوالمحميين في 
من تعتبر المنظمة الدولية لميجرة ف ،غير الحكومية

لرواد في مجال تطوير تعاون متعدد المستويات، ا
تأسيس سياسة  ةضرور  وتعتمد في عمميا عمى مبدأ

    .(19)تجار بالبشر وحماية الضحاياشاممة لمكافحة اإل
تعمل المنظمة عمى بناء قدرات المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خالل 
 التعاون التقني مع ىذه المؤسسات لرفع مستوى
مواجية التحديات التي تفرضيا ظاىرة اإلتجار، 
ويشمل ىذا البناء تدريب المنظمات غير الحكومية 
وكذا المسؤولين الحكوميين مثل رجال الشرطة، 
وتقديم المساندة التقنية في تطوير التشريعات 
والسياسات واإلجراءات لمحاربة اإلتجار بالبشر، 

، وقد (12)باإلضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية
أصدرت المنظمة الكثير من الكتيبات الموّجية 
لجميع فئات المجتمع ومختمف مشاربيم إبتداءًا 
بالمؤسسات الحكومية كالبرلمان والشرطة ومروًرا 
بالمنظمات غير الحكومية ووصواًل إلى الضحايا في 

 .(12)حّد أنفسيم
أداة قياسية  3000كما طّورت المنظمة في عام 

ت مكافحة اإلتجار بالبشر وجّربتيا عمى إلدارة بيانا
أرض الواقع، حيث ُتعد  ىذه األداة أكبر قاعدة 
بيانات تحتوي معمومات رئيسية عن ضحايا اإلتجار 
بالبشر في العالم، وتعمل وحدة قياس مكافحة 
اإلتجار بالبشر عمى تسييل إدارة عمميات منظمة 
ة اليجرة الدولية من حيث تقديم المساعدة المباشر 

عادة إدماجيم وكذلك إجراء مسح  لمضحايا ونقميم وا 
لمعاناتيم من خالل نظام تتم إدارتو مركزيا، 
وبالمقابل يعزز ىذا النظام قدرات البحث وعممية فيم 
المسببات وعواقب اإلتجار، ويعمل كمخزون معرفي 
مكّرس إلعداد اإلحصائيات والتقارير المفّصمة 

مج و رسم السياسات واألبحاث المعرفية وتطوير البرا
 .(90)لمكافحة اإلتجار بالبشر
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ونحن بصدد الحديث عن  -وحسُبنا أن نشير 
إلى  -إسيامات المنظمة في مجال بناء قدرات الدول

إنشاء أول مأوى إقميمي لمنساء والفتيات ضحايا 
، ىذا 3040اإلتجار بالبشر في مصر في ديسمبر 

 المأوى الذي يكمن اليدف من وراء إنشائو في
مساعدة الضحايا من الفتيات و النساء المصريات 

، كما اضطمعت المنظمة بالكثير من (94)وغيرىن
األنشطة في إطار مشاريع تتعمق بمكافحة اإلتجار 
بالبشر في وزارات العدل والشؤون المحمية والداخمية 
والرعاية اإلجتماعية و التنمية باإلضافة إلى أنشطة 

ة في المجتمع المدني، مع الكثير من الجيات الفاعم
كما تتعاون المنظمة في سياق عمميا مع مؤسسات 
أخرى كالجمعيات الوطنية لمصميب واليالل األحمر 
والمؤسسات الدينية بوصفيا شريكة في تنفيذ مشاريع 

 .(93)مكافحة اإلتجار بالبشر
جيود منظمة العمل الدولية : المطمب الثاني

((OIT في مكافحة اإلتجار بالبشر 
نشئت ىذه المنظمة بموجب معاىدة السالم لعام أُ 

وُيشكِّل دستورىا الجزء الثالث عشر من  4242
ثم أصبحت , معاىدة فرساي كمنظمة مستقمة بذاتيا

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب إتفاقية 
الوصل التي تم  إبراميا بين منظمة العمل الدولية 

سنة  والمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي وذلك
4212
(93)  . 

تشّكل عمالة األطفال أحد أخطر أوجو جرائم 
اإلّتجار بالبشر، وتشير إحصائيات منظمة العمل 

مميون طفل في العالم  310الدولية إلى وجود حوالي 
عاما يعممون في ظل ( 41و1)تتراوح أعمارىم بين 

يعمل الطفل ظروف خطيرة وفي أعمال شاقة، حيث 
عة يوميا في مزارع المطاط سا 49ماليزيا حوالي في 

وفي تنزانيا يعمل األطفال في مجال البناء وفي 
الفمبين يعممون في صيد األسماك وىي مينة محفوفة 

من ىنا لم تّدخر  منظمة العمل  (91)بالمخاطر
 الدولية جيدا في محاولة القضاء عمى ىذه الظاىرة،

واحد من أربعة كر إلغاء عمالة األطفال ااعتب فمقد تم
وتم في البداية  .العمل الدولية داف رئيسية لمنظمةأى

بشأن الحد األدنى لمسن  4242اتفاقية  اعتماد
لمؤتمر  أول دورةفي ( 1تفاقية رقم اإل( )الصناعة)

 .العمل الدولي
مراحل في إطار الجيود  ةثالثويمكن تمييز 

منظمة في إطار األطفال  المبذولة إللغاء عمل
 ذ عاماستمرت منولى ألامرحمة فال العمل الدولية

سعت منظمة العمل وفييا ، 4293لغاية عام  4242
األنظمة والممارسات المتعمقة  التأثير في إلىالدولية 

بصورة  المنظمة بعمل األطفال في الدول أعضاء
تفاقيات الدولية اإللك بغية تبني ذ، و رئيسية

الحد األدنى لسن بال سيما  والتوصيات المتعمقة
عام  والمرحمة الثانية بدأت بعد مل،العالقبول في 

عندما قدم المدير  ،4223وخاصة منذ عام  4292
لمنظمة العمل الدولية تقريره إلى مؤتمر العمل  العام

زت ورك    "عمالة األطفال"الدولي تحت عنوان 
 حمالت التوعية عمى فييا منظمة العمل الدولية

عمى الرأي العام ونشر المعمومات عن والتأثير 
وبدأت المرحمة الثالثة في ، كال عمل األطفالأش

نت المساعدة بداية سنوات التسعينات أين تضمّ 
محكومات وال سيما من خالل التقنية المباشرة ل

  .(91)لممموسةاالبحوث 

وال شك أّن أىم ما قامت بو المنظمة من جيود 
 :في مجال مكافحة عمالة األطفال يشمل

 إبرام إتفاقيات الحد األدنى لسن العمل: الفرع األول
كان القضاء عمى عمل األطفال من أبرز 
األىداف التي سعت منظمة العمل الدولية لتحقيقيا 

، ومن األدوات الرئيسية التي 4242منذ نشأتيا عام 
اعتمدتيا المنظمة بمرور الزمن لتحقيق ىذا اليدف 
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مفيوم الحد األدنى  اعتماد ومراقبة معايير عمل ُتحّدد
لسن العمل أو اإلستخدام، وقد كان ذلك من خالل 
إصدار المنظمة لمعديد من اإلتفاقيات التي تعالج 
شؤون العمل المختمفة منيا اإلتفاقيات الثمانية التي 
تمثل المعايير األساسية لحقوق اإلنسان في العمل، 

بشأن  4293لسنة  432كان آخرىا اإلتفاقيتين رقم 
 423األدنى لسن اإلستخدام و اإلتفاقية رقم  الحدّ 

. (91)بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال 4222لسنة 
 .سنعّرج باختصار عمى اإلتفاقيتين

939إتفاقية العمل الدولية رقم : أوال
(99)  

تيدف ىذه اإلتفاقية عمى المدى البعيد إلى 
، حيث (92)القضاء الكامل عمى عمل األطفال

العمل ىو سن إتمام التعميم  وضعت حدًّا أدنى لسن
الذي اعتبرت أّنو ال يجوز أن يقّل عن اإللزامي و 

الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل األطفال حتى سن 
الثامنة عشرة في األعمال التي ُيحتمل أن ُتعّرض 
لمخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب 

و أوجبت  (92)طبيعتيا أو الظروف التي ُتؤد ى فييا
الدول المصادقة أن تتعّيد باتباع سياسة وطنية  عمى

ترمي لمقضاء فعميا عمى عمل األطفال و أسباب 
 .عمالة األطفال

990إتفاقية العمل الدولية رقم : ثانيا
(92) 

، 432جاءت ىذه اإلتفاقية مكّممة لإلتفاقية رقم 
عمى أسوأ أشكال  وذلك لمحّث عمى ضرورة القضاء

لمقضاء التام و الكمي عمى عمل األطفال أوال تمييدًا 
، وقد أّكدت ىذه (24)كل أشكال عمل األطفال

عادة  اإلتفاقية عمى أىمية التعميم األساسي المجاني وا 
تأىيل األطفال العاممين و دمجيم إجتماعيا، مع 
العناية بحاجات أسرىم، كما أّكدت بأن  الفقر ىو 
السبب الرئيسي لعمل األطفال وأّن الحّل يكمن في 

زيز النمو اإلقتصادي لمدول، وحّددت عددا من تع
األعمال اعتبرتيا أسوأ األعمال التي يؤّدييا الطفل 

العمل القسري بكافة أشكالو وأنواعو و  وىي الرِّق
واستخدام األطفال في النِّزاعات المسّمحة واستخداميم 
وعرضيم ألغراض الّدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية 

زاولة أنشطة غير واستخداميم أو عرضيم لم
، كما دعت الدول إلى (23)مشروعة كالمخدرات

التشاور مع المنظمات المينية إلى وضع قائمة ليذه 
وكذا النص في  (23)األعمال و مراجعتيا بشكل دوري

قوانينيا الداخمية عمى عقوبات جزائية بحق المخالفين 
 .ألحكام االتفاقية

اء عمى توفير اإلعانة لمدول لمقض: الفرع الثاني
 عمالة األطفال

من خالل حّثيا  -تسعى منظمة العمل الدولية 
الدول عمى ضرورة اإللتزام بالمعايير الدولية لمعمل 

لمقضاء  -والُموّضحة في اإلتفاقيات سالفة الذكر
عمى استغالل األطفال في األعمال الشاقة التي 
تؤدي في كثير من األحيان إلصابتيم بأمراض 

يم، خصوًصا األعمال في مجال مزمنة تنتيي بوفات
بالمائة من  10الزراعة، حيث قّدرت المنظمة أّن 

عمالة األطفال في العالم ىي في مجال الزراعة، 
القطن  الكاكاو في غرب إفريقيا إلى حقول فمن مزارع

يتم القضاء عمى أحالم الطفولة  (21)في أوزباكستان
دنى وُيستغل األطفال أّيما استغالل دونما مراعاة أل

حقوقيم المكفولة في اإلتفاقيات والمواثيق الدولية، 
ولعّل من أىم التدابير التي اّتخذتيا المنظمة توفير 
المناخ الاّلزم لمدول التي تعاني الفقر والحروب من 
خالل مساعدتيا في تنمية اقتصادىا، وذلك ألّن 
الفقر يعتبر من بين أىم أسباب المجوء إلى عمالة 

ذا إعانة الدول عمى إصالح ، وك(21)األطفال
منظومتيا التربوية سواء من خالل توفير مجانية 
التعميم عمى جميع المستويات أو من خالل مكافحة 

 .مشاكل التسّرب المدرسي
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إنشاء البرنامج العالمي إيباك : الفرع الثالث
(IPEC) لمقضاء عمى عمالة األطفال 

قّدمت حكومة ألمانيا مساىمة  4220في سنة 
إلنشاء برنامج فني غير مسبوق لمنظمة العمل  كبيرة

الدولية بشأن عمالة األطفال، وقد ساىمت ىذه 
الخطوة فضاًل عن القرار الرامي إلى اعتماد عمل 
األطفال كقضية مشتركة بين جميع األقسام في سنة 

في وضع حجر األساس إلطالق حممة  4223
جديدة وفّعالة عمى المدى الطويل ضّد عمل األطفال 

البرنامج من جانب المنظمة، وبالفعل تّم تأسيس 
لمقضاء عمى عمالة األطفال  (IPEC)العالمي إيباك 

قد بمغت ميزانيتو السنوية لمتعاون التقني لعام و 
مميون دوالر، لذا فيو أكبر  14حوالي  3002

بمدا، وقد  22برنامج من نوعو في العالم يعمل في 
يث ضّم زاد عدد المشتركين فيو بشكل كبير ح

باإلضافة إلى الدول منظمات أرباب العمل، العمال، 
ممثمي قطاع الحكومات، مختمف الوكاالت، 
البرلمانيين، منظمات المجتمع المدني، المنظمات 
غير الحكومية، شركات القطاع الخاص، مختمف 
وسائل اإلعالم والجامعات باإلضافة إلى األطفال 

 .(21)وذوييم
نامج ىو القضاء ىدف البر  الرغم من أن  ب

وضع أّنو قد  إالّ التدريجي عمى عمل األطفال، 
أسوأ أشكال عمل األطفال حسب  استيدافوأولوية 

 :شامالً  423تفاقية رقم التعريف الوارد في اإل
كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيية مثل  -

 .تجار بيماإل بيع األطفال و
و لقنانة والعمل القسري أاين و عبودية الد   -

اإلجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري 
 .لألطفال الستخداميم في الصراعات المسمحة

 مضييعر تأو  مأو تشغيمي األطفال استخدام -
نتاج أعمال إباحية أو أداء  لممارسة الدعارة، وا 

 .عروض إباحية
 مضييعر تأو  مأو تشغيمي األطفال استخدام -

إلنتاج المخدرات ألنشطة غير مشروعة، وال سيما 
تجار بيا عمى النحو المحدد في المعاىدات واإل

  .الدولية ذات الصمة
ل التي بحكم طبيعتيا أو الظروف التي اعماأل -

أن تضر بصحة أو سالمة أو أخالق  يمكنتتم فييا 
     .(29)األطفال

وفي مجال اإلتجار يساعد البرنامج الحكومات 
دولة عمى  30والشركاء اإلجتماعيين في أكثر من 

تقييم ىذه المشكمة وبمورة اإلستجابات الضرورية من 
نفاذ  خالل الحماية عمى نطاق واسع والوقاية وا 
القوانين والتشريعات ودعم الضحايا، حيث برز أثر 
اليجرة عمى عمل األطفال وارتباط ذلك باإلتجار، 
ففي كل سنة يتم إكراه أكثر من مميون طفل عمى 

اإلتجار بيم و بيعيم ألغراض الّدعارة، فضاًل عن 
، (22)جنسية أو الستخداميم إلنتاج األعمال اإلباحية

وقد وضع البرنامج الدولي لمقضاء عمى عمل 
األطفال نماذج لمتدخالت الّرامية إلى الوقاية من 
اإلستغالل الجنسي ألغراض تجارية وسحب األطفال 

  .من ىذه األعمال في بمدان كثيرة مثل ألبانيا والبيرو
وفي مجال إشراك األطفال في النزاعات 

عمى  3003عمل البرنامج منذ عام  (22)المسّمحة
تطوير التعميم وأنشطة التدريب عمى الميارات في 
إفريقيا الوسطى وكولومبيا و الفيميبين و سيريالنكا 
من أجل سحب الجنود األطفال و إعادة إدماجيم 

 3040ع البرنامج عام ضَ وَ والوقاية من التجنيد، 
منظمة العمل الدولية ومركز التجارة باإلشتراك مع 
عمى أسوأ أشكال عمل األطفال في  الدولية كتيبا

النزاع كما قام في نفس  حاالت النزاع وما بعد
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تنظيم اجتماع في تورينو لتبادل المعرفة بين اإلطار ب
 .(20)األطفال مكافحة عمل العاممين في مجال

و الدراسات المتعمقة  إجراء البحوث: الفرع الرابع
 بعمالة األطفال

تقوم منظمة العمل الدولية بإجراء البحوث 
والدراسات مع مختمف المنظمات الدولية وكذا الدول 
بيدف تكوين ىذه المنظمات، المؤسسات والدول في 
مجال مكافحة عمالة األطفال أو مساعدتيا عمى 
تدريب موظفييا عمى كيفية إحترام المعايير الدولية 

، حيث دعت المنظمة إلى تحالف (24)لمعمل
لمؤسسات األعمال لمكافحة العمل القسري، وقد 

أدوات إرشادية لمموظفين  3002نشرت في العام 
أعقبت تنظيم سمسمة من حمقات العمل الموجية لقادة 

 .(23)مجتمع األعمال في شتى أنحاء العالم
وعمى الّصعيد الوطني، قامت منظمة العمل 

ة مبادرات مع منظمات أرباب العمل أو الدولية بعد
غرف التجارة في بمدان تشمل األردن و البرازيل 
وروسيا والصين وفيتنام، كما قّدمت الّدعم لإلتحادات 
النقابية العالمية والوطنية كي تشارك بنشاط في منع 
ممارسات العمل القسري وتحديدىا وكذا ممارسات 

مة عمى العديد ، كما عّمقت المنظ(23)اإلتجار بالبشر
من مشاريع القوانين المتعمقة باليجرة، بما في ذلك 
األحكام التي تتعّمق باإلتجار، في بمدان تشمل عمى 

ألبانيا، أوكرانيا، سوريا جميورية : سبيل المثال
مولدوفا، لبنان، جزر المالديف، موريتانيا والواليات 

 .(21)المتحدة األمريكية
يف في مكافحة اليونيسجيود : المطمب الثالث
 اإلتجار بالبشر

بين الوكاالت لطالما تم  اعتبار اليونيسيف من 
ا تمعب دورً التي  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة،

حيث كان ليا مشاكل األطفال، ب ا فيما يتعمقرئيسيً 
وذلك نظرًا  ،اتفاقية حقوق الطفلباٌع كبير في إبرام 

عينات في التس خالل اً نشط اً دور  كانت تمعبلكونيا 
دعم و  ستغالل الجنسي لألطفالاإلجرائم  حظر

لمبادرات البحثية التي ا ، وشمل الدعمتياكافحم
مكتب العمل و   تنفذىا المنظمات غير الحكومية
وتسمم اليونيسيف  الدولي ومنظمة العمل الدولية،

بين استغالل األطفال ألغراض جنسية  رابطالب
ء األطفال بغا ، كما يشكلمكافحة عمالة األطفالو 

وفقا من بين أسوأ أشكال عمل األطفال واحدًا اآلن 
تفاقية منظمة العمل الدولية، التي اعتمدت في ال

4222 جوان
، وحينما نود ذكر بعض جيود (21)

اليونيسيف في مكافحة اإلتجار باألطفال نتناوليا في 
 :الفروع الثالثة اآلتية

من تقديم الخدمات لألطفال الناجين  :الفرع األول
 اإلتجار

تطمب حماية األطفال من اإلتجار تحديد ىوية ت
الضحايا بشكل سريع ووضعيم في بيئة آمنة 
مدادىم بالخدمات االجتماعية والرعاية الصحية  وا 

عادة إدماجيم في والد   عم النفسي واالجتماعي وا 
 ،ذلك في مصمحتيم ت أن  األسر والمجتمعات، إذا ثبُ 

 ًً دعم تدريب ف من خالل يساعد اليونيسوُت
المتخصصين العاممين مع األطفال بما في ذلك 

جتماعيين والعاممين الصحيين وأفراد األخصائيين اإل
الشرطة وموظفي الحدود لمتعامل بفاعمية مع 

 فاليونيسيوباإلضافة إلى ذلك، تدعم  ،اإلتجار
الحكومات في وضع معايير لمتعامل مع اإلتجار 

ؤولين وتدريبيم باألطفال مثل تطوير الموظفين المس
تعمل ، كما عمى تقنيات التحقيق المالئمة لألطفال

حسن اليونيسيف عمى تعزيز بيئة تحمي األطفال وتُ 
الخدمات الموفرة  وتشمل ،وتعميميم ورعايتيم تيمصح

تجار بالبشر، لجميع األطفال، بمن فييم ضحايا اإل
المشورة،  آليات اإلحالة، ومراكز اإليواء، وخدمات

والوصاية، والوصول إلى التعميم،  لصحيةوالرعاية ا



 4102جوان   - 83عدد                                          االقتصاد واإلدارة والق انون فيالتواصل  
 

410 

 

 كما توفر اليونيسيف التدريب ،والمشورة القانونية
لممنظمات غير الحكومية المحمية التي تدير مراكز 

تجار بالبشر وخطًا ساخنًا إيواء لمنساء ضحايا اإل
 .(21)لمضحايا

تنظيم المبادرات و المؤتمرات ذات : الفرع الثاني
 ارالعالقة بموضوع اإلتج

ودولة اإلمارات  فوقعت اليونيسي 3001في عام 
العربية المتحدة إتفاقية إلعادة األطفال المشاركين 
في سباقات اليجن التي تُقام في اإلمارات إلى 
أوطانيم، حيث كان الكثير من ىؤالء األطفال 

 .(29)ضحايا لإلتجار
نظمت اليونيسيف أول ندوة  3001وفي عام 

طفال في الدول العربية، حول مكافحة اإلتجار باأل
المممكة العربية : دول عربية شممت  2شاركت فييا 

 ةالسعودية، البحرين، مصر، اإلمارات العربي
 . (22)المتحدة، األردن، الكويت، لبنان، قطر واليمن

 الثالث العالمي المؤتمر ُعقد 3002 نوفمبر في
 الذي واليافعين، لألطفال الجنسي االستغالل لمكافحة

 البرازيل حكومة مع باالشتراك اليونيسيف متونظ  
 السياحة في األطفال بغاء اءينإل الدولية والمنظمة
 وفي البغاء في األطفال الستغالل حدٍ  ووضع اآلسيوية

 جنسية ألغراض ميب و اإلتجار اإلباحية المواد إنتاج

 حقوق التفاقية الحكومية غير المنظمات وفريق

 لإلستغالل الجديدة بعاداأل المؤتمر واستعرض الطفل،

االتجار  ذلك في بما التجارية، لألغراض الجنسي
 لممتابعة أساساً  لممؤتمر الختامية الوثيقة وتتيح بالبشر،

 .باألطفال اإلتجار تشمل مجاالت في
 ُجمعت عالمية، بياناتعدة قا اليونيسيف وتدير 
 المتعددة العنقودية اإلستقصائية دراستيا طريق عن

(22)المؤشرات
 عن قياسيا ُيمكن التي القضايا بشأن 

 لمظروف المعيشية اإلستقصائية الدراسات طريق
  الوالدة بتسجيل المتعمقة القضايا ذلك في بما لألسر،

عاقتيم األطفال وعمل ، وتأديبيم وزواجيم وا 
 لميونيسيف التابع لمبحوث إينوشينتي مركز ويستضيف

باألطفال  باإلتجار المتعمقة لمبحوث الشبكي الموقع
(Trafficking Research Hub website

 )(400)
 

 المعارف ونقل البيانات لجمع مكرس موقع وىو

 المتعمقة بالبحوث المتصمة المنيجيات وتطوير

 األخرى المنشورات وتتضمن باألطفال، باإلتجار

 األطفال حقوق حماية بشأن مرجعياً  دليالً  الحديثة

 South)بعنوان  أوروبا وتقريراً  في اإلتجار ضحايا

Asia in Action: Preventing and 

Responding to "Child Trafficking")  
 والتصدي باألطفال اإلتجار منعل العمل آسيا جنوب)

 .(404)(لو
 التوجييية المبادئ ( اليونيسيف أصدرت كما
 (403)(اإلتجار ضحايا األطفال بحماية المتعمقة
 السياسات لوضع مرجعاً  التقني المورد ىذا ويستخَدم

 الحكومات يساعد وىو ،الممارسات واستحداث
 الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات
 األطفال حماية في لمخدمات المقدمة األخرى والجيات
 .اإلتجار ضحايا

 السعي لبناء قدرات الدول  :الفرع الثالث
 بناء في الحكومات دعم عمى اليونيسيف تركز

 تشمل والتي الطفل، لحماية ةالوطني النُظم وتعزيز

 والخدمات واألنظمة والسياسات القوانين مجموعة

 - االجتماعية القطاعات جميع امتداد عمى الالزمة

 األمن الصحة االجتماعية،التعميم، الرعاية وبخاصة

 ىذه أىداف تشمل الوقاية صعيد وعمى القضاء،و 

 اإلقصاء من لمحدّ  وتقويتيا األسر دعم ظمالن  

 والعنف االنفصال مخاطر ومن اعياالجتم

 تدريب أنشطة اليونيسيف تدعم ، كما(403)واالستغالل

 اليجرة وموظفي والشرطة العامين والمّدعين القضاة

 الطفل حقوق مجال في االجتماعيين واألخصائيين
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 صربيا في االتجار ضحايا األطفال حماية وتدابير

 .وأنغوال األسود والجبل
عمميا لمكافحة اإلتجار  وتُنّسق اليونيسيف في

بالبشر مع الكثير من الجيات والوكاالت 
المتخصصة التي ليا نفس اليدف المنشود خصوصا 

وكذا ( IPEC)منظمة العمل الدولية برنامج ايباك 
المنظمات غير الحكومية والدول ومنظمات العمال 
وأرباب العمل والباحثين واألكاديميين وأطراف 

و كذا مع األطفال أنفسيم  المجتمع المدني الفاعمة
، فقد (401)وذلك من خالل المبادرات داخل الدول

سعت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لتوزيع 
وذلك في إطار المبادرة  - (401)العديد من الكتيبات

 (401)(UN.GIFT)العالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر 
موّجيو باألساس لكثير  – التي عقدتيا األمم المتحدة

من فئات المجتمع من أكاديميين و أفراد الشرطة 
والبرلمانيين وصواًل إلى األطفال في حّد ذاتيم 
واليدف الرئيس من ىذه الكتيبات ىو نشر الوعي 
عالم جميع فئات المجتمع الداخمي لمدولة بخطورة  وا 

 مع باالشتراك اليونيسيف، تقوم كما، (409)اإلتجار

 بغاء اءينإل الدولية ةوالمنظم العالمية السياحة منظمة

 قواعد مدونة بدعم اآلسيوية، السياحة في األطفال

 اإلستغالل من األطفال لحماية الدولية السموك

 ييدف مشروع وىو والسياحة، السفر خالل الجنسي

 في السياحة وصناعة الخاص القطاع إشراك إلى

 السياحة في األطفال الستغالل النشطة المكافحة

كما وضعت ، (402)باألطفال واالتجار الجنسية
 دليالً  الدولية العمل منظمةباإلشتراك مع  اليونيسيف

باألطفال  االتجار مكافحة في لممساعدة تدريبياً 
 دليل الدولي البرلماني وباالشتراك مع اإلتحاد

 والذي ُترجم" باألطفال االتجار مكافحة "البرلمانيين

 حول واسع نطاق عمى المشّرعون ويستخدمو

(402)العالم
.  

 :ةـالخاتم
الوكاالت األمم المتحدة بمختمف أجيزتيا و  تقوم

المتخّصصة الّتابعة ليا وكذا مجمس حقوق اإلنسان 
بجيود كبيرة بغية الحّد من جرائم اإلتجار بالبشر، 
سواء من خالل التقارير أو المبادرات أو تعزيز وبناء 
القدرات عن طريق تنظيم المؤتمرات والورشات داخل 

تدريب المسؤولين الحكوميين مثل رجال ل وكذا الدو 
الشرطة، وتقديم المساندة التقنية في تطوير 
التشريعات والسياسات واإلجراءات لمحاربة اإلتجار 
بالبشر، باإلضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية، 
ولئن كانت ىذه الجيود كبيرة إاّل أّنيا ال ترقى إلى 

ا أخذنا بعين المستوى المطموب، خصوصًا إذا م
اإلعتبار أّن جرائم اإلتجار بالبشر أضحت تنافس 
جريمتي اإلتجار بالمخدرات واألسمحة، بل إّنيا تُدر  
أرباحًا تجاوز أرباح ىاتين الجريمتين في كثير من 
األحيان، باإلضافة لخطورتيا كونيا تجعل من النفس 
البشرية التي كّرمتيا كل الشرائع السماوية سمعة 

 :، لذا وجب إبداء التوصيات التاليةلمتداول
مع جرائم لو تتعامل منظمة األمم المتحدة حّبذا  -

كاعتبارىا  ،اإلتجار بالبشر بمزيد من الحزم والشدة
مثال جريمة دولية ُتخّصص ليا من اإلمكانات 
والدِّراسات ما يجعميا تؤّثر في المجتمع الّدولي، مّما 

رامة اإلنسان يجعل العصابات والدول التي تمتين ك
 .تكّف عن تصّرفاتيا

ضرورة التطوير الدائم والمستمر لمتشريعات  -
والقوانين ذات الصمة بقضايا إنتياك حقوق الطفل 

 .وفي مقدمتيا تجنيده في النزاعات المسمحة
من الضروري عقد ندوات دورية لمراكز البحوث  -

والدراسات في الجامعات لبحث موضوع تجنيد 
بل ودراستيا كأحد  ،زاعات المسمحةاألطفال زمن الن

مظاىر اإلتجار بالبشر ضمن مادة قانون العقوبات 
 .  في كميات القانون و الشرطة
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مكافحة اإلتجار بالبشر ال تكون إاّل من خالل  -
لذا  ،مكافحة مسبباتيا والمتمثمة في الفقر والبطالة

البد من مكافحة ىذه األسباب واستئصاليا من 
 .جذورىا

ن الدولي في مجال مكافحة اإلتجار ز التعاو تعزي -
بالبشر من خالل عقد اتفاقيات ثنائية و جماعية مع 

إذ يصعب مكافحة ىذه الظاىرة  ،كافة دول العالم
 .بدون تعاون دولي نشيط و فّعال

 

 
 :الحىاشي و التهميشات

لعام  (باليرمو)يتاجرون بالبشر، وخاصة النساء واألطفال عّرف بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة األشخاص الذين  – 9
يواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل التيديد أو استخدام القوة أو غيرىا من أساليب اإلكراه، "اإلتجار بالبشر بأنو  3000 تجنيد ونقل وا 

استالم دفعات مالية، أو خدمات، لمحصول عمى موافقة واالختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السمطة أو موقف ضعف، أو إعطاء أو 
 ".الشخص عمى أن يسيطر عميو شخص أخر من أجل استغاللو

، دار مكافحة اإلتجار بالبشر في القانون المصري و التشريعات المقارنة و في ضوء المواثيق واإلتفاقيات الدوليةرامي متولي القاضي،  -0
 . 43، ص 3044األولى،  النيضة العربية ، القاىرة، الطبعة

، دار النيضة اإلتجار بالبشر و بخاصة األطفال من وجية النظر العممية النفسية و اإلجتماعية و القانونيةأميرة محمد بكر البحيري،  - 3
 .21، ص 3044العربية، القاىرة، 

 9  - Mathilde Darley, Le statut de la victime dans la lutte contre la traite des femmes, Revue Critique 

internationale, 2006/1 no 30, p 108. 

، دار الشروق، القاىرة، الطبعة األولى، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماىيتيا ووسائل مكافحتيا دوليا و عربيامحمود شريف البسيوني،  – 8
 .13، ص 3001

6
 01، أنظر في ذلك الجريدة الرسمية رقم 32، 41، 41، 2، 1، 3، 4المواد  ىمع التحفظ عم 33/04/4221صدقت الجزائر عمييا بتاريخ  – 

 .31/04/4221بتاريخ 
 .4292من إتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام  1المادة : أنظر -9
وفقا  4220بر سبتم3و دخمت حيز النفاذ في  4222نوفمبر  30المؤرخ في  99/08اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -9

المؤرخة  24، أنظر الجريدة الرسمية رقم 49، 41، 41، 43لتحفظ عمى المواد مع ا 42/43/4223وقد صدقت عمييا الجزائر في . 12لممادة 
 .43/4223/ 33في 

1
 .4222من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  34المادة  - 

 .4222من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  42المادة  -92
99
 .من البروتوكول الممحق بيا و الخاص بإشراك األطفال في النزاعات المسّمحة 4من إتفاقية حقوق الطفل، كذلك المادة  32المادة  - 
وفقا  4214جويمية  31ودخمت حيز النفاذ في  4212ديسمبر  3يوم ( 1-د)349اعتمدت بموجب قرار الجمعية العام لألمم المتحدة  - 90

 .10، ص 3043، دار النيضة العربية، القاىرة، م اإلتجار بالبشر بين القانون الّدولي و القانون المصريجرائ، مصطفى شحاتة، 31لممادة 
 42دخل حيز النفاذ في  - 3000ماي  31الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  313اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -93

 .3003جانفي 
 41الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  31لتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عتمد وعرض لمتوقيع واا -99

يواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل التيديد أو ": و يعّرف اإلتجار بالبشر في مادتو الثالثة كما يمي 3000نوفمبر تجنيد ونقل وا 
كراه، واالختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السمطة أو موقف ضعف، أو إعطاء أو استالم استخدام القوة أو غيرىا من أساليب اإل

 ".دفعات مالية، أو خدمات، لمحصول عمى موافقة الشخص عمى أن يسيطر عميو شخص أخر من أجل استغاللو
98
 .313، ص 3044مصر، ، دار الكتب القانونية، (دراسة مقارنة)دىام أكرم عمر، جريمة اإلتجار بالبشر،  – 
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الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول منع )الجيود الدولية في مكافحة اإلتجار بالبشر، الجزء األولد محمد يحي مطر و آخرون، .أ -96
والبحوث،  ، مركز الدراساتومعاقبة اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء و األطفال المكّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 .اوما بعدى 319، ص 3040جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 
، ىذه البعثات "خدمات جنسية"، عمى مبعوثييا في ميمات السالم شراء 3001بعد العديد من الفضائح، حظرت األمم المتحدة منذ عام  -99

حاسما في نمو صناعة البغاء واالتجار بالنساء ألغراض الدعارة، وفي  كما ىو الحال في كمبوديا والبوسنة واليرسك وغيرىا، كانت عامال
 القواتوقد اتخذت األمم المتحدة ىذا القرار تأسيًا بالحكومة السويدية التي تحظر عمى  ،"الطمب"محاولة لوقف ذلك  كان الحل الوحيد حظر 

وقد اعتمدت اإلدارة السويدية ىذه السياسة بيدف  ،في الخارج"ات جنسية شراء خدم"العسكرية وأفراد الخدمات اإلنسانية والشرطة والدبموماسيين 
 .الحّد من المواقف التي تكون ميينة بالنسبة لمنساء"

Richard POULIN, Abolitionnistes et réglementaristes : la bataille autour du Protocole contre la traite 

des personnes de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

Revue Tiers Monde, N° 199, juillet-septembre 2009, p675. 

، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، (دراسة مقارنة)إستراتيجية مكافحة جرائم اإلتجار بالبشرأحمد لطفي السيد مرعي،  -99
 .بعدىاوما  1، ص 3002

 .421، المرجع السابق، ص جرائم اإلتجار بالبشر بين القانون الّدولي و القانون المصريمصطفى شحاتة،  -91

 .3003جوان  3في  United Nations Daily Newsنشرة أخبار األمم المتحدة اليومية ،  -02
21 - UN.document, A/63/90, par 20. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/A%2063%2090%20A.pdf 

22 -UN.document, A/63/90, par 21.   

23-Bureau international des droits des enfants, Les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle 

des enfants, Rapport Global, p27. Sur ce site: 

http://www.ibcr.org/editor/assets/thematic_report/4/2000_global_report_sec_fr.pdf   

24-Commission des droits de l'homme, Exposé écrit de la Société antiesclavagiste internationale, 

organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial, Cinquante-sixième session, 

E/CN.4/2000/NGO/35,  4 er février 2000, p2. Sur ce site: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/3feec4283590d507802568b1003667aa/$FILE/G0010517.p

df   

25-Bureau international des droits des enfants, Les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle 

des enfants, op.cit, p27. 

 .423، ص ، المرجع السابققانون المجتمع الدولي المعاصر، تونسي بن عامر. د -06
 مكافحة االتجار في المبذولة الجيود من وغيرىا المتحدة األمم جيود تنسيق تعزيزمشروع القرار المقدم من ممثل بيالروس بعنوان  -09

 . 3الفقرة  E/2008/l31الوثيقة رقم ،  باألشخاص
28-Bureau international des droits des enfants, Les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle 

des enfants, op.cit, p 27.  

 ،3001ماي  2يخ الصادر بتار ( L/60/A.12)و بأغمبية ُمطمقة، القرار  3001مارس 41تبن ت الجمعية العامة لألمم المت حدة في  -01
.  دول عن الت صويت 3دول و امتناع  1دولة من أعضاء األمم المتحدة ومعارضة  490والقاضي بإنشاء مجمس حقوق اإلنسان بموافقة 

 www.aidh.org: ، مستخرج إنترنت عمى الموقع تأسيس مجمس حقوق اإلنسان، بطاىر بوجالل

 .المصدر السابقتأسيس مجمس حقوق اإلنسان، ، طاىر بوجاللب -32
 .، نفس المصدربطاىر بوجالل -39
األشكال الثالثة  ذهاعتبرت ى، و في العمل األطفالى استغالل لقضاء عمعمى امعمل ل ابرنامج سابقا قد اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان كانت -30

 تجاراإل بغاء األطفال، و•  ./ مةبيع األطفال والممارسات المماث•   :تحظر الرقالتي  جرائم دولية تنتيك المعايير الدوليةك من عمالة األطفال
توظيف األطفال دون السن القانونية في األعمال  •./ األطفال ألغراض غير أخالقيةب تجار الدولياإل باألطفال ألغراض المواد اإلباحية و

 .المنزلية الوضيعة
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David Weissbrodt et la Société anti-esclavagiste internationale, Abolir l’esclavage et ses formes 

contemporaines, op.cit, par 130. 

 .31الفقرة ( A/65/209) :الوثيقة -33
34-UN.doc,A/HRC/10/64.par,73. 

35-ECPAT International, Renforcer les lois contre l’exploitation sexuelle des enfants, (Guide pratique), 
3002, p24. Sur ce site: http://www.ecpat.net/ei/Publications/Legal_Reform/Legal_Instrument_Fr_Final.pdf   

36-UN.doc. A/HRC/10/64, par 74. 

المؤرخ  0229/992المقرر األول معني باإلتجار باألشخاص و بخاصة النساء و األطفال تم تعيينو بموجب قرار لجنة حقوق اإلنسان  -39
ني الخاص ببيع األطفال و استغالليم في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية فُعيِّن بموجب قرار لجنة أما المقرر الثا ،3009سبتمبر  32في 

 .4220مارس  9المؤرخ في  69/9112حقوق اإلنسان 
38-UN.doc. A/HRC/14/16.  
39-David Weissbrodt et la Société anti-esclavagiste internationale, Abolir l’esclavage et ses formes 

contemporaines, op.cit, par 40. 

40-Documents officiels de l’Assemblée générale A/63/90  ، A/63/99 ،A/63/215 ،E/CN.6/2007/2. 

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان حول آخر المستجدات عمى صعيد األمم المتحدة فيما يتعمق بمكافحة اإلتجار  -99
 :موقع األمم المتحدة التالي    A/HRC/10/64ر ، رقم الوثيقة بالبش

http://www.un.org/ar/events/slaveryabolitionday/docs.shtml                   
42-UN. Document A/63/90 3/07/2008. 

األطفال و التي تضمنت العديد من بشأن العنف ضد  3001يمكن الحديث ىنا عن تمك الدراسة المقدمة من طرف األمين العام عام  -93
ء كشكل من ، أين جرى تناول اإلتجار بالنسامقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذا الدراسة المتعلالتوصيات المتعمقة باإلتجار باألطفا

  www.violencestudy.org: ، أنظر الموقع أشكال العنف ضد المرأة
بافتتاح صندوق األمم المتحدة  شر يشاركان األمين العام لألمم المتحدة في االحتفالدمي مور وأشتون كات، بيان صحفي: أنظر -99

 : عمى موقع األمم المتحدة التالي، لضحايا االتجار بالبشر اإلستئماني
 http://www.unis.unvienna.org/unis/ar/pressrels/2010/uniscp630.html 

، 3/1/3043، لمستوى في األمم المتحدة تبحث سبل مكافحة االتجار بالبشر وحماية الضحايافعالية رفيعة امركز أنباء األمم المتحدة،  -98
  http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?NewsID=16415: موقع األمم المتحدة التالي

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، إتفاقية: تشمل ىذه اإلتفاقيات عمى سبيل المثال -96
 .، باإلضافة إلى إتفاقيات مكافحة المخدرات  كذا اإلرىاب3000الوطنية لعام 

: رقملمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، وثيقة األمم المتحدة المستجدة  3044-3002استراتيجية الفترة : أنظر -99
1/3009/41-CN/E  :41/3009/9-CN/E  

وضع مكتب األمم المتحدة ىذا القانون وأصدره استجابة إلى طمب الجمعية العامة إلى األمين العام بالعمل عمى تعزيز جيود الدول  -99
ت الممحقة األعضاء و تقديم المساعدة إلييا سعيا إلى انضماميا إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكوال
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 ك قواعد القانون الدولي اإلنسانيانتهافي حاالت مجمس األمن  تدخل
 بن جميل عزيزة 

 كمية الحقوق والعموم السياسية
عنابة-جامعة باجي مختار   

 
 ممخص

عمى أساس تكييفو لوجود حالة تيديد لمسمـ تـ الدولي اإلنساني، يقواعد القانوف إف تدخؿ مجمس األمف في حاالت انتياؾ 
مفصؿ السابع ل ذ استناداتخت ، إنمااتنتياكع مثؿ ىذه االو وقفي حاؿ  تخذىايف القرارات التي فإذلؾ وعمى . يفالدوليواألمف 

 .أو إعادتيما إلى نصابيما الدولييفتيدؼ إلى حفظ السمـ واألمف فيي  مف الميثاؽ، وليس عمال بالقانوف الدولي اإلنساني،
القانوف الدولي اإلنساني  قواعد انتياؾتدخمو في حاالت  عندييا مجمس األمف إل تطرؽ إلى األسس التي يستندلذا وجب ال

لى التدابير المتخذة (المبحث األوؿ)  (.المبحث الثاني)ة المسؤوليف عنيا تابعاالنتياكات وم ىذه لوقؼ، وا 
 

.القانون الدولي اإلنساني ،انتهاكات ،مجمس األمن; لمفاتيحالكممات ا  
 

 
Résumé  

Le Conseil de sécurité intervient lorsque les règles du droit international humanitaire sont 

violées et quand ces violations sont qualifiées de menaces contre la paix et la sécurité 

internationales. Cela explique pourquoi  ses décisions sont prises en vertu du  chapitre VII de 

la Charte des Nations Unies, et non pas en conformité avec le droit international humanitaire 

car leur objectif consiste à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité dans le monde. Nous 

traitons dans cet article les bases suivant lesquelles le Conseil de sécurité  intervient en cas 

de violation des règles du droit international humanitaire (Section I), et les mesures prises 

pour mettre fin à ces violations et poursuivre les coupables (Section II). 

 

Mots clés: Conseil de sécurité, violations, droit international humanitaire. 
 

 

 

Abstract 
The intervention of the Security Council when the rules of international humanitarian law are 

violated is based on whether those cases present a threat against international peace and 

security or not . Therefore, the Council's decisions are taken on the basis of Chapter VII of 

the United Nations Charter, and not in accordance with the international humanitarian law 

since they aim at either keeping or restoring international peace or security.   

  In section I, we deal with the bases on which the Security Council intervenes when  the rules 

of international humanitarian law are violated; while section II is about the measures taken 

to put an end to these violations and to  pursuit the guilty parts. 

 
Keywords: Security council, violations/ international humanitarian law. 
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  ;ةــــــالمقدم
إف اتساع دور مجمس األمف الدولي إلى ضماف 

وف الدولي اإلنساني لـ يكف محض احتراـ قواعد القان
بؿ تزامف مع أحداث دولية عديدة، ارتبطت  ،صدفة

بانييار النظاـ الدولي الذي كاف قائما قبؿ سنوات 
إذ أصبحت السمة المميزة لعالـ ما بعد . التسعينات
خاصة  اردة ىي انتشار النزاعات المسمحةالحرب الب

ترتب عنيا مف انتياكات ما و غير الدولية منيا، 
الدولي اإلنساني، واسعة لحقوؽ اإلنساف والقانوف 

أف حاالت عديدة منيا اعتبرت مف أسباب  يثح
 .تيديد السمـ واألمف الدولييف

إف حماية قواعد القانوف الدولي اإلنساني تساىـ 
في حفظ النظاـ العاـ الدولي، ولذلؾ أصبح ضمانيا 
مسألة ذات عالقة وطيدة بمياـ مجمس األمف، الذي 

األساسية أقحميا في أدواره وربطيا بمسؤوليتو 
وما تدخؿ  .المتمثمة في حفظ السمـ واألمف الدولييف

المجمس في قضايا عديدة منذ التسعينات، والذي تـ 
باالستناد إلى أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ، 

حيث أقاـ مجمس األمف . لخير دليؿ عمى ذلؾ
العالقة بيف ضرورة تنفيذ واحتراـ قواعد القانوف 

وحفظ السمـ واألمف  الدولي اإلنساني مف جية،
 .الدولييف مف جية أخرى

 :التالية ةبناءا عمى ما تقدـ يمكننا طرح اإلشكالي
عند مجمس األمف  ليياإد ستني يتالي األسس ى ما* 

انتياؾ قواعد القانوف الدولي تدخمو في حاالت 
اتخاذىا  وفيما تتمثؿ التدابير التي يمكنو اإلنساني؟ 

  المسؤوليف عنيا؟ ة تابعنتياكات وماالىذه لوقؼ 
  :سنتطرؽ في مبحثيف إلى ةإجابة عمى ىذه اإلشكالي

في مجمس األمف  أسس تدخؿ ;المبحث األول
 .القانوف الدولي اإلنسانيانتياؾ قواعد حاالت 

التدابير التي يتخذىا مجمس األمف ; المبحث الثاني
 اإلنسانيالقانوف الدولي انتياكات قواعد لوقؼ 

      .عنيا ة المسؤوليفتابعمو 
 

في مجمس األمن أسس تدخل  ;المبحث األول
  .حاالت انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني

إذا كاف عيد عصبة األمـ قد أعطى لكؿ دولة 
عضو الحؽ في تكييؼ الوقائع، فإف ميثاؽ األمـ 

ألمف القياـ بيذه الميمة المتحدة أوكؿ لمجمس ا
أف ذلؾ التي ثار حوليا جدؿ فقيي كبير،  الخطيرة

الميثاؽ لـ يضع ضابطا لألعماؿ التي يمكف أف تعد 
تيديدا لمسمـ أو إخالال بو أو عمال مف أعماؿ 

 . (1)العدواف
تمثؿ عممية تكييؼ أو توصيؼ األوضاع أو إذ 

النزاعات المعروضة عمى مجمس األمف الدولي بأحد 
عمال "الميثاؽ  مف 39األوصاؼ المدرجة في المادة 

 ، غايتو السماح لممجمس باستخداـ سمطاتو"تحضيريا
مف ميثاؽ األمـ  42و 41المقررة بمقتضى المادتيف 

   .(2)المتحدة
تؤدي ف عممية التكييؼ ىي عممية قانونية، أي أ

 .إلى البدء في تطبيؽ أحكاـ نظاـ األمف الجماعي
إال أنو كثيرا ما تتغمب االعتبارات السياسية عمى 

الحالة  االعتبارات القانونية في تحديد طبيعة
بوصفيا تيدد السمـ  المعروضة عمى مجمس األمف

الدولي، وذلؾ وفقا لرؤية وتفسير المجمس وحسب 
دوف اعتماد قاعدة أو معيار مف  ،التطورات الدولية

ىو ما سيتـ التفصيؿ فيو مف خالؿ و  .(3)واضح
 :مطمبيف

السمـ واألمف توسيع مفيـو تيديد ; المطمب األول
لتدخؿ مجمس األمف في حاالت كأساس  الدولييف

 .انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني
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األسس القانونية لتدخؿ مجمس ; المطمب الثاني
األمف في حاالت انتياؾ قواعد القانوف الدولي 

   .اإلنساني
هوم تهديد السمم واألمن توسيع مف; المطمب األول

مجمس األمن في حاالت لتدخل كأساس  الدوليين
 .انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني

إف فكرة تيديد السمـ واألمف الدولييف ىي التي 
أتاحت لمجمس األمف إمكانية التوسع في تفسير فكرة 

فقد جعؿ مجمس األمف . السمـ واألمف الدولييف ذاتيا
الدولية  الخروقات الجسيمة لاللتزامات مف

والجسيمة لحقوؽ اإلنساف كاالنتياكات الواسعة 
اإلبادة الجماعية والفصؿ مف قبيؿ  األساسية
أساسا ... ، اإلرىاب واألزمات اإلنسانيةالعنصري

 . (4) صالحا لتيديد السمـ واألمف الدولييف
ف المفيـو التقميدي لفكرة تيديد السمـ ذلؾ أ

حدث تواألمف الدولييف، كاف مرتبطا بالحاالت التي 
مصحوبة باالستعماؿ غير المشروع فييا تصرفات 

لمقوة، أما األزمات اإلنسانية فقد كانت بعيدة عف 
لييف، ولقد كانت تجربة مجاؿ تيديد السمـ واألمف الدو 

لمشاكؿ اإلنسانية إدخاؿ اخطوة في اتجاه  وؿالعراؽ أ
لـ  إذ .(5)في مجاؿ تيديد السمـ واألمف الدولييف

يعترؼ أعضاء مجمس األمف وال الجمعية العامة 
لألمـ المتحدة بالعالقة بيف انتياؾ حقوؽ اإلنساف 
وتيديد السمـ واألمف الدولييف إال بعد نياية الحرب 

 .(6)الباردة
 :إلىفي فرعيف  سنتطرؽتوضيحا لما تقدـ، 

بياف قمة مجمس األمف لسنة توسيع ; الفرع األول
 .مـ واألمف الدولييفسمفيـو تيديد الل 1992

انعكاسات بياف قمة مجمس األمف ; الفرع الثاني
لميداف عمى ممارسة المجمس في ا 1992لسنة 
 .ياإلنسان

توسيع بيان قمة مجمس األمن لسنة ; الفرع األول
 .هوم تهديد السمم واألمن الدوليينلمف 3::2
مصادر تيديد السمـ واألمف الدولييف ال  إف

تنحصر في أوضاع دولية أو عابرة لحدود الدوؿ 
بسموؾ الدولة ذاتيا فوؽ  فقط، فقد تكوف متعمقة

ىذا ما أكده . وفي مواجية المتواجديف فوقو إقميميا
 31بياف قمة مجمس األمف الدولي الصادر في 

التي  3046 رقـ ، في ختاـ الجمسة1992جانفي 
عقدت عمى مستوى رؤساء الدوؿ والحكومات ألوؿ 

مسؤولية مجمس األمف " :بػ مرة، بشأف البند المعنوف
 . (7) "في صوف السمـ واألمف الدولييف

البياف في إحدى فقراتو، إلى أف غياب ىذا أشار 
الحروب والنزاعات العسكرية بيف الدوؿ ال يعني 

مؤكدا عمى أف  ،دوليالسالـ البالضرورة استتباب 
األوضاع االقتصادية : المصادر غير العسكرية مثؿ

أصبحت ، المتأزمة واإلنسانية واالجتماعية والبيئية
وىو ما  ،ديا فعميا لمسمـ واألمف الدولييفتشكؿ تح

تفسير في توسع ييشير إلى أف مجمس األمف قد بدأ 
. لسمـ واألمف الدولييفا تيديد مف شأنياالعوامؿ التي 

عبر المنظور جاء الموسع، فإف ىذا التفسير  ولكف
الذي يستدعي تنازؿ الدوؿ عف  الغربي-األمريكي

لصالح االستقرار الدولي  ،جزء مف إرادتيا وسيادتيا
، عمى أساس أف كؿ الدوؿ األخرى تكوف العاـ
 .ميددة

 1992لقد أرسى بياف قمة مجمس األمف لسنة 
الخطوط العريضة لمبادئ عامة، تتماشى مع 
التصور والمعيار األمريكي لمفيـو نظاـ عالمي 
جديد، يتيح لمواليات المتحدة األمريكية رسـ معالـ 

ولعؿ أىـ ىذه المبادئ الوارد ذكرىا . السياسة الدولية
أف مفيـو السيادة الوطنية وعدـ : في ىذا البياف

التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األعضاء، كما 
ـ تعد لمنظمة، لىو منصوص عميو في ميثاؽ ا
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وعميو فإف التدخؿ  ،مفاىيـ تواكب العصر الحديث
في الشؤوف الداخمية لدولة ما، دوف مراعاة لموضوع 
سيادتيا الوطنية وسالمة إقميميا، يصبح أمرا 
مشروعا بحجة حماية حقوؽ اإلنساف وتقديـ 
، المساعدات اإلنسانية ومكافحة اإلرىاب والمخدرات

  .(8)السمـ واألمف الدولييفماداـ لألمر عالقة بحفظ 

مضموف ىذا البياف عمى  انعكسفإلى أي مدى 
األمف الدولي في المجاؿ  سمجمالميدانية لممارسة ال

 اإلنساني؟
قمة مجمس األمن بيان انعكاسات ; الفرع الثاني

 ي الميدانمجمس فالعمى ممارسة  3::2لسنة 
  .إلنسانيا

تبني التفسير مجمس األمف أكدت قمة بعد أف 
الموسع لمفيـو تيديد السمـ واألمف الدولييف ليشمؿ 

في ىذا التفسير الموسع المياديف اإلنسانية، ترجـ 
ممارسة مجمس األمف باعتباره الجياز الرئيسي 

أي أف . المسؤوؿ عف حفظ السمـ واألمف الدولييف
مفيـو تيديد السمـ  فسيرتوسع مجمس األمف في ت

نت الطريقة الوحيدة التي سمحت واألمف الدولييف، كا
شرعي  الو أف يجعؿ مف حالة أزمة إنسانية دافع

لتصرفو، وعميو فقد أصبح مجمس األمف بعد انتياء 
الحرب الباردة أكثر قدرة عمى تدويؿ األزمات 
الداخمية واإلقميمية والتدخؿ فييا، بحجة أنيا تسببت 

لسمـ واألمف ا تيديد مف شأنيافي أزمات إنسانية 
 . (9)دولييفال

تؤكد األرقاـ اتساع نشاط مجمس األمف إنطالقا 
مف توسيع مفيـو تيديد السمـ واألمف الدولييف، إذ 

بيف سنتي صدر عف المجمس وعمى سبيؿ المثاؿ 
قرار، بينما صدر  300أكثر مف  1995و 1990

قرار مف عاـ  650عنو ضعؼ ذلؾ أي حوالي  
 . (10)1990إلى غاية  عاـ  1945

 

في حفظ يظير اتساع دور مجمس األمف إذ 
إلى المجاؿ اإلنساني، مف السمـ واألمف الدولييف 

خالؿ تدخمو في قضايا عديدة منذ مطمع التسعينات، 
والذي تـ باالستناد إلى أحكاـ الفصؿ السابع مف 

ؼ الوضع في أغمب ىذه الحاالت الميثاؽ، حيث كي  
. ييفأنو ينطوي عمى تيديد لمسمـ واألمف الدولعمى 

أوليا كانت أزمة الخميج الناتجة عف اجتياح العراؽ 
، (12)، ثـ األزمة اليوغوسالفية(11)ألراضي الكويت

كذلؾ الوضع الناتج عف انييار السمطة الشرعية في 
والوضع في ( 14)، ثـ األزمة الرواندية(13)الصوماؿ

مف أحدث قرارات مجمس األمف  ولعؿ ...(15)أنغوال
المتعمقة بتكييؼ الوضع تمؾ في الميداف اإلنساني، 
 .(16)في كؿ مف ليبيا ومالي

مجمس  الييإستند اي ة التاألسس القانوني يفما ى
 ؟  غيرىاو  كؿ ىذه القرارات ذاتخ ماعنداألمف الدولي، 
مجمس دخل لت ةاألسس القانوني; المطمب الثاني

القانون الدولي قواعد انتهاك في حاالت األمن 
   .اإلنساني

قانوني  التزاـيقع عمى مجمس األمف الدولي 
ف أثناء النزاعات المسمحة وأخالقي لحماية المدنيي

يدخؿ ضمف ، وىو التزاـ الدولي والداخمي نوعيياب
واألمف  المسؤولية الرئيسية لو في حفظ السمـ

ويستند . (17))مف الميثاؽ 1فقرة  24لمادة ا (الدولييف
في تكييفو النتياكات قواعد القانوف الدولي المجمس 

قانونية في مواد  عمىبالدرجة األولى اإلنساني، 
أخرى واد قانونية ممى عميثاؽ األمـ المتحدة، وكذلؾ 

 1949لسنة  في اتفاقيات جنيؼ األربعمتضمنة 
وىو ما  .(18)1977وبروتوكولييا اإلضافييف لسنة 

 :إليو في فرعيف سنتطرؽ
 .ستمدة مف الميثاؽالقانونية الم ساألس; الفرع األول

القانونية المتضمنة في  ساألس; الفرع الثاني
 .وبروتوكولييا اإلضافييف األربع اتفاقيات جنيؼ
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ستمدة من القانونية الم ساألس; الفرع األول
 .الميثاق
 7والفقرة  39المادة ضعت ىذه األسس في و 

 .ميثاؽ منظمة األمـ المتحدةمف  2مف المادة 
من الميثاق كأساس لسمطة مجمس  :4المادة  ;أوال

 .األمن في تكييف الحالة المعروضة عميه
مف  39يستند مجمس األمف إلى نص المادة 

، التي تمنحو سمطات واسعة لتقدير (19)الميثاؽ
يرجع . حاالت تيديد السمـ واألمف الدولييف وغيرىا

أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يضع إلى السبب في ذلؾ 
ضابطا أو معيارا لألعماؿ التي تعتبر عند وقوعيا 
ميددة لمسمـ، لكي يسترشد بو المجمس عند ممارستو 

وغيرىا مف مواد  39لممادة الختصاصاتو وفقا 
يبدو جميا أف واضعي و  .لفصؿ السابع مف الميثاؽا

الميثاؽ تعمدوا عدـ تعريؼ تيديد السمـ، وتركوا 
سألة لتقدير مجمس األمف، حتى يتمكف المجمس الم

مف بحث كؿ حالة عمى حدا، وحتى ال يمنعو ىذا 
التعريؼ مف مالحقة التطورات المتتابعة التي تعتري 
الجماعة الدولية، وما يمكف أف تعكسو ىذه التطورات 

تيديد السمـ عمى أي تعريؼ أو معيار يحدد مفيـو 
 . واألمف الدولييف

و قد جرى عمى عدـ أف مجمس األمف نفس بؿ
بشأف تكييؼ ما يعرض عميو  حددةوضع ضوابط م

. (20)مف وقائع، بحيث ينظر في كؿ حالة عمى حدا
سمطة مجمس األمف في التكييؼ ىي سمطة إال أف 

تقديرية لكنيا ليست مطمقة، فيي محاطة بعدد مف 
 .(21)القيود والضوابط

خؿ الطبيعي مف الميثاؽ المد 39تمثؿ المادة 
لوضع الفصؿ السابع مف الميثاؽ موضع التنفيذ، 

 تحدد الحاالت التي يستطيع مجمس األمفأنيا حيث 
استخداـ التدابير المنصوص عمييا في ىذا  بشأنيا،
 فإنووعمى ما يبدو مف أحكاـ الميثاؽ، . الفصؿ

رسميا وجود حالة األمف أف يعمف مجمس يشترط 
تيديد السمـ أو حالة مف الحاالت المنصوص عمييا 

إال أنو لغايات تقرير تدابير القمع،  39في المادة 
مف جية أخرى ليس لزاما عمى المجمس تحديد وذكر 

فقد اتسمت النص الذي يستند إليو في قراراتو، 
توجيات المجمس في ىذا الصدد بالمرونة والسعة، 

 .(22)الشكمية لصالح مقاربة عممية اراتاالعتبتاركا 
مف الميثاؽ كأساس لتدخؿ  7فقرة  2المادة : اثاني

 .مجمس األمف في النزاعات الداخمية
متزايدة، أصبح مجمس األمف الدولي وبوتيرة 

لحقوؽ اإلنساف أثناء  واسعةيكيؼ االنتياكات ال
النزاعات المسمحة خاصة غير الدولية منيا، بأنيا 

ما يبرر وىو  ،لمسمـ واألمف الدولييفكؿ تيديدا تش
المساعدة  الحضور الميداني لألمـ المتحدة مف أجؿ

بؿ أف إجراءات التنفيذ  .في تسوية ىذه النزاعات
بالقوة المتخذة تحت إطار الفصؿ السابع، تصبح 

مف الميثاؽ، والتي  7فقرة  2مبررة بموجب المادة 
ليس في ىذا الميثاؽ ما يسوغ : " تنص عمى أنو

 لألمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشؤوف التي تكوف مف
عمى أف ىذا ... صميـ السمطاف الداخمي لدولة ما

ؿ بتطبيؽ تدابير القمع الواردة في المبدأ ال يخ
 .(23)"الفصؿ السابع

وبالطبع فإنو ليس كؿ نزاع داخمي يؤدي إلى رد 
فعؿ مف جانب مجمس األمف الدولي مف وجية نظر 

اعات الداخمية خارج نز قانونية، فقد اعتبرت بعض ال
 2حدود إمكانية تطبيؽ الشطر األخير مف المادة 

، بالرغـ مف أف ممارسات المجمس أبعد (24) 7فقرة 
 . ما تكوف عف الثبات

وفيما يمي سنستعرض األسس المتضمنة في 
 .اإلضافييف وبروتوكولييااتفاقيات جنيؼ األربع 
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القانونية المتضمنة في  ساألس; الفرع الثاني
 .وبروتوكوليها اإلضافيين األربع اتفاقيات جنيف

اإلضافي األوؿ مف البروتوكوؿ  89المادة تعد 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  61، والمادة 1977لسنة 
، األساس القانوني لتدخؿ عمى التوالي 1949لسنة 

مجمس األمف الدولي في حاؿ انتياؾ قواعد القانوف 
المادة مضموف دقة وذلؾ بالنظر ل. الدولي اإلنساني

، مقارنة مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ 89
كما  ،اتفاقية جنيؼ الرابعة مف 61المادة بمضموف 

 :سيتضح مف خالؿ ما يمي
من البروتوكول اإلضافي األول  :9المادة ; أوال

في  ومبدأ التعاون مع األمم المتحدة 2:88لسنة 
 .قواعد القانون الدولي اإلنساني حالة انتهاك

: أفعمى مف ىذا البروتوكوؿ  89تنص المادة 
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تعمؿ مجتمعة "

الخرؽ الجسيـ لالتفاقيات وىذا  حاالتمنفردة، في أو 
 ، بالتعاوف مع األمـ المتحدة وبما يتالءـالبروتوكوؿ

 ".األمـ المتحدةميثاؽ مع 
إف لـ يكف  أنو مف الصعبيفيـ مف ىذه المادة، 

مستحيال عمى أي دولة أف تحاوؿ جديا ضماف 
احتراـ القانوف الدولي اإلنساني السيما في حاؿ 

، دوف أف يساندىا لقواعده ارتكاب انتياكات جسيمة
-المجتمع الدولي مساندة سياسية، واألمـ المتحدة 

تعد بالفعؿ أىـ ىذه  -خاصة مجمس األمف الدولي
 . (25)الوسائؿ

من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  72ة الماد; ثانيا
كأساس لتدخل مجمس األمن لتوزيع  :2:5

 .في مناطق النزاع اإلنسانيةالمساعدات 
مف اتفاقية جنيؼ  61يما يتعمؽ بالمادة أما ف

الرابعة، فإنيا تقضي بجواز مراقبة توزيع المساعدات 
اإلنسانية لممدنييف في األراضي التي يثور فييا 

المجنة النزاع، سواء مف طرؼ دولة محايدة أو 

الدولية لمصميب األحمر، أو مف طرؼ ىيئة إنسانية 
المتحدة  غير متحيزة، مما يسمح ألحد أجيزة األمـ

ف اوىو مف قبيؿ ما نصت عميو المادت .القياـ بذلؾ
 .1949مف اتفاقية جنيؼ األولى لسنة  10و 9

وباعتبار مسألة تقديـ المساعدات اإلنسانية تعد 
تطبيقا عمميا لمبدأ احتراـ وتطبيؽ القانوف الدولي 
اإلنساني، فقد ذىب مجمس األمف في الكثير مف 

يا مف المساعدات لى أف حرماف الضحاإقراراتو 
، (26)اإلنسانية يشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف

تدابير أو ي أاألمر الذي منحو سمطة اتخاذ 
يراىا مناسبة مف أجؿ تسييؿ عممية إيصاؿ إجراءات 

   . (27)المساعدات اإلنسانيةىذه 
بعد تكييفو لحاالت انتياؾ قواعد القانوف الدولي 

واعتبار أنيا تشكؿ اإلنساني المعروضة عميو، 
 اإلجراءات تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، ما ىي

التي يمكف لمجمس األمف اتخاذىا بناءا  التدابيرو 
 عمى ذلؾ؟

التدابير التي يتخذها مجمس األمن ; المبحث الثاني
لوقف انتهاكات قواعد القانون الدولي اإلنساني 

     .المسؤولين عنها ةتابعوم
مسألة االلتزاـ باحتراـ قواعد القانوف الدولي  إف

اإلنساني، أضحت تتمتع بطبيعة دستورية في ظؿ 
نظاـ األمف الجماعي، الذي أصبحت القيـ اإلنسانية 

حيث . خاذ عدد كبير مف التدابيرفيو سببا الت
أجيزة األمـ المتحدة وعمى رأسيا مجمس  حتصبأ

يس عف األمف الدولي، تيتـ بالنزاعات المسمحة ل
طريؽ المساعدات فحسب، بؿ كذلؾ عف طريؽ 
القرارات التي تتخذىا لمطالبة الدوؿ باحتراـ القانوف 
الدولي اإلنساني، وتفسر ىذه القرارات عمى أنيا 
ممارسة المجمس الختصاصو األساسي المترتب 
  عمى ميثاؽ األمـ المتحدة، أال وىو حفظ السمـ

  .(28)واألمف الدولييف
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توقيع الجزاءات عمى الدولة التي تنتيؾ  ذلؾ أف
حقوؽ اإلنساف مف شأنو تذكيرىا بما يجب عمييا 

معاقبة مرتكبي تمؾ متابعة و ، كما أف مراعاتو
، مف جرائـ دوليةاالنتياكات التي تصؿ إلى مستوى 

تحقيؽ إلى نو أف يؤدي إلى تسوية النزاع ومف ثـ أش
  .(29) حفظ السمـ واألمف الدولييف

سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى وعميو 
 :مطمبيف

التدابير التي يتخذىا مجمس األمف  ;المطمب األول
 .ت قواعد القانوف الدولي اإلنسانيلوقؼ انتياكا

التدابير التي يتخذىا مجمس األمف ; المطمب الثاني
 القانوفة المسؤوليف عف انتياكات قواعد تابعلم

 .الدولي اإلنساني
التدابير التي يتخذها مجمس األمن ; المطمب األول

 .القانون الدولي اإلنسانيقواعد لوقف انتهاكات 
إف مواقؼ مجمس األمف إزاء انتياكات القانوف 

مسمـ واألمف تشكؿ تيديدا ل الدولي اإلنساني التي
الدولييف، تتبايف مف حالة ألخرى بالنظر إلى ظروؼ 

ثمة عدة عوامؿ تساىـ في ف. كؿ حالة عمى حدا
تحديد مدى رد فعؿ مجمس األمف الدولي، إبتداءا مف 

  ...مرورا بمصالح الدوؿ الكبرىجسامة التيديد، 
حيث أف المجمس ال يمكنو اتخاذ أي خطوة في 
مجاؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف، دوف موافقة الدوؿ 
الكبرى وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، أو 

وعميو فإف رد الفعؿ . األقؿ عدـ معارضتيا عمى
، يتدرج مف اإلدانة الشفوية، والتحذير، والوساطة

اإلنسانية، إلى فرض  واإلغاثة عف طريؽ المساعدات
يمكف أف يصؿ رد فعؿ كما قتصادية، العقوبات اإل

 .(30)عسكريةتدابير المجمس إلى حد اتخاذ 
بغية األمف تخذىا مجمس يإف القرارات التي 

ضماف احتراـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ووقؼ 
تيدؼ إلى تحقيؽ اليدؼ تتضمف تدابير انتياكيا، 

حيث . ىو حفظ السمـ واألمف الدولييفأال و األساسي 
تتنوع التدابير المنصوص عمييا في ىذه القرارات إلى 

راحة في الميثاؽ، تدابير منصوص عمييا ص: نوعيف
منصوص عمييا صراحة في  يرغ ستحدثةو تدابير م

مجمس األمف عدة آليات جديدة  أأنش فقد .الميثاؽ
قصد دعـ وفرض احتراـ القانوف الدولي اإلنساني، 

لسمطتو بموجب الفصؿ السابع مف ذلؾ مستندا في 
باإلضافة إلى  المناطؽ اآلمنة، الميثاؽ، لعؿ أىميا

وىو ما . العقوبات االقتصادية والتدخؿ اإلنساني
 :التفصيؿ فيو مف خالؿ ثالثة فروع سيتـ

  .العقوبات االقتصادية; الفرع األول        
 .التدخؿ اإلنساني; الفرع الثاني        
  .المناطؽ اآلمنة; الفرع الثالث        

 .العقوبات االقتصادية; لفرع األولا
يمكف لمجمس األمف أف يقرر فرض عقوبات 

، فمنذ ميثاؽالمف  41اقتصادية بمقتضى المادة 
انتياء الحرب الباردة لجأ المجمس بصورة متزايدة إلى 

فرضت حيث ، (31)العقوبات االقتصادية الجماعية
عمى يوغوسالفيا السابقة وعمى ىاييتي والصوماؿ 

بحجة خروجيا عمى ... وأنغوال ورواندا والسوداف
وانتياكيا لمقانوف الدولي اإلنساني،  الشرعية الدولية
ر النزاعات المسمحة غيحاالت خاصة في 

  .(32)ةالدولي
ذلؾ أف فكرة تطبيؽ العقوبات الشاممة كانت إلى 

الـ آ: " وقت قريب قائمة عمى الحكمة القائمة بأف
خالؿ ف ".المدنييف تؤدي إلى تحقيؽ مكاسب سياسية

عقد : "التسعينات مف القرف الماضي والمسمى بػ
حيث  ،نظاـ العقوبات االقتصادية إزدىر ،"العقوبات

 16ت عمى أكثر مف فرض مجمس األمف عقوبا
باإلضافة إلى جيات فاعمة غير  حالة شممت دوال،

حركة يونيتا في أنغوال، الخمير : حكومية، مثؿ
 .حركة طالباف في أفغانستافو الحمر في كمبوديا، 
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وقد استمر ىذا الوضع مع السنوات األولى مف القرف 
 25 إلى العدد اإلجمالي  ؿليص لعشريف،الواحد وا

نظاـ مف العقوبات االقتصادية لألمـ المتحدة خالؿ 
 . (33)2007-1990الفترة 

عف بدأت في التخمي األمـ المتحدة  إال أف
تطبيؽ نظاـ العقوبات االقتصادية الجماعية كآلية 
قسرية، نتيجة آثارىا الجانبية غير المرغوب فييا، 

لتأثيرىا عمى حماية حقوؽ وعدـ فعاليتيا 
، لذلؾ لجأت لمبحث عف عقوبات أكثر (34)اإلنساف

ذكاء تقـو عمى االنتقائية واالستيداؼ، تؤثر عمى 
السمـ، تيديد القادة السياسييف أو المسؤوليف عف 

لتدع السكاف المدنييف األبرياء بعيديف عف 
 .(35)تأثيراتيا

استيدفت ، األمف بشأف أنغوالفإجراءات مجمس 
وتـ التركيز عمى " حركة يونيتا"الطرؼ المخالؼ 

مسؤولي بالنسبة لالسفر حظر النفط واألسمحة، ثـ 
الحركة وأسرىـ، ليتـ في األخير تجميد األمواؿ 

في ىاييتي تـ التركيز عمى و . ومراقبة تجارة الماس
أما في . األسمحة وتجميد الحسابات المصرفيةو النفط 

التركيز عمى األسمحة، وفي سيراليوف رواندا فقد تـ 
وبشأف  .شمؿ الحظر االقتصادي النفط والسالح

اتخذ مجمس األمف القراريف  ،الوضع في إقميـ دارفور
القاضييف ( 2006) 1672و( 2005) 1591

بحرماف بعض المسؤوليف السودانييف مف السفر 
 لثبوت تورطيـ في مجازر ،وتجميد أرصدتيـ المالية

 .(36)باإلقميـ
تجدر اإلشارة إلى أف القانوف الدولي اإلنساني ال 

تصادية بالتحديد، كما ال يشير إلى العقوبات االق
ثارىا عمى السكاف المدنييف، عمى أنو عندما آيتناوؿ 

تفرض العقوبات في سياؽ نزاع مسمح دولي كاف أو 
ؽ القواعد المتعمقة بحماية يتطبوجب داخمي، 

وىكذا فإف أي  .العسكريةدنييف مف آثار العمميات الم

ينبغي أف يأخذ بعيف  ،قرار يفرض مثؿ ىذه التدابير
االعتبار القانوف الدولي اإلنساني وخاصة القواعد 
المتعمقة باإلمدادات الطبية والغذائية إلى مختمؼ 

 . (37)فئات األشخاص موضع الحماية
فبالنسبة لحالة جميورية يوغوسالفيا االتحادية 

 757األمف في قراره رقـ مثال، قرر مجمس 
فرض عقوبات اقتصادية شاممة عمى  (1992)

القرار ذات جميورية يوغوسالفيا االتحادية، ونص 
ال يشمؿ حظر المعامالت التجارية والمالية ف عمى أ

مع جميورية يوغوسالفيا االتحادية، اإلمدادات 
الموجية فقط لألغراض الطبية والمواد الغذائية التي 

 .(38)ة العقوباتتخطر بيا لجن
فرض المتضمنة إف قرارات مجمس األمف الدولي 

عقوبات اقتصادية في جؿ الحاالت التي يقع فييا 
انتياؾ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، قد ال تكوف 

يمجأ المجمس بعد أف تثبت عدـ كفايتيا، كافية أو 
 ".التدخؿ اإلنساني"إلى تدبير آخر ىو 

 .التدخل اإلنساني; الثاني الفرع
إف مجمس األمف ال يتدخؿ عسكريا ألغراض 

ودية إنسانية، إال في حالة وجود آثار عبر حد
يذا مؤشر عمى إدخاؿ ف .لألزمات اإلنسانية الداخمية

ىذه األخيرة في المفيـو المتغير والمتعدد األشكاؿ 
أصبحت فكرة استخداـ حيث  .الدولي لتيديد السمـ

العسكرية ألغراض إنسانية، أو ما يعرؼ القوة 
بالتدخؿ اإلنساني مف قبؿ األمـ المتحدة بموجب 
الفصؿ السابع مف الميثاؽ، مقبولة بشكؿ واسع مف 

و النزاعات قبؿ النظاـ الدولي، نظرا لما تشكم
منيا مف خطر عمى  غير الدوليةالمسمحة خاصة 

 السمـ واألمف الدولييف، إذ أصبح التدخؿ المسمح في
ىذه النزاعات أمرا محسوما، ولو مف الناحية النظرية 

كما . مف الميثاؽ 7فقرة  2وفقا لممادة  ،عمى األقؿ
أف حؽ التدخؿ اإلنساني يجد أسانيده القانونية في 
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تطور القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي 
حماية وصيانة إلى  افيدفيف نساف، المذالحقوؽ اإل

 . (39)كرامة اإلنساف
إف آلية التدخؿ العسكري اإلنساني الجماعي 
التي تتـ بتفويض مف مجمس األمف، تتـ عف طريؽ 
عمميات حفظ السالـ التي تتحوؿ إلى عمميات فرض 
السالـ في حاؿ السماح ليا باستخداـ القوة المسمحة، 

 : وتنقسـ إلى نوعيف
 .ميات خاضعة لقيادة األمم المتحدةعم; أوال

ر قسرية، لكف التفويض تكوف ىذه العمميات غي
شمؿ تلمف صالحياتيا الممنوح ليا يوسع أحيانا 

استخداـ القوة لغرض الدفاع عف النفس، في ظؿ 
ظروؼ معينة لحماية القوافؿ اإلنسانية والسكاف 

كما كاف الحاؿ بالنسبة لقوات األمـ . المدنييف
القرار -المتحدة في يوغوسالفيا السابقة 

المتحدة الثانية في  ألمـ، وعممية ا-(1992)770
، وأيضا بعثة -(1992)751القرار -ؿ الصوما

   797القرار -األمـ المتحدة في موزمبيؽ
(1992)-(40). 

باطن أو بتفويض عمميات تتم بعقود من ال; ثانيا
 .من األمم المتحدة

إف ىذه العمميات ال تخضع لمقيادة المباشرة 
جاء بتكميؼ مف  لألمـ المتحدة، لكف التفويض بيا

. مجمس األمف بمنحيا الحؽ في استخداـ القوة
وبالتالي فإف ىذه العمميات تكوف دائما ذات طبيعة 

القوات التي يتـ نشرىا ال تضـ  أفحيث قسرية، 
نما ىي  عناصر لحفظ السالـ تابعة لألمـ المتحدة، وا 
تتألؼ مف فرؽ عسكرية وطنية تخضع لتحالؼ دولي 

في " إعادة األمؿ"شكؿ لغرض خاص، مثؿ عممية 
في " تركواز"الصوماؿ تحت قيادة أمريكية، أو عممية 

كما يمكف أف تخضع ىذه . رواندا تحت قيادة فرنسية
العمميات لتحالؼ دولي تشرؼ عميو منظمة إقميمية، 

تحت " قوة تحقيؽ االستقرار"و" قوة التنفيذ"مثؿ 
قوة الحماية المتعددة "إشراؼ الناتو في البوسنة و

 .(41)في ألبانيا" األطراؼ
ىذا وقد تجاوز مجمس األمف الحؽ في التدخؿ 

مسؤولية الحماية، تطبيؽ مبدأ الدولي اإلنساني نحو 
متعامؿ األمـ المتحدة لتحوال كبيرا في نيج عد يذي ال

مع األزمات اإلنسانية في القرف الواحد والعشريف، 
نتيجة أزمات إنسانية عديدة مبدأ ىذا التطور حيث 

مر بيا العالـ في التسعينات مف القرف الماضي، ردا 
 عمى الجدؿ القائـ حوؿ شرعية التدخؿ اإلنساني

برر لمتدخؿ مكاستخداـ ىذا المبدأ حيث أصبح . فييا
في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ذات السيادة، وىذا في 

ىذه الدوؿ ال تريد أف تحمي حكومات حاؿ أف 
أو أنيا  ،سكانيا المدنييف مف التيديدات الجسدية

 .غير قادرة عمى ذلؾ
مف الناحية العممية فإف تطبيقات مبدأ مسؤولية 

منذ أف ف. محدودةؿ إلى غاية اليـو ال تزاالحماية 
 1674قراره رقـ  بموجبأجاز مجمس األمف المبدأ 

اعات نز في الالمتعمؽ بحماية المدنييف ( 2006)
فإف القرار الوحيد الذي صدر عف مجمس المسمحة، 
( 2006) 1706ممبدأ كاف القرار رقـ ل ااألمف تطبيق
أشار الذي و ، نشر قوات دولية في دارفورالخاص ب

كؿ عضو مف أعضاء األمـ  وليةؤ مس" ىإل فيو
لى المتحدة في حماية مواطنيو، و  ولية المجتمع ؤ مسا 

في حاؿ عجزت الدوؿ عف الدولي في المساعدة، 
 ". الحماية بمفردىا تيا فيوليؤ القياـ بمس
في " ولية في الحمايةؤ المس"إقرار مبدأ  ىتوالوقد 

العديد مف قرارات مجمس األمف، كاف مف أبرزىا 
بورما وليبيا وحاليا في الوضع في ب المتعمقة وقرارات
أصدر مجمس ، مثال ليبيافي حالة منسبة لالبف .مالي

يديف فيو  (2011) 1973 ه رقـاألمف قرار 
االنتياكات الجسيمة والممنيجة لحقوؽ اإلنساف 
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والقانوف الدولي اإلنساني، ويقرر أف الحالة في ليبيا 
مازالت تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، ويكرر 

حماية السكاف تأكيد مسؤولية السمطات الميبية عف 
        عدـ امتثاؿ الحكومة الميبية لمقرار المدنييف، وىذا بعد

1970 (2011) . 
ف يف تاريخييقرار  1973و 1970يعد القراراف 

حة، في مجاؿ حماية المدنييف أثناء النزاعات المسم
توصمت إليو كما  وتطبيؽ مبدأ مسؤولية الحماية

المجنة الدولية المعنية بالتدخؿ وسيادة الدوؿ، والذي 
الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لسنة  تبنتو

2005(42). 
مسؤولية الحماية  كذلؾ جرى استعماؿ مصطمح

 2012سنة الصادريف  2085و 2071 في القراريف
عف مجمس األمف بشأف الوضع في مالي، حيث جاء 

السمطات المالية تحمؿ مجمس عمى تأكيد ال فييما
في ظؿ  ،ممسؤولية األساسية عف حماية مدنيييال

سيادة القانوف و  احتراـ القانوف الدولي اإلنساني
 .(43)وحقوؽ اإلنساف

نجاعتو في فيما يمي سنتطرؽ إلى تدبير أثبت 
 ."المناطؽ اآلمنة" والميداف اإلنساني، أال وى

  .المناطق اآلمنة; لفرع الثالثا
لممدنييف الذيف يتـ استيدافيـ عف قصد حماية 

أصبح مجمس األمف يقيـ أثناء النزاعات المسمحة، 
سواء بموافقة بعض أو كؿ أطراؼ مناطؽ آمنة، 

مرة  مجمس ألوؿالقد طرح ف. (44)النزاع أو مف دونيا
والمناطؽ  (45)"سربرينتشا"مفيـو المناطؽ اآلمنة في 

كذلؾ . (1993) 819المحيطة بيا، بموجب القرار 
عمى ، (1993) 824القرار المجمس مف خالؿ شدد 

 "سراييفو"يرسؾ أف عاصمة جميورية البوسنة وال
وأيضا المناطؽ األخرى الميددة بالخصوص مدف 

" سربرينتشا"و" بيياؾ"، "قورازد"، "زبيا"، "توزال"
وضواحييا، يجب أف تعامؿ كمناطؽ آمنة مف طرؼ 

مجاؿ كافة األطراؼ المعنية وأف تكوف خارج 
 . (46)اليجمات المسمحة

تمت إقامة منطقة آمنة شممت المنطقة  كذلؾ
الجنوبية مف روندا، وذلؾ استنادا إلى قرار مجمس 

جواف  22الذي جرى اعتماده في  929األمف رقـ 
 .(47)الفصؿ السابع مف الميثاؽ بموجب 1994

المنصوص عمييا صراحة أو رغـ كؿ التدابير 
مجمس إال أف  ،42و 41المستوحاة مف المادتيف 

إجراءات تساعد جميعيا يا كيكتفي بلـ يعد األمف 
يقافو عند حد معيف، دوف البحث  عمى حؿ النزاع وا 

ما  وىو. تسويتو نيائيافي أسباب ومنشأ النزاع ل
يعرؼ بالدور شبو القضائي لمجمس األمف، الذي 

  .المطمب الثانيمف خالؿ  فصؿ فيوسن
التدابير التي يتخذها مجمس األمن ; المطمب الثاني

 القانونالمسؤولين عن انتهاكات قواعد  تابعةلم
 .(48)اإلنسانيالدولي 

إف تدخؿ مجمس األمف في بعض المنازعات 
التي ارتكبت فييا انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي 
اإلنساني، تصؿ إلى حد الجرائـ الدولية التي يعاقب 
عمييا القانوف الدولي الجنائي، مرده أف تمؾ الجرائـ 
تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، وبالتالي فقد 

واألمف الدولييف وىذه  تأسست عالقة بيف تيديد السمـ
تـ وقد . الجرائـ الدولية المضرة بالسالـ الدولي
نظاـ روما التأكيد عمى ذلؾ مف خالؿ ديباجة 

عمى التي تنص ، ألساسي لممحكمة الجنائية الدوليةا
أف ىذه الجرائـ الخطيرة تيدد السمـ واألمف والرفاه في 

 .العالـ
لقد كاف لمجمس األمف دور فعاؿ في تدعيـ 
المسؤولية الجنائية في مواجية مرتكبي الجرائـ 
الدولية، حيث يرى المجمس أف تحقيؽ العدالة عف 

مف  ،طريؽ محاكمة ومعاقبة مرتكبي تمؾ الجرائـ
مف ثـ حفظ السمـ شانو أف يؤدي إلى تسوية النزاع و 
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مبدأ إلى تقرير المجمس تجو فقد ا .واألمف الدولييف
مباشر عف غير ؿ المسؤولية الجنائية الفردية بشك

تتولى  خاصةمحاكـ جنائية دولية ل ئوطريؽ إنشا
وبذلؾ يكوف قد منح لنفسو اختصاصا لـ تنفيذ ذلؾ، 

إحالة مف خالؿ أو ، ميثاؽاليرد النص بشأنو في 
، (49)عمى المحكمة الجنائية الدولية حاالتبعض ال

 :وىو ما سنتطرؽ إليو في فرعيف
اكـ جنائية إنشاء مجمس األمف لمح; الفرع األول
 .دولية خاصة
 .لة عمى المحكمة الجنائية الدوليةاإلحا; الفرع الثاني
األمن لمحاكم جنائية  إنشاء مجمس; الفرع األول
 .دولية خاصة

استنادا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 
مواجية الجرائـ المرتكبة بوفي إطار التدابير الخاصة 

المسمحة، مف تقتيؿ ضد المدنييف أثناء النزاعات 
 أأنش ...وتشريد واغتصاب لمنساء وتنكيؿ باألطفاؿ

مجمس األمف الدولي عددا مف المحاكـ الجنائية 
الدولية الخاصة، كأجيزة فرعية تساعده عمى تنفيذ 

مف  29قراراتو، وىذا وفقا لما تنص عميو المادة 
، وذلؾ في كؿ األقاليـ التي (50)ميثاؽ األمـ المتحدة

ياكات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني، عرفت انت
 .(51)وكاف ذلؾ قبؿ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 .لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةا; أوال
 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا  -أ

لمقانوف الدولي نتيجة لالنتياكات الجسيمة ; السابقة
منذ  اسابقيوغوسالفيا التي ارتكبت في اإلنساني 
، تدخؿ مجمس األمف لالضطالع 1991بداية عاـ 

ييف، بمسؤولياتو في الحفاظ عمى السمـ واألمف الدول
الخاص  (1993) 780فقاـ بإصدار القرار رقـ 

ف الجرائـ المرتكبة في بتشكيؿ لجنة خبراء لمتقصي ع
 .ا البمدىذ

عمى ضوء تقرير لجنة الخبراء، الذي كشؼ عف و 
انتياكات واسعة لمقانوف الدولي اإلنساني، وقوع 

 (1993) 827أصدر مجمس األمف قراره رقـ 
القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة 

، لمتابعة المسؤوليف عف تمؾ بيوغوسالفيا السابقة
وقد جاء في الفقرة الثالثة مف ىذا . االنتياكات

بأف المجمس يتصرؼ بموجب الفصؿ السابع : القرار
اؽ األمـ المتحدة، وبأف الحالة في إقميـ مف ميث

يوغوسالفيا السابقة، والسيما في جميورية البوسنة 
واليرسؾ ال تزاؿ تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف 

 .(52)الدولييف
 ;المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا -ب

اليوتو يمتي لحرب األىمية في رواندا بيف قباأدت 
انتياكات واسعة وجسيمة وقوع إلى والتوتسي، 

وىو ما شكؿ  في ىذا البمد، لمقانوف الدولي اإلنساني
تدخؿ مجمس األمف الدولي مف خالؿ إصداره ل اأساس

، الخاص بإنشاء لجنة (1994) 935لمقرار رقـ 
 .ياكات والجرائـ الخطيرة المرتكبةتحقيؽ في االنت
واستنادا لمفصؿ رىا تقديـ المجنة لتقاريبمجرد 
أصدر مجمس األمف القرار ف الميثاؽ، السابع م

أف الحالة في الذي أكد مف خاللو  (1994) 955
رواندا تيدد السمـ واألمف الدولييف، وقرر إنشاء 

لمحاكمة األشخاص خاصة برواندا، محكمة دولية 
المسؤوليف عف ارتكاب جرائـ إبادة الجنس البشري 

مف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي ىا وغير 
 1/1/1994 الفترة ما بيف في اإلنساني

 .(53)31/12/1994و
 .المحاكم الجنائية المختمطة; انياث

 بيف وقوع جرائـ دولية في لقد ربط مجمس األمف
وتيديد  يمور الشرقية وسيراليوف وكمبودياكؿ مف ت

إحدى الحاالت ولييف، وىي السمـ واألمف الد
. مف الميثاؽ 39في المادة  نصوص عميياالم
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وبالتالي فإف المجمس تصرؼ بموجب الفصؿ السابع 
مف أجؿ وضع حد ليذه االنتياكات ومقاضاة 
المتسببيف فييا، بإنشائو نوع جديد مف المحاكـ 
الجنائية الخاصة، أال وىي المحاكـ الجنائية 

 . (54)أو المدولة المختمطة
تـ التي  ;المحكمة المختمطة في تيمور الشرقية -أ

 1272لقرار مجمس األمف رقـ طبقا ؤىا إنشا
الذي وضع تيمور  ،25/11/1999الصادر بتاريخ 

وشدد عمى تحت إدارة انتقالية تابعة لألمـ المتحدة، 
محاكمة المسؤوليف عف الجرائـ ضد ضرورة 

منذ العاـ في ىذا البمد اإلنسانية المرتكبة 
1975(55). 

بناءا عمى ; المحكمة المختمطة في سيراليون -ب
تـ إبراميا بيف حكومة سيراليوف واألمـ معاىدة 

الصادر  1315المتحدة وفقا لقرار مجمس األمف رقـ 
محكمة جنائية دولية ، تأسست 14/7/2000بتاريخ 

، في سيراليوف، بناءا عمى طمب مف حكومة ىذا البمد
ىذا  لمنظر في جرائـ الحرب األىمية التي دارت في

 .(56) 2001وحتى عاـ  1991مف عاـ  ابتداءالبمد 
 جاءت; المحكمة المختمطة في كمبوديا -ج

المحكمة المختمطة في كمبوديا نتيجة معاىدة بيف 
بتاريخ  واألمـ المتحدةالكمبودية الحكومة 

عف الجرائـ  ر، لمحاكمة الخمير الحم13/5/2003
المنسوبة إلييـ إباف الحرب األىمية الكمبودية بيف 

ىذه الجرائـ في  تحيث تمثم .1979و 1975أعواـ 
القتؿ والتعذيب واالضطياد الديني، وجرائـ اإلبادة 

جرائـ ضد الجرائـ ضد اإلنسانية و الالجماعية و 
األشخاص المحمييف دوليا وفقا التفاقية فيينا 

 .(57)1961لمعالقات الدبموماسية لعاـ 
إف جؿ المحاكـ الخاصة التي قرر مجمس األمف 

تمت في مرحمة ما قبؿ تأسيس  إنشائياالدولي 
أما بعد تأسيس ىذه . المحكمة الجنائية الدولية

األخيرة فإف المجمس أصبح يعمد إلى إحالة حاالت 
انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني إلييا، سعيا 
لمتابعة المسؤوليف عف ىذه االنتياكات وعدـ إفالتيـ 

 .مف العقاب
مة الجنائية اإلحالة عمى المحك; الفرع الثاني

 .(58)الدولية
مجمس األمف في إحالة حالة اختصاص د تنيس

 إلى ،إلى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية
 فقرة ب 13المادة )نصوص نظاـ روما األساسي 

لى ، و (تحديدا نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة خاصة ا 
ذلؾ أف الحاالت التي . الفصؿ السابعمف  39المادة 

تحاؿ إلى المحكمة الجنائية الدولية ترتبط بأوضاع 
لسمـ واألمف الدولييف، مما يجعؿ اونزاعات تيدد 

ضروريا مف أجؿ استعادة السمـ  أمرامجمس التدخؿ 
عادتو إلى نصابو يف ، أي أف العالقة وثيقة بوا 

سمطات مجمس األمف متصرفا بموجب الفصؿ 
 . (59)واإلحالة السابع

 .إحالة الوضع في دارفور; أوال
أحاؿ مجمس األمف الوضع في دارفور إلى 
المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقـ 

لصادر بموجب الفصؿ السابع مف ا( 2005)1593
ميثاؽ، عمى اعتبار أف الوضع يشكؿ تيديدا لمسمـ ال

يستخدـ األولى التي سابقة وىي ال. واألمف الدولييف
مف نظاـ روما األساسي،  13المجمس المادة فييا 

حالة يبدو فييا أف نوعا أو إلى المدعي العاـ ويحيؿ 
أكثر مف الجرائـ التي لممحكمة والية بشأنيا قد 

 .(60)ارتكبت، وىذه بال شؾ سابقة ذات أىمية كبيرة
، قرر مدعي عاـ المحكمة 2005جواف  6في 

افتتاح " س مورينو أوكامبولوي"الجنائية الدولية آنذاؾ 
وقد أوصمت . التحقيؽ في الوضع السائد في دارفور

التحقيقات إلى تحميؿ المسؤولية الجنائية عف الجرائـ 
 : التي ارتكبت في اإلقميـ إلى األفراد اآلتية أسماؤىـ
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الذي ال يزاؿ في حالة : عمر حسف البشير الرئيس *
 الممحكمة، حيث صدرت في حقو مذكرت فرار بالنسبة

: خاألولى بتاريصدرت . توقيؼ عف الغرفة االبتدائية
جويمية  12 ، والثانية بتاريخ2009مارس  4

2010. 
وزير  -( أحمد ىاروف)أحمد محمد ىاروف  *

الشؤوف الخارجية األسبؽ في الحكومة السودانية 
ال يزاؿ في حالة : -ووزير الشؤوف اإلنسانية حاليا

رار بالنسبة لممحكمة، وقد أصدرت الغرفة االبتدائية ف
أفريؿ  27 ولى في حقو  مذكرة توقيؼ بتاريخاأل

2007. 
 -( عمي قشيب)عمي محمد عمي عبد الرحمف  *

أصدرت الغرفة االبتدائية : -قائد مميشيات الجنجويد
، وىو ال 2007أفريؿ  27األولى مذكرة توقيفو في 

 .يزاؿ في حالة فرار
رئيس ومنسؽ عاـ  -إدريس أبو غردة بيار  *

أصدرت الذي : -لعمميات الجبية المتحدة لممقاومة
 2010فيفري  8األولى في  االبتدائيةالغرفة 

وقد رفضت الغرفة . االتيامات الموجية إليو
االستئناؼ  2010أفريؿ  23االبتدائية األولى في 

المدعي العاـ، فانتظار تدعيـ طمبو  الذي تقدـ بو
 .   بأدلة إضافية

قائد حركة العدؿ  -عبد اهلل بندا أباكير نوراف * 
رئيس  -وصالح محمد جربو جيمس  -والمساواة

المذاف صدر : -أركاف جيش تحرير السوداف سابقا
قرار الغرفة االبتدائية األولى باعتماد التيـ المنسوبة 

وقد قررت أوؿ جمسة ، 2011مارس  7إلييما في 
 .المقبؿ 2014ماي  5محاكمة ليما في 

وزير الداخمية في  -عبد الرحمف محمد حسيف  *
مثؿ الخاص لمرئيس الحكومة السودانية سابقا والم

الذي صدر : -وزير الدفاع حاليا السوداني سابقا

، في انتظار تنفيذ 2012مارس  1قرار توقيفو في 
 .(61)مذكرة التوقيؼ

 .إحالة الوضع في ليبيا; ثانيا
، أصدر مجمس األمف 2011فيفري  26في 

، القاضي بإحالة 1970الدولي باإلجماع القرار رقـ 
الوضع في ليبيا إلى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية 
الدولية، بخصوص الجرائـ التي وقعت في ىذا البمد 

مجمس الىذا بعد أف كيؼ . 2011فيفري  15منذ 
ى أنو ينطوي عمى تيديد لمسمـ الوضع في ليبيا عم

 .واألمف الدولييف
أعمف المدعي العاـ  2011مارس  3في 

ف ألممحكمة الجنائية الدولية عف افتتاح التحقيؽ بش
جواف  27عمى إثر ذلؾ وفي . الوضع في ليبيا

، أصدرت الغرفة االبتدائية األولى ثالث 2011
الرئيس الميبي : مذكرات توقيؼ في حؽ كؿ مف
، (معمر القذافي)معمر محمد أبو منيار القذافي 

الرئيس الفخري لمؤسسة )سيؼ اإلسالـ القذافي 
بد اهلل وع( القذافي العالمية لمجمعيات الخيرية والتنمية

، (رئيس االستخبارات العسكرية الميبية)السنوسي 
جرائـ ضد  يـبارتكابالذيف وجيت ليـ اتيامات 

المتظاىريف في حؽ ( قتؿ واضطياد)اإلنسانية 
السممييف في طرابمس وبنغازي ومصراتة وأماكف 

إلى  15، وذلؾ في الفترة الممتدة مف أخرى في ليبيا
 .(62)2011فيفري   28

أصدرت الغرفة  2011 مبرنوف 22وفي 
االبتدائية األولى قرارا بغمؽ الدعوى في مواجية 

عمى و . (63)المتيـ معمر القذافي بعد وفاة ىذا األخير
وعبد  إثر إلقاء القبض عمى سيؼ اإلسالـ القذافي

اهلل السنوسي مف طرؼ قوات المعارضة، أعمف 
وزير العدؿ ) بعض ممثمي الحكومة االنتقالية الميبية 

نتقالي ورئيس المجمس الوطني اال( والنائب العاـ
فعال ، وىو ما شرعت فيو أنيما سيحاكماف في ليبيا
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أحد المدف     – الجنايات في الزنتافمحكمة 
الجنائية الدولية رفضت  إال أف المحكمة، (64)-الميبية

بسبب بالنسبة لسيؼ اإلسالـ القذافي  الطمب الميبي
ف قدرة الحكومة الميبية عمى أف تضمف أبش ياشكوك

، في حيف قبمتو بالنسبة لعبد اهلل محاكمة عادلة مالي
 .(65)السنوسي

 
 ;الخـــاتمة

تـ  ىذا الموضوع،بعد التفصيؿ في جزئيات 
 :اآلتيةالنتائج  التوصؿ إلى

توسع مجمس األمف في تحديد مفيـو السمـ واألمف * 
الدولييف، كانت الطريقة الوحيدة التي سمحت لو أف 

. ة أزمة إنسانية دافع شرعي لتصرفويجعؿ مف حال
مجمس بعد انتياء الحرب الباردة أكثر الفقد أصبح 

قدرة عمى تدويؿ األزمات الداخمية واإلقميمية والتدخؿ 
بحجة أنيا تسببت في أزمات إنسانية تشكؿ  ،فييا

تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، ومف ثمة إمكانية 
حسميا بقرارات دولية تصؿ في كثير مف الحاالت 

العسكرية في إطار الفصؿ  إلى حد استخداـ القوة
 .السابع

ألمف الجماعي، تيديد السمـ الدولي بنظاـ ا ارتباط* 
األمف مجمس مف طرؼ المتخذة فإف القرارات  وعميو

القانوف الدولي اإلنساني، قواعد بغية ضماف احتراـ 
إنما اتخذت بالدرجة األولى عمى أساس الميثاؽ 
وتحديدا الفصؿ السابع منو، وليس عمال بالقانوف 

تيدؼ إلى تحقيؽ اليدؼ ذلؾ أنيا الدولي اإلنساني، 
 .األساسي وىو حفظ السمـ واألمف الدولييف

اآلمف جيازا سياسيا، فإف توسعو باعتبار مجمس * 
نو تيديد السمـ واألمف الدولييف، أفي تفسير ما مف ش

إنما تتغمب عميو االعتبارات السياسية وأىواء الدوؿ 
الكبرى خاصة الواليات المتحدة األمريكية عمى 

، مادامت ىذه الدوؿ االعتبارات القانونيةحساب 
  .سمجمالفي مف خالؿ عضويتيا تممؾ حؽ النقض 

، زواؿ الثنائية القطبيةفترة ومما ال شؾ فيو أف 
اليات المتحدة أف تنفرد الو ساىمت بشكؿ كبير في 

تحديد ما يعد تيديدا لمسمـ و ، بالسياسات الدولية
بؿ . يفالدولي بدوف اعتماد قاعدة أو معيار واضح

أف عودة روسيا إلى الساحة الدولية، أكدت ىذا 
أي قرار  دوفالنيج، بحموؿ الفيتو الروسي والصيني 

مف شأنو فرض تدابير لوقؼ انتياكات حقوؽ 
الدور الروسي اإلنساف في سوريا، ضؼ إلى ذلؾ 

    . أوكرانياباألزمة الحالية في 
في المجاؿ مجمس األمف الدولي نشاط ف إ *

إال  .الدوليوسيمة لتحقيؽ السمـ تبر ك، يعاإلنساني
أف ذلؾ لـ يمنعو مف معالجة القضايا المرتبطة بيذا 
المجاؿ وفقا لمعياري االنتقائية والكيؿ بمكياليف، مما 

واألخطر مف ذلؾ . يناؿ مف مصداقية وجدية عممو
يتمثؿ في تحويؿ اختصاصات المجمس لصالح 

فقد ة، بعض الدوؿ لمتدخؿ باسـ منظمة األمـ المتحد
عمى بياض  اصكشكؿ ذلؾ في الكثير مف الحاالت 

 . دوؿيمنحو المجمس ليذه ال
السياسػػػات الضػػػيقة أثبتػػػت الممارسػػػة الميدانيػػػة، أف * 

لػػػى إ أدت لمػػػدوؿ دائمػػػة العضػػػوية فػػػي مجمػػػس األمػػػف
تحويػػؿ المجمػػس إلػػى منبػػر لتحقيػػؽ سياسػػات محػػددة، 
 بعيػدا عػػف المبػػادئ والمقاصػػد التػػي تضػػمنيا الميثػػاؽ،

 ممػػػا .والقائمػػػة عمػػػى العػػػدؿ والسػػػمـ والتعػػػاوف الػػػدولي
مسػػػػؤولية األمػػػػػـ مػػػػدى يسػػػػتدعي التفكيػػػػر جػػػػديا فػػػػي 

حيث يكفػي الوقػوؼ عنػد ىذا االنحراؼ، عف  المتحدة
السػػػػػػمبيات التػػػػػػي تخمفيػػػػػػا اإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي يتخػػػػػػذىا 

ال  المجػػاؿ اإلنسػػاني لمتأكػػد مػػف ذلػػؾ، المجمػػس فػػي وا 
 .حمايتيالؿ بدياضطرت اإلنسانية إلى التفكير في 

 
 



 4102جوان   - 83عدد                                                        االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  

172 
 

 ;الهوامش
، رسالة "ضوابط إعماؿ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة وفقا لقواعد ومبادئ القانوف الدولي المعاصر: " حمزة عياش -2

 .35، ص 2008ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة دمشؽ، 
 : أنظر كؿ مف -3
  .183، ص 2004، الطبعة األولى، دار وائؿ، عماف، "استخداـ القوة في القانوف الدولي المعاصر: " محمد خميؿ الموسى -

- KERBRAT (Yann): « La référence au chapitre 7 de la charte des Nations unies dans les résolutions à 

caractère humanitaire du  conseil de sécurité », Université Paris 2, 2000, pp 23 et 24. 

، دار "-مجمس األمف في عالـ متغير -تطور دور مجمس األمف في حفظ السمـ واألمف الدولييف: " أحمد عبد اهلل أبو العال -4
  .209، ص2008الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

4- THOME (Nathalie): « Les pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du 

chapitre 7 de la charte des nations unies », Université CEZANNE Paul, Aix Marseille 3, 1998, pp 56 

et 57. 

المتعمؽ بالعراؽ، الذي اعتبر أف  1991الصادر سنة  688القرار ىو أوؿ قرار صدر عف مجمس األمف في ىذا الخصوص،  -6
حوؿ ألكثر تفاصيؿ إرجع . يتعرض لو السكاف المدنيوف العراقيوف وبالخصوص األكراد، يشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييفالقمع الذي 

 : كؿ مف إلىذلؾ 
عاـ، جامعة باجي الدولي القانوف ال ، مذكرة ماجستير، شعبة"دور مجمس األمف في تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني: " سامية زاوي -

 .152ص ، 2007/2008، -عنابة -مختار
-ROBERTS )Adam( and KINGSBURY )Benedict(: « United nations, Divided world – The UN’s 

roles in international relations-», Second edition, Oxford university, Great Britain, 2001, p 289. 

 6-  Ibid, p 288. 

 : عمى محتوى ىذا البياف، إرجع إلى لالطالع -8
 S/23500: ، الوثيقة رقـ31/1/1992مذكرة رئيس مجمس األمف المؤرخة في  -
، 2007، دار ىومة، الجزائر، "نظمة األمـ المتحدة في ظؿ النظاـ العالمي الجديددور م: " حيدر حاج حسف الصديؽ :أنظر -9

 .وما بعدىا 69ص
 .153زاوي، المذكرة السابقة، ص  سامية -:

، المجمة النقدية لمقانوف "في بعض مظاىر وحدود تدخؿ مجمس األمف في تنفيذ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني : "كريـ خمفاف -21
 .159و 158، ص2006، العدد األوؿ، جانفي، (تيزي وزو)والعمـو السياسية، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري 

 . 1990أوت  20الصادر عف مجمس األمف بتاريخ  660 رالقرا -22
 .1991سبتمبر  25الصادر عف مجمس األمف بتاريخ  712القرار  -23
 .1992جانفي  23الصادر عف مجمس األمف بتاريخ  733القرار  -24
 .1994نوفمبر  8الصادر عف مجمس األمف في  955القرار  -25
 .1993سبتمبر  15 الصادر عف مجمس األمف في 864القرار  -26
. بخصوص الوضع في ليبيا 1973واستنادا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ، أصدر مجمس األمف الدولي القرار 17/3/2011بتاريخ  -27

حيث أداف قمع المدنييف واستخداـ القوة ضدىـ عمى إثر اندالع ثورة شعبية في ليبيا، بعد االحتجاجات والمظاىرات السممية التي قاـ 
فقد قتؿ اآلالؼ أغمبيـ مف المدنييف مف جراء استخداـ الكتائب التابعة لمعمر القذافي لألسمحة . 2011عب الميبي في فيفري بيا الش

النارية الثقيمة والقصؼ الجوي، كما اضطر الكثير إلى مغادرة ليبيا إلى الدوؿ المجاورة كالجئيف خاصة تونس ومصر، وىو ما شكؿ 
 .فتيديد لمسمـ واألمف الدوليي

. 12/10/2012الخاص بتكييؼ الوضع في ىذا البمد بتاريخ  2071أما عف الوضع في مالي، فقد أصدر مجمس األمف القرار    
حيث قرر المجمس أف الحالة في مالي تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف، وأداف بشدة انتياكات حقوؽ اإلنساف التي يرتكبيا في شماؿ 
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ر  ىابيوف وجماعات متطرفة أخرى، بما في ذلؾ ممارسة العنؼ ضد المدنييف وخاصة النساء واألطفاؿ وأعماؿ مالي متمردوف مسمحوف وا 
أحالت السمطات  2012جويمية  18في ىذا و . القتؿ وأخذ الرىائف والنيب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد األطفاؿ

 .إلى المحكمة الجنائية الدولية 2012ي منذ جانفي االنتقالية في مالي الوضع السائد في شماؿ مال
 (.2012) 2071و( 2011) 1973إرجع عمى التوالي إلى ديباجة القراريف  -

رغبة في أف يكوف العمؿ الذي تقـو بو األمـ المتحدة سريعا وفعاال، يعيد : " مف الميثاؽ عمى أنو 1فقرة  24تنص المادة  -28
مف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ واألمف الدولييف، ويوافقوف عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبا أعضاء تمؾ الييئة إلى مجمس األ

 ".عنيـ في قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات
قواعد  مرحمة االلتزاـ بتطبيؽ: ف تدخؿ مجمس األمف لضماف احتراـ وتنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، يشمؿ مرحمتيفإ -29

المادة األولى المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربعة وكذلؾ الفقرة األولى مف المادة األولى مف البروتوكوؿ )القانوف الدولي اإلنساني 
  .في حالة عدـ تطبيؽ قواعد ىذا القانوف أو تطبيقيا بشكؿ مخالؼ لما تنص عميوتأتي والمرحمة الثانية  ،(1977اإلضافي األوؿ لسنة 

 . أي أف دور المجمس في حالة وقوع انتياكات لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، يقتصر عمى المرحمة الثانية فقط   
يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد وقع تيديد لمسمـ أو إخالؿ بو، أو كاف ما وقع :" مف الميثاؽ عمى ما يمي 39تنص المادة  -:2

لحفظ السمـ  42و 41صياتو أو يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقا ألحكاـ المادتيف عمال مف أعماؿ العدواف، ويقدـ في ذلؾ تو 
 ".واألمف الدولي، أو إعادتو إلى نصابو

 : أنظر كؿ مف -31
 .38و 37حمزة عياش، الرسالة السابقة، ص  -

- KERBRAT (Yann), op.cit, p30. 

 :األمف الدولي في تكييؼ الحالة المعروضة عميو مف بيف القيود الواردة عمى السمطة التقديرية لمجمس -32
 .ضرورة التقيد باألىداؼ الخاصة بمجمس األمف -1
 .االلتزاـ باالختصاصات الخاصة بمجمس األمف -2
 .التقيد بالقواعد اإلجرائية المتعمقة بممارسة المجمس الختصاصاتو -3
 :فلممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذه القيود وغيرىا، إرجع إلى كؿ م -
، بدوف دار نشر، بدوف مكاف نشر، "حدود سمطات مجمس األمف في ضوء قواعد النظاـ العالمي الجديد: " حساـ أحمد محمد ىنداوي -

 .وما بعدىا 125، ص 1994
 .و ما بعدىا 186محمد خميؿ الموسى، المرجع السابؽ، ص  -
، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية، العدد األوؿ، وليد فؤاد المحاميد، القيود الموضوعية المفروضة عمى مجمس األمف -

 .وما بعدىا 48، ص 2005، 21المجمد 
22-COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) : « La charte des Nations unies – Commentaire article par 

article – », Economica, Paris, 1985, pp 661-663. 

 .184و 183زاوي، المذكرة السابقة، ص  سامية -34
 ...،الوضع الحالي في مصر1996،الحالة في النيجر سنة 1990الحالة في بورما منذ سنة : مف ذلؾ مثال -35
: ، مذكرة ماجستير في القانوف، تخصص"دور مجمس األمف الدولي في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني :"ليندة لعمامرة -36

 .52، ص 12/7/2012، (تيزي وزو )ولة، جامعة مولود معمري تحوالت الد
، (الوضع في الصوماؿحوؿ ) (1992) 794، القرار رقـ (حرب الخميج الثانيةبشأف ) (1991) 687القرار رقـ : مف ذلؾ مثال -37

 (...بشأف البوسنة واليرسؾ)(1999) 1019و (1994) 941القراريف 
اإلشارة إلى أف تقديـ المساعدة اإلنسانية لضحايا النزاعات المسمحة يعد مف وسائؿ تنفيذ أعماؿ التدخؿ اإلنساني، ولذلؾ  تجدر -38

أف المساعدة اإلنسانية تجد سندىا القانوني : في حيف أنو توجد العديد مف نقاط االختالؼ بينيما، لعؿ أىميا. كثيرا ما يتـ الخمط بينيما
أنظر في  .، في حيف أف التدخؿ اإلنساني لحد اآلف ال يمكف اعتباره مبدأ قانونيا1977األربعة وبروتوكولييا لسنة  في اتفاقيات جنيؼ

 :ذلؾ
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 211، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، "التدخؿ الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية: "عبد القادر بوراس -
 .وما بعدىا

 .184المذكرة السابقة، ص  سامية زاوي، -39
منو، يتضح أف المقصود بحفظ السمـ واألمف الدولييف ىو منع أو  3فقرة  2و 1فقرة  1باستقراء نصوص الميثاؽ تحديدا المادتيف  -:3

 . وقؼ النزاعات بف الدوؿ، حيث لـ تتـ اإلشارة إلى النزاعات الداخمية
ألمف صالحية فحص أي نزاع أو موقؼ مف شانو تعريض حفظ السمـ واألمف أعطت لمجمس ا 34لكف ومف جية أخرى، نجد المادة   

 :أنظر في ذلؾ. الدولييف لمخطر، وىو ما ينسحب عمى النزاعات الداخمية
، دار الجامعة الجديدة، "تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدولي: "مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ -

 .363و 362، ص 2003اإلسكندرية، 
 .211أحمد عبد اهلل أبو العال، المرجع السابؽ، ص  -41
روديسيا الجنوبية وجنوب : لـ يفرض مجمس األمف عقوبات اقتصادية إال في مناسبتيف 1990-1945في الفترة الممتدة بيف  -42

 .تي ىاذيف البمديفإفريقيا، وكانت ضد حكوم
 :لممزيد مف التفاصيؿ إرجع إلى -43
: ، بتاريخ836، المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد "العقوبات االقتصادية والقيود القانونية والسياسية: "أنا سيغاؿ -

 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2agc.htm   :، منشور عمى الموقع31/12/1999

، مذكرة ماجستير، "مدى اعتبارىا بديال لمعقوبات االقتصادية التقميدية في عالقتيا بحقوؽ اإلنساف: العقوبات الذكية: "رضا قردوح -44
 .82و 81، ص 2010/2011، -باتنة –تخصص القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة العقيد الحاج لخضر

 : االقتصادية التقميدية عمى حقوؽ اإلنساف، أنظرلممزيد حوؿ أثر العقوبات -45
-SHAYGAN )Farideh( : « La compatibilité des sanctions économiques du conseil de sécurité avec les 

droits de l’homme et le droit international humanitaire », Bruylant, Bruxelles, 2008, pp 49 et suivants. 
وغير المقبولة غير المحتممة نتيجة اآلثار السمبية  ،مفيـو العقوبات الذكية إلى الوجود في النصؼ الثاني مف القرف العشريف برز -46

(. الدوؿ ومنظمات المجتمع المدني)والداخمي  (التياامنظمة األمـ المتحدة ووك)لمعقوبات التقميدية الشاممة، عمى المستوييف الدولي 
 : الذكية وأنواعيا، إرجع إلى حوؿ مفيـو العقوبات

 .وما بعدىا 48رضا قردوح، المذكرة السابقة، ص  -
 .82و 81نفس المذكرة، ص  -47
تي النسانية، اإلستثناءات مجموعة مف االف أي نظاـ لمعقوبات يمكف أف يؤثر عمى السكاف المدنييف، لذا ينبغي أف يتضمف إ -48

 :يمكف تمخيصيا فيما يمي
 .الحؽ في المساعدة اإلنسانية -.                        السكاف المدنييف حظر تجويع -
 .إمدادات اإلغاثة لألراضي المحتمة -.         إمدادات اإلغاثة في حاالت الحصار البحري -
  :كؿ مف إرجع إلى -
 .156سامية زاوي، المذكرة السابقة، ص  -
 .178-174كريـ خمفاف المقاؿ السابؽ، ص  -

 .267و 261، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، "العقوبات االقتصادية لألمـ المتحدة: "جماؿ محي الديف -49
   :راجع -:4
 .163و 162كريـ خمفاف، المقاؿ السابؽ، ص -

-GRAY )Christine(: « International law and use of force », Oxford university, Great Britain, 2000, 

p27.  

 : راجعتفاصيؿ أوفى حوؿ ىذه العمميات،  -51

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2agc.htm
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  .78-68، ص2000، الطبعة األولى، دار وائؿ، عماف، "عمميات حفظ السالـ الدولية: "غساف الجندي -
 .139-132نفس المرجع، ص  -52
أنو يقع عمى عاتؽ كؿ دولة المسؤولية الرئيسية عف بتوصمت المجنة المعنية بالتدخؿ وسيادة الدوؿ في تقريرىا، إلى اإلعالف  -53

مف خالؿ ... حماية مواطنييا مف اإلبادة الجماعية وجرائـ الحرب والتطيير العرقي والجرائـ ضد اإلنسانية احتراما لمبدأ السيادة
غير أنو في حالة تعرض السكاف ألذى خطير نتيجة لحرب داخمية أو عصياف أو قمع، أو . ة والضروريةاستعماؿ الوسائؿ المناسب

إخفاؽ الدولة أو كوف الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة عمى وقؼ األذى أو تجنبو، يتحمؿ المجتمع الدولي المسؤولية في حماية 
 .محمو المسؤولية الدولية عف الحماية المدنييف، وبالتالي يتنحى مبدأ عدـ التدخؿ لتحؿ

 :، وىي2009جانفي  12تقـو مسؤولية الحماية عمى ثالثة أركاف، وقد تـ تأكيدىا في تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة في 
 .مسؤولية الدولة في حماية مواطنييا - أ

 .مسؤولية المجتمع الدولي لممساعدة  - ب
 .مسؤولية المجتمع الدولي لالستجابة والرد - ج
 :المتوفر عمى الرابط( ICISS)تقرير الجنة المعنية بالتدخؿ وسيادة الدوؿ : إرجع إلى -

http://responsibilitytoprotect.org/iciss%20report.pdf 
 :إرجع إلى كؿ مفحوؿ كؿ ما تقدـ ولممزيد حوؿ مبدأ مسؤولية الحماية،  -54
، 2011بيروت،  ، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية،"-مفيـو في طور التبدؿ–التدخؿ الدولي : "ليمى نقوال الرحباني -

 .وما بعدىا 80ص
: ، مجمة نخبة السوداف اإللكترونية، بتاريخ"-إشكاليات المبدأ والتطبيؽ -السيادة ومسؤولية الحماية الدولية: "عبد الوىاب األفندي -

 www.sudanelite.com/articles: ، منشور عمى الموقع23/12/2008
منشور عمى مقاؿ ، 2012، السياسة الدولية، يوليو "تحوؿ في أطر المسؤولية الدولية لحماية المدنييف: ؿواجب التدخ: "أيمف سالمة -

 www.siyassa.org.eg   :الموقع

- ALSTON )Philip( and MACDONALD )Euan(: “ Human rights, intervention, and use of force”, 

Lighting source UK Ltd, United Kingdom, 2009, pp 278-281. 

مف الضروري أف نميز بيف المناطؽ اآلمنة التي أنشأىا مجمس األمف وفقا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، وبيف المناطؽ  -55
وسمح باستخداـ القوة لحمايتيا، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أبعد مف اليدؼ ( دوف رضا األطراؼ) الجديدة التي أنشأىا بطريقة منفردة 

ذلؾ أف المناطؽ والمواقع المحمية المنصوص . ت مف أجمو وىو حماية المدنييف، إنو حفظ السمـ واألمف الدولييفشأيط الذي أنالبس
 : عمييا في اتفاقيات جنيؼ وبروتوكولييا اإلضافييف، ىي خمسة مناطؽ

   .(مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ 1ؼ 59المادة ) المناطؽ غير المحمية  *
  .(مف اتفاقية جنيؼ األولى 23المادة ) اقع المستشفيات مناطؽ ومو  *
 .(مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 15المادة )المناطؽ المحايدة  *
  .(مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ 7ؼو  6ؼ 60المادة ) المناطؽ المنزوعة السالح  *
 .(مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 14المادة ) مناطؽ ومواقع المستشفيات والمناطؽ اآلمنة  *
 .177-175سامية زاوي، المذكرة السابقة، ص : أنظر -

 .الحدود الصربية عمى سربرينتشا مدينة بوسنية، تقع إلى الشماؿ الشرقي مف العاصمة البوسنية سراييفو -56
شماؿ العراؽ، لحماية األكراد مف قمع النظاـ العراقي، ولتسييؿ وصوؿ امة مناطؽ آمنة في إلى أنو تمت إق تجدر اإلشارة -57

. (1991) 688بموجب لقرار مجمس األمف رقـ  المساعدات اإلنسانية إلى سكاف تمؾ المناطؽ، رغـ عدـ النص عمى ذلؾ صراحة
 :أنظر

- ROBERTS (Adam) and KINGSBURY (Benedict), op.cit, p 289. 

 .180و 178، 177المذكرة السابقة، ص سامية زاوي،  -58

http://responsibilitytoprotect.org/iciss%20report.pdf
http://www.sudanelite.com/articles
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يكيؼ نشاط مجمس األمف عند إصداره تسوية ممزمة بموجب الفصؿ السابع، عمى أنو نشاط شبو قضائي، وذلؾ راجع إلى كوف  -59
فيذا النوع . هعناصر  مجمس في ىذا الشأف يشبو إلى حد كبير الحكـ القضائي وال يطابقو، الحتوائو عمى بعضالالتصرؼ الصادر عف 

نيائو ، بعكس ما تشتمؿ عميو القرارات األخرى الصادرة عف بالقضاء عمى مسبباتو مف القرارات يضـ حموال موضوعية لتسوية النزاع وا 
يقاؼ خطورتو دوف البحث في األسباب الكامنة وراء  ،مجمس األمف وفقا الفصؿ السابع، فأغمبيا تدابير تقؼ عند حد فض النزاع وا 

 :أنظر. دالعوان
 .62ص  ،2008، مجمس الثقافة العاـ، سرت، "دور مجمس األمف في تسوية المنازعات: " ناصر الجياني -

  .181و 180نفس المرجع، ص -:5
 ".لمجمس األمف أف ينشأ مف الفروع الثانوية ما يرى لو ضرورة ألداء وظائفو: " مف الميثاؽ عؿ أنو 29تنص المادة -61
، أي بعد 2007جواف 30الصادر في  1757تجدر اإلشارة إلى أف مجمس األمف قد أنشا المحكمة الخاصة بمبناف وفقا لمقرار  -62

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أف مجمس األمف كي ؼ الحالة في لبناف عمى أنيا إرىاب، وكما ىو معمـو فإف ىذه الجريمة ال 
أي أف مستقبؿ المحاكـ الجنائية الخاصة مرىوف . مف نظاـ روما األساسي 5لجنائية الدولية وفقا لممادة تدخؿ في اختصاص المحكمة ا

دخاؿ جرائـ دولية أخرى خطيرة ضمف ومن 5بالتعديالت التي يمكف أف تمس نظاـ روما األساسي، خاصة ما تعمؽ بالمادة  ، وا 
 :أنظر في ذلؾ .اختصاص المحكمة وأىميا جريمة اإلرىاب

، مذكرة ماجستير، كمية "إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المشتبو بارتكابيـ جرائـ دولية في دارفور: "نبيؿ يحياوي -
 .28الحقوؽ، جامعة آؿ البيت، األردف، ص 

 :لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىاتيف المحكمتيف إرجع إلى -63-64
،  منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، "-ىيمنة القانوف أـ قانوف الييمنة –ئية الدولية المحكمة الجنا: "ضاري خميؿ محمود وباسيؿ يوسؼ  -

 .59-56، ص 2008
 .26-24نبيؿ يحياوي، المذكرة السابقة، ص  -
 .169و 168كريـ خمفاف، ص  -

في مقر الدوؿ المعنية عف كؿ مف محكمة يوغوسالفيا ورواندا مف حيث أنيا تعقد أو المدولة تختمؼ المحاكـ الجنائية المختمطة  -65
قانوف الوطني باإلضافة النفسيا، كما أف تعييف القضاة فييا تـ بصورة مختمطة بيف األمـ المتحدة وىذه الدوؿ، وتقـو المحكمة بتطبيؽ 

مف قبيؿ  وبيذا تبدو كأنيا محكمة مختمطة، في الوقت الذي تعتبر فيو محكمتي يوغوسالفيا ورواندا. إلى قواعد القانوف الدولي العاـ
 :أنظر في ذلؾ. لقانوف الدولي العاـاتطبيؽ اقتصارىما عمى المحاكـ الدولية الصرفة، سواء مف حيث التكويف أو مف حيث 

، 2006، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، "–نحو العدالة الدولية  –المحكمة الجنائية الدولية : "نجيب حمد قيدا -
 .29و 28ص 
 .27و 26نبيؿ يحياوي، المذكرة السابقة، ص  -66-67-68
ينحصر مدلوؿ اإلحالة مف مجمس األمف في كونو مجرد بياف سياسي يسترعي مف خاللو المجمس نظر المحكمة الجنائية الدولية  -69

 :تفاصيؿ أوفى حوؿ مدلوؿ اإلحالة، إرجع إلى. إلى حالة معينة
، 2013، الطبعة األولى، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، "دور مجمس األمف في النظاـ الجنائي الدولي: "عبد الظاىر أحمد -

 . 160-158ص
 إذدولة طرؼ في نظاـ روما، عمى إقميـ قد وقعت جرائـ ف سمطة اإلحالة الممنوحة لمجمس األمف، ال يشترط فييا أف تكوف الإ -:6

مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات  34لقاعدة الواردة في المادة وىو ما يخالؼ ا. تصؿ بدوؿ غير طرؼيجوز لممجمس إحالة قضايا ت
ضاري   :أنظر ".ال ترتب المعاىدة أية التزامات عمى دولة ثالثة وال أية حقوؽ ليا دوف موافقتيا: "، التي تنص عمى أنو1969لسنة 

 .242-239 خميؿ محمود و باسيؿ يوسؼ، المرجع السابؽ، ص
الواليات حتى ال تعترض ب مف نظاـ روما األساسي، وذلؾ /13لـ يشر صراحة إلى المادة ( 2005) 1593القرار لـ يشر  -71

 : راجع في ذلؾ. المعروؼ مف المحكمة الجنائية الدولية يا، نتيجة موقفهالمتحدة األمريكية عمى صدور 
 .29نبيؿ يحياوي، المذكرة السابقة، ص   -
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  www.icc-cpi.int(: 7/10/2013بتاريخ ) موقع المحكمة الجنائية الدولية: أنظر -72
 :حوؿ ىذه الجرائـ في حؽ المتظاىريف العزؿ، إرجع إلى -73
  A/HRC/17/44: مجمس حقوؽ اإلنساف، الوثيقة رقـالتحقيؽ الدولية المشكمة مف طرؼ تقرير لجنة  -

 www.icc-cpi.int(: 7/10/2013بتاريخ )موقع المحكمة الجنائية الدولية  -74
لمسماح بحضور متيميف آخريف في ىذه  12/12/2014إلى غاية تأجيميا عدة مرات، كاف آخرىا التي قضت بتأجيؿ المحاكمة  -75

 www.hrw.org/es/node/104883  :الموقع أنظر .المحاكمة
 ضد سيؼ اإلسالـ القذافي أماـ الدائرة التمييدية األولىالمقامة مقبولية الدعوى بعدـ الميبية  حكومةال دفعت 1/5/2012في  -76

يبية بضرورة تسميـ سيؼ اإلسالـ موذكرت السمطات ال رفض ىذا الطعف، 31/5/2013، التي قررت في لممحكمة الجنائية الدولية
 .التي لـ تصدر قرارىا بعد وقد تـ استئناؼ ىذا القرار أماـ دائرة االستئناؼ. القذافي

خمصت الدائرة  11/10/2013في . عبد اهلل السنوسيدفعا ثانيا بعدـ مقبولية الدعوى ضد الميبية قدمت الحكومة  2/4/2013وفي    
وقد استأنؼ الدفاع ىذا القرار أماـ . قادرة وراغبة في محاكمة السنوسيالتمييدية األولى  إلى قبوؿ ىذا الدفع، وبأف السمطات الميبية 

 /http://www.icc-cpi.int  :(4/5/2014بتاريخ )أنظر موقع المحكمة . دائرة االستئناؼ

http://www.hrw.org/es/node/104883
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 ممحكمة الجنائية الدوليةالوظيفة القمعية لمجال في الدولي  لتعاونا
 غازي  فاروق

 كمية الحقوق 
  عنابة –باجي مختار جامعة 

 

 

  ممخص
ترتبط الوظيفة القمعية مبدأ االختصاص التكميمي، و ة ضمف إف وظيفة المحكمة الجنائية الدولية تتمثؿ في قمع الجرائـ الدولي

 كذاة في مرحمتي التحقيؽ والمحاكمة و يظير التعاوف الدولي مف خالؿ المساعدة القضائي .المنظمات الدوليةبتعاوف الدوؿ و 
 . السجفبحكاـ األأخيرا لتنفيذ و  مف خالؿ تقديـ المتيميف لممحكمة

 
 .الدوليالتعاون  ،المحكمة الجنائية الدولية ،الوظيفة القمعية   :الكممات المفاتيح

 
 

 
Résumé  

La fonction de la cour pénale internationale est la répression des crimes internationaux dans 

le cadre du principe de complémentarité. Cette fonction répressive dépend de la coopération 

des Etats et des organisations internationales, cette coopération apparait à travers 

l’assistance judiciaire durant l’enquête et le procès et aussi la remise des accusés, et 

finalement à travers l’exécution des jugements d’emprisonnements.   

 

Mots clés : Fonction répressive, cour pénale internationale, coopération internationale. 

 

 

 

 

 

Abstract  

The function of the International Criminal Court is the punishment of international crimes 

under the principle of complementarity. This repressive function depends on the States and on 

the international organizations cooperation. Cooperation appears through the judicial 

assistance during the investigation and trial as well as the delivery of the accused, and finally 

through the execution of  prison sentences.  
 

Keywords: repressive function, International Criminal Court, international cooperation. 
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 مقدمة 
 المحكمة الجنائية الدولية الدولي مع التعاوفشكؿ 

محورا ىاما في أشغاؿ الدورة العاشرة لجمعية الدوؿ 
في الفترة المنعقدة  ،(1)رومااألطراؼ في نظاـ 

يعكس . (2)2011ديسمبر  21إلى  12الممتدة مف 
 .إشكالية التعاوف الدولي مع المحكمة ذلؾ عمؽ

رغـ مف الفرؽ الواضح بيف الحاالت المنشورة فبال
أماـ المحكمة الجنائية الدولية ظؿ التعاوف الدولي 

تتعمؽ الحاالت بكؿ مف أوغندا و  (3) إشكالية مشتركة
السوداف وجميورية جميورية الكنغو الديمقراطية و و 

قد و . ليبيا وساحؿ العاجالوسطى وكينيا و  إفريقيا
ف عشري 2012لمحكمة لغاية بداية عاـ أصدرت ا

سحب و  تـ القبض فعال عمى ستة منيـبالقبض و  اأمر 
كما . بيـ يفواحد منيا بسبب وفاة أحد المشتبي

تحصي ت المحكمة تسعة أوامر بالحضور، و أصدر 
اريخ خمسة أشخاص رىف المحكمة إلى غاية نفس الت

 . (4)بو غير محتجز مشتبياعشرة أحد االحتجاز، و 

ى الزامية تتأكد أىمية الموضوع مف حيث مد
الدوؿ غير األطراؼ في تعاوف الدوؿ األطراؼ و 

كذلؾ الشأف بالنسبة ظاـ المحكمة الجنائية الدولية، و ن
 .لممنظمات الدولية

لما كانت إجراءات المتابعة الجزائية أماـ و 
حؿ، المحكمة الجنائية الدولية تتـ عبر عدة مرا

فوؽ الدوؿ، كاف  اجياز لمحكمة ليست خصوصا أف ا
حموؿ لتخطي عائؽ  مف األىمية بمكاف البحث عف

ويظير مف ثمة أف التعاوف الدولي مع .  السيادة
بدءا  عمى مستوى كؿ تمؾ المراحؿ، ضرورةالمحكمة 

مى مستوى بالتحقيؽ وما يقتضيو مف إجراءات تتـ ع
كذا مرحمة الدوؿ تشترط موافقتيا ومشاركتيا، و 

ما يتصؿ بالقبض عمى األشخاص أخيرا المحاكمة و 
 . اـ السجف ػػػتنفيذ أحكواإلدانة و  تياـمحؿ اال

خضع التعاوف الدولي لعدة تطورات و ساير 
لمػحاكـ العسكرية المنظومة الجنػائية الدولية، فا

ساسية أي طوكيو لـ تتضمف وثائقيا األلنورمبرغ و 
إشارة وحيدة إلى أمر ىناؾ إشارة لتعاوف الدوؿ، و 

مفاء في الشرؽ صادر عف القائد األعمى لقوات الح
ىو نفسو مف أصدر نظاـ و  9660األقصى رقـ 

محكمة طوكيو، ذىب في مادتو الثالثة إلى إعطاء 
الصالحيات لممدعي العاـ لطمب مساعدة الحكومات 

ىي بداية ارىاصات التعاوف الدولي في و  .(5)األجنبية
يف الدولييف، لكنيا جسدت عدالة مجاؿ تتبع المجرم
 .المنتصر في الحرب

اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب والجرائـ أشارت 
تعيد الدوؿ األطراؼ إلى  1968لعاـ  ضد اإلنسانية

جميع التدابير الداخمية، التشريعية أو غير  باتخاذ
التشريعية الالزمة لكي يصبح في اإلمكاف تسميـ 

جرائـ حرب أو جرائـ المتيميف بارتكاب األشخاص 
وىذا يمثؿ إحدى صور التعاوف  ضد اإلنسانية،

  .(6)الدولي في المادة الجزائية
كما اىتمت األمـ المتحدة  بموضوع التعاوف 
الدولي في مجاؿ زجر الجرائـ الدولية، و أصدرت 

مبادئ التعاوف الدولي في تعقب " :  بعنوافقرارا 
نبيف بارتكاب واعتقاؿ وتسميـ ومعاقبة األشخاص المذ

 3المؤرخ في ، "جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية
كاف أرضية فعالة و ،  (7)1973ديسمبر /كانوف األوؿ

ؿ في مجاؿ متابعة مجرميف لتشجيع تعاوف الدو 
 . مرتكبي جرائـ ضد اإلنسانيةالحرب و 

كما طرحت مسألة التعاوف الدولي عمى مستوى 
مف يوغسالفيا ؤقتة لكؿ المحاكـ الجنائية الدولية الم

مس األمف التابع رواندا، التي أحدثيا مجالسابقة و 
حيث اعتبرت الدوؿ أف التزاميا . لألمـ المتحدة

بالتعاوف مع تمؾ المحاكـ إنما يتعمؽ بااللتزاـ 
. بالتعاوف مع األمـ المتحدة، وفقا لميثاؽ المنظمة
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ألف مجمس األمف أحدث تمؾ المحاكـ وفقا لمفصؿ 
فقرة الرابعة مف القرار لؾ فإف المع ذو . (8)السابع
ألزمت الدوؿ  955فقرة الثانية مف القرار و ال 827

  .(9) بالتعاوف الكامؿ مع المحكمتيف
أكد نظاـ المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

منو عمى تعاوف الدوؿ  29السابقة مف خالؿ المادة 
البحث عف المتيميف و محاكمتيـ، مع المحكمة في 

تمبي الدوؿ دوف إبطاء طمب المساعدة مف أف و 
المحكمة، و كذلؾ كؿ أمر يصدر عف إحدى دوائر 

ديد المحكمة مثؿ طمب البحث عف األشخاص، تح
ارساؿ و  تقديـ األدلةىويتيـ، جمع افادات الشيود و 

نقؿ المتيميف و  حبسيـو  توقيؼ األشخاصو  الوثائؽ
ىو نفس التوجو الذي كرستو المادة و . (10)حبسيـو 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  28
 . لرواندا

عالج نظاـ روما المعني بنشأة المحكمة الجنائية 
ف الدولي مف خالؿ الباب التاسع الدولية مسألة التعاو 

تطرح دما نظـ مسألة التنفيذ، و كذا الباب العاشر عنو 
األحكاـ التي كرسيا نظاـ المحكمة عدة تحديات، 

لتحقيؽ  اتعاوف الدوؿ يعتبر ضروريخصوصا أف 
و كذلؾ لعدـ وجود شرطة عالمية . أىداؼ المحكمة
انعداـ ة في األنظمة الجنائية الوطنية و كتمؾ الموجود

مؤسسات عقابية دولية لتنفيذ أحكاـ سجوف دولية و 
الي فإف تنفيذ بالتو  التي تصدرىا المحكمة السجف

السجف المحاكمة و تنفيذ أحكاـ إجراءات التحقيؽ و 
عميو مف األىمية و  مشاركة الدوؿ،يقتضي تدخؿ و 

  : اآلتيةبمكاف طرح اإلشكالية 
إلى أي مدى تساىـ الدوؿ و المنظمات الدولية 
  في تحقيؽ الوظيفة القمعية لممحكمة الجنائية الدولية؟

شكالية مف الضروري بمكاف لإلجابة عمى ىذه اإل
التعاوف  تقسيـ البحث إلى قسميف، يعالج القسـ األوؿ

 تيالدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في مرحم

تناوؿ مف خالؿ المبحث األوؿ، و  المحاكمةالتحقيؽ و 
لدولي في تنفيذ قرارات وأحكاـ التعاوف االقسـ الثاني 

أوامر المحكمة الجنائية الدولية مف خالؿ المبحث و 
 .الثاني

التعاون الدولي مع المحكمة  /األول المبحث
التحقيق  تيالجنائية الدولية في مرحم

   :(11) المحاكمةو 
عامة  إف التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة بصفة

تكاثؼ الجيود المشتركة يتمثؿ في تبادؿ المساعدة و 
بيف طرفيف دولييف أو أكثر في مجاؿ العدالة 

السيادة، ئية، وذلؾ لتخطى مسائؿ الحدود و الجنا
تتخذ و تتنوع ىذه الجيود عالمية أو إقميمية، و تكوف و 

  .(12)عدة صور قضائية أـ شرطية
يتحدد التعاوف الدولي في مجاؿ المواد الجنائية 

دائي  مف سماع ما يستمزمو التحقيؽ االبت في تنفيذ
التفتيش الخبراء و أقواؿ المتيميف وشيادة الشيود و 

تعمؽ وكؿ ما ي تسميـ المستنداتو  ضبط األشياءو 
االنتقاؿ لممعاينة لمتحقؽ مف بالدعوى الجنائية و 

  .(13)الوقائع و إعالف األوراؽ و المستندات

 طراؼ المعنيةبتحديد األ يتعمؽ األمر  
جراءات المتصمة بالتحقيؽ بالمساعدة في اإل

و كذا '' األوؿ مطمبال''ىو ما يتناولو و المحاكمة و 
 مطمبال'' وىو ما يناقشو بتنفيذ أوامر القبض

   .''الثاني
 عمى أنشطتيا مراحؿ جميع في المحكمة تعتمد
 الدولّية والمنظمات المتحدة واألمـ الدوؿ مع التعاوف
، بيا خاّصة شرطة قوة ممحكمةل تتوافر و ال األخرى
 مساعدة إلى تحتاج وىي أوامرىا، أو قراراتيا إلنفاذ

 في المنظمات الدولية رى مثؿ الدوؿ و الجيات األخ
 في لمعمميات الدعـ توفير  جمع األدلة، تشمؿ  أمور

 األشخاص عمى القبض الشيود، الميداف، نقؿ
  .(14)األحكاـ إنفاذ وتسميميـ،
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األطراف المعنية بالتعاون مع  /األول المطمب
التحقيق  تيمرحم المحكمة الجنائية الدولية في

  :المحاكمة و 

مع المحكمة الجنائية  تعاوف الدوؿنميز بيف 
المنظمات الدولية مع  تعاوفو '' الفرع األوؿ'' الدولية

 .''الفرع الثاني'' المحكمة الجنائية الدولية 
مع المحكمة الجنائية  الدولتعاون  /الفرع األول

 :الدولية 
نظاـ يختمؼ الوضع بيف الدوؿ األطراؼ في 

الدوؿ التي ليست طرفا المحكمة الجنائية الدولية و 
 .فيو

التزام الدول األطراف في نظام روما بالتعاون /أوال 
  :مع المحكمة الجنائية الدولية

تزاـ ليقع  عمى الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما اال
 ،(15)العاـ بالتعاوف مع المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية حيث تمتثؿ الدوؿ األطراؼ لنظاـ 
قوانينيا الوطنية، بموجب إجراءات تعمؿ و  الدولية

بالطمبات الموجية مف المحكمة لتقديـ المساعدة فيما 
و المادة تيتصؿ بالتحقيؽ أو المقاضاة مثؿ ما حدد

 : مف نظاـ روما 93
تحديد ىوية ومكاف وجود األشخاص أو موقع  -

 األشياء؛
جمع األدلة، بما فييا الشيادة بعد تأدية اليميف،  -

وتقارير الخبراء الالزمة  وتقديـ األدلة بما فييا آراء
 لممحكمة؛

 استجواب أي شخص محؿ التحقيؽ أو المقاضاة؛ -
إبالغ المستندات، بما في ذلؾ المستندات  -

 القضائية؛
تيسير مثوؿ األشخاص طواعية كشيود أو كخبراء  -

 أماـ المحكمة؛
 النقؿ المؤقت لألشخاص؛ -
فحص األماكف أو المواقع، بما في ذلؾ إخراج  -

 وفحص مواقع القبور؛ الجثث
 تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛ -
توفير السجالت والمستندات، بما في ذلؾ  -

 السجالت والمستندات الرسمية؛
حماية المجني عمييـ والشيود والمحافظة عمى  -

 األدلة؛
تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات  -

والممتمكات واألدوات المتعمقة بالجرائـ بغرض 
في النياية، دوف المساس بحقوؽ  مصادرتيا

 األطراؼ الثالثة الحسنة النية؛
أي نوع آخر مف المساعدة ال يحظره قانوف الدولة  -

الموجو إلييا الطمب، بغرض تيسير أعماؿ التحقيؽ 
المتعمقة بالجرائـ التي تدخؿ في اختصاص 

 .المحكمة
التزام الدول غير األطراف في نظام مدى /ثانيا 

 :مع المحكمة الجنائية الدولية روما بالتعاون
ة إال تطبيقا لمقواعد العامة ال تمـز االتفاقية الدولي

ال يوجد التزاـ صريح الدوؿ التي صادقت عمييا، و 
بموجب نظاـ روما عمى الدوؿ غير المصادقة عمى 

 .نظاـ المحكمة بالتعاوف معيا
مف نظاـ روما بأنو  87مف المادة  5قررت الفقرة 
تدعو أي دولة غير طرؼ إلى تقديـ لممحكمة أف 

عمى أساس ترتيب ، المساعدة المنصوص عمييا
خاص أو اتفاؽ مع ىذه الدولة أو عمى أي أساس 

مصطمحات  87قد استخدمت المادة و   .مناسب
تتسـ بالمرونة بالنسبة لألساس الذي تتفؽ بموجبو 

و المتضمف التعاوف  الدولة غير الطرؼ مع المحكمة
 . (16)معيا
طرؼ في النظاـ الدولة غير الحالة امتناع ي ف و

عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع  األساسي التي
المحكمة، عف التعاوف بخصوص الطمبات المقدمة 

لمحكمة جمعية الدوؿ اتخطر  تفاؽ،اإلبمقتضى 
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األطراؼ أو مجمس األمف إذا كاف مجمس األمف قد 
  .أحاؿ المسألة إلى المحكمة

لـ تبـر أي اتفاؽ أف الدولة التي ليست طرفا و  أي
مع المحكمة، غير ممزمة بالتعاوف وفقا لنظاـ 

 .(17)روما
ىذا يتفؽ مع مبدأ األثر النسبي لممعاىدات و 

الدولية، الذي مفاده أف المعاىدة الدولية تمـز فقط 
تي ارتضتيا وفؽ الدوؿ التي صادقت عمييا وال

قانوف الدولي الواردة في الاألصوؿ المرعية و 
يطرح التساؤؿ بدقة في الحالة التي و . لممعاىدات

تكوف القضية محالة لممحكمة الجنائية الدولية 
فيؿ يمكف لمجمس  .بموجب قرار مف مجمس األمف

األمف أف يمـز الدوؿ غير األطراؼ في نظاـ روما 
بالتعاوف مع المحكمة بموجب الفصؿ السابع مف 

االجابة عف ىذا التساؤؿ تكوف ميثاؽ األمـ المتحدة؟ 
أنو يمكف لمجمس األمف أف يمـز تمؾ الدوؿ بالتعاوف، 
لكف مصدر االلزاـ يتعمؽ بالفصؿ السابع مف ميثاؽ 

 .  األمـ المتحدة، و ال يتعمؽ بنظاـ روما
لـ تطرح مسألة التعاوف بنفس الشكؿ مع و 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ألف 
زاـ الدوؿ يتعمؽ بكوف مجمس األمف ىو مصدر الت

مف أحدث المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة، و كؿ دولة طرؼ في ميثاؽ األمـ المتحدة 
ممزمة بالتعاوف معيا، حتى أف دولة سويسرا أبدت 
تعاونيا االختياري مع المحكمة الجنائية الدولية 

و غير ليوغسالفيا السابقة في الوقت الذي كانت في
فيي لـ تنضـ . (18)طرؼ في ميثاؽ األمـ المتحدة

 .   2002إلى منظمة األمـ المتحدة إال عاـ 
مع المحكمة  المنظمات الدوليةتعاون  /الفرع الثاني

 : الجنائية الدولية
أف تطمب المحكمة  روما إمكانيةكرس نظاـ 

الجنائية الدولية مساعدة المنظمات الدولية قصد 

 06التحقيؽ، حيث جاء في الفقرة جراءات إتسييؿ 
  : مف نظاـ روما ما يمي 87مف المادة 

لممحكمة أف تطمب إلى أي منظمة حكومية  ’‘
ولممحكمة أيضا   .دولية تقديـ معمومات أو مستندات

أف تطمب أشكاال أخرى مف أشكاؿ التعاوف 
والمساعدة يتفؽ عمييا مع المنظمة وتتوافؽ مع 

 ’’.اختصاصيا أو واليتيا
ذات الغرض أبرمت المحكمة الجنائية الدولية ل

المساعدة تعاوف و اتفاؽ مع اإلتحاد األوروبي بشأف ال
 التعاوف عمىيث حدد االتفاؽ جوانب المساعدة و ح

  .(19)نحو دقيؽ
تعاون المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية مع  /أوال

 :الدوليةالمحكمة الجنائية 
مف أجؿ تحقيؽ تعاوف فعاؿ، أبرمت المحكمة 
الجنائية الدولية اتفاقية مع المنظمة الدولية لمشرطة 

قعيا و 2004ديسمبر  22بتاريخ  ''انتربوؿ'' الجنائية 
الجنائية الدولية المدعي العاـ مف جية المحكمة 

واألميف العاـ لممنظمة الدولية لمشرطة الجنائية مف 
إطارا لمتعاوف  ىذا االتفاؽ أحدثوقد الجانب الثاني، 
جرائـ نتربوؿ، يتضمف الوقاية مف الاألبيف المحكمة و 

المالحظات الجنائية ويسمح بتبادؿ المعمومات و 
ح نمالمذنبيف، كما يالحقة الفاريف و والتعاوف في م

دولية حؽ استعماؿ شبكة االتفاؽ لممحكمة الجنائية ال
رطة قاعدة بيانات المنظمة الدولية لمشاالتصاؿ و 

  .(20)الجنائية
تعاون منظمة األمم المتحدة مع المحكمة  /ثانيا

 :الجنائية الدولية 
المحكمة تضح العالقة بيف األمـ المتحدة و ت

الجنائية الدولية مف خالؿ  سمطة مجمس األمف في 
كذا سمطتو في وقؼ حالة القضايا لممحكمة و إ

صالحياتو أخيرا ، و (21)إجراءات التحقيؽ والمقاضاة
المستحدثة في مجاؿ جريمة العدواف التي أقرىا 
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و كاف التعاوف بيف . (22)2010مؤتمر كمباال عاـ 
ر أكتوب 04الجيتيف محؿ اتفاؽ بينيما بتاريخ 

توضيح ، قصد تعزيز سبؿ التعاوف و 2004
أكد االتفاؽ عمى تبادؿ الممثميف بيف . إجراءاتو

ية وضع منح المحكمة الجنائية الدولو  المنظمتيف
المالحظ في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، كما نظـ 
 المسائؿ المتعمقة بالمساعدة القضائية، حيث تمتـز

أعوانيا عمى اإلدالء األمـ المتحدة بتشجيع موظفييا و 
بشيادتيـ أماـ المحكمة، كما اىتمت المادة الثامنة 

نظيـ العالقة بيف مدعي المحكمة عشر منو عمى ت
تبادؿ و  في مجاؿ التحقيؽمجمس األمف و 

 . (23)المعمومات
بتنفيذ  المتصلالتعاون الدولي  /الثانيالمطمب 

 :أوامر القبض
بمكاف التفرقة بيف أوامر القبض مف الضروري 

التزامات ثـ وامر الحضور مف خالؿ الفرع األوؿ، وأ
الدوؿ تجاه أوامر القبض الصادرة عف المحكمة 

  .مف خالؿ الفرع الثاني الجنائية الدولية
الفرق بين أوامر القبض و أوامر / الفرع األول

  : الحضور الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بعد الشروع في التحقيؽ تصدر المحكمة الجنائية 
الدولية نوعيف مف األوامر في حؽ األشخاص محؿ 

مر واالتحقيؽ، الطائفة األولى مف األوامر تسمى أ
 .(24)مر الحضورواالثانية أالقبض و 

أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية / أوال
   : الدولية

مف األىمية بمكاف التعرؼ عمى الجية التي 
 .تصدره  و أسباب صدوره

 : السمطة المختصة بإصدار أمر القبض . أ
ىي بالمحكمة الجنائية الدولية   الدائرة التمييدية

بناء عمى طمب  ،(25)تصدر أمر القبض الجية التي
مر القبض يتضمف اسـ أو  ،(26)المدعي العاـ

ات أخرى ذات صمة بالتعرؼ الشخص وأية معموم
كذا إشارة محددة إلى الجرائـ التي تدخؿ في عميو، و 

اختصاص المحكمة والمطموب القبض عمى 
التي يراىا بالوقائع  مختصربياف شأنيا و بالشخص 

 .المدعي العاـ أنيا تشكؿ تمؾ الجرائـ
  : أسباب صدور أمر القبض . ب

يصدر أمر القبض لوجود أسباب معقولة 
جريمة تدخؿ في لالعتقاد بأف الشخص قد ارتكب 

أف القبض عمى الشخص يبدو اختصاص المحكمة، و 
لضماف  ضروريا، لضماف حضوره أماـ المحكمة، أو

عدـ قيامو بعرقمة التحقيؽ أو إجراءات المحكمة أو 
لشخص مف االستمرار تعريضيما لمخطر، أو لمنع ا

 في ارتكاب تمؾ الجريمة 
جريمة ذات صمة بيا تدخؿ في  ارتكابأو لمنع 

  .(27)اختصاص المحكمة وتنشأ عف الظروؼ ذاتيا
من المحكمة الجنائية  الصادر أمر الحضور /ثانيا

  : الدولية
ال يصدر في الشخص في بعض الحاالت    

فمف ىي  ،(28) المتابع أمر بالقبض إنما أمر حضور
 ما ىي متطمبات صدوره؟  السمطة التي تصدره و 

 : السمطة المختصة بإصدار أمر الحضور. أ
 ىي السمطة المختصة بإصدار أمر الحضور

 بموجب بالمحكمة الجنائية الدولية الدائرة التمييدية
اقتنع قضاة الدائرة  ، متى(29)طمب المدعي العاـ

 . التمييدية بأف الشخص سيمثؿ أماـ المحكمة طوعا
  : أسباب صدور أمر الحضور.ب

إذا اقتنعت الدائرة التمييدية بأف ىناؾ أسبابا 
معقولة لالعتقاد بأف الشخص قد ارتكب الجريمة 
المدعاة وأف إصدار أمر بحضور الشخص يكفى 

ف تصدر لضماف مثولو أماـ المحكمة، كاف عمييا أ
وذلؾ بشروط أو بدوف شروط تقيد  ،)30(أمر الحضور
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إذا نص القانوف الوطني ( خالؼ االحتجاز)الحرية 
  .(31( عمى ذلؾ

وامر القبض أالتزامات الدول تجاه  /الفرع الثاني
 : الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

يرسي نظاـ روما عمى الدوؿ األطراؼ التزاـ 
لممحكمة الجنائية الدولية،  موببتقديـ الشخص المط

ىذا ينسجـ مع مبادئ التعاوف الدولي في تعقب و 
واعتقاؿ وتسميـ ومعاقبة األشخاص المذنبيف بارتكاب 

 . )32(جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية

لقد أسست الدوؿ أليات قصد تحقيؽ التعاوف 
الدولي لمقبض عمى المتيميف الفاريف  مف خالؿ 

نذكر مف باب المثاؿ   أنظمة تسميـ المجرميف
التعييف ألية والتبييف وليس مف باب الحصر و 

، حيث تقـو األمانة العامة بإصدار نشرات االنتربوؿ
دولية بناء عمى طمب المكاتب المركزية الوطنية 
لمدوؿ األعضاء في المنظمة الدولية مف بينيا النشرة 
الدولية الحمراء التي تعتبر أقوى أدوات المالحقة 
الدولية التي يالحؽ بيا األشخاص الخطريف 

ء في المطموب القبض عمييـ لصالح الدوؿ األعضا
أصبح بإمكاف  2004منذ و  .)33(المنظمة الدولية

المحكمة الجنائية الدولية أف تطمب مف االنتربوؿ 
إصدار نشرات دولية حمراء لألشخاص محؿ مالحقة 

 .أماـ المحكمة الجنائية الدولية
مف نظاـ روما التي كرست  98بحجة المادة و 

إمكانية رفض الدولة الطرؼ طمب المحكمة بتقديـ 
دولة أخرى متى كاف عمييا التزاـ دولي تجاه  مواطف

الدولة التي ينتمي إلييا يقتضي موافقتيا عمى 
التقديـ، التي تعتبر عائقا أماـ عمؿ المحكمة 

عمدت الواليات المتحدة األمريكية . الجنائية الدولية
اتفاقية دولية ثنائية، تقضي  70إلى عقد ما يقارب 

ا األمريكييف بالتزاـ الدوؿ بعدـ تسميـ الرعاي
المتواجديف عمى أقاليميا لممحكمة الجنائية 

ليات اإلفالت مف آلية مف آىذا يشكؿ ، و )34(الدولية
العقاب عف الجرائـ المرتكبة في العراؽ مف طرؼ 

 .القوات األمريكية
تعدد أوامر القبض، تشكاليات عندما إكما تطرح 

مر أبشأف شخص واحد يكوف قد صدر في حقو 
مذكرة اعتقاؿ المحكمة الجنائية الدولية و ض مف بالقب

، عمى نفس الفعؿ مف دولة بموجب القضاء الوطني
ىؿ يقدـ  فممف تكوف األولوية في ىذه الحالة؟

 لممحكمة أـ يسمـ لمدولة الطالبة؟ 
 المطموب االلتزام العام لمدول بتقديم الشخص/ أوال

 :لممحكمة الجنائية الدولية 
المطموبيف لممحكمة لاللتزاـ بتقديـ األشخاص 

الجنائية الدولية جوانب تتعمؽ بالتشريعات الوطنية 
 .وأخرى إجرائية تتعمؽ بسير العممية مف ناحية تقنية

الجوانب التشريعية لاللتزام العام بتقديم . أ 
 :لممحكمة الجنائية الدولية المطموب الشخص 

إف أوؿ التزاـ يقع عمى الدوؿ األطراؼ في نظاـ 
جراءات بموجب التشريعات اتاحة اإلىو  روما

ألف ذلؾ سيعطي الطابع الشرعي لتمؾ  ،الوطنية
الفقرة الثالثة مف ىو ما أكدت عميو و  ،)35(اإلجراءات

إعالف بشأف التعاوف الصادر عف جمعية الدوؿ 
 07األطراؼ في المحكمة الصادر بتاريخ 

و ذلؾ ييدؼ إلى تييئة المناخ  .)36(2010جواف
التشريعي الوطني الستيعاب أليات التعاوف مع 
المحكمة الجنائية الدولية مف خالؿ النصوص 

 .الدستورية و النصوص القانونية بصفة عامة
تشريعية  تدابيرأية بعدـ اتخاذ الدوؿ  كما تمتـز 

أو غير تشريعية، قد يكوف فييا مساس بما أخذتو 
التزامات دولية فيما يتعمؽ بتعقب عاتقيا مف ى عم

واعتقاؿ وتسميـ ومعاقبة األشخاص المذنبيف في 
  .(37)جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية
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قد ورد في تقرير فريؽ العمؿ لجمعية الدوؿ و 
األطراؼ في نظاـ روما، المقدـ لمدورة العاشرة 

، أف 2011ديسمبر  21المنعقدة بنيويورؾ بتاريخ 
يعات الوطنية يعيؽ التعاوف الدولي مع انعداـ التشر 

في  خصوصا بعد أف بدأت المحكمة. (38) المحكمة
 . نظر عدة حاالت

حتى أف مواقؼ الدوؿ تنقسـ في الوقت الحالي 
إلى صنفيف، الصنؼ األوؿ مف الدوؿ سنت 
تشريعات وطنية قصد إعاقة عممية التقديـ لممحكمة 

األمريكية في الجنائية الدولية مثؿ الواليات المتحدة 
الذي منع  2002أوت  02 قانونيا الصادر في

األجيزة األمريكية الحكومية مف التعاوف مع الييئات و 
الصنؼ الثاني مف . (39)المحكمة الجنائية الدولية

الدوؿ عمدت إلى سف تشريعات لمتعاوف مع 
مثاؿ و التبييف و ليس مف المحكمة، نذكر مف باب ال

حيث  ،(40) 1999عاـالتعييف فرنسا في الحصر و 
الدستور بإضافة نص يتيح اعتراؼ قامت بتعديؿ 

بعد أف فرنسا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
أصدر المجمس الدستوري قرارا ذىب فيو إلى أف 
المصادقة عمى نظاـ روما تستمـز تعديؿ الدستور 

قانوف اإلجراءات الجزائية سنة ثـ عدلت  ،(41)الفرنسي
بعض المواد المتعمقة بالتعاوف مع بإضافة  2002

و الواردة مف المػػػػػادة  المحكمة الجنائية الدوليػػػػػػػػػػػػة
 .(42 )20  – 627إلى المادة  01 - 627

 المطموب تقديم الشخصل ئيةجرااإل الجوانب.ب 
 :لممحكمة الجنائية الدولية 

قبض عمى شخص التقدـ المحكمة طمب  
الطريؽ  مف خالؿ  لومشفوعا بالمواد المؤيدة 

أي عف طريؽ وزارة الخارجية لمدولة  الديبموماسي،
يكوف الشخص موجودا في إقميميا،  المعنية التي

تطمب تعاوف تمؾ الدولة في القبض عمى ذلؾ 
وعمى الدوؿ األطراؼ أف تمتثؿ . الشخص وتقديمو

 لطمبات إلقاء القبض والتقديـ وفقا ألحكاـ الباب 
لإلجراءات المنصوص عمييا و التاسع مف نظاـ روما 

  .(43)في قوانينيا الوطنية
حيث تقـو الدولة الطرؼ، التي تتمقى طمبا 
بالقبض االحتياطى أو طمبا بالقبض والتقديـ، باتخاذ 
خطوات عمى الفور لمقبض عمى الشخص المعني 
 وفقا لقوانينيا وألحكاـ الباب التاسع مف نظاـ روما،

بمجرد صدور األمر بتقديـ الشخص مف جانب و 
الدولة المتحفظة، يجب نقؿ الشخص إلى المحكمة 

 .قرب وقت ممكفأفي 
مف خالؿ سمطاتيا  قبؿ ذلؾ تتحقؽ الدولة

القبض ينطبؽ عمى ذلؾ الشخص،  أف أمرالقضائية 
أف لألصوؿ المرعية، و كانت وفقا القبض عممية أف و 

  .(44)حقوؽ الشخص قد احترمت

 في ويحتجز المحكمة إلى الشخص ىذا يسمَّـ
 مركز يعمؿو  .الىاي بيولندا في االحتجاز مركز

 يتعمؽ ما في الدولية، الجنائية المحكمة احتجاز
 حقوؽ معايير ألعمى وفقا المحتجزيف، بمعاممة
 المتحدة األمـ قواعد مثؿ الدولية، اإلنساف

 .(45)النموذجية

الدول  منتعدد طمبات التسميم و التقديم / ثانيا
       :المحكمة الجنائية الدوليةو 

دولة أو عدة دوؿ أوامر  ـيتقدتتعمؽ بىذه الحالة 
تقدـ بالتالي طمبات تسميميا المتيـ و بالقبض و 

نفس تقديميا  المحكمة الجنائية الدولية طمب
بد أف نحدد الفرؽ بيف ال .الشخص عمى نفس الفعؿ

التسميـ ثـ نتعرؼ عمى حاالت أولوية التقديـ التقديـ و 
 .لممحكمة عمى التسميـ لمدوؿ وفقا لنظاـ روما

 :الفرق بين التقديم و التسميم  . أ
المتيميف تمؾ يقصد بنظاـ تسميـ المجرميف و 

القانونية التي تقـو بيا الدولة الموجود  اآللية
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خرى لتقـو ألى دولة إقميميا، بتسميمو إالشخص عمى 
   .(46)و لتنفيذ العقوبة عميوأبمحاكمتو 

حيث يعنى التقديـ، فرؽ نظاـ روما بيف التسميـ و 
نقؿ دولة ما شخصا إلى المحكمة عمال " التقديـ"
نقؿ دولة ما " التسميـ"يعنى و  ،النظاـ األساسيب

شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاىدة أو اتفاقية أو 
  .(47)يتشريع وطن

لممحكمة الجنائية ب حاالت أولوية التقديم 
 :لمدولعمى التسميم الدولية 

عدة  يتعمؽ األمر بالدولة الطرؼ التي تصميا
مف دولة أخرى، طمبات بالقبض، مف المحكمة و 

  : نميز بيف حاليتيف
تتعمؽ بكوف الدولة الطالبة طرؼ في  الحالة األولى
وصمتيا الطمبات  يجب عمى الدولة التي نظاـ روما،

الدولة األخرى بواقعة تعدد الطمبات، إبالغ المحكمة و 
مع توفر الشرطيف األساسييف ىو وحدة الشخص 

 . (48)السموؾ المتابع بشأنوو المطموب 
تكوف األولوية لممحكمة إذا كانت المحكمة و 

لدعوى مع عمميا بأعماؿ التحقيؽ قررت مقبولية ا
الطالبة أو استنادا المقاضاة التي تجري في الدولة و 

ذا لـ تصدر المحكمة قرار . (49)إلخطار منيا وا 
مقبولية الدعوى يجب عمى الدولة الطرؼ ارجاء 
تسميـ الشخص لمدولة الطالبة بعد أف تفصؿ 

 . (50)المحكمة  في المقبولية
ذا كانت الدولة الطالبة دولة غير إ الحالة الثانية

جو إلييا ، كاف عمى الدولة المو روماطرؼ في نظاـ 
الطمب أف تعطى األولوية لطمب التقديـ الموجو مف 
المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية 
الدعوى ولـ تكف ىذه الدولة مقيدة بالتزاـ دولي 

 . (51)بتسميـ الشخص إلى الدولة الطالبة
 

لتعاون الدولي في تنفيذ قرارات ا/ المبحث الثاني
 :الجنائية الدوليةأحكام و أوامر المحكمة و 

أحكاـ بالسجف واألوامر تشارؾ الدوؿ في تنفيذ 
التعويض الصادرة عف بالتغريـ وبالمصادرة و 
ذلؾ بمصادقتيا عمى ،  و (52)المحكمة الجنائية الدولية

تنفيذ ما تصدره نظاـ روما فيي ممزمة باالعتراؼ و 
ذلؾ تأكيدا لتوجو المحكمة ، و (53)المحكمة مف أحكاـ

بر فوؽ الدوؿ بؿ اختصاصيا تكميمي بحيث ال تعت
فاألولوية تكوف . (54)بالنسبة لمقضاء الوطني لمدوؿ

ذا كانت الدوؿ غير راغبة أو و . لمقضاء الوطني ا 
غير قادرة عمى المتابعة، ينعقد بالتالي االختصاص 
لممحكمة الجنائية الدولية، لكف طبيعة المحكمة تؤكد 

ه المحكمة عمى حتمية تعاوف الدوؿ لتنفيذ ما تصدر 
 . مف أحكاـ و أوامر

مف األىمية بمكاف التعرؼ عمى تعاوف الدوؿ في 
 تنفيذ األحكاـ بالسجف الصادرة عف المحكمة الجنائية

مشاركة الدوؿ في الدولية مف خالؿ المطمب األوؿ و 
بالتعويض مف األوامر بالغرامة وبالمصادرة و  تنفيذ

 .خالؿ المطمب الثاني

الدول في تنفيذ قرارات  تعاون/ المطمب األول
األحكام بالسجن الصادرة عن المحكمة الجنائية و 

 :الدولية
إف تنفيذ األحكاـ بالسجف الصادرة عف المحكمة 

المؤسسات الدولية يكوف مف خالؿ السجوف و  الجنائية
الدوؿ التي ترغب في استقباؿ العقابية لمدوؿ، و 

  ،(55)األشخاص المدانيف تسجؿ في قائمة لممحكمة

يتـ و  ،(56)بموجب اتفاقات ثنائية تعقدىا لذات الغرض
إذا لـ تكف أية . تعييف دولة التنفيذ مف تمؾ القائمة

كوف في الدولة المضيفة دولة لمتعييف فإف التنفيذ ي
أصدرت جمعية الدوؿ  .(57)ىي ىولندالممحكمة و 

 8، بتاريخ 03القرار رقـ األطراؼ في المحكمة 
شجع فيو الدوؿ عمى ت .(58)بكمباال 2010جواف 
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االنخراط ضمف الدوؿ التي تقبؿ تنفيذ أحكاـ السجف 
 .التي تصدرىا المحكمة

ىا الستضافة المحكوـ ددوؿ استعدا ستةأبدت 
عمييـ بموجب اتفاقات عقدتيا مع المحكمة الجنائية 

 الدولية، 
 بموجب االتفاؽ الثنائي  يتعمؽ األمر بكؿ مف بمجيكاو 

 ،(59) 2010جواف 01 دخؿ حيز التنفيذ فيالذي 
 ، مممكة بريطانيا(60) 2011أفريؿ  24فنمدا بتاريخ 

 13بتاريخ  ، مالي(61)2007ديسمبر  08بتاريخ 
ماي  28بتاريخ  ، صربيا(62) 2012جانفي 
 . (64)2005نوفمبر  06بتاريخ  ، النمسا(63)2011

عقدت المحكمة الجنائية الدولية اتفاقا مع المجنة  كما
الدولية لمصميب األحمر بخصوص زيارة األشخاص 

صاص المحكمة الجنائية المحتجزيف بموجب اخت
يتعمؽ األمر باألشخاص المحتجزيف مؤقتا الدولية، و 

بمركز االحتجاز التابع لممحكمة أو األشخاص 
معينة مف المدانيف الذيف يقضوف عقوبتيـ بالدوؿ ال

 . (65)قبؿ المحكمة
ىناؾ بعض الدوؿ عمدت إلى سف تشريعات 
وطنية استعدادا الستضافة المحكـو عمييـ تنفيذا 
ألحكاـ المحكمة الجنائية الدولية، مف بينيا فرنسا 
حيث ضمنت قانوف اإلجراءات الجزائية بموجب 

بعض المواد تحت عنواف تنفيذ أحكاـ  2002تعديؿ 
المحكمة الجنائية الدولية، مف السجف الصادرة عف 

 .  20 - 627إلى المادة  18 - 627المادة 
بينما تمثؿ ممارسة الواليات المتحدة األمريكية 
أكبر عائؽ في مجاؿ التعاوف الدولي مع محكمة 
الجنائية الدولية حيث بموجب قانونيا الوطني 
المتعمؽ بحماية األفراد األمريكييف العامميف بالخدمة 

، منعت كؿ أشكاؿ التعاوف (66)2002لعاـ  العسكرية
مع المحكمة مع تقميص عدد القوات األمريكية 

السالـ التابعة لألمـ العاممة ضمف قوات حفظ 

حظرت كؿ تحويؿ مباشر أو غير مباشر المتحدة، و 
لممعمومات الوطنية لممحكمة الجنائية الدولية عندما 
ح تتعمؽ بمتيـ يحمؿ الجنسية األمريكية،  كما سم

قانونيا لمقوات األمريكية باستخداـ القوة لتحرير أي 
محكمة مواطف أمريكي رىف االعتقاؿ بموجب ال

، يتضح (67)منع منعا باتا تسميميـالجنائية الدولية و 
بذلؾ تناقض سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه 
المحكمة الجنائية الدولية، حيث تحيؿ بموجب 

ا يتعمؽ األمر مة عندممجمس األمف القضايا لممحك
التعاوف عندما يتعمؽ تمنع التسميـ و بغير األمريكييف و 

أف قواتيا ر بالمواطنيف األمريكييف، سيما و األم
 . ارتكبت جرائـ فظيعة إباف احتالليا لمعراؽ

معايير تعيين دولة تنفيذ أحكام / الفرع األول 
 :السجن 

مف نظاـ  103الفقرة الثالثة مف المادة  تضمنت
المحكمة الجنائية الدولية مجموعة مف المعايير يجب 
عمى المحكمة أف تراعييا عند تعيينيا دولة تنفيذ 

  : أحكاـ السجف وىي
مبدأ وجوب تقاسـ الدوؿ األطراؼ مسؤولية تنفيذ  -

 .أحكاـ السجف، وفقا لمبادئ التوزيع العادؿ
السارية عمى معاممة السجناء تطبيؽ المعايير  -

 .والمقررة بمعاىدات دولية مقبولة عمى نطاؽ واسع
 .آراء الشخص المحكـو عميو -
 .جنسية الشخص المحكـو عميو -
أية عومؿ أخرى تتعمؽ بظروؼ الجريمة أو  -

الشخص المحكـو عميو أو التنفيذ الفعمي لمحكـ، 
 .حيثما يكوف مناسبا لدى تعييف دولة التنفيذ

 :التزامات دولة تنفيذ أحكام السجن / رع  الثانيالف
تمتـز دولة تنفيذ حكـ السجف بعدـ االفراج عف 

ة العقوبة التي قضت بيا الشخص قبؿ انقضاء مد
لممحكمة وحدىا حؽ البت في أي طمب و . المحكمة
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يقدـ لتخفيؼ العقوبة بعد االستماع ألقواؿ الشخص 
  .(68)المحكـو عميو

 - 627ىو نفس التوجو الذي نصت عميو المادة و 
مف قانوف االجراءات الجزائية الفرنسي، حيث  20

متى قدـ الشخص المحكـو عميو  ذىبت إلى أنو
طمب االستفادة مف الوضع في الخارج أو الحرية 
النصفية أو خفض العقوبة أو وضع تحت الرقابة 
االلكترونية أو اإلفراج المشروط، فإف طمبو يقدـ 
لمنائب العاـ، الذي يحيمو بدوره لوزارة العدؿ التي 

ىي التي إلى المحكمة الجنائية الدولية و  تحيمو بدورىا
 . تقرر مدى استفادة ذلؾ الشخص مف تمؾ التدابير

السجف بحكـ اليكوف تنفيذ كما تمتـز بمراعاة أف 
ممعايير التي تنظـ معاممة السجناء والمقررة ل اخاضع

، مثؿ (69)مقبولة عمى نطاؽ واسعبمعاىدات دولية 
المبادئ اإلنسانية لمعاممة السجناء المكرسة بموجب 

 45/111قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
 .1990ديسمبر  14بتاريخ 

فيقع عمى دولة تنفيذ حكـ السجف أف تعامؿ كؿ 
مف االحتراـ لكرامتيـ المتأصمة السجناء بما يمـز 

ز ليا التمييز بيف السجناء ال يجو و قيمتيـ كبشر، و 
و الموف أو الجنس أو المغة أو أعمى أساس العنصر 

الديف، أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو 
األصؿ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد او 

  .(70)أي وضع أخر
مشاركة الدول في تنفيذ األوامر / المطمب الثاني

 :بالتعويضبالغرامة و بالمصادرة و 
المصادرة الدوؿ في تنفيذ تدابير التغريـ و تشارؾ 

التي تأمر بيا المحكمة وفقا لإلجراءات في قانونيا 
المساس بحقوؽ الغير حسف النية، دوف و  الوطني

قيمة بيع العقارات تقـو  الدولة بتحويؿ الممتمكات و و 
كما  .(71)لممحكمة تنفيذا لتدابير الغرامة أو المصادرة

وؿ أوامر التعويض التي تصدرىا المحكمة تنفذ الد

 .(72) ضد الشخص المداف لجبر ضرر الضحايا
بدأت الدوؿ فعال في تغيير تشريعاتيا الوطنية و 

الستيعاب ىذا النوع مف االجراءات مثؿ المشرع 
ث نظـ تنفيذ األوامر بالغرامات الفرنسي حي

بالتعويض التي تصدرىا المحكمة وبالمصادرة و 
المادة و   16- 627الجنائية الدولية مف خالؿ المادة 

  .(73)مف قانوف االجراءات الجزائية 17 – 627
 

 :خاتمــة
الدولي مع المحكمة الجنائية التعاوف  يرظي

الدولية كضرورة في كؿ مراحؿ سير المتابعة، سواء 
تنفيذ  أو في مرحمة كمةالمحامرحمتي التحقيؽ و  في

إف  ذلؾ لتحقيؽ وظيفتيا القمعية،، و األوامراألحكاـ و 
انعداـ قوات الشرطة التابعة لممحكمة يكرس لضرورة 
التعاوف الدولي المتصؿ بالمساعدة في إجراءات 
مرحمة التحقيؽ، ألجؿ ىذا الغرض فإف لمدوؿ 
والمنظمات الدولية دور كبير في مساعدة المحكمة 

ما يتطمبو مف ضرورة و التحقيؽ  إجراءاتسير عمى 
كذلؾ الوثائؽ، و ات وضبط المستندات و تمقي شياد

بتنفيذ أوامر القبض بالمحاكمة و  مرعندما يتعمؽ األ
ال بد مف موافقة الدوؿ ، و التي تصدرىا المحكمة

 .تكريسا لمبدأ السيادة
إف التعاوف الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية 

لمدوؿ األطراؼ في نظاـ روما، أما الدوؿ  الزامي
 فتتعاوف مع المحكمة رومامصادقة عمى نظاـ الغير 

ىذه بناء عمى اتفاؽ تعقده مع الجنائية الدولية 
يبقى أف الدوؿ التي ليست طرفا في نظاـ . األخيرة

المحكمة و لـ تبـر أي اتفاؽ مع المحكمة فيي غير 
 .ممزمة بالتعاوف بموجب نظاـ روما

ثؿ االنتربوؿ ا تتعاوف المنظمات الدولية مكم
منظمة األمـ المتحدة مع المحكمة، بعد أف عقدت و 

أصبح بإمكاف المحكمة أف و  لذات الغرض،اتفاقات 
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في حؽ  لدى االنتربوؿ تنشر نشرات حمراء
 األطراؼ تمتـز الدوؿو . المطموبيف مف طرفيا

بإتاحة و  طمبالبالقبض عمى األشخاص محؿ 
 تقدميـأف ، و وجب قانونيا الوطنياإلجراءات بم

لممحكمة التي تحتجزىـ في مركز االحتجاز التابع 
ولقد حدد نظاـ روما حموال لحاالت  .لممحكمة بالىاي

المحكمة الجنائية زع الطمبات وتعددىا بيف الدوؿ و تنا
 .الدولية
يبمغ التعاوف الدولي أقصى مظاىره في مشاركة و 

التي تصدرىا الدوؿ في تنفيذ األحكاـ بالسجف 
المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتـ في سجوف الدوؿ 

ائية تحت إشراؼ المحكمة، ألف المحكمة الدولية الجن
مركز االحتجاز ال تحوز عمى سجف خاص بيا، و 

ىو و عبارة عف مركز لمحبس المؤقت، و بالىاي ى
الذيف  مؤىؿ الحتجاز األشخاص إباف المحاكمة

ف غير الممكف أف مصدر في حقيـ أمر بالقبض و 
 .تنفذ فيو أحكاـ السجف

تمتـز الدوؿ بأف تكوف مراكز السجوف التي يتـ و 
ال تممؾ الدوؿ نفيذ مسايرة لممعايير الدولية، و فييا الت

صالحية اإلفراج عف الشخص المداف قبؿ انتياء 
تمؾ ة المحكـو بيا، وىذه المشاركة و مدة العقوب

غب في تر المساىمة ليست إجبارية، فالدوؿ التي 
ذ يتـ اختيار دولة التنفيالمشاركة تسجؿ في قائمة، و 

في حالة عدـ وجود وفؽ معايير حددىا نظاـ روما، و 
دولة لمتنفيذ يتـ ذلؾ في سجوف دولة ىولندا باعتبارىا 
الدولة المضيفة، كما تشارؾ الدوؿ في تنفيذ أوامر 

كذلؾ ة المتصمة بالتغريـ والمصادرة و المحكم
 .رر الضحاياالمتصمة بجبر ض

إف نجاح المحكمة الجنائية الدولية في تحقيؽ 
كميمي، وظيفتيا القمعية ضمف مبدأ االختصاص الت

مرىوف بمدى تعاوف الدوؿ والمنظمات الدولية معيا، 
تبقى مسألة التعاوف الدولي  مف بيف أكبر التحديات و 

يات إف موقؼ الوال. التي ستواجو عمؿ المحكمة
المتحدة األمريكية تجاه المحكمة يجسد ازدواجية 

جسيمة لمقانوف المعايير في التعامؿ مع االنتياكات ال
القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، الدولي اإلنساني و 

خصوصا وأف الواليات المتحدة األمريكية ارتكبت 
انتياكات جسيمة في حؽ المواطنيف العراقييف إباف 

نيا لجأت إلى تعطيؿ التعاوف احتالليا لمعراؽ، لك
الدولي بموجب اتفاقيات ثنائية مع الدوؿ تكريسا 
.لإلفالت مف العقاب
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 بين شرعية النص و مشروعية الضرورة: حظر استخدام القوة في العالقات الدولية
 رياحـي  الطاهر

 كمية الحقوق والعموم السياسية
 سوق أهراس -محمد الشريف مساعدية جامعة

 
  ممخص

ا استثني صراحة إال مىو انتياؾ خطير لمقواعد المكرسة في ميثاؽ األمـ المتحدة،  الدولية استخداـ القوة في العالقاتإف 
مجمس األمف لدواعي حفظ السمـ و األمف  طار ما يقررهفي إبموجب النصوص القائمة فيما تعمؽ بالدفاع المشروع أو 

يمكف فييا  -وجيية في بعض األحياف - في اآلونة األخيرة تعالت أصوات تنادي بوجوب االعتراؼ بحاالت أخرى .الدولييف
 يتعمؽ األمرو تعارض مع صريح قواعد و ضمانات ميثاؽ األمـ المتحدة لمسألة التي تي او ى المجوء إلى استخداـ القوة

عرض حاؿ محيف لمبد حظر  ىذا المقاؿ يتناوؿ .الوقائية التدخؿ لدواعي إنسانية، و الحروببمكافحة اإلرىاب الدولي، 
 .الدولية ممارسةو ال الدولي القانوف موجبات القوة بيف ـاستخدا

 

 .حظر، القوة، العالقات الدولية : يحالمفاتالكممات 

 

 

Résumé 
Le recours à la force dans les relations internationales est une violation grave des règles 

établies par la Charte des Nations Unies, hormis les cas liés à l’exercice du droit naturel de 

la légitime défense, ou selon une résolution injonctive du conseil de sécurité des nations 

Unies. De nos jours, un mouvement milite assidument pour convaincre de la pertinence 

d’autres faits susceptibles de justifier l’usage de la force, s’agissant de lutte contre le 

terrorisme international, l’intervention humanitaire, et la guerre préventive. Cet article 

présente une étude actualisée du principe de l’éviction de l’utilisation de la force, entre les 

exigences du droit international et la pratique des Etats. 

 

 Mots clés : Force, Eviction, Eviction, Internationale, Guerre. 
 

 

 

Abstract 
The recourse to force in international relations is a grievous violation of the rules established 

by the United Nations Charter, unless for self defense, or when it is decided by a Security 

Council resolution. Nowadays some claims are militating to convince about the worthiness of 

some facts which would justify the use of force, and it is about fighting international 

terrorism, humanitarian intervention, and preventive war. The present study attempts to bring 

up to date the principle of the prohibition of the use of force as it is consecrated in the 

international law and the international States practice.  

 

Keywords: Recourse to force, prohibition, the United Nations charter international 

terrorism. 
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 :ـقــدمــــةمال
قد يتبادر إلى األذىاف مف خالؿ العنواف تساؤؿ 
  حوؿ مكانة األخالؽ في القانوف بصفة عامة
والقانوف الدولي بصفة أخص، وىو تساؤؿ يمكف أف 

لمواقع متى عممنا أّف القانوف الدولي ىو  فيايكوف مجا
قانوف الدوؿ في األساس وأّف ىذه األخيرة ال تكترث 

ادؿ المنافع دوف أف يكوف لألخالؽ إال بالمصالح وتب
 .دور في إدارة ىذه العالقات

ميثاؽ األمـ المتحدة ال يخمو مف  مع ذلؾ فإفّ 
اإلشارات التي تحث عمى تيذيب العالقات الدولية 

التي ىدؼ  والمبادئ بث فييا نوعا مف األخالقياتيو 
رساء  إلى خمؽ الظروؼ ياانطالقا منالميثاؽ  وا 

تي تضمف تحقيؽ العدؿ، وأّف الضوابط الضرورية ال
القانوف الدولي يدعـ القواعد التي تمّكػف مف العيش 

و العيش معا  حاألخذ بالتسام"  :المشترؾ عف طريؽ
ومف ثـ يكوف الميثاؽ  .(1) "في سالـ وحسف الجوار

قد خمؽ تالزما و تفاعال بيف مفيومي العدالة والسمـ 
السمـ السمـ، ويتحقؽ تحقيؽ بحيث تتحقؽ العدالة ب

ليوف "  لعدالة، وفي ىذا السياؽ يعػّرؼ الفقيوبتحقيؽ ا
"  :الّسػمـ بقولو "Léon BOURGEOIS بورجوا
 .(2) "ىو الزمف الذي يدـو فيو القانوفالسمـ 

زخمو مع اندالع ىذا التعريؼ سرعاف ما فقد لكف 
الحرب العالمية األولى، وعجز عصبة األمـ عف 

مية الثانية حتى الحيمولة دوف نشوب الحرب العال
ي اجتيدت منظمة األمـ المتحدة مف أجؿ ذالنظاـ ال

و قد آؿ إلى حالة الجمود والتحييد بفعؿ الحرب ئإرسا
الباردة عف طريؽ تضاعؼ األزمات المسمحة في 

أما . مدار الكتمتيف في آسيا والشرؽ األوسط و إفريقيا
اليـو فيذا النظاـ بات يعاني أزمة أخرى بفعؿ 

، والمجوء إلى استخداـ القوة خارج وليةالفوضى الد
اإلطار األممي بموجب قرارات أحادية الجانب كقرار 

2003الواليات المتحدة احتالؿ العراؽ 
، أو قرار (3)

 2008فيدرالية روسيا  غزو جميورية جورجيا 
وتفكيؾ ىذه الدولة بفعؿ استقالؿ كؿ مف إقميمي 

(4) عنيا أبخاسيا و أوسيتيا الجنوبية
. 

 المتحدة األمـ لمبادئه الممارسات المجانبة فيذ
ست فإّف مف شأنيا أف تجرد القانوف إذا ما تكر 

 شيئا فشيئا نحومف أىدافو لسامية ليرجع الدولي 
حالة الطبيعة التي الزمتو في بداياتو عمى أّف القوة 

حيث  والبأس ىما الوجو الطبيعي أو الفطري لمقانوف
ختصاصات كاف قرار الحرب ىو أحد مظاىر ا

 .(5) الدولة صاحبة السيادة
فستوف سنة بعد إنشاء األمـ المتحدة، كانت 
كافية إلثبات ىشاشة اإلطار القانوني الذي حاولت 

 أيضا ميمة ىذه المدة ، و كانتتشييده المنظمة
إلثبات طبيعتو المتفردة والضرورية، إذ ال يمكف 

القانوني الذي يجمع  رىذا اإلطا .تعويضو أو تجاوزه
دولة،  190أىدافو ما يناىز و  وتمتؼ حوؿ مبادئو

 إلى يستمد كافة أحكامو مف قاعدة حظر المجوء
 .القوة

يستمد الموضوع أىميتو الخاصة مف انتشار و ىذا 
بؤر النزاعات المسمحة التي ما تكاد أف تخمد في 

في منطقة أخرى، فإذا  شبمنطقة مف العالـ حتى تن
ي أغمب األحياف كاف قرار الحرب يتسـ بالشرعية ف

مخاطر  وفؽ ما يقضي بو ميثاؽ األمـ المتحدة، فإفّ 
 األمرالوقوع في عدـ الشرعية واردة متى اتصؿ 

بانتياكات قواعد القانوف الدولي اإلنساني خاصة إذا 
 (6)طاؿ أمد النزاع، فضال عف تبعات عدـ االستقرار

أو تفكؾ الوحدة السياسية في الدوؿ التي لحقيا 
 .(7) كريالتدخؿ العس

وعميو تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى 
بعض جوانب مبدأ حظر استخداـ القوة في العالقات 
الدولية وفؽ النصوص الدولية ذات العالقة، وكذلؾ 
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تـ فييا المجوء عمى بعض الممارسات الدولية التي 
 .أثبتت وجاىة خاصةإلى استخداـ القوة و 

دراسي لمبدأ وفي األخير نسجؿ أّف اإلطار ال
يأخذ بالحسباف  قبؿ كؿ شيء حظر استخداـ القوة

فكرة أّف ىذا المبدأ يندرج في صميـ العالقات الدولية 
وىو في ذلؾ  حصرا بيف الدوؿ صاحبة السيادة

مؤطر بقواعد قانونية مستقرة وواضحة، أما 
يا ما لبثت فإنّ المجتمع الدولي المعاصر  مستجدات

ت وتنظيمات جديدة تكشؼ مف جية عف وجود كيانا
والمقصود ىنا ىو  تنشط عمى المستوى الدولي

حركات التحرر الوطني، والتنظيمات اإلرىابية 
عف وجود وقائع مادية ذات  ، ومف جية أخرىالدولية

، والحروب اإلنساني ؿكالتدخ االمتدادات الدولية
وقد أثبتت الممارسة الدولية بشأنيا جميعا  ،االستباقية

استخداـ كانت وراء أنيا المناسبات وفي العديد مف 
   .خارج شرعية ميثاؽ األمـ المتحدة القوة

وعميو نالحظ أنو في مراحؿ متأخرة برزت تيارات 
مف ىذه تقوؿ بضرورة إضفاء الشرعية عمى بعض 

إلى جانب الحفاظ عمى المبدأ وأف  المستجدات
يحسب ذلؾ عمى فكرة توسيع دائرة االستثناءات التي 

 . ثاؽيقرىا المي
فاإلشكالية الراىنة تدور حوؿ حظر استخداـ القوة 
في العالقات الدولية، بيف الحفاظ عمى المبدأ 
باألشكاؿ المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة  

 و بيفالدولية،  توىو الضمانة الستقرار العالقا
توسعة دائرة االستثناءات بحيث تستوعب  ضرورة

يعي لمقانوف التطور الطب متطمباتضرورات و 
(8)الدولي

. 
وعميو يحاوؿ المقاؿ تقديـ عرض محيف لمبدأ 
حظر استخداـ القوة وفؽ مقتضيات القانوف الدولي 
بكافة أبعاده ومراحؿ تطوره دوف أف ننسى استعراض 

الممارسة الدولية المخالفة لمقواعد القائمة والناظمة 
 .لممبدأ

بناء عمى ما تقدـ نحاوؿ تقسيـ الموضوع إلى 
 األوؿ إلىمبيف، بحيث نتعرض في المطمب مط

، وفي موقؼ القانوف الدولي مف استخداـ القوة
الحديثة نحو  تالمطمب الثاني نتعرض إلى االتجاىا

  .استثناءات جديدة
موقف القانون الدولي من استخدام : المطمب األول

 القوة
وجب التنويو في ىذا المقاـ أف التطور القانوني 

 يتميزالقوة في القانوف الدولي  لمبدأ حظر استخداـ
التي تحكـ العالقات الدولية  المبادئعف غيره مف 

  إالحركة تقييد تصاعدية مضطردة  و إف شيد بكونو
إلى اليـو غير مكتممة، فالتنظيـ الحالي  أنيا ال تزاؿ

سمح في حقيقة يوعمى الرغـ مف نصوص الميثاؽ ال 
بالقدر قوة إلى ال المجوءبالحديث عف حظر  األمر
، القوةلمجوء إلى مقيد تنظيـ  بصددفيو  كوفنالذي 

مع ذلؾ فاستخداـ القوة سواء مف الناحية النظرية أو 
الممارسة يبقى مف الفرضيات المستقرة في القانوف 

 .الدولي
المطمب تخصيص فرع ىذا وعميو نحاوؿ في 

التي رافقت المبدأ في  األبعاديعنى بمختمؼ  دراسي
في الفرع الثاني إلى نتطرؽ ، ثـ تطوره و استقراره

المتحدة  األمـالقواعد المادية التي أفردىا ميثاؽ 
نبيف االستثناءات  الثالثفي الفرع و ، صيانة لممبدأ

 .التي أوردىا الميثاؽ عمى المبدأ المكرس
األبعاد النظرية التي رافقت مبدأ حظر  :األولالفرع 

 استخدام القوة
القوة في العالقات  ارتبط المجوء إلى استخداـ   

 مآسيياالدولية بذلؾ المظير المشيف لمحروب و 
وانتياكيا لمكرامة البشرية، وتضاعؼ ىذه النتائج مف 
حيث الخسائر البشرية والمادية كمما تقدمت القدرات 
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العممية  لإلنساف، ما أدى إلى ظيور وعي دولي 
شامؿ يقضي بنبذ الحرب والعمؿ عمى تحقيؽ السالـ 

 تواعية لـ تكف وليدة الصدفة إنما كانعبر حركة 
 . أو خمفيات ة أبعادليا ثالث

 يالبعـد التاريـخ: أوال
كانت أولى محاوالت تقييد وتأطير النشاط 

تصور  آنذاؾ وضع بحيثالحربي في أوروبا، 
أخالقي لمعنؼ المسمح مف طرؼ القساوسة 
المجدديف في الكنيسة، وعمى رأسيـ القديس 

نحف نخوض الحرب "  :أوغسطيف الذي قاؿ
، ىذه المقولة تختزؿ فكرة (9)"لمحصوؿ عمى السالـ

الحرب العادلة  التي تبناىا الفقو الكنسي و أوحى 
بيا إلى األباطرة الروماف، إال أنو و في وقت الحؽ 
تبيف غموض و مثالية مفيـو ىذه الحرب فحاوؿ 
فريؽ متأخر مف الفقياء الكنسييف وعمى رأسيـ 

تجديد الفكرة و إخراجيا إلى الواقع ويني قتوماس األ
العممي بأف وضع مجموعة مف المعايير الموضوعية 

 :لمحرب حتى تكوف عادلة، منيا
أف تكوف ىذه الحرب بأمر مف الممؾ وأف يقـو ىو * 

 .ذاتو بقيادتيا
أف تكوف الحرب في خدمة قضية عادلة، وأف * 
و اليجـو ضد طرؼ استوجب العقاب و بسبب يوجّ 

 .بوخطأ ارتك
أف تكوف نوايا األطراؼ المتحاربة تقودىا * 

أف  تطويره أواالستقامة ومستميمة مف ترقية الخير و 
 .(10) تكوف تمؾ النوايا بدافع ردع الشر و درئو

بناءا عمى ما سمؼ نالحظ أّف الفكر الكنسي قد 
شابو اختالؼ في الرؤى بيف أىداؼ الحرب و بيف 

قواعد ممموسة تقنيف المجوء إلييا عف طريؽ وضع 
 .لحرب تمارس في إطار سمطة أخالقية عميا

أما عف مساىمة القانوف الدولي في مرافقتو لفكرة 
الحرب، فقد حاوؿ شيئا فشيئا اإللماـ والجمع في 

حقيقة األمر بيف قانونيف، األوؿ يعنى بتحديد 
تمجأ الدوؿ  الشروط والمالبسات الواجب توافرىا حتى

 Jus ad بػ عنو برالستخداـ القوة أو ما يع

bellum وأما الثاني  فيتعمؽ بالشروط والقواعد ،
التي يجب أف تسير وفقيا الحرب تبعا لمتعبير 

Jus in bello الالتيني
 (11). 

إّف التطور المضطرد لفكرة عدـ شرعية الحرب 
 أدت بالقانوف الدولي بأف يكوف قانوف السمـ 

وىي الفكرة التي سادت لقروف مف  والحرب،
 .(12)مفالز 

بعض " : وألوؿ مرة كرس عيد العصبة
وذلؾ بحظر " االلتزامات بعدـ المجوء إلى الحرب

مدة ثالثة أشير قبؿ أي : "حرب العدواف وتقرير
، وىي ذات الفكرة التي تزاؿ (13) "لجوء إلى الحرب

قائمة ولكف بوجو مغاير عند الحديث عف مفاوضات 
 .(14) الفرصة األخيرة

إلى الحرب فميثاؽ األمـ  أما عف حظر المجوء
المتحدة ال يكتفي بالنص عميو بؿ يستوعب المبدأ 

: منو 4فقرة  2إلى أبعد ما يمكف بنصو في المادة 
يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عالقاتيـ الدولية "

عف التيديد باستعماؿ القوة أو استخداميا ضد سالمة 
دولة، أو عمى  ؿ السياسي ألياألراضي أو االستقال

 ". و مقاصد األمـ المتحدة ي وجو آخر ال يتفؽأ
تتضمف صياغة ىذا النص حدودا واضحة لحظر 
استخداـ القوة، فمف حيث الشكؿ ىذا النص ال 
يخاطب إال الدوؿ األعضاء في المنظمة فيما بينيـ 
 -وىذا يحجر عمى المبدأ في إطار نسبية المعاىدات

 مف 2المادة مف  6الفقرة باالعتبار  األخذمع 
مف  107 ةدوف أف ننسى ما ورد بالمادو ، -الميثاؽ

ذات الميثاؽ مف إشارة إلى التيديد الصريح لمدوؿ 
 .(15) المنيزمة في الحرب العالمية الثانية
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مع ذلؾ فإّف التاريخ كاف كفيال بإزاحة ىذيف 
تبقى ىذا و  االستثناءيف، فكؿ الدوؿ انضمت لمميثاؽ،

الدولية الصرفة مسألة التمييز قائمة بيف العالقات 
 2وبيف الشؤوف الداخمية لمدوؿ، ذلؾ أّف نص المادة 

 ال يشير بالحظر الصريح الستخداـ القوة أو 4فقرة 
التمويح بيا إال في العالقات الدولية، و ىي المسألة 
التي أثارت جدال كبيرا خالؿ المناقشات التاريخية 

 .(16) حوؿ تصفية االستعمار
ب محظورة في في ىذه الحدود تبقى الحر 

الحاالت الخاصة  ءالعالقات الدولية، باستثنا
مف الميثاؽ المتعمقة  51المنصوص عمييا بالمادة 

بالحؽ الطبيعي في الدفاع المشروع، أو االستعماؿ 
الجماعي لمقوة باسـ األىداؼ و المبادئ األممية في 

 .(17) إطار الفصؿ السابع مف ذات الوثيقة
 البعـد القانونـي: ثانيا

إّف المتمعف في نصي كؿ مف عيد عصبة األمـ 
 و ميثاؽ األمـ المتحدة، سرعاف ما يالحظ الفروؽ

، فيما {الحرب}أورد مصطمح  في الصياغة، فاألوؿ
، ىؿ يفيـ {المجوء إلى القوة}الثاني استعمؿ مصطمح 

مف ذلؾ أّف الوعي القانوني العالمي عندما عجز عف 
لخطاب؟ ألّف في تغيير الواقع لجأ إلى تغيير لغة ا

ذلؾ تبايف و اختالؼ كبيريف سواء مف جية تفسير 
المصطمحيف أو مف جية اآلثار، ففي ذلؾ إما 

يشمؿ بأف  ة لوتوسعإما تحجيـ لمبتغى  النص أو 
 .جوانب أخرى لمظاىر استخداـ القوة

وعميو تحولنا مف قانوف الحرب إلى قانوف 
أف النزاعات المسمحة، الذي بدوره وّسع مفيومو ب

بات يشمؿ نزاعات مسمحة دولية، ونزاعات مسمحة 
، كما تـ تجاوز مبدأ الحياد التقميدي (18)غير دولية

بأف يقؼ عمى مسافة  -الذي اتسـ بو قانوف الحرب 
واحدة مف األطراؼ المتحاربة عمى أساس المعاممة 

إلى التأسيس لحروب  -بالمثؿ وعمى قدـ المساواة

وىذا موقؼ  .وعيةمشروعة وأخرى مارقة عف المشر 
يغيب فيو عنصر الحياد كما ىو شأف الحرب التي 

و االحتالؿ األجنبي  تشف ضد السيطرة االستعمارية
أو ضد األنظمة العنصرية، في إطار حؽ الشعوب 

وىنا تبرز العقبة األولى ، (19)في تقرير مصيرىا
المتعمقة بكيفية ضماف إلزاـ الطرفيف المتحاربيف 

ولي اإلنساني دوف أف يكوف ىناؾ بقواعد القانوف الد
 ؼرسمي بالخصـ أو عمى األقؿ االعترا ؼاعترا

 .ىذا األخيربمشروعية الحرب التي يقودىا 
بناءا عمى ما سمؼ، نالحظ إذف أّف القانوف 
الدولي كما يواصؿ في منطؽ حظر الحرب 
بمفيوميا التقميدي أي فيما بيف الدوؿ، فإّنو يعمؿ 

ت يمتد إلى حروب ذات عمى توسيع دائرتو بأف با
طبيعة أخرى، وىو في ىذا الصدد في تطور 

التي  (20)ما مع تحديات اإلرىاب الدوليمضطرد سيّ 
وّسعت مف دائرة التيديدات وظيور أشكاؿ جديدة مف 
النزاعات المسمحة ما جعؿ البعض يطرح جديا فكرة 
عقد بروتوكوؿ إضافي جديد التفاقيات جنيؼ األربع 

 بدئيا بالنزاعات المسمحة التييعنى م 1949لعاـ 
 .(21) ادولي اإرىابي اأو تنظيم اأحد أطرافيا كيان يكوف
 البعـد السياسـي: ثالثا

يكتسي ىذا البعد أىمية بالغة ألنو يعّرؼ 
باألفكار والفمسفات التي أدت إلى صياغة قواعد 

فالحرب العالمية األولى ، القانوف ذات الصمة
حرب " ة عمى أنياخاضتيا الديمقراطيات الغربي

أما الحرب العالمية [ فكرة قدسّية المعاىدات" ] قانوف
" حممة مف أجؿ الحرية"الثانية فقد قدمت عمى أنيا 

قادىا بما بات يسمى تحالؼ األمـ المتحدة الذي 
 .شكمتو أولى الدوؿ الموقعة عمى ميثاؽ المنظمة

فخوض الحربيف كاف مف أجؿ ىدؼ إنياء كافة 
حرب و وضعيا في خانة الخارج الحروب، ونبذ ال

عف القانوف لفائدة عمميات يبررىا حفظ السمـ واألمف 
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الدولييف، لـ يكف إال مناورة الصطفاؼ القانوف إلى 
 .جانب النظاـ الدولي الذي أسستو الدوؿ المنتصرة

ىذا الطرح أخؿ مرة أخرى بمبدأ حياد قانوف 
الحرب اتجاه األطراؼ المتحاربة، ألنو يجعؿ مف 

ب أحد األطراؼ حربا أخالقية عادلة، وىو األمر حر 
الذي مف شأنو تجريـ الطرؼ المعادي بأنو أقدـ عمى 
المساس بالنظاـ العاـ الدولي، وىو ما أشارت إليو 

االنتياؾ " :1919مف معاىدة فرساي  227المادة 
 .(22) "قدسية المعاىدات و الجسيـ لألخالؽ الدولية

دام القوة في ميثاق مبدأ حظر استخ: الفرع الثاني
 األمم المتحدة

يمثؿ ميثاؽ األمـ المتحدة النص الرئيسي لمنظاـ 
حظر استخداـ القوة في العالقات مبدأ القانوني ل

مبدأ ال يجب التقيد الالدولية وعميو عند دراسة 
، إنما فحسب بالنصوص ذات العالقة في الميثاؽ

وجب النظر إلى مواد الميثاؽ كافة عمى أنيا تشكؿ 
   . وحدة متماسكة و منسجمة

فميثاؽ األمـ المتحدة الذي يعتبر في حد ذاتو 
مضطردا لألعراؼ والممارسات  تراكمانتاجا و 

ف كاف البعض  – المستقرة في العالقات الدولية وا 
ينكر عميو ىذه الصفة و يرى فيو اتفاقية دولية تتمتع 

، حاوؿ إرساء نظاـ أمف جماعي (23)-بالكفاية الذاتية
جميع الدوؿ بالتساوي في إطار نبذ  فيوظى تح

التي  4قرة ف 2استعماؿ القوة، وىذا ما ورد بالمادة 
يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عالقاتيـ "  :نصت

أو استخداميا  الدولية عف التيديد باستعماؿ القوة 
ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية 

مقاصد األمـ  دولة، أو عمى أي وجو آخر ال يتفؽ و
، مع ذلؾ وجبت اإلشارة تعقيبا عمى ىذا "المتحدة

 :نص إلى مسألتيف ىامتيف
 ".المجوء إلى القوة"أّف الميثاؽ لـ يعػّرؼ مصطمح * 

لـ تحصر حظر المجوء إلى  2/4أّف المادة * 
استعماؿ القوة في المجوء المباشر لمدوؿ إلى القوة 

 .يديد بوالعسكرية،  بؿ منعت حتى التمويح أو الت
 XXV/ 2625مع ذلؾ ففي التوصية رقـ 

 المتضمنة إعالف المبادئ المتعمؽ بالعالقات الودية
 لدوؿ، طبقا لميثاؽ األمـ المتحدةوالتعاوف بيف ا

أكتوبر  24المصادؽ عمييا مف الجمعية العامة في 
سعا لمبدأ حظر المجوء ما يفيد تعريفا موّ  ، 1970

االمتناع عف ب" : وؿإلى القوة، وذلؾ بأف تمتـز الد
         تنظيـ أو تشجيع تنظيـ قوات غير نظامية

جماعات مسمحة، سيما جماعات المرتزقة وذلؾ  أو
" بيدؼ إحداث خروقات عمى إقميـ دولة أخرى

أو تشجيع  االمتناع عف تنظيـ " :باإلضافة إلى
أعماؿ حرب أىمية أو أعماؿ إرىابية عمى إقميـ دولة 

 أوأو المشاركة   المساعدة أخرى، كما تمتنع عف 
القبوؿ عمى إقميميا بنشاطات منظمة بيدؼ ارتكاب 

األعماؿ المذكورة  ستمـزمثؿ ىذه األعماؿ، عندما ت
 في ىذه الفقرة التيديد باستعماؿ القوة أو

 .(24)"استعماليا
 عمى تنص 2/4مف جانب آخر يسجؿ أّف المادة 

حالة  مبدأ حظر استخداـ القوة ال ينطبؽ إال في أفّ 
العالقات الدولية بمفيوميا الضيؽ أي بيف دولة 
وأخرى، دوف أف يتعدى ذلؾ إلى مسألة استعماؿ 
العنؼ المسمح الذي قد تمارسو الدولة ضد شعبيا أو 
ضد فئة منو، بؿ إّف القانوف الدولي قد يتفيـ أّف 
 الدولة في إطار ممارستيا السيادية عمى إقميميا

Dominium أو عمى شعبيا Imperium
(25) 

يمكنيا أف تستخدـ القوة لحفظ النظاـ العاـ، وىذا ما 
 :مف الميثاؽ حيف نصت 7فقرة  2أكدت عميو المادة 

ليس في ىذا الميثاؽ ما يسوغ لألمـ المتحدة أف " 
تتدخؿ في الشؤوف التي تكوف مف صميـ السمطاف 
الداخمي لدولة ما، وليس فيو ما يقتضي األعضاء أف 
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المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا يعرضوا مثؿ ىذه 
ىذا المبدأ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير  الميثاؽ، عمى أفّ 

 ".القمع الواردة في الفصؿ السابع
 4جدا أال نفصؿ بيف الفقرتيف مع ذلؾ مف الميـ 

في نفس ، سواء مف حيث الشكؿ ألنيما وردتا 7و
موضوعييما ألّف ، أو مف حيث الموضوع، 02 المادة

 وعميو ال يمكف أف تكوف وردا في ذات السياؽ،
مظاىر السيادة التي تمارسيا الدولة عمى إقميميا ىي 
مظاىر مطمقة وتخضع لمحض سمطتيا التقديرية، 
إنما يكوف عمؿ الدولة داخؿ إقميميا في إطار ما 

ما وأّف سيّ  (26)التزمت بو في مجاؿ حقوؽ اإلنساف
انتياكات الدولة لبعض مف ىذه القواعد يكوف ليا 

تكوف الدولة بذلؾ قد أخمت بالتزامات فليا، بعدا دو 
 Jus قواعد قانونية دولية آمرة دولية تفرضيا

Cogens، قواعد في مواجية الجميع أي Erga 

omnes
 (27). 

ذا وتبقى قاعدة عدـ المجوء إلى استخداـ القوة ى
التي يقـو  -إف لـ نقؿ أىميا -ىي أحد الركائز

أّف ىذه القاعدة  رغيعمييا القانوف والنظاـ الدولييف، 
افتقدت إلى التطبيؽ األمثؿ فالدوؿ ليا مصالحيا 
ومآربيا الخاصة ما تجعميا تمتؼ عمى المبدأ، وذلؾ 

 أو يايالئمبما  النصوص ىاتفسير  عف طريؽ
الستثناءات التي أوردىا ميثاؽ األمـ ل يااستغالل

ىو ما سوؼ نتناولو في الفرع المتحدة صراحة، و 
  .الموالي

االستثناءات الواردة عمى المبدأ وفق : لثاالفرع الث
 ميثاق األمم المتحدة

ف كاف يحث عمى  إّف ميثاؽ األمـ المتحدة وا 
تيا بالطرؽ السممية و يردؼ امنازعلتسوية الدوؿ 

حفاظا  أو التيديد بياذلؾ بحظر الستخداـ القوة 
عمى السمـ واألمف الدولييف، فإنو وصونا ليذا اليدؼ 

: في حالتيفإال القوة  لّمجوءا اأجاز استثناء كذلؾ

حالة الدفاع المشروع، وحالة قرار مجمس األمف 
باستخداـ القوة تحت الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 

 .المتحدة
الدفاع  أوال : وعميو نتناوؿ تباعا االستثناءيف

المشروع، وثانيا استخداـ القوة في إطار التدابير 
 .القيرية التي يقررىا مجمس األمف

 الدفاع المشروع: الأو 
 :مف ميثاؽ األمـ المتحدة 51بحسب المادة 

ليس في ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أو ينتقص الحؽ "
الطبيعي لمدوؿ، فرادى أو جماعات، في الدفاع عف 
أنفسيـ إذا اعتدت قوة مسمحة عمى أحد أعضاء 
األمـ المتحدة، وذلؾ إلى أف يتخذ مجمس األمف 

والتدابير  و األمف الدولي التدابير الالزمة لحفظ السمـ
التي اتخذىا األعضاء  استعماال لحؽ الدفاع عف 
النفس تبمغ إلى مجمس األمف فورا، وال تؤثر تمؾ 

بمقتضى سمطتو  -التدابير بأي حاؿ فيما لممجمس 
مف  -ومسؤولياتو المستمدة مف أحكاـ ىذا الميثاؽ

مف  اضروري الحؽ في أف يتخذ في أي وقت ما يراه
واألمف الدولي أو إعادتو إلى  لحفظ السمـاألعماؿ 

 ".نصابو
ميثاؽ األمـ المتحدة يعترؼ صراحة  وعميو فإفّ 

أو  - بوجود حؽ طبيعي لمدفاع المشروع عف النفس
أصمو القانوف العرفي، لكف الميثاؽ ال  -عف الغير

لعدواف الذي يبرر رد فعؿ بالدفاع ذلؾ ايورد تعريفا ل
و في النص عف النفس، وىو الذي يعبر عن

ذلؾ أّف [ اليجـو العسكري]االنجميزي و االسباني بػ 
مؤتمر ساف فرانسيسكو أسقط عف جدوؿ أولوياتو 

 :إقامة تعريؼ لمعدواف و كاف ذلؾ لسببف
أّف قائمة العمميات التي مف شأنيا أف تشكؿ * 

 . عمؿ عدواف قد لف تكوف جامعة
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وضع تعريؼ غامض و فضفاض قد يكوف  أفّ * 
ع الدولية ما بعد اوضأماـ تعقيدات األ غير موائـ

 .الحرب
حيف  1974ديسمبر  14وىو األمر الذي تـ في 

اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة تعريفا 
 .(XXIX) 3314لمعدواف بموجب التوصية رقـ 

ال تنظر إلى العدواف إال كونو استخداـ  خيرةفيذه األ
لسالمة سيادة، االلمقوة المسمحة مف طرؼ دولة، ضد 

اإلقميمية أو االستقالؿ السياسي لدولة أخرى، كما 
وردت في التوصية قائمة مفتوحة لألعماؿ التي 

(28) تجتمع فييا شروط عمؿ العدواف
 .    

ويعطى مجمس األمف في ىذا الصدد صالحية 
نظر وجود عدواف مف عدمو، أو أف يقرر بوجود 

تشكؿ  حالة معينة لـ ترد بالقائمة و لكنيا في قناعتو
عدوانا، و السبب في ذلؾ تبايف الظروؼ التي تتـ 

    جسامتيا، آثارىا الفعمية  أو فييا تمؾ األعماؿ،
المتوقعة، فكميا عوامؿ تكوف محؿ اعتبار عند  أو

، الذي يبرر المجوء إلى الدفاع تكييؼ حالة العدواف
 .(29) المشروع الفردي أو الجماعي

لتفعيؿ حؽ الدفاع  أما فيما تعمؽ باآللية القانونية
، فالممارسة الدولية أثبتت أّف الدوؿ كثيرا (30)المشروع

و في  .الحؽ لتبرير عممياتيا العسكرية اما تثير ىذ
سبيؿ ذلؾ توجو سمطات الدولة خطابا لألميف العاـ 
لألمـ المتحدة توضح فيو الظروؼ والمالبسات التي 

ر يخط .مف الميثاؽ 51أدت بيا إلى تمسكيا بالمادة 
مجمس األمف بيذا الخطاب ولممجمس واسع 
الصالحية في مناقشة مضموف الخطاب وجدية 
االدعاءات التي يتضمنيا، إذا طمب ذلؾ عضو مف 

 .أعضاء المجمس
 المشروع، فإفّ الجماعي وفيما اتصؿ بالدفاع 

الميثاؽ لـ يحدد شروط ممارستو، لكف السنوات 
شيدت  األولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

بيف  في مجاؿ الدفاع المشترؾ االتفاقياتإبراـ العديد 
 مع أّف إقباؿ الدوؿ عمى مثؿ ىذه التفاىمات، الدوؿ

بالعالـ إلى  ارجوعشكؿ في حد ذاتو انتكاسة و 
 وىو سموؾ فيو  الكالسيكية، ةالتحالفات العسكري

الكثير مف خيبة األمؿ نظرا لمتطمعات الطموحة التي 
مجاؿ نظاـ األمف الجماعي في  حمميا الميثاؽ في

 .(31) المؤسسة األمميةإطار 
حؽ الدفاع  فإفّ  51في األخير بحسب المادة 

إلى أف "...  :المشروع الفردي أو الجماعي يمارس
زمة لحفظ السمـ يتخذ مجمس األمف التدابير الال

و يقع عمى الدولة التي ، وعميو فإنّ ..".واألمف الدولي
بميغ مجمس األمف عف كافة واجب ت 51المادة  تطبؽ

التدابير التي اتخذتيا، وأّف ىذه التدابير ال تؤثر بأي 
بمقتضى سمطتو  -فيما لممجمس "...  :حاؿ

مف  -ومسؤولياتو المستمدة مف أحكاـ ىذا الميثاؽ
الحؽ في أف يتخذ في أي وقت ما يرى ضروري 
التخاذه مف األعماؿ لحفظ السمـ واألمف الدولي أو 

 ..".نصابوإعادتو إلى 
حرية الحركة التي تتمتع بيا  بمعنى آخر أفّ 

الدوؿ حيف تعرضيا لعدواف، ما ىي إال حرية مؤقتة 
وفي ىذا الفرض تكوف  -مف وجية نظر الميثاؽ -

القضية محؿ نظر مجمس األمف، إذ تفتح بشأنيا 
يا ما يراه مف قرارات شأنالمناقشات ويتخذ المجمس ب

تي يكفميا لو كؿ ذلؾ في إطار الصالحيات ال
 . (32) الميثاؽ

ىذا ويعتبر الدفاع المشروع ىو المنفذ الوحيد 
ويبقى   المتاح لمدوؿ الستخداـ القوة بصفة شرعية

ىو صماـ  سياؽتدخؿ مجمس األمف في ىذا ال
األماف الذي يحوؿ دوف استعماؿ ىذا الحؽ بشكؿ 
تعسفي، مع ذلؾ فيذه الرقابة المخولة لمجمس األمف 

تحقؽ األىداؼ التي توخاىا الميثاؽ إال ال يمكف أف 
باتفاؽ القوى العظمى في المجمس، حيث تتجو 
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اإلرادة الجماعية في المجمس إلى التحرؾ في سبيؿ 
التي يمجأ فييا إلى استخداـ  تتوقيؼ بعض العمميا

 . (33) القوة
من  VIIاستعمال القوة في إطار الفصل : ثانيا

 ميثاق األمم المتحدة
د الحرب ؼ ميثاؽ األمـ المتحدة بعأحد أىداإّف 

ىو  -إف لـ يكف اليدؼ الرئيس -العالمية الثانية 
ضماف السمـ واألمف في العالقات الدولية، وعميو 

الدوؿ  حكومات صرحت ففي ديباجة الميثاؽ
األمـ المتحدة عمى لساف شعوبيا بأنيا  األعضاء في

بقبوؿ المبادئ ورسـ الخطط التي تضمف "..  :عازمة
استخداـ القوة المسمحة في غير المصمحة  عدـ

ىذه الحكومات في ما ورد مف  وأفّ  ،..."المشتركة
مواد الحقة مف متف الميثاؽ تنازلت عف ىذه 
الصالحية لمجمس األمف وكاف ذلؾ بموجب المادة 

يعيد أعضاء الييئة إلى  " :منو التي تنص 24
مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ 

ىذا المجمس يعمؿ  مف الدولي ويوافقوف عمى أفّ واأل
ىذه نائبا عنيـ في قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو 

 ".التبعات
ف كانت اختصاصا مجمس األمف محددة  توا 

ولو اختصاصات  -مف الميثاؽ VIIو VIبالفصميف 
يبقى دوره   -XIIو VIIIأخرى واردة بالفصميف 

الدولييف، ولما  األىـ ىو الحفاظ عمى السمـ و األمف
الحفاظ، السمـ، }لـ يورد الميثاؽ تعريفا لممفاىيـ 

ألحقت بالمجمس ميمة تكييؼ { األمف، الدولي
الوقائع والحاالت التي مف شأنيا تشكيؿ خطر عمى 
السمـ واألمف الدولييف، وىو األمر الذي يتيح 

 وقائعألعضاء المجمس سمطة التكييؼ القانوني لم
يا، كما يمكنيـ بصفة جماعية السياسية التي ينظرون

 .قيرية أو ممارسة سمطات توفيقية 

أما مف الصالحيات ذات األىمية القصوى التي 
بالفصؿ  ةيتمتع بيا مجمس األمف ىي تمؾ الوارد

VII  مف الميثاؽ حصرا، فيي تمنحو سمطة التوصية
مكف لمجمس أ وعمى ذلؾ األساسوسمطة القرار، 

كافة الدوؿ األعضاء األمف أف يتخذ قرارات ممزمة ل
مف الميثاؽ،  25لممادة  تحقيقافي المنظمة وذلؾ 

وىذه مف االستثناءات المالحظة عمى مبدأ التوافؽ 
في القانوف الدولي، حتى و لو كانت ىذه الصالحية 

وىي التعبير [ الميثاؽ]تستمد قوتيا مف اتفاقية 
 .(34) الصادر عف إرادة الدوؿ األعضاء

حة لمجمس األمف حتى يفّعػؿ إّف أوؿ إمكانية متا
مف  39إجراءاتو القيرية، تكمف في إعمالو لممادة 

الميثاؽ التي تخوؿ المجمس سمطة التكييؼ القانوني 
وعمى ضوء ىذا التكييؼ يتخذ  (35)لحالة معينة

المجمس ما يراه مف تدابير إما بإصدار توصياتو 
مواد الالحقة مف الفصؿ اللمدوؿ أو أف ينتقؿ إلى 

VII مميثاؽ، ولممجمس في استعماؿ ىذه المواد ل
 40صالحية كبيرة وحرية واسعة، حيث تسمح المادة 

مف الميثاؽ لمجمس األمف باتخاذ تدابير احترازية 
تخولو اتخاذ تدابير قسرية غير  41مؤقتة، والمادة 

فيي تتحدث عف تدابير  42عسكرية، أما المادة 
 .قيرية ذات طابع عسكري

قد تناولت قائمة مف  41 نالحظ أّف المادة
التدابير و اإلجراءات يمكف لمجمس األمف أف يّوقع 

، كما تجدر اإلشارة (36)منيا ما يراه مواتيا لمموقؼ
إلى أّف ىذه القائمة ليست حصرية وال تغؿ يد مجمس 
األمف بأي حاؿ في اتخاذ تدابير أخرى ذات الطبيعة 

 إذا اعتقد -إجراءات قيرية غير عسكرية -نفسيا 
المجمس بوجاىتيا، وىو األمر الذي ثبت في 

منع المسؤوليف مف السفر، : ممارسات المجمس مثؿ
بيد ، (37) ...و ذوييـ تجميد أرصدة كبار المسؤوليف
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في ىذا المجاؿ يبقى العقوبات  عأّف التدبير الشائ
 .االقتصادية

مف الميثاؽ  42كما أّف الّمجوء مباشرة إلى المادة 
أمر وارد، فال يوجد مبدأ  41ة دوف المرور بالماد

لمتصعيد أو لمُسػممية في العقوبات المسمطة في ىذا 
ال يرتيف تطبيؽ  41المجاؿ، فاستنفاد العمؿ بالمادة 

إذا "  :التي تقوؿ بإمكانية العمؿ العسكري 42لمادة ا
رأى مجمس األمف أّف التدابير المنصوص عمييا في 

لـ تؼ  ال تفي بالغرض أو ثبت أنيا 41المادة 
وعميو فإّف لمجمس األمف لوحده سمطة تقدير ، ..."بو

طبيعة اإلجراء العقابي و المفاضمة بيف إعماؿ المادة 
42أو 41

(38)
. 
أّف الميثاؽ ينص عمى االستعماؿ  ،نستنتج إذف

المباشر لمقوة العسكرية تحت مسؤولية مجمس األمف 
باالستعانة بوحدة إدارة تقنية لمقوات الموضوعة تحت 

ىذه التدابير لـ  ، إال أّف المالحظ  أفّ (39)صرفوت
، إنما الممارسة تتجو ػتفعّ  ؿ بيذا الوضوح إلى اليـو

نحو الترخيص الذي يمنحو مجمس األمف إلى الدوؿ 
جؿ استعماؿ القوة بموجب قرارات األعضاء مف أ

ترتيبات يشوب أغمبيا  في ُجّمػيا احتوت صادرة عنو
في بعض األحياف الكثير مف مواطف الغموض أدت 

إلى تفسيرات متطرفة استعممت بموجبيا القوة بصفة 
إلطاحة بأنظمة كانت صمت إلى حد او  ،مفرطة
 . (40) قائمة

ىذا عف موقؼ القانوف الدولي بخصوص مبدأ 
أوردىا عميو حظر استخداـ القوة واالستثناءات التي 

، ونتناوؿ فيما يمي االتجاىات ميثاؽ األمـ المتحدة
 .لتي تنادي بتوسيع دائرة االستثناءاتالحديثة ا

االتجاهات الحديثة نحو توسيع : المطمب الثاني
 دائرة االستثناءات

وجب التنويو ىنا أّف حظر استخداـ القوة في 
القانوف الدولي ال يعترؼ إال باستثناءيف سبؽ 

ما وىما عمى سبيؿ الربط الحؽ في الدفاع يالتطرؽ ل
أو في إطار  ،(الفردي أو الجماعي)عف النفس

عيا مجمس األمف بموجب اإلجراءات القيرية التي يوقّ 
  .الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

أو ما يطمؽ  التحررمع المالحظ أّف حركات 
في تقرير مصيرىا  حقيا الشعوبممارسة ب اعميي

يكوف فييا  خاصة في القانوف الدولي فيي حالة
 ا في الميثاؽستخداـ القوة خارج األطر المسموح بيا

قد خرجت إلى الوجود بفعؿ و  ،متقبؿ إلى حد معيف
الستعمار و االحتالؿ للمناىضة االحركات التاريخية 

 .بعد الحرب العالمية الثانية
وعمى الرغـ مف توصيات الجمعية العامة لألمـ 

ف (41)المتحدة أضفت حماية خاصة ليذه  التي وا 
حؽ مباشر الشعوب إال أنيا لـ تعترؼ ليا بتمتعيا ب

مف  04في استخداـ القوة بمفيومو الوارد بالفقرة 
مع ذلؾ ظيرت في  ،(42)مف الميثاؽ 02المادة 

اآلونة األخيرة توجيات وتصورات جديدة تقضي 
بمشروعية المجوء إلى القوة وىذا تحت عناويف 
مختمفة أبرزىا مكافحة اإلرىاب الدولي والتدخؿ 

قائية أو الو اإلنساني ومنيا ما تعمؽ بالحرب 
 .اإلستباقية

يما يمي فرعا دراسيا لكؿ واحد فوعميو نخصص 
مف ىذه المظاىر التي برز فييا استخداـ القوة بشكؿ 

 .مفتم
 اإلرهاب الدولي و حق استخدام القوة: ولالفرع األ 

سبتمبر  11قد كاف لالعتداءات التي وقعت في ل
وقعيا الخاص سواء في بعدىا الرمزي أومف  2001

 د الكبير مف الضحايا التي خمفتيا في دولةحيث العد
أنيا في مأمف، ومف آثارىا أف شكمت ىذه  كاف يعتقد

األحداث قطيعة في الحياة الدولية حيث تمخضت 
عنيا ردة فعؿ قوية مف طرؼ الواليات المتحدة 
األمريكية ومف طرؼ دوؿ أخرى كانت عرضة 
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 Terrorisme de]لمخاطر اإلرىاب الجماعي 

masse. ] 
قب وقوع األحداث مباشرة، اجتمع مجمس ع

وكانت رئاستو فرنسية  2001سبتمبر  12األمف في 
بعد استثنائي وىي التوصية  كاف لياأصدر توصية و 

إّف مجمس األمف اعترافا "  :، حيث جاء فييا1368
منو بالحؽ الثابت في الدفاع المشروع الفردي أو 

عبارات الجماعي طبقا لمميثاؽ، يديف صراحة بأقوى ال
 11اليجمات اإلرىابية المروعة التي وقعت في 

 -ويعتبر أّف مثؿ ىذه األعماؿ ... 2001سبتمبر 
تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف  -كأي عمؿ إرىابي آخر

 .الدولييف
ويناشد المجمس كافة الدوؿ لمعمؿ معا حتى  

يحاكـ الذيف ارتكبوا، خططوا، و أمروا بيذه اليجمات 
المجمس الجماعة الدولية  كما يدعو، اإلرىابية

لمضاعفة الجيود حتى تتـ الوقاية والقضاء عمى 
 .(43) "األعماؿ اإلرىابية
تكييؼ األعماؿ اإلرىابية الدولية  المالحظ أفّ 

بكونيا تيديد لمسمـ واألمف الدولييف لـ يكف ابتكارا 
سبتمبر، ولكف سبؽ  11خاصا مرتبطا بأحداث 

حوؿ  883و 748لممجمس أف اعتمده في قراريو 
وكذلؾ الشأف [ قضية لوكاربي والطائرة الفرنسية]ليبيا 

 .(44)الخاص بأفغانستاف 1269بالنسبة لمقرار 
يمكف  التنظيمات والكيانات اإلرىابية وعميو فإفّ 

أف تشكؿ مف اآلف فصاعدا تيديدا لمسمـ واألمف 
وكذلؾ الشأف بالنسبة لمدوؿ التي توفر ليا  ،الدولييف

 1368دوف أف يتضمف القرار  - الحماية والدعـ
 .-ذلؾ صراحة

ال يكيؼ  1368القرار  أفّ إلى كما تجدر اإلشارة 
اليجمات التي تعرضت ليا الواليات المتحدة بكونيا 

لمواليات المتحدة  عدوانا، ولكنو يوحي ضمنيا أفّ 
 .مف الميثاؽ 51ممادة طبقا لالحؽ في الرد 

ع أما عف تطرؽ القرار إلى حؽ الدفاع المشرو 
، فمف آثاره أف يترؾ لمدوؿ األعضاء في جماعيال

منظمة األمـ المتحدة حرية التصرؼ بحسب 
مصالحيا ودوف رقابة مف مجمس األمف، فالقرار 
يفتح الباب أماـ عمميات عسكرية انتقامية تقودىا 
الواليات المتحدة، ويقّزـ دور المجمس في توفير 

، وكؿ ذلؾ في إطار واسع ليا الغطاء الشرعي
 .وفضفاض

في ذات السياؽ اكتفت الواليات المتحدة بتوجيو 
 2001نوفمبر  06إخطار إلى مجمس األمف في 

و فيو  فعشية بدءىا عممياتيا العسكرية في أفغانستا
مف الميثاؽ التي  51تمسكت منذ البداية بالمادة 

 .1368نص عمييا القرار سبؽ و أفّ 
أصدر مجمس األمف  2001سبتمبر  18بتاريخ 

 وفيو تحت الفصؿ السابع مف الميثاؽ 1373رار الق
تصدي تطرؽ إلى مسألة تمويؿ اإلرىاب وكيفية ال

لألشخاص الذيف يساىموف في ىذا التمويؿ، حيث 
يطمب القرار مف الدوؿ تجميد أرصدة األشخاص 
الذيف يرتكبوف أو يحاولوف ارتكاب أعماؿ إرىابية مع 
حظر معامالت األشخاص اآلخريف معيـ، كما ورد 
بالقرار النص عمى تشكيؿ لجنة خاصة لمحاربة 

التي ترسميا  اإلرىاب، ميمتيا دراسة مجموع التقارير
  .( 45)الدوؿ في سبيؿ تطبيؽ ىذا القرار

قرار رقـ عمى صعيد آخر أصدر مجمس األمف ال
، وىو أوؿ قرار مف 2001نوفمبر  14في  1378

نوعو يستيدؼ الوضع الداخمي األفغاني حيث جاء 
إّف مجمس األمف يعرب عف تأييده الكامؿ "  :فيو

يس إدارة لجيود الشعب األفغاني التي تيدؼ إلى تأس
انتقالية تميد إلى تشكيؿ الحكومة، كما يؤكد المجمس 
عمى الدور المحوري الذي ينبغي لألمـ المتحدة أف 

و يطمب المجمس مف الدوؿ ...تمعبو في ىذا الصدد
أعضاء األمـ المتحدة دعـ ىذا المسار، ويشجعيا 
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 عمى دعـ الجيود التي تيدؼ إلى ضماف الحماية
تعد في يد  لـ غانية التيواألمف في المناطؽ األف

 .(46) "طالباف، بما في ذلؾ العاصمة
ديسمبر  20الصادر في  1386في القرار  أما
مجمس األمف بموافقة السمطات األفغانية  فإف 2001
القوة الدولية "قوة دولية لحفظ األمف يقرر نشرالجديدة 

 Force internationaleلدعـ األمف 

d’assistance à la sécurité  " بغرض مساعدة
السمطة االنتقالية األفغانية في حفظ النظاـ بالعاصمة 

 .كابوؿ ومحيطيا
العمميات  أما عمى صعيد النشاط العسكري، فإفّ 

اليجومية التي شنتيا الواليات المتحدة و بريطانيا 
ودوؿ حميفة أخرى عمى أفغانستاف كانت قد بدأت 

عمى ضوء  -  ، في حيف 2001أكتوبر  07في 
نالحظ وجود فجوة   -السالفة أعاله النصوص

قانونية كبيرة، فالمجمس لـ يأخذ عمما بصفة رسمية 
نوفمبر  07إال بالعمميات العسكرية التي بدأت في 

وفقا لإلخطار الموجو لمجمس األمف مف  2001
طرؼ حكومة الواليات المتحدة، و ىنا يثار التساؤؿ 

الحرية "  عف مدى مشروعية العممية العسكرية
التي شنت "  Enduring freedomمستديمة ال

نوفمبر  07أكتوبر و 07ما بيف ]عمى أفغانستاف
فمجمس األمف لـ يرخص بيذه العمميات  ،[2001

ولـ يدنيا، ولـ يتبناىا، ولـ يحدد نطاقيا أو يقننيا، 
ويبدو أف المجمس قد تجاىميا عمى الرغـ مف 

 .خطورتيا
مميات فضال عف ىذه المفارقة الغريبة، حتى الع

التي تمت اإلخطار لـ تحظ بترخيص مف مجمس 
بذلؾ الدوؿ المشاركة فييا لـ تتقدـ بطمب  األمف وأفّ 

إلى المجمس في أية مرحمة مف المراحؿ وكما ىو 
مبيف لـ يتخذ مجمس األمف قرارا بشأف الوضعية في 

( 1378القرار) 2001نوفمبر  14أفغانستاف قبؿ 

طالباف لفائدة اـ نظوىو التاريخ الالحؽ عمى سقوط 
 .السمطات األفغانية الجديدة

مجمس الال نجد في قرارات  ،أبعد مف ذلؾ
كافة " ترخيصا لمدوؿ المتحالفة ما يفيد اتخاذىا 

إلنياء النشاطات اإلرىابية " التدابير الضرورية
المنطمقة مف أفغانستاف، فالترخيص األوحد الصادر 

لية لدعـ عف مجمس األمف يتعمؽ بمساندة القوة الدو 
األمف في ىذا البمد، والتي بدورىا تتمتع بصالحية 

 .فحسب وىي مساعدة السمطات األفغانية  حصرية
ذا ما أردنا التعمؽ في دراسة الحقبة التي عقبت  وا 

حكومة طالباف لـ تكف محؿ  فإفّ  2001سبتمبر  11
خاصة جديدة  أممية عسكرية، وال أخرىأية عقوبة 
 .و سياسيةأاقتصادية، 

نا يتبادر سؤاؿ مشروع، ىؿ مجمس األمف في وى
صريح منو باستعماؿ القوة ضد  قرارغياب 

أفغانستاف، يكوف قد وافؽ عمى حرب الواليات 
 قراراتألنو بالعودة إلى ال ، المتحدة ضد ىذا البمد؟

ذات العالقة ال توجد إشارة البتة إلى ىذه العمميات 
ريحة العسكرية، و ىنا يصعب الجـز بالموافقة الص

 .(47) لمجمس األمف
 التدخل اإلنساني: الفرع الثاني

يتفؽ الفقو الدولي عمى أّف مفيـو التدخؿ في 
 :(48)العالقات الدولية ينصرؼ إلى مدلوليف

ويقصد بو العمؿ العسكري أحادي الجانب الذي  :1
تقوده الدوؿ حماية لرعاياىا وبنفس المناسبة حماية 

ىذه التدخالت يمكف لرعايا دوؿ أخرى، عمى أّف مثؿ 
أف تحدث بموجب طمب أو رضا الدولة التي يكوف 
إقميميا مسرحا ليذه األخيرة، مثؿ تدخؿ القوات 

( الكونغو الديموقراطية -الزائير)الفرنسية في شابا
، تدخؿ وحدات عسكرية ألمانية في 1975سنة 

1977مطار مقديشو سنة 
 (49). 
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األعماؿ  ىذا وقد أثبتت الممارسة الدولية أّف ىذه
العسكرية قد تحدث دوف رضا الدولة صاحبة اإلقميـ 

لتدخؿ الواليات المتحدة في كما ىو الشأف بالنسبة 
 التدخؿ العسكري األمريكيو  1965دو مينغو سانتو 

1980في إيراف 
 (50).  

وىو العمؿ العسكري الذي تقـو بو دولة معينة  :2
عمى إقميـ دولة أخرى مف أجؿ وقؼ المعامالت 

اإلنسانية التي تمارسيا دولة اإلقميـ  فمنافية لمقوانيال
 .لو عمى ذات رعاياىاو 

 -وعميو يتعمؽ األمر بضماف حماية األشخاص
مف خطر  -ولو لـ يكونوا مف رعايا الدولة المتدخمة

 .(51) محدؽ أو واقع
ىذا النوع مف التدخالت يحدث في أغمب 
األحياف في ظروؼ الحروب األىمية ومتى كانت 

مطة الحكومة الشرعية منتقصة، و المثاؿ التاريخي س
كاف حوؿ العمميات العسكرية التي قادتيا الدوؿ 
األوروبية عمى اإلقميـ التركي خالؿ القرف التاسع 

 .(52) عشر
ونسجؿ في ىذا الصدد أّف الفقو ال يزاؿ منقسما 

التي تشفع  ةحوؿ إيجاد المبررات القانونية والواقعي
منيـ مف يرى أّف األىداؼ ليذه التدخالت، ف

اإلنسانية النبيمة يمكف أف تبرر ىذه التدخالت بمعنى 
أّف مف شأنيا أف ترفع عنيا عدـ المشروعية، في 
حيف يقر ىذا الفقو ويتمسؾ بأّف عدـ مشروعية 

 . (53) ىو المبدأ ظؿالتدخؿ ي
ويعتقد فريؽ آخر أنو يثبت لمدولة الحؽ في 

متى  -متمكاتيـوليس م -حماية أشخاص رعاياىا 
 .(54) وجد خطر محدؽ بحياتيـ و أمنيـ

وتتحقؽ ىذه الفرضية عندما تعزؼ أو تعجز 
السمطات المحمية عف ضماف ىذه الحماية، وأنو ال 

 .يوجد حؿ بديؿ عف التدخؿ

أما فريؽ آخر فيرى أنو في الوضع الحالي لـ 
تزؿ المسألة محؿ جدؿ فالتدخؿ اإلنساني مف جية 

ؼ القانوني الصريح، ومف جية لـ يحظ باالعترا
أخرى فإّف إدانتو لـ ترؽ كذلؾ إلى اإلجماع 
المطموب حتى نستطيع إرساء رأي أو معيار قانوني 

يقضي بعدـ مشروعية  -Opinio juris –لممسألة 
 . (55) ىذا الشكؿ مف التدخؿ

عمى صعيد آخر فمنذ مطمع تسعينيات القرف 
خطيرة  الماضي، خرجت إلى الواجية أزمات دولية

وجسيمة لممعايير  ممنيجة تاحتوت عمى انتياكا
اإلنسانية، اقترفتيا بعض الحكومات في حؽ 
شعوبيا، ىذا األمر أدى بمجمس األمف إلى إصدار 
قرارات تجيز استخداـ القوة وذلؾ في إحدى عشرة 

 .(56) مناسبة عمى األقؿ
في كؿ ىذه الحاالت تـ التدخؿ العسكري 

تضمف عمميات و  متحدةالمرخص بو مف األمـ ال
وفي  ت النشاطات التقميدية لحفظ األمفمسمحة تجاوز 

 .مف الميثاؽ 7فقرة  2ذلؾ تجاوز لممادة 
في تصور مجمس األمف  ونستنتج مما سمؼ أن

ىناؾ بعضا مف الشؤوف الداخمية لمدوؿ يمكف أف 
تشكؿ خطرا عمى السمـ واألمف الدولييف، متى 

        نساف تضمنت انتياكات جسيمة لحقوؽ اإل
، وىو التكييؼ الذي لـ أو القانوف الدولي اإلنساني

 .يمؽ دوما إجماعا داخؿ ذات المجمس
الجدؿ، شكمت األمـ ىذا ىكذا وعمى خمفية 

المتحدة لجنة خاصة بناءا عمى طمب تقدمت بو كندا 
سميت بالمجنة الدولية حوؿ التدخؿ والسيادة 

ICISS
اريرىا ذه المجنة أوؿ تق، حيث قدمت ى(57)
مسؤولية الحماية " وكاف بعنواف  2001سنة 

Responsibility to Protect " وفيو اقترحت ،
المجنة إرساء مبدأ حوؿ المسؤولية الجماعية الدولية 
لمتحرؾ مف أجؿ حماية رعايا الدولة عندما يكوف 
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الجياز السياسي لتمؾ الدولة عاجز عف ذلؾ، مع 
ف حماية ىؤالء االعتراؼ بأّف المسؤولية األصيمة ع

 .تعود إلى السمطات السياسية لتمؾ الدولة
كما تؤكد المجنة أنو في حاؿ عجز ىذه السمطة 
عف تأميف حماية السكاف فإّف مبدأ عدـ التدخؿ يجب 
أف يتنحى تاركا المجاؿ أماـ مسؤولية الجماعة 

     الدولية بعرض الحماية، بحيث يقع عمى مجمس
 VIIIمال بالفصؿ األمف والمنظمات اإلقميمية ع

 .مف الميثاؽ عبء التحرؾ في ىذه الظروؼ
ىذه في المجمؿ أىـ المحطات القانونية التي 
يثيرىا التدخؿ الدولي كأحد المبررات الوجيية 
الستخداـ القوة دوف أف ترقى بعد إلى مصؼ 
الشرعية،  يبقى أف نتطرؽ فيما يمي إلى مسألة 

أثبتت الحرب الوقائية كذريعة الستخداـ القوة 
الممارسة الدولية أنيا واردة الوقوع و لكف في غياب 
النصوص أو االتفاؽ بشأنيا تظؿ موصومة بعدـ 

  .      ةالشرعي
 الحرب الوقائية أو الحرب اإلستباقية: الثالفرع الث

و وإلثارة و تفعيؿ الحؽ في الدفاع المشروع مف إنّ 
طرؼ الدولة، ال بد وبالضرورة أف تكوف ىذه الدولة 

و عميو فرد فعؿ ىذه . حية اعتداء حقيقي و واقعض
الدولة يكوف عف طريؽ استعماليا لمقوة وذلؾ 

وىذا  .لضرورة دفع االعتداء بشكؿ آني و متناسب
ىو الطرح والتصور الذي يمتؼ حولو كؿ مف الفقو 
والممارسة والقانوف الدولي، حتى أّف محكمة العدؿ 

 1986ت المتحدة الواليا/ الدولية في قرارىا نيكاراغوا
قد ربطت بيف إعماؿ الدفاع الشرعي و بيف وجود 

 .(58) عدواف مسمح مسبؽ
قبؿ ميثاؽ  -أما القانوف العرفي بيذا الصدد 

قد استميـ في جزء كبير مف موقفو  -األمـ المتحدة
التي تتمخص  1837" كارولينا" مف حادثة السفينة 

 :وقائعيا كالتالي

ف االنفصالييف الكندييف بمناسبة الصراع القائـ بي* 
والتاج البريطاني، قامت القوات البريطانية بتحطيـ 

غراؽ السفينة  التي كانت راسية في " كارولينا" وا 
ىذه السفينة  إحدى الموانئ األمريكية بدعوى أفّ 

أماـ و  كانت تسّير لتمويف المتمرديف في كندا
االحتجاج الذي أبدتو حكومة الواليات المتحدة عمى 

كاتب الدولة لمخارجية، أثار ممثؿ بريطانيا لساف 
وواجب  لدى الواليات المتحدة ضرورة الدفاع الشرعي

 .الحماية الذاتية
أما الحكومة األمريكية التي لـ تقتنع، فقد أجابت 
عف طريؽ تحديدىا لممعايير التي تعتقد أنيا تشكؿ 

أف " :شروط المجوء الشرعي لمدفاع عف النفس وىي
أف والبد ة لمدفاع عف النفس، تكوف ىناؾ ضرور 

يكوف االعتداء حاال، ساحقا، ال يدع وسيمة لالختيار 
 .أو التدبر سوى بالرد عميو، وال يدع  مجاال لمتفكر

ورد الفعؿ ال يجب أف يكوف غير معقوؿ أو زائد 
عف المطموب، ويجب أف ينحصر في ضرورة الدفاع 
عف النفس و يستقر بكؿ وضوح في إطاره 

المالحظ أّف الطرؼ االنجميزي لـ يعترض  ،(59)."فقط
ىذا التصور األمريكي عمى الشروط و  عمى ىذه

 .لمدفاع المشروع
أما الممارسات الدولية فقد أوضحت أّف التيديد 

يثار عمى أنو ما أو التمويح باستخداـ القوة كاف غالبا 
ولعؿ أبرز شرط كاؼ لمجوء إلى الدفاع المشروع، 

ىذا الصدد تمؾ العممية سابقة يمكف إثارتيا في 
المفاعؿ ضد شنيا الكياف اإلسرائيمي  التي  عسكريةال

حيث  1981جواف  07في  Osirakالنووي العراقي 
 :أثار المعتدي حيثيات جديدة لمدفاع المشروع بقولو

مجاؿ الدفاع عف النفس بات أوسع تمشيا مع  إفّ "
اتساع قدرات اإلنساف في إلحاؽ األذية بأعدائو، 

الدفاع عف النفس أخذ بعدا جديدا وأكثر  مفيـوف
 ...".شمولية مع حموؿ العيد النووي
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 أما مجمس األمف فمـ يساير ىذه المبررات 
اليجـو  : "واعتمد باإلجماع قرارا قويا أداف فيو بشدة
الذي يشكؿ العسكري المتعمد مف طرؼ إسرائيؿ و 
لقيـ السموؾ انتياكا صريحا لميثاؽ األمـ المتحدة و 

 .(60) "وليالد
ؿ اإلجراء وّ ػمسألة تح أف وىنا تجدر المالحظة

الدولي المتعمؽ بالتصديؽ عمى استخداـ القوة مف 
إجراء سابؽ عمى العمؿ العسكري إلى إجراء الحؽ 
عميو، يطرح إشكاال قانونيا كبيرا خاصة حوؿ دور 
مجمس األمف في ىذا الصدد، حيث يبقى المجمس 

ـ ف تعتمد فييا قيّ الدائرة المختصة التي يمكف أ
ومعايير جديدة لمجوء إلى القوة في مواجية 

 .التيديدات المستجدة
 2004وعمى ذكر ىذه التيديدات، ففي بداية 

أوكؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى لجنة شكمت 
عناية صياغة تقرير خاص يشتمؿ  Adhocلمغرض 

، (61)مسمـ و األمف الدولييفلعمى التيديدات المحتممة 
ف األعماؿ التحضيرية ليذه المجنة ع رشحما مّف وأ
أظير بروز أفكار جديدة قد  -في طور المشروع -

 :فيما تعمؽ باستخداـ القوة مف بينيا
ترسيخ قاعدة الترخيص مف مجمس األمف بالمجوء  -

مصداقية المجمس رىينة بيذا  إلى استخداـ القوة وأفّ 
أّف "  :العمؿ القانوني، حيث جاء في نص المشروع

مصداقية مجمس األمف تتضاءؿ إذا لـ يرخص 
باستعماؿ القوة مف أجؿ وقؼ اإلبادة الجماعية كما 

، وتتدعـ ىذه المصداقية أكثر 1994وقع في رواندا 
عندما يرفض بترخيص الحرب كما ىو الحاؿ 

عدـ وجود مسوغات  وأفّ  سيما 2003بالنسبة لمعراؽ 
 .ليذه الحرب قد تأكد فيما بعد

-ح يقترح المشروع بعض الشروط بيذه الرو 
عند  ىينبغي أف تراع التي -أصمياالتقميدية في 

المجوء إلى استخداـ القوة سواء في إطار الدفاع 

أو الترخيص الجماعي بالقوة ( 51المادة )المشروع 
 : و منيا( VIIالفصؿ )
جدية التيديد، استنفاد اإلجراءات القيرية األخرى،  -

ع عمى األرض بعد التدخؿ التناسب، و معالجة الوض
 ... .العسكري

بالنسبة إلى المجوء إلى التدخالت الوقائية  أماو 
المجنة تعتقد  التي قد يرخص بيا مجمس األمف فإفّ 

مجمس  أنو في معزؿ عف فكرة الدفاع المشروع فإفّ 
أدلة قوية  عمى أساساألمف يمكنو الترخيص 

بعمميات عسكرية إستباقية في سبيؿ القضاء عمى 
 .يديد يكتسي مف العنؼ ما يجعؿ نتائجو كارثيةت

أماـ ىذا الخطر يمكف لمدولة التي تعتقد  وحيث 
مف  ذلؾأف تطمب  (التيديد) وأّنػيا مستيدفة بمثم

 . مجمس األمف
 

 ةـــاتمـخ
إّف الّمجوء إلى استخداـ القوة في العالقات الدولية 

وىو المبدأ  ،يبقى قطعا مف الممارسات المحظورة
قر في نظاـ األمـ المتحدة فيما عدا الحاالت المست

أّف ىذا  يعتقد الكثير ، إال أفالتي يجيزىا الميثاؽ
النظاـ قد تجاوزتو األحداث بدليؿ أنو في حاالت 
 -عديدة تـ استخداـ القوة لدواعي إنسانية 

خارج اإلطار المتفؽ عميو أمميا ودوف  -بالخصوص
وىو ما أف يرتب ذلؾ إدانة مف األمـ المتحدة، 

اعتبره البعض أزمة ميثاؽ والبعض اآلخر استشؼ 
فيو اعتراؼ ضمني بوجود حاالت أخرى تقتضي 

 .استخداـ القوة
أنو بات مف الضرورة بما  البعض رىوعميو ي

بعد نضج ىذه األفكار في  وأنو آف األواف كاف،
ىذه الحاالت  ىبأف تحظ ،الوعي الجماعي الدولي

مى أّف ىذا األمر مف باالعتراؼ و وجوب التقنيف، ع
 : شأنو أف يحقؽ ىدفيف جوىرييف
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الحيمولة دوف خروج ىذه التدخالت عف نصابيا  .1
بحيث تكوف تحت  أو أف يتعسؼ في استخداميا
 .رقابة و وصاية األمـ المتحدة

تعديؿ الميثاؽ بما يسمح بمواكبة تطور وعي  .2
شعوب األمـ المتحدة بمشكالتيا وتعزيز تطمعاتيا 

 .منظاـ القائـل االستمراريةمصداقية و القؽ وىذا ما يح

ولعؿ ىذا ىو التوجو الذي ساد الذكرى الستوف 
 عد سمسمة الجيودبلقياـ منظمة األمـ المتحدة، 

، وىي السنة التي 1993والتوجيات التي بدأت منذ 
افتتح فييا األميف العاـ لألمـ المتحدة السابؽ بطرس 

بفيينا في  بطرس غالي، المؤتمر العالمي المنعقد
لديو مف تحديات في  بدىكممة أشار فييا إلى ما 

مواجية نظاـ األمـ المتحدة، حيث جاء في بعض ما 
أّف حقوؽ اإلنساف  عتقادإنني أميؿ إلى اال..." :قاؿ

بطبيعتيا تمغي الفرؽ التقميدي بيف النظاـ الوطني 

والنظاـ الدولي، إنيا باتت تخمؽ نفوذية قانونية 
ألة العمؿ الدولي يجب أف تطرح إّف مس...جديدة

عندما يتكشؼ أّف الدولة قد أخفقت في ميمتيا وتبيف 
 "....كف جديرة بالدور الموكؿ إليياأنيا لـ ت

عمى الرغـ مف ىذه الجيود عمى مستوى 
التطمعات التي تسمح بالمضي قدما في إعادة تشكيؿ 

عطا و زخما جديدا، إال أّف ئنظاـ األمـ المتحدة وا 
لتي طرحت حممت تطورات جديدة إبتداءا األفكار ا

مف إخراج فكرة الحرب العادلة مف مفيوميا 
 axis ofمحور الشر "كفكرة  األخالقي الثيوقراطي

devil" إلى مفيـو أكثر واقعية و موضوعية.       
وفي انتظار ما قد يأتي بو المستقبؿ يبقى النظاـ  

 القائـ ضروري لضماف عمى األقؿ حد أدنى مف
 .االستقرار في العالقات الدوليةعية و الشر 
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1-C.f, Emmanuel DECAUX, De la guerre juste à la responsabilité de protéger, Cours de droit 
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8-La problématique saisie serait: L’éviction de l’utilisation de la force dans les relations 

internationales , entre la consolidation du principe selon les modalités édictées dans la charte des 

Nations Unies ce qui constitue une garantie de la stabilité des relations internationales, et la nécessité 

d’élargir le spectre des exceptions dans le sens qu’elles assumeraient les exigences de l’évolution 

naturelle du droit international. 

أّف حياة الدوؿ مثؿ حياة الناس، فكما : " ، بقولو1748أثر بيا الفقيو مونتسكيو في كتابو روح القوانيف و ىي ذات الفمسفة التي ت - 9
 ..."لمناس حؽ القتؿ في حالة الدفاع الطبيعي، فإّف لمدوؿ حؽ الحرب لحفظ بقائيا

 .13، ص 1990إبراىيـ العناني، المنظمات الدولية، دار الثقافة العربية، طبعة / راجع، د -
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جة ماىر عبد المنعـ محمد أبو يونس، استخداـ القوة في فرض الشرعية الدولية في ظؿ السوابؽ الدولية، رسالة لمحصوؿ عمى در  -12
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 .كيموغ-استنادا إلى نصوص اتفاؽ برياف

- A propos du Pacte Briand-Kellogg 1928: 

 - C.f, Jean COMBACAU, Serge SUR, 5
éme 

éd, Domat/ Montchrestien, 2001, p 621. 
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 ".ما تقتضيو ضرورة حفظ السمـ و األمف الدولي
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 ".بيذا العمؿ المسؤولة عف القياـ
16- Cf, Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 5

éme
 éd, DALLOZ, Paris, 2000 pp 47, 48, pp 

132, 133. 
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 .دىاو ما بع 76ص 

 .1949اإلضافييف التفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  1977بروتوكولي  -18

 .1949التفاقيات جنيؼ  1977مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ  01، فقرة 01راجع المادة  -19
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 ... .".السابؽ رفيؽ الحريري

                                                S/RES/1757 (2007)        راجع بشأف النظاـ األساسي لممحكمة الخاصة بمبناف الوثيقة األممية تحت رقـ  -
 24، ص 2002 المعاصر، دمشؽر ، اإلرىاب و النظاـ العالمي الراىف، دار الفكمحمد عزيز شكري ،أمؿ يازجيلممزيد طالع،  - 21

 .و ما بعدىا

 1919مف معاىدة فرساي  227لممزيد، النص األصمي لممادة  - 22
«Pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités » 

23- Jean COMBACAU, Serge SUR, Op.Cit, pp 622, 623. 
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 ، راجع،XXV/ 2625حوؿ كؿ ما تعمؽ بالتوصية رقـ  - 24
- Hubert Thierry, Droit et relations internationales, Montchrestien, 1984, p 548 et s. 

، عنابة،  الجزائر، مانع جماؿ / د -راجع عموما،  - 25 عبد الناصر، القانوف الدولي العاـ، المجاؿ الوطني لمدولة، دار العمـو
2011 . 

- C.f, Pierre Marie DUPUY, Op.Cit, p 60. 

 راجع عموما، ،حوؿ ىذا النقاش -26

 - Mohammed BEDJAOUI, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de 

sécurité, Ed Bruylant, 1994. 

 .1970فبراير  05الصادر في " برشمونة تراكشف" قرار محكمة العدؿ الدولية في قضية  ،حوؿ طبيعة ىذه القواعد راجع - 27
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Crawford  المسؤولية الدولية المترتبة عف إخالؿ خطير مف جانب دولة  مىيسري ىذا الفصؿ ع  -: " منو 40إذ تنص المادة
 القواعد القطعية بالتزاـ ناشئ بموجب قاعدة مف 

- impératives -  الدوليلمقانوف. 
 ."االلتزاـإذا كاف ينطوي عمى تخمؼ جسيـ  أو منيجي مف جانب الدولة المسؤولة عف أداء   اير يكوف اإلخالؿ بيذا االلتزاـ خط  - 

 راجع النص األصمي لمتوصية،  -28 
-GTDIP, Grands textes de Droit International Public, Vol N°03 et 21, éd Dalloz, Paris. 

 لممزيد راجع،  -29 
-J. ZOUREK, La notion de légitime défense en droit international, In: A.I.D.I, 1975, pp 01, 80. 

 راجع، حوؿ تفعيؿ حؽ الدفاع المشروع مف ضمف التدابير المضادة، -31
- Joaquin Alcaide  FERNANDEZ, Contre mesures et Règlement de différends, In:   

R.G.D.I.P, Tome 108/2004/2, A. Pédone , Paris , pp 356,359. 

، 1949، ميثاؽ األطمسي الشمالي 1948، معاىدة ريو دي جنيرو 1948ميثاؽ بروكسؿ : مف اتفاقيات الدفاع المشترؾ نذكر -31
 .1955معاىدة حمؼ وارسو 

ا و م 22ص    1992راجع،  بوزناد معمر، المنظمات اإلقميمية و نظاـ األمف الجماعي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .بعدىا
 د حوؿ السمطة التقديرية لمجمس األمف في تقرير حالة العدواف و غيرىا، راجعيلممز  -32

- Gérard CAHIN, La notion de pouvoir discrétionnaire appliqué aux organisations Internationales, In: 

R.G.D.I.P, Tome 107/2003/3, pp 536, 600. 

-C.f, Emmanuel DECAUX, Conseil de sécurité : des nouvelles compétences, In: L’ingérence 

humanitaire : vers un nouveau droit international, In: Revue mensuelle, Paris, 2006/2, p 7 et s de 

l’article. 

 1701مجمس األمف رقـ  و المخاض العسير الذي سبؽ صدور قرار 2006راجع، حوؿ اعتداء إسرائيؿ عمى لبناف صيؼ   -33
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 .الكافية إلسرائيؿ عمى أمؿ قضائيا عمى المقاومة المبنانية
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 راجع، حوؿ مبدأ الرضائية في االلتزاـ بالمعاىدات الدولية، - 34

 .89، ص2005مانع جماؿ عبد الناصر، القانوف الدولي العاـ، المدخؿ و المصادر، درا العمـو لمنشر و التوزيع، عنابو الجزائر، / د -
 .1969مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ  18إلى المادة  10راجع، مف المادة  -
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- A propos du principe de l’autonomie de la volonté, C.f, M.VILLEY, philosophie de droit, Tome I, 

2
eme

 éd, Dalloz Sirey, 1984, p 133. 

عمال مف أو كاف ما وقع  اإلخالؿ بوأو  تيديد لمسمـمس األمف ما إذا كاف قد وقع يقرر مج: " مف الميثاؽ 39نص المادة  - 35
 ...."أعماؿ العدواف

لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القوات المسمحة : "... مف الميثاؽ 41تنص المادة  - 36
 قؼ الصالت االقتصادية و المواصالت الحديدية و البحرية و الجوية و : يجوز أف يكوف مف بينياو ...لتنفيذ قراراتو

 ".و البريدية و البرقية و الالسمكية و غيرىا مف وسائؿ المواصالت وقفا جزئيا أو كميا و قطع العالقات الدبموماسية

 مف الميثاؽ، راجع 41حوؿ تنوع التدابير الواردة بالمادة  -37
                                    لنظاـ الدولي الجديد والشرعية الدولية، دار النيضة العربية،عبد العزيز محمد سرحاف، ا/د -

 .وما بعدىا 35ص   1996القاىرة، طبعة 

نظاـ ال، المتعمؽ بتوقيع عقوبات متنوعة عمى 2011فبراير  26المؤرخ في ( 2011) 1970قرار مجمس األمف رقـ  ،راجع  -38 
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 رنسافي ف إرتداء الحجاب والنقابحظر مدى مشروعية 
 بـوكرالديـن  هـبـة

 كمية الحقوق
 عنابة– جامعة باجي مختار 

 
 

 ممخص
من أبرزىا تمك التي تعرضت ليا  اعتداءات متعددة عمى حرياتيا الدينية ،اتشيد األقمية المسممة المتواجدة في فرنس

وكانت  ،2010ومنعيا كذلك من وضع النقاب بموجب قانون  ،2004الحجاب بموجب قانون ارتداءمن حظر  ،المرأة
يتعارضان مع النظام  بالتحديد إال أن ىذين القانونين ،حجتيا في ذلك الحفاظ عمى مبدأ العممانية و اليوية الفرنسية

التي  ،وكذلك النصوص الدولية واألوروبية التي تؤكد عمى حرية المعتقد،1958دستور 1خاصة المادة ،القانوني الفرنسي
في  وعمى ىذا األساس سنناقش التي تتناسب والمعتقد المعتنق، ،حرية ممارسة الشعائر الدينية احترامتفرض عمى الدول 

 .الدولية واألوروبية االتفاقياتي الفرنسي وكذلك ىذا المقال مدى مشروعية ىذين القانونين عمى ضوء النظام القانون
 

 .فرنسا ،النقابو  الحجاب إرتداء، حظر، المشروعية مدى:اتيح الكممات المف
 

Résumé  

La minorité musulmane en France est victime de plusieurs agressions visant sa liberté 

religieuse surtout celle de la femme de porter le voile en vertu de la loi de 2004 et de 

mettre la burqua en vertu de celle de 2010. Ces deux lois ont été promulguées pour 

maintenir le principe de laïcité  et de préserver l’identité française. Cependant, elles sont 

contraires au système juridique français en particulier l’article premier de la constitution 

de 1958 qui confirme la liberté de croyance ainsi que les textes internationaux et 

européens qui obligent les états à respecter la liberté de la pratique religieuse conforme à 

la religion adoptée. 

 

Mots clés: La légitimité, le voile, burqua, femme, France. 

 

 

 

Abstract 

The Muslim minority in France is suffering from different attacks on its religion liberties 

mainly the prohibition of women from putting on the veil in virtue of the law of 2004 and 

the burqua in virtue of the law of 2010. These two laws were enacted in order to preserve 

the principal of secularism and to enhance the French identity. However, these two laws 

are contrary to the French legal system especially the article 1 of the 1958constitution that 

endorses the liberty of belief in addition to the international and European texts that oblige 

the states to respect the freedom of religion practices which are conform to the adopted 

religion. 

 

Keyword: Legitimacy, the veil prohibition, France. 
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 :مقدمة
تعتبر الدول األوروبية التعددية الثقافية أحد أىم 

مل الميددة لكيانيا وخصوصياتيا خاصة بعد االعو 
ظاىرة  انتشرتإذ  ،2001سبتمبر 11أحداث 

 ،(اإلسالموفوبيا)الخوف من اإلسالم والمسممين 
 اتخذتولمواجية ىاتو الظاىرة الميددة ليويتيا، 

مجموعة من اإلجراءات وصمت إلى حد إصدار 
وفي ىذا اإلطار أصدرت فرنسا قوانين  ،(1)قوانين

المؤرخ في   2004-288القانون رقم : عدة منيا
رموز ال ارتداءالمتعمق بحظر  2004مارس  15

الدينية بما فييا الحجاب داخل المدارس والمعاىد 
المؤرخ في  2010-1192القانون رقمالحكومية؛ و 

المتعمق بحظر تغطية الوجو  2010أكتوبر  11
لك ييدف ىدا لذو (. النقاب)في األماكن العامة
 ارتداءحظر  مدى مشروعية:المقال إلى مناقشة 

 الحجاب والنقاب في فرنسا في إطار النصوص
وسيركز  الدولية واألوروبية؟ واالتفاقياتالفرنسية 

بمدى  األولىتتعمق  عمى ثالث مسائل أساسية،
مع النظام القانوني  2010و 2004تالؤم قانوني 

مدى مواءمة القانونين مع  وتخص الثانية ؛الفرنسي
وأخيرا سيعرض المقال لمدى  الدولية، االتفاقيات

 .األوروبية االتفاقياتتوافق القانونين مع 
حظر الحجاب و النقاب  تالؤم قانونيمدى  :أوال

 :نظامها القانونيفي فرنسا مع 
الصادر  2004-228بموجب القانون رقم 

 ارتداءحظرت فرنسا  2004مارس  15بتاريخ 
الرموز الدينية بما فييا الحجاب داخل المؤسسات 

تم ولقد  ،الكمياتو  ، الثانويات، المعاىدالتعميمية
 المؤرخ 084-2004رقم  القرارتعميمو بموجب 

منقاب بالنسبة ل  أما ،(2) 2004ماي  18بتاريخ 
وليس  .الذي يجعل من جسم المرأة مغطى كامال

القانون بموجب   ارتداءهتم منع ،فقد وجييا فقط 

 11الصادر بتاريخ  2010-1192الحامل لرقم
مرأة مغطى ، الذي يجعل من جسم ال2010أكتوبر 
ليشمل تطبيقو جميع  ،وليس وجييا فقط كامال،

وقد أثار القانونين جدال واسعا  ،(3)األماكن العامة
مشروعيتيما خاصة في إطار حول مدى 

النصوص القانونية الفرنسية كإعالن حقوق 
وىذا ما يدفعني  ،1789اإلنسان والمواطن لسنة

تالؤم القانونين ما مدى  :تاليإلى طرح التساؤل ال
ال سيما مع إعالن  القانوني الفرنسيالنظام مع 

 9وقانون 1789حقوق اإلنسان و المواطن لسنة 
 المتعمق بفصل الكنيسة عن الدولة 1905 ديسمبر
 .؟1958ودستور 

مدى إنسجام القانونين مع إعالن حقوق  -1
 :9789لسنة اإلنسان والمواطن 

يحق لكل مواطنة مسممة فرنسية أن تمارس 
 ،الحجاب أو النقاب بارتداءة سواء شعائرىا الديني

إعالن حقوق اإلنسان من  10المادة  لك حسبذو 
التعرض ألي  التي تمنع 1789لسنة والمواطن 

شخص بسبب أرائو وأفكاره ،حتى ولو كانت دينية 
إزعاج أي  ال يجوز"حيث نصت عمى مايمي

وعمى  ..."شخص بسبب أرائو حتى الدينية منيا،
وعمى رأسو  ،لفرنسيالفقو ا اعتبره المادة ذأساس ى

زد (4) القانونيين غير مؤسسين قانونيا "كمود دونراند"
لم ولن يضر الحجاب والنقاب  ارتداءعمى ذلك أن 

 ..بأحد سواء داخل المدرسة أو الجامعة،
فإنو بالنسبة لمنقاب  وحتى  ،(5)أو حتى خارجيا

  وأن من أحد أىم ميددات األمن في فرنسايعتبر  ال
الخوف من اإلسالم ال يمنح الحق أو السمطة 

عمى حرية ممارسة  االعتداءلممشرع الفرنسي في 
لدييا اإلمكانيات أصال  الشعائر الدينية، فيي

 ،التراب الفرنسيعمى الالزمة لفرض المراقبة 
فرنسا لم تشيد وقائع أو  والمالحظ حاليا أن 
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 لكي تصدر من قبل المنقبات حوادث إرىابية فعمية
ىذا القانون ال يتناسب ) ىذا النوع من القوانين
  .(6)(وحقيقة ما تدعيو فرنسا
المجمس الدستوري الفرنسي  وبالنسبة لموقف

 ارتداءسواء عندما عرض  عميو قانون حظر 
الرموز الدينية في المدارس والمعاىد الحكومية 

في قراره  ذلكوك (7)505-2004بموجب قراره رقم
النظر في قانون حظر بالمتعمق  616-2012رقم 
لمدولة الفرنسية :صرح بأنه يحق النقاب ارتداء

اإلجراءات الالزمة لمحفاظ عمى  اتخاذالسمطة في 
لك إلى ذالنظام العام واألمن العام مستندا في 

تقر بأن  فالمادة الربعة:الرابعة والعاشرةالمادتين 
تقوم الحرية عمى إمكان عمل كل ما ال يضر 
بالغير و لذلك فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل 
إنسان ال تقف إال عند الحد الذي يضمن لبقية 
 أعضاء المجتمع المتمتع بيذه الحقوق نفسيا،

 .(8)ويمكن تعيين تمك الحدود بالقانون وحده
النظام تؤكد أن األولوية لحماية ف 91المادة أما 

العام و األمن العام ولو عمى حساب الحرية الدينية 
رائو آيجوز إزعاج أحد بسبب  ال" فعمى حد قوليا

بشرط أن ال تكون المجاىرة بيا  حتى الدينية منيا،
 ".مخمة باألمن الذي قرره القانون

 الدستوري الفرنسي يدعم رأي المجمس وما 
لحقوق المحكمة األوروبية   توالقرار الذي أصدر 

 في القضية المتعمقة بالطالب إكتاس،  اإلنسان
الذين استبعدوا من  سينغ، سارة غزال، بيرق،

 انتمائيمرموز  توضح  ارتدائيمالمدرسة بسبب 
رفضت الشكوى المقدمة من طرفيم  إذ الديني

بحجة أن الدولة الفرنسية أصدرت ىذا القانون 
صدارىا ليذا النوع من  لمحفاظ عمى النظام العام، وا 

القوانين يعتبر مشروعا ألنو يحد من  الحريات 
 .(9)التي تشكل تيديدا لكيانو

ذه الحجج ومن جانبنا يمكننا الرد عمى ى
 :المؤيدة لمقانونين بمايمي

عبارة النظام العام غير محددة المفيوم إن  -
،ونظرا لعدم و ضع تعريف محدد ليا من طرف 

كحجة  اتخاذىامن السيل عميو فالمشرع الفرنسي 
،فمجمس الدولة الفرنسي في قف معينةامو لتبرير 

منع -النقاب ارتداءقراره المتعمق بقضية حظر 
 استخدامأكد بأنو ال يمكن  -تغطية الوجو كامال

فكرة النظام العام ألن مفيوميا غير محدد 
 .(10)بالتدقيق

من حق أي شخص أن يظير دينو أو معتقده  -
ء  وىذا الحق يمتد إلى حرية المرء في كيفما يشا
 .الديني انتمائوالثياب التي تعبر عن اختيار 

الحجاب والنقاب يمنعان  ارتداءحظر إن -
األخرى  ينالمسممات الفرنسيات من التمتع بحقوق

كحق التعميم المكفول  عمى حساب النظام العام،
 .دستوريا

 9القانونين مع قانون  انسجاممدى  -2 
المتعمق بفصل الكنيسة عن  9915ديسمبر 

 .الدولة
 9915ديسمبر  9قانون يكرس قانون 

فكرة العممانية  المتعمق بفصل الكنيسة عن الدولة
فرنسا مبررا إلصدار قانوني  اتخذتيا لطالماالتي 

الحجاب والنقاب،لكن ىذا المبرر  ارتداءحظر 
 :منيا نذكر بعدة إشكالياتيصطدم 

حسب  لكنلمعممانية عدم وجود تعريف قانوني *
  "جان ماري هرلينغ"الفقو الفرنسي وعمى رأسيم

مستندين "فصل الدين عن الدولة "العممانية تعني 
من قانون فصل  1 في ذلك إلى كل من المادة 

تضمن  "عن الدولة التي تنص عمى مايمي الكنيسة
الممارسة الحرة وتضمن  الجميورية حرية المعتقد،

 "لمشعائر الدينية
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الدولة عن  الكنيسة من قانون فصل 2المادة و 
الجميورية ال تعترف بأي دين وال "التي تقر بأن 

 .(11) "لرجالو أجرا و التقدم لو إعانة مالية تعط
يجب أن نشير إلى أن مفيوم العممانية  إال أننا

فصل "البداية كان يقصد بيا ، ففيتطور في فرنسا
فصل "وبعدىا أصبحت تشمل ،"الكنيسة عن الدولة

أما حاليا  ،"المؤسسة السياسية عن المؤسسة الدينية
 ."الدولةو  الدين الصارم بين فصلال"العممانية تعني

داخل كل المؤسسات  العممانية وبالفعل تم تكريس
 ارتداءوعمى ىذا األساس حظر  الحكومية الفرنسية

الرموز الدينية بما فييا الحجاب داخل المؤسسات 
النقاب ليس داخل  ارتداءالتعميمية،و كذلك حظرت 

نما  المؤسسات الحكومية المنع ليشمل  امتدفقط وا 
إذن العممانية وفي إطار الحفاظ ) األماكن العامة
حاليا تشمل كل األماكن  أصبحتعمى اليوية 

مى ىذا وع العمومية بما فييا الشارع العمومي
 .(12)(الحجاب و النقاب ارتداءأساس منع 

المتعمق بفصل  1905من قانون  اتخاذ*
الكنيسة عن الدولة أساسا قانونيا إلضفاء 
المشروعية عمى قانوني حظر الحجاب 

تناسب مفاىيمو  موالنقاب،أمر مرفوض نظرا لعد
 ،حيث أن الفقو الفرنسي وفترة صدورىما

أكدوا "ميشل دي سالفيا"و ،"كمود دوراند"وعمى رأسو
يتناسب وفترة مضت حينما كانت  1905قانون  أن

إذ أن الوضع  ،(13) دولةالكنيسة ىي التي تسير ال
الداخمي الفرنسي تغير ولم تعد الجميورية 

نما أصبحت  ،"البنت الكبرى لمكنيسة"الفرنسية وا 
تي تقوم التعددية الدينية ىي الميزة األساسية ال

زد عمى ذلك أن الفقو في  ،(14)اياعمييا فرنسا حال
أفكارا ال تنطبق وواقع الحال في  ناقش تمك الفترة

ماىو الدين المعترف بو في  -:فرنسا أال وىي
من قانون فصل الكنيسة   2فرنسا مادامت المادة

الجميورية ال تعترف "عن الدولة منو تنص عمى أن
 االعترافىل ىناك حدود قائمة بين و  ؟"بأي دين

فمو  الشعائري لنشاط ما؟ االعترافبدين ما و 
 عمى الفترة الحالية و أجبناين السؤالين أسقطنا ىذ

من نفس القانون  1نقع في تناقض مع المادة بنعم
التي تقر بأن الجميورية تضمن حرية المعتقد 

 (15)وتضمن الممارسة الحرة لمشعائر الدينية
الحجاب والنقاب غير  ارتداءوبالتالي حظر 

 .نامؤسسان قانو 
 ارتداءسا بإصدارىا قانوني حظر نلم تحترم فر *

 ارتداءالرموز الدينية بما فييا الحجاب وحظر 
فيي ليست  ،ةالنقاب اليدف الحقيقي إلقرار العمماني

يقتصر عممو عمى فرض " حارس حدود"مجرد 
الفصل المطمق ما بين الدولة واألديان فيي  احترام

في حقيقة األمر تقتضي التوازن ما بين حياد 
لدين  امتيازالدولة و حرية المعتقد دون منح أي 

نجحت فرنسا في تحقيق ىذا اليدف في  معين،
الدين  اعتناقلكن مع تصاعد موجة  فترة مضت،

ظاىرة الخوف من  انتشاراإلسالمي داخميا و 
تكرس التمييز بين  درت قوانين اإلسالم أص

األديان فالنصوص المشرعة تعمقت فقط 
 وصمت إلى حد توقيع العقوبات و   ،(16)بالمسممين

 من قانون التربية 1-5ف141فبموجب المادة 
تتخذ إجراءات تأديبية ضد الطالب والتعميم الفرنسي 

 الرموز الدينية ارتداءقانون حظر  يحترم  الذي ال
 .(17)ولكن بعد إجراء حوار 

جعل من فقد أما قانون منع تغطية الوجو كامال 
يورو  150المرأة المنقبة عرضة لغرامة قدرىا 

ويمكن أن تكون مشفوعة بدورة تدريبية عمى 
ويعاقب كذلك بموجب ىذا  .المواطنة كعقوبة بديمة

النقاب  ارتداءالقانون كل شخص يجبر المرأة عمى 
العنف أو التيديد أو عبر إساءة  باستعمالو
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واحدة  سنة السمطة يعاقب بالسجن لمدة استعمال
وتجدر اإلشارة أن  أورو، 30000وغرامة قدرىا

المشرع الفرنسي كيف ىذا النوع من التصرف 
باإلضافة إلى ذلك يعاقب الشخص الذي .جنحة

 بعقوبة مضاعفة النقاب ارتداءيجبر القاصر عمى 
سنتين وغرامة  السجن لمدة تتمثل في

 .(18) أورو 60000قدرىا
أقرت في ىذا   التعميميةإن عممنة المؤسسة *

يذه المؤسسة ألنو عندما يتعمق األمر لالمستوى و 
التعميم يجب أن تخضع  فإن حرية بالطفولة،

لضمانات الكفاءة ولمراقبة الدولة التي ال تسمح 
 ،بأن تسمم أفكار األطفال والشباب بمذاىب مختمفة

بمعنى آخر ال ينبغي أن تكون المؤسسة التعميمية 
مستندين إلى  عرضة ألىواء المعممين والمشرع

والتي في حقيقة  ،(19)1905من قانون  2المادة 
مع المادة الثانية من البروتوكول  األمر تتعارض

اإلضافي األول الممحق باإلتفاقية األوروبية لحقوق 
ال يجوز حرمان  "اإلنسان التي تنص عمى مايمي

ويجب عمى الدولة  . أي شخص من حق التعميم
لدى قياميا بأية أعمال تتعمق بالتعميم والتدريس  
أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق ىذا التعميم 

 .(20) "ديانتيم ومعتقداتيم الفمسفية عوالتدريس م
في األخير نقول أن قانون فصل الكنيسة عن *

ال يصمح ألن يكون أساسا لحظر إرتداء  الدولة
 الحجاب 

وىذا ما  أو منع تغطية الوجو في األماكن العامة
أكده مجمس الدولة الفرنسي في قراره المتعمق 

 .(21)12/04/2012بتاريخ بالنقاب
القانونين مع الدستور الفرنسي  انسجاممدى -3

 :9958لسنة 
لسنة تذىب المادة األولى من الدستور الفرنسي 

فرنسا جميورية ال تتجزأ وىي "إلى أن 1958

 تكفل المساواة اجتماعيةعممانية وديمقراطية و 
قوم عمى لجميع المواطنين أمام القانون دون تمييز ي

وتحترم جميع  ،األصل أو العرق أو الدين
 .(22) ..."المعتقدات

إطار الحفاظ والدفاع عن المبادئ  فيو 
الدستورية المنصوص عمييا في المادة المذكورة 

 ارتداءأعاله خاصة مبدأ العممانية حظرت فرنسا 
الرموز الدينية بما فييا الحجاب وفي 

أكدت  إذ النقاب، ارتداءمنعت  2010أكتوبر11
دستورية قانون  ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

داخل المؤسسات  موز الدينيةالر  ارتداءحظر 
 افي القضية التي عرضت عميي ،التعميمية

المتعمقة بالطالب الفرنسيين   17/07/2009في
 استبعدواالذين (سينغ سارة غزال، بيرق، إكتاس،)

 انتمائيمتوضح  ارموز  الرتدائيممن المدرسة 
 أن حيث رفضت شكواىم عمى أساس ،الديني

الواضحة لجميع  ،الدافع وراء حظر الرموز الدينية
ىو حماية  ،الفئات الدينية في المدارس الحكومية

وفي نفس الوقت يعزز  مبدأ العممانية الدستوري ،
وعدم  ،تصف بالحياداموقف الدولة الفرنسية الذي 

 .(23)لدين دون آخر االنحياز
دستورية  القانونين  فإن رأيي  لكن حسب

 :نظرا فييا مشكوك
 دستوري آخر ألنيما يتعارضان مع مبدأ*

من الدستور الفرنسي  1في المادة ومنصوص عمي
أال وىو حرية المعتقد الذي يكفل  1958لسنة 

لمفرد حرية إختيار الدين وكذلك حرية ممارسة 
الشعائر الدينية التي تعبر بالتأكيد عن الدين 

إذن حرية المعتقد الديني في مظيرىا )(24) المعتنق
مق بالنشاط الفكري اإليجابي ليا بعدين أوليما يتع

والعاطفي أما البعد الثاني فيدور حول الوسائل 
 ،(الخارجية المتعددة لمتعبير عن العقيدة الدينية
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المشرع الفرنسي لم يميز ما  فإن ذلك باإلضافة إلى
بين الشعارات التي تعتبر ركنا أساسيا في عقيدة 

 ا المساسيترتب التخمي عني كالحجاب إذ الشخص
وما بين  ،توعقيدبأصل من أصول ديانتو و 

الشعارات التي يمكن أن يتخمى عنيا الشخص وال 
 .(25) يترتب عنيا اإلخالل بركن من أركان ديانتو

إن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في *
 1976التي عرضت عمييا بتاريخ"كجمسدن"قضية

أقرت بأن مبدأ العممانية يتعارض مع حق 
نفس الييئة في  لكن المالحظ أن ،(26)التعميم

  ""نيالقضية المتعمقة بالتمميذت
dorgo",وkervannci"" المتان إستبعدتا من

مبدأ  وعمى حد قوليا  flersالواقعة ب ةالمدرس
إذ  العممانية لم يعد يتعارض مع حق التعميم،

أضحت العممانية أحد أىم الشروط التي تقوم عمييا 
أشرنا سابقا يخالف وكل طالب كما ،المؤسسات 

 .(27)ىذا الشرط يتعرض لعقوبة تأديبية
كل من القانونيين  استنتج أننتقدم  من خالل ما

مجمس  وليذا نجد ،ال ينسجم مع الدستور الفرنسي
التي تم اإلستناد المبررات  إنتقدقد   الفرنسي الدولة

 :ذلك بأنفعال إلييا في إصدار ىذين القانونين،
إعالن حقوق  كل من الذي جاء بو:المساواة مبدأ-

 ،في مادتو األولى1789 طنة لسنة ااإلنسان والمو 
عمى  انالتي تؤكد من الدستور الفرنسي 1المادة و 

ميع في التمتع بالحقوق بين الج المساواة 
حظر قانوني  إال أن  المشرع الفرنسي ،والحريات
الرموز الدينية بما فيو الحجاب وحظر إرتداء 

من شأنو  أن يكرس عدم المساواة  تغطية الوجو 
 .(28)بين التيارات الدينية  الموجودة في فرنسا

مجمس الدولة أن  اعتبر:مبدأ الكرامة اإلنسانية -
لحجة حماية الكرامة  استنادإصدار ىذا القانون 

يتعارض مع أىم مبدأ دستوري أال  لممرأةاإلنسانية 

وىو حرية المعتقد، فمكل فرد الحق في ممارسة 
وبالتالي  وفقا لمعتقداتو وخياراتو الشخصية، ،حياتو

 سواء الحجاب أو من حق المرأة أن ترتدي
 .(29)النقاب

مجمس الدولة الفرنسي في رأيو  خمصولهذا 
إلى أنو ال يمكن فرض منع كامل وشامل عمى 
 ،تغطية الوجو بشكل عام أيا كانت أشكالو وصوره

بما فييا  الرموز الدينية ارتداءوكذلك حظر 
أساسية وحريات عامة  اسينتيك حقوقألنو ،الحجاب

 حرية المعتقد الديني، العمل، كالحق في التنقل،
 .لشخصية والحياة الخاصةوكذلك الحرية ا

مدى مواءمة قانوني حظر إرتداء الحجاب :ثانيا
 .والنقاب لمنصوص الدولية

مدى مواءمة القانونين لمعهد الدولي لمحقوق -9
 .المدنية و السياسية
من العيد الدولي 1فقرة  18تنص المادة 

كل إنسان ل": أنولمحقوق المدنية السياسية عمى 
ويشمل . حق في حرية الفكر والوجدان والدينال

ذلك حريتو في أن يدين بدين ما، وحريتو في 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتو في 
قامة الشعائر  إظيار دينو أو معتقده بالتعبد وا 
والممارسة والتعميم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام 

 .(30)"ىحدالمأل أو عمى 
مدى مشروعية كل من قانون  ةإذا حاولنا مناقش

الرموز الدينية بما فييا الحجاب  ارتداءحظر 
وقانون حظر إرتداء النقاب بالرجوع إلى النص 

فطبقا  :نيغير شرعي المذكور أعاله مبدئيا نعتبرىما
يحق ألي فرنسية أن تعتنق الدين ذا النص لي

سواء  يوبالتالي يحق ليا أن ترتد اإلسالمي،
 .(31)الحجاب أو النقاب أمام المأل

يوجد رأي فقيي يؤكد شرعية في المقابل  ولكن 
في  النص الوارد ذلكويعتمد في  القانونين،
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من العيد الدولي لمحقوق  فقرة ثالثة 18المادة
و الذي يقيد حرية إظيار الدين  المدنية والسياسية

والمعتقد خاصة إذا تعمق األمر بحماية النظام 
المحكمة األوروبية لحقوق ،فالعامة  اآلدابو م العا

 29في  ضد تركيا اإلنسان في قضية ليمى شاىين
من حرية  الحد"يجب  صرحت بأنو2004حزيران

الحجاب اإلسالمي  كارتداء التعبير عن الدين،
ىذه  استعمالإذا كان  خاصة العمى سبيل المث

 التي تنشد األىداف عمى  الحرية يشكل تعديا
 األمنماية حقوق وحريات الغير والنظام و ح

 .(32)"العام
القضاء عمى  التفاقيةمدى مواءمة القانونين -2

 .:جميع أشكال التمييز العنصري
في مادتيا األولى أي تمييز   تمنع ىذه االتفاقية

أو تقييد أو تفضيل يقوم عمى أساس  سثتناءاأو 
المون أو النسب أو األصل القومي أو  العرق أو

اإلثني ويستيدف تعطيل أو عرقمة االعتراف 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بيا 
أو ممارستيا، عمى قدم المساواة في الميدان 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي 

 .(33) ميدان آخر من ميادين الحياةأو في أي 
وفقا ليذه األخيرة  يعتبر كل من قانوني حظر 
ارتداء الحجاب والنقاب غير شرعيين ،خاصة أن 
قانون حظر النقاب استصدر تحت ضغط إعالمي 

، فتصرفو المتطرفوسياسي من طرف اليمين 
عمى الكراىية والتمييز العنصري،  ايعتبر تحريض

من ىذه االتفاقية يعتبر  5دة بحيث إذا رجعنا لمما
كل نشر لألفكار القائمة عمى التمييز العنصري أو 

وعمى تحريض عمى التمييز العنصري  الكراىية،
ية جماعة من لون أو أصل ضد أي عرق أو أ...

جريمة يعاقب عمييا القانون ىذا من ...إثني آخر
ومن جية أخرى  فمن المفترض أن تقع  .(34) جية

ت الفرنسية بمنع اليمين المسؤولية عمى السمطا
العنصري أو  ن الترويج لمتمييزمالمتطرف 

لكن المفارقة الغريبة أن ، التحريض ضد المسممين
السمطة الفرنسية نفسيا ىي التي تقوم بتصرفات 

ي أن تصنف في خانة التمييز العنصر من شأنيا 
عدم "ـبـصرح  "ساركوزي نيكوال"بق السا فالرئيس

 "الترحيب بالنقاب عمى مستوى التراب الفرنسي
 .لممرأة اعتبره استعباداو 

بأن  7رغم أن ىذه االتفاقية تؤكد في المادة 
سيما وال تتعيد الدول باتخاذ تدابير فورية و فعالة،

التربية، واإلعالم بغية  ،في ميادين التعميم، الثقافة
 المؤدية إلى التمييز العنصري، مكافحة النعرات

وتعزيز التفاىم والتسامح والصداقة بين األمم 
وكذلك نشر  والجماعات العرقية أو اإلثنية األخرى،

واإلعالن  مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة،
العالمي لحقوق اإلنسان ،إعالن األمم المتحدة 

، إال ل التمييز العنصريلمقضاء عمى جميع أشكا
 فرنسا ضربت بعرض الحائط ىذه المادة،أن 

وأصدرت قانونين يكرسان التمييز العنصري ضد 
 .(35)اإلسالم والمسممين

مدى مواءمة القانونين لالتفاقية الدولية -3
 لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

من أحد أىم الحجج التي قدمت من أجل تبرير 
في تغطية الوجو  إصدار فرنسا قانون حظر

إن فرض حظر عام عمى :"ىي األماكن العامة
النقاب الذي يغطي الوجو بالكامل أمر  ارتداء

ضروري لضمان المساواة بين الجنسين وحماية 
 .(36)"الرتدائوالمرأة من التعرض لضغوط أو إكراه 

الدولية لمقضاء  االتفاقيةولكن إذا رجعنا إلى 
عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعبر 

، المضاعفة التي تتمتع بيا المرأة عن الحماية
يعتبر كل من قانون حظر  تغطية الوجو في 
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وكذلك حظر الحجاب ( النقاب)األماكن العامة
الرموز الدينية في  ارتداءكجزء من قانون منع 

 رعيين،المدارس والمؤسسات الحكومية غير ش
من ىذه  3ألنيما يتعارضان مع نص المادة

التي تحث ىذه الدول عمى ضرورة سن  االتفاقية
قوانين تكفل تطور المرأة و تقدميا الكاممين وذلك 
لتضمن ليا ممارسة حقوق اإلنسان والحريات 

 .(37) األساسية
الرموز الدينية في  ارتداءكل  من قانون حظر ف

الحكومية أو قانون منع  تغطية  المعاىدالمدارس و 
 لممرأة وال يضمن ليكف الوجو في األماكن العامة ال

التماشي مع التطورات التي تعرفيا المجتمعات  ليا
حيث حرمت ىذه  ،بية وخاصة الفرنسيةو األور 

 األخيرة من تمتعيا بأحد أىم حقوقيا وحرياتيا،
وكذلك حرية ممارسة شعائرىا  وىي حرية العقيدة،

حرمان ف،لمحجاب والنقاب  ارتدائياالدينية من 
الحجاب الذي يعتبر أحد أىم  ارتداءالمرأة من 

الفرائض المفروضة عمى المرأة المسممة، سيجعميا 
وىذا ما  الحجاب أو التعميم، ارتداءتختار مابين 

التي تنص  االتفاقيةمن  10يتنافى مع نص المادة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير :" عمى مايمي
لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة لكي  المناسبة،

تكفل حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان 
وبوجو خاص لكي تكفل عمى أساس  التعميم،

 "التساوي بين الرجل والمرأة
الدولية لمقضاء عمى جميع  االتفاقيةأكدت لقد  -

 االجتماعيةأشكال التمييز ضد المرأة أن المعايير 
أو الدينية التي تفرض قيودا عمى لباس المرأة 

 الدولة  تتخذفمن المفترض أن  ضدىا، تشكل تمييزا
غير أن .خطوات لمنع مثل ىذا التمييزالفرنسية 

ة التمييز تمك الخطوات يجب أن تتركز عمى معالج
 .(38) بابو األساسيةذاتو وأس

أنو من حق كل فرد التعبير ج بناء لما تقدم نستن -
 باختيارعن معتقداتو وقناعاتو الشخصية أو ىويتو 

والدول ممزمة  ارتدائوالمباس الذي يرغب في 
عن طريق تييئة المناخ  ،تمك الحقوق باحترام

ممارسة ىذا  امرأةسر فيو لكل يالمالئم الذي ي
 مضايقة، الخيار بمنأى عن أي إكراه أو تيديد أو

وبدون أي قيود غير ضرورية أو غير مالئمة 
 الدولية االتفاقياتاألىداف المقررة في  لتحقيق 

وبال آثار سمبية  اإلنسانالقانون الدولي لحقوق 
 .عمى ممارستيا لسائر حقوق اإلنسان

يتعارض مع  االتفاقيةما جاء في نص  وأن -
نيكوال " السابق الفرنسي السابق  تصريحات الرئيس

والتي تتناقض كذلك مع الرؤية التي  "ساركوزي
 صرح  حيث المرأة اتجاهتتبناىا الجميورية الفرنسية 

يمكن ال وأنو  ،المرأة الستبعادبأن النقاب عالمة 
أن نقبل في بالدنا نساء سجينات ومعزوالت عن 

 .(39)ومحرومات من الكرامة االجتماعيةالحياة 
مدى توافق قانوني حظر إرتداء الحجاب :ثالثا

 :والنقاب في فرنسا مع اإلتفاقيات األوروبية
مدى توافق القانونين مع اإلتفاقية األوروبية -9

 :لحقوق اإلنسان
األوروبية لحقوق  االتفاقيةمن  9تعد المادة 

من أىم المواد المكرسة لحرية المعتقد ،اإلنسان 
بحيث نصت في ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية 

لكل إنسان الحق في " فقرتيا األولى عمى مايمي
حرية التفكير و الضمير والعقيدة وحرية إعالن 
الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعميم والممارسة 

 د والرعاية سواء عمى إنفرا
أو باإلجماع مع آخرين بصفة عمنية أو في نطاق 

 .(40) "خاص
مما تقدم يعتبر كل من قانون حظر  انطالقا

الرموز الدينية بما فييا الحجاب وقانون  ارتداء
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غير مشروعان، ألنيما يحدان من حظر النقاب 
 ارتداء في حرية ممارسة الشعائر الدينية المتجسدة

 األوروبية ممحكمةلغير أن  الحجاب و النقاب،
وبمناسبة كل القضايا ، رلحقوق اإلنسان موقف آخ

التي نظرت  الدينيةالرموز  ارتداءحظر ب ةقالمتعم
 تفسح المجال لمدولة 2الفقرة 9المادة أكدت أنفييا 

في  في وضع القيود عمى ممارسة الشعائر الدينية
 .(41) اإذا كان نظاميا ميدد حالة ما

في كل األحوال كل من القانونين غير شرعيين 
األوروبية لحقوق  االتفاقيةمن  9لممادة  استنادا

ومن جية أخرى حسب  ،اإلنسان ىذا من جية
المادة نظرا  لعدم  رأيي توجد تناقضات كبيرة في

د حرية المعتقبقر ت ألولىا ففقرتها ،ضبط المفاىيم
  الثالثة الفقرة،أما ينيةدحرية ممارسة الشعائر الو 

الدينية لمحفاظ عمى الشعائر  تحد من ممارسة
 لممصطمحات فمو كان التحديد دقيقا  ،النظام العام

الداخمية  لمنصوص سواء لتجاوزاتا فتح بابما ل
 .أو األوروبية أو الدولية من طرف فرنسا

مدى توافق القانونين مع ميثاق الحقوق -2 
 :األساسية لإلتحاد األوروبي

التنوع الديني داخل المجتمعات األوروبية  احترام
عتبر من أىم النقاط ي بما فييا المجتمع الفرنسي
ىذا  مىإذ سيترتب ع التي أكد عمييا الميثاق،

من ميثاق الحقوق  10حسب المادة  االحترام
إلتحاد األوروبي بالضرورة إفساح لاألساسية 

المجال ألي شخص بأن يمارس شعائره الدينية 
كل ىذه  ولكن عمني أو بشكل سري، سواء بشكل
ودليل  ،في فرنسا االعتبارلم تـأخذ بعين المفاىيم 

الرموز الدينية بما فييا  ارتداءذلك قانوني حظر 
 :النقاب ارتداءوكذلك قانون حظر  الحجاب،

 لمادةفا ،يتوافقان مع روح الميثاق إن القانونين ال*
حتى  حظر أي تمييز قائم عمى أي سببتمنو 21

يكرسان  إذن ىما ،(42)...."العقيدةكانت  ولو
فمماذا لم  ،الفرنسية التمييز ضد المرأة المسممة

قوانين تحدد شكل المباس الذي يجب  فرنسا تصدر
أن ترتديو النساء األخريات المنتميات لديانات 

 .؟أخرى
من ميثاق الحقوق  3 فقرة 14حسب المادة*

تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعميمية "األساسية
ية وحق اآلباء الواجب لمبادئ الديمقراط باالحترام

يتفق مع بما التدريس ألطفاليم في ضمان التعميم و 
التربوي وفقا لمقوانين الديني والفمسفي و  اعتقادىم
ىذا ة التي تحكم ممارسة ىذه الحرية و المحمي
 يضمنطبقا ليذا النص يحق ألي أب أن ف ،"الحق

لكن ىذا الحق  عقيدتيمالتعميم ألبنائو بما يتفق و 
قيد في آخر ىاتو الفقرة بالقوانين المحمية التي 
تحكميا،فالقانون الفرنسي يضمن حق التعميم لكن 

العممانية التي تفرض عمييم عدم  احترامبشرط 
ال و  ،(43)إرتداء أي رمز ديني  بما فييا الحجاب ا 

وىدا  بالطرد من المؤسسة التعميمية، التمميذ يعاقب
ز الرمو  ارتداءما يدفعنا لمقول بأن قانون حظر 
 كذلكو  ،الخ...،الدينية في المؤسسات التعميمية

بما النقاب في األماكن العامة  ارتداءقانون منع 
المعاىد الحكومية فييا بطبيعة الحال المدارس و 

 .والجامعات مشروع 
رغم أن المشرع الفرنسي وفق ما بين القانونين * 

المفاىيم القانونية المنصوص عمييا المناقشة و محل 
يما يكرسان التمييز ضد اإلسالم إال أن ،في الميثاق

من ميثاق 21ودليل ذلك نص المادة المسممينو 
الحقوق األساسية لإلتحاد األوروبي التي تحظر أي 

س أو العرق أو تمييز قائم عمى أي سبب مثل الجن
المون أو األصل العرقي أو االجتماعي أو السمات 
األجنبية أو المغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخر أو االنتساب إلى أقمية 
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قومية أو بسبب الممتمكات أو الميالد أو اإلعاقة 
 .(44)أو السن أو التوجو الجنسي

 

 :ةــخاتم
 :بأنما تقدم نستنج  من خالل

لرموز الدينية بما ا ارتداءكل من قانون حظر _
النقاب غير  ارتداءقانون حظر فييا الحجاب و 

سي ال إلى النظام القانوني الفرن باستناد مشروعيين
 1789لعام  المواطنسيما إعالن حقوق اإلنسان و 

المتعمق بفصل الكنيسة  9915ديسمبر  9قانونو 
أو  1958لسنة  الفرنسيالدستور و  ،عن الدولة
لدولي لمحقوق ا الدولية نذكر منيا العيد االتفاقيات
اإلتفاقية الدولية المناىضة   ،السياسيةالمدنية و 

 لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري،
الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز  االتفاقية

 .ضد المرأة
األوروبية لحقوق اإلنسان وميثاق  االتفاقيةإن  _

 وضعتا قيودا عمى 2000الحقوق األساسية لسنة
في حالة إذا كانت  ممارسة الشعائر الدينية،

في القومي واألمن  العام  النظامتمس  ممارستيا 
 النقاب ال ييددالحجاب و  ارتداءونظرا ألن ، الدولة

النظام العام األمن القومي الفرنسي و اإلطالق  ىعم
مارسة م لممرأةالدولية تسمح  االتفاقياتأن و 

 ،الحجاب أو النقاب بارتداءشعائرىا الدينية سواء 
 .ىذين القانونين غير شرعيين اعتباريمكن 

الخوف من ) إن تصاعد ظاىرة اإلسالموفوبيا _
صعود اليمين المتطرف يعدان من أحد و ( اإلسالم

 ءارتداأىم العاممين الدافعين إلصدار قانوني حظر 
الحجاب وقانون منع تغطية  افيي الرموز الدينية بما

  .الوجو كامال
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 المدن الجديدة في التشريع الجزائري
 دوار  جميمة

 كمية الحقوق و العموم السياسية
 سكيكدة  -1955أوت  20جامعة 

 
  ممخص

 االقتصاديةتركيز مختمف األنشطة السياسية و اإلدارية و االستثمارات و المشاريع  في لقد ساىم اىتمام السمطات العمومية
تصحيح ىذه  إن .الكبرى في جعميا مركزا استقطابيا، مما أدى إلى نموىا بصورة كبيرة وسريعة وفوضوية أحيانا نبالمد

نشاء أقطاب جديدة تخفف من قطبية  ،يقتضي إنعاش المراكز الصغيرة انطالقا من إعادة تنظيم البنية الحضرية الوضعية وا 
ييدف موضوع المقال إلى تحديد  .المدن الكبرى وقوة جذبيا والتي يمكن أن تشكل سياسة المدينة الجديدة إحدى أدواتيا

في إرساء سياسة  عناصرىا، شروطيا و ىيئاتيا و مدى مساىمتيا األحكام القانونية المتعمقة بإنشاء المدن الجديدة من حيث
 .انية تتماشى ومتطمبات التنمية المستدامةعمر 
 

 .التنمية المستدامة المدينة الجديدة، العقار العمراني، اإلقميم، ةتهيئ: اتيحالمفالكممات 
 

Résumé 
La centralisation des projets économiques et des différentes activités économiques et 

administratives que tentent de réaliser les autorités publiques aux niveaux des grandes villes  

afin de les rendre plus attrayantes a abouti à un progrès rapide mais aussi chaotique. 

Remédier à cette situation nécessite le relancement des petits centres afin de réorganiser 

l'infrastructure urbaine, et l'installation de nouveaux pôles afin de réduire la domination des 

grandes villes et leur force d'attraction, ceci peut être réalisé à travers une nouvelle politique. 

Cette étude tente de déterminer les dispositions juridiques relatives à l'installation de 

nouvelles villes en termes de leur démographie, des conditions de leur création et des 

institutions à y installer et l'étendu de leur contribution dans l'adoption d'une nouvelle 

politique urbaine qui répond aux besoins du développement durable.  

. 

Mots clés: Aménagement du territoire, développement durable, nouvelles villes, espace 

urbain. 
 
Abstract 
The interest of Public authorities to create different political and administrative activities as 

well as investments and economic projects in big cities for the purpose of attracting more 

people, led to a rapid progress, but sometimes chaotic. Remedying this situation needs 

relaunching small centers through reorganizing the urban infrastructure, and establishing 

small poles to alleviate the domination of big cities and their power of attractions, which may 

be achieved through a new city policy. The topic of this essay aims to determine judiciary 

laws regarding the establishment of new states in terms of their components, conditions and 

institutions and to what extent these new cities could contribute to adopt an urban policy 

which respond to long-lasting development requirements.     

 

Keywords: Territory management, real estate, new city, sustainable development. 
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 مقدمة
يعرف العالم اليوم تحوالت و تغيرات كبرى 
ناجمة عن التعمير الواسع النطاق، وعن مسار 
عولمة المبادالت وكثافة العالقات المتميزة بالتطور 

فيذه الظاىرة  التكنولوجي وتطور االقتصاد المعرفي،
في المشتركة عالميا بين بمدان العالم والتي ترجمت 

ظاىرة تزايد سكان الحضر، اختمفت في نسبة تزايد 
ففي الوقت الذي يتضاعف  ،(1)الناتج الداخمي الخام

فيو معدل تزايد السكان مرتين عمى مستوى البمدان 
المصنعة وبمدان الشمال يتضاعف الناتج الداخمي 

 .الخام ثالث مرات
وفي الجزائر، فإن نسبة التزايد ليست بيذا 
الشكل، إذ عرفت تحوالت عميقة منذ االستقالل إلى 

بصمات ىذه التحوالت جمية في  ىذا وتظيريومنا 
الوضع الذي يعرفو التراب الوطني بشكل عام والمدن 

فقد ساىم اىتمام السمطات . (2)الكبرى بشكل خاص
اإلدارية ية و العمومية بتركيز مختمف األنشطة السياس

المشاريع االقتصادية في جعميا مركزا ستثمارات و االو 
استقطابيا، مما أدى إلى نموىا بصورة كبيرة وسريعة 

 .وفوضوية أحيانا
فعممية النمو العمراني لم تتمكن من استيعاب 
التطور السكاني، إذ تجاوز عدد السكان ىياكل 

، فتعطمت بذلك االستيعاباالستقبال وطاقات 
ا الطبيعية وتحولت الحياة فييا إلى جممة من وظيفتي

فحسب اإلحصائيات السكانية تبين  االختناقات،
ن في شمال البالد و من الجزائريين متمركز  %65أن

فقط من مساحة القطر  %4عمى مجال نسبتو
الجزائري، في حين تضم مناطق اليضاب 

  9%نسبةى من سكان الوطن موزعة عم%25العميا
من المساحة اإلجمالية الوطنية،أما الجنوب الذي 

 10فال يضم إال  من القطر الجزائري، %87يشكل 
 .(3)من مجموع سكان الوطن%

األمر الذي يدعو إلى البحث عن وسيمة إليجاد 
فضاء مدني مالئم يخدم اإلنسان وييسر لو سبل 
العيش واالستقرار ويمكن من استدراك األوضاع 

ىذه المدن الشمالية وتوجيييا  وتخفيف الضغط عن
لما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية لمبالد وذلك 

 المستدامة، ضمن سياسة تييئة اإلقميم وتنميتو
فارتأت الحكومة في منتصف الثمانينات إنشاء خطة 

التي تعتبر كأداة ضرورية لترجمة  s.n.a.tوطنية 
أىداف سياسة خاصة بالتييئة العمرانية عمى القطر 

معرفة من الميثاق الوطني وقرارات المؤتمر  ككل،
الخامس ومن مختمف دورات المجنة المركزية لجبية 
التحرير الوطني وشكمت اإلطار االستداللي لتوزيع 
 األعمال التنموية  وتعيين أماكنيا عمى المدى

وقد أضفي الطابع الرسمي ليذه األىداف  (4)الطويل
من  32الى25وبشيء من التفصيل في المواد 

 1987جانفي  27المؤرخ في  03-87القانون
لكن رغم ما كانت  المتعمق بالتييئة و التعمير،

 تيدف إليو الخطة الوطنية لمتييئة العمرانية
s.n.a.t إال أنيا وقعت في تناقض واضح بين ،
، إذ أن تطبيق ما جاءت بو (5)و التطبيقيالنظري 

مما قمل من فعالية ىذه الخطة  كان محدودا جدا،
نشاء المخطط ميدانيا ليشيد مطمع التسعينات إ

وتدعيمو ( P.D.A.U) (6)التعميرالتوجييي  لمتييئة و 
 (7)بآلية تفصيمية تتمثل في مخطط شغل األراضي

ضروريتين إلعادة قولبة البنية  كآليتين استعجاليتين
ورغم . الحضرية والتييئة المتوازنة لممجال الوطني

كل ىذه اإلجراءات والتعديالت التي تم إدخاليا في 
إال أن المشاكل بقيت عالقة  (8)ميدان التييئة والتعمير

تحتاج إلى التعجيل بسياسة جريئة لتنظيم التراب 
 .الوطني

المتجانس بين الزيادة إذن أمام ىذا الوضع غير 
البيئة العمرانية، كان البد من تفكيك ية  و السكان
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مفاتيح  ىذه المعادلة لموصول إلى إستراتجية تتالءم 
مع ىذه المعطيات، تستجيب لمرىانات المستقبمية، 
وفي ىذا اإلطار بادرت الدولة وفي إطار سياسة 

يم إلى تنمية مجموع اإلقم (9)اإلقميم والتنمية المستدامة
الوطني تنمية منسجمة عمى أساس خصائص 

ويندرج إذن إنشاء المدن  .ومؤىالت كل فضاء جوي
الجديدة ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تحقيق 
المقاصد أعاله، بحيث يتم استحداثيا من أجل إعادة 
توازن البنية العمرانية التي تيدف إلييا أدوات تييئة 

تالءم مع تنظيم اإلقميم من جية، وتييئتيا بما ي
وتنمية المنشآت القاعدية الكبرى والمرافق الجماعية 
ذات المنفعة الوطنية المقررة في المخططات المنبثقة 

 .عن المخطط الوطني لتييئة اإلقميم
إلى أي مدى يمكن أن تساهم المدن الجديدة 

المؤرخ في  02/08ظل القانون  المستحدثة في
في إرساء سياسة عمرانية  2002 ماي 08

 تتماشى ومتطمبات التنمية المستدامة؟
وبالرغم من حداثة القانون المتعمق بشروط إنشاء 
المدن الجديدة وتييئتيا في الجزائر والندرة الممحوظة 

الذي ييدف إلى  لمدراسات القانونية ليذا الموضوع،
الوقوف عمى سياسة المدينة الجديدة واألحكام 

وىذا رغم وعورة مسالك ىذا الميدان  ليا، المنظمة
ودقة موضوعاتو السيما في إطار التنمية المستدامة 
اليادفة إلى  بناء مشروع  نيضوي عمراني يرتقي 
بالعمران وبالتييئة الحضرية وبالتالي بالمدينة 

 .الجزائرية
وبناء عميو نتناول بمنيج وصفي تحميمي دراسة 

شريع الجزائري و دورىا مفيوم المدينة الجديدة في الت
 :في تحسين النسيج العمراني وذلك في مبحثين

مفهوم المدينة الجديدة في التشريع : المبحث األول
 .الجزائري

المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المبحث الثاني
 .نموذجا

مفهوم المدينة الجديدة في التشريع : المبحث األول
 . الجزائري

المدن الجديدة  عرفت بعض بمدان العالم تجربة
ن في المجال الوطني ليذه بيدف خمق التنظيم والتواز 

ففي بداية الثورة الصناعية في أوربا وازدياد ، البمدان
حركة توطين الصناعات وجذب السكان من 

لمراكز الصناعية كان لذلك المجتمعات الريفية إلى ا
واضحا في ظيور حركة إنشاء التجمعات  تأثير

ة ذاتيا من حيث فرص العمالة يالجديدة لتكون مكتف
وبنياية . (10)ناإلسكان والخدمات الالزمة لمعامميو 

حركة المدن الجديدة انتعشت  الحرب العممية الثانية،
حيث بدأت في بريطانيا ثم في  ،في دول أوربا

يطاليا، ثم انتقمت الفكرة في  ىولندا، فرنسا، ألمانيا وا 
 العربية كمصر،فترة السبعينات إلى بعض البمدان 

وأخيرا الجزائر بمقتضى  .(11)اإلمارات السعودية،
 2002ماي  08المؤرخ في  08-02القانون رقم 

 ،(12)االمتعمق بشروط إنشاء المدن الجديدة  وتييئتي
لذلك نتطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم المدينة 

 إنشائياالجديدة في التشريع الجزائري لنحمل شروط 
 .تييئتيا فكيفية

نشأة المدينة الجديدة و أساسها : المطمب األول
 .القانوني

إن التكفل بكل المشاكل التي سبق ذكرىا 
يقتضي إنعاش المراكز الصغيرة انطالقا من إعادة 

نشاء أقطاب جديدة تخفف  تنظيم البنية الحضرية، وا 
من قطبية المدن الكبرى وقوة جذبيا والتي يمكن أن 

 .إحدى أدواتياتشكل سياسة المدينة الجديدة 
إن المدينة الجديدة تعرف ككيان مبرمج، تم 
تصور إنشاءه ضمن إطار السياسة الوطنية وتتميز 
  بطرح متجدد لمتنظيم العمراني،
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فإن المدينة الجديدة ىي مدينة  P.MERLINفحسب
مخططة يتم إنشاءىا بقرار إداري بصفة شاممة في 

يدة المدن الجد اإلقميم، وتكونإطار سياسة تييئة 
اإلسكان تفية ذاتيا من حيث فرص العمالة و مك

والخدمات الالزمة لمعاممين كما تضم مختمف 
وبصفة عامة ىي مكان  .(13)التجييزات واألنشطة

كل ىذه المجاالت متداخمة فيما بينيا  فيو تكون
لتشكيل مركز حياتي ممتع تتواجد بو جل الوظائف 

تعريفو  أما المشرع الجزائري، فقد جاء.(14)الحضرية
المؤرخ  20-01من القانون  4ف03في نص المادة 

والمتعمق بتييئة اإلقميم  2001ديسمبر 12في 
وتنميتو المستدامة بأنيا تجمع حضري مبرمج بكاممو 

خمية أو خاليا  في موقع خال أو انطالقا من
وعمى كل يبقى مفيوم المدينة ، السكنات الموجودة

ر وذلك لعدم الختالفو من بمد ألخ االجديدة غامض
 ،وجود نقاط تشابو بين المدن الجديدة في العالم

أسباب حضرية تتعمق  واالختالف قد يرجع إلى
 لتييئة الداخميةاو  تموضعياو  التكتلو  بحجم المدينة

طبيعة صاحب المشروع و  نوع السكان السائدو 
والعالقة مع الجماعات المحمية وغيرىا من المشاكل 

 .(15)التمويمية
بين المدن الجديدة التي ظيرت في العالم  ومن

 :(16)يمكن تمييز نوعين
وتكون داخل نطاق تأثير : مدن جديدة تابعة -أ

كمم  50إلى  25المدينة األم، تبعد عنيا بحوالي 
تستفيد من البنية األساسية والقاعدة االقتصادية و 

تقوم بدور تخفيف الضغط عن المدينة المتوفرة، و 
تستوعب جزءا من الفائض  كما نتمي إليياالتي ت
 .السكاني

و ىي المدن القائمة : مدن جديدة قائمة بذاتها -ب
عمى قاعدة اقتصادية مستقمة و تكون مركزا إشعاعيا 

مثال ذلك جمعات عمرانية في مراحل تالية، و لت

العواصم الحديثة لبعض الدول كالبرازيل بتجمع 
 5،965ألف نسمة عمى بعد  500سكاني قدر بـ 

وعادة . (17) من ريودي جانيرو العاصمة السابقة كمم
ىذه المدن  ما تكون التكمفة االقتصادية لمثل

 .معدل النمو بيا غير سريعالمستقمة كبيرة جدا و 
 (18)عناصر المدينة الجديدة: المطمب الثاني

تنظيمية نت الحاجة ممحة لقواعد قانونية و لما كا
تضبط سموك اإلنسان في تعاممو مع النسيج 
العمراني عمى نحو يحقق تييئة اإلقميم، بات من 

ناية الضروري بما كان أن يستقطب ىذا الفضاء ع
التنظيم، فظيرت ما المشرع بأن تدخل بالتقنين و 

 .     (19)أصطمح تسميتو بسياسة المدن الجديدة
إن ىذه المدن الجديدة و إن كانت عممية عند 

البعض بعض البمدان، إال أنيا ال تزال نظرية عند 
والخصائص ال  اآلخر نظرا الختالف  الظروف

الخبرة و التجربة من بمد سيما االقتصادية والمالية و 
آلخر، لكن ىذا ال يمنع من أنيا تتقاسم عمى األقل 

 : العناصر التالية
نظرا الشتداد الضغوطات : التجمعات البشرية -أ 

النمو المفرط في البمدان ادية و الديمغرافية و االقتص
ن الكبرى خاصة، فقد أعطيت األولوية إلقامة المد

ذلك المتصاص جزء الجديدة في المناطق الشمالية و 
وعميو فالتجمع البشري ىو  .(20)من فائضيا السكاني

نسبة الكثافة السكانية التي ستتمركز في ىذا الفضاء 
حفظ حقوق يد لتحقيق احتياجاتيا الراىنة و الجد

 .(21)األجيال القادمة
ال شك أن السمطات العمومية : موقع الخالال -ب 

لدول العالم قد أدركت حجم المشكالت الناجمة عن 
ثقل أدائيا ة التعمير و تضخم المدن الكبرى و سرع

الوظيفي، كما أدركت أيضا أن مخططات التعمير 
التي وضعتيا لم تتمكن من أداء وظيفتيا بشكل 

رانية عام، مما دفعيا إلى التفكير، ثم تبني سياسة عم
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راتيجية المدن الجديدة لمتييئة شاممة تعتمد عمى إست
م بين األنسجة الحضرية ذلك لضمان االنسجاو 

 .(22)النمو الجديدالقائمة و 

دن الجديدة في األوساط لذلك يتم إنشاء الم
الجيات التي تعاني صعوبات المناطق و و  اإلقميمية

وضمان استمرار واستقطاب  وذلك من أجل تفعيميا
 .سكانيا 

استقطاب كثافة سكانية إن : الطابع الحضري -ج 
يقتضي تشجيع المشاريع  استقرارىامعتبرة من أجل 

تحسين در كبير من الرعاية واالىتمام و التنموية بق
مستوى الخدمات بخمق فضاء تتوازن فيو اإلمكانيات 

من  رية، بما يوفرهالبشاالقتصادية و االجتماعية و 
 .(23)التجييزفرص التشغيل واإلسكان و 

 أهداف المدن الجديدة : المطمب الثالث
ن عجمت التشجيعات التي وجيت مساىمت و 

تييئة المجال قبل السمطات العمومية لتنمية و 
الحضاري عبر سياسة المدن الجديدة من الوصول 

 :(24) إلى تحقيق األىداف التالية
الحواضر الضغط عمى السواحل و  تخفيف -1

 .والمدن الكبرى 
 .والجنوباليضاب العميا مناطق الجبمية و ترقية ال-2
 .تنظيمياالتحكم في نمو المدن و  -3
الجغرافية لممناطق تقويض العوائق الطبيعية و  -4

تنميتو تثمين اإلقميم الوطني و واألقاليم لضمان 
 .متوازنعماره بشكل ا  و 
ضمان دعم األنشطة االقتصادية بيذه األماكن و  -5

تدعيميا في كافة تراب اإلقميم توزيعيا وانتشارىا و 
 .الوطني

من  تصحيح التفاوت في الظروف المعيشية -6
خالل نشر الخدمات العمومية ومحاربة كل أسباب 

 .واإلقصاءالتيميش 

أخيرا السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة و 
متطمبات األجيال تياجات و اإلنسانية بتمبية اح

 .(25)المساس بحقوق األجيال المقبمة الحاضرة دون 
دة في التشريع الجزائري بما أن المدن الجديو 

منفعة وطنية مقررة في المخططات  ومشروع ذ
القطاعية المنبثقة عن المخطط الوطني لتييئة 

وطا ينبغي احتراميا في اإلقميم، فإن ىناك شر 
أدوات يجب مراعاتيا في تييئتيا، سوف إنجازىا و 

  .المطمبين الموالييننحمميما في 
 .شروط إنشاء المدن الجديدة : المطمب الرابع 

عريقة عراقة التاريخ و إن المدينة قديمة قدم 
الحضارة، وقد ضمت عمى مر التاريخ فضاء لإلبداع 

.  ىي اليوم كما كانت في الماضي وأزيدو اإلنساني، 
ىي في الموقع وال شك مفتاح بوابة الحضارة، و  فيي
ىي الفضاء إلنشاء الثروة وتراكميا، و ساسي األ

ىي في النياية و  ،لييكمة اإلقميمالمفضل لمتنظيم و 
الثقافية االقتصادية و السمطات السياسية و مركز كل 

ىي المرآة العاكسة لكل أنشطة والتكنولوجية، و 
 .(26)اإلنسان 

لذا حدد المشرع الجزائري في الباب الثاني من 
 اشروط 2002اي م 8المؤرخ في  02/08القانون 

ثالثة إلنشاء المدن الجديدة مفصمة عمى النحو 
 :   التالي

الجزائر من المدن التي تعاني مدنيا  :الموقع-1
الكبرى من ظاىرة التوزيع غير العادل لمسكان، فكان 
التوجو األكبر نحو مدينة الجزائر العاصمة التي 
شكمت عمى الدوام قطبا جاذبا، و تميو المدن الثالثة 

وىران، قسنطينة، عنابة، ليذه األسباب ال : خرىاأل
يمكن إنشاء مدن جديدة إال في اليضاب العميا 

تخفيفا غير أنو وبصفة استثنائية و  ،(27)والجنوب
لمضغط عمى المدن الكبرى الواردة أعاله، يمكن 

 (28).إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية لمبالد
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خمق  أراد المشرع الجزائري من وراء ذلكو 
الحث عمى لمالئمة لتنمية الثروة الوطنية و الظروف ا

 .األقاليم المناطق و التوزيع المناسب بين 
المؤرخ  90/25تطبيقا ألحكام القانون  :العقار -2

المتعمق بالتوجيو العقاري، ال  1990سبتمبر  18في 
جزئية فوق يمكن إنشاء ىذه المدن بصفة كمية أو 

راعاة لألحكام أراضي صالحة لمزراعة وذلك م
التنظيمية المتعمقة بالتييئة العمرانية الرامية القانونية و 

إلى تحديد القواعد العامة التي تنظم إنتاج األراضي 
و تكوين وتحوير اإلطار المبني  (29)القابمة لمتعمير

والموازنة بين  لألراضيفي إطار التسيير االقتصادي 
وظيفة السكن والفالحة والصناعة وأيضا وقاية 
المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي 

أىداف لتاريخي عمى أساس احترام مبادئ و او 
 .السياسية الوطنية 

يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب : اإلجراء -3
ميم مرسوم تنفيذي استنادا إلى أدوات تييئة اإلق

ىذا بعد أخذ رأي الجماعات فق عمييا، و الموا
يحدد نص اإلنشاء عمى و  ،(30)اإلقميمية المعنية

 :(31)الخصوص ما يأتي
 .تعيين أو ذكر البمدية أو البمديات المعنية -أ

تحديد محيط تييئة المدينة الجديدة الذي يشمل  -ب
 .كامل تراب البمدية أو البمديات المعنية أو جزء منيا

 .محيط حماية المدينة تحديد -ج
 .وظائفيا األساسيةلبرنامج العام لممدينة الجديدة و ا-د

ديدة ينبغي تييئتيا بما بعد إنشاء المدينة الج
، نحمل ىذا األمر في العمرانيةمفيوم التييئة يتوافق و 

 .المطمب الموالي
 أدوات تهيئة المدينة الجديدة : المطمب الخامس

تييئة المدينة الجديدة في التشريع الجزائري  تقوم
 :عمى أداتين رئيسيتين ىما

ة جميع تدابير تحدد الدول :هيئة المدينة الجديدة -1
من أجل إنجاز  المساندة الالزمةالتشجيع و الدعم و 
تتولى تكوين كل جزء من المحافظة المدينة الجديدة و 

وعاء ليا العقارية التي تتخذ من أموال عمومية 
 .(32)وتتنازل عنيا لييئة المدينة الجديدة

تؤسس لكل مدينة جديدة ىيئة تسمى ىيئة 
تتولى ىذه  ،دينة الجديدة بموجب مرسوم تنفيذيالم

 : (33)الييئة عمى الخصوص ما يأتي
دارة أعمال الدراسات و -أ اإلنجاز ليذه إعداد وا 

المدينة الجديدة، بالتنسيق مع الجماعات اإلقميمية 
 .المعنية

إنجاز عمميات المنشآت األساسية والتجييزات -ب
الضرورية لممدينة الجديدة لحساب الدولة بصفتيا 

 .صاحب المشروع المفوض
القيام باألعمال العقارية وجميع عمميات التنسيق  -ج

الترقية التجارية الضرورية إلنجاز المدينة والتسيير و 
 .الجديدة 
أن تتنازل أخيرا ال يجوز لييئة المدينة الجديدة و 

عن قطعة األرض المكتسبة إال بعد إتمام التييئة أو 
اإلنجاز و التنازل عنيا يكون بالبيع لممستعممين 

     .(34)اآلخرين وفقا لمتشريع المعمول بو
ينشأ لكل مدينة : مخطط تهيئة المدينة الجديدة  -2

جديدة، مخطط يسمى مخطط تييئة المدينة الجديدة، 
محيط التييئة المحدد ليا ويغطي ىذا المخطط 

ومحيط حمايتيا، وتراعى فييا الخصوصيات الثقافية 
 .(35)واالجتماعية لممنطقة

مال العقارية ذات المدى كما يحدد برنامج األع
عمل المتعدد برنامج الالقصير والمتوسط والبعيد، و 

المنشآت العمومية حسب كل السنوات لمتجييزات و 
وي يشمل جميع باألساس مخطط تمويل سنو قطاع، 

اإلعانات المخصصة المساعدات و التخصصات و 
 .(36)لمسكن
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يمكن لمالكي العقارات الواقعة داخل محيط و 
المدينة الجديدة أن يشاركوا في مجيود تييئتيا 
وترقيتيا بإقامة مشاريع خاصة، معرفة في إطار 
تييئة المدينة الجديدة و ضمن احترام الوظائف 

 .(37)ناطق المعنيةوالتنظيمات المتعمقة بالم
وأخيرا ينشأ داخل محيط تييئة المدينة الجديدة 
حق الشفعة لفائدة ىيئة المدينة الجديدة عمى بيع 

 .(38)األرض المطموب تعميرىا
شروطيا د تحديد مفيوم المدينة الجديدة و وبع

وأدوات تييئتيا، تقتضي الدراسة لإللمام بالموضوع 
الوقوف في المبحث الثاني عند المدينة الجديدة 

 .لحاسي مسعود نموذجا
المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المبحث الثاني

 .نموذجا
الجزائر من بين البمدان التي تبنت مؤخرا سياسة 

استجابة المدن الجديدة، حيث تعتبر ىذه السياسة 
من نوع جديد بصفتيا قطبا، الذي يجب أن يكون 

اإلشعاع لتنظيم توسيع و  محدد المعالم، األىداف
حدى الركائز التي تعمل عمى و ، (39)المدن وتوجيييا ا 

السكن انطالقا من طة و تحقيق ال مركزية األنش
الشمال، وتساعد عمى فك الخناق المضروب عمى 

حادة تحث المدن الكبرى التي تواجو صعوبات 
السمطات العمومية والييئات المختصة عمى تحديد 
القواعد الكبرى المتعمقة بالسكن، البناء، تنظيم النقل، 
األراضي و االحتياطات العقارية التي تم استنزافيا 
في غياب النظرة المستقبمية التي تحدد نمو المدن 
ووضعيا أمام خطر استنفاذ االحتياطي المخصص 

ورة كاممة قبل اآلجال المخططة ألفاق بعيدة، بص
 .( 40)ليا

 الحل األفضل يتجمى أنلمعالجة ىذا الوضع و 
 .إنشاء المدن الجديدة ىو

تنظيم المدن الجديدة في التشريع : المطمب األول
 الجزائري 
إحدى  ونشاء المدن الجديدة في الجزائر ىإإن 
عادة التوازن طريقة إلالتنمية الحضرية و  تاستراتيجيا

متقسيم ل االحضرية عبر التراب الوطني وفق لمبنية
 :التالي
إن قدرات : المدن الجديدة من الطوق األول-1

عاب تبدو يالمنطقة الشمالية من البالد في االست
محدودة بشكل كبير، إذ أنيا ستستقبل حسب 

ماليين نسمة إضافية   06التقديرات أكثر من 
 وتتميز بجيوب زلزالية واسعة 2015بحمول عام 

مواقع و  عات جبمية محصورة ومكتظة بالسكانمرتفو 
احية مناطق سيإضافة إلى  ساحمية صعبة المسالك

 .(41)فالحيو البد من حمايتيا أراضو يجب حفظيا 
وربما جاء الطوق األول الذي يتمثل في إنشاء أربع 
مدن جديدة حول العاصمة والتي تتمثل في سيدي 

والناصرية لتخفف  (43)العفرون، بوعينان(42)اهلل عبد
عن الجزائر العاصمة الفائض من سكانيا الذي لم 

 .تعد قادرة عمى استيعابو
الطوق : المدن الجديدة من الطوق الثاني -2

الثاني يضم كل من واليات الشمف، عين الدفمى 
 رة، تيزي وزو وبجاية التي لم تنمالمدية، البوي

وتتطور بالشكل المطموب في العشريتين الماضيتين 
مكانيات من  بالرغم مما تتوفر عميو من طاقات وا 

 عادت، س(44)المجال والبنية التحتية والتجييزات
ه السياسة الجديدة بخمق التوازن ذىيكمتيا في إطار ى

 عبر المجال الوطني عامة والقسم الشمالي خاصة،
ي مجاالتيم من وذك بتثبيت واستقرار السكان ف

عادة توجيو جزء من سكان النطاق المدني  جية، وا 
العاصمي من الحزام األول نحوىا من جية 

 .(45)أخرى
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تتمثل في : المدن الجديدة من الطوق الثالث -3
وتتمثل  إنشاء أربع مدن جديدة في اليضاب العميا،

. في العريشة، واد الطويل، بوغزول وبئر العاتر
ز الريفية الموجودة بيده األقطاب وسيتم تطوير المراك

الثالث لكي تسمح باستقبال التجييزات المييكمة 
وبرامج سكن موجية لفئة العمال الشباب المجدين 

، (46)جاء في المشروع الكبير لميضاب العميا وىو ما
كما أن ىذه األقطاب ستنظم انطالقا من إنشاء 
مناطق أنشطة لكي تستقبل وحدات صناعية صغيرة 

األنشطة شبو  سطة في مجال الفالحة الغذائية،ومتو 
الفالحية، الصيانة، سمسمة التبريد، مواد البناء، 

حسب نظرة  وذلك الصناعة التقميدية والخدمات
 .(47)التكامل مع النسيج الصناعي الشمالي

تتمثل في : المدن الجديدة من الطوق الرابع -4
بيدف خمق خمق مراكز حضرية جديدة في الجنوب 

 ستقرار السكان والحد من اليجرة إلى الشمال،ا
وتدعيم دور بعض المراكز الحضرية كعين صالح 
وتمنراست لتمعب دورا في الترابط المغاربي 

 .(48)اإلفريقي
إذن إن الضغط عمى مدن الساحل لن يتوقف 

تعمير المالم توجد لو سياسة نشطة ومنظمة لتنظيم 
سيما داخل البالد عمى مستوى المناطق كميا ال

لذا سنتوقف في المطمبين  اليضاب العميا والجنوب،
المواليين عند التجربة الجزائرية الخاصة بتييئة 

المدينة الجديدة لحاسي وقد اخترنا  منطقة الجنوب،
 .مسعود نموذجا
إنشاء المدينة الجديدة لحاسي  :المطمب الثاني

 مسعود
المدينـــة الجديـــدة لحاســـي مســـعود مشـــروع وطنـــي 

 اجتماعيــة وخدماتيــة،و  ذو أبعــاد اقتصــادية جيياســترات
تقـــع عمــــى إقمــــيم بمديــــة حاســــي مســــعود بواليــــة ورقمــــة 
وتغطـــي حـــدود المدينـــة الجديـــدة مســـاحة أربعـــة آالف 

ــــــــــــــــــــــــــــع مئــــــــــــــــــــــــــــة وثالثــــــــــــــــــــــــــــة وثمــــــــــــــــــــــــــــانين  وأرب
موزعـــــــــــة عمـــــــــــى النحــــــــــــو .(49)(ه4483)ىكتـــــــــــار

 :(50)التالي
 .ىكتار في محيط التوسع المستقبمي 1161*
 .نشاط اإلمداد ىكتار محيط منطقة 965*
 .ىكتار تمثل محيط حماية المدينة الجديدة313*

يحدد البرنامج العام لممدينة الجديدة لحاسي مسعود 
 :كما يمي

فضاءات لبرنامج السكن الموجو لممواطنين *
 .ألف80بعدد
 .ىكتار 858تجمعات الطاقة في محيط قدره *
 .تجييزات إدارية ومؤسسات لمرياضة والشباب*
 .جامعية ومراكز لمتكوين والبحثمعاىد *
 .أماكن ومراكز لمعبادة*
مناطق نشاطات موجية عمى الخصوص إلى إنتاج *

 .السمع و الخدمات
منشآت قاعدية أساسية كالطرقات والسكك الحديدية *

وكذا نوافل الطاقة والماء واالتصاالت السمكية 
 .والالسمكية

ديدة لحاسي مسعود وأخيرا تسعى المدينة الج
 الثقافيةو  الجامعيةـ و الطاقوية قيق الوظائفلتح
 .الرياضية ونشاطات التسميةو 

هيئة المدينة الجديدة لحاسي : المطمب الثالث
 مسعود

ىيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود مؤسسة 
تتمتع  عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتدعى في 
تسير المؤسسة حسب  .(51)صمب النص المؤسسة

القواعد اإلدارية في عالقاتيا مع الدولة وتخضع 
 .(52)لمقواعد التجارية في عالقاتيا مع الغير

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكمف 
ة مجمس إدارة يرأسو الوزير يدير المؤسس بالطاقة،
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يتكون من ممثمي الوزارات،إضافة إلى والي و  الوصي
الوالية ورئيس المجمس الشعبي البمدي لواليتي ورقمة 

 ىذا، يعين ويسيرىا مدير عام .(53)وحاسي مسعود
بمرسوم بناء عمى اقتراح الوزير المكمف األخير 
وتنتيي ميامو حسب األشكال  ،(54)بالطاقة
 .(55)نفسيا

تكمف المؤسسة في إطار الميام المخولة 
 08-02من القانون  07بمقتضى أحكام المادة 

 : السيما بما يمي 2002ماي  08المؤرخ في 
 .اقتناء وتييئة العقارات لتييئة المدينة الجديدة*
القيام بكل عممية تجارية من شأنيا أن تساعد في *

 .تنميتيا
 .إنجاز عمميات التسيير*
 .(56)حق الشفعة ممارسة*
استالم المنشآت األساسية والتجييزات المنجزة *

وتوابعيا القابمة لالستغالل حسب المقاييس المعمول 
بيا وتحويميا لإلدارات والمؤسسات المعنية طبقا 

 .(57)لمشروط والكيفيات المعمول بيا
 

 ةـالخاتم
إن ظاىرة النمو العمراني السريعة والعفوية التي 
نتجت عن سوء تنظيم المجال وذلك في غياب 
سياسة عمرانية  في إطار سياسة تنموية شاممة لم 

إجراءات وتدابير  اتخذتتبمغ مرحمة الخطورة إذا ما 
االنطالق في سياسة عمرانية ناجعة ومالئمة و 

ي نظر وتعتبر سياسة المدن الجديدة ف .(58)لذلك
السمطات العمومية والييئات المتخصصة الوسيمة 
األفضل إلمكانية توجيو ظاىرة اليجرة من الشمال 

إلى المناطق الداخمية وفك الخناق عن الحواضر 
الكبرى وخاصة العاصمة وبالتالي تحقيق توزيع 
ذابة الفوارق الجيوية والحفاظ عمى  أحسن لمسكان وا 

عادة التواز   .ن المجاليالثروات الطبيعية وا 
من 08-02إن األحكام التي جاء بيا القانون 

شأنيا أن تعكس بصورة مشرفة الجيود التي تبذليا 
الدولة لتحسين النسيج العمراني وتحقيق التنمية 

إذ حاول ىذا القانون تحديد القواعد  لإلقميمالمستدامة 
التي تجعل من المدينة كيانا قادرا عمى تسيير 
التحوالت االقتصادية واالجتماعية في إطار التنمية 
الشاممة الرامية إلى مجابية التحديات واألفاق 

والرامية إلى مواجية تدفق  2025المسطرة إلى غاية 
 .السكان المرتقب نحو المدن
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 رىن العقار الشائع في التشريع الجزائري
 تومي  مريم

 كمية الحقوق والعموم السياسية
 عنابة–باجي مختار جامعة 

 
 

 ممخص
من جميع ، أو جزء مفرز منوار الشائع العقكل عمى جواز رىن منو  890/1في المادة الجزائري  المدنيلقد نص المشرع 

حتى بعد إجراء القسمة واختصاص أحد الشركاء بالعقار المرىون أو  اجميع يمصحيحا ونافذا في حقذلك يسري  إذالشركاء 
مدني جزائري عمى جواز رىن الشريك حصتو الشائعة أو جزء مفرز  890/2كما أكد نص المادة  .بعد بيعو لتعذر قسمتو
أما  .ا األخيرمرىن الصادر باإلجماع أفضمية عمى رىن الشريك منفردا ولو كان قيده بعد قيد ىذقى لليبمن العقار الشائع، 

 .يتوقف عمى نتيجة القسمةفرىن الشريك منفردا كل العقار الشائع مع عمم الدائن المرتين بحالة الشيوع، 
 

 .عقار شائع، الرىن الرسمي، الحصة الشائعة، جزء مفرز: اتيحالكممات المف
 
 

Résumé 
L'hypothèque consentie par tous les copropriétaires sur un immeuble indivis 

conserve, conformément à l'article 890/1 du code civil algérien, son effet quel que 

soit ultérieurement le résultat du partage ou de la licitation. D'autre part, l'article 

890/2 de la même loi stipule que l'un des copropriétaires peut consentir sa quote-

part indivise ou une part divise de l'immeuble. L'hypothèque faite par l'un des 

copropriétaires ne porte aucun préjudice à l'hypothèque des copropriétaires. 

 

Mot clés: Immeuble indivis, l'hypothèque, la quote-part indivise, part divise. 

 

 

 

Abstract         

The mortgage done by all co-owners remains correct whatever the result of the 

division of the undivided real estate (Article 890/1 Algerian civil law). It is possible 

that one of the co-owners mortgages his undivided share part, or a part of the whole 

divided share (Article 890/2 the same law). The mortgage done by one of the co-

owners has no prejudice effects against the mortgage done by all co-owners. 

 

Keywords: Undivided real estate, the mortgage, undivided share, divided share. 
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 :مقدمة
ن أو أكثر يالممك بتممك اثنيتوفر الشيوع في 

بجزء  امنيم يألعقارات أو عقار دون أن يختص 
مادي معين، فتكون األنصبة متساوية أو مختمفة أين 
يصبح لمشريك الحق في كل جزء من أجزاء المال 
الشائع بقدر نصيبو دون تممكو وحده فيشترك معو 

 .في ذلك باقي الشركاء
وبناء عميو يجوز لمشركاء التصرف في العقار 

شائعة الشائع كمو أو جزء مفرز منو أو في الحصة ال
اخترنا دراسة لذلك عن طريق رىنو رىنا رسميا، 

موضوع رىن العقار الشائع في التشريع الجزائري لما 
النتشار الواسع لمممكية العقارية تعود ل أىميةمن  لو

ن كانت وضعي ة مؤقتة، فإن معرفة الشائعة، التي وا 
مدى جواز رىنيا رىنا رسميا قد يحقق الصالح العام 

نظم لذلك دم تعطيل استثمار ىذه العقارات، بع
القانون المدني الجزائري  أحكام الرىن الرسمي 

 .لمعقار الشائع، مما زاد من أىمية الموضوع
اختيار الموضوع فتمثمت فيما  دوافعأما عن 

من إشكاالت عممية عامة  تطرحو التأمينات العينية
فتم التطرق لذلك من  ،ورىن العقار الشائع خاصة

حكم الرىن الرسمي ب  تعمق أساسات إشكاليةخالل 
قبل  لمعقار الشائع ورىن الشريك حصتو الشائعة

شكالية ما إذاالقسمة، و  تمت القسمة العينية أو بيع  ا 
تصبح الشائع وأصبح ممكيات مفرزة ف العقار

وىل يمكن ىذه الرىون؟  مصير اإلشكالية حول
بعد القسمة لمشريك الذي اختص بكل العقار الشائع 

إلى إيجاد  من ثمة لنيدف االعتراض عن ذلك؟
العممية التي يطرحيا رىن العقار  حمول لممشكالت

 .  الشائع
من  المنيج الوصفي التحميميوعميو اعتمدنا 

مقسمة إلى  خطةأجل اإللمام بالموضوع، بإتباع 
ن تناول األول رىن الشركاء العقار الشائع مبحثي

ليخصص الثاني إلى رىن الشريك منفردا لمعقار 
 .الشائع

 .رىن الشركاء لمعقار الشائع: المبحث األول
مدني جزائري التي  890/1طبقا لنص المادة 

يبقى نافذا الرىن الصادر من جميع : )جاء فييا
تترتب المالكين لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي 

ا بعد أو عمى بيعو لعدم إمكان معمى قسمة العقار في
من ذات القانون، إذ  720، والمادة رقم ...(قسمتو

لمشركاء الذين يممكون عمى األقل : )نصت عمى أن
 اثالثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيو إذ

استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، عمى أن يعمنوا 
اراتيم إلى باقي الشركاء ولمن بعقد غير قضائي قر 

خالف من ىؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل 
شيرين من وقت اإلعالن، ولممحكمة عندما تكون 
قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر 

، فإن .(تبعا لمظروف ما إذا كان التصرف واجبا
لمشركاء مجتمعين أو لألغمبية حق رىن العقار 

 .جزء مفرز منو الشائع كمو أو
وعميو سندرس ىذا المبحث من خالل مطمبين 

 :كما يمي
 .رىن العقار الشائع باإلجماع: المطمب األول

مدني جزائري التي  890/1طبقا لنص المادة 
مدني مصري، فإن رىن  1039/1تقابميا المادة 

الشركاء المشتاعين العقار الشائع كمو أو جزء مفرز 
 ،سواء قبل القسمة أو بعدىايقع صحيحا ونافذا  ومن

لذا سندرس ىذا المطمب من خالل فرعين نتطرق في 
، بينما الفرع األول لرىن الشركاء كل العقار الشائع

 .مفرزا منو نخصص الثاني لرىنيم جزء
 .رىن الشركاء كل العقار الشائع: الفرع األول

مدني جزائري صريحا  890/1نص المادة  جاء
في داللتو عمى نفاذ الرىن الصادر باإلجماع لكل 
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العقار الشائع دون انتظار نتيجة القسمة أو ما يترتب 
 .(1)وعمى بيعو لعدم إمكان قسمت

ولنفرض ىنا وجود عقار شائع تم رىنو من جميع 
ي حق فالشركاء وىم ثالثة، فيقع ذلك صحيحا نافذا 

لذا سنتطرق لحكم  ،بل القسمة أو بعدىاالجميع ق
، (أ)ما بقي العقار شائعا  إذاالرىن قبل القسمة 

ما بعد  إلىرتب في حالة شيوع واستمر  إذاوحكمو 
القانونية  اإلجراءاتثم نوضح  ،(ب)القسمة العينية 

فنميز ( ج)التي يتبعيا الدائن المرتين الستيفاء حقو 
في ذلك بين حالة حمول أجل الوفاء بالدين قبل 

وحالة حمولو بعد القسمة  ،(الحالة األولى)القسمة 
 ( . الحالة الثانية )

إذا بيع العقار  :مصير الرىن قبل القسمة -أ 
ي مثقال المرىون شائعا قبل القسمة، انتقل إلى المشتر 

بالرىن ليتتبع الدائن المرتين العقار الشائع في يد 
المشتري الحائز لمعقار، أما لو بقي العقار الشائع 
في ممكية الشركاء وأراد أحد دائني شريك التنفيذ 
عميو، فإن الدائن المرتين يتقدم عمى ىذا الدائن 
العادي، وفي حالة موت بعض الثالثة شركاء أو 

ر مرىونا إلى الورثة فيسري الرىن كميم، انتقل العقا
في حقيم جميعا وفي حق دائنييم والخمف الخاص 

 .(2)والعام
مصير رىن كل العقار الشائع بعد القسمة أو  -ب

إذا تمت القسمة  :بعد البيع لعدم إمكان قسمتو عينا
العينية لكل العقار الشائع، فأخذ كل واحد من 

المفرزة الشركاء حصة مفرزة منو، فإن ىذه الحصة 
الواقعة في نصيب كل الشركاء تكون مثقمة بحق 
الرىن، ذلك أنو صادر باإلجماع، لما كان العقار 

 .شائعا
حالة وجود عدة عقارات شائعة إشكال  ليطرح

واختص أحد الشركاء عند القسمة بكل العقار 
 المرىون فيل يمكن لو االعتراض عمى ذلك؟

ءا شائعا قد يحتج ىذا الشريك بعدم ممكيتو إال جز 
في العقار الشائع وقت رىنو، ومن ثم ال يبق الرىن 
إال في حدود ىذا الجزء أما الباقي فيو مرىون من 
الشريكين اآلخرين، وقد تبين بعد القسمة عدم ممكيتو 

، أي إذا كانت (3)لو، فيبطل الرىن الصادر منيما
حصص الشركاء الثالثة متساوية وجب انتقال العقار 

ي ثمثو عمى الشيوع فقط طبقا لمبدأ مثقال بالرىن ف
 .األثر الرجعي لمقسمة

لكن إذا كان اعتراض ىذا الشريك يتماشى مع 
فكرة األثر الرجعي لمقسمة في القضاء الفرنسي فإن 
الموثقين ذىبوا إلى أن جميع الشركاء قد وافقوا عمى 
رىن العقار الشائع، فيبقى الرىن نافذا في حقيم حتى 

انت نتيجتيا فصدر في فرنسا بعد القسمة ميما ك
أضاف فقرة لنص المادة  1910ديسمبر  31قانون 
مدني فرنسي تنص أن الرىن الذي يقرره  2125

جميع الشركاء يبقى أثره القانوني ميما كانت نتيجة 
القسمة، فأخذ بذلك القانون المدني الجزائري في 

منو، كما أن العقار ينتقل مرىونا كمو  980/1المادة 
 .عذر القسمة عينا أين يتم بيعوحالة ت

ترتيبا  :إجراءات استيفاء الدائن المرتين حقو -ج
بالدين قبل القسمة  عمى ما سبق قد يحل أجل الوفاء

التساؤل حول كيفية استيفاء لذا يطرح  ,أو بعدىا
 :لنكون أمام حالتين ,الدائن المرتين لحقو

حمول أجل الوفاء بالدين قبل : الحالة األولى
 : القسمة

في ىذه الحالة يباع العقار المرىون بالمزاد 
العمني وينتقل حق الدائن المرتين إلى الثمن الراسي 

 .(4)عميو المزاد أين يمارس أولويتو عميو
حمول أجل الوفاء بالدين بعد : الحالة الثانية

 :القسمة
لم يحل أجل الوفاء بالدين إال بعد قسمة  إذا

العقار قسمة عينية أو قسمة تصفية، يتحدد المركز 
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القانوني لكل من الدائن المرتين والشركاء عمى 
 :الشيوع الراىنون، كما يمي

إذا اختص كل شريك بموجب القسمة العينية   -1
كميا  القسمة بجزء مفرز من العقار الشائع تبقى

محممة بالرىن، ولمدائن المرتين التنفيذ عمى كامل 
 .(5)العقار الستيفاء حقو من ثمنو حسب مرتبة رىنو

إذا اختص أحد الشركاء بكامل العقار الشائع   -2
سواء بالقسمة العينية أو ببيعو لو لعدم إمكان 
القسمة، يظل الرىن ساريا في مواجية ىذا الشريك 

 .جزائري مدني 890/1حسب المادة رقم 
إذا بيع العقار المرىون ألجنبي عن الشركاء   -3

لعدم إمكان قسمتو، يسري الرىن الصادر باإلجماع 
في حق الراسي عميو المزاد وينتقل إلى الثمن ليتطير 

 .(6)العقار المرىون من ذلك
رىن الشركاء مجتمعين جزءا مفرزا : الفرع الثاني

 .من العقار الشائع
تمعين كل العقار الشائع إذا كان رىن الشركاء مج

يسري صحيحا ونافذا، فإنو من باب أولى نفاذ رىنيم 
رىنوا  يمفمو أن ،لجزء مفرز منو في حقيم جميعا

جزءا مفرزا يعادل حصة أي منيم، وأسفرت القسمة 
عن وقوع ىذا الجزء في نصيب أحدىم، كان ىذا 
الجزء مثقال بالرىن وال يمكنو االحتجاج بعدم سريان 

قو إال في حدود حصتو في الجزء المرىون ذلك في ح
 .(7)من القسمة

 .رىن األغمبية لمعقار الشائع: المطمب الثاني
يخضع الرىن الصادر من أغمبية الشركاء لمعقار 

منو لمقواعد العامة التي  الشائع كمو أو جزء مفرز
تحكم تصرف األغمبية غير العادية في المال الشائع 

والمتمثمة في  مدني جزائري 720حسب نص المادة 
أسباب تصرف األغمبية في المال الشائع وقاعدة 

لمشركاء : )جاء فييا إذ الضمانات المعطاة األقمية،
ثالثة أرباع المال الشائع األقل الذين يممكون عمى 

 إلىاستندوا في ذلك  إذايقرروا التصرف فيو  أن
بعقد غير قضائي  عمى أن يعمنوا ،أسباب قوية

ولمن خالف من ىؤالء  ,باقي الشركاء إلىقراراتيم 
المحكمة  خالل شيرين من وقت  إلىحق الرجوع 

يذا المطمب من خالل نتطرق للذا س، (....اإلعالن
قار علمأسباب رىن األغمبية فرعين نتناول في األول 

 ،وفي الثاني الضمانات المعطاة لألقمية ،الشائع
 :يميوذلك كما 

 :أسباب رىن األغمبية لمعقار الشائع: الفرع األول
منو  720اشترط المشرع المدني في نص المادة 

استنادىا ألسباب قوية تستوجب تقرير رىن العقار 
الشائع كمو أو جزء مفرز منو، كأن يتطمب العقار 

ال لصيانتو أو تحسينو تستدعي رىنو االشائع أمو 
، أو أن يكون أرضا (8)ضمانا لقروض من أجل ذلك

وفي إقامة مباني عمييا مضاعفة لغمتيا والحصول 
 .(9)عمى المال الالزم لذلك يقتضي رىنيا

أسباب قوية رىن جزء مفرز من كما قد تستدعي 
العقار الشائع ويتعذر إجماع الشركاء عمى ذلك 

من يممكون عمى األقل ثالثة أرباع فيجوز ألغمبية 
 شائع القيام بذلك، وقد يشكل شريك واحدالعقار ال

 ,األغمبية الالزمة بامتالكو ثالثة أرباع العقار الشائع
لتمثل األقمية عدد الشركاء الذين يممكون الربع الباقي 

 .في حدود توفر األسباب القوية
 .الضمانات المعطاة لألقمية: الفرع الثاني

قرار األغمبية برىن العقار الشائع ال يكون إن 
نافذا فورا، بل يجب إعالنو لألقمية بعقد غير 
 ,قضائي، عن طريق محضر أو كتاب مسجل

حق االعتراض عمى القرار أمام المحكمة  لألقميةو 
خالل شيرين من ذلك، فإذا مضت ىذه المدة دون 
تقدم أحد بالطعن، اعتبر القرار ساريا في حق 

ن إذا رفعت األقمية الدعوى وطعنت في الجميع لك
قرار األغمبية فإن سمطة المحكمة تختمف بحسب ما 
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تطمبو ىذه األقمية، إذ عمييا أوال التأكد من قيام 
ال ألغت  أسباب قوية تستدعي رىن العقار الشائع وا 

 .القرار
ن اقتنعت من قيام ىذه األسباب ورأت أن  وا 

ء أمرت بيا القسمة العينية ال تضر بمصالح الشركا
ولو من تمقاء نفسيا لتخمصيم من حالة الشيوع 

 .وفرض قرار األغمبية عمى األقمية
أما إذا كانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء 

مناسب، فإنو التصرف الالرىن كان  عمى الشيوع و
يسري نافذا في حقيم جميعا رغم معارضة األقمية، 

 .(10)فينتقل العقار ببيعو لممشتري مثقال بالرىن
ن لم القسمة ضارة كانت و  لو مبرر يوجد وا 

بمصالحيم، قضت باالستمرار في الشيوع مع إلغاء 
الرىن ممكنا بعد ذلك إال  ال يكونو  ،قرار األغمبية

 .بإجماع الشركاء
 .رىن الشريك العقار الشائع: المبحث الثاني

مدني جزائري التي  890/2حسب نص المادة 
ذا رىن أحد ال: )جاء فييا شركاء حصتو الشائعة وا 

في العقار أو جزء مفرزا من ىذا العقار، ثم وقع في 
نصيبو عند القسمة أعيانا غير التي رىنيا انتقل 
الرىن بمرتبتو إلى األعيان المخصصة لو بقدر 
يعادل قيمة العقار الذي كان مرىونا في األصل 
ويبين ىذا القدر بأمر عمى عريضة ويقوم الدائن 

قيد جديد يبين فيو القدر الذي انتقل المرتين بإجراء 
إليو الرىن خالل تسعين يوما من الوقت الذي يخطره 

وال يضر انتقال . فيو أي ذي شأن بتسجيل القسمة
الرىن عمى ىذا الوجو برىن صدر من جميع 

، فإنو يجوز لمشريك (الشركاء وال بامتياز المتقاسمين
ر عمى الشيوع منفردا رىن حصتو الشائعة من العقا

إذ لكل من الحالتين  ،الشائع أو جزءا مفرزا منو
 .أحكاما خاصة ندرسيا تباعا

ولما خمت قواعد القانون المدني من النص عمى 
حكم الرىن الصادر من أحد الشركاء عمى العقار 
الشائع كمو، فقد تباينت االتجاىات الفقيية في ذلك 

من خالل ثالثة مطالب   امما حتم عمينا التطرق لي
ول في األول رىن الشريك منفردا حصتو الشائعة نتنا

في العقار الشائع، ونخصص المطمب الثاني لرىنو 
جزءا مفرزا من العقار الشائع ليفرد المطمب الثالث 

 :ونمك كما يمي لرىنو كل العقار الشائع
رىن الشريك منفردا حصتو الشائعة : المطمب األول

 .في العقار الشائع
فإنو   المدني سابقة الذكرحسب نصوص القانون 

يحق لمشريك المشتاع رىن حصتو الشائعة في 
العقار الشائع سواء أكان محل الشيوع عقارا معينا أو 
مجموعة أموال إذ يقع ذلك صحيحا ونافذا دون 
انتظار نتيجة القسمة، ذلك أنو يممك حصتو الشائعة 

 .(11)ممكا تاما ولو التصرف فييا
سمي لمحصة الشائعة يبقى أن أحكام الرىن الر 

في العقار الشائع حالة حمول أجل الوفاء بالدين قبل 
القسمة تختمف عما إذا حل األجل بعدىا، األمر 

حل  إذامصير ىذا الرىن  الذي حتم عمينا دراسة
الفرع : )أجل الوفاء بالدين لمدائن المرتين قبل القسمة

حل أجل الوفاء بالدين بعد انتياء  إذا، وحكمو (األول
حالة الشيوع وقسمة العقار الشائع فتصبح الممكيات 

 (الفرع الثاني)مفرزة 
حمول أجل الوفاء بالدين قبل : الفرع األول

 .القسمة
إذا حل أجل الوفاء بالدين قبل قسمة العقار 
الشائع فإنو يحق لمدائن المرتين التنفيذ بدينو عمى 
الحصة الشائعة المرىونة، بتوقيع الحجز عمييا 
وبيعيا جبرا عمى صاحبيا واستيفاء حقو من ثمنيا 

عمى أن يحل الراسي عميو  ،(12)حسب مرتبة دينو 
يكا في المزاد محل الشريك الراىن، ويصبح شر 
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الشيوع مع باقي الشركاء المشتاعين ويشترك فيما 
 .(13)بعد بيذه الصفة في قسمة المال الشائع

حول مدى حق الدائن لتساؤل ا يطرحلكن 
، إذا خطأالمرتين طمب إبطال الرىن لوقوعو في 

كان يعتقد بممكية المدين لمعقار المرىون ممكية مفرزة 
 .ثم اتضح أنو مالك عمى الشيوع

اختمف الفقو في اإلجابة عن ىذا التساؤل فظير 
، األول يرى أصحابو عدم جواز طمب اإلبطال رأيان

من الدائن المرتين ذلك أن الحق المشار لو في نص 
مدني جزائري، المقابمة لممادة  714/2المادة 

مدني مصري، مقصور عمى التصرف في  826/2
 .(14)الجزء المفرز دون الحصة الشائعة

اب الرأي الثاني فيجيزون ذلك عمى أما أصح
مدني جزائري المقابمة  890/2أساس أن نص المادة 

مدني مصري، لم يقصد بإقراره مبدأ  1039/2لممادة 
الحمول العيني الخروج عمى حكم القواعد العامة 

 .(15)المتعمقة بالغمط
إال أننا نرجح الرأي األول عمى أساس أن نص 

صر عمى تصرف مدني جزائري قا 714/2المادة 
الشريك في جزء مفرز، فيجوز طمب اإلبطال لمغمط 

 .إال في ىذه الحالة
حمول أجل الوفاء بالدين بعد : الفرع الثاني

 .القسمة
يثور التساؤل حول حكم رىن الشريك حصتو 
الشائعة والذي أجري قبل القسمة، وحل أجل الوفاء 

 .بدينو بعد القسمة، فتستمر بذلك آثاره
مدني  890/2رد في نص المادة و وبحسب ما 

عد القسمة في جزائري فإن العقار المفرز الواقع ب
يحل حموال عينيا محل الحصة  نصيب الشريك الراىن

 .الشائعة المرىونة فينتقل الرىن الرسمي إلييا

وبالنظر إلى النص سابق الذكر، فإن نتيجة 
القسمة الواقعة قبل حمول أجل الدين، ال تخرج عن 

 :فروضأحد خمسة 
اختصاص الراىن بجزء مفرز من : الفرض األول

 .العقار
فأساس انتقال حق الدائن المرتين إلى الجزء 
المفرز الذي يساوي أو ينقص عن الحصة الشائعة 
المرىونة في ذات العقار ىو األثر الطبيعي 

، فيستقر الرىن عمى ىذا الجزء الذي (16)لمقسمة
 .(17)اختص بو الشريك الراىن

اختصاص الراىن بكل العقار : الثاني الفرض
 .الشائع

أجمع الفقو عمى أن الرىن يقتصر في ىذه الحالة 
عمى جزء من العقار يعادل الحصة المرىونة في 
األصل، فال يمتد الرىن إلى كل العقار المرىون 
حتى ال يضر بمصالح غيره من دائني الراىن دون 

 . (18)وجو حق
ه نص مما قرر نؤيد ىذا الرأي انطالقا  ونحن
مدني جزائري، والتي ال مانع من  890/2المادة 

 .تطبيقيا حالة اختصاص الراىن بكل العقار الشائع
اختصاص الراىن بعقار آخر غير : الفرض الثالث

 .الذي رىنو
يتحقق ذلك إذا كان محل الشيوع مجموعة أموال، 
فرىن الشريك حصتو الشائعة في مال معين منيا ثم 

ند القسمة مال آخر غير الذي وقع في نصيبو ع
يممكان ( ج)و ( ب)رىنو، كما لو كان شخصان 

حصتو ( ب)عمى الشيوع أرضا ومنزال، فرىن 
الشائعة في األرض لكنو اختص بالمنزل نتيجة 
لمقسمة، أين ينتقل الرىن من األرض إلى المنزل 

بو نص المادة  مى أساس الحمول العيني، الذي جاءع
ينقضي الرىن األول مدني جزائري، ف 890/2

لصدوره من غير مالك، ويحل العقار الثاني محل 
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العقار المرىون أصال وينتقل الرىن إلى العقار الذي 
يختص بو الراىن بقدر يعادل قيمة الحصة الشائعة 

سنتطرق ليا  المرىونة وذلك وفق إجراءات معينة
 ( .أ)بالتفصيل 

رسمي الصادر ال ىنولما كان كل من الر 
ورىن الشريك  قار الشائععمى كل الع باإلجماع

فيكون  نافذين، نحصتو الشائعة منفردا يسريا
أييما لو األفضمية في النفاذ والسريان : التساؤل

 :يميكما  (ب)في وىذا ما سنجيب عنو 
يتبع الدائن المرتين في  :إجراءات الحمول العيني.أ

قيد رىنو الجديد حتى يحتفظ بمرتبة الرىن األول 
يعين  تبدأ باستصدار أمر عمى عريضة إجراءات،

، (19)بموجب الحمول فيو القدر الذي انتقل إليو الرىن
آخر غير  وقع في نصيب الشريك الراىن عقار فإذا

الذي رىنو يساوي في القيمة ما رىنو من العقار 
خر، أما إذا األول انتقل الرىن إلى كل ىذا العقار اآل

آخر يزيد في القيمة عما رىنو  وقع في نصيبو عقار
من العقار األول، قدرت قيمة ما رىنو واقتطع من 
العقار اآلخر جزءا مفرزا يساوي ىذه القيمة، 
ويستعان في ذلك بخبير ويبين في األمر عمى 

 .عريضة
كما يجب عمى الدائن المرتين الحصول عمى 
جراء القيد الجديد خالل تسعين  األمر عمى عريضة وا 

لوقت الذي يخطر فيو أي ذي شأن يوما من ا
 .(20)بتسجيل القسمة التي تمت

كالشريك الراىن، أو الشريك الذي وقع في نصيبو 
العقار المرىون ليحتفظ بذلك الدائن المرتين بمرتبتو 
األولى من وقت أن قيد أول مرة، وبذلك ال يعتبر 
الرىن ساريا في مواجية الغير إال من تاريخ القيد 

ن الصادرة في الفترة ما بين القيد األول الجديد والرىو 
الذي اختص بو الراىن بعد والقيد الجديد عمى العقار 

ال تسري في حق الدائن المرتين من الشريك و  القسمة

ألن القيد الجديد يكون لو أثر رجعي إلى تاريخ القيد 
 .األول

لكن إذا تمت اإلجراءات السابقة بعد ميعاد 
الجديد تكون مرتبتو من التسعين يوما، فإن الرىن 

تاريخ القيد الجديد فيتقدم عميو دائن مرتين آخر 
يكون الشريك الراىن قد رىن لو ما وقع في نصيبو 
من عقار وقيد الدائن المرتين اآلخر رىنو قبل قيد 

 .(21)الرىن األول
أفضمية الرىن الرسمي باإلجماع عمى رىن .ب

المشتاعين إذا رىن أحد الشركاء : الشريك منفردا
، ثم وقع في حصتو الشائعة في عقار وقيد رىنو

وانتقل الرىن إلى قدر من  آخرر نصيبو بالقسمة عقا
شائعة المرىونة في ىذا العقار يعادل الحصة ال

بعد حصول الدائن المرتين عمى قيد  العقار األول
جديد، وكان ىناك رىن صادر من جميع الشركاء 

 اإلشكالل، فإن المشتاعين قيد بعد القيد األو 
لمرىن  :لمن تكون األفضمية :المطروح ىنا ىو

 .؟ الصادر من الشريك أو الصادر من كل الشركاء
رجوعا لمقواعد العامة فإن الرىن الصادر من 

د عن الرىن الصادر من جميع الشركاء تاليا في القي
يسبق ىذا األخير في المرتبة الرىن ف ،شريك واحد

عمى العقار الشائع الصادر من جميع الشركاء 
ويتقدم الدائن المرتين من الشريك الراىن عمى الدائن 
المرتين من جميع الشركاء، إال أنو وطبقا لمعبارة 

وال : )مدني جزائري 890/2األخيرة من نص المادة 
يضر انتقال الرىن عمى ىذا الوجو برىن صدر من 

يتقدم الدائن ( جميع الشركاء وال بامتياز المتقاسمين
وىو متأخر في  -رتين من جميع الشركاء الم

عمى الدائن المرتين من الشريك الراىن  -المرتبة
ألنو ارتين العقار كمو من جميع الشركاء فأصبح 
آمنا عمى رىنو وذلك استثناء من قاعدة األفضمية 

 .(22)لألسبق في القيد
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: اختصاص الراىن بمبمغ من النقود: الفرض الرابع
ىما  خالل حالتينويتحقق ىذا الفرض من 

( 1)اختصاص الشريك الراىن بمبمغ من النقود 
وسنتناوليما كما ( 2)وحالة رسو المزاد عمى أجنبي

 :يمي
اختصاص الشريك الراىن بمبمغ من النقود .1

كمعدل لمقسمة العينية، أو بيع العقار المرىون بالمزاد 
لعدم إمكان قسمتو عينا ويرسو مزاده عمى أحد 

ين بموجب قسمة التصفية فيستحق الشركاء المشتاع
الراىن مبمغا في النقود مقابل نصيبو في العقار 

 .المرىون
حالة رسو المزاد عمى أجنبي عن الشركاء .2

 .فيستحق الراىن حصتو من ثمن رسو المزاد
بالنسبة لمحالة األولى فقد تعددت االتجاىات 
الفقيية بشأنيا، فذىب البعض إلى أن انتقال حق 

ى مبمغ النقود يتم طبقا لقاعدة الحمول المرتين إل
، ليرى البعض اآلخر أن الدائن المرتين (23)العيني

يستوفي حقو من ىذا المعدل باألفضمية التي يخوليا 
، ويرى فريق آخر أن حق الرىن (24)لو حق الرىن

ينقضي إذا لم يختص الراىن بأي جزء من األعيان 
تبع الممموكة شيوعا، فينقضي بانقضائو حق الت

والتقدم، فال ينتقل حق الرىن إلى المبمغ الذي اختص 
بو الراىن بالقسمة ذلك أن الحق قد انقضى فكيف 

أغمب ، وقد رجح ىذا الرأي (25)ينتقل إلى مبمغ النقود
 .الفقو اآلراء في

وفيما يخص الحالة الثانية فقد تم ترجيح ما ذىب 
المزاد يطير  إليو فقياء القانون من أن حكم رسو

العقار من الرىون المترتبة عميو، فيتمقى الراسي عميو 
خاليا من الرىون التي كانت عميو،  المزاد العقار  

وينتقل حق الدائن المرتين من الشريك لحصتو 
الشائعة إلى ما يخص ىذا الشريك من ثمن مرسى 

 .(26)المزاد

وقد : اختصاص الراىن بمنقول: الفرض الخامس
فيناك من  ،و في ىذا الفرض إلى عدة آراءانقسم الفق

يرى أن حق الدائن المرتين ينتقل إلى المنقوالت التي 
اختص بيا الراىن، مع تحول الرىن الرسمي إلى 

، ليرى جانب آخر أن ىذا الحق ينتقل (27)رىن حيازة
إلى المنقوالت مع بقائو رىنا رسميا، أما الفريق 

لحالة فيفقد الثالث فيرى انقضاء الرىن في ىذه ا
 .(28)الدائن المرتين حق رىنو عمى العقار المرىون

وقد تم ترجيح الرأيين األول والثاني، فيتحول 
الرىن الرسمي إلى رىن حيازي وتباع المنقوالت 
ويستوفي الدائن المرتين حقو منيا بحمول أجل 

ن لم يحل ينتقل إلييا الرىن  .الدين، وا 
جزءا مفرزا من  رىن الشريك منفردا: المطمب الثاني
 .العقار الشائع

إذا كان األصل العام أن رىن الشريك منفردا 
من العقار الشائع غير نافذ في حق باقي  جزءا مفرزا

الشركاء إذ ليم التمسك بحقيم في ىذا الجزء باعتباره 
مدني  714/2شائعا بينيم جميعا فإن نص المادة 

جزائري جاء صريحا في داللتو عمى جواز ىذا 
 890/2الرىن، إضافة إلى ما ورد في المادة 

زء المذكورة سابقا، مما يجعل رىن الشريك منفردا لج
مفرز من المال الشائع رىنا صحيحا وليس رىنا 

 .(29)لممك الغير
وعميو إن كان الدائن المرتين ال يعمم بشيوع ىذا 
الجزء، يستطيع إبطال الرىن لمغمط، وفي الحالة 
العكسية يسقط حقو في ذلك ليسري الرىن صحيحا 
بينو والشريك الراىن، عمى أساس أنو قد رضي 

 .(30)بانتظار نتيجة القسمة
فإذا تمت القسمة ووقع الجزء المفرز في نصيب 

تبين أن  اإذ ،الشريك الراىن، يكون الرىن باتا
 .الشريك كان يممك ىذا الجزء المفرز من البداية
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أما إذا لم يقع الجزء المفرز المرىون في نصيب 
اآلخر  الشريك الراىن، انتقل الرىن إلى الجزء المفرز

الواقع في نصيبو من نفس العقار أو من عقار آخر، 
إجراءات الحمول العيني المذكورة  إتباعمما يحتم 

 .سابقا حتى يحتفظ الدائن المرتين بمرتبة رىنو
ن لم  يقم باإلجراءات في الميعاد المحدد ومع وا 

ذلك قيد الرىن الذي انتقل قيدا جديدا، فإن مرتبة ىذا 
 .إجراء القيد الجديدالرىن تكون من يوم 

وقع في نصيب الشريك الراىن منقوال أو لكن لو 
طبقت األحكام السابق ذكرىا في  ،مبمغا من النقود

 .المطمب األول من ىذا المبحث
كما أن انتقال الرىن من الجزء المفرز المرىون 
إلى جزء مفرز آخر ال يضر برىن صدر من جميع 

 .الشركاء
 .رىن الشريك كل العقار الشائع: الثالث المطمب

لقد خمت نصوص القانون المدني الحالي من 
حكم رىن الشريك منفردا كل العقار الشائع فتباينت 

 في ان اختمفا، وبرز رأياالتجاىات الفقيية في ذلك
 إذ، باإلبطالالدائن المرتين  تحديد أساس مطالبة

فيما  صادرا من غير مالك هعمى اعتبار  ركز األول
عمى أساس نص  إبطالوفيحق  زاد عن حصتو،

بينما أكد  ،(االتجاه األول) مدني جزائري 397المادة 
االتجاه الثاني أحقية الدائن المرتين في المطالبة 

وىذا ( االتجاه الثاني)عمى الوقوع في غمط  باإلبطال
 :سنتطرق إليوما 

اعتبار الرىن صادرا من غير مالك  :االتجاه األول
 .زاد عن حصة الراىنفيما 

إذ ذىب البعض إلى أن الرىن الصادر من أحد 
الشركاء عمى كل العقار الشائع، أو في مقدار شائع 
يزيد عمى حصتو في ىذا العقار، يعد صادرا من 

، فيحق (31)غير مالك بالنسبة لما زاد عمى حصتو
لمدائن المرتين طمب اإلبطال دون حاجة إلى انتظار 

مدني  397أساس نص المادة نتيجة القسمة عمى 
مدني مصري وىي  466جزائري وتقابميا المادة 
 .خاصة ببيع ممك الغير

أحقية الدائن المرتين في طمب : االتجاه الثاني
 .اإلبطال

يذىب بعض آخر من الفقو إلى أن الرىن يكون 
صحيحا بين طرفيو لصدوره من مالك يرد حقو عمى 

المرتين طمب فال يجوز لمدائن  ،كل العقار الشائع
إبطال عقد الرىن إال عمى أساس الغمط بجيمو عدم 
ممكية المدين الراىن العقار المرىون مفرزا بل لو فقط 
حصة شائعة فيو، أما إذا كان يعمم بذلك فإن نفاذ 

 .رىنو يتوقف عمى نتيجة القسمة
فإذا حصمت القسمة، ووقع كل العقار في نصيب 

بيع لعدم إمكان الشريك الراىن نتيجة لمقسمة أو لم
القسمة عينا، أصبح الرىن باتا ونافذا في حق 

 .الشريك الراىن، باعتباره مالكا لكل العقار الشائع
لكن إذا تمت قسمة العقار أجزاء مفرزة، يتركز 

الواقع في نصيب  حق الرىن في الجزء المفرز
وما زاد عن ذلك ال ينفذ في حق  -الشريك الراىن، 

ما لم  -باقي الشركاء تطبيقا لألثر الكاشف لمقسمة
يكن ىناك اتفاق يقضي بخالف ذلك، بين الشريك 
الراىن والدائن المرتين، مثل أن يتفقا أنو في حال لم 
يقع كل العقار الشائع في نصيب الشريك الراىن، 

المرتين إبطال الرىن كما قد يتفقان عمى  جاز لمدائن
أن الرىن يبقى عمى الجزء المفرز الواقع في نصيب 
الشريك الراىن، مع استكمال الرىن بأي ضمان 

 .آخر، رىن رسمي أو رىن حيازة أو كفالة
ذا لم يقع في نصيبو إال عقار آخر، انتقل  وا 

الرىن إلى ىذا العقار طبقا لقاعدة الحمول العيني 
حكم رىن جزء مفرز إذا كانت مساحة العقار  فيأخذ

 .الراىن ىالمرىون تساوي مساحة العقار الذي آل إل
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ولو لم يقع في نصيبو شيء من األعيان الشائعة 
واختص بمبمغ من النقود، أو بمنقوالت طبقت القواعد 

 .(32) سابقة الذكر في رىن الحصة الشائعة
ونعتقد أن ىذا الرأي ىو األقرب لمصواب، إذ 
وفق بين مصالح الدائن المرتين والشريك الراىن 

فميس لمدائن المرتين طمب اإلبطال  شركاءهوباقي 
إذا كان عالما بعدم ممكية الشريك الراىن العقار إال 

كما   شيوعا وىذا ما ذىب إليو أصحاب الرأي األول
اء اآلخرين أن ىذا الحل ال يضر بحقوق الشرك

لمراىن، إذا انتقل الرىن إلى الجزء الذي اختص بو 
الراىن، فضال عمى أن األخذ باألثر الكاشف لمقسمة 
يؤدي إلى صيانة حقوقيم ضد التصرفات التي يقوم 

 .بيا أحدىم
 
 :خاتمة

خالصة ىذا المقال أنو لمشركاء مجتمعين رىن 
كل العقار الشائع رىنا رسميا، فيكون نافذا في حق 
الجميع أيا كانت النتيجة المترتبة عمى قسمة العقار 
أو عمى بيعو لعدم إمكان قسمتو وفق نص المادة 

مدني جزائري، فضال عمى أن ذلك جائز  890/1
اع العقار الشائع بالقياس عمى بلمن يممكون ثالثة أر 

من نفس القانون التي أجازت ليم  720نص المادة 
وىذا متى  التصرف فيو كمو أو جزء مفرز منو،

قامت أسباب قوية لمرىن فأعطى المشرع لألقمية 
 .ضمانات كافية

مدني  890/2كما أنو وحسب نص المادة 
لمشريك منفردا رىن حصتو الشائعة في  ،جزائري

العقار الشائع إذ تخضع ألحكام خاصة، إضافة إلى 
رىنو جزءا مفرزا من ىذا العقار يقدر عادة عمى أنو 

أو رىنو كل العقار الشائع وىذا ما ينوبو من القسمة  
ما لم يتطرق لو المشرع المدني الجزائري لذلك 

 :كما يمينتائج توصمنا لجممة 

إذا كان المشرع المدني الجزائري قد أخذ بمبدأ  -
األثر الرجعي في قسمة العقار الشائع، فإنو قد اعتمد 
أحكاما تتعارض مع ذلك فيما يخص رىنو رىنا 

 .رسميا
در من جميع الشركاء عمى الشيوع الرىن الصا -

لكل العقار الشائع، يبقى نافذا وصحيحا ميما كانت 
نتيجة القسمة، إذ صدر بإجماعيم وال يمس بحق أي 

 .شريك منيم
يسري رىن األغمبية لمعقار الشائع صحيحا متى  -

 .استند ألسباب قوية
إذا كانت التشريعات العربية المقارنة لم تحدد طريقة 

ن قرار األغمبية لألقمية، فإن المشرع معينة إلعال
المدني الجزائري أكد عمى أن يتم ذلك بعقد غير 
قضائي، عن طريق محضر قضائي أو كتاب 
مسجل، فيكون إثباتا رسميا وضمانا كافيا في يد 

 .األغمبية، فوفق المشرع في ذلك
جواز  ىالجزائري عم جمع الفقو والقانون المدني أ -

ىنا رسميا، مع التفرقة بين رىن الحصة الشائعة ر 
حالتي حمول أجل الوفاء بالدين قبل القسمة وبعدىا، 
إذ في الحالة األولى لمدائن المرتين التنفيذ بدينو 
عمى الحصة الشائعة المرىونة وبيعيا جبرا، أما في 

مدني  890/2الحالة الثانية نطبق أحكام المادة 
عيان جزائري التي سجمنا اقتصارىا عمى حالة وقوع أ

غير التي رىنيا في نصيبو دون ذكر حكم ما إذا 
اختص الشريك الراىن عند القسمة بكل العقار 

 .الشائع أو بجزء منو
المتقاسم الذي  كما حمى المشرع المدني الجزائري -

كان محمال برىن من شريك  وقع في نصيبو مال
آخر بتحريره من ذلك من جية، وحماية الدائن 
المرتين من جية أخرى بانتقال حقو إلى ما اختص 
بو الشريك الراىن، عن طريق الحمول العيني 
جراءات القيد التي حمى بيا الغير، حتى يكونوا  وا 
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عمى بينة بكل التصرفات الموقعة عمى ىذه الحصة 
 .المفرزة

مقيد الجديد لمدائن المرتين من الشريك لن إذا كا -
أثر رجعي إلى تاريخ القيد األول، فإن المشرع 
المدني في الجزائر قد استثنى من ذلك الرىن 

الذي قيد بعد  الصادر من جميع الشركاء المشتاعين
القيد األول ففضل الدائن المرتين من كل الشركاء 
عمى الدائن المرتين من الشريك منفردا وىذا استثناء 
من قاعدة األفضمية ورد في العبارة األخيرة من نص 

 .منو 890/2المادة 
وفيما يخص رىن الشريك منفردا جزءا مفرزا من 

الة الشيوع العقار الشائع، دون عمم الدائن المرتين بح
يعطيو الحق في إبطالو لمغمط، وفي الحالة العكسية 
يسري صحيحا بين طرفيو مع انتظار نتيجة القسمة، 
فمو وقع الجزء المفرز في نصيب الشريك، صار 
ن لم يقع في نصيبو انتقل الرىن إلى  الرىن باتا وا 
الجزء المفرز الذي آل إليو، فنتبع إجراءات الحمول 

 .العيني
ن الشريك منفردا كل العقار الشائع أما عن رى

فإن نصوص القانون المدني الحالي خمت من ذكر 
حكم ذلك فتباينت االتجاىات الفقيية، فإذا كان 
الدائن المرتين ال يعمم بحالة الشيوع، لو إبطال ذلك 

نفاذ الرىن عمى نتيجة  فوفي الحالة العكسية يتوق
 .القسمة

جممة  وأمام ىذه النتائج المتوصل ليا نضع
 :كما يمياقتراحات 

إذا كان ألغمبية من يممكون ثالثة أرباع العقار  -
بالمشرع الشائع التصرف فيو برىنو، فإننا نييب 

الجزائري تحديد األسباب القوية التي يستندون  المدني
حتى يسري صحيحا ونافذا  ،ليا بتبرير رىنيم لألقمية

 .في حقيم جميعا عن طريق حصرىا

آلراء الفقيية وتعددىا فيما يخص نظرا لكثرة ا -
حكم رىن الشريك حصتو الشائعة بعد القسمة، إذ 

مدني جزائري الغموض  890/2ساد نص المادة 
لذا نقترح توضيح ما ورد فييا  ،واالقتضاب الشديد

بذكر حكم حالة اختصاص الراىن بكل العقار 
 .الشائع أو جزء منو وذلك تفاديا لمخالفات الفقيية

رع المدني الجزائري إضافة نص مادة عمى المش -
توضح حكم حالة رىن الشريك  890تمي المادة 

حصتو الشائعة، ثم آل لو بعد القسمة نقودا أو منقوال 
إذا اختص الشريك الراىن لمحصة : )وذلك كما يمي

الشائعة من العقار الشائع بمبمغ من النقود كمعدل 
حق لمقسمة العينية، انقضى حق الرىن وانقضى معو 

وفي حالة ما إذا كان اختصاصو  ،التقدم والتتبع
بالمبمغ نتيجة رسو المزاد عمى أجنبي عن الشركاء، 
فإن حكم الرسو يطير العقار من الرىون، وينتقل 
حق الدائن المرتين إلى ما اختص بو الشريك الراىن 

 .من ثمن رسو المزاد
ويتحول الرىن الرسمي إلى رىن حيازي وتباع 

 صحالة اختصامول أجل الوفاء بالدين المنقوالت بح
ن لم يحل ينتقل إلييا ىذا الرىن  الراىن بمنقوالت، وا 

، وىذا من أجل وضع حد لالختالفات .(الجديد
 .الفقيية

فيما يخص إجراءات قيد الرىن الجديد حالة  -
اختصاص الراىن بعقار آخر غير الذي رىنو خالل 
تسعين يوما من وقت اإلخطار، فإن المشرع المدني 

منو لم يبين طبيعة ىذا  890/2في نص المادة 
اإلخطار وكيف يكون، لذا أولى بو توضيح ذلك بأن 
يتم عمى يد محضر قضائي أو بكتاب مسجل يكون 

 .حجة في يد الدائن المرتين
عمى المشرع المدني الجزائري التنصيص صراحة  -

عمى مصير الرىن الصادر من أحد الشركاء عمى 
 .كل العقار الشائع ومدى نفاذه
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 شروط تطبيق النظام الجبائي
 الخاص بمجمع الشركات في التشريع الجزائري

 بن زارع  رابح
 عنابة-جامعة باجي مختار -كمية الحقوق والعموم السياسية
 

 

 

 

 

 ممخص

مكرر مف قانوف الضرائب المباشرة والرسوـ المماثمة كرس المشرع الجزائري نظاما ضريبيا  838انطالقا مف نص المادة 
وىو ما يطمؽ عمى تسميتو بنظاـ الدمج الجبائي الذي يتوقؼ تطبيقو عمى لزـو توافر جممة مف . مع الشركاتخاصا بمج

ىما تتعمؽ بالشروط العامة وىي مرتبطة بشكؿ الشركة وطبيعة نشاطيا، وثانييما تتعمؽ الشروط يمكف إجماليا في فئتيف أوال
 .ىو مرتبط بالشركات التابعةبالشروط الخاصة، منيا ما يخص الشركة األـ ومنيا ما 

 
 .الدمج الجبائي، الشركة األم، الشركة التابعة، الميزانية الموحدة :حتيافالكممات الم

 
 
Résumé 
Le législateur algérien, conformément à l'article 138 bis du code des impôts directs et des 

taxes assimilées, a élaboré un régime spécifique appelé : " Régime d’intégration Fiscale". 
Afin de mettre en œuvre  ce régime, le présent article traite des  deux séries de 

conditions nécessaires à son application: des conditions générales relatives à la forme et à la 

nature  de la société et ses activités; et des conditions particulières  relatives à la  société 

mère ou aux sociétés qu’elles soient mères ou filiales. 

 

Mots clés : Intégration fiscale,  société mère,  société filiale, Bilan consolidé. 
 
 

 

Abstract 
In order to implement the system of « tax integration », the article 138 A of the direct tax code 

and the assimilated ones mentions two series of conditions: the first are attached to the 

activities form and the nature of every member of the company « general condition », whereas 

the second are related to the mother or filial companies « particular condition ». 

 

Keywords: Group companies, mother company, filial company, tax integration system.  
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 :مقدمــــة
جبائيا لمجمعات  امتيازامنح المشرع الجزائري 

مف  االستفادةالشركات، بحيث يمكف ليذه األخيرة 
تطبيؽ نظاـ ضريبي خاص، خروجا عمى القواعد 

األشخاص  عامة الضريبية التي تخضع ليا باقيال
 .بالضريبةوالفئات المكمفة 

يسمح النظاـ الخاص المنصوص عميو ألوؿ مرة 
8997انوف المالية لسنة بموجب ق

، بتجميع نتائج (8)
الشركات األعضاء في المجمع عمى مستوى الشركة 
 األـ التي تخضع لوحدىا لمضريبة عمى مجمؿ

وىو بذلؾ يشكؿ  أعضائيااألرباح المحققة مف قبؿ 
حافزا لممؤسسات الكبرى التي تمتمؾ جزءا ىاما مف 
ا رأس ماؿ الشركات التابعة ليا، فضال عف المزاي

 نجد ليا مثيال عند تطبيؽ القواعد الضريبية التي ال
، وال سيما عمى مستوى الضرائب عمى رقـ العامة 

وىو ما يؤدي بنا إلى . (2)األعماؿ وتجميع الربح
القوؿ بأف تطبيؽ نظاـ جبائي خاص بمجمعات 
الشركات مف شأنو أف يوفر ليذه األخيرة اقتصاديات 

 .(3)ضريبية ىامة 
لجزائري بذلؾ قد أحسف في فرض يكوف المشرع ا

أحكاـ جبائية خاصة بالمجمعات، ألف تطبيؽ 
القواعد العامة الضريبية يبدو غير مناسب وال يتالئـ 
تماما مع طبيعة ىذه اليياكؿ المؤسساتية الحديثة، 

تتعمؽ  ،بؿ إف تطبيقيا يثير مشاكؿ جبائية خاصة
بمبدأ الحياد الضريبي، ومبدأ استقاللية األشخاص 

 .معنوية وازدواجية الخضوع الجبائيال
 انطالقاالضريبي واضحة  االزدواجتبدو مشكمة 

أنو لموصوؿ إلى المستفيد النيائي فإف الربح  مف واقع
ا األساسي وجب أف يمر عبر عدة شركات، فحينم

ف ىذه األخيرة تخضع تحقؽ الشركة التابعة أرباحا، فإ
ىذه لمضريبة عمى أرباح الشركات، وعقب ذلؾ تعمؿ 

الشركة عمى توزيع األرباح عمى شركاءىا وبالتالي 

عمى الشركة األـ، وعميو فإف ىذه األخيرة تخضع 
لمضريبة عمى األرباح الموزعة بعنواف الضريبة عمى 
أرباح الشركات، ثـ أف الشركة األـ تقـو بتوزيع 
األرباح بدورىا عمى شركائيا الذيف يخضعوف 

يخضع لمضريبة لمضريبة عمى الدخؿ، فذات الربح 
بشكؿ أساسي،  تحقيقوفي آف واحد، عند ثالث مرات 

، ويمكف عالوة عمى ذلؾ أف (4)ثـ عند توزيعو مرتيف 
الضريبي إذا كاف المجمع  االزدواجوضع  شتدي

 .(5)يتكوف مف ىيكمة أكثر تفرعا 
الضريبي نص  االزدواججؿ تجنب مشكمة أل 

ة مف شأنو أف يوفر مرون ،المشرع عمى نظاـ خاص
لمقواعد العامة الجبائية وىو ما يعرؼ بنظاـ الدمج 

مع تطبيؽ نظاـ  ،الجبائي لنتائج مجمع الشركات
 .إعفاء األرباح الموزعة مف الخضوع الضريبي

يجد النظاـ الجبائي الخاص بمجمع الشركات 
عالوة عمى ما تقدـ، أنو إذا ما اعتمدنا عمى  همبرر 

ؤدي باإلدارة القواعد الضريبية العامة، فإف ذلؾ سي
الجبائية حتما إلى معاممة كؿ شركة تابعة لممجمع 

، وبشكؿ مستقؿ، تطبيقا لمبدأ استقاللية حداعمى 
وبغض النظر عف انتماءىا  (6)األشخاص المعنوية

وىو ما . (7)لممجمع الذي ال يعترؼ لو بوجود قانوني
لممجمعات التي تعتبر  االقتصاديةال يخدـ المصالح 

يؤدي ذلؾ إلى  (8) موحدا ومتكامال كيانا اقتصاديا
قدر اإلمكاف عف  االبتعادأو  االستغناءضرورة 

تطبيؽ القواعد الضريبية التي تعتمد عمى مبدأ 
استقاللية األشخاص المعنوية، وذلؾ بتفضيؿ 

عطاء أولوية لمعامؿ  لممجمعات التي  االقتصاديوا 
 .لمدولة االقتصاديتمعب دورا ىاما في النسيج 

ـ بيف خيار الشركة األما تقدـ، أف يضاؼ إلى 
شركات تابعة يؤثر عمى  أوشركات فرعية  إنشاء

المعموؿ بو في  (9)احتراـ مبدأ الحياد الضريبي 
جؿ تحقيؽ وتكريس القواعد الضريبية العامة، بؿ وأل
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فإنو  -ىذا المبدأ عمى األقؿ في بعض الحاالت
يتعيف تطبيؽ نظاـ تجميع النتائج الذي يخالؼ 

ض مبدأ شخصية الضريبة التي تعني الخضوع ويناق
الضريبي لكؿ شخص معنوي بشكؿ مستقؿ، وعميو، 
يعد الدمج الجبائي لنتائج المجمع نظاما موجيا 
باألساس إلى ضماف الحياد الضريبي باتجاه اليياكؿ 

وتمتيف قدرات المؤسسات الجزائرية،  االقتصادية
الجبائية  ةاألنظممف واقعة أف معظـ  انطالقا

األجنبية تعرؼ بدورىا وتطبؽ نظاما ضريبيا 
 (81)مماثال

 :اإلشكالية

مف عناية المشرع الجبائي عمى الرغـ 
بالمجمعات مف خالؿ سماحو بجواز خضوعيا لنظاـ 

ميو القواعد مو عما تضريبي خاص بيا تختمؼ أحكام
الضريبية التي تحكـ بقية أنواع الشركات التجارية 

زايا الجبائية التي يتيحيا الم مفوعمى الرغـ ، ىاألخر 
المشرع يبقى  ىاجس إال أف ،تطبيؽ النظاـ الخاص

 في تمرير النظاـ وذلؾ بدليؿ أنو ال إرادتوقائما رغـ 
 اجعمو مرىونبؿ يسمح بتطبيقو بشكؿ آلي وتمقائي، 

بتوفر شروط متعددة نص عمييا القانوف واجتيدت 
 .الجبائية في شرحيا اإلدارة

ة الممحة لمعرفة تفاصيؿ ىذه ألجؿ ذلؾ تظير الحاج
الشروط، ومدى عالقتيا بمزايا النظاـ الخاص، بؿ 

يؿ فويثار التساؤؿ عف المغزى مف فرضيا أساسا؟ 
يريد المشرع مف خالليا تضييؽ نطاؽ تطبيؽ النظاـ 

أليس في فرضيا بشكؿ  الخاص إلى أبعد الحدود؟
صاـر إفراط قد يعرقؿ التطور والتوسع االقتصادي 

غب فيو المجمعات عموما وتسعى إلى الذي تر 
ثـ ىؿ يعي المشرع بأف تخمؼ أحد ىذه  تحقيقو؟

الشروط سيؤدي آليا إلى معاممة مجمع الشركات 
عمى أساس استقاللية كؿ عضو بما قد ينجـ عنو 

مع  ةفرضا مزدوجا لمضريبة وبما يتعارض بالنتيج

المبادئ الضريبية التي تقضي بتجنب االزدواج 
طالقا مف ىذه الشروط المفروضة الضريبي؟ وان

كيؼ ينبغي خمؽ توازف فيما بيف مصالح الخزينة 
 ؟العمومية والمصالح االقتصادية لمجمعات الشركات

لإلجابة عمى ذلؾ ينبغي الوقوؼ بشيء مف التفصيؿ 
عمى الشروط التي فرضيا المشرع وذلؾ مف خالؿ 

يتضمف أوليما الشروط العامة التي تطبؽ  مطمبيف
ع الشركات، بينما يتعمؽ الثاني بالشروط عمى جمي

 .حداعمى  الخاصة بكؿ شركة
الشروط العامة لتطبيق النظام : المطمب األول

 .الجبائي الخاص بمجمع الشركات
ألجؿ تطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص بمجمع 
الشركات يفرض المشرع الجزائري جممة مف الشروط 

ف مكرر م 838تظير مف خالؿ نص المادة  العامة
والذي ورد  قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثمة

الشركات  أعاله، تجّمع حكاـلتطبيؽ األ" بأنوفيو 
 أكثر أويعني كؿ كياف اقتصادي مكوف مف شركتيف 

ذات أسيـ، مستقمة قانونا، تدعى الواحدة منيا 
" األعضاء "تحكـ األخرى المسماة "  الشركة األم"

 ... "تحت تبعيتيا
الفقرة األولى مف ذات  أفى ذلؾ يضاؼ إل 

المتعمقة بقابمية  االستثناءاتالنص تقرر جممة مف 
الخضوع لنظاـ المجمعات الجبائية، ويتعمؽ األمر 
عمى وجو الخصوص بالشركات البترولية، والشركات 
التي تنظـ عالقاتيا بقوانيف أخرى إلى جانب القانوف 

 .التجاري
معيار الذي ف العمى ىذا األساس يمكف القوؿ بأ

ىو معيار قانوني مزدوج، يتعمؽ إنما اعتمده المشرع 
بشكؿ الشركة مف جية، وبطبيعة  نشاطيا مف جية 

 .أخرى
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 :لشركةا  شكل/ الفرع األول
المشرع الجزائري يعتبر  أفيبدو واضحا 

 الشركات المساىمة وحدىا، المؤىمة لمخضوع لمنظاـ
ليؿ وذلؾ بدالجبائي الخاص بمجمعات الشركات، 

نو كياف أ"س مفيوما لممجمع الجبائي مفاده أنو يكر 
 مكوف مف شركتيف أو أكثر ذات أسيـ  اقتصادي
 "قانونامستقمة 
عني ذلؾ أف النص التشريعي يستثني بشكؿ ي

لمعروفة في ا األخرىصريح جميع أشكاؿ الشركات 
 .القانوف التجاري

ال يمكف لمشركة سواء  -وبحسب النص –وعميو 
أف تستفيد مف تطبيؽ ىذا النظاـ  ،أو أـكانت تابعة 

كانت تمارس نشاطيا تحت شكؿ الخاص إال إذا 
ي آليا باقي يـ حصريا، وىو ما يقصأسشركة 

األشكاؿ األخرى لمشركات سواء كانت شركات 
أو التوصية البسيطة أو كانت  أشخاص كالتضامف،

موصوفة كشركات أمواؿ خارج غطاء شركة األسيـ 
 .(82)ة باألسيـمثؿ شركات التوصي

 -بحسب النص دائما -مف جية أخرى، ينبغي
أف تتمتع الشركة بالشخصية القانونية المستقمة، وىو 
ما يعني أف جميع أشكاؿ الشركات التي تفتقد 

،أو (83)الشخصية المعنوية كشركات المحاصة 
، ال يمكف ليا (84)الشركة المنشأة مف الواقع 

ئي الخاص مف أحكاـ النظاـ الجبا االستفادة
 .بالمجمعات

بناءا عمى ذلؾ، يكوف المشرع الجزائري قد حصر 
مجاؿ تطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص بالمجمعات 
عمى شكؿ وحيد وحصري وىو شكؿ الشركة ذات 
األسيـ، ويستوي أف تكوف مسعرة بالبورصة مف 

 (85)دونيا 
تؤكد التعميمة اإلدارية الصادرة عف المديرية  

عمى ذلؾ . 83/14/8997 العامة لمضرائب في

وحدىا شركات المساىمة مؤىمة لمخضوع "بقوليا 
كات، وعميو تستثنى الشركات لنظاـ مجمع الشر 

ذات  المنظمة تحت شكؿ آخر مثؿ الشركة 
 ... "المسؤولية المحدودة وشركات التضامف وغيرىا

يبدو أنو ال يوجد مبرر واضح وجمي، لمقيد الذي 
مؽ بشكؿ الشركة، بؿ وضعو المشرع الجزائري المتع

إف إقصاء باقي أنماط الشركات األخرى ليس لو ما 
يبرره وال ما يفسره منطقيا، خصوصا أف مجمع 

تتمثؿ في شركات  "غالبا ما يضـ أعضاءالشركات 
 .منظمة تحت أشكاؿ مختمفة 

يمكف أف نستنتج مما سبؽ أنو يتعيف التمييز 
عنو  بيف مفيـو مجمع الشركات مف الناحية الجبائية

مف الناحية القانونية، ألنو إذا كاف يعني مف وجية 
النظر القانونية تجمع عدة شركات ميما كاف شكميا 
القانوني وخضوعيا إلدارة وسيطرة الشركة األـ 

خيرة عمى جزء مف رأسماليا ىذه األ استحواذبفضؿ 
فإف المجمع مف وجية  (86).بشكؿ غير مباشر  ولو

ذلؾ تجمع شركتيف أو  النظر الجبائية يعني بخالؼ
أكثر، تسمى األولى الشركة األـ وىي بالضرورة 
شركة ذات أسيـ، تسيطر عمى باقي الشركات 

عمى األقؿ مف  % 91األخرى بامتالكيا مباشرة 
رأسماليا والتي وجب أف تكوف ىي األخرى بالضرورة 

 .شركات ذات أسيـ
خالفا لما اشترطو المشرع الجزائري، اتجو و 

عمى معيار واضح  االعتمادنسي إلى المشرع الفر 
ومحدد، وىو المتمثؿ في ضرورة خضوع الشركات 

لنظاـ  التابعة لممجمع بما في ذلؾ الشركة األـ 
فرض الضريبة عمى أرباح الشركات، حتى يمكنيا 

كما ذىبت . (87)االستفادة مف النظاـ الجبائي المميز 
 اإلدارة الجبائية الفرنسية عكس ما ىو عميو الحاؿ
بالنسبة لإلدارة الجبائية الجزائرية إلى تشكيؿ قائمة 
مفصمة بأشكاؿ الشركات والمؤسسات التي تقبؿ 
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الجبائي، واتجيت بشكؿ  مف نظاـ الدمج االستفادة
 ينبئعاـ إلى قبوؿ كؿ األشخاص المعنوية التي 

ع نتائج نشاطيا إلى الخضوع لنظاـ الضريبة و مجم
 (88) عمى أرباح الشركات

قا لمنص التشريعي الجزائري أف تتمتع يتعيف وف
ـ بالشخصية المعنوية المستقمة، بطريقة الشركة األ

وعميو . ؾ حقوؽ داخؿ شركة تابعةتسمح ليا بتمم
تكوف جزءا مف  أفف الشركة الجديدة، ال يمكف ليا فإ

مجمع الشركات إال إذا تـ قيدىا في السجؿ 
تابعة ، وبنفس الكيفية إذف يتعيف عمى ال(89)التجاري

أف تكوف متمتعة بالشخصية المعنوية ورأس ماؿ 
 .خاص بما يسمح لألـ بتممؾ جزء ىاـ منو

يختمؼ موقؼ المشرع الجزائري عف نظيره الفرنسي، 
نما أيضا فيما  ليس فقط فيما يتعمؽ بشكؿ الشركة، وا 

 .يتعمؽ بطبيعة نشاطيا
 :طبيعة نشاط الشركة/ الفرع الثاني

مكرر  838المادة  تقضي الفقرة األولى مف نص
المماثمة بأنو  ـوالرسو مف قانوف الضرائب المباشرة 

في يمكف لتجمعات الشركات مثمما ىي محددة "
تختار الخضوع لنظاـ الميزانية  أفصمب ىذه المادة 

 ... "البتروليةالموحدة باستثناء الشركات 
وانطالقا مف النص، يكوف المشرع الجزائري  

مف " ترولية الشركات الب"تثنى بصريح العبارة قد اس
إمكانية الخضوع لمنظاـ الجبائي الخاص 

 .بالمجمعات
يعتبر قطاع النشاط البترولي ومشتقاتو 
والخدمات المتصمة بو مف القطاعات الحيوية في 

وىو يحقؽ أعمى نسبة مف اإليرادات العامة . البالد
 .(21)لمدولة 

التعميمة اإلدارية الصادرة في  ومع أف
مبررات إقصاء الشركات  لـ تورد 83/14/8997

البترولية، غير أنو يمكف القوؿ أف ىذا النوع مف 

النشاط تحكمو قوانينو الخاصة بو، وعقود شراكة 
، ولعؿ ذلؾ ىو السبب في إقصائيا، حتى ال وامتياز

 .تستفيد مف امتيازات مزدوجة
المرسـو التنفيذي رقـ  أفغير أف الممفت لإلنتباه 

حدد والمنظـ لصالحيات لما، (28) 12-313
المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية ينص عمى إنشاء 

الشركات، وتختص ىذه األخيرة  مديرية كبريات
بالمراقبة والمعالجة الجبائية لمجمعات الشركات 

ومف بينيا الشركات  المشكمة بقوة القانوف أو فعميا،
 .البترولية

بالمقابؿ، لـ ينص المشرع الفرنسي عمى أي 
ط يتعمؽ بطبيعة نشاط الشخص المعنوي العضو شر 

بالمجمع الجبائي، فيذا األخير يمكف أف يمارس أي 
 (22)نشاط ميما كاف، فالعبرة بحسب التشريع الفرنسي

نما ىي بنمط الخضوع  ليست بطبيعة النشاط وا 
وعميو، فإنو يمكف . الضريبي لمنتائج المتحصؿ عمييا

إلى العائدات  لمشركة االجتماعيأف يستجيب النشاط 
العقارية أو األرباح الصناعية التجارية أو األرباح 
غير التجارية أو الفالحية، كما يمكف لمشركة أف 
تكوف قابضة بأتـ معنى الكممة، وال تمارس سوى 

 (23)مياـ تسيير أسيـ المشاركة في رأس الماؿ 
عالوة عمى ما تقدـ يستثني المشرع  

الجبائي الخاص  الجزائري مف مجاؿ تطبيؽ النظاـ
بالمجمعات، الشركات التي تنظـ عالقاتيا بقوانيف 
أخرى إلى جانب القانوف التجاري، ويجد ذلؾ مصدره 

مكرر المذكورة آنفا والتي جاء فييا  838في المادة 
الشروع في األشغاؿ لمعالقات بيف الشركات "أف 

المفيـو الجبائي يجب أف باألعضاء في التجمع  
 "ا بأحكاـ القانوف التجاري يكوف مسيرا أساس

، الصادرة 17/97تضمنت التعميمة اإلدارية رقـ 
عف المديرية العامة لمضرائب تحميال لما ورد في 

يتعمؽ األمر بالشركات القابضة  إذالنص التشريعي 
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التي  االقتصاديةالعمومية والمؤسسات العمومية 
مف طرؼ تمؾ القابضة،  االجتماعييمتمؾ رأسماليا 

 يمكنيا تكويف مجمعات بالمفيـو الجبائي بحيث ال
 (24) 95/25لكوف عالقاتيا منظمة وفؽ األمر 

المتعمؽ بتسيير رؤوس أمواؿ الدولة المتاجر بيا 
الذي كاف ساري المفعوؿ عند صدور النص 

القانوني الخاص  االستثناءغير أف . الجبائي
بالشركات القابضة العمومية يسمح لممؤسسات 

والخاصة التي يؤوؿ رأسماليا  صاديةاالقتالعمومية 
 أو % 91إلى ممكية القابضة بنسبة  االجتماعي

، أف تستفيد مف نظاـ مجمع الشركات بصفة أكثر
شركة أـ إلى جانب الشركات التابعة ليا، بشرط أف 

قد تـ بشكؿ  االجتماعييكوف امتالؾ رأس الماؿ 
ذا استوفت شر  مع أف . طا قانونية أخرى و مباشر، وا 

ميمة اإلدارية السابؽ ذكرىا قد أشارت إلى ىذه التع
 .اإلمكانية دوف تبياف ماىية الشروط المقصودة

الشروط الخاصة لتطبيق النظام / المطمب الثاني
 :الجبائي لمجمع الشركات

عالوة عمى الشروط العامة التي تطبؽ عمى  
بالمجمع الجبائي، سواء  العضوجميع الشركات 

، والتي تتمثؿ في ضرورة كانت شركة أـ شركة تابعة
كات التجارية وىو إتباع شكؿ معيف مف أشكاؿ الشر 

فإف . البتروليةشركة األسيـ، مع استثناء الشركات 
المشرع الجبائي ينص أيضا عمى شروط أخرى 

وكذا بالشركة ( الفرع األوؿ )خاصة بالشركة األـ 
 (الفرع الثاني)التابعة 

 :األم الشروط الخاصة بالشركة/ الفرع األول
مكرر مف قانوف الضرائب  838يظير نص المادة 

المباشرة والرسـو المماثمة شروط خاصة بالشركة 
رأس المجمع، تتعمؽ بوجوب تممؾ نسبة مف رأس 

الرأسماؿ  تممؾ ماؿ الشركات التابعة، وعدـ جواز
 (ثانيا)لمشركة األـ  االجتماعي

 :وجوب تممك نسبة من رأسمال الشركة التابعة/ اوال
مكرر مف قانوف الضرائب  838قضي المادة ت

المباشرة عمى ضرورة تممؾ الشركة رأس المجمع 
عمى األقؿ مف رأسماؿ الشركات  % 91نسبة قدرىا

شرع ومع أف الم، التابعة ليا وذلؾ بطريقة مباشرة
ممؾ رأس الماؿ بشكؿ الجزائري يحدد نسبة وطريقة ت
طبيعة إضافات تتعمؽ ب واضح ودقيؽ، إال أنو ال يقدـ

الحقوؽ التي يمكف تممكيا في رأس الماؿ وذلؾ 
عكس ما ذىب إليو المشرع الفرنسي مثال الذي قدـ 

الموضوع، إذ بحسبو وجب  تدقيقات خاصة حوؿ ىذا
تقدير المشاركات مقارنة  بجممة الحقوؽ في األرباح 
مف ناحية، وحقوؽ التصويت مف ناحية أخرى، بما 

األرباح المفضمة  وأسيـ االستثمارفي ذلؾ شيادات 
، وبالتالي فإنو ال (25)دوف الحؽ في التصويت 

نما فقط االنتفاعأسيـ  باالعتبارينبغي األخذ  ، وا 
 .أسيـ الممكية التامة التابعة لمشركة المعنية

وعميو، كاف مف المتعيف عمى المشرع الجزائري 
أف يقدـ تدقيقات مفصمة حوؿ طبيعة الحقوؽ 

تي تكوف رأسماليا والذي المرتبطة بأسيـ الشركة ال
مف جانب الشركة رأس  % 91يتعيف امتالكو بنسبة

المجمع، وكيفية احتساب ىذه النسبة مف األسيـ، 
الذي لـ يعتمد عمى طريقة  أسوة بنظيره الفرنسي

الحساب تماشيا مع عدد األسيـ المكونة لرأس الماؿ 
نما تماشيا مع طبيعة الحقوؽ التي ترد عمى ىذه  وا 

 حاألربالتي وجب أف تتمثؿ في حقوؽ األسيـ وا
 .وحقوؽ التصويت

ميما يكف، فإنو مف الضروري أف يكوف رأس 
، (26)ومحرر، بمفيـو القانوف التجاري   لماؿ مكتتبا

غير أف ىناؾ تساءؿ مطروح يتعمؽ بما إذا كاف 
 باالعتمادباإلمكاف تقييـ المشاركة في رأس الماؿ 

ا إذا كاف عمّ  اداالعتمعمى رأس الماؿ المكتتب دوف 
 .مف دونو؟ وىو تساءؿ في غاية األىمية امحرر 



 4102جوان   - 83عدد                                         االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

255 

 

أف يشترط المشرع الجبائي الجزائري ضرورة 
عمى األقؿ مف رأس  %91ـ لنسبة تممؾ الشركة األ

وىو ما يعني أف "بطريقة مباشرة "ماؿ الشركة التابعة 
المشرع الجزائري يقصي وبشكؿ صريح جميع 

ير مباشر، وبعبارة بشكؿ غحاالت تممؾ ىذه النسبة 
 85ف الشركة التي يؤوؿ رأسماليا بنسبة أخرى، فإ

 %5بطريقة مباشرة إلى الشركة األـ، ونسبة  %
 بطريقة غير مباشرة بواسطة شركة أخرى ىي أيضا

لمخضوع لمنظاـ  تابعة لمشركة األـ، ال تكوف مؤىمة
ف كاف  الجبائي الخاص بمجمع الشركات، حتى وا 

ـ في مجممو لمشركة األ امموكم االجتماعي رأسماليا
%91بنسبة تساوي أو تفوؽ

(27). 
يختمؼ بذلؾ موقؼ المشرع الجزائري عف نظيره 
الفرنسي الذي ال يفرؽ بيف ما إذا كاف تممؾ النسبة 
المقررة قانونا، قد تـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر 

 .(28)عف طريؽ وسيط لشركات المجمع 
مثؿ ىذه لعؿ ىدؼ المشرع الجزائري مف إطالؽ 

حكاـ يتمثؿ في تبسيط إجراءات الرقابة الجبائية، األ
وفسح المجاؿ أماـ اإلدارة الجبائية لتطبيؽ نظاـ 
 ،الدمج الجبائي ضمف شروط واضحة ودقيقة

وبالتالي تفادي التعقيدات التي قد تنجـ عف التممؾ 
وكذا عف المشاركات  ،غير المباشر لرأس الماؿ
 .دة عادة داخؿ المجمعاتالمتقابمة المتداخمة الموجو 

رأس مال الشركة األم من  امتالك عدم جواز /ثانيا
 :طرف األعضاء

مكرر مف قانوف  838تقضي المادة  
رسـو المماثمة بضرورة أال يكوف الضرائب المباشرة وال

لمشركة األـ ممموكا بطريقة  االجتماعيماؿ الرأس 
مباشرة أو غير مباشرة كميا أو جزئيا مف طرؼ 

ات األعضاء، وىو ما يعني أنو ينجـ عف الشرك
المساىمات المتداخمة والمتقابمة عدـ قابمية الخضوع 

 .لمنظاـ الجبائي الخاص بمجمع الشركات

 17ـ ػيؤكد ذلؾ ما ورد في التعميمة اإلدارية رق
/  83ي ػة لمضرائب فػادرة عف المديرية العامػالص
في عرضو لشروط الخضوع لمنظاـ  8997/ 14

امتالؾ رأس "حيث جاء فييا بأف  ،الخاص الجبائي
ماؿ اجتماعي في الشروط السابقة يمنح لمشركة 
صفة العضوية ، وىذا يجّردىا مف أىمية الخضوع 

 "لمنظاـ الجبائي لمجمع الشركات بصفة شركة أـ 
لجزائري قد استنبط ىذا االمشرع  أفيبدو  

الحكـ مف نظيره الفرنسي، الذي قرر بدوره توظيؼ 
مف القانوف A  223نص المادة اثؿ بموجب حكـ مم

ه بموجب قانوف المالية ي أرساذوال. الضريبي العاـ
8988لسنة 

(29). 
إرادة المشرع إلى تحديد يعبر ىذا الشرط عف اتجاه 

وبشكؿ دقيؽ حدود تطبيؽ نظرية المجمع الجبائي 
، وعمى وجو الخصوص بالنسبة لمشركة رأس المجمع

ىذا الحكـ يتضمف بعض الخصوصيات  أفغير 
 ،التقنية والتي تؤدي إلى حدوث مشاكؿ عند تطبيقو

التي ال تستكمؿ  االفتراضاتال سيما في الحاالت أو 
فييا الشركة األـ الشروط السابقة إال بكيفية مؤقتة، 
ألف المجمعات عادة ما تجري عمميات إعادة الييكمة 

ا الشرط الحقا اب مثؿ ىذػالتي تؤدي إلى فقداف اكتس
 .(31)بفعؿ ىذه العممية

يبدو أف المشرع الجزائري يتجو إلى فرض نسبة 
عمى األقؿ مف رأس  %  91تممؾ قصوى مقررة ب 

ما ؿ الشركات التابعة لرأس المجمع، بغرض ترجمة 
بتطبيؽ نظاـ الدمج الجبائي فقط  االحتفاظإرادتو في 

بروابط  عمى المجموعات المرتبطة فيما بينيا
 .تصادية متينة دوف غيرىا مف المجمعات األخرىاق

فضال عف الشروط الخاصة بالشركة األـ، يضع 
 .المشرع كذلؾ حدودا تتعمؽ بالشركة التابعة
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 :الشروط الخاصة بالشركات التابعة/ الفرع الثاني
س القانوف الضريبي مفيوما خاصا بالشركات كرّ 

 تكريسو بموجبالتابعة، يختمؼ عف ذلؾ الذي تـ 
عمى  االعتمادأحكاـ القانوف التجاري، وذلؾ بتفضيمو 

الروابط المتينة بيف األطراؼ في رأس الماؿ كشرط 
. مسبؽ لتطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص بالمجمعات

وىو حؿ يوفر امتياز تسييؿ تطبيؽ نظاـ الدمج 
الجبائي مف جيتو، ويزيؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ 

ة يجالغموض حوؿ نظرية المجمع الجبائي مف 
 .أخرى

أساسييف، يتمثؿ أوليما  يتعمؽ األمر، بشرطيف
الشركة  مف رأس ماؿ %91بضرورة تممؾ نسبة 

التابعة بصفة مباشرة مف جانب الشركة األـ بينما 
يخص الشرط الثاني النتاج الخاصة بالشركة التابعة 

 .ذاتيا، لقبوؿ عضويتيا بالمجمع الجبائي
شركة من رأس مال ال % 99تممك نسبة / أوال

 .التابعة بصفة مباشرة
يشكؿ ىذا الشرط قراءة عكسية لما ىو عميو 
الحاؿ بالنسبة لمشركة األـ، إذ يتعيف لقبوؿ الشركة 
التابعة في نظاـ مجمع الشركات أف يكوف رأسماليا 

مف قبؿ  %91ممموكا عمى األقؿ بنسبة  االجتماعي
وعميو فإف تممؾ ىذه ،الشركة األـ وبطريقة مباشرة 

ة إذا لـ يتـ بشكؿ مباشر، مف جانب رأس النسب
المجمع، فإف الشركة ال تستفيد مف وصؼ التابعة 
مف الناحية الجبائية رغـ أنيا توصؼ كذلؾ مف 

 .(38)الناحية القانونية 
بيذه الكيفية يمكف تشبيو الشركات التابعة 

وأكثر مف رأسماليا كأنيا  % 91الممموكة بنسبة 
نى أف أي بمع ،كة األـشركات ممموكة بأكمميا لمشر 

تعتبر وكأنيا أيضا  % 81 النسبة المتبقية والمقدرة بػ
وبالتالي اعتبار . تابعة لممكية الشركة رأس المجمع 
 (32).الشركة التابعة وكأنيا شركة فرعية

مع أف ىذا الحؿ يعبر عف اختيار المشرع آللية 
التممؾ الفعمي، لنسبة ىائمة مف رأس الماؿ، إال أف 

نسبة منتقدة بكونيا ال تعمؿ عمى تسييؿ ىذه ال
وتوسيع مجاؿ تطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص 
بمجمعات الشركات، وىو ما أدى ببعض الدوؿ إلى 
اعتماد نسب أقؿ ارتفاعا كألمانيا التي تشترط نسبة 

أو  %75أو بريطانيا التي تشترط نسبة  51%
خالفا لممشرع  ،%81   المتحدة األمريكية الواليات 

جزائري وكذا الفرنسي الذي يعتمد أعمى نسبة وىي ال
مع أف ىذا األخير يجيز أف يتـ  %95المقدرة ب 

 .(33)التممؾ بشكؿ غير مباشر 
وبغرض ضماف استقرار المجمع الذي وجب  

أف يتأسس استجابة لضرورات جبائية، أضاؼ 
عمى خالؼ المشرع الجزائري  (34)المشرع الفرنسي 

خرى مف بينيا وجوب تممؾ جممة مف اإللتزامات األ
رأس ماؿ الشركة التابعة بشكؿ دائـ طواؿ سنوات 

ويتعيف . النشاط الخاضعة لنظاـ الدمج الضريبي
بتحقيؽ ىذا الشرط حتى ولـ  االلتزاـبناءا عمى ذلؾ 

وىو ما يسمح . تـ تعديؿ رأس الماؿ خالؿ ىذه المدة
ضماف استقرار عممية تممؾ األسيـ، ويجنب ب

شركة ما  إدخاؿالماؿ فقط بغرض  استخداـ رأس
 .داخؿ مجاؿ الربح الجبائي الخاص بالمجمعات

عمى ىذا األساس فإف التنازؿ الكمي أو الجزئي 
عف أسيـ الشركة التابعة مف جانب الشركة األـ، 

 االستمراروكؿ عممية مف شأنيا أف تؤدي إلى عدـ 
مف رأسماليا يرتب فورا خروج  % 91في تممؾ نسبة 

 . (35)لتابعة مف عضوية المجمع الجبائيالشركة ا
مثؿ ىذه التدقيقات سكت عنيا المشرع 
الجزائري، مما يستدعي تدخؿ الييآت العمومية في 
الجزائر لتدارؾ ىذا النقص، أسوة بما ورد في 
التشريع الفرنسي الذي يبدو مف خالؿ نصوصو 

الجبائية أكثر وضوحا ومالئمة  إدارتوواجتيادات 
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نظاـ جبائي  إرساءت ولميدؼ مف لواقع المجمعا
خاص بيا أكثر اىتماما بمحاولة تجنب عدـ الدقة 
القانونية التي وقع فييا المشرع الجزائري الذي ذىب 

لنص عمى ضرورة توفر شرط آخر خاص اإلى 
بالشركات التابعة  ال نجد لو مثيال لدى نظيره 

 .الفرنسي
 :لنتائج الخاصة بالشركة التابعةا/ ثانيا

مكرر مف قانوف  الضرائب  838  لمادةتقضي ا
ضرورة توفر شرط خاص بالشركات  عمى المباشرة

التابعة التي ترغب في االستفادة مف نظاـ المجمع 
 في يكمف في عدـ تسجيؿ عجز الذيالجبائي، و 

جيا خالؿ الدورتيف األخيرتيف السابقتيف عمى ئنتا
 .دخوليا نظاـ الدمج الضريبي

تي حققت نتائج الشركات ال أفيعني ذلؾ 
خالؿ الدورتيف األخيرتيف ىي  ايجابية عمى األقؿ

مف النظاـ الجبائي  االستفادةيمكنيا وحدىا التي 
لمجمع الشركات وىو ما يبيف اتجاه رغبة المشرع 
الجزائري في االحتفاظ بتطبيؽ النظاـ المميز عمى 
المجمعات الحقيقية التي تستجيب لمشروط 

ال تيدؼ سوى إلى  تمؾ التياالقتصادية وليس 
مف نظاـ الدمج الضريبي لما يتضمنو مف  االستفادة

 .مزايا
ىذا الشرط  بإدراجووعميو، فإف المشرع الجزائري 

الذي ال نجد لو مثيال في التشريع الفرنسي يكوف قد 
ا نتائجي نىأغمؽ الباب في وجو الشركات التي تم
إلى المجمع  بخسائر متتالية، وترغب في االنضماـ

دماجياترحيؿ خسائرىا  بقصد ضمف نتائج  وا 
فإذا كاف النظاـ الجبائي لمجمع الشركات . المجوعة

في  االقتصاد يعتمد أساسا عمى خمؽ وتوفير
الضريبة عمى أرباح الشركات الناجمة مف الموازنة 
الفورية لمنتائج اإليجابية والسمبية ألعضاء المجمع، 

شركات التي فإف ىذه الموازنة تمثؿ امتيازا بالنسبة لم

تحقؽ خسائر في نتائج نشاطاتيا خالؿ فترة تطبيؽ 
ىذا النظاـ وعميو فإنو مف غير المعقوؿ أف يوفر 
تطبيؽ ىذا النظاـ امتيازا مزدوجا ليذه الشركات، 
خاصة إذا كاف ىذا األخير غير مبرر سوى بمحاولة 

 .مف المزايا الضريبية التي يوفرىا النظاـ االستفادة
إلدارية الصادرة عف المديرية تنص التعميمة ا

حققت الشركات  إذا"عمى أنو  العامة لمضرائب
، يا لممجمع عجزيف متتاليفالتابعة بعد انضمام

" اؿ النظاـ الجبائي لمجمع الشركاتتصبح خارج مج
ويعني ذلؾ أف الشرط الذي كرسو المشرع الجزائري 
المتعمؽ بعدـ جواز تحقيؽ عجزيف متتاليف يجد 

طمب الدخوؿ لممجمع وكذا بعد دخوؿ  تطبيقو عند
سنوات غير قابمة  14يستمر في الزمف لمدة لالشركة 

 .(36)لمتراجع عنيا 
ية بغي عمى المصالح الجبائوألجؿ ذلؾ فإنو ين

ماؿ  رأستراقب ليس فقط حدود تممؾ  أفالمختصة 
نما أيضا نتائج استغالليا قبؿ  الشركة التابعة وا 

 .وأثنائوتطبيؽ أحكاـ الدمج الجبائي 
غير أنو يبدو مف غير المنطقي لجوء اإلدارة 

الشركات التابعة مف  إقصاءالجبائية الجزائرية إلى 
لجبائي لمشركات بمجرد أنيا حققت اعضوية المجمع 

عجزيف متتالييف خاصة إذا كاف تحقيؽ ىذه النتائج 
 .السمبية قد تـ أثناء فترة تطبيؽ نظاـ الدمج الضريبي

ذا كانت التعمي مة اإلدارة الصادرة في وا 
قد اتجيت إلى إطالؽ ىذا الحكـ،  83/14/8997
نيا مع ذلؾ لـ تقدـ المبررات الكافية التي جعمتيا إف

مكرر بشكؿ  838لمادة اتمجأ إلى تفسير نص 
 .موسع وبيذه الكيفية

ومع ذلؾ ظؿ ىذا الحكـ ساري المفعوؿ منذ 
إلى غاية صدور قانوف  8997صدور النص سنة 

أيف عدؿ المشرع الجزائري مف  2118لسنة  المالية
موقفو الرامي إلى تضييؽ مجاؿ تطبيؽ النظاـ 



 4102جوان   - 83عدد                                         االقتصاد واإلدارة والق انونفي  التواصل  
 

258 

 

مف  17الخاص بمجمع الشركات، إذ ألغت المادة 
الشرط المتعمؽ بضرورة  (37)  17/82القانوف رقـ 

عدـ تحقيؽ الشركات التابعة لعجزيف متتاليف قبؿ 
 .دةية الموحخضوعيا لنظاـ الميزان

ه لنوع إضفاءعمى  مشرع الجزائريبذلؾ اليبرىف 
مف المرونة والتسييؿ المتعمؽ بشرط تطبيؽ نظاـ 
مجمع الشركات، كما يبرىف أيضا إلى اتجاه إرادتو 
إلى تشجيع تطبيؽ ىذا النظاـ الجبائي الخاص 

 .وجعمو نظاما ذو جاذبية بالنسبة لممؤسسات
ومع أف المشرع أبقى عمى الشرط المتعمؽ 

مف أحكاـ ىذا النظاـ  ستفادةاالبفقداف الحؽ في 
الخاص، إذا ما استمرت الشركة التابعة في تحقيؽ 
عجز لمدة دورتيف متتاليتيف خالؿ تطبيؽ النظاـ 

آليا، إال أنو يمكف  إقصاءىاما يرتب عمييا، وىو 
ؿ في حد ذاتو يعتبر خطوة القوؿ بأف ىذا التعدي

وىا المشرع في سبيؿ إقرار نظاـ ذو ىامة يخط
 .ومبسط تطبيؽ سيؿ

 
 ـةخاتمــ

عمـو القوؿ أف تطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص 
بمجمع الشركات يخضع إلى جممة مف الشروط، 
يمكف تقسيميا إلى شروط عامة تتعمؽ أساسا بطبيعة 
، نشاط وشكؿ الشركات التي تستفيد مف النظاـ

منيا ما و وشروط خاصة منيا ما يتعمؽ بالشركة األـ 
فإذا ما توفرت ىذه . ليايتعمؽ بالشركات التابعة 

الشروط جميعا، جاز لممجمع اختيار الخضوع ليذا 
مع  توومقارن ،بعد دراسة ىذا الخيار ،النظاـ المميز

 ،الخضوع إلى األحكاـ والقواعد العامة الضريبية
وذلؾ بجدية وبعناية، فإذا ما استقر الرأي عمى خيار 
الخضوع لمنظاـ الخاص بدال مف النظاـ العاـ لما 

تضمنو األوؿ مف مزايا ضريبية، فإنو يتعيف عمى ي
الشركة األـ أف تمتـز بتقديـ رسالة طمب ممضاة مف 

طرؼ كؿ مف المدير العاـ لمشركة ورئيس مجمس 
 (38)، يتضمف بياناتإدارتيا أو رئيس مجمس المراقبة

أىميا قبوؿ أغمبية أعضاء المجمس، وبسبب النشأة 
ـ إضافة لمشركة األ رقـ الجبائيلوالمقر االجتماعي وا

إلى رقـ المادة، مرفقة برسالة قبوؿ كؿ شركة تابعة 
ممضاة مف قبؿ المدير العاـ لمشركة الفرعية ورئيس 

ويتـ بذلؾ إبالغ اإلدارة الجبائية مجمسيا الرقابي، 
بطمب الخضوع لنظاـ الدمج الضريبي قبؿ بداية أوؿ 

ومف خالؿ كؿ  ،لنظاـ عميوانشاط يعتـز تطبيؽ ىذا 
ا تقدـ يخضع المجمع الجبائي إلى أحكاـ النظاـ م

سنوات غير قابمة  14الضريبي الخاص لمدة 
 .لممراجعة

ذا كاف تطبيؽ النظاـ الجبائي الخاص بمجمع  وا 
الشركات مرىوف بتوفر جممة مف الشروط فاف ذلؾ 
دليؿ عمى حذر المشرع الجزائري باتجاه ىذه اليياكؿ 

جميع أنماط  ءإقصاويظير حذره خاصة عندما يقرر 
ة في القانوف التجاري مف االنتماء الشركات المعروف

إلى المجمع باستثناء شركات األسيـ، كما يظير 
الشركة  شكؿحذره بوضعو معايير ال تتعمؽ فقط ب

نما أيضا بطبيعة نشاطيا، فيو يعفي الشركات  وا 
التي تنشط في مجاؿ البتروؿ ومشتقاتو مف تأسيس 

 .يمجمعات بالمفيـو الجبائ
وفضال عمى ذلؾ فاف المشرع وبغرض السماح 
بتطبيؽ النظاـ الخاص فانو ال يشترط فحسب نسبة 
تممؾ عالية مف رأس ماؿ الشركات التابعة لألـ تقدر 

نما وجب أف يكوف ىذا %  91عمى األقؿ ب  وا 
اشر، كما ال يقبؿ المشرع التممؾ بشكؿ مب

ع أعضاء المجم فداخمة بيتقابمة والمتالم المشاركات
وىي كميا شروط تدلؿ عمى رغبة المشرع في جعؿ 

ما ضيقا إلى أبعد الحدود، نظاـ الدمج الجبائي نظا
 .بؿ ويعتبر في الجزائر نظاما تجريبيا
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د عمى جواز القوؿ وأحقية المشرع في يومع التأك
يبدي حرصو عمى عدـ تمديده ليشمؿ فقط ألنو ذلؾ 

ؾ مف المجمعات ذات الطابع الحقيقي ال الوىمي وذل
خالؿ فرضو شروط تغمؽ باب مناورات ومحاوالت 
تكويف مجمعات وىمية فقط لالستفادة مف مزايا 

إال أنو ومف زاوية أخرى  ، النظاـ الجبائي الخاص
يمكف القوؿ أف المشرع يبدي تشددا غير مقبوؿ، ألف 
كبح تطبيؽ النظاـ سيؤدي إلى ضرورة تطبيؽ 

ال التي القواعد الضريبة العامة عمى المجمعات 
تستوفي بعض ىذه الشروط وىو ما ال يتناسب أبدا 

العدالة  مبادئمع خصوصياتيا بؿ ويناقض 
تفادي مشكمة  الضريبية التي تقضي بضرورة

 .الجبائي االزدواج الضريبي وتطبيؽ مبدأ الحياد
وتحقيقا لمتوازف المطموب بيف مصالح ، وعميو

ف المجمعات مف ناحية ومصالح اإلدارة الضريبية م

ناحية أخرى نوصي بضرورة تدخؿ المشرع لتعديؿ 
شروط تطبيؽ النظاـ الجبائي خاصة بحكاـ الاأل
إلى  ف يعمد مثالأوذلؾ ك، بالمجمعات متعمؽال

المشاركة في رأس الماؿ وجعميا مباشرة أو  تخفيض
وفتح المجاؿ لجميع أشكاؿ الشركات غير مباشرة 

لجبائي األخرى المعروفة لتكويف مجمعات بالمفيـو ا
بما يحقؽ المصالح ميما كانت طبيعة نشاطيا 

االقتصادية لممجمعات التي تسعى إلى تحقيؽ 
اقتصاد ضريبي، وبما يحفظ ويضمف عدـ إفالتيا 
مف الضريبة مف جية أخرى وىو الحؿ الذي برز 
حديثا مع تعاظـ إنشاء المجمعات وتفاقـ أدوارىا 

بيف  وىو ما مف شانو أف يحقؽ توازنا .االقتصادية
مصالح الخزينة العمومية مف جية ومصالح 

 .مجمعات الشركات مف جية أخرى

 
 الهوامــــش

، 8-842  ،مكرر 838 ،3-838وكذا المواد  8997ة ػمف قانوف المالية لسن 36، و 24، 89، 88، 85، 84، 83:وادػر المػأنظ -1
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 .879، ص2115

3- LEFEBVRE(francis) : L’integration Fiscal, 4
eme 
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 الطبيعة القانونية لمعقد اإللكتروني
 زردازي عبد العزيز

 الحقوق كمية
 عنابة -مختار باجي جامعة

 
 ممخص

واإلبرام والتنفيذ فيما الطرق اإللكترونية في التفاوض باعتماد العقد اإللكتروني مفيوم جديد في مجال نظرية العقود، يتميز 
 .يخضع من جية إلى القواعد العامة لمعقود ويتميز بقواعد خاصة من جية أخرى ،مكان واحد ابين متعاممين ال يجمع بينيم

كان يعتبر من قبيل عقود  فقدلوسائل التكنولوجية الحديثة في إبرام العقد اإللكتروني في مجال التجارة، اونتيجة خصوصية 
أن استحداث المشرع لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية جعل منو عقدا تفاوضيا ومجاال لفرض جممة  اإلذعان، غير

ومن أجل ذلك وجب توضيح النظام القانوني الذي يحكم العقد اإللكتروني في مجال المبادالت  .من الشروط التعسفية
في مرحمة تسوية المنازعات التي تنشأ عنو، لتحديد الوسائل  التجارية سواء عند التفاوض بشأنو أو عند إبرامو وتنفيذه، ثم

 .الكفيمة بحماية المستيمك
 

 .اإلذعان، الشروط التعسفية، المستهمك، العقد اإللكتروني: الكممات المفاتيح
Résumé  
Le contrat électronique est un nouveau concept dans la théorie des contrats, caractérisé par 

des méthodes de négociation, de conclusion et d’exécution électronique entre des parties qui 

ne sont pas rassemblés dans un seul endroit. Il était considéré comme étant un  contrat 

d'adhésion, mais l’introduction par  le législateur de certaines  règles applicables aux 

pratiques commerciales a fait de lui un contrat de négociation qui permet d'imposer un 

ensemble des clauses abusives. Il convient donc de définir  le régime juridique qui régit le 

contrat électronique dans le domaine des contrats commerciaux, dans le but de définir les 

moyens adéquats de protéger le consommateur. 

 

Mots clés : Contrat électronique, adhésion, conditions abusives, consommateur. 
 
 
Abstract  
Electronic contract is a new concept in the theory of contracts which may be negotiated, 

concluded and enforced between parties not present in the same place. In the light of the new 

technology that manages the conclusion of contracts in the field of trade, this contract was 

considered as a contract of submission. However in enacting rules applicable to commercial 

practices, the legislator has made of it a negotiable contract and imposed abusive conditions 

to be applied.This article attempts to define the judicial regulations that manage electronic 

contracts in commercial transactions during the phase of negotiation, enforcement and 

settlement of conflicts, in order to define the effective measures to protect the consumer. 

 

Keywords: Electronic contract, submission, abusive condition, consumer. 
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 :مقدمة
يعتبر العقد أىم مصدر لحقوق والتزامات 
األطراف والوسيمة القانونية األكثر استعماال في 
تداول الثروات واألموال، وما يزيد من أىميتو أنو 
يتماشى مع التطورات والتغيرات الحاصمة عمى 

التجاري، مما يؤدي إلى المستوى االقتصادي و 
 .ضرورة تكيفو بموجب القوانين مع تمك المتغيرات

وأىم تطور حصل عمى العقد بالمفيوم القانوني 
فأنشأ مفيوما  االتصالارتباطو بالوسائل الحديثة في 

 ".العقد اإللكتروني"جديدا ىو مفيوم
ذا كانت النظرية العامة لمعقد قد وضعت جممة  وا 
من القواعد العامة التي تحكم العقد، سواء في مرحمة 
إبرامو أو مرحمة تنفيذه، فإنو يطرح التساؤل عن مدى 
خضوع العقد اإللكتروني لتمك القواعد، وىل يتمتع 

 .ىذا العقد بقواعد خاصة بو
ذا كان يبدو لموىمة األولى أن العقد اإللكتروني  وا 

العامة الناظمة يخضع كغيره من العقود إلى القواعد 
لجميع العقود، فإنو يتميز عنيا بخصائص ومميزات 
تجعل منو عقدا مستقال يخضع إلى نظام قانوني 

أن أغمب الدول قد  من خاص، وال أدل عمى ذلك
أصدرت قوانين خاصة بمجال إعمال ىذا العقد أي 
القواعد المتعمقة بالتجارة اإللكترونية والتي تتضمن 

 .إللكترونيأحكاما خاصة بالعقد ا
وما يميز العقد اإللكتروني ىو طريقة التواصل 
بين المتعاقدين، أي الطريقة التي يتم بموجبيا 
التعبير عن اإلرادة سواء بالنسبة لمموجب أو القابل، 
وىي الطريقة التكنولوجية اإللكترونية التي تبتعد شيئا 
ما عن الحقيقة والواقعية بحيث تعتبر مثالية 

 .وافتراضية
فيذه الطريقة في التعاقد تحد من مجال التفاوض 
بين المتعاقدين، مما يفسح المجال إلى فرض شروط 

وىو -مبالغ فييا من قبل الطرف القوي في العالقة 

عمى الطرف الضعيف وىو دائما  -الطرف الميني
المستيمك، مما يجعل العقد اإللكتروني من قبيل 

الشروط عقود اإلذعان أو مجاال لفرض ما يعرف ب
 .التعاقدية التعسفية

ومن ىنا وجب تحديد الطبيعة القانونية لمعقد 
اإللكتروني، وذلك من خالل تحديد المجال الذي 
تمعب فيو إرادة المستيمك دورا حسب الكيفية التي 
يبرم بموجبيا العقد، والقواعد التي يجب تطبيقيا من 

 .أجل إرساء حماية حقيقية لممستيمك
 :إلى المحاور التاليةيتم ذلك بالتطرق 

 طرق إبرام العقد اإللكتروني :المحور األول
العقد اإللكتروني من قبيل عقود  :المحور الثاني

 اإلذعان
العقد اإللكتروني مجال لتطبيق  :المحور الثالث
 الشروط التعسفية

 
 طرق إبرام العقد اإللكتروني:المحور األول

إن التطور التكنولوجي في وسائل االتصال 
صة تمك التي تمكن األشخاص من التعبير عن خا

اإلرادة عن بعد دون الحاجة إلى االنتقال أو االلتقاء 
في مجمس العقد، أدى إلى انتشار نمط جديد من 
التعاقد وىو ما يعرف بالتعاقد عن بعد أو العقد 
اإللكتروني والذي يجد لو تطبيقا كبيرا في مجال 

 .التجارة اإللكترونية
د عمى جميع األركان التي يقوم يقوم ىذا العق

عمييا العقد العادي، أي أنو يخضع لذات القواعد 
التي تخضع ليا باقي العقود، خاصة من حيث 
الشروط واآلثار التي تترتب عنو وحرية األفراد في 

 .مجال إبرام العقود
غير أن ىذا النمط من التعاقد يبقى متميزا عن 

ث الوسائل الطرق األخرى في إبرام العقود من حي
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المستعممة في التعبير عن اإلرادة، والتي تتم بالطرق 
 .اإللكترونية عمى اختالف أشكاليا

إذا فالعقد اإللكتروني ليس عقدا تقميديا، إذ يتميز 
ببعد الطرفين وانفصاليما عن بعضيما البعض، 
حيث يتعمق بتقديم منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من 

منو أو من  المورد دون حضور مادي متزامن
 .(1)المستيمك، باستخدام تقنية لالتصال عن بعد

العقد المتعمق :"عرف العقد اإللكتروني بأنو وقد
من خالل –بالسمع والخدمات يتم بين مورد ومستيمك 
أو تقديم  –اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد 

الخدمات التي ينظميا المورد والذي يتم باستخدام 
واحدة أو أكثر من وسائل االتصال اإللكترونية حتى 

 .(2)"إتمام العقد
د اإللكتروني يتم إبرامو بطرق غير إن العق

مختمفة مما يؤدي إلى تباين دور إرادة كل طرف 
فيو، وىو ما يؤثر عمى طرق حماية المستيمك في 

 .مجال العقود اإللكترونية بصفة عامة
فضيق أو اتساع مجال حماية المستيمك يتعمق 
بقدرة المستيمك عمى مناقشة شروط العقد من عدمو، 

ضة عميو بحيث ال يمكنو سواء كانت شروطا مفرو 
إال قبوليا دون مناقشة أو رفضيا، مما يجعل ىذا 

أم أن لو إمكانية  اإلذعانالعقد يقترب من عقود 
 .(3)مناقشة شروط العقد فيجعل منو عقد مساومة

ومرد ىذا االختالف ىو تنوع الطرق التي يبرم 
بيا العقد اإللكتروني والتي تتمثل في طريقتين 

ما مباشرة واألخرى غير مباشرة، أساسيتين، إحداى
وىما طريقة الدخول المباشر إلى الموقع، وطريقة 

 .البريد اإللكتروني
إبرام العقد اإللكتروني عن طريق الدخول : أوال

 المباشر إلى الموقع
إن الطريقة األكثر انتشارا في إبرام العقود 
اإللكترونية ىي تمك التي يقوم خالليا المستيمك 

موقع إحدى الشركات التي تقدم عرضا بالدخول إلى 
عمى االنترنت في شكل إيجاب موجو إلى الجميور 
يتضمن عددا من الشروط ال تقبل المناقشة أو 
التعديل، بحيث ال يممك من وجو إليو اإليجاب إال 

فطرفا العقد في ىذه الحالة ، (4)قبوليا أو رفضيا
شخص المستيمك والبرنامج الموضوع مسبقا، بحيث 

ىناك تبادل فعمي لإلرادة بل يكون المستيمك ليس 
بصدد إبرام عقد نموذجي أو عقد إذعان ال يممك 
حرية إبداء الرأي ومناقشة شروط العقد والتفاوض 

 .بشأنيا
وتعرف ىذه الطريقة بالتعاقد عن طريق الوسائط 
اإللكترونية، والتي تعتبر مجاال واسعا في فرض 

أنيا ال تقبل  الشروط التعسفية من قبل الميني إذ
المناقشة من قبل المستيمك، بل أنو ال يمكن 
المناقشة بشأنيا ألنيا معروضة من طرف الوسيط 
أو الوكيل اإللكتروني بعيدا عن إرادة اإلنسان، أي 
من طرف الشخص الذي قام بوضع البرنامج اآللي 

 .لمتعامل مع المستيمكين بطريقة غير مباشرة
ج إلكتروني أو أية والوكيل اإللكتروني ىو برنام

وسيمة إلكترونية أخرى أعد لكي يبدأ عمال أو يرد 
عمى تسجيالت إلكترونية أو يؤدي أداء معينا بصفة 

، (5)كمية أو جزئية بدون الرجوع إلى شخص طبيعي
أو ىو برنامج أو نظام إلكتروني لوسيمة تقنية 
المعمومات تعمل تمقائيا بشكل مستقل كميا أو جزئيا 

ن أي شخص طبيعي في الوقت الذي دون إشراف م
 .(6)يتم فيو العمل أو االستجابة لو

وعمى ذلك فإن العقد اإللكتروني يبرم بين 
المستيمك والبرنامج من دون مناقشة لمشروط، ويتم 
ذلك عن طريق قيام المستيمك بإرسال البيانات 

عمى العرض المقدم عن  المطموبة منو بعد اطالعو
طريق ممئ االستمارات المقترحة التي تتضمن 
المعمومات الضرورية كاالسم والعنوان والبريد 
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اإللكتروني وغيرىا، ثم يقوم البرنامج بالرد بصفة آلية 
عمى حسب البيانات المقدمة لو وفقا لمبرمجة التي 

 .(7)تمت مسبقا
ر فبالرغم من تعامل المستيمك مع البرنامج عب

شبكة االنترنت والدخول إلى المواقع المتخصصة 
بالتسويق فإنو وبعد تمقي اإليجاب ومعاينة الشروط 

دخال  القبول  زرالبيانات الالزمة والضغط عمى وا 
تترتب في ذمتو جميع اآلثار التي تترتب عن العقد 
من حقوق والتزامات في مواجية الشخص الذي قام 

يط اإللكتروني ىو بوضع البرنامج، باعتبار أن الوس
الوسيمة التي يستعين بيا الميني في التعبير عن 
إرادتو والطريقة التي يمكن من خالليا فرض الشروط 
التي تناسبو دون إمكانية تعديميا من طرف 

 .المستيمك
برام العقد المتعمق بالحصول عمى البضائع  وا 
والسمع من طرف المستيمك بيذه الطريقة، يتضمن 

وتضييقا لمجال التفاوض بشأن  تحديدا إلرادتو
المنتجات، السيما في ظل اختالف الحاجات المراد 
تحقيقيا، واختالف شروط التعاقد بالنسبة إلى كل نوع 
من السمع، وتباين العناصر األساسية لكل نوع من 
العقود، واختالف المعامالت والعروض المعروضة 

 .عمى المواقع اإللكترونية لمشركات التجارية
إبرام العقد اإللكتروني عن طريق البريد :اثاني

 اإللكتروني
طريقة إبرام العقد عن طريق البريد  تعتبر

اإللكتروني وعمى خالف الطريقة األولى من الوسائل 
المستعممة في التعبير عن اإلرادة، لكن بطريقة غير 
مباشرة، بحيث يستطيع كل طرف متعاقد التريث قبل 

 .التعبير عن إرادتو بشكل نيائي
وتتم طريقة التعبير عن اإلرادة عن طريق إرسال 

واستقباليا في أسرع وقت ممكن  اإللكترونيةالرسائل 

وبطريقة آمنة وخاصة إذا تضمن البريد اإللكتروني 
 .توقيعا إلكترونيا

وتعتبر ىذه الطريقة األكثر استعماال في إبرام 
العقود اإللكترونية في مجال التفاوض باعتبارىا أداة 
لتبادل اإلرادة والمعمومات المتعمقة بالعقد المراد 

 .(8)تم خالليا تبادل الوثائق والممفاتإبرامو، ي
فالعقد اإللكتروني المبرم عن طريق تبادل اإلرادة 
بالبريد اإللكتروني يجعل منو عقدا تفاوضيا يسمح 

عكس طريقة  -لممستيمك بمناقشة شروط العقد
، غير أن عدم معرفة -الدخول المباشر إلى الموقع

المستيمك اليقينية بالشخص الذي يتعامل معو 
بالمعمومات الضرورية حول شخصو وحول العقد، و 

وعدم إمكانية معاينة محل العقد حقيقة نتيجة البعد 
المكاني الذي يفصل بين المتعاقدين، يمكن أن يجعل 
المستيمك عرضة لمتحايل أو الغش من طرف 

 .الميني
ولذلك تشترط التشريعات الخاصة بعقود التجارة 

زويد المستيمك قبل أن يقوم الميني بت (9)اإللكترونية
إبرام العقد، أي قبل أن يصدر ىذا األخير قبولو عبر 
الوسائل اإللكترونية، بكل المعمومات الشخصية 
والموضوعية الضرورية التي تجعل من المبادلة أكثر 

 .(10)أمنا
ونظرا لسرعة عممية تبادل الرسائل اإللكترونية 

ية عن طريق البريد اإللكتروني فإنيا تتالءم مع عمم
إبرام العقود التجارية، غير أنيا تنتقص إلى األمان، 
ولذا يتم االعتماد عادة عمى ما يعرف بالتوقيع 

 .(11)اإللكتروني من أجل التعرف عمى ىوية المرسل
ونتيجة السرعة التي تتميز بيا طريقة البريد 
مكانية رؤية الطرف  اإللكتروني في إبرام العقود وا 

ة في نفس الوقت من أجل المتعاقد اآلخر عبر الشاش
التعرف عميو ومحادثتو مباشرة، وذلك لضمان جدية 
التعامل والتفاوض بشأن بنود العقد المراد إبرامو، 
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حماية لممستيمك من الوقوع عرضة لمتدليس أو 
تبقى ىذه الوسيمة سمبية بالنسبة إلى عدم . الغش

إمكانية معاينة السمع والبضائع، بحيث يكون 
بقبول العروض المقدمة إليو في  المستيمك ممزما

انتظار حصولو عمى المنتجات، والتي قد ال تكون 
مطابقة لما تم االتفاق عميو، وذلك مع التزامو بتحمل 
نفقات نقميا وتوصيميا إليو، مما يزيد من التزاماتو 

 .ويحقق أرباحا كبيرة لمميني التاجر المحترف
شر وسواء تم إبرام العقد عن طريق الدخول المبا

إلى الموقع أو عن طريق البريد اإللكتروني فإن ذلك 
يفسح المجال أمام التاجر الميني لفرض ما شاء من 
شروط تحقق مصمحتو، وتنقص من فرص التفاوض 
بشأنيا مع المستيمك صاحب الحاجة إلى المنتجات 
المعروضة، مما يجعل العقد اإللكتروني من قبيل 

لمحور عقود اإلذعان، وىذا ما نوضحو في ا
 .الموالي

العقد اإللكتروني من قبيل عقود :المحور الثاني
 اإلذعان

يتميز عقد اإلذعان عن عقود المساومة بتمك 
ال تقبل المناقشة -الشروط الذي يضعيا طرف

نظرا لمركزه االقتصادي، فيقع  -والتفاوض بشأنيا
عمى الطرف الضعيف قبول أو رفض تمك الشروط 

بيعة العقدية ليذه فقط، وىذا ما يؤثر عمى الط
العالقة من جية ويؤثر عمى التوازن العقدي من 

 .جية أخرى
العقد الذي يسمم :"لذلك يعرف عقد اإلذعان بأنو

فيو القابل بشروط مقررة يضعيا الموجب وال يقبل 
مناقشتو فييا، وذلك فيما يتعمق بسمع أو مرفق 
ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعمي أو 

 .(12)"محدودة النطاق في شأنيا تكون المنافسة
العقد الذي يضع أحد أطرافو :"كما يعرف بأنو

بنوده وما يتحمل بو كل من طرفي العقد من 

التزامات وما لكل من طرفي العقد من حقوق دون 
أن يكون لمطرف اآلخر في العقد حرية مناقشة تمك 
البنود أو ما وضع عميو من التزامات أو ما استحق 

 .(13)"لو من حقوق
ذا عدنا إلى العقد اإللكتروني نجده يعرف  وا 

العقد الذي تتالقى فيو عروض السمع والخدمات :"بأنو
بقبول أشخاص في دول أخرى وذلك من خالل 
الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنيا شبكة االنترنت 

 .(14)"بيدف إتمام العقد
فالعقود اإللكترونية تكتسب ىذه الصفة من 

بحيث ينشأ العقد في  اإلبرام،ترونية في الطريقة اإللك
مجمس عقد افتراضي دون الحاجة إلى االلتقاء 

تتم خاللو عممية اإليجاب والقبول  لألطرافالفعمي 
بطريقة كتابية أو بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة 

 .دولية مفتوحة
ففي الحاالت التي يكون فييا عمى المستيمك 

مكانية مناقشتيا قبول الشروط المعروضة عميو دون إ
فإنو يكون بذلك طرفا ضعيفا في ىذه العالقة، فيو 
مضطر لمتعاقد وبحاجة إلى السمعة أو الخدمة 

وىو في ىذا النوع من العقود يقبل . المعروضة عميو
أو يرفض العرض أو اإليجاب الذي يتمقاه عبر 
الشبكات، فيكون قبولو عبارة عن التسميم بالشروط 

خر من دون أن تكون لو التي وضعيا الطرف اآل
 .(15)فرصة أو إمكانية مناقشتيا

فيذا النوع من التعاقد تتوافر فيو الشروط 
 :المطموبة في عقد اإلذعان والتي تتمثل في

أن يتعمق العقد بسمعة أو خدمة تعتبر ضرورية  -
 .لممستيمك

السمعة أو الخدمة  أن يحتكر الموجب تقديم -
احتكارا قانونيا أو فعميا، أو أن تكون المنافسة بشأنيا 

 .محدودة
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أن يصدر اإليجاب إلى الناس كافة بصورة موحدة  -
 .(16)ولمدة غير محددة

واعتبار العقد اإللكتروني من قبيل عقود اإلذعان 
فيو حماية لمطرف الضعيف والذي عادة ما يكون 

تفاوض بشأن شروط المستيمك الذي ال يمكنو ال
 .العقد، وال المعاينة المادية الممموسة لمسمعة

وأمام الجشع الذي تتميز بو الشركات التي تقدم 
عروضا لممستيمين وأمام القوة والنفوذ الذي تتمتع بو 
في بعض الحاالت والوضع االحتكاري الذي 

عمى  -مجبرا–تمارسو، فإن المستيمك يجد نفسو 
شروط الموضوعة مسبقا إبرام العقد والخضوع لم

 .والمفروضة عميو دون مناقشة
وىنا وجب حماية المستيمك باعتبار أن قبولو تم 
في عقد من عقود اإلذعان بيدف التخفيف من 

 .األضرار التي قد تمحق بو
وبالرغم من إنكار الصفة العقدية لمعالقة التي تتم 
عن طريق اإلذعان واعتبارىا مركزا قانونيا 

نو ال يمكن إنكار الصفة العقدية عمى ، فإ(17)منظما
العقد اإللكتروني والذي يتم بين طرفين يكون أحدىما 
أقوى من اآلخر، خاصة من الناحية المالية 
واالقتصادية والوضعية االحتكارية التي يمارسيا 
عمى السمعة أو الخدمة المطموبة من قبل 

 .(18)المستيمكين
إلى التعاقد فالضرورة الماسة التي تدفع المستيمك 

وخضوعو لمشروط التي وضعيا المذعن بصفة 
مسبقة بحيث ال يمكن مناقشتيا ال تنقص من 
الطبيعة التعاقدية ليذه العالقة، وذلك عمى أساس 
حرية المستيمك الكاممة في القبول أو الرفض كما في 

 .العقود العادية
غير أنو يجب التوسع في مفيوم اإلذعان حسب 

من القانون المدني  70 ما نصت عميو المادة
يحصل القبول في :" الجزائري بنصيا عمى ما يمي

عقد اإلذعان بمجرد التسميم لشروط مقررة يضعيا 
، وىذا ما يحصل فعال "الموجب وال يقبل مناقشة فييا

دون حاجة أن تكون السمعة  اإللكترونيةفي العقود 
أو الخدمة من الضرورات بالنسبة لممستيمك، بل 

ريقة إبرام العقد اإللكتروني أن تكون يكفي حسب ط
شروط العقد موضوعة مسبقا ومعدة من قبل الطرف 
بداء  األقوى ال تكون لممستيمك فرصة مناقشتيا وا 

 .(19)الرأي بشأنيا ليعد العقد من قبيل عقود اإلذعان
اعتبار العقد اإللكتروني من قبيل عقود أما 
فيو حماية لممستيمك خاصة من خالل فاإلذعان 

الصالحيات التي منحيا المشرع لمقاضي في حماية 
الطرف الضعيف في عقود اإلذعان والتفسير الذي 
يمحق بالعقد والذي يكون دائما لمصمحة الطرف 

 .(20)المذعن أال وىو المستيمك دائما
سمطة القاضي في مواجهة الشروط التعسفية : أوال

 المدرجة في عقود اإلذعان
ن المدني الجزائري من القانو  110تنص المادة 

وكان قد  اإلذعانإذا تم العقد بطريق " :عمى أنو
تضمن شروطا تعسفية، جاز لمقاضي أن يعدل ىذه 
الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منيا، وذلك 
وفقا لما تقضي بو العدالة ويقع باطال كل اتفاق عمى 

، يتضح من خالل ىذا النص أن "خالف ذلك
المذعن إذا دخل في المستيمك باعتباره الطرف 

عالقة تعاقدية مع طرف أقوى منو ثم تبين لو أن 
العقد يتضمن شرطا تعسفيا أمكنو المجوء إلى القضاء 

 .بيدف حماية حقوقو المقابمة لحقوق الطرف اآلخر
ولمقاضي في ىذا المجال إما تعديل الشروط التي 
يراىا تعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منيا وذلك 

عادىا أي القضاء ببطالنيا مع بقاء عن طريق استب
 .العقد قائما وصحيحا

فالقاضي وبمناسبة تكييف الشروط كونيا تعسفية 
ال يسعى إلى المحافظة عمى استقرار المعامالت 
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دون الحاجة إلى إبطال العقد الذي تضمن شرطا 
تعسفيا من أجل التوصل إلى إيجاد توازن بين 

في ذلك بما مصالح األطراف المتعاقدة، وىو مقيد 
تقضي بو مبادئ العدالة، أي المحافظة عمى حقوق 
األطراف جميعا ومن دون اإلضرار بالطرف القوي 
بحجة مواجية الشروط التي توصل القاضي إلى 

 .(21)اعتبارىا تعسفية
وسمطة القاضي في تقدير الشرط التعسفي 
وتعديمو أو إلغائو سمطة مطمقة، وىي صالحية 

ضي لتعمقيا بالنظام العام، عمى أصيمة يتمتع بيا القا
أساس أنو ال يمكن أن يدرج ضمن العقد شرط 
يقضي بعدم إمكانية عرض النزاع عمى القضاء إذا 

 .تضمن العقد شروطا تعسفية
وبمنح القاضي ىذه الصالحية يكون المشرع قد 
ضمن حماية جدية لممستيمك في العقد الذي يعتبر 

 .(22)من قبيل عقود اإلذعان
 تفسير عقود اإلذعان: ثانيا

يعمد الطرف القوي في العقود مع المستيمكين بما 
يتمتع بو من خبرة وتجربة إلى إدراج الشروط 
التعسفية في العقد بطريقة غير مباشرة من خالل 
البنود وبعبارات غير محددة وغير واضحة لكي ال 
يتمكن المستيمك من استيعاب جميع الشروط فيقدم 

 .عمى إبرام العقد
وألن المستيمك يقدم عمى التعاقد بيذه الطريقة 
تصادفو شروط ال يعرف معناىا يكون ممزما بتنفيذىا 
غير أنو يكون غير قادر عمى ذلك نتيجة طابعيا 
التعسفي، بحيث تؤدي إلى اإلخالل بالتوازن 

 .(23)العقدي
وال يمكن التوصل إلى ىذه الطبيعة إال بتدخل 

سمطة في تفسير القضاء والذي أعطى لو المشرع 
العقد من حيث العبارات المدرجة فيو، وىو بذلك 

من  111يميز بين حالتين، الحالة الواردة في المادة 

القانون المدني وىي حالة غموض عبارات العقد 
إذا :" بحيث تحتمل التأويل، إذ تنص المادة عمى أنو

كانت عبارات العقد واضحة فال يجوز االنحراف 
ميا لمتعرف عمى إرادة عنيا عن طريق تأوي

 .المتعاقدين
أما إذا كان ىناك محل لتأويل العقد، فيجب 
البحث عن النية المشتركة لممتعاقدين دون الوقوف 
عمى المعنى الحرفي لأللفاظ، مع االستشياد في ذلك 
بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة 
وثقة بين المتعاقدين، وفقا لمعرف الجاري في 

 ".معامالتال
من  112أما الحالة الثانية فيي الواردة في المادة 

القانون المدني وىي الخاصة بالتأويل في حالة وجود 
يؤول الشك في :" شك، بحيث تنص عمى ما يمي

 مصمحة المدين
غير أنو ال يكون تأويل العبارات الغامضة في 

 ".عقود اإلذعان ضارا بمصمحة الطرف المذعن
تتم بطريق اإلذعان تتغمب إرادة ففي العقود التي 

الطرف القوي عن طريق إدراج البنود التي تحقق 
مصمحتو عمى إرادة الطرف الضعيف الذي يذعن 
ليا، ومن ثم وجب حماية ىذا األخير عن طريق 
تفسير العقد، بحيث ال يمزم القاضي بالوقوف عند 
المعنى الحرفي لمعبارات بل يتعداىا إلى البحث عن 

مشتركة لممتعاقدين عمى حسب طبيعة اإلرادة ال
المعاممة والثقة التي يجب أن تسود بين المتعاقدين 
والسموكات المتعارف عمييا في التعامل، وبيذا يمكن 
تجنب الشروط التعسفية التي أدرجيا الطرف القوي 
في العقد نتيجة عدم معرفة الطرف الضعيف 

 .(24)بمضمونيا
لمذعن إلى وقد ذىب المشرع في حماية الطرف ا

أبعد من ذلك، بحيث وفي حالة التأويل فإنو يكون 
لمصمحة الطرف المذعن إذا كان مدينا وىذا أمر 
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بدييي كما يفسر لمصمحة الطرف الضعيف حتى لو 
كان دائنا، وىذا عمى أساس أن إدراج الطرف القوي 
لعبارة غامضة في العقد قرينة عمى سوء نيتو ومن ثم 

 .(25)اعتبار الشرط تعسفيا
العقد اإللكتروني مجال لتطبيق :المحور الثالث

 الشروط التعسفية
أدى تكييف العقد اإللكتروني كعقد إذعان إلى 
حماية المستيمك، غير أن ىذا التكييف لم يكن ولم 
يعد كافيا من أجل إرساء الحماية الكاممة لممستيمك 
في ظل االنتشار الواسع لمعقود اإللكترونية، وفي 

ئ جديدة وآليات حديثة في مجال ظل ظيور مباد
 .حماية المستيمك

إذ يالحظ وجود قصور في مواجية الشروط التي 
يضعيا الطرف القوي في العقود مع المستيمكين 
باعتباره عقد إذعان، وذلك عمى أساس عدم إمكانية 
توافر شروط تطبيقو في جميع العقود، خاصة 
بالنسبة لمعنصر الذي يشترط أن يكون الطرف 

وجب في حالة احتكار قانوني أو فعمي لمسمعة أو الم
ولتجنب ىذا . الخدمة المعروضة عمى الجميور

القصور فإنو يمكن حماية المستيمك بشكل أوسع عن 
طريق اعتبار البنود الواردة في العقد مع المستيمك 

 .(26)شروطا تعسفية
ومعنى ذلك يمكن عدم االعتماد عمى اعتبار 

ذعان، وىذا لكي تتم حماية العقد اإللكتروني عقد إ
المستيمك بشكل أوسع خاصة في العقود اإللكترونية 
المبرمة عن بعد والتي تجمع بين طرفين ال يجمعيما 

 .مكان واحد
فبالرجوع إلى الخصائص التي تميز عقود 
اإلذعان يمكن التوصل إلى عدم تطابق ىذا المفيوم 
مع جميع الطرق التي يتم بموجبيا إبرام العقد 

لكتروني، خاصة وأنو العقد الذي يقوم عمى اإل
االفتراض، مشتمال بذلك عمى مجمس عقد افتراضي 

يكون محال لفرض مجموعة من الشروط التعسفية 
من طرف الموجب الميني المتخصص عمى 
المستيمك الضعيف، والذي ال يمكن بأي حال من 
األحوال التأكد من ىوية الطرف اآلخر فيبرم العقد 

و الماسة لمسمعة دون إمكانية مناقشة نتيجة حاجت
بنود العقد الموضوعة بطريقة تتحقق معيا مصمحة 

 .الميني عمى حساب المستيمك
قد إذعان وعميو فإن العقد اإللكتروني ال يعتبر ع

نو عقد يتضمن شروطا قد ال إبالمفيوم التقميدي، بل 
تكون في مصمحة المستيمك عمى حسب الطريقة 

يكون فيو المستيمك الطرف التي أبرم بيا، إذ 
الضعيف من الناحية االقتصادية ومن الناحية 
التقنية، تدفعو حاجتو إلشباع رغباتو إلى قبول شروط 

 .العقد والتوقيع عميو باستعمال الوسائل اإللكترونية
وعميو فإن العقد اإللكتروني يتميز بخصائص 
متميزة، تؤدي كل منيا إلى إمكانية فرض شروط 

المستيمك، وىذه الخصائص تتمثل فيما  تعسفية عمى
 :يمي
 غياب العالقة المباشرة بين أطراف العقد: أوال

ما يميز العقد اإللكتروني أنو يتم من غير أن 
اتصال مادي مباشر بين الطرفين،  ىناك يكون

بحيث يجب التمييز بين مكان التواجد المكاني 
 .والتواجد الزماني بين أطراف العقد

اقد وفقا لمطرق التقميدية يتم بطريقة فإذا كان التع
مادية بين األطراف عن طريق االلتقاء والتواجد 
الحقيقي أو المادي وتبادل اإلرادة بصفة مباشرة 
وفورية، بحيث يتم االتصال بين اإلرادتين بصفة 
حقيقية، فإن التعاقد اإللكتروني يختمف عن ذلك، 

ين بحيث يتم التعاقد في مجمس العقد االفتراضي أ
يجمع بين المتعاقدين وقت واحد لكن في أماكن 
مختمفة، فالتواجد غير حقيقي مما يثير إشكالية جدية 
اإلرادة المقابمة ومدى توافر الشروط القانونية الالزمة 
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لترتيب اآلثار المرجوة من العقد، ومدى التزام الطرف 
 .بتنفيذ ما تم االتفاق عميو

 وجود الوسيط اإللكتروني: ثانيا
ميز العقد اإللكتروني بغياب ما يعرف بمجمس يت

العقد بمفيومو المادي، فمجمس العقد حقيقة ليس 
موجودا، غير أن ىذا النوع من التجارة عن بعد 
ونظرا إلمكانية اجتماع المتعاقدين من حيث الزمان 
واختالفيما من حيث المكان فإنو أمكن القول بوجود 

الة التي ال مجمس عقد ولكنو افتراضي، أما في الح
يجمع بين الطرفين ال مكان واحد وال زمان واحد كما 
في حالة إصدار ونشر اإليجاب الذي يتصل بإرادة 
من وجو لو بعد مدة في أي مكان في العالم فإن 
فكرة مجمس العقد تنعدم تماما، ومن ىذه الناحية فإن 
إبرام العقد اإللكتروني يختمف تماما عن العقد 

 .بمفيومو التقميدي
ومؤدى ىذا االختالف ىو الطريقة المتبعة في 
إبرام العقد اإللكتروني ومدى إمكانية االتصال الفوري 
غير المباشر بين أطراف العقد والتفاوض بشأن بنود 
العقد، أم أن من وجو إليو اإليجاب يتصل بإرادة 
الطرف األول وال تكون لو إمكانية التفاوض بحيث 

لشروط التي وضعيا يجد نفسو مرغما عمى قبول ا
الموجب أال وىو الميني بإرادتو المنفردة، مما يجعل 

 .ىذا العقد من قبيل عقود اإلذعان
وبالرغم من النقاش الذي تم حول وجود أو عدم 
وجود مجمس العقد في إبرام العقود عن طريق 
الوسائط اإللكترونية بين مؤيد ومنكر، فإنو ونظرا 

رق التي يتم بموجبيا لالختالفات الجوىرية وتنوع الط
إبرام العقد اإللكتروني وجب الرجوع إلى كل حالة 

 .(27)عمى حدة من أجل تحديد ذلك
وما دام العقد يتم عن طريق اتصال القبول 
باإليجاب وتطابقيما سواء بصفة فورية أو بعد مدة 
من الزمن فإنو ال يمكن إنكار وجود مجمس العقد 

اإللكترونية بطابعو مطمقا، والذي يتميز في العقود 
االفتراضي أي بما يتالءم مع طبيعة العقد المراد 

 .إبرامو
 السرعة في التعامل: ثالثا

إذا كان القانون التجاري يقوم عمى أساس السرعة 
في التعامل فإن العقد اإللكتروني ىو أصدق صورة 
والطريقة األكثر تجسيدا ليذا المبدأ، وذلك عن طريق 

اإللكترونية بوسائل االتصال المتطورة إبرام العقود 
سواء عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق 

ة االنترنت أو عن طريق كاالتصال المباشر عبر شب
 .االتصال السمعي البصري المباشر

والتعاقد بيذه الطريقة يوفر الجيد والوقت 
والمصاريف عمى أطراف العقد، بحيث يتم اإلعالن 

العقد وتقديم العروض عمى  عن الرغبة في إبرام
شبكة االنترنت، ثم التفاوض بشأن العقد ثم إبرامو ثم 
الوفاء بالطرق اإللكترونية كبطاقات الدفع وبطاقات 

 .التحويل اإللكتروني
وتتم كل ىذه العمميات المركبة والمتسمسمة 
والخاصة بالعقد اإللكتروني من دون الحاجة إلى 

مس عقد التقاء المتعاقدين ماديا في مج
 .(28)...حقيقي
 

 :ةــالخاتم
يتضح مما سبق أىمية ودور العقد اإللكتروني 
في تجسيد التصرفات المتعمقة بتبادل السمع 
 والخدمات، وتميزه عن طرق إبرام العقود األخرى
باستعمال الوسائل اإللكترونية والتكنولوجية المتطورة 

 .لكي يتالءم مع تحقيق الغرض من إبراميا
وما التطور الذي عرفو ىذا النمط من أنماط إبرام 
العقود، والتكييفات المختمفة التي اقترحت بشأنو من 
أجل تحديد طبيعتو القانونية إال دليل عمى أىميتو، 
وانتقالو من المفيوم التقميدي باعتباره عقدا من عقود 
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اإلذعان إلى المفيوم الحديث باعتباره عقدا مستقال 
ميزا عن غيره من العقود بخصائص ال قائما بذاتو مت

توجد في العقود األخرى، كوجود الوسيط اإللكتروني 
وغياب العالقة المباشرة بين األطراف المتعاقدة 
وقيامو عمى أساس مجمس عقد افتراضي، جعل منو 
مجاال لتطبيق الشروط التعسفية من طرف المينيين 

رية أصحاب الخبرة والدراية في مجال العالقات التجا
في مواجية المستيمك صاحب الحاجة إلى السمع 

 .والخدمات المعروضة عميو عبر الشبكات

وبناء عمى ىذا التكييف والطبيعة القانونية التي 
يكتسبيا العقد اإللكتروني، وفي ظل انتشار مفيوم 
التجارة اإللكترونية يبقى التساؤل مطروحا حول 

ك في الطرق التي يمكن من خالليا حماية المستيم
 .ىذا النوع من العالقات التعاقدية؟
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 دور البرلمان الجزائري في تحقيق التنمية السياسية
 (2)مبروك ساحمي و  (1) يوسف بن يزة. د

 قسم العموم السياسية

 (2) أم البواقي -جامعة العربي بن مييدي -(1) باتنة -جامعة الحاج لخضر
 

 
 ممخص

الاػػ زاسا ػػ ذازمػػذ ز(زالئلم ػػمزسالئمل ػػم)س ػػ زإطػػارزالة س ػػمزز-مػػتزازا ػػدزاامامػػاـز درا ػػمزدسرزالمؤ  ػػمزالااػػر ئ مز ػػ زال زا ػػرز
المؤ  ػػمز ػػ زالػػدظـزالد م راط ػػمزمػػفز ػػتؿزاؤدسارزالاػػ زاؤد ذػػاز ايػػمز ػػ زالم ػػاؿزال  ا ػػ طزس ػػ زظػػؿزالاةػػسؿزالػػد م راط ز
سزالذيزعر اهزال زا رزسمازرا ؽزذلؾزمفزاغ  راتز ذر مز  زأ لسبزالممار مزال  ا  مزسآل ااذاز ئدزإقرارزالائدد مزسالاس هزدةػ

أيػػ يز دظػػرزإلػػلزال رلمػػافزسساعػػؿزأ ا ػػ ز ػػ زاة  ػػؽزالادم ػػمزال  ا ػػ مطزإازأدػػهز سا ػػهزز-المز ػػدزمػػفزالممار ػػمزالد م راط ػػمز
ز.ع  اتزعد دةزاةدزمفزدسر 

 
 .البرلمان، التنمية السياسية، صنع القرار، اإلصالح السياسي: تيحامفالكممات ال
 

Résumé   

Le parlement algérien est considéré comme étant l’acteur majeur du développement  

politique, en particulier avec l’intérêt croissant que connaissent les études portant sur le rôle 

de l’institution législative en Algérie. Cet intérêt est apparu en réponse aux intérêts tant 

théoriques qu’empiriques portés sur l’institution législative des jeunes démocraties. Dans le 

contexte algérien, la transition démocratique accompagnée des changements radicaux des 

modèles politiques après l’adoption du pluralisme et l’accroissement de la pratique 

démocratique, ont conduit à cet intérêt grandissant –toutefois le parlement continu à 

rencontrer de nombreuses difficultés, qui limitent ses fonctions.    

 
Mots clés: Parlement, réformes  politiques, développement politique, prise de décision. 
 

 
 
Abstract 

Parliament has been considered as a major player in achieving political development, 

particularly with the growing interest in studying the role of legislative institution in Algeria. 

Such interest has come in response to the theoretical as well as empirical interest in 

legislative institution within democracies. In the case of Algeria, democratic transition 

accompanied by radical changes in political practice patterns that took place after the 

adoption of political pluralism and the growing trends towards more democratic practices 

have provided more impetus to this interest. However, parliament’s role still undergoes many 

multiple difficulties which make it more or less functionally limited. 

 
Keywords: Algerian parliament, political development, decision making, political reforms. 
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 :مقدمة

سػػػػػاد م ز المؤ  ػػػػػمزال رلماد ػػػػػمز ئػػػػػدزاامامػػػػػاـزاؤ
زالادم ػػػػػػمز سسظا سذػػػػػػازرا ػػػػػػدازمذمػػػػػػاز ػػػػػػ زا س ػػػػػػمزمسذػػػػػػـس
زال  ا ػػػ مزساةػػػد ثزمؤ  ػػػاتزيػػػدتزال ػػػرارطزساس ػػػ ت

طزسعػػدـزارس زمػػاز ػػ زقاعػػدةزالماػػارسمطزساراػػ دزال ػػلطم
مفزاأفزس ػسدزادم ػمز  ا ػ مز ئالػمزأفزسزم  مزساةدةطز
ةزالمؤ  ػػػاتزال  ا ػػػ مطزؤدذػػػازاذ ػػػ زسسػػػا از ػػػدزمػػػفز

ائز ػززقػ ـززا ػامـز ػ زلماارسمزائ  مزداطمزس الاال 
ز.الد م راط مزسالماارسم

 ػػ زال ػػدساتزاؤ  ػػرةزادا ػػاداتز ػػرزتز ػػ زال زا ػػرز
س  ػرةزللمؤ  ػػمزال رلماد ػػمطزم ػتزم سلاذػػازسأع ػػا ماز

زاذػػػػازالااػػػػر ئ ملسظ سأدا ذػػػػازادا ػػػػا ذـزسطر  ػػػػمززسآل ػػػػم
سمػػازسادػػتزط  ئػػمزالاةالسػػاتزالةز  ػػمزسسػػذازطزسالرقا  ػػم

مزسال ار  ػػػػمزمسقػػػػؼزالمؤ  ػػػػمزمػػػػفزالرمادػػػػاتزالدا ل ػػػػ
مةػػؿزاسس ػػؾزسارس ػػبزمػػفزق ػػػؿززالاػػ زاسا ذذػػازالدسلػػم

سس ػػػا ؿززمػػػفزأسػػػاد م  فزالمذامػػػ فز الة ػػػاةزال رلماد ػػػم
ز.ززاإلعتـ

اأ   ػػػازعلػػػلزماا ػػػدـزادطلػػػؽزالدرا ػػػمزمػػػفزا ػػػاؤؿز
يضااا مع باااو ماااا ىاااو الااادور الااا ي :ز ػػػسمريز ةػػػسا 

 البرلمان الجزائري في تحقيق التنمية السياسية؟

 مسار يتوقف:زساةاسؿزا ا ارزالسر  مزالاال م
دور التنمية السياسية في الجزائر عمى مدى تفعيل 

 .في تحقيقيا المؤسسة التشريعية

اامثػػؿزأمم ػػمزالدرا ػػمز ػػ زإ ػػػرازز: أىميااة الدراسااة -
لادم ػػمزدسرزمؤ  ػػمزال رلمػػافزساأث رمػػاز ػػ زعمل ػػاتزا

ال  ا ػػ مز ػػ زال زا ػػرزمػػفز ػػتؿزالسظػػا ؼزالم السػػمز
 .الا زاؤد ذا

ا ػػػػا دـزال اةثػػػػافزالمػػػػػدذ ز :ماااانيد الدراسااااة -
السيػس زالاةل لػ زللسقػسؼزعلػلز ػسمرزالػدسرزالمدػسطز
 المؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمز ػػػػ زالد ػػػػاسرزال زا ػػػػريطزسسػػػػذاز

ز ػػهز ئل ػػاز  مػػاز ائلػػؽز ػػد تزم ػػاع ز الػػدسرزالػػذيزا ػػـس
سارق ػػمزالسئػػؿزال  ا ػػ ز ػػ زالػػ تدطززالادم ػػمزال  ا ػػ م

سمػػازاعامػػدازعلػػلز ئػػضزا د ػػاتزالمػػدذ زاإلةيػػا  ز
لا  ػػافزالد ػػبزالم س ػػمزالاػػ زا رمػػازال ػػسا طزال ادسد ػػمز
لاػػػغؿزمدايػػػػبزالمؤ  ػػػػمزالااػػػػر ئ مطز ػػػػ زةػػػػ فزاػػػػـز
اسظ ػػؼزالمػػدذ زالم ػػارفزلاةل ػػؿزالاغ ػػرزالةايػػؿز ػػ ز
م ػػامممزال رلمػػافز ػػ زاة  ػػؽزالادم ػػمزال  ا ػػ مزع ػػرز

 .زمراةؿزاطسر زالم السمزمدذزاا ا تؿ

سمػػػػازاػػػػـزاسظ ػػػػؼزالم اػػػػر  فزالمؤ  ػػػػ زسال ػػػػادسد ز
ز.لمئال مزال سادبزالمؤ   مزسال ادسد مزلذذازالمس سع

 سػؿز سادػبزمػفزأ ػؿزاإلةاطػمزز:ىيكل الدراسة -
ز:مذازالمس سعزاـزا   ـزالدرا مزعللزالدةسزالاال 

اإل ااااااار المفاااااااىيمي لمبرلمااااااان والتنميااااااة : أوال -
 لسياسيةا

العوامااااال المااااااؤثرة فاااااي أدا  البرلمااااااان : ثانياااااا -
 الجزائري

مااادى مسااااىمة البرلماااان الجزائاااري فاااي : ثالثاااا -
 التنمية السياسية

 .ونتائد خاتمة -

ز :اإل ار المفاىيمي لمبرلمان والتنمية السياسية: أوال

ااسػػػاستزائر سػػػاتزز:مفياااوم المؤسساااة البرلمانياااة -1
طزسالم ار ػػػاتزال رلمػػػافزس  ػػػازل سادػػػبزامامػػػاـزال ػػػاةث ف

الاػػ ز  ػػا دمسدذازلدرا ػػمزمؤ  ػػمزال رلمػػافطز ػػالمسسرز
علػػػلز ػػػ  ؿزالمثػػػاؿز، (Polsby)بوليسااابي ال  ا ػػ ز

سرأىزا ػػا دـزالم اػػربزالػػسظ س ز ػػ زائر سػػهزلل رلمػػافز
مزم اػارةزمػفزق ػؿزمػساطد زالدسلػمطزع ارةزعفزم  "زأده

ز ػػػػ زاؤ ػػػػاسز سظ سػػػػمز ػػػػفزال ػػػػساد فزسمداقاػػػػمز ا ػػػػـس
ؽزقساعػػدز رلماد ػػمطزس ػػاـزالايػػس تزال  ػػا ازالئامػػمزس ػػ

ز.(1)ز"عل ذازللائ  رزعفزاؤغل  م
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  ػرىز ػأفزال رلمػافزمػسزأةػدززعمي الدين ىاللأماز
 ػػػػػرسعزال ػػػػػلطمزال  ا ػػػػػ مزالاػػػػػ زا ئدػػػػػلزأ ا ػػػػػاز  ػػػػػفز
الاار ئاتزسمداقامزال  ا ازالئامػمطزساػأط رزاليػراعز

سقػػػػدز اسػػػػسفزال رلمػػػػافزمػػػػفز.زال  ا ػػػػ ز ػػػػ زالم امػػػػت
لميػاليزالم السػمزؤ ػرادزالم امػتزؿزام لسزساةدز مث ػ

س  ازلرغ اتزالدا   فطزأسزمفزم ل ػ فزأةػدمماز مثػؿز
مػػساطد زالدسلػػمزامثػػ تزسػػامتطز ػػ زةػػ فز مثػػؿزا  ػػرز
السةػػدةزال سم ػػمزللدسلػػمزسم لػػسزالاػػ سخزاؤمر سػػ طزأسز
 مثػػػػؿز ئػػػػضزالميػػػػاليزال ايػػػػمزسم لػػػػسزاللػػػػسرداتز

الػػذيز  ػػتز ػػمفززاؤمػػمزال زا ػػريال ر طػػاد زسم لػػسز
ز.(2)ذازال  اؽم

 ػػػػػػرسعزأةػػػػػػدزسئا ػػػػػػرزال رلمػػػػػػافزازسمدػػػػػػاؾزائػػػػػػار ؼ
 ػػػاـزا ا ػػػػارزأع ػػػػا هزال ػػػلطاتزالئامػػػػمز ػػػ زالدسلػػػػمطز

 طرؽزم السمزمثػؿزاادا ػابزالم ااػرزسغ ػرزالم ااػرز
سالائ ػػ فزسالسراثػػمطزس  ػػامـز ػػ زيػػدتزال  ا ػػمزالئامػػمز
 ػػ زالدسلػػمزمػػفز ػػتؿزسظا سػػهزالمائػػددةزالاػػ زاا ػػمفز

قا ػػمزسمداقاػػمزال  ا ػػاتزالئامػػمزالامث ػػؿزسالااػػر تزسالرز
ساأط رزاليراعاتزدا ؿزالم امتزسغ رماطزس ػاـزذلػؾز
س ؽزم مسعمزمفزال ساعػدزالد ػاسر مزسمػاز د ثػؽزعدذػاز

ز.(3)مفزاار ئاتزسأدظمم

اام ززسؿزمؤ  ػمزااػر ئ مز ئػددزمػفزال يػا صز
السرع ػػػػمزالاػػػػ زاادا ػػػػبزمػػػػتزةا ػػػػاتزسظػػػػرسؼزال لػػػػدز

زا ػػػػػرز  مػػػػػارسزال  ا ػػػػػ مزساا اماع ػػػػػمطزأمػػػػػاز ػػػػػ زال 
ال ػػلطمزالااػػر ئ مز رلمػػافز اسػػسفزمػػفزغػػر ا فطزسممػػاز
الم لػسزالاػئ  زالػػسطد زسم لػسزاؤمػػمطزلذمػازسامػػؿز

زز.(4)ال  ادةز  زإعدادزال ادسفزسالايس تزعل ه

ل ػػػدزمػػػرتزالة ػػػاةزال رلماد ػػػمز ػػػ زال زا ػػػرز مراةػػػؿز
عػػدةزاػػـز ػػ ز ئ ػػذازسقػػؼزالئمػػؿزال رلمػػاد طزمػػازأدىز

سمػػذ زلااػػر ئ مزسالرقا  ػػمطزإلػػلزإ ػػئاؼزدسرزال ػػلطمزا
ز:(5)المراةؿزم 

مدػػػػػذزإداػػػػػا زالم لػػػػػسزز ػػػػػدأت:زالمرحماااااة ا ولاااااى -
ز12إلػػػػػلزغا ػػػػػمزز9961 ػػػػػ ام رزز99الاأ   ػػػػػ ز ػػػػػ ز

ز.9964  ام ر

مػػػػفزادا ػػػػابزالم لػػػػسزز ػػػػدأتز:المرحمااااة الثانيااااة -
ز12 ػػػػػػػػػػػػػػػ زز9963الػػػػػػػػػػػػػػسطد ز مس ػػػػػػػػػػػػػػبزد ػػػػػػػػػػػػػػاسر

إلػػػلزغا ػػػمزةلػػػهز طر  ػػػمزم ااػػػرةز ئػػػدزز9964 ػػػ ام ر
ز.9965ف ساز99إد تبز

 ئػػػسدةزالة ػػػاةزالد ػػػاسر مز ػػػدأتز :المرحماااة الثالثاااةز-
طزة ػػػػػػثزادا ػػػػػػبزالم لػػػػػػسز9976 مس ػػػػػػبزد ػػػػػػاسر

طزسعػػػػػرؼز9977  سػػػػػريزز15الاػػػػػئ  زالػػػػػسطد ز ػػػػػ ز
ثػػػتثز اػػػػراتزااػػػر ئ مزإلػػػػلزغا ػػػمزةلػػػػهزمػػػفزطػػػػرؼز
ر ػػػػ سزال مذسر ػػػػمزالاػػػػاذل ز ػػػػفز د ػػػػدزز ػػػػ ز ػػػػادس ز

دا ا ػػػػاتز ئػػػػدزإلغػػػػا زداػػػػا  زالػػػػدسرزاؤسؿزلتز9991
ز. مزس دا مزاؤزممزال  ا  مز  زال تدالاار ئ

 دأتز ئدزالائػد ؿزالد ػاسريز ػ ز: المرحمة الرابعة -
طزة ػػثزاػػـزادا ػػابزالغر ػػمزاؤسلػػلز9996دػػس م رز18
 ػػ زال رلمػػافزال د ػػدز ػػ ز(زالم لػػسزالاػػئ  زالػػسطد )

(زم لػػػسزاؤمػػػم)ثػػػـزالغر ػػػمزالثاد ػػػمزز9997 ػػػسافز25
ز.9998 ادس زز8  

ال ػػسؿز أدذػػازلػػـزااػػذدززسا  ػػ ـزلذػػذ زالمراةػػؿز مسػػف
أ ػػػػػمزمظػػػػػامرزللا ػػػػػدـز ػػػػػ زا ال ػػػػػدزالة ػػػػػاةزال رلماد ػػػػػمطز
س ايػمز  مػاز ائلػؽز الػػدسرزالااػر ئ زسالرقػا  طزسمػػذاز

ز.مازأدىزإللزإ ئاؼزدسرزال رلمافز  زالادم م

لػػػـزاظذػػػرزالادم ػػػمز:زمفياااوم التنمياااة السياساااية  -2
زز-ال  ا  مز زعلم زسم ةثزدرا  ز ػ زعلمػ   سمسذـس

 امػػاعطزإلػػلزالس ػػسدطزسلػػـزاةػػظز  مامػػاـزال  ا ػػمزساا
فزز-ال ػػػػاةث فز إاز ػػػػ ز ػػػػا د اتزال ػػػػرفزالما ػػػػػ طزسا 

زسلػػلز ئػػدزالةػػربزالئالم ػػمزالثاد ػػم ػػدأتزإرمايػػااذازاؤ
سأسا ػػؿزال م ػػ د اتز س ػػػؿزاا ػػاعزالدرا ػػاتزال ةث ػػػمز
لااػػمؿزدسؿزالئػػالـزالثالػػػثطزة ػػثزاطػػسرتزمدذ  ػػػاتز
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زال  ا ػمزساا ا مػاعز س ػؿزالدرا مزسال ةثز  زعلم  
ز الثػػػػػػػػسرةزال ػػػػػػػػلسس مزالاػػػػػػػػ زا ااةػػػػػػػػتزم ػػػػػػػػاؿزالئلػػػػػػػػـس

زال  ا  مز س هز اص ز.اا اماع مزعاممزسالئلـس

ز-إفز ػػػدا اتزاامامػػػاـز الادم ػػػمزال  ا ػػػ مزسادػػػتز
سمازمسزالةاؿز الد  مزلل دا اتزاؤسللزل   مزالادم ػمز

 ػػػػػػالمسازاةزمػػػػػػتزاس ػػػػػػهزال ذػػػػػػسدزلمةاسلػػػػػػمزمئال ػػػػػػمزز–
 ػػػ ز ايػػػمطز ػػػسا زماػػػستتزالا لػػػؼزسالا لػػػؼزال  ا
قػػػػدمتز"  ػػػػدز.زم ر  ػػػػ علػػػػلزالم ػػػػاسىزالدظػػػػريزأسزاإل

دظر ػػػاتزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزمسػػػام ـزعػػػدةزللائ  ػػػرزعػػػفز
ة   ػػػػػػػمزظػػػػػػػامرةزالادم ػػػػػػػمزالاػػػػػػػ زامثػػػػػػػؿزمةػػػػػػػسرزمػػػػػػػذ ز
الدظر ػػاتطزة ػػثز ػػرزتزالئد ػػدزمػػفزالمسػػام ـزللائ  ػػرز

طزمالادم ػػػػػػػ:ز"عػػػػػػػفزدسػػػػػػػسزالة   ػػػػػػػمزأسزالظػػػػػػػامرةزمثػػػػػػػؿ
ز.(6)"إلخ...زاغ رالاةد ثطزالاطسرطزالا دـطزال

ز ادا ؿزإللزةػد زس  ػرزز سلذلؾزاز زاؿزمذازالمسذـس
متزطا سمزمفزالمسام ـزالا زا ارفز ػهزأسزاااػا هزمئػهز
ممػػاززادزمػػفزعػػدـزقػػدرةزال ػػاةث فزعلػػلزإ  ػػادزائر ػػؼز

ز:مدذازا را مسةدزسمت ـطزسمتزذلؾزقدمسازعددازمفز

أفزالادم مزال  ا  مزامثؿززAlmondألموند  رىز
الدظػػػػػػػاـزال  ا ػػػػػػػ زللاغ ػػػػػػػراتز ػػػػػػػ زال   ػػػػػػػمززا ػػػػػػػا ا م

الم امئ ػمزسالدسل ػمطزس الػذاتزا ػا ا اهزلاةػد اتز دػػا ز
ةػػػػددزسقػػػػدز.زالدسلػػػػمزس دػػػػا زاؤمػػػػمزسالماػػػػارسمزسالاسز ػػػػت
زالادم مزال  ا ػ مز ػ زإطػار زدظر اػهزعػفزألمسددزمسذـس

فزمئػػػػػا  رزالادم ػػػػػمزسة ػػػػػ هز ػػػػػ ز.الاةػػػػػد ثزال  ا ػػػػػ 
سا ػا تل مزالػدظـزال  ا  مزاا  دز  زالامػا ززال د ػسيز

سا ػهز اػسؿز السرع مزسعلماد مزالث ا ػمطزس ذػذاز سػسفزقػد
م اارزالماسلمزالا زاغلتزغ ر زمػفزعلمػا زال  ا ػمز

ز.(7)سم زماسلمزاةد دزمام مزالادم مزال  ا  م

مػػػػػفززOrganskiزأورغانساااااكيسائا ػػػػػرزدرا ػػػػػمز
زةػسؿزالادم ػمز أسمؿزالدرا اتزالا زظذػرتزةاػلزال ػـس

ز ػػادةزالسسػا ةزالةسسم ػػمز"زة ػ هزال  ا ػ مززالاػ زائدػػ 

 ػػػػػ زا ػػػػػػا داـزالمػػػػػساردزاإلد ػػػػػػاد مزسالماد ػػػػػمزالتزمػػػػػػمز
 ذػػػ زم ػػػػردز ادػػػػبزمػػػػفز.ز(8)"لاة  ػػػؽزأمػػػػداؼزقسم ػػػػم

ز. سادبزالادم مزالم امئ م

ثػػػػػػتثززHuntingtonىنتنجتااااااون سل ػػػػػدزةػػػػػػددز
ارا دزال ػلطمطز:ز  م سماتزللادم مزال  ا  مطزاامثؿز

مطزالماػػػػػارسمزامػػػػػا ززالمؤ  ػػػػػاتزسالسظػػػػػا ؼزال  ا ػػػػػ 
 ذػػػسز ػػػرىزأفزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزاذػػػدؼزز.(9)ال  ا ػػػ مز

لت ا رارزال  ا  طزسمذازاز اأالزإاز م اعسمزعددز
المدظمػػػاتزال  ا ػػػ مطزسقػػػدزرسػػػززاإل ػػػرا اتزسزسدسع ػػػمز

لئتقػػػمزأ ا ػػػازعلػػػلزأفزالاغ ػػػرزال  ا ػػػ زمػػػسزداػػػاجزل
  ػػػػػمزال  ا ػػػػػ مطزسمػػػػػ زال  ػػػػػدةز ػػػػػ فزالماػػػػػارسمزسالمؤز

ز.يزا ا رارزالدظاـزال  ا  الئتقمزالا زاؤد

 ػػ زدرا ػػاهززعبااد الحماايم الزياااتمػػفز ذاػػهزةػػاسؿز
المام ػػزةزةػػسؿزالادم ػػػمزال  ا ػػ مزا ػػػد ـزائر ػػؼزسامػػػؿز

زعللزالدةسزالاال  التنمية السياسية عممية ":زللمسذـس
سوساايوتاريخية متعااددة ا بعاااد والزوايااا، تسااتيدف 
ت ااوير واساااتحداث نياااام سياسااي عصاااري، يساااتمد 

فكريااااة ومرجعيتااااو العقائديااااة ماااان نسااااق أصااااولو ال
أياااااديولوجي تقااااادمي مالئااااام تتساااااق مقوالتاااااو ماااااع 
مقتضااايات البنياااة االجتماعياااة والمحاااددات الثقافياااة 

 .(92)"لممجتمع

زالادم ػمزز  طرحزمذازالائر ؼزايسرازاامتزلمسذػـس
ال  ا ػػػ مطزس  لػػػـزإلػػػلزةػػػدز ئ ػػػدز سا ػػػمزال سادػػػبزالاػػػ ز

علػػلزعػػػدةززا ػػمداذازالائػػار ؼزال ػػا  مطزسمػػاز دطػػسي
م ػػػػامممزدظر ػػػػمزسا ػػػػةمززدئا رمػػػػاأ سػػػػارز مسػػػػفزأفز

المئػػػػػالـز ػػػػ ز ذػػػػسدزإ  ػػػػادزائر ػػػػؼزماسامػػػػؿزللادم ػػػػمز
ز.زال  ا  م

ز:العوامل المؤثرة في أدا  البرلمان الجزائري: ثانيا

أث رتزم مسعمزمفزالئسامػؿز ػ زدسرزالمؤ  ػمزل دز
الااػػػػػػر ئ مزال زا ر ػػػػػػمزسةالػػػػػػتزدسفزق امذػػػػػػاز المذػػػػػػاـز
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 زدعػػػػـزعمل ػػػػمزالاةػػػػسؿزالػػػػد م راط زالمدسطػػػػمز ذػػػػاز ػػػػ
ز:طزسمفزمذ زالئسامؿاسار   ذ

التنفي ياااااة  السااااام تين بيعاااااة العالقاااااة باااااين  -1
 ػػػ فزال ػػػلطا فزائا ػػػرزالئتقػػػمزالملا  ػػمز: والتشااريعية

رتز ػػ زمػػفزأمػػـزالئسامػػؿزالاػػ زأث ػػالادس ذ ػػمزسالااػػر ئ مز
ز ػػػػلطمال ػػػػاةساذزأدا زمػػػػذ زاؤ  ػػػػرةطزس  ئػػػػزىزذلػػػػؾزا

ال ػػلطمزالاػػرع مز:زفزمػاما فزممػػام ػػزا علػػلزالادس ذ ػمز
سال ذػػػػػرطز سلمػػػػػازسػػػػػافزالدظػػػػػاـزال  ا ػػػػػ ز ئ ػػػػػدازعػػػػػفز

إزدادتزال  ػػػسدزسا ػػػاعؼزال ذػػػرزعلػػػلززسلمػػػازالاػػػرع م
ال لطمزالاار ئ مطزسسلمازداأزالدظاـزال  ا  ز طر  مز
اػػػػػػػػرع مزقل ػػػػػػػػتزال  ػػػػػػػػسدزالمسرس ػػػػػػػػمزعلػػػػػػػػلزال ػػػػػػػػلطمز

ز.(99)"الاار ئ م

 تزإفزسػػػػسفزالدظػػػػاـزال  ا ػػػػ زال زا ػػػػريزأسثػػػػرزمػػػػ
رز ػػػػػػل ازعلػػػػػػلز ئال ػػػػػػمزللدظػػػػػػاـزالر ا ػػػػػػ زالمسػػػػػػرطزأث ػػػػػػ

المؤ  مزالاار ئ مطز مفز  فزأمـزالئسامؿزالا زاػدعـز
زال ػػػػػػػػلطمالادس ذ ػػػػػػػػمز ػػػػػػػػ زمسا ذػػػػػػػػمززال ػػػػػػػػلطممرسػػػػػػػػزز

الااػػػػػػر ئ مطزالػػػػػػؾزاليػػػػػػتة اتزالد ػػػػػػاسر مزالسا ػػػػػػئمز
الدطاؽزالم سلمزلر  سزال مذسر مزسالا زا ئلهزمرسػزز

ز.(91)ث ؿزالدظاـزال  ا  

طز ػ فزر ػ سزالمئػد ؿز1228ؤةسػاـزد ػاسرز ط  از
ال مذسر ػػػػػمز اػػػػػسللز ػػػػػ زالظػػػػػرسؼزالئاد ػػػػػمزم ػػػػػؤسل مز
الػػػد اعزالػػػسطد زسا ر ػػػرزال  ا ػػػمزال ار  ػػػمزساس  ذذػػػاز
سر ا مزم لسزالسزرا زسالل س زإلػلزاا ػاساا زالاػئ  ز

 اػارؾز ػ زذلػؾزمػتز)قاراحزائػد ؿزالد ػاسراسالم ادرةز ػ
 ػػتزالد ػػاسرزطزسقػػدزسز(ثتثػػمزأر ػػاعزأع ػػا زال رلمػػاف

ق ػػسدازأس ػػػرزعلػػلزأيزطلػػػبزمػػفزمػػػذازالدػػسعز ا ػػػدـز ػػػهز
أع ػػا زال رلمػػافزم اردػػمز ػػالر  سطزسمػػفزذلػػؾزإلزام ػػمز
إ امػػػػاعزالغػػػػر ا فزمئػػػػازساة  ػػػػؽزد ػػػػ مزثتثػػػػمزأر ػػػػاعز

ز(.مفزالد اسر977المادةز)الدسابز

إفزي غمزالمادةزالمذسسرةزائطػ زاا ا ػارزلػر  سز
ا ػػػاساا زال مذسر ػػمزلئػػػرضزم ػػػادرةزاؤع ػػا زعلػػػلزا

مػػفزعدمػػهطزس ةػػػؽزلػػهزااعاػػػراضزالاػػس    زعلػػػلزأيز
 سمػػازالمسال ػػمزز32 ػػتؿززفقػػادسفزيػػستزعل ػػهزال رلمػػا

إلقػػػػرارزإازالاػػػػار خزإقػػػػرار طزس ػػػػ زمػػػػذ زالةالػػػػمزاز ػػػػاـز
 د ػ مزثلثػ زأع ػا زالم لػسزالاػئ  زالػسطد زسثتثػمز

ز.(93)أر اعزأع ا زم لسزاؤمم

زس  ػػػػسؿزالد ػػػػاسرزلػػػػر  سزال مذسر ػػػػمزأ  ػػػػازةػػػػؽ
د ػػ ؿزمدػػازأفزالد ػػاا رزال زا ر ػػمز)إيػػدارزال ػػساد فطز

طزلـزاةػددزمػدةزمئ دػمز9963 ا اثدا زد اسرزالمائاق م
سمػاز مسدػهزأفز(.ز  بزأفز اـز تلذازإيػدارزال ػادسف

أسز ػ ززطعزعفزطر ؽزاؤسامرز  فزدسرا زال رلماف ار ز
ةالػػمزاػػغسرزالم لػػسزالاػػئ  زالػػسطد طزسسػػذلؾز  مػػاز

مال مز  زةالمزعدـزالميػادقمز ائلؽز مارسعزقادسفزال
عل ػػػػػهزمػػػػػفزطػػػػػرؼزال رلمػػػػػافز ػػػػػتؿزالمػػػػػدةزالمةػػػػػددةز

ز.زد اسر ا

ال مذسر ػػػػػمزأ  ػػػػػازةػػػػػؿزالم لػػػػػسزز  س ةػػػػػؽزلػػػػػرز
الائ  زالسطد طزسائا رزمػذ زأ طػرزالس ػا ؿزال ذر ػمز
الا زامالسذازالمؤ  مزالادس ذ مز ػ زمسا ذػمزالمؤ  ػمز
الااػػػػػػػر ئ مطزساز اػػػػػػػارطز ػػػػػػػ زالةػػػػػػػؿزاػػػػػػػس رزأ ػػػػػػػ ابز

دمػػػازاساسػػػتزالمػػػادةززمس ػػػسع مط مػػػفزالد ػػػاسرزز959سا 
اػػػػػسل ز ائلػػػػػؽز ا ااػػػػػارةزر ػػػػػ سزال مذسر ػػػػػمزز  ػػػػػ  را

ز.زلر  سزالةسسممزسر    زغر ا زال رلماف

مػػػػػفز ػػػػػتؿزا ائرا ػػػػػدازللئتقػػػػػمز ػػػػػ فزالمؤ  ػػػػػمز
الادس ذ ػػػمزسالااػػػر ئ مطزدتةػػػظزأفزالثاد ػػػمزة   ػػػمزإرادةز

مػػازذػػازس الاػػال ز ذػػ زأقػػؿزاػػأدازمدذػػاطزاؤسلػػلزساا ئػػمزل
قػادرةزعلػلزممار ػمزأيز ػغسطزعلػلز  زأدذازغ ػر ئد

سمػػػازأفزمػػػذ زاليػػػتة اتزالاػػػ ز اماػػػتز.ز(95)الةسسمػػػم
 ذػػػازر ػػػػ سزال مذسر ػػػمزاػػػػسلتزع  ػػػازعلػػػػلزالمؤ  ػػػػمز

مػػػػتزمػػػػػفزدسرمػػػػاز ػػػػػ زاة  ػػػػؽزالادم ػػػػػمزالااػػػػر ئ مزسقز ز
  .ال  ا  م
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إفزمئر ػػمز يػػا صز: نوعيااة النخااب البرلمانيااة -2
ةد ػدزمػدىزالد بزال رلماد مز  اعدز اػسؿزس  ػرز ػ زا

م امماذاز  زعمل ػمزالادم ػمزال  ا ػ مطزسعدػدزا ػا را ز
الساقػػػػػتزال رلمػػػػػاد زال زا ػػػػػريطزد ػػػػػدزأفزدسرزاؤةػػػػػزابز
ال  ا ػػ مزالممثلػػمز ػػ زال رلمػػافزم يػػسرزعلػػلزق ػػا از
االاػػػزاـزالةز ػػػ زلدسا ذػػػازساس  ػػػهز ػػػلسسذـزالايػػػس ا طز
أمػػػاز الد ػػػ مزلادػػػسعزال لس ػػػاتزالث ا  ػػػمزسالئلم ػػػمزلدػػػسابز

طز ػػ فزارس  ػػمزالمؤ  ػػمز ػػ زالئذػػداتزاؤ  ػػرةزال رلمػػاف
ئذػػػػداتز طغػػػػلزعل ذػػػػازالم ػػػػاسىزال ػػػػامئ زم اردػػػػمز ال

مػػػثتز ػػػ زالم لػػػسزالاػػػئ  زالػػػسطد زس ػػػ ز)ززال ػػػا  م
دا  ػػػػازز189الساػػػػرةزالااػػػػر ئ مزالرا ئػػػػمز ػػػػـزالم لػػػػسز

طزس ػػػػ ز%74دا  ػػػػاز د ػػػ مز382 امئ ػػػازمػػػػفزم مػػػسعز
ز312الساػػرةزالااػػػر ئ مزال ام ػػمزاراسػػػتزالئػػددزل يػػػ يز

طزسمػػػػػػػتزذلػػػػػػػؾز د ػػػػػػػ مزالم ػػػػػػػادرةز%(81دا  ػػػػػػػاز د ػػػػػػػ م
 اقاراةاتزال ساد فزمثتزظلتز ئ سمطزم اردػمزمػتزمػاز

مػػػػػفزماػػػػػار تز(زالةسسمػػػػػم)ا دمػػػػػهزال ػػػػػلطمزالادس ذ ػػػػػمز
ز.زال ساد فزإ ا مزإللزمرا  ـزر  سزال مذسر م

  ػػاؼزإلػػلزذلػػؾزعامػػؿزالدػػسعزاا امػػاع طزة ػػثز
تزد ػػػػدزأفزد ػػػػ مزامث ػػػػؿزالمػػػػرأةزدا ػػػػؿزال رلمػػػػافزظلػػػػ

 ػػػئ سمزم اردػػػمزمػػػتزمػػػازمػػػسزمس ػػػسدز ػػػ زال رلمادػػػاتز
 ـزالم لسزالائ  زالػسطد ز ػ زالساػرةز.ز)(96)الئر  م

طزس ػ ز%3الاار ئ مزالرا ئمطزثتثمزعارزامرأةز د  مز
طز%6مػرأةز د ػ مزاز15السارةزالااػر ئ مزال ام ػمز ػـز

زأمػػػػاز ػػػػ امػػػرأةطزز146 ػػػػـز زال ػػػػا ئمأمػػػاز ػػػػ زالساػػػرةز
ززةزاؤسلػػػػػلزثمػػػػػاد  ػػػػػمتزالئذػػػػػد  ػػػػػدزم لػػػػػسزاؤمػػػػػمز
ز.%5556  داتز د  مز

سسلمػػاززادزعػػددزالئ ػػساتزسػػافزذلػػؾزمؤاػػرازعلػػلزز
 ػ زعػرضزسمداقاػمززذف  ػدزالا ػامفاة  ؽزقدرزمفز

 الرعا ػػمالزا ػػ ماززاةظػػلزلػػد ذف ئػػضزال  ػػا ازالاػػ ز
 اماع ػػمطزق ػػا ازاػػؤسفزالمػػرأةزسالرعا ػػمزاليػػة مزساا

سمػػػػػذاز ػػػػػالط تز ػػػػػؤديزإلػػػػػلزار ػػػػػ خزدعػػػػػـزالماػػػػػارسمز

فزدا مػػػازإلػػػلزإثػػػارةزالماػػػستتز مطزؤدذػػػفز مل ػػػال  ا ػػػ
ػػػػػذفزأسزالسػػػػتزالػػػػػرأيزالئػػػػػاـز سالمس ػػػػسعاتزالاػػػػػ زام  

ز.إل ذف

زاؤةػزابزال  ا ػ مز ػدسرز: النيام الحزباي -3 ا ػـس
الماارسمزال  ا ػ مطزسمػ ز ػ ززساسئ ؿس  رز  زادظ ـز

دسسزالسقػتزأداةزلسػرززالاس ذػاتزالم السػمزالاػ ز مػسجز
از  زال رلمافز اعا ارمازساؤديزدسرازس  رززط ذازالم امت

ز آل ػػػمزلا م ػػػتزالميػػػاليزسالائ  ػػػػرزعدذػػػاطزسلسػػػ زا ػػػػـس
اؤةػػزابزال  ا ػػ مز ذػػذازالػػدسرزسغ ػػر طزا ػػدزأفزاسػػسفز

فزمػػػلذػػػازذلػػػؾطزإازإذازسادػػػتزمد ث ػػػمززلقس ػػػمزساز اػػػأا
زالػػػػد م راط طزسلػػػػ سز دظػػػػاـزةز ػػػػ زائػػػػدديز ػػػػالمسذـس
م ردزائدد مزاسل مطزإ ا مزإللز ػرسرةزاػسا رزال   ػمز

  ا  مزالمت ممزلس زامارسزمػذ زاؤةػزابزداػاطذازال
ز.(97) ةر مزساملم

إفزالساقػػػػػػتز   ػػػػػػ فزعػػػػػػدـزازا ػػػػػػدز ئال ػػػػػػمزالمؤ  ػػػػػػمز
الاار ئ مز  زاة  ؽزالادم مزال  ا  مطزسمردزذلؾزإللز

ؿزةرسمزاؤةزابزالا زا س  ززال  سدأمر فطزاؤسؿز  صز
عمااي الاادين مػاز  ػػم هززمةدثػػمزطال  ا ػ مز ػػ زال زا ػر

مزا رززمػفز ػتؿزعػدـزالة ػسرزال  ا ػ طزأزمزىالل
علػػػػلز ػػػذبزامامػػػػاـزالمػػػساطد فزسادم ػػػػمززة ػػػدرزالسعػػػدـز

رغ ػػػااذـز ػػػ زالماػػػارسمطزساؤمػػػرزالثػػػاد ز ائلػػػؽز ػػػأثرز
علػػػػػلزأدا ز(زأسزالاةػػػػػالؼزالر ا ػػػػػ )ةػػػػػزبزاؤغل  ػػػػػمز

ز.(98)زال رلماف

د يػػدز: البنيااة التنييميااة والييكميااة لمبرلمااان -4
 ل ػػاتزالاػػ زا ػػاعدز ذػػازال دػػا زالادظ مػػ زساؤ ذػػزةزسا

مػػمزلئمػػؿزال رلمػافز ػػ زأدا زمذمااػػهطزثػػـزال ساعػػدزالمدظ ز
الم لسزسم  ااهزالم السػمزمػفزة ػثزس ػسدزعػددزسػاؼز
مفزالل افزالا زااسزعزا ايايػااذازعلػلزال طاعػاتز

قايػػػػاد مزسالار س ػػػػمزسالث ا  ػػػػمزسال  ا ػػػػ مزساازمال ادسد ػػػػ
سالاػػػػ ا  مزسغ رمػػػػاطزساسز ػػػػتزأع ػػػػا زالم لػػػػسزعل ذػػػػاز

ز.(99)بزمئار ذـزس  راتزالئمل مزسالئلم مة 
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س ػ زة   ػمزاؤمػرز ػ فزالذ سػؿزالادظ مػ زللم لػسز
مػػػفزقيػػػسرز ػػػ زعػػػدةزأس ػػػهزز الاػػػئ  زالػػػسطد ز ئػػػاد

ز:مدذا

ل دػػمطز(ز91)سعػػددماز:زالل ػػافزالدا مػػمد ػػصزعػػددزز-أ
س  ػػازلدظػػاـزالم لػػسزالػػدا ل زسقػػدز ػػدتزالةا ػػمزملةػػمز

فطزسااػػس ؿزإلػلزاطػػس رزمػذازالدظػػاـزسز ػػادةزعػددزالل ػػا
ل ػػػافزدا مػػػمز ػػػ زم ػػػاؿزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مطزسمسا ةػػػمز

 ػػاعدزأفز زمػػذازالدػػسعزمػػفزالل ػػافمػػفزاػػأفز الس ػػادطز
علػػػػػػلزاسئ ػػػػػػؿزدسرزال رلمػػػػػػافز ػػػػػػ زم ػػػػػػاؿزااايػػػػػػاؿز
سالاسع ػػمزسالماػػارسمزال  ا ػػ مز ػػ زأس ػػاطزالمػػساطد فطز

س ػػسدزل دػػمزما ييػػمز ػػ زمسا ةػػمز ػػرسرةززسسػػذلؾ
ادػاتزالة س ػمطزالاػ زالس ادزالذيز اسؿزساةدازمػفزالرم

اةظػػػلز امامػػػاـزس  ػػػرزلػػػدىزالاػػػارعزال  ا ػػػ طزسمػػػذاز
 ػػػػ ززس  ػػػػادد ز ػػػػدسر ز ػػػػ  سيزث ػػػػمزالمػػػػساطفز ال رلمػػػػاف

مئال ػػػػػمزق ػػػػػا ازالس ػػػػػادزسالا ل ػػػػػؿزمػػػػػفز طػػػػػر زعلػػػػػلز
ز.(12)زالمياليزالئل ازللدسلم

اااػػػػػسؿز:زدسرزاؤمادػػػػػمزالئامػػػػػمزس ذػػػػػاززم ػػػػػاعدز-ب
مػػػفزعػػػدداززمادػػػمزالئامػػػمزمػػػفزم سػػػؿزادظ مػػػ ز  ػػػـاؤ

اإلداراتزساؤق ػػػػػاـطزسازا ػػػػػػؿزأمم اذػػػػػازس ذػػػػػػازز دػػػػػػ ز
م اعدز  زالسقتزالةا رزعفزأمم ػمزس ػسدزأع ػا ز
ال رلمػػػػػافزأدس ػػػػػذـطز اعا ػػػػػارزأدذػػػػػازا ػػػػػاعدزاؤع ػػػػػا ز

مـز المئلسمػػػػػاتزساؤ ػػػػػسزالاػػػػػ زاػػػػػدظـزالئمػػػػػؿزسامػػػػػد ز
ال رلمػػػاد طزسس س ػػػمز ػػػ رزالئمل ػػػمزالااػػػر ئ مزسالرقا  ػػػمز

زمػػػػػػمزة ػػػػػػبزت زسمػػػػػػازا ػػػػػػدـزلذػػػػػػـزال ػػػػػػدماتزالسد ػػػػػػمزال
ماطل ػػػػػػااذـزساا امػػػػػػااذـزال  ا ػػػػػػ مزسالةز  ػػػػػػمزساػػػػػػس رز

ز.(19)الئمؿزال رلماد م الزماتزلألع ا زال ددز

مازدتةظهز  زال زا رطزأفزدااطزاؤمادمزالئاممزز
 ػ زسػػؿزغر ػػمز سػادز ارسػػززعلػػلزالم ػاؿزالاػػسث   زمػػتز

 ايػػػػػمز ػػػػػ ز)س ػػػػسدزمةػػػػػاساتزازالػػػػػتز ػػػػػ ز ػػػػػدا اذاز
لػػػػػؽز ااا ػػػػػا زدةػػػػػسزاائ(زالم لػػػػػسزالاػػػػػئ  زالػػػػػسطد 

اامامػػػػػاـز ػػػػػالاسس فزسالاػػػػػدر بزس الاػػػػػال زر ػػػػػتزسسػػػػػا ةز

الم ػػاعد فزالااػػر ئ  فزعلػػلزقلػػاذـزمػػفز ػػتؿزإداػػا ز
ز.مئذدزالاسس فزسالدرا اتزالاار ئ م

مدى مساىمة البرلماان الجزائاري فاي التنمياة  -ثالثا
ز:السياسية

  ئا ػػػرزس ػػػسدزالمؤ  ػػػمزالااػػػر ئ مزاػػػرطزأ ا ػػػ زز
 ا ػػػ مز ػػػ زأيز لػػػدطزسمػػػذازمػػػازع ػػػرزلس ػػػسدزالادم ػػػمزال 

 Joseph" " جوزيااااف البالومبااااارا"عدػػػػهزاؤ ػػػػااذز

Lapalombara"إدهز م ردزس سدزم السز:ز"  سلهز
س رلمادػػػػػاتز اة ػػػػػؽزمظذػػػػػرزمػػػػػفزمظػػػػػامرزالاةػػػػػد ثز
ال  ا ػػ زسمطلػػبزلػػدعـزاػػرع مزدظػػـزالةسػػـزال ا مػػمطز
 لػػػػـزائػػػػدزالئػػػػرسشزالملس ػػػػمزسال ت ػػػػمزالسراث ػػػػمزسا  ػػػػمز

ز.(11)" مزس سدماز  زال لطملا ر رزسدعـزارع

سعلػػػػػػلزالػػػػػػرغـزمػػػػػػفزقلاذػػػػػػاز  ػػػػػػدزس ػػػػػػبزال رلمػػػػػػافز
ال زا ػػريزعػػددازمػػفزالرمادػػاتزالاػػ زايػػبز ػػ زم ػػاؿز
اة  ؽزالادم ػمزال  ا ػ مزسمػفزمػذ زالرمادػاتزدػذسرزمػاز

ز: ل 

ا مسػػػػػفزأفزادػػػػػائشز: رفاااااع حالاااااة ال اااااوار   -1
الادم ػػمزال  ا ػػ مز ػػ زظػػؿزس ػػسدززاة ػػؽالد م راط ػػمزسا

ز9 ػػػأمرزر ا ػػػ ز اػػػار خزاػػػ ز ر ػػػتزةالػػمزالطػػػسارئزال
9991ز  سري

دا  مزارديزاؤس اعزاؤمد ػمز ػ ززط(13)ز
ال تدزسةؿزالم لػسزالاػئ  زالػسطد طزسمػازا ئذػازمػفز

اؤمد ػػػػمطز)قتقػػػػؿزم ػػػػتزالػػػػ تدزمػػػػفز م ػػػػتزالدػػػػساة ز
سمدةػػػػتزيػػػػتة اتزسا ػػػػئمز(زال  ا ػػػ مزسااقايػػػػاد م

لل ػػػػػػلطمزالادس ذ ػػػػػػمزساؤ ذػػػػػػزةزاؤمد ػػػػػػمطزة ػػػػػػثزسا ػػػػػػؽز
ال رلمػػافز غر ا ػػهزس اؤغل  ػػمزعلػػلزر ػػتزةالػػمزالطػػسارئز

ر  ػػتزز97المػػؤرخز ػػ زز25-99يػػدرزال ػػادسفزرقػػـززثػػـ
طزالما ػػػمفز1299مػػارسزز11المسا ػػػؽزز9431الثػػاد 

ز.(14)ـزذلؾر تزةالمزالطسارئزل ر  ز

سقػػػدزة ػػػػؽزمػػػػذازاإلد ػػػػاززد لػػػمزدسع ػػػػمز ػػػػ زم ػػػػاؿز
الة ػػسؽزسالةر ػػاتزالئامػػمطزس ػػامـز اػػسؿزسا ػػيز ػػ ز
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ائز ػػػززاإليػػػتةاتزال  ا ػػػ مزالاػػػ ز ػػػادرز ذػػػازر ػػػ سز
ز.لئز زز ساسل  مال مذسر مزع دزا

اػػػػدعمتزال ػػػػاةمز: قااااانون ا حاااازاب السياسااااية  -2
ال  ا ػػػ مز ػػػ زال زا ػػػرزمػػػتز دا ػػػمزاادساػػػاحزال  ا ػػػ ز
  د اززماـز  زم ارزاسػر سزالد م راط ػمزسمػسزالةػؽز
 ػػػ زإداػػػا زاؤةػػػزابزال  ا ػػػ مطزة ػػػثز ػػػميزد ػػػاسرز

 الائدد ػػػمزالةز  ػػػمز ػػػ زماداػػػهزاؤر ئػػػ فزالاػػػ زز9989
اتزذاتزالطػػػػػا تزديػػػػػتزعلػػػػػلزةػػػػػؽزإداػػػػػا زال مئ ػػػػػ

ز26المػػؤرخز ػػ زز97/29ال  ا ػػ طزثػػـزيػػدسرزاؤمػػر
الما ػػػمفزال ػػػادسفزالئ ػػػسيزالمائلػػػؽزز9997مػػػارسز

فزال ػػابزاؤسؿزمدػػهز ػػاؤةزابزال  ا ػػ مطزة ػػثزا ػػم ز
سؿزالةدسدزالا زاز مسفزؤيزةزبز  ا ػ زا اسزمػاز
ازع د ز ارجزال ػادسفطزسا ػمفزال ػابزالثػاد زأةسامػاز سا 

يػػػ يزاأ ػػػ سزالةػػػزبز مػػػرزاائلػػػؽز الاأ ػػػ سزة ػػػثزأ
ممػػػػازمرةلػػػػمزالايػػػػر يز اأ ػػػػ سزالةػػػػزبززط مػػػػرةلا ف

عامػػػػػػػادطزس ػػػػػػػؽزعػػػػػػػدةزال  ا ػػػػػػػ طزسمرةلػػػػػػػمزطلػػػػػػػبزاا
ز.(15)ارسط

ل ػػػػدزس ػػػػتزمػػػػذازال ػػػػادسفزأ ػػػػسزسمئػػػػا  رزلادظػػػػ ـز
الة ػػاةزالةز  ػػمز ػػ زال زا ػػرطزسمػػازاػػس ؿزمػػتزائد تاػػهز

مدئطسػػػػػاز د ػػػػػدازسمامػػػػاز ػػػػػ زم ػػػػػ رةزاة  ػػػػػؽززمالتة ػػػػ
ز ػػػ زأةػػػدزأرسادذػػػازعلػػػلزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزسز الاػػػ زا ػػػـس

 دػػػػػا زالادظ مػػػػػاتزال  ا ػػػػػ مزسامسػػػػػ فزالمػػػػػساطفزمػػػػػفز
ز.اأ   ذازسالماارسمز  ذا

ز1299د  ػم رز93سمازيادؽزدسابزال رلمافز  ز
 اؤغل  مزعلػلزقػادسفز د ػدزلل مئ ػاتز اليػ غمزالاػ ز

فزال ػادسفزؤسؿزمػرةزادظػ ـزسا ػم ززطعر اذازالةسسمػم
مزلمل زالسػراغزال ػادسد زاعامادز رسعزلل مئ اتزاؤ د  

 ػ زال ر ػدةززمػذازال ػادسفزيػدرقػدز ػ زمػذازالم ػاؿطزسز
ز9433يػػػسرزز98الر ػػػم مز ػػػ زالئػػػددزالثػػػاد ز اػػػار خز

1291 ادس زز91المسا ؽزلػز
ز.(16)ز

ائػدزالماػارسمزال  ا ػ مز: تعزيز مشاركة المارأة -3
مػػفزأمػػـزمؤاػػراتزالادم ػػمزال  ا ػػ مزسداااذػػاز ػػ زأيز

ثزعػػػفزالادم ػػمز مسذسمذػػػازم امػػتطزإذزاز مسػػػفزالةػػد 
الاػػػػػػػػامؿزدسفزالاطػػػػػػػػرؽزإلػػػػػػػػلزمس ػػػػػػػػسعزالماػػػػػػػػارسمز

 ػػػ زالسقػػػتزالػػػػذيزاز مسػػػفزالةػػػد ثزعػػػػفززطال  ا ػػػ م
الادم ػػمزدسفزالائػػرضزلػػدسرزالمػػرأةز  ذػػاطزسقػػدزعػػززتز
ال زا ػرز ػػ زا سدػػمزاؤ  ػػرةزمػػفزدسرزالمػػرأةز ػػ ز م ػػتز
الم ػػػػػػػػػااتزااقايػػػػػػػػػاد مزسال  ا ػػػػػػػػػ مزساا اماع ػػػػػػػػػمز

ال رلمافز ػ زائز ػززمسادػمزالمػرأةززساإلدار مطزسماز امـ
 ػػػػػػ زالة ػػػػػػاةزال  ا ػػػػػػ مطزسا لػػػػػػلزذلػػػػػػؾزمػػػػػػفز ػػػػػػتؿز

المػؤرخزز23-91ميادقاهزعللزال ادسفزالئ سيزرقػـز
طز1291 ػػػادس ز91المسا ػػػؽزلػػػػزز9433يػػػسرز98 ػػػ ز

الػػذيز ةػػددزس س ػػاتزاس ػػ تزةظػػسظزامث ػػؿزالمػػرأةز ػػ ز
ز:الم السزالمدا  مزس  ازلما ل 

سػػػػػؿزقا مػػػػػمززاز  ػػػػػبزأفز  ػػػػػؿزعػػػػػددزالد ػػػػػا ز ػػػػػ ز-
اراػػ ةاتزةػػرةزأسزم دمػػػمزمػػفزةػػػزبزأسزعػػدةزأةػػػزابز

طز ة ػػػبزعػػػػددز   ا ػػػ مطزعػػػفزالد ػػػػبزالمةػػػددةزأددػػػػا
 .(17)الم اعدزالمادا سزعل ذا

  ػػػبزأفزاػػػسزعزالم اعػػػدز ػػػ فزال ػػػسا ـز ة ػػػبزعػػػددزز-
اؤيساتزالا زاةيلتزعل ذازسؿزقا مػمطزسا  يػصز
الد ػػػػبزالمةػػػػددةزس س ػػػػازللماراػػػػةاتزة ػػػػبزارا ػػػػبز

ر ضزسؿزقا ممزم السمزال سا ـزالسا زةطزسا زأ ما ذفز  ز
سقػدزأقػرزال ػادسفزاةس ػزاتزلألةػزابزعلػلزاػسؿزز.لذلؾ

م ػػػػػاعدةزمال ػػػػػمز ايػػػػػمزمػػػػػفزالدسلػػػػػمطز ة ػػػػػبزعػػػػػددز
مراػػػةااذازالمدا  ػػػاتز ػػػ زالم ػػػالسزالاػػػئ  مزال لد ػػػمز

ز.سالسا  مزس  زال رلماف

س ػػا تز طػػساتزاس ػػ تزةظػػسظزامث ػػؿزالمػػرأةز ػػ ز
ة سقذػػػػازال  ا ػػػػ مطزس  ػػػػاززالم ػػػػالسزالمدا  ػػػػمزلارق ػػػػم

مسػػررزمػػفزالد ػػاسرزالمئػػدؿز ػػدمزز39ؤةسػػاـزالمػػادةز
تعمااال الدولاااة عماااى  " أف سالاػػػ زاػػػدصزعلػػػلز1228

ترقياااة الحقاااوق السياساااية لممااارأة بتوسااايع حياااوي 
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يحاااادد قااااانون  .تمثيميااااا فااااي المجااااالس المنتخبااااة
 ."عضوي كيفيات ت بيق ى ه المادة

لمػػرأةزال ػػادسفزاز ذػػدؼزإلػػلزم ػػردزا ػػ  ؿزا مػػذا 
سمسزمازاز اسؿز  زةدزذااهزز-  زال سا ـزاادا ا  مز

ز-زم مادازسا  ازلامث لذازالسئل ز  زالم السزالمدا  ػ
دمازإللزإلزام مزإدراجزعددزمفزالد ػا ز ػمفزال ػسا ـز سا 
اادا ا  ػمزلألةػرارزسالػؾزالم دمػػمزمػفزةػزبزأسزاػػ لؼز
أةزابز  ا  مطزسم زازا ميز اس  تزةظػسظزامث ػؿز

الم ػػػػػالسزالمدا  ػػػػمطز ػػػػػالدظرزإلػػػػػلزدمػػػػػطززالمػػػػرأةز ػػػػػ 
ااقاراعزالذيزاعامد زالمارعطزإازإذازسافزارا  ذاز ػ ز

سسادتزدا  مزمذ زاإل را اتز سزز.زمذ زال سا ـزمت ما
زالاػ ز ػرتززدا ا ػاتزالااػر ئ ممرأةز ػ زاااز946  ػـس

 .ط1291مايزز92

 ةر ػػػمزز9989 ػػػا زد ػػػاسرز: قاااانون اإلعاااالم  -4
تؿزةر ػػمزالػرأيزسالائ  ػػرطزاليػةا مزساإلعػتـطزمػػفز ػ

مػػفزالسيػػؿزالرا ػػتزال ػػاصزز35  ػػدزدػػصز ػػ زالمػػادةز
ز36 الة سؽزسالةر اتزعللزةر مزالػرأيطزس ػ زالمػادةز

ال مساااااس بحرمااااة "دػػػػصزعلػػػػلزز9996 ػػػػ زائػػػػد ؿز
سقػدزأ ػاؼزلسػظز"زحرية المعتقد، وحرمة حرية الارأي

اأس ػػدازعلػػلزالةػػرصزعلػػلزمػػذ زالةر ػػمزأسثػػرز"زمةرمػػ"
ز.(18)مفزأيزسقتزم ل

سمػػػػػازيػػػػػػادؽزالم لػػػػػػسزالاػػػػػئ  زالػػػػػػسطد زعلػػػػػػلز
ـطز9992أ ر ػػػؿز23المػػؤرخز ػػػ زز92/27ال ػػادسفزرقػػػـز

زفمػذازال ػػادسز.زسمػسزال ػادسفزالمػدظـزلليػػةا مزساإلعػتـ
طزسمػػسزما ئلػػهز81/29 ػػا زمغػػا رازل ػػا  هزأيزقػػادسفز

 اػػػسؿزااس  ػػػازقادسد ػػػازلةر ػػػمزاليػػػةا مطزؤفزال زا ػػػرز
لمػسادزالاػ ز طتز هز طػسةزمذمػمزإلػلزاؤمػاـز  لغػا زا

ائا ػػرزاإلعػػتـزمػػفزقطاعػػاتزال ػػ ادةزسسػػذلؾزس ػػئهز
اةتز لطمزال  ادةزال  ا  مزللةزبزسالدسلػمطزس الاػال ز
ق ػػػلزعلػػػلزاةاسػػػارزالدسلػػػمزسالةػػػزبزالةػػػاسـزلس ػػػا ؿز

سقػػػػػدزديػػػػػتزالمػػػػػادةزالثاد ػػػػػمزمػػػػػفزال ػػػػػادسفزز.اإلعػػػػػتـ

ػػػػز92/27 د زةػػػػؽزالمػػػػساطفز ػػػػ زعلػػػػلزأفزالةػػػػؽز    
ة ػػػػػهزسػػػػػذلؾز ػػػػػ زطػػػػػتعزالسامػػػػػؿزسالمس ػػػػػسع طزسزاا

الماػػػارسمز ػػػ زاإلعػػػتـزعػػػفزطر ػػػؽزممار ػػػمزةر ػػػاتز
ز.ز(19)الائ  ر

سديػػػتزالمػػػادةزالاا ػػػئمزمػػػفزمػػػذازال ػػػادسفزأ  ػػػػاز
علػػػلزأفزالايػػػر ةاتزسال  ادػػػاتزالمساس ػػػمزسالمدطسقػػػمز
سالمالسػػزةزاليػػادرةزعػػفزالةسسمػػمز  ػػبزأفزائلػػفز أدذػػاز
يػػادرةزعػػفزالةسسمػػمزس  ػػبزأفزاز اػػسؿزمػػذازالةػػؽز

الائ  ػػرزلل ػػافزالاةر ػػرز ػػ زالئدػػاس فزق ػػدازعلػػلزةر ػػمز
ز.ساؤ ذزةزالمئد م

سمػػػػازيػػػػادقتزالمؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمزعلػػػػلزقػػػػادسفز
الػذيزز1299د  ػم رز94اإلعتـزال د دزاليادرز ػ ز

ذاع ػػػػمز ايػػػػمطز   ػػػػميز  داػػػػا زمةطػػػػاتزالسز سد ػػػػمزسا 
س  ػػتزةػػداز الاػػال زاةاسػػارزالدسلػػمزلل طػػاعزال ػػمئ ز

عسػػا زسزارةزال يػػريز ػػ زال زا ػػرطزسدػػصزسػػذلؾزعلػػلزإ
الئدؿزمفزمػديزاػرا  صزإداػا زاليػةؼزسا  ػدادزمػذ ز
المذمػػػػمزإلػػػػلزال ػػػػلطمزالئل ػػػػازلليػػػػةا مزالمامثلػػػػمز ػػػػ ز
الم لػػػػسزاؤعلػػػػلزلاعػػػػتـطزسمػػػػاز ػػػػا ز ػػػػ زال ػػػػادسفز

ز9433يػسرزز98المػؤرخز ػ زز25-91الئ سيزرقػـز
1291 ػػػادس زز91المسا ػػػؽزلػػػػ

 ػػػدز ػػػا تزمػػػذ زل.زز(32)
ةر ػاتزالئامػمزاإليتةاتزمساس مزلاغ  راتزدعمتزال

سالائدد ػػػػمزال  ا ػػػػ مطزسائز ػػػػززالادم ػػػػمزال  ا ػػػػ مز ػػػػ ز
ز.زال زا ر

إاززطة ػػبزلل رلمػػافزال زا ػػريسػػؿزمػػذ زإد ػػازاتزا ز
أدذازل  تزسا  مزامامازإلةداثزد لمزدسع مز ػ زم ػارز
اة  ؽزالادم ػمزال  ا ػ مز ػ زالػ تدز  ػ بزارا ػتزدسرز
مذ زالمؤ  مز ػ زم الػؼزالم ػااتزس ػ طرةزال ػلطمز

مػػػػمز ار ػػػػػادمزمػػػػفزاليػػػػتة اتزاػػػػػ هزادس ذ ػػػػمزالمدع زال
المطل ػػػػػػػمزلػػػػػػػر  سزال مذسر ػػػػػػػمزعلػػػػػػػلزسػػػػػػػؿزال ػػػػػػػراراتز

ز.المي ر م
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 : ةخاتماا

الدرا ػػػمزإلػػػلزأفزال رلمػػػافزال زا ػػػريزلػػػ سززص ل ػػػا ز
 ػ زالة ػاةزال  ا ػ مزعلػلزالم ػاس  فزز ماز سسػ ز اعت

الدا ل زسال ار  طزمفزة ػثزقدراػهزعلػلزالرقا ػمطزأسز
الئػػاـزسس ػػػا ؿزاإلعػػتـزسمؤ  ػػػاتززاساعلػػهزمػػتزالػػػرأي

الم امػػتزالمػػدد طز ئلػػلزغػػرارزالارس  ػػمزال اػػر مزغ ػػرز
السسػػػؤةزالاػػػ زةملذػػػازالس ػػػادزال  ا ػػػ زسالمػػػال زدا ػػػؿز
اؤةػػزابزإلػػلزمػػذازالم ػػاسىزالذػػاـزليػػداعمزال ػػراراتطز
  دزغا ػتز ئال ػمزالل ػافزال رلماد ػمزعػفز ػاةمزالئمػؿز

الدسر ػمطزالئاـطزسارسػززعملذػاز  ػطزعلػلزاا اماعػاتز
سارا ئػػػتز اػػػػسؿزس  ػػػػرزقػػػػسةزاقاػػػػراحزال ػػػػساد فزليػػػػاليز
ال ذػػػاززالادس ػػػذيزالػػػذيزأيػػػ يز  ػػػاةسذزعلػػػلزأغلػػػبز

ز.م ادراتزاار تزال ساد ف

إلػلزأفزالدظػاـزال  ا ػ ز ػ ززالدرا ػمزسمازاسيلت
ال زا رزأي يز دظرزإللزالمؤ  مزال رلماد ػمزسػد سسرز

صزسظ ساػػػػ ز ئػػػػدزا ل ػػػػزطاػػػػسل ز ػػػػمفزم اسػػػػؿزالدسلػػػػم
تزسالرقا ػمطزسمػذازمػاز ػاعدزعلػلزارا ػتزمساداذػازالاار 

 ػػػػ زالم امػػػػتزساػػػػدد زاامامػػػػاـزالر ػػػػم زساإلعتمػػػػ ز
ز.سالائ  ز ذا

إفزاسئ ػػػػؿزدسرزالمؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمز ػػػػ زاة  ػػػػػؽز
ز:الادم مزال  ا  مز  ادع زاعامادزآل اتزم السمزمدذا

إ ػػػػػػرا زإيػػػػػػتةاتزد ػػػػػػاسر مزسقادسد ػػػػػػمزا ػػػػػػمفز -1
ال ػػػلطمزالااػػػر ئ مطزالاػػػسازفز ػػػ فزال ػػػلطمزالادس ذ ػػػمزسز

مػػػفز ػػػطسةزاؤسلػػػلزعلػػػلزالثاد ػػػمطزس ايػػػمزمػػػاززساةػػد ز
 ائلػػػػػؽز  ػػػػػلطمزةػػػػػؿزال رلمػػػػػافزمػػػػػفزطػػػػػرؼزر ػػػػػ سز
ال مذسر ػمزسامس دػػهزمػفزإيػػدارزال ػساد فز ػػ فزدسراػػ ز

 .دااطزال رلماف

ائػػػػػػػد ؿز ئػػػػػػػضزال ػػػػػػػساد فزالم   ػػػػػػػدةزللةر ػػػػػػػاتطز -2
ساطػػػس رزآل ػػػمزعمػػػؿزاؤ ػػػ لمزالاػػػسذ مطزسأةػػػدزأدساتز

طز ا ل ػػػمزالةال ػػػمزاس ػػػدز ئػػػدـز ػػػدسىزالرقا ػػػمزال  ا ػػػ م
ال ػػؤاؿطزدظػػرازلاػػأ رزاإل ا ػػمزعدػػهطزأسزا املػػهزسمػػفز

 .ازاة ؽزمذ زاؤ  لمزأمدا ذازمثم ز

ر ػػػػػػطزالمؤ  ػػػػػػمزال رلماد ػػػػػػمز مراسػػػػػػززال ةػػػػػػسثز -3
سالدرا ػػػػػػػػػػاتزسازس ػػػػػػػػػػدماز اؤعػػػػػػػػػػدادزالسا  ػػػػػػػػػػمزمػػػػػػػػػػفز

سمػػػػػػفزذسيززطالم ااػػػػػػار فز ػػػػػػ زم الػػػػػػؼزالم ػػػػػػاات
مزسال  ا ػػػػػػػ مزاا ايايػػػػػػػاتزالمادسعػػػػػػػمزااقايػػػػػػػاد 

سال ادسد مزسغ رماطزس السسادرزالسد مزساإلدار ػمزسالمذد ػمز
 ػػػػػػمزسالسسػػػػػػؤةزلاػػػػػػامسفزمػػػػػػفزا ػػػػػػاغتؿزالمؤملػػػػػػمزسالمدر ز

 .المئلسماتطزسا د ـزالماسرةزللدساب

عمػػػؿزادر   ػػػػمزؤع ػػػا زالل ػػػػافززاتع ػػػدزسراػػػػ -4
ال رلماد ػػمزةػػسؿزس س ػػمزالائامػػؿزمػػتزماػػار تزال ػػساد فز

ل ػػػرسر مزةػػػسؿزمػػػذ زالم السػػػمزساػػػس  رزالمئلسمػػػاتزا
 .زالماار ت

إداػا زدظػػاـزال ل ػػاتزالمساسةػػمز ػػ زا اماعػػاتز -5
زطزلائز ػػػػػػززااايػػػػػػاؿ(Hearings Public)الل ػػػػػػافز

  فزالمساطد فزسدسابزال رلمافطزسا  سا زال د مزعلػلز
 .ال ل ات

إعػادةزالدظػػرز ػ زمس ػػسعزا ػاسيزاا ايػػاصز -6
الذيزمدةهزالد اسرزلغر ا زال رلمػافطز اعا ػار زائػد از

 ػػػسؽزالدػػػا   فزسرغ ػػػااذـطزإذز مسػػػفزلم لػػػسزعلػػػلزة
اؤمػػػمزأفز ئطػػػؿزإقػػػرارزال ػػػادسفزالػػػذيزاز رغػػػبز ػػػهطز
  ػػػػتزعػػػػفزسػػػػسفزر ا ػػػػمزال ل ػػػػمزالماػػػػارسمزاسػػػػسفز
لػػر  سزم لػػسزاؤمػػمزسلػػ سزلػػر  سزم لػػسزالدػػسابطز
سلذػػػػذازمػػػػػفزاؤ  ػػػػػؿزأفز سػػػػسفزدسرزم لػػػػػسزاؤمػػػػػمز

 .ا ااار ا
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