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كىاعذ النشش
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىغىعُت واإلانهجُت ،وجخىافش فيها ألاضالت
العلمُت والذكت والجذًت وجدترم كىاعذ النشش الخالُت:
بالنعبت للملاالث:
 جنشش اإلاجلت اإلالاالث التي حعخىفي الششوؽ آلاجُت:
 الالتزام باإلاعاًحر العلمُت واإلاىغىعُت اإلاعمىٌ بها دولُا في الذوسٍاث اإلادىمت،
والتي حعخجُب لششوؽ البدث العلمي.
 حعخمذ هُئت الخدىُم مبذأ الخُاد واإلاىغىعُت في جدىُم اإلاىاد العلمُت اإلاششخت
للنشش مع الخشص على خلى ألاعماٌ من الخؿشف الفىشي أو معاظها بمبادا
باألشخاص أو ألانظمت.
ً شاعى في اإلالاالث اإلالترخت للنشش في اإلاجلت أو جدعم بالجذًت وأو ال جىىو مدل
نشش ظابم أو ملخؿف من مزهشة أو أعماٌ ،ملخلى.
 أو جىىو اإلاىاغُع اإلالذمت عمن اخخطاص اإلاجلت.
 أو جلتزم اإلالاالث الذكت وكىاعذ العالمت اللغىٍت  ،و أو ال ًخعذي حجم العمل 20
ضفدت مع اخدعاب هىامش،مطادس و مالخم البدث.
 جشظل اإلاادة العلمُت في ملف مشفم بملخظ بلغت البدث و آخش بئخذي اللغاث:
العشبُت ،الفشنعُت أو الانجلحزًت (خعب لغت البدث).
بالنعبت لألعماٌ اإلاترحمت:
 جلُل من ألاعماٌ اإلاترحمت جلً التي جخطل باخخطاص اإلاجلت.
 جلبل ألاعماٌ اإلاترحمت من و إلى  :العشبُت ،الفشنعُت  ,الانجلحزًت أو ألاإلاانُت .
 جخػع اإلالاالث الظدشاسة جشحمانُحو مخخطحو في اللغاث اإلازهىسة أعاله.
 جدىٌ ألاعماٌ اإلالذمت اإلامالاث إلى أظاجزة من روي الخبرة العلمُت خعب
اخخطاص اإلالالت.
ً بلغ الباخث اإلاشظل بخللي مادجه بعذ  5دكابم من حعلمها.
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ظُاظت الخدىُم:

 جلتزم هُئت الخدىُم بئبذاء الشأي و اجخار اللشاس في ػىو أظبىع من جمىُنها من
اإلاادة اإلالترخت للنشش ،مع مشاعاة العشٍت الخامت في الخدىُم
ً دم لهُئت الخدىُم أو اسجأث غشوسة إكشاس حعذًالث على اإلاىاد اإلالذمت للنشش.
ٌ علم الباخث اإلاشظل بلبىٌ مادجه للنشش على أو ٌعلم بخاسٍخ نششها خعب سصنامت
اإلاجلت.
ششوؽ النشش:
 شيل الىخابت  :باللغت العشبُت شيل  Traditional Arabicحجم 14.
 بالنعبت للغاث ألاحنبُت شيل  Times New Romanحجم . 12
ً شفم الباخث الباعث مادجه بعحرة راجُت علمُت مفطلت.
 تهمشن معلىماث البدث خعب ؾشٍلت شُيا ى ألامشٍىُت بترجِب حعلعلي ًدبع
متو البدث.
 جشجب هىامش اإلاعلىماث في جهاًت ول ضفدت.
نمىرج التهمِش:
 .1الىخب باللغت العشبُت أو ألاحنبُت :للب و اظم ا ِإلاؤلف ،عنىاو الىخاب ،داس النشش،
بلذ النشش ،ظنت النشش،سكم الؿبعت.
 .2النطىص الدششَعُت  :البلذ،نىع النظ،مػمىو النظ،ظنت الطذوس.
 .3اإلاجالث والذوسٍاث :عنىاو اإلاجلت أو الذوسٍت ،للب واظم الياجب،عنىاو
اإلالالت،عذد اإلاجلت،جاسٍخ الطذوس،ضفخت الاكخباط.
 .4الشظابل الجامعُت :للب واظم الؿالب،عنىاو اإلازهشة  ،دسحت اإلازهشة ،مؤظعت
حسجُل اإلازهشة،ولُت الخخطظ،العنت الجامعُت،ضفدت الاكخباط.
 .5الخلاسٍش الشظمُت  :حهت إضذاس الخلشٍش ،مىغىع الخلشٍش،مياو نشش الخلشٍش ،ظنت
إضذاس الخلشٍش  ،ضفدت الاكخباط.
 .6اإلاشاحع الالىترونُت:
ًىزم اإلاشحع اإلانلىٌ عن شبىت ”ؤلانترنذ” بزهش معلىماث الشابـ ؤلالىتروني وامال
مع رهش ضاخب اإلاادة اإلانشىسة ،وجاسٍخ صٍاسة اإلاىكع .
ً
 .7جشظل اإلاعاهماث بطُغت الىترونُت خطشا على عنىاو اإلاجلت :

law@jilrc-magazines.com
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الافخخاخُت
بعم هللا الشخمن الشخُم والخمذ هلل سب العاإلاحو الزي بفػله جخم الطالخاث
ٖلى ٚحر ٖاصجىا ؾخ٩ى لن اٞخخاخيت العذد الخاظع مً مجلت حُل ألابدار اللانىنُت التي ناص ٝنضوعَا بضايت
ؽهت حضيضة ،مسههت للخضيث ًٖ اإلا٣االث التي جم سخبها مً ؤٖضاص اإلاجلت هديجت ا٦دكا ٝؤًٖاء لجىدىا الٗلميت
ي.
بإجها بما مؿغو٢ت ؤو ؾب ٤للباخثحن وكغ هٟـ اإلااصة الٗلميت في مجلت ؤزغ ل
وعٚم جإ٦يضها في قغوٍ اليكغ باإلاجلت ٖلى يغوعة الخ٣يض بإزال٢ياث البدث الٗلميٚ ،حر ؤن َىا ٥مً يجاػٝ
ً
مٗخ٣ضا ؤهه ٢ض يؿخُي٘ مغاوٚت ؤؾغة الخدغيغ ؤول ؤهه في خا ٫ما جم ٦ك ٠ؤمغٍ
بل ويخجغؤ ٖلى بعؾا ٫م٣االث مؿغو٢ت،
ي٩ىنل حؼاثه ٖضم اليكغ ٞدؿب.
وٖليه ٞل٣ض باث مً الًغوعرل ؤن هدظع مً َظٍ اإلاماعؾاث التي جىته ٪خ٣ى١ل اإلال٨يت ال٨ٟغيت ألصخاب اإلا٣االث
ً
ٞبضال مً ؤن يتر٢ىا بلى صعحاث ٖلميت
ل
ألانليحن ،ؾيما ؤن ٧ل ٢ىاهحن والدكغيٗاث الىَىيت ؤنبدذ حٗا٢ب مغج٨بيها
ؤٖلى ،حسخب منهم الضعحاث اإلا٨دؿبت ،هاَي٣ٞ ًٖ ٪ضان مهضا٢يتهم وٖضم ز٣ت ؤر ماؾؿت بدثيت ٞيهم.
ومً باب ؤلاعج٣اء بمؿخىيل البدث الٗلمي في وَىىا الٗغبي والً٣اء ٖلى َظٍ الٓاَغة اإلاخٟكيت في ألاوؾاٍ
ألا٧اصيميت٢ ،غعث بصاعة مغ٦ؼ حيل البدث الٗلمي ٖضم التهاونل وال الدؿامذ م٘ ٧ل مً ؤزبدذ ألاصلت اإلااصيت الثبىجيت
ً
ً
ٖلميت ،وؾيهاع للخبليٖ ٜنهم ٖلى مؿخىيل بصاعة اإلااؾؿت التي ييخمىنل بليها ،وهب٣ى مخابٗحن إلحغاءاث
ل
ل
ؾغ٢ت
اعج٩ابه
الخد٣ي ٤مٗهم ختى هخإ٦ض مً جُبي ٤الٗ٣ىباث التي يؿخد٣ىجها.
ومً حهت ؤزغيل ؾيؿعى لي٩ىنل لىا صوعل في الخدؿيـ والخىٖيت وحٗغي ٠الباخثحن بالخاالث واإلاماعؾاث التي حٗخبر
ؾغ٢اث ٖلميت مً زال ٫خل٣اث وصوعاث ٖلميت في مىهجيت البدث الٗلمي.
وفي ألازحر ؤحي ؤًٖاء اللج هت الٗلميت للمغ٦ؼ وؤؾغ جدغيغ ٧ل مجالجىا ٖلى الجهىص الجباعة التي يبضلىجها،ل ووكض
ً
ً
وص٢ت ختى ه٣ط ي ً
جماما ٖلى الؿغ٢اث الٗلميت ٦ما ووك٨غ الباخثحن الظيً ؤؾهمىا
امت ل
ٖلى ؤياصحهم لي٩ىهىا ؤ٦ثر نغ ل
بم٣االتهم ال٣يمت في َظا الٗضص وهدً صاثما ٖىض وٖضها بخدٟحز ٧ل حاص ومجخهص ٖلى اإلاثابغة ووكغ ؤبدازه.
وهللا اإلاىفم في ألاوٌ وآلاخش
اإلاششفت العامت ومذًشة الخدشٍش /د .ظشوس ؾالبي اإلال

9

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

10

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

اإلاعؤولُت العلذًت عن ؤلاخالٌ بالخم في إعالم اإلاعتهلً باإلانخجاث الخؿشة
د .مشجض ى عبذ هللا خحري ،اظخار اللانىو اإلاذني اإلاعاعذ ،ولُت البرًمي الجامعُت  ،ظلؿنت عماو.

ملخظ الذساظت
تهضّ ٝ
الضعاؾت الي بيان اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت ًٖ الازال ٫بد ٤اإلاؿتهل ٪في اٖالمه ًٖ اإلاىخجاث الخُغة ،و٢ض جم
الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدليلي اإلا٣اعنل وجم حم٘ اإلاٗلىماث ّ
الىٓغيت والخُبي٣اث الٗمليت اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ،
واؾذٖغاى الىهىم ال٣اهىهيت وآلا اء ال٣ٟهيت وألاخ٩ام الً٣اثيت الخانت ،وجُغ٢ذ ّ
الضعاؾت الي مىيىٕ ؤلاٖالم
ع
يسو الالتزام
ّل
٧اؾاؽ للمؿاوليت الٗ٣ضيت ،وؤْهغث الضعاؾت ؤن اإلاؿاوليت التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلالتزم ايا ٧اهذ ٞيما
باإلٖالم هي ؤمغ في ٚايت ألاَميت ،بط يترجب ٖليها جدضيض هُاَ ١ظٍ اإلاؿاوليت وطل ٪م٘ جؼايض بهخاج اإلاىخجاث الخُغة وجم
ج٣ؿيم الضعاؾت بلى مبدثحن جىاولىا في اإلابدث ألاو٫ل الالتزام بةٖالم اإلاؿتهل ٪وفي اإلابدث الثاوي بيان اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت

Abstract
The theme of the study, the commitment with media as a basis for contractual liability,
where defined by the concerning jurisprudence related to the commitment of the seller by
informing the buyer as sophisticated quantity and quality, particularly with the increasing of
dangerous things production, where some risks consequent its use, which in turn led to
emergence of a commitment on both, the producer and professional seller by informing the
other Contractor with all needs to get benefit from something and avoid its risks, the study
was divided into two sections, we dealt with the media commitment in contractual scope in
the first section, and in second topic, the penalty of violation of commitment the media with
data and information concerning the place of contracting thing.
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ملذمت
مىظ مُل٘ ال٣غنل الٗكغيً بضؤث خغ٦ت احخماٖيت واؾٗت لخمايت خ٣ى١ل اإلاؿتهل ٪وجىٞحر الخمايت ال٣اهىهيت له،
الضو٫ل في حكغي٘ ال٣ىاهحن التي جدمي خ٣ى٢ه والتي جخًمً مداعبت الٛل ّ
وبضؤث ّ
الخجاعرل وخمايخه مً ألايغاع ّ
الصخيت
الىاججت ًٖ اؾخٗما ٫مىاص ٦يمياثيت ؤو ؤٚظيت ٞاؾضة ،وٞدو الؿل٘ اإلاؿخىعصة ومداعبت الاخخ٩اع ،ووي٘ مىانٟاث
ً
ًٞال ًٖ ٢يام ؤحهؼة ع٢ابيت مهمتها مالخ٣ت اإلاسالٟحن لل٣اهىن ،وٖضم ّ
الؿماح
ل
٢ياؾيت لئلهخاج والاؾخحراص والخهضيغ،
ّ
بترويج ؤلاٖالهاث اإلاًللت ،وبلؼام اإلاىخجحن باإلقاعة بلى ألايغاع الجاهبيت للمىخج مثل ،السجاثغ ،وألاصويت ،واإلاىاص
ً
ًٞال ًٖ جىؽي٘ ٞغم الازخياع للمؿتهل ٪للمٟايلت بحن الؿل٘ مً نى ٠ؤو هىٕ واخض وازخياع ما يىاؾبه،
ل
ال٨يمياثيت
ّ
ر ال جخٗل ٤ق٩ىاٍ باأليغاع الىاقئت ًٖ وحىص ٖيب باإلابيٖ٘ ،يب في الخهميم ؤو ٖيب في الخهيي٘" ،وبهما
وبطا ٧ان اإلاكتر ل
()
باأليغاع اإلاغجبُت بظاث الص يء وَبيٗخه مما حٗل الً٣اء يٗترٝ ٝرْل نىاٖت بٌٗ اإلاىخجاث التي يم ً٨ؤن ي٨ك٠
اؾخسضامها ًٖ بٌٗ اإلاساَغ( ) ٞةن الً٣اء الٟغوس ي مؿخ٣غ ٖلى ؤن صٖىيل اإلاؿئىليت الخٗا٢ضيت ،التي يخم جإؾيؿها
ٖلى ٖضم الىٞاء بااللتزام باإلٖالم جيخ٣ل بلى اإلاكتررل ألازحر ( ).
ّ
أهمُت البدث:
جخجلى ؤَميت صعاؾت اإلاؿاوليت ا٣ٖ٫ضيت ًٖ الازال ٫بالخ ٤في بٖالم اإلاؿتهل ٪باإلاىخجاث الخُحرة ،مً زال ٫جإنيل
َظا الالتزام والظر يؿخٟاص مىه اإلاًغوع اإلاخٗا٢ض والٛحر ٖلى خض ؾىاء في حٗىيًه ًٖ ألايغاع التي جهيبه مً حغاء جىىٕ
الؿل٘ واإلاىخجاث في الىي٘ الغاًَ باالياٞت بلى طل ٪وؿعى بلى مٗغٞت مً َى اإلاىخج؟ َل َى اإلاىخج الخ٣ي٣ي؟ ؤم َىا٥
ؤشخام آزغيً يم ً٨ؤن وٗضَم في خ٨م اإلاىخج؟ وهغيل اوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى حكغيٗاث ال٣اهىنل اإلا٣اعنل.
إشيالُت واظئلت الذساظت
يثحر البدث في اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت ًٖ ؤلازال ٫بالخ ٤في بٖالم اإلاؿتهل ٪باإلاىخجاث الخُغة ٖضة اق٩الياث ٢اهىهيت
مجها ماَى َبيٗت َظا الالتزام؟ وماهي َبيٗت الاقياء الخُغة والي مضي يم ً٨اٖخباع ؤلازال ٫بةٖالم اإلاؿتهل ٪بهظٍ
اإلاىخجاث مؿاوليت ٖ٣ضيت؟ وما هُاَ ١ظٍ اإلاؿاوليت.
منهجُت البدث:
هدب٘ في ص اؾت اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت ًٖ ؤلازال ٫بالخ ٤في بٖالم اإلاؿتهل ٪باإلاىخجاث الخُغة اإلاىهج الىنٟي ّ
الخدليلي
ع
ّ
اإلا٣اعن ،خيث يخم حم٘ اإلاٗلىماث الىٓغيت والخُبي٣اث الٗمليت اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ ،واؾخٗغاى الىهىم ال٣اهىهيت
( )

()2
( )

د .حسن عبد الباسط جميعي ،شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،سنة

 ، 2007ص85

د .محمود جمال الدين زكي ،مشكالت المسئولية المدنية ،مطبعة جامعة القاىرة ،سنة ، 987ص.449

د .سالم محمد رديعان العزاوي ،مسؤولية المنتج ،دار الثقافة لمنشر والطباعة ،األردن ،عمان ،2008،ص98
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وآلاعاء ال٣ٟهيت وألاخ٩ام الً٣اثيت الىاْمت لهٗٞ ،لى نٗيض الدكغيٗاث ألاحىبيت ؾى ٝجخم ؤلاقاعة الي ال٣اهىنل الٟغوس ي،
وٖلى نٗيض الضو٫ل الٗغبيت ال٣اهىنل اإلاهغرل وؤلاماعاحي.
اإلابدث ألاوٌ
الالتزام بئعالم اإلاعتهلً باإلانخجاث الخؿشة
هدىاو٫ل في َظا اإلابدث الالتزام بةٖالم اإلاؿتهل ٪في اإلاُلب ألاو٫ل وفي اإلاُلب الثاوي َبيٗت ألاقياء الخُغة.
اإلاؿلب الاوٌ
مفهىم الالتزام بئعالم اإلاعتهلً
بن خمايت اإلاؿذَل٪ال ج٣خهغ ٖلى بم٩اهيت ببغام الٗ٣ض مً ٖضمه ؤو بُٖاثه مهلت للخ٨ٟحر ٞيما يلتزم به بمىحب
ّل
الٗ٣ض ،بل ؤلؼم اإلاكغٕ الباج٘ ؤو اإلاىخج بةٖالم اإلاؿتهل٢ ٪بل ؤلا٢ضام ٖلى ّ
الخٗا٢ض بد٣ي٣ت اإلاىخجاث الخُغة وؤيغاعَا
ر الخاصٕ ؤو اإلاًلل ،لظل ٪ال مجا ٫لخمايت اإلاؿتهل ٪بال مً زال ٫بُٖاثه ؤلاٖالم
زهىنا خمايخه مً ؤلاٖالن الخجاع ل
ال٩افي خى لْ ٫غو ٝالخٗا٢ض والخٗغٖ ٝلى َبيٗت اإلاىخجاث التي ؾي٣خىيها ويٗغ ٝؤلالتزام باإلٖالم بإهه " التزام ؾابٖ ٤لى
ّ
الخٗا٢ض يخٗل ٤بالتزام ؤخض اإلاخٗا٢ضيً ي٣ضم لآلزغ ٖىض ج٩ىيً الٗ٣ض البياهاث الىاحب ج٣ضيمها لخل ٤عياء مؿدىحر ب٩اٞت
الٓغو ٝواإلاٗلىماث اإلاديُت باإلاىخج وطل ٪لٗضم بم٩اهيت َغ ٝمً ألاَغا ٝؤلاإلاام بخل ٪البياهاث والتي مً الىاحب
مٗغٞتها إلُٖاثه للُغ ٝآلازغ الث٣ت بالخٗا٢ض " ؤو َى" جىبيه ؤو بٖالم َالب الخٗا٢ض بهىعة مً قإجها بل٣اء ّ
الًىء ٖلى
واٗ٢ت ما ؤو ٖىهغ ما مً ٖىانغ الخٗا٢ض اإلاؼم٘ ب٢امخه ختي ي٩ىنل الُالب ٖلى بيئت مً ؤمغٍ بديث يؿخُي٘ ؤن يإزظ
ال٣غاع الظر يغاٍ مىاؾبا في يىء خاحخه وَضٞه مً ببغام ّ
الخٗا٢ض" يخطح مً الخٗغيٟحن الؿاب٣حن ؤجهما يدضصان مجا٫
ً
ً
ل
٢اهىهيا
جُبيَ ٤ظا الىاحب في اإلاغخلت التي حؿب ٤وكىء الٗ٣ض وطل٦ ٪ىىٕ مً الخمايت للمؿتهل٦ ،٪ما ؤجها جٟغى بلتز ل
اما
ً
ً
يخمثل في بٖالم اإلاؿتهل ٪بٓغو ٝالخٗا٢ض ل٩ي ي٣ضم بغياء خغلا ومؿدىحرلا ٖلى الخٗا٢ض ٞىاحب ؤلاٖالم َى بطن ،التزام
يؿب ٤ج٩ىيً الٗ٣ض يؼوص اإلاؿتهل ٪باإلاٗلىماث ألاؾاؾيت خى٫ل اإلاىخج الخُغ بهض ٝجىىيغٍ الجساط ٢غاعٍ بالذٖا٢ض مً
ٖضمه ،وجإحي الٛايت مً َظا الالتزام في خمايت بعاصة اإلاؿتهل ٪في اإلاغخلت التي حؿب ٤الخٗا٢ض اإلالؼم ألَغاٞه ،بياٞت بلي
الخمايت الخ٣ليضيت له مً زال ٫ما يٗغ ٝبٗيىب الغيا التي هٓمتها الدكغيٗاث اإلاضهيت بُغي ٤واضخت ومدضصة مً ؤحل
الىنى٫ل بلي جغؾيش مبضؤ اؾخ٣غاع اإلاٗامالث ،بال ؤن طل ٪ؤصر بلي جًيي ٤هُا٢ها وحكضيض قغوَها مما ؤصر بلي نٗىبت
بةزباتها لظل ٪لم جد ٤٣الىخاثج اإلايكىصة منها وَظا ؤصر بلي جد٣ي ٤خمايت عيا اإلاؿتهل٢ ٪بل ؤلا٢ضام ٖلى الخٗا٢ض وبالخالي

2

د .عبد الباقي عمر ،الحماية العقدية لممستيمك ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،سنة  ،2004ص 86
د .نزيو محمد صادق الميدي ،االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات وتطبيقو عمى بعض أنواع العقود ،دار النيضة

العربية ،القاىرة  ، 982 ،ص 5
 3د .سهٌر منتصر ،االلتزام بالتبصر ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة  ، 1990 ،ص . 41
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بؿِ خمايخه ٞيما حعجؼ ٖىه هٓغيت ٖيىب ؤلاعاصة ومٗالجت ؤوحه ٢هىعَا وجخمثل ألاَميت إلٖالم اإلاؿتهل ٪في جد٣ي٤
خمايخه باٖخباعٍ الُغ ٝالًٗي ٠في الٗال٢ت الخٗا٢ضيت م٘ اإلاىخج الظر يخمخ٘ بةم٩اهياث ٞىيت وا٢خهاصيت ٖاليت م٣اعهت
الخُىعل الخ٨ىىلىجي ّ
ْل ّ
والخ٣ضم الهىاعي ؤنبدذ الخٗامالث التي
م٘ اإلاؿتهل ٪ليد ٤٣اإلاؿاواة بحن اإلاخٗا٢ضيًٟٞ ،ي ّل
ي٣ضم ٖليها اإلاؿتهل ٪جخمحز بٗضم الخىاػنل إلاا يخمخ٘ به اإلاىخج مً زبراث ٞىيت وا٢خهاصيت ٞاث٣ت في مىاحهت اإلاؿتهل ٪الظر
مٗه يًُغ اإلاؿتهل ٪لكغاء اإلاىخج الخُغ وال يٗلم ٖىه قيئا ؾىاء بم٩ىهاجه ؤو زهاثهه وؤخياها ًٖ اؾخٗماالجه
ّ
الض٢ي٣ت إلاا جخمحز به َظٍ اإلاىخجاث مً ص٢ت بالتر٦يب ونٗىبت الاؾخٗما ،٫ومً زم ؤنبذ اإلاؿتهل ٪في ؤمـ الخاحت بلى
ً
صوعا ؤ٦ثر ؤَميت في مجا ٫اإلاىخجاث الخُغة،
ر ٦ما ؤن لهظا الالتزام ل
بٖالمه في مثل َظٍ الخٗامالث التي يبرمها م٘ مىخج ٢ى ل
بط حهض ٝلخمايت عيا اإلاؿتهل ٪الىاعي واإلاؿدىحر في ٖ٣ىصٍ م٘ اإلاىخج وؤلازال ٫به ياصر بلي ؤلايغاع باإلاؿتهلٞ ٪هى حهضٝ
بلى جد٣ي ٤ؾالمت اإلاؿتهل ٪هٟؿه مً و٢ىٕ ؤيغاع ماصيت ؤو حؿضيت له ،لظا يخىحب ٖلى اإلاىخج بٖالم اإلاؿتهل ٪بما
ي٨خىَ ٠ظٍ اإلاىخجاث مً مساَغ إلاا ج٣ضم يثىعل حؿائ٫ل مٟاصٍ ،ما َى الخ٨يي ٠ال٣اهىوي لىاحب ؤلاٖالمٞ ،هل َى ٖ٣ضر
ؤم ج٣هحرر؟ يدىاػٕ ؤلاحابت ًٖ َظا الدؿائ٫ل عؤيان ألاو٫ل يغيل بإهه طو َبيٗت ٖ٣ضيت وآلازغ يى٨غ نٟت الٗ٣ض ٖليه وَظا
ما هدىاوله ٖلى ّ
الىدى الخالي :
ألاوٌ :واحب ؤلاعالم رو ؾبُعت علذًت
يغرل ؤصخاب َظا الغؤر ؤن الالتزام الخٗا٢ضر طو َبيٗت ٖ٣ضيت ،مؿدىضيً في عؤحهم بلي هٓغيت الخِؤ في ج٩ىيً
الٗ٣ض ،التي حُٗي بضوعَا الهٟت الٗ٣ضيت لئللتزام التي حؿب ٤الٗ٣ض وطلٖ ٪لى ٞغى وحىص ٖ٣ض ٣ٗ٦ض يمان لُغٝ
الخٗا٢ض ألانلي يؿب ٤الٗ٣ض الظر ؾيبرم الخ٣ا وؤن الالتزاماث التي حؿب ٤الخٗا٢ض ألانلي حٗخبر ؤزغ لالزُاء التي ج٘٣
ّ
ّ
هديجت ببغام الٗ٣ض ألانلي ّ
وبغعل َظا ؤلاججاٍ عؤيه بإن جد٣ي ٤خمايت ٢اهىهيت للمؿتهل ٪البض ؤن جازغ الُبيٗت الٗ٣ضيت
ٖلى واحب ؤلاٖالم لئلؾخٟاصة مً ٢ىاٖض ؤلازباث اإلاٗخمضة في مجا ٫اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت التي ج٣غعل مؿاوليت الباج٘ إلاجغص
بزباث اإلاؿتهلٖ ٪ىض جىٟيظٍ لىاحبه باإلٖالم .
الثاني  :واحب ؤلاعالم رو ؾبُعت جلطحرًت
يغيل ؤصخاب َظا الغؤر بإن واحب ؤلاٖالم طو َبيٗت ج٣هحريتٞ ،مً ٚحر اإلاٗ٣ى٫ل ؾب ٤الٟغٕ ٖلى وحىص ألانل ،ؤر
ال يم ً٨ؤن ي٣ىم ؤلالتزام ٢بل ٢يام مهضعٍٞ ،الٗ٣ض ألانلي لم ُيبرم بٗض ٞال يم ً٨بَالّ ١
اله٣ٟت الٗ٣ضيت ٖلى واحب
ً
اما آزغ يٖ ٘٣لى ٖاج ٤الباج٘ ؤو ُ
اإلاىخج ججاٍ اإلاؿتهل ،٪ؤما في َظٍ اإلاغخلت ال يمً٨
ؤلاٖالم خيىما ُيبرم الٗ٣ض يوبذ التز ل
بَال ١الهٟت الٗ٣ضيت ٖلى َظا الىاحب ويبرع ؤصخاب َظا الغؤر ؤن الغيا ع ً٦مً ؤع٧ان الٗ٣ض َاإلاا لم يخد ٤٣بٗض
ٖلما ؤن ؤلاصالء باإلاٗلىماث يؿب ٤مغخلت وحىص الغيا ،والتي ج٩ىنل ٕلى ٢ضع مً ألاَميت إليجاص ّ
الغيا الؿليم ٞال يمً٨
بَال ١الهٟت الٗ٣ضيت ٖلى َظا الىاحب ،و٢ض ٖالجذ ال٣ىاهحن ّ
اإلاىٓمت لخمايت اإلاؿتهلَ ٪ظا الىاحب نغاخت٣٦ ،اهىنل
د .حسن عبد الباسط جميعي ،إعالم المستيمك وتوجيو إرادة المستيمك نحو االختيار الواعي ،مركز الدراسات القانونية

والفنية لنظم االستيالك وحماية المستيمك بكمية الحقوق ،جامعة القاىرة ،دون سنة نشر ،ص .2

2

د .محمود جمال الدين ،مشكالت المسؤولية المدنية ،مطبعة جامعة القاىرة  ،دون مكان نشر ،ص 449
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ّ
خمايت اإلاؿتهل ٪اللبىاوي الظر هو بك٩ل نغيذ في اإلااصة (ٖ )4لى ؤهه " يخىحب ٖلى اإلادتر ٝؤن يؼوص اإلاؿتهل ٪بمٗلىماث
ّ
صخيدت وواٞيت وواضخت جدىاو٫ل البياهاث ألاؾاؾيت للؿلٗت ؤو الخضمت وَغ١ل اؾخسضامها " ٦ما هٓم ٢اهىنل الاؾتهال٥
ٖ )1/111لى ؤهه "يجب ٖلى ٧ل ناخب مهىت ؾىاء ٧ان ّ
الٟغوس ي َظا اإلاىيىٕ بك٩ل ؤًٞل بط ّ
م٣ضم ؾل٘ ؤو
ههذ اإلااصة (
ماصر زضماث ؤن يديِ اإلاؿتهل٢ ٪بل ببغام الٗ٣ض ب٩اٞت الخهاثو ألاؾاؾيت للؿلٗت ؤو الخضمت مدل الخٗا٢ض"
ٞؤلَميت َظا الىاحب وإلاا له مً جإزحر ختى بٗض ببغام الٗ٣ض ،ل٣ض ً٢ذ مد٨مت الاؾخئىا ٝفي باعيـ ببُالن الٗ٣ض بٗض
ؤن جبحن ان الباج٘ ٢ض ؤزل بىاحبه باإلٖالم اإلاؿخمض مً هو ّ
 )11/111مً ٢اهى لن الاؾتهال ٥الٟغوس ي ،خيث جخلخو
اإلااصة (
خيثياث الً٣يت بإن َىا ٥ؾيضة ٢امذ بكغاء م٨خبت مهىٗت مً قغ٦ت مخسههت لظلٖ ٪لى اٖخباع ؤن جل ٪اإلا٨خبت
مهىٗت مً زكب ال٨غػل خؿبما َى مٗلً في بُا٢ت اإلاٗلىماث ألاؾاؾيت ،بال ؤن الخبحر ؤزبذ ؤن ألاحؼاء الخاعحيت ِ٣ٞ
مهىٗت مً زكب ال٨غػل ؤما ألاحؼاء ألازغيل ٞهي مهىٗت مً زكب الؼان وؤن الكغ٦ت لم حٗلم الؿيضة بظل ،٪لظا
خ٨مذ مد٨مت باعيـ بةبُا ٫الٗ٣ض إلاا ج٣ضم بن واحب ؤلاٖالم يغوعرل لخمايت اإلاؿتهل ٪مً ؤيغاع اإلاىخجاث الخُغة
ٟٞي الى٢ذ الخايغ ؤصر اهدكاع الخٗامل الخجاعرل ًٖ بٗض بلي ػياصة الخباص ٫الخجاعرل بحن الضو٫ل المزخلٟت ،لظا يخىحب
ٖلى اإلاى ِخج ؤو الباج٘ بٖالم اإلاؿتهل ًٖ ٪اإلاىخجاث التي ي٣ضم اإلاؿتهلٖ ٪لى الخٗا٢ض ٖليها ليىٞغ الخمايت ال٩اٞيت له مً
زُغ اإلاىخجاث لظا جيبه اإلاكغٕ في الٗضيض مً الضو٫ل لظل ٪ووٞغ الخمايت الخ٣ي٣يت للمؿتهل ،٪وَظا يسضم ؤيًا مهالح
ُ
اإلاى ِخجٞ ،هى يىٞغ ٖلى الُغٞحن الٗضيض مً الهٗىباث زهىنا اإلاىاػٖاث ؤمام اإلادا٦م ويجٗل الُغٞحن ٖلى بهحرة مً
ّ
ؤمغَما بما الخٗا٢ض وبال ال .وَظا بيجابي ويد ٤٣الخىاػنل بحن الُغٞحن ويسضم ٖمليت الخجاعة زهىنا ؤجها ج٣ىم ٖلى مبضؤ
الث٣ت والؿغٖت ،ويلتزم اإلاىخج بةٖالم اإلاؿتهلّ ًٖ ٪
الؿلٗت ؤو الخضمت بىي٘ اؾم مكغوٖه وؤع٢ام َىاجٟه وٖىىان مغ٦ؼ
بصاعجه ؤو ٞغٕ الكغ٦ت واإلاٗلىماث ألاؾاؾيت للمىخج ومىانٟاجه ب٣هض جىبيه اإلاؿتهلٖ ٪نها وبعقاصٍ ًٖ مدل الخٗا٢ض
ؤي ٠بلي طل ٪وحىب جدضيض ؤؾٗاع الؿلٗت ؤو الخضمت مدل الخٗا٢ض ومً يمً طل ٪ؤيًا مبل ٜالى٣ل والدؿليم
ووؽيلت الدؿليم وفي خاٖ ٫ضم ط٦غ طل ٪يٟهم بإن جل ٪اإلابال ٜواٗ٢ت يمً بَاع ؾٗغ الؿلٗت ،وجٟهيل مغاخل بهجاػ
اإلاٗاملت ّ
الخجاعيت وَبيٗت ومىانٟاث والٟترة التي ي٩ىنل زاللها اإلاىخج مٗغويا باألؾٗاع اإلادضصة وقغوٍ الًماهاث
ً
الًماهاث ّ
ّ
مٗغويا باألؾٗاع اإلادضصة وقغوٍ ّ
الخجاعيت
ل
الخجاعيت وَبيٗت ومىانٟاث والٟترة التي ي٩ىنل زاللها اإلاىخج
والخضمت بٗض البي٘ وَغ١ل وبحغاءاث الض ٘ٞوَغ١ل وآحا ٫الدؿليم ،وجىٟيظ الٗ٣ض وآلازاع اإلاترجبت ٖلى جىٟيظ التزاماث
وبم٩اهيت الٗضو٫ل ًٖ الكغاء وؤحله و٦يٟيت ب٢غاع اله٣ٟت ،وَغ١ل بعحإ اإلاىخج ؤو ببضاله وبعحإ المبل ،ٜوه٣ٟاث اؾخٗما٫
ج٣ىياث الاجها ٫خحن يخم اخدؿابها ٖلى ؤؾاؽ مسخلّ ًٖ ٠
الخٗغٞت الجاعرل الٗمل بها ،بن ٢ىاهحن خمايت اإلاؿتهل ٪ههذ
ٖلى التزام مدضص يل٣ي ٖلى ٖاج ٤اإلاىخج يخمثل في بٖالم اإلاؿتهل ٪باإلاىخجاث الخُغة مً خيث الهٟاث والخىام ،وما
يبرع طل ٪ؤن اإلاىخج يؿخُي٘ الخد ٤٣مً اإلاىاص التي يؿخٗملها ؤو التي يدؿلمها لبيٗهاٞ ،هى التزام بخد٣ي ٤هديجت وليـ

 1د .جابر علً ،ضمان سالمة المستهلك فً االضرار الناشئة عن عٌوب المنتجات الصناعٌة دراسة فً القانون الكوٌتً
والمصري والفرنسً ،مجلة الحقوق بجامعة القاهرة ،العدد الثالث ،سنة 2010م ،ص 468
 2د .حسن عبد الباسط جمٌعً ،شروط التخفٌف واإلعفاء من ضمان العٌوب الخفٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة1993 ،
 ،ص. 192
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التزاما ببظٖ ٫ىايت وبما ؤن مدل َظا الالتزام َى خمايت عيا اإلاؿتهلٞ ،٪هل يترجب في خالت مسالٟت َظا الالتزام ألر
حؼاءاث؟
اإلاؿلب الثاني
مفهىم اإلانخجاث او الاشُاء الخؿشة
لم يً٘ اإلاكغٕ الٟغوس ي حٗغيٟا لؤلقياء الخُغة ول٨ىه ٢ام بخدضيض ألاقياء التي جسً٘ بلى ٢غيىت اإلاؿاوليت
 1384مً ال٣اهىنل اإلاضوي الٟغوس ي ( ) وحٗغى اإلاكغٕ الاماعاحي لها مً زال٫
التي ههذ ٖليها ال٣ٟغة ألاولى مً هو اإلااصة
اإلاؿئىليت ًٖ ألاقياء الخُغة ،ويبضو طل ٪مً زال ٫هو الماصة 316مضوي اماعاحي التي جىو ٖلى ؤن "٧ل مً جىلى خغاؾت
ً
مؿاوال ٖما جدضزه َظٍ ألاقياء مً يغع ،ما لم يثبذ ؤن
ل
ؤقياء جخُلب خغاؾتها ٖىايت زانت ؤو آالث مي٩اهي٨يت ،ي٩ىنل
ّ
و٢ىٕ الًغعل ٧ان بؿبب ؤحىبي ال يض له ٞيهَ ،ظا م٘ ٖضم ؤلازال ٫بما يغص في طل ٪مً ؤخ٩ام زانت " ،و ٌطا الىو يخم
ً
مى٣ىال ؤم ٖ٣ا اّ ،
وبالخالي ي٣خهغ جُبي ٤الىو ؾال ٠الظ٦غ ٖلى
ل
جُبي٣ه ٖلى ألاقياء اإلااصيت ٚحر الخيت ؾىاء ؤ٧اهذ
ع
ألاقياء التي جخُلب خغاؾتها ٖىايت زانت وآلاالث اإلاي٩اهي٨يت صونل ٚحرَا مً ألاقياء ً
هٓغا إلاا يخىاٞغ ٞيها مً زُىعة ( ) و
ّ
الص يء ي٩ىنل زُغا بُبيٗخهّ ،
وبما زُغا
الالتزام باإلٖالم ًٖ الهٟت الخُغة للص يء اإلابي٘ يخد ٤٣في خالخحن ّ " :بما ألن
ّ
هٓغا إلاا يىُىرل ٖليه اؾخٗماله مً بٌٗ الخٗ٣يضاث الٟىيت " ،ويجب بخاَت اإلاؿتهلً ٪
ٖلما بالُغ١ل اإلاثلى الؾخٗما٫
ألاقياء ،بطا ٧ان َظا الاؾخٗما ٫مً قإهه ؤن يدضر بٌٗ اإلاساَغ ؤو الهٗىباث باليؿبت للمكتررل خيث ييبػي ٖلى
الهاو٘ واإلاىػٕ ؤن ي٣ىم بخدظيغ اإلاؿخسضمحن مً اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن يدضثها اإلاىخج الخُغ ؤزىاء اؾخٗماله ؤو خياػجه،
وؤن يبحن لهم ب٩ل ص٢ت ٧اٞت الاخخياَاث الالػم اجساطَا لخٟاصر جل ٪اإلاساَغٞ ،اإلاٗغٞت بالهٟت الخُغة للمىخج ال يمً٨
الخىنل بليها بال مً زال ٫الهاو٘ وبٌٗ ألاشخام طورل الخبرة ،واإلاخسههحن في َظا اإلاجا ) ( ٫وجإؾيؿا ٖلى طلٞ ٪ةن
ّ
ّ
الهاو٘ ٖلى مٗغٞت بمساَغ الص يء الظر ي٣ىم بهىاٖخه ،ومً زم يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام بإن ي٣ىم باإلٖالم ًٖ َظٍ
اإلاساَغ باليؿبت لؤلشخام الظيً مً اإلادخمل ؤن يخٗغيىا إلاثل َظٍ اإلاساَغ ،وَظا َى ما ً٢ذ به مد٨مت الىٌ٣
 ،1982خيث اٖخبرث ؤن ّ
الهاو٘ يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام ؤلاصالء ب٩اٞت البياهاث
الٟغوؿيت في خ٨مها الهاصع في 14صيؿمبر
الالػمت التي مً قإجها ؤن جم ً٨اإلاؿخسضم مً اؾخٗما ٫الؿلٗت ،الؾيما بٖالمه باالخخياَاث ا٫حي يجب اجساطَا ٖىضما
ج٩ىنل الؿلٗت زُغة ،وٞيما يسو الً٣اء ؤججه بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ؤن ٢يام اإلاؿئىليت الخٗا٢ضيت للباج٘ ج٣ىم في خالت
ر ( ) وٖلى الغٚم مً الاهخ٣اصاث التي جم جىحيهها بلى
ه٣و ؤو ٖضم صخت اإلاٗلىماث الالػمت مً ؤحل يمان ؾالمت اإلاكتر ل
َظا الاججاٍٞ ،ةن َظا الالتزام يجغرل ألازظ به لضر اإلادا٦م الٟغوؿيت ،خيث ً٢ذ مد٨مت ليىنل ًٖ الضاثغة الجىاثيت
 1974في ً٢يت ٖغٞذ بـ  ،cinq septوالتي عاح ضخيتها ماثت وزمؿى لن ً
قابا و٧ان طل ٪بؿبب
إلاد٨مت الى ٌ٣في 14ماعؽ
( )

()2

د .عبد الحميم أبو ىزيم ،المسؤولية عن االشياء غير الحية في القانون المدني ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان،
سنة  ،2008ص 59

( )
()4

الحي في القانون المدني ،مرجع سابق ،ص 2
ة
د .عبد الحميم أبو ىزيم ،المسؤولية عن األشياء غير

د .نزيو محمد الصادق الميدي ،االلتزام قبل التعاقد باالدالء بالبيانات وتطبيقاتو في بعض العقود ،مرجع سابق ص55
د .عامر قاسم القيسي ،الحماية القانونية لممستيمك ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،2002،ص5

.
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الخغي ٤الظر لخ ٤باإلايكإة ،والظر وكإ هديجت اؾخسضام مىاص ٢ابلت لالقخٗا ،٫خيث جبحن لً٣اة مد٨مت اإلاىيىٕ ؤن
اإلاىاص التي جم اؾخسضامها ٧اهذ حضيضة ،و ال يٗغ ٝآزاعَا بال اإلاخسههىنل الظيً يدؿمىنل بضعحت ٖاليت مً الٟ٨اءة،
ومً زم ٞةن اإلاتهم  -وَى ؤؾخاط ال٨يمياء وخانل ٖلى صعحت الض٦خىعاٍ ٞيها – ي٩ىنل  -والخالت َظٍ – ٢ض ؤزل بىاحب
ّ
الخيُتٖ ،ىضما ٫م يبحن للمكتريً الاؾخسضاماث الغثيؿت لهظٍ اإلاىاص اإلاباٖت ،صونل ؤن يدظعَم -وَم ؤشخام ٖاصيىنل ال
ً
بحماٖا مً حاهب الً٣اء
ٖلم لهم بهظٍ اإلاىاص  -مً مساَغ بٌٗ الاؾخسضام ،ومضي َظٍ اإلاساَغ ( ) ٦ما ؤن َىا٥
الٟغوس ي ٖلى بلؼام الهاو٘ بةٖالم اإلاؿخسضم ًٖ َبيٗت مىخجه و٦ظل ًٖ ٪اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن يدضثها ،والؾيما بطا
٧ان اإلاىخج ً
زُغا( ) وم٘ طل٣ٞ ٪ض احؿ٘ هُا ١الالتزام باإلٖالم؛ ليكمل حمي٘ ؤهىإ اإلاىخجاث ختى البؿيُت منها ،والتي ال
ّ
جخمحز بالخُىعة ؤو الخضازت ،وطل ٪مىظ اللخٓت التي ييكإ ًٖ اؾخسضامها و٢ىٕ بٌٗ اإلاساَغ.
ا /ألاشُاء راث الخلنُت العالُت أواإلاعلذة:
يمخض الالتزام باإلٖالم الظر يٖ ٘٣لى ٖاج ٤الباج٘ اإلانهي ،ليكمل بضوعٍ ٧اٞت اإلاىخجاث التي يىُىرل اؾخسضامها
ٖلى بٌٗ الخٗ٣يضاث في التر٦يب٦ ،ما ٖليه الخا ٫في ألاحهؼة اإلاٗلىماجيت ،خيث يدؿ٘ هُا ١الالتزام باإلٖالم ،ليكمل
٢يام الباج٘ ببٖالم اإلاكتررل ب٩ل البياهاث واإلاٗلىماث والىهاثذ التي حؿاٖضٍ ٖلى ازخياع الىٓم اإلاالثمت لخاحخه ،وؤن
يؼوصٍ بالبياهاث اإلاخٗل٣ت باؾخٗما ٫البرهامج ،وال يى ٠٢ألامغ ٖىض طل ،٪بل ٢ض يهل بلى خض بلؼام الباج٘ بخ٣ضيم
اإلاؿاٖضة الٟىيت واإلاكىعة بلى اإلاكترر٧ ،لما ٧ان ألازحر ٢ليل الخبرة واإلاٗغٞت( ).
 /2اإلانخجاث الجذًذة والخذًثت الابخياس:
طَب عؤر في ال٣ٟه بلى ؤن الالتزام باإلٖالم ال ي٣خهغ ٖلى ألاقياء الخُغة بُبيٗتها ؤو بؿبب اؾخٗمالها ،وبهما
ّ
يمخض ليكمل حمي٘ ألاقياء التي جخمحز بالخضة والخضازتٞ ،االلتزام باإلٖالم ي٩ىنل ؤ٦ثر ب٫خاخا في َظٍ ألاقياء ،ألهه يخٗظع
ٖلى اإلاكتررل مٗغٞت زهاثهها( ).
اوال :احعاع مػمىو الالتزام الخعاكذي باإلعالم:
جخٗضص ؤق٩ا ٫الالتزام باإلٖالم ً
هٓغا بلى َبيٗت الٗال٢ت الخٗا٢ضيت وما يديِ بها مً ْغو ٝومالبؿاث ٣ٗٞض البي٘
ً
ّ
يخًمً في الى٢ذ طاجه التز ًاما يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاخٗا٢ض اإلانهي بإن ي٣ضم بلى مً حٗا٢ض مٗه
مثال يجٗل الالتزام باإلٖالم
ل
( )

د .زىير حرح ،الخطأ في المسؤولية المدنية ،دراسة مقارنة في النظام األنجموسكسوني في النظام الالتيني ،رسالة دكتوراه،

حقوق جامعة القاىرة ،سنة 2009م ،ص2 0
()2

د .حسن عبد الباسط جميعي ،حماية المستيمك الحماية الخاصة إلرضاء المستيل

العربية ،القاىرة ، 996 ،ص. 96

النيضة
ك في عقود االستيالك ،دار ّ

( )

د .اسعد دياب ،ضمان عيوب المبيع الخفية دراسة مقارنة في القانون المبناني والشريعة االسالمية والقوانين الحديثة،

()4

د .أحمد الرفاعي ،الحماية المدنية لممستيمك إزاء المضمون العقدي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص9

منشورات الحمبي القانونية  ،بيروت ،ط  ،ص45
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َغي٣ت اؾخٗما ٫اإلابي٘ ،و٦ظل ٪بيان هىاهي الاؾخٗما ٫بكإن اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن يدؿبب اإلاىخج في بخضاثها ،وبطا ٧اهذ
ؤنَماي٨مال م٘ بًٗهما آلازغ اإلاٗلىماث التي
اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بُغي٣ت اؾخٗماله جسخل ًٖ ٠جل ٪اإلاخٗل٣ت بىىاَيه ،بال ّ ل
()
ّ
ٞالهاو٘ ال ييبػي ؤن ي٨خٟي باإلقاعة بلى َغي٣ت الاؾخٗما ٫التي يم ً٨بم٣خًاَا
يلتزم الهاو٘ باإلصالء بها بلى اإلاكتررل
للمؿتهل ٪ؤن يد ٤٣الٛايت اإلا٣هىصة مىه ،وبهما ييبػي ٖليه ؤن يدظعٍ مً اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن يدضثها بطا جم
اؾخسضامه في بٌٗ الٓغو.) (ٝ
(أ) الالتزام باإلعالم عن بُاو ؾشٍلت الاظخعماٌ:
يجب ٖلى الهاو٘ ؤن ي٣ىم باإلٖالم وؤلاصالء ب٩اٞت اإلاٗلىماث الالػمت ،والتي مً قإجها بخاَت اإلاكتررل ً
ٖلما ب٩اٞت
ؤوحه الاؾخٗما ٫الصخيذ ،ختى يدؿنى له ؤن يؿخٗمل الص يء اإلابي٘ ً
و٣ٞا للٛغى اإلاسهو له ،ويد ٤٣الٟاثضة اإلاغحىة
مىه ويخجىب اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن جىجم ًٖ الاؾخٗما ٫الخاَئ( ) وباليؿبت لالؾخٗما ٫الظر ي٩ىنل مً اإلاٗ٣ى٫ل جىٗ٢ه :
يجب ٖلى ّ
الهاو٘ ؤو الباج٘ اإلانهي ؤن ي٣ىم باإلٖالم وؤلاقاعة بهٟت زانت ًٖ اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن جىجم ًٖ
ْل الٓغوٚ ٝحر الٗاصيت ؤو ٚحر اإلاٗخاصةَ ،اإلاا ؤن مً اإلاٗ٣ى٫ل جىَ ٘٢ظٍ الٓغو ٝؤما باليؿبت لالؾخٗما٫
الاؾخسضام في ّل
الظر ال ي٩ىنل مً اإلاٗ٣ى٫ل جىٗ٢ه ٞالهاو٘ ال ي٩ىنل ً
ملؼما باإلٖالم ًٖ اإلاساَغ الىاقئت ًٖ مثل َظا الاؾخٗما.) (٫
(ب) الالتزام بالخدزًش من مخاؾش الاظخعماٌ:
مً زالّ ٫
ج٣ص ي ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ الً٣اء الٟغوس ي بكإن الالتزام باإلٖالم هالخٔ ؤن الً٣اء الٟغوس ي يا٦ض
صوما ؤهه ال يٟ٨ي ؤن ي٩ىنل َىا ٥التزام مً حاهب ّ
ً
الهاو٘ باإلصالء باإلاٗلىماث البياهاث اإلاخٗل٣ت ببيان َغي٣ت الاؾخٗما،٫
وبهما يجب ٖليه ؤن يلٟذ اهدباٍ اإلاؿخٗمل بلى اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن جيكإ ًٖ اؾخٗما ٫الص يء ،و٦ظل ٪بلى الاخخياَاث
التي يجب ٖليه مغاٖاتها لخٟاصر َظٍ اإلاساَغ.ل
و٢ض ً٢ذ به مد٨مت ّ
الى ٌ٣الٟغوؿيت مً مؿاوليت اإلاىػٕ إلااصة حؿخسضم في جُهحر ؤما ً٦جغبيت الُيىعل ٖما لخ٤
باإلاؿخٗمل مً ؤيغاع ٖىض اؾخسضام َظٍ اإلااصة التي حؿببذ في و٢ىٕ خغي ٤بؿبب ٢ابليتها لالقخٗا ،٫وَى ما لم يكغ
ّ
ر بلى َظٍ الخُىعة ،و٢ض ٢غعث اإلاد٨مت ؤهه يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاىػٕ  -باٖخباعٍ
بليه اإلاىػٕ ،ولم يلٟذ اهدباٍ اإلاكتر ل
ً
مخسهها  -وطا زبرة في َظا اإلاجا - ٫ؤن يىضح ٧اٞت اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن جلخ ٤باإلاكتررل مً َظٍ اإلااصة؛ ختى ولى لم
يّ ً٨
الهاو٘ ٢ض ؤقاع في وكغة الاؾخٗما ٫بلى ٢ابليت َظٍ اإلااصة لالقخٗا.) (٫

( )
()2
( )
()4
()5

د .عمر عبد الباقي ،الحماية العقدية لممستيمك ،مرجع سابق ،ص59
د .سيير منتصر ،االلتزام بالتبصير ،مرجع سابق ،ص98
د .عامر قسم ،الحماية القانونية لممستيمك ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص 9
د .جابر محجوب عمي ،ضمان سالمة المستيمك من أضرار المنتجات الصناعية المعيبة ،مرجع سابق ،ص.268
د.حمدي احمد سعد ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع ،دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقو

اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،حقوق جام عة القاىرة ، 998 ،ص
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الالتزام بالخدزًش ومخاؾش الخلذم:
ي٣خهغ الالتزام باإلٖالم بكإن مداطيغ الاؾخٗماٖ ٫لى خالت اإلاٗغٞت اإلاخٗل٣ت باإلاؿخسضمحن اإلادخملحن للمىخج،
و٦ظل ٪بدالت اإلاٗغٞت الٗلميت والخ٣ىيت اإلاىحىصة لخٓت َغح اإلاىخج ّ
للخضاو٫ل في ّ
ٞةن الهاو٘ ال
الؿى ،١ومً َظا اإلاىُل ّ ،٤ل
ي٩ىنل ملؼما باإلٖالم بال ًٖ اإلاساَغ التي ٧اهذ مٗغوٞت في َظٍ اللخٓت؛ وَظا َى ما اؾخسلهخه اإلادا٦م الٟغوؿيت بكإن
الً٣ايا التي ٖغيذ ٖليها ،والؾيما بكإن ألاصويت ،ومً الخُبي٢اث الً٣اثيت في َظا الكإن ،ما ً٢ذ به مد٨مت
 1986بإن " الالتزام باإلٖالم بكإن مداطيغ الاؾخٗما ٫و٦ظل ٪آلازاع الجاهبيت التي يم ً٨ؤن
الى ٌ٣الٟغوؿيت في 8ببغيل
يؿببها ّ
الضواء والىاعصة في ألاخ٩ام والىهىم الخانت ب٣اهىنل الصخت الٗامت ،ال يخم جُبي٣ها بال ٖلى ما َى مٖغوٝ
لخٓت َغح الضواء في الؿى١ل( )".
ويكترٍ في ّ
الخدظيغ ؤن يلٟذ اهدباٍ اإلاؿخٗلمحن بلى اإلاساَغ التي يم ً٨ؤن جدي ٤به ،في ٖباعاث ؾهلت ،جسلى مً
الٗباعاث الٟىيت اإلاٗ٣ضة ،ومً ؤحل ؤن ي٩ىنل الخدظيغ مٟهىماٞ ،ةهه ييبػي ٖلى الهاو٘ ؤن ي٩ىنل خغيها ٖىض ٢يامه
بخجهحز وحٗبئت اإلاىخج مً ؤن ج٩ىنل اإلاله٣اث الىاعصة ٖليه ليـ مً قإجها ؤن جدضر ؤر الخباؽ لضر اإلاؿخسضم  .و٢ض
ً
ي٩ىنل مً اإلاىاؾب ؤن يضمج م٘ اإلاىخج عؾما مبؿُا م٘ الخدظيغ اإلا٨خىب يغمؼ بلى الخُغ الظر مً اإلادخمل ؤن يدؿبب
اإلاىخج في بخضازه ،والؾيما ؤهه مً اإلادخمل ؤن ي ٘٣بحن ؤيضر اإلاـتهل٨حن ممً ال يٗغٞىنل ال٨خابت ،ومً ؤحل جد٣ي٤
ّ
الخمايت للمؿتهلٞ ،٪ةهه يلؼم ٖلى اإلاىخج ؤن ي٣ىم بةٖالم وجدظيغ اإلاؿتهل٨حن باللٛت التي يٟهمىجهاٞ ،ةطا ٧ان اإلاىخج مما
يخٗضر اؾخٗماله بلض اإلاىخج ٣ٞض ي٩ى لن مً اإلاىاؾب ؤن ي٨خب الخدظيغ بٗضة لٛاث عثيؿت بلى حاهب لٛت البلص اإلاهىٗت،
ولٛت البلض التي ؾخهضع الؿلٗت بليها ( ) و الىغع في اللانىو الاماساحي الؼم ٢اهى لن خمايت اإلاؿتهل ٪ؤلاماعاحي اإلاىخج
واإلاؿخىعص بإن يً٘ البياهاث الالػمت ٖلى ّ
الؿلٗت اإلاخٗا٢ض ٖليها بدؿب َبيٗتها ،وؤن ج٩ىنل البياهاث باللٛت الٗغبيت
ّ
وزِ حؿهل ٢غاءاجهً ،
وَب٣ا للمىانٟاث ال٣ياؾيت ولم ي٣خهغ طلٖ ٪لى اإلاىخج واإلاؿخىعص  ،ِ٣ٞبل ؤلؼم
ل
وبك٩ل واضح،
ال٣اهىنل م٣ضم الخضمت ؤن ّ
يدضص بُغي٣ت واضخت بياهاث الخضمت التي ي٣ضمها وؤؾٗاعَا وممحزاتها وزهاثههاّ ،ؤما الىي٘
هو ٢اهىنل خمايت اإلاؿتهلٖ ٪لى اإلاىخج ؤو اإلاؿخىعص  -بدؿب ألاخىا - ٫ؤن يً٘ باللٛت الٗغبيت ٖلى الؿل٘
في مهغ ٣ٞض ّ ل
البياهاث التي جىحبها اإلاىانٟاث ال٣ياؾيت اإلاهغيت ؤو ؤر ٢اهىنل آزغ ؤو الالثدت الخىٟيظيت لهظا ال٣اهىن ،وطل ٪بك٩ل
واضح حؿهل ٢غاءجه ،وٖلى الىدى الظر يخد ٤٣به الٛغى مً وي٘ جل ٪البياهاث خؿب َبيٗت ٧ل مىخج وَغي٣ت ؤلاٖالن
ٖىه ؤو ٖغيه ؤو الخٗا٢ض ٖليه ،وؤن ٖلى م٣ضم الخضمت ؤن يدضص بُغي٣ت واضخت بياهاث الخضمت التي ي٣ضمها وؤؾٗاعَا
وممحزاتها وزهاثهها ،ويالخٔ ؤن اإلاكغٕ الاماعاحي لم يىو ٖلى لٛت ؤحىبيت ؤزغيل بضيلت ًٖ اللٛت الٗغبيت باليؿبت بلى
ّ
باإلاكغٕ ؤن يًيً ٠
ّ
هها يجىػل بم٣خًاٍ اؾخسضام اللٛت
اإلاىخجاث التي يخم ؤلاٖالن ٖنها مً زاعج الضولت ،و١لص ٧ان ؤولى

( )

د .محمد شنب ،المسؤولية عن فعل األشياء دراسة مقارنة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي ،مكتبة

النيضة المصرية ،بال سنة نشر أو مكان نشر ،ص . 26

()2

د .محمد شكري سرور،مسؤولية المنتج من االضرار التي تسببيا منتجاتو الخط رة دار النيضة العربية  ،القاىرة ،مصر،

ص.28
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ؤلاهجلحزيت مصخىبت بترحمت باللٛت الٗغبيت في خالت ؤلاٖالن ًٖ مىخجاث مً زاعج البالص ( ) اما الىغع في اللانىو
ّ
 1975اؾخسضام اللٛت الٟغوؿيت في مجا ٫جغويج الؿل٘
الفشنس ي فانه يىحب ال٣اهىنل الٟغوس ي الهاصع في 31صيؿمبر
والخضماث خيث ههذ اإلااصة ألاولى مً َظا ال٣اهى لن ٖلى ؤهه "في ٖغى وجىػي٘ ّ
الؿل٘ والخضماث ؤو الضٖايت اإلاخٗل٣ت بها
ؤو الخٗا٢ض ٖليها ؾىاء في ق٩ل م٨خىب ؤو قٟىر ،وفي قإن بيان َغ١ل حكٛيل ؤو اؾخسضام َظٍ الؿل٘ ؤو الخضماث
ؤمغا بلؼ ً
ٞةن اؾخسضام اللٛت الٟغوؿيت ي٩ى لن ً
اميا " ،وييبػي ؤن ي٩ى لن
وقغوٍ الخٗا٢ض والًماهاث اإلاغجبُت بطل ٪الخٗا٢ض ّ ،ل
ّ
ً
مٟهىما ً
ً
ؤيًا ،بال بطا ٧اهذ ؤلٟاْه وٖباعاجه واضخت ،وَظا ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣بال
مازال في الظًَ ،ؤن الخدظيغ ال ي٩ىنل
ل
بطا ٧ان ْاَغا في مبىاٍ ،وواضخا في مٗىاٍ ومً زم ٞةن ويىح الخدظيغ في مبىاٍ ومٗىاٍ ،ؤمغ يغوعرل وال ٚني ٖىه لؿهىلت
ً
مثاال ٖلى ما يٗض جدظيغا ٚحر واضح في مٗىاٍ ،وَى الخدظيغ الخام بؼحاحاث ٖهحر
ٞهمه وبصعا٦ه( ) ويٟ٨ي َىا ؤن هإزظ ل
الٟا٦هت التي يىي٘ ٖلى ٚالٞها الخاعجي ٖباعة "يد ٟٔفي م٩ان باعص " ،بط بن َظٍ الٗباعة يم ً٨ؤن يٟؿغَا اإلاـتهلٖ ٪لى
ً
يٓل الٗهحر مدخٟٓا بسىانه الُبيٗيت ،في خحن ؤن
ؤجها حٗني ببؿاَت مجغص جىنيت إلاى٘ اإلاىخج مً الخٗغى للهىاء ،ختى ّل
اإلا٣هىص َى ججىب جسمغٍ بٟٗل الخغاعة ،مما ٢ض يدؿبب بضوعٍ في اهٟجاع الؼحاحت هما ٌشترؽ في الخدزًش او ًىىو
ظاهشا وال يهٗب ٖلى اإلاؿخسضم عئيخه ؤو مٗغٞخه ؤو ؤن ج٩ىنل البياهاث مضعحت ٖلى الٛال ٝمما يجٗل الخىنل بليها
ً
ً
وميؿىعا بديث يم٢ ً٨غاءتها في الٓغو ٝالٗاصيت لٗغى الؿلٗت  ،ويجض َظا الخدظيغ مجاله الخ٣ي٣ي في ْل ٖضم
ل
ؾهال
وحىص ٖال٢اث مباقغة بحن اإلاىخج واإلاؿتهلٖ ،٪لى هدى يؿمذ للمؿتهل ٪باالَالٕ ٖلى اإلاٗلىماث الخانت بكإن الؿلٗت
ً
مؿاوال ًٖ ؤلازال ٫بالىٞاء بهظا الخدظيغ َاإلاا ؤهه ؤٞغٚه في
ل
اإلاٗغويت صونل خىاع م٘ الباج٘ ،وبديث ال ي٩ىنل اإلاىخج
مؿدىضاث م٨خىبت.
اإلابدث الثاني
اإلاعؤولُت العلذًت عن ؤلاخالٌ باعالم اإلاعتهلً باإلانخجاث الخؿشة
ّ
ّ
لصخت الٗ٣ض وٖضم حٗغيه لئلبُا ٫في حمي٘ ال٣ىاهحن
بن ؾالمت عياء اإلاخٗا٢ض يمثل ؤخض الكغوٍ ألاؾاؾيت
والدكغيٗاثٟٞ ،ي ؤلاماعاث ٣ٞض ههذ اإلااصة 130مً ٢اهى لن اإلاٗامالث اإلاضهيت الاماعاحي ٖلى ؤهه  " :يخم الٗ٣ض بمجغص ؤن
يدباصَ ٫غٞان الخٗبحر ًٖ بعاصجحن مخُاب٣خحن ،م٘ مغاٖاة ما ي٣غعٍ ال٣اهىنل ٞى١ل ط ٥٫مً ؤويإ مٗيىت الوٗ٣اص الٗ٣ض "،
ً
ً
صخيدا بال بطا ٧ان ّ
يؿخٟاص مً طل ٪ؤن وحىص الٗ٣ض ال ي٩ى لن
صخيدا ،بديث يخإزغ وحىص الٗ٣ض وصخخه
الغيا به
ي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن الالتزام
بىحىص الغيا وصخخه ،واإلاٗلىم ؤن الغيا ع ً٦مً ؤع٧ان صخت الٗ٣ض وفي َظا الكإن يغ ل
ّ
باإلٖالم ٢ض ج٣غعل في بٌٗ الٗ٣ىص لخمايت الغيا ٞيها( ) ويمان ؾالمخه والؾيما ؤن َىا ٥بٌٗ الاٖخباعاث والٓغو ٝالتي
( )

()2

( )

د .عبد القادر الحاج ،مسؤولية المنتج والموزع دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة مع التشريعات العربية ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ص. 87
د .محمد المصري ،الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص،

دراسة مقارنة لمقانون االردني مع التشريعات العربية

والقانون الفرنسي ،مكتبة الحامد ،عمان ،ص . 7

د .عبد القدوس عبد الرازق محمد صديق ،االلتزام بضمان العيوب الخفية في عقد البيع في قانون المعامالت المدنية

رسال ماجستير ،كمية الحقوق ،جامعة القاىرة ، 995 ،ص8
ة
لدولة اإلمارات "دراسة مقارنة مع القانون المصري"،

.
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جالبـ ببغام َظٍ الٗ٣ىص ،ؾىاء ٧ان طل ٪الزخال ٫اإلاغا٦ؼ الٗ٣ضيت بحن ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضيً ؤم لٗضم اإلاؿاواة بينهما مً
ّ
خيث الٗلم واإلاٗغٞت ببياهاث الٗ٣ض ،ولظلٞ ،٪ةهه مً ؤحل ىمان جد٣ي ٤الىْيٟت التي ج٣غعث لهظا الالتزامٞ ،ةن ٢غيىت
ً
اٖخباع اإلاخٗا٢ض اإلادتر ٝطر اإلاغ٦ؼ ال٣ىيل في الٗال٢ت الٗ٣ضيت ٖاإلاا بجمي٘ البياهاث وبخإزحرَا ٖلى عياء الُغ ٝآلازغ،
ً
ًٞال ًٖ ّ
الهٗىباث التي يم ً٨ؤن يىاحهها
ل
وهي ٢غيىت اٞتراى ٖلم الباج٘ اإلادتر ٝو٢ياؾه ٖلى الباج٘ س يء الىيت،
اإلاًغوع ٖىض بزباث ال٣هض الٗمضر مً ؤحل جُبي ٤حؼاء ؤلازال ٫بااللتزام باإلصالء باإلاٗلىماث( ) .
اإلاؿلب الاوٌ
أسواو اإلاعؤولُت العلذًت
بن اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت التي جٖ ٘٣لى اإلاىخج يجب ؤن حؿخجم٘ ٧اٞت ألاع٧ان اإلاؿخىحبت لها في آن واخض ،وهي ،الخُإ،
ّل
و ّ
الًغعل والٗال٢ت الؿببيت بينهما .
أوال  :ؤلاخالٌ بالتزام حعاكذي ( خؿأ علذي )
يم ً٨حٗغي ٠الخُإ الٗ٣ضر ٖلى ؤهه " ٖضم جىٟيظ الالتزام الىاش ئ ًٖ الٗ٣ض  ،ويكمل ٖضم الخىٟيظ اإلاُل ٤ؾىاء
ل٩امل الالتزام ؤو لجؼء مىه ؤو جىٟيظٍ مٗيبا ؤو مخإزغا " َظا ما ؤزظث به مد٨مة ّ
الى ٌ٣اإلاهغيت ب٣ىلها " ؤن ٖضم
جىٟيظ اإلاضيً اللتزامه ّ
الخٗا٢ضر ؤو الخإزحر في جىٟيظٍ يٗخبر في طاجه زُإ يغجب مؿئىليخه " و٢ض ي٩ىنل الخُإ مسخلٟا
بازخال ٝهىعي اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت التي ٢ض ج٩ىنل التزام بخد٣ي ٤هديجت ؤو التزام ببظٖ ٫ىايت ٟٞي الالتزام بخد٣ي ٤هديجت
يٗخبر اإلاضيً مسُئا بطا لم جخد ٤٣الٛايت اإلاُلىبت وال ي٣بل مىه ؤن ي٣يم حجخه ٖلى ٖضم وحىص زُإ مً ٢بله ،ألن
ٞةن الخُإ يٗخبر مخد٣٣ا بطا لم
الخُإ ٢ض جد ٤٣لٗضم ٢يامه بدىٟيظ التزامه اإلال٣ى ٖلى ٖاج٣ه ؤما الالتزام ببظٖ ٫ىايت ّ ،ل
ي٣م اإلاضيً ببظ ٫الٗىايت الالػمت ،ويازظ بهظا الخهىم مٗياع الغحل اإلاٗخاص ،ؤر ؤن اإلاضيً بااللتزام لم ي٣م ببظٖ ٫ىايت
الغحل اإلاٗخاص ٞيٗخبر والخالت َظٍ مسال بالٗ٣ض وهغرل بإن اإلاىخجاث الخُغة يىجم ًٖ جضاولها مساَغ وؤيغاع ،خيث
يدهل في ؤٚلب الخىاصر ؤن يهاب اإلاؿتهل ٪بإيغاع جدهل بؿبب اؾخٗما ٫ؤو اؾتهال ٫جل ٪اإلاىخجاث وَبيٗتها
ّ
الؿالمت وٖضم اجباٖه ّ
وجىدي ّ
الخدظيغاث اإلاُٗاٍ ًٖ
الخُغة ،ؤو لٗضم ؾلى٦ه الخٗليماث الخانت بُغي٣ت الاؾخٗما٫
هخاثجه الخُغة .
( )

د .نزيو الميدي ،مرجع سابق ،االلتزام قبل التعاقد باالدالء بالبيانات وتطبيقاتو في بعض العقود ،مرجع سابق ص.274

 .2د .نزيو الميدي ،مرجع سابق ،االلتزام قبل التعاقد باالدالء بالبيانات وتطبيقاتو في بعض العقود ،مرجع سابق ص0

 .الفقرة الثالثة من الطعن رقم  0592لسنة  55بتاريخ  ، 989/ /26المكتب الفني ،عن موقع محكمة النقض المصرية
www.arablegalportal.org
 .4د .عبد الناصر موسى ،دراسات فً فقه القانون المدنً األردنً ال نظرٌة العامة للعقد ،دار النفائس للنشر والتوزٌع،
األردن ، 2999 ،ص331
 5د  .عبد الرازق السنيوري الوسيط في شرح القانون المدني "مصادر االلتزام "،العقد" ط  ، 98 ،ص27
6

 .د .عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات ،احكام االلتزام ،دار النيضة العربية ، 990 ،ص
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زانُا  :خذور غشس
يٗخبر و٢ىٕ ّ
الًغعل الغ ً٦الثاوي مً ؤع٧ان اإلاؿاوليت الٗ٣ضيتٞ ،ةطا بغًَ الضاثً و٢ىٕ ؤلازال ٫ا٣ٖ٫ضر ولم يبرًَ
خضور ّ
الًغعل ال ج٩ىنل َىا ٥مؿاوليت ٖ٣ضيت وبهظا الخهىم ؤ٢غث مد٨مت الخميحز ألاعصهيت طل ٪بط حاء بإخض ٢غاعاتها
ّ
ؤهه" ٖلى اإلاضٖيت ؤن جثبذ ؤجها ج٨بضث ص٢ ٘ٞيمت آلاالث اإلاهىٗت لٛاياث الُٗاء ،بط ال يٟ٨ي مجغص ٢يام اإلاضيىهيت لثبىث
ي بغص اإلابي٘ ؤو باؾدبضاله ؤو بدؿىيخه " ومما ال قٞ ٪يه ؤن الًغعل
الًغعل الٟٗلي للًمان ألن اإلاضيىهيت يم ً٨ؤن حؿى ل
ر وحؿضر ،بياٞت بلي ؤهه يكترٍ بالًغ لع ؤن ي٩ى لن واٗ٢ا ،مخىٗ٢ا ومباقغا ل ً٨اإلا٣هىص مً
ي٣ؿم بلي ماصر ومٗىى ل
ّ
ّ
الًغعل مىيىٕ البدث َى الًغعل الظر يدؿبب به اإلاىخج الخُغ والتي حٗخبر ؤيغاع خضيثه ،وطاث َبيٗت مسخلٟت ألجها
ناصعة مً مىخج بظاجه وجهيب اإلاؿتهل ٪في حؿضٍ وؤخياها في ؤمىاله وممخل٩اجه و٦ظل ٪جهيب الٛحر وَظٍ ألايغاع ال
جخٗل ٤بٗضم الاؾخٟاصة مً اإلاىخج ٖلى الىحه اإلاُلىب ؤو بؿبب اهسٟاى ٢يمخه بهما هي ؤيغاع حؿضيت وطاث َبيٗت
زُغة؛ ألجها ثحٗل ٤بإعواح اإلاؿتهل٨حن ،ؤر بٗباعة ؤزغرل الًغعل الظر يدؿبب به اإلاىخج الخُغ ٞهى يغعل طاث نلت ووزي٤
الخٟي في الٟغامل مما يدؿبب وٞاة
ّل
باإلاىخج يهيب اإلاؿتهل ٪ؤو الخاثؼ في شخهه وؤمىاله ٧اهٟجاع ؾياعة بؿبب الٗيب
اإلاؿتهل ٪ؤو الٛحر ،ويدبحن لىا ؤن َظٍ ألايغاع همذ وجُىعث بخُىعل الهىاٖاث ؤر لم يٗض الًغعل مى٢ىٞا ٖلى مدٌ
الهض ٝبهما ؤنبذ مساَغ مخىٗ٢ت للمؿتهل ٪الظر يدىػل اإلاىخج الخُغ وخيث ؤن ألايغاع التي يدؿبب بها اإلاىخج الخُغ
هي ؤيغاع ٚحر مخىٗ٢ت وما صام الًغعل ٚحر مخى ٘٢ال يلؼم بال الباج٘ س ّيء الىيت ،اؾدىاصا ٖلى ٢غيىت ؾىء الىيت ٞة ّهه ي٩ى لن
ً
مؿاوال ًٖ ألايغاع التي جلخ ٤اإلاؿتهلّ ٪
والخٗىيٌ ٖنها .
ل
زالثا  :جىافش الشابؿت العببُت بحو الخؿأ العلذي والػشس
حٗض الغابُت الؿببيت ع٦ىا مؿخ٣ال ًٖ الخُإ بطا ٧ان الًغعل ال يٗىص للخُإ بهما يٗىص لؿبب ؤحىبيٞ ،مثال ٢ض يخ٤ٟ
شخو ما م٘ ناخب اإلاغ٦بت ًٖ اإلاىٖض اإلاخٖ ٤ٟليه مما ياصر بلي بيهاله مخإزغا ،وبالى٢ذ طاجه يجض طل ٪الصخو ؤن
ّ
ؤن الصخو ونل مخإزغا بال ؤهه ختي لى
اإلاؼاص ٢ض اه٣ط ي هديجت خضور شجاع بحن اإلاتزايضيً ويلػي اإلاؼاص ،و هجض َىا ّ ل
ّ
الصجاع؛ ؤر ؤن ّ
الًغعل الظر لخ ٤طل ٪الصخو حغاء
ونل ٖلى اإلاىٖض اإلادضص لىحض ؤن اإلاؼاص ٢ض ؤلػي هديجت خضور
ٖضم مكاع٦خه باإلاؼاص ٧ان واٗ٢ا بال ؤن الخإزحر لم ي ً٨ؾببا في الًغ لع بهما هديجت الصجاع الظر خل بحن اإلاتزايضيً جبحن
لىا مما ؾب ٤ؤع٧ان اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت وبخىاٞغَا ج٣ىم اإلاؿاوليت الٗ٣ضيت.

2

د .أنور سمطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقو االسالمي ،دار الثقافة،عمان ،ص280
قرار محكمة التمييز االردنية

 .3د .سعٌد جبر ،الضّمان االتفاقً للعٌوب الخفٌة فً عقد البٌع ،دار النهضة العربٌة ،اإلسكندرٌة ،1985 ،ص . 100
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اإلاؿلب الثاني
مذي هفاًت الغلـ هأظاط إلبؿاٌ اٌعلذ عنذ مخالفت الالتزام باإلعالم
مً اإلاخٖ ٤ٟليه في ٧ل مً ال٣اهىنل ؤلاماعاحي والٟغوس ي ،ؤن الٛلِ ( ) َى ؤخض الٗيىب التي يترجب ٖليها ٞؿاص عيا
 )198و٢ض ٖغٞت ألاؾخاط الض٦ذوعل
-193
الٗا٢ض بالٗ٣ض ،ول٣ض جىاوله اإلاكغٕ الاماعاحي في ٢اهىنل اإلاٗامالث اإلاضهيت في اإلاىاص (
الؿنهىعر بإهه  ":خالت ج٣ىم بالىٟـ جدمل ٖلى جىَم ٚحر الىا ٘٢وٚحر الىا ٘٢بما ؤن ي٩ىنل واٗ٢ت ٚحر صخيدت يخىَم
ؤلاوؿان صختها ؤو واٗ٢ت ٚحر صخيدت يخىَم صختها ( ) وال٣ٟه مؿخ٣غ ٖلى ؤن الٛلِ اإلاٗيب لئلعاصة واإلاٟؿض للغيا َى
الٛلِ الجىَغر ،ؤو الٛلِ ّ
الضا ٘ٞبلى الخٗا٢ض في ٧اٞت مجاالجه ،ؾىاء ٧ان الٛلِ ٢ض و ٘٢في نٟت حىَغيت في الص يء
مدل الخٗا٢ض -ؤر في ّ
الهٟت التي اٖخبرَا اإلاخٗا٢ض في الص يء -ؤم في شخهيت اإلاخٗا٢ض ؤو نٟت مً نٟاجه ،متى ٧اهذ َظٍ
ّ
الصخهيت ؤو جلّ ٪
ؤن الٛلِ ال يٗض ً
ٖيبا للٟغى ،وال يترجب ٖليه البُالن بال
الهٟت هي الؿبب الغثيس ي في الخٗا٢ض( ) ؤر ّ ل
بطا ٧ان ً
بن مسالٟت الالتزام باإلٖالم ال حضاٞ ٫يهاَ ،اإلاا حٗل ٤بالٛلِ بالهٟاث
واٗ٢ا ٖلى نٟت حىَغيت ،خيث ّ ل
ً
الجىَغيت للص يء التي ٢امذ في طًَ الٗا٢ض اإلاًغوع ( ) ٞةطا َالب اإلاضعي ّ
ًٞال ًٖ ببُا ٫الٗ٣ض للٛلِ،
ل
بالخٗىيًاث
 1110مً ال٣اهى لن اإلاضوي الٟغوس ي
ٞال يم ً٨بحابذٌ بلى َلبه ؤو صٖىاٍ بال بطا جىاٞغث الكغوٍ الخانت بىو اإلااصة
وَ٨ظاٞ ،ةن الٛلِ الىاش يء ًٖ اإلاٗلىماث التي جم بزٟائَا ييبػي ؤن يخٗلّ ٤
بالهٟاث الجىَغيت للص يء مدل الخٗا٢ض،
وم٘ طلٞ ٪ال٣اض ي الظر يغ ٌٞالخ٨م ببُالن الٗ٣ض يم٨ىه ؤن يد٨م بالخٗىيًاث لهالح اإلاضعي ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة
 1110مً طاث ال٣اهىن ،ومما
 1383مً ال٣اهىنل اإلاضوي الٟغوس ي ،ختى ولى ٧ان حهض ٝمً وعاء طل ٪بلى جُبي ٤هو اإلااصة
ييبػي ويٗه في الاٖخباع ؤن ببُا ٫الٗ٣ض للٛلِ ؤو لىحىص ٖيب في ّ
الغيا ال يترجب ٖليه في حمي٘ ألاخىا ٫مسالٟت لاللتزام
باإلٖالم.
أوال :العنطش ّ
اإلاادي :في ال٣اهى لن الٟغوس ي ال يم ً٨ببُا ٫الٗ٣ض بال بطا ٧ان الٛلِ يخٗل ٤بماصة الص يء مدل الالتزام،
ؤو بمٗني آزغ بالهٟاث الجىَغيت ألخض الخضماث ( ) ،ومً زم ٞال يم ً٨الجؼاء ٖلى مسالٟت الالتزام باإلٖالم ٖلى ؤؾاؽ
الٛلِ بال بطا ٧ان ا٫بيان الظر جم بزٟائٍ مً حاهب ؤخض اإلاخٗا٢ضيً يخٗل ٤بالهٟاث الجىَغيت الص يء مدل الخٗا٢ض( ).

( )

د .حمدي أحمد سعد ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء ،مرجع سابق ،ص . 2

()2

د .عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،مرجع سابق ،ص. 82

( )
()4
()5
()6

د .عبد الرازق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق ،ص. 90
د .عمي سيد حسن ،االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع ،مرجع سابق ،ص

.

د.عبد المنعم موسى ابراىيم ،حماية المستيمك ،ط  ،منشورات الحمبي القانونية ،لبنان ،2007 ،ص.7

د .عمر محمد عبد الباقي ،الحماية العقدية لممستيمك ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،منشأة ال معارف ،القاىرة،
 ، 2004ص.79
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ً
زانُا :العنطش اإلاعنىي:
( )1الغلـ والالتزام باإلعالم:
ً
من ّ
ً
مكغوٖا نٟت حىَغيت بالص يء مدل
اإلاخٖ ٤ٟليه في الٗضيض مً الخاالث ؤهه يم ً٨للمخٗا٢ض ؤن يجهل ل
حهال
الخ٘ا٢ض ،والؾيما بطا ٧ان مً الهٗب مٗغٞتهاٟٞ ،ي َظٍ الخالتٞ ،ةطا ٧ان مً اإلام ً٨ببُا ٫الٗ٣ض لٛلِ اإلاخٗا٢ض مٗه،
ّ
ٞيبضو لىا ؤهه يم ً٨ال٣ى ل :٫بن َظا البُالن يخم الجؼاء ٖليه ٖلى ؤؾاؽ مسالٟت الالتزام باإلٖالم( ) .
 )2الغلـ والالتزام باالظخعالم عن اإلاعلىماث من أحل ؤلاعالم:
يخٗحن ٖلى ٧ل َغ ٝؤن يٗغ ٝالهٟاث ألاؾاؾيت والجىَغيت للص يء اإلاخٗل ٤بمدل ّ
الخٗا٢ض ،زم يؿخسلو
()
مً طلٖ ،٪ضم مكغوٖيت ب٣اثه ٖلى حهله مثل َظٍ الهٟاث خيث يٖ ٘٣لى ٖاج٣ت التزام باالؾخٗالم مً ؤحل ؤلاٖالم
وججضع ؤلاقاعة – في َظا الهضص – بلى ؤن الالتزام باالؾخ٘الم مً ؤلاٖالم ال ي٣ىم بال في ٞغيحن:
ألاو٫ل :بطا حٗل ٤البيان بهٟت حىَغيت لؤلصاء الهاصع ًٖ اإلاضيً.
ً
مهىياٞ ،اإلاضيً بن ٧ان ً
شخها ً
مهىيا ال يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام
بيىما يخٗل ٤الثاوي  :بإن ي٩ىنل اإلاضيً بهظا الالتزام
باالؾخٗالم بال ٞيما يخٗل ٤بالهٟاث الجىَغيت للص يء مدل الخٗا٢ض ًٖ خاحاث الضاثً في حمي٘ ألاخىا ٫بيىما اإلاضيً بن
مهىيا ،ال يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام باالؾخٗالم ًٖ خاحاث الضاثً في حمي٘ ألاخىا ،٫بيىما اإلاضيً – بن لم يً ً٨
لم يً ً٨
مهىيا -
ّ
ال يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام باالؾخٗالم بال ٞيما يخٗل ٤بالهٟاث الجىَغيت للص يء مدل الخٗا٢ض.
اإلاؿلب الثالث
مذي هفاًت الخغشٍش "الخذلِغ" هأظاط إلبؿاٌ العلذ عنذ ؤلاخالٌ بااللتزام باإلعالم
حٗغيٟا لل٨خمان ّ
ً
الخضليس ي ول٨ىه ؤقاع بلى الخيل ؤو ألاٗٞا ٫الخضليؿيت التي يماعؾها
لم يً٘ ال٣اهىنل الٟغوس ي
الٗا٢ض آلازغ هديجت لؤلٖما ٫ؤلاعاصيت ؤو اإلااصيت ،اما في ال٣اهىنل ؤلاماعاحي ٣ٞض ؤزظ بالخضليـ بُغي ٤ال٨خمان ،ؤما ال٣ٟت
الٟغوس ي ؤحم٘ ٖلى ؤن ال٨خمان جضليـ يترجب ٖليه ببُا ٫الٗ٣ضَ ،اإلاا ؤهه و ٘٢مً ؤخض اإلاخٗا٢ضيً ،و٧ان مً قإهه
جًليل اإلاخٗا٢ض ألازغ ،وصٗٞه بلى ّ
الخٗا٢ض مً ؤحل ببغام الٗ٣ض ،وطل ٪متى ٧ان اإلاخٗا٢ض ً
ملتزما بىاحب ؤلاصالء باإلاٗلىماث
الالػمت إلبغام الٗ٣ضً ،ؤيا ٧ان مهضع َظا الالتزام ؾىاء ٧ان هو ال٣اهى لن ؤم اجٟا ١الُغٞحن ؤو ألاماهت ؤم الث٣ت التي ييبػي

بالصفة الخطرة لمشيء ،مرجع سابق ،ص 2
( ) د .حمدي أحمد سعد ،االلتزام باإلفضاء
ّ
( )2د.محمد شكري سرور ،مسؤولية المنتج ،مرجع سابق ،ص.22

د .عبد القدوس محمد صديق ،االلنزام بضمان العيوب الخفية في عقد البيع في قانون الممعامال

ت المدنية اإلماراتي

دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير بحقوق جامعة القاىرة ،ص8
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ّ
ؤن حؿىص اإلاٗامالث بحن ألاٞغاص ( ) وختى يم ً٨الخ٨م للمضعي بةبُا ٫الٗ٣ضٞ ،ةهه يلؼم ٖليه ؤن يثبذ ٚل وجضليـ
اإلاخٗا٢ض مٗه في بزٟاثه ؤو اخخٟاْه ببٌٗ اإلاٗلىماث( ).
أوال :العنطش اإلاعنىي:
ر لبيان الهلت اإلاٗىىيت التي جغبِ بحن
ي ال٨خمان الخضليس ي َى ؤمغ الػم ويغوع ل
ر في صٖى ل
بن بزباث الٗىهغ اإلاٗىى ل
ّل
اإلاضعى ٖليه وبحن البيان الظر ؤزٟاٍ ًٖ اإلاضعي ،وَظا ؤلازباث ال ي٣خهغ ٖلى بزباث الٗىهغ ّ
الىٟس ي لضر اإلاضعي ٖليه
بٗلمه بالبيان الظر ؤزٟاٍ ،وبمضي ؤَميخه باليؿبت للمضعي و٢ذ الخٗا٢ض ،وبهما بزباث الٗىهغ اإلاضعي بإن اإلاضعي ٖليه ما
٦خم َظا البيان بال ب٣هض جًليل اإلاضعي وصٗٞه هدى الخٗا٢ض( ).
( )1العنطش العمذي:
بن بزباث وحىص الٗىهغ الٗمضر ؤمغ يغوعر ،ختى ي٩ىنل َىا ٥ؾ٩ىث جضليس ي ،بط يكترٍ الً٣اء ٢يام ؤخض
اإلاخٗا٢ضيً بةزٟاء اإلاٗلىماث بُغي٣ت ٖمضيت ب٣هض جًليل اإلاخٗا٢ض آلازغ وصٗٞه بلى ببغام الٗ٣ض.
 )2العنطش النفس ي:
بن بزباث الٗىهغ الىٟس ي ؤمغ يغوعر؛ ختى ي٩ى لن َىا ٥ؾ٩ىث جضليس ي ،بديث يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاضعي ٖبء بزباث
الهلت الىٟؿيت بحن اإلاضعي ٖليه والبيان الظر ؤزٟاٍّ ،ؤما ًٖ ٦يٟيت َظٍ ؤلازباث ٞهظٍ مؿإلت وا ٘٢يصح ب٢امت الضليل
ٖليها ب٩اٞت َغ١ل ؤلازباث؛ بديث يٟ٨ي اإلاضعي إل٢امت الضليل ٖلى َظٍ الهلت ؤن يثبذ بإن البيان الظر ؤزٟاٍ ،والظر لم
يخم ؤلاٞها ح به يخٗل ٤بهٟت حىَغيت في الص يء مدل الخٗا٢ضٞ ،ال يم ً٨لصخو ما ،ختى ولى ٧ان ٚحر مخسهو ؤن
ّ
يضعي الجهل ،بالهٟاث ألاؾاؾيت للص يء الظر يخم َغخه في الخضاو ،٫والؾيما بن ٧ان يدىػٍ مً ٞترة ؾاب٣ت ٖلى
الخٗا٢ض( ) وبطا ٧ان اإلاخٗا٢ض يجهل اإلاٗلىماث ّ
ول٨ىه يٗغ ٝمضر ؤَميتها باليؿبت للمخٗا٢ض مٗهٞ ،ال يٖ ٘٣لى ٖاج٣ه التزام
باالؾخٗالم مً ؤحل ؤلاٖالم وال يم ً٨جى٢ي٘ الجؼاء ٖليه ٖلى ؤؾاؽ ٖضم الغٞاء بااللتزام باإلٖالم ومً اإلاخٖ ٤ٟليه ،ؤهه
ال يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاضيً التزام باالؾخٗالم مً ؤحل ؤلاٖالم في خالت ما بطا ٧ان ألازحر ً
مخسهوا ،و٧اهذ اإلاٗلىماث
ًل
مهىيا
جخٗل ٤بالهٟاث الجىَغيت للص يء مدل الخٗا٢ض ؤو بٗباعة ؤزغيل ال يم ً٨اٞتراى مٗغٞت اإلاٗلىماث التي جخٗل ٤بالهٟاث
ّ
ٚحر الجىَغيت مً حاهب اإلاخٗا٢ض ٚحر اإلانهي ( ) وفي الٟغوى التي يخٗلٞ ٤يها ألامغ ببيان يخهل بهٟت ٚحر حىَغيت للص يء

( )

()2
( )
()4
()5

د .سمير كامل ،ضمان العيوب الخفية دراسة مقارنة بين القانون المدني والفرنسي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، 999
ص. 4
د.ابراىيم الصالحي ،حقيقة العيب الموجب لمضمان وشروطو في عقد البيع ،دار الطباعة المحمدسة ،ص.. 50
د .شييدة قادة ،المسئولية المدنية لممنتج ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية بال سنة نشر ،ص. 45

د .عمي حسن ،االلتزام بالسالمة في عقد البيع ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص. 88

د .محمود جمال الدين زكي ،مشكالت المسؤولية المدنية ،مطبعة جامعة القاىرة ،بال سنة طبع ،ص.442
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ّ
ٞةهه يٟ٨ي ّ
اإلاضعي ؤن يثبذ بإن اإلاضعى ٖليه شخو منهي في مجا ٫جىػي٘ ؤو بهخاج الص يء مدل الخٗا٢ض ،وال
مدل الخٗا٢ض،
الخُىعاث الٟىيت ّ
ّ
ً
اإلاخهلت بمجا ٫جسههه( ).
م٣هغا في مخابٗت
يم٨ىه ؤن ّيضعي حهله بهظا البيان ،ألن َظا ؤلاصٖاء يجٗله
ً
زانُا :العنطش اإلاادي:
ّ
بطا ٧ان ال٨خمان ؤو ا ّ
لؿ٩ىث الخضليس ي ً
ٖيبا مً ٖيىب الغياٞ ،ةهه يلؼم ؤن ي٩ىنل له جإزحر ٖلى ؾالمت عيا اإلاًغوع
 1166مً ال٣اهىنل اإلاضوي الٟغوس ي ،وييبػي للدكبيه والخ٣غيب ٖىض ببغام
في ببغام الٗ٣ض ،وَظا َى ما ههذ ٖليه اإلااصة
الٗ٣ض بحن ٧اٞت ألاٖماّ ٫
والخهغٞاث ال٣اهىهيت التي جخم ؤزىاء ثهٟيظ الٗ٣ض مثل  :امخضاص الٗ٣ض ؤو حٗضيله ،ؤو بلٛاثه ؤو
ّ
مماعؾت الخ ٤في الخياع ٖ ،لى ؤهه ييبػي ؤن يازظ الٛلِ الظر ييكإ ًٖ الخضليـ بٗحن الاٖخباعَ ،اإلاا ؤهه الضا ٘ٞبلى
ّ
الخٗا٢ض ،ختى ولى لم يغص ٖلى نٟت حىَغيت في الص يء مدل الخٗامل( ).
خاجمت
جىاولذ الضعاؾت مىيىٕ الالتزام بةٖالم اإلاؿتهل ٪باإلاىخجاث الخُغة ٧اؾاؽ للمؿاوليت الٗ٣ضيت وفُما ًلي النخابج
والخىضُاث.
أوال النخابج
احؿإ هُا ١الالتزام باإلٖالم ليكمل حمي٘ ؤهىإ اإلاىخجاث ختى البؿيُت منها ،والتي ال جخمحز بالخُىعة ؤو
.1
الخالت ،وطل ٪مىظ اللخٓت التي ييكإ ًٖ اؾخسضامها و٢ىٕ بٌٗ اإلاساَغ.
 .2ل٣ض هدذ ٢ىاهحن خمايت اإلاؿتهل ٪مىخى يٓهغ ٞيه بجالء اَخمامها بسل ٤هىٕ مً الخىاػ لن في اإلاٗلىماث والبياهاث
 ١مٗغٞيا ؤو زبرويا باٖالم اإلاؿتهل٪
والخض مً ازخال ٫الخىاػ لن مً زالٞ ٫غى التزام ٖلى ٖاج ٤اإلاخٟى ل
ّل
بحن اإلاخٗا٢ضيً،
ًٖ مايخٗل ٤بالٗ٣ض ،والتي جسل ٤لضي اإلاخٗا٢ض آلازغ الغيا اإلاؿدىحر ًٖ الخٗا٢ض وبدىٟيظ َظا الالتزام يؼو ٫ازخال٫
الخىاػ لن بحن اإلاخٗا٢ضيً.
 .3ؤن الخمًٗ في ٢ىاهحن خمايت اإلاؿتهل ٪يٟط ي بالًغوعة بلى ال٣ى٫ل بان الالتزام باٖالم اإلاؿتهل ٪يخدمله الباج٘
اإلادتر ،ٝيخجاوػل ٧ىهه التزاما ج٣ليضيا رجدمله مضيً ٖاصر ،بل يمثل حؼءا مً الىٓام الا٢خهاصر الخماجي ،و٦ظل٪
ي٨ك ًٖ ٠عٚبت اإلاكغٖحن في جضٖيم هُا ١الالتزام باإلٖالم وطلٖ ٪لى الغٚم مً ؤن ال٣ٟه صٖا بلى يغوعة جىدي الخضعج
في الخٗامل م٘ َظا الالتزام ٖبر جدميله بضعحت ؤ٦بر للهاو٘ باٖخباعٍ مً جىلى نى٘ اإلاىخىج وَى مً زم ألاصعيل بسهاثهه
وجغ٦يبه وآلازاع الجاهبيت له وَغي٣ت اؾخٗماله.

( )
()2

د .ابراىيم الصالحي ،حقيقة العيب الموجب لمضمان وشروطو في عقد البيع ،مرجع سابق ،ص. 88
د .سيير منتصر ،االلتزام بالتبصير ،مرجع سابق ،ص4

.
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زانُا :الخىضُاث
يجب ألازظ بٗحن الاٖخباع بازخهام اإلاؿخسضمحن اإلاخى ٘٢اؾخسضامهم للمىخج و٦ظل ٪يجب ٖلى الهاو٘
.1
ً
ً
بهٟخه مهىيا ؤن ي٣ىم بى٣ل اإلاٗلىماث بلى ألاشخام ألا٢ل جسهها الظيً ي٩ىهى لن في حاحت بلى مٗغٞتها.
جىىيغ اإلاؿتهل٨حن ب٩اٞت اإلاٗلىماث الالػمت ًٖ الؿل٘ والخضماث الُغوخت في الؿى١ل وَغ١ل اؾخسضامها وؾبل
.2
الى٢ايت مً ألايغاع الىاججه ٖنها وطل ٪مً زال ٫وؾاثل الاٖالم اإلاسخلٟت بىاؾُت اإلاغا٦ؼ واإلاىؾؿاث الٗلميت
ٖضم الاقتراٍ في الٗ٣ىص اإلابرمت بحن اإلاىخجين والباجٗحن اإلادترٞحن وبحن اإلاؿتهل٨حن الي اقتراٍ ان ي٩ىنل الٛلِ
.3
مخهال باإلاخٗا٢ض الازغ وطل ٪ألهه بد٨م جسههه ي٩ىنل ٖاإلاا بهظا الٛلِ او مً الؿهل ٖليه ان يٗلم.

اإلاشاحع واإلاطادس
اوال :الىخب اللانىنُت:
.1

ابغاَيم الهالخي ،خ٣ي٣ت الٗيب اإلاىحب للًمان وقغوَه في ٖ٣ض البيٕ ،صاع الُباٖت اإلادمضؾت.ل

.2

اخمض الغٞاعي ،الخمايت اإلاضهيت للمؿتهل ٪بػاء اإلاًمىن الٗ٣ضر ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.

اؾٗض صياب ،يمان ٖيىب اإلابي٘ الخٟيت صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن اللبىاوي والكغيٗت الاؾالميت وال٣ىاهحن
.3
الخضيثت ،ميكىعاث الخلبي ال٣اهىهيت ،بحروث.1ٍ ،ل
.4

اهىع ؾلُان ،مهاصع الالتزام في ال٣اهىن اإلاضوي صعاؾت م٣اعهت بال٣ٟه الاؾالمي ،صاع الث٣اٞتٖ ،مان.ل

خؿً ٖبض الباؾِ حميعي ،بٖالم اإلاؿتهل ٪وجىحيه بعاصة اإلاؿتهل ٪هدى الازخياع الىاعي ،مغ٦ؼ الضعاؾاث
.5
ال٣اهىهيت والٟىيت لىٓم الاؾتهال ٥وخمايت اإلاؿتهل ٪ب٩ليت الخ٣ى،١ل حامٖت ال٣اَغة ،صون ؾىت وكغ.
خؿً ٖبض الباؾِ حميعي ،خمايت اإلاؿتهل ٪الخمايت الخانت لغياء اإلاؿتهل ٪في ٖ٣ىص الاؾتهال ،٥صاع
.6
النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.1996 ،
خؿً ٖبض الباؾِ حميعي ،قغوٍ الخسٟي ٠وؤلاٖٟاء مً يمان الٗيىب الخٟيت ،صاع النهًت الٗغبيت،
.7
ال٣اَغة ،ؾىت 2007ل.
خؿًل ٖبض الباؾِ حميعي ،قغوٍ الخسٟي ٠وؤلاٖٟاء مً يمان الٗيىب الخٟيت ،صاع النهًت الٗغبيت،
.8
ال٣اَغة 1993 ،ل.
.9

ؾالم مدمض عصيٗان الٗؼاور ،مؿاوليت اإلاىخج ،صاع الث٣اٞت لليكغ والُباٖت ،ألاعصنٖ ،مان.لل

.10

ؾٗيض حبر ،الًمان الاجٟاقي للٗيىب الخٟيت في ٖ٣ض البي٘ ،صاع النهًت الٗغبيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت1985 ،ل
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ؾمحر ٧امل ،يمان الٗيىب الخٟيت صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاضوي والٟغوس ي ،صاع النهًت الٗغبيت،
.11
ال٣اَغة .1999ل
.12

ؾهحر مىخهغ ،الالتزام بالخبهغ ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغةـ.1990،

.13

قهيضة ٢اصة ،اإلاؿئىليت اإلاضهيت للمىخج ،صاع الجامٗت الجضيضة ،الاؽ٦ىضعيت بال ؾىت وكغ.

.14

ٖامغ ٢اؾم ال٣يس ي ،الخمايت ال٣اهىهيت للمؿتهل ، ٪صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ٖ ،مان  ،الاعصن .ل

.15

ٖبض الباقي ٖمغ ،الخمايت الٗ٣ضيت للمؿتهل ،٪ميكإة اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعيت ،ؾىت 2004ل.

.16لٖبض الخليم ابى َؼيم ،اإلاؿاوليت ًٖ الاقياء ٚحر الخيت في ال٣انون اإلاضوي ،عؾالت ص٦خىعاة ،الجامٗت الاعصهيت،
ٖمان ،ؾىت .2008
.16لٖبض الغاػ ١الؿنهىعر الىؾيِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي "مهاصع الالتزام" ،لالٗ٣ض"لٍ 3ل .1981 ،
.17ل ٖبض ال٣اصع الخاج ،مؿاوليت اإلاىخج واإلاىػٕ صعاؾت في ٢اهىن الخجاعة الضوليت م٘ اإلا٣اعهت م٘ الدكغيٗاث
ال٘عبيت ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة .
.18لٖبض اإلاىٗم البضعاور ،الىٓغيت الٗامت لاللتزاماث ،اخ٩ام الالتزام ،صاع النهًت الٗغبيت ،1990 ،م31
للللل.19للٖبض اإلاىٗم مىس ى ابغاَيم ،ل خمايت اإلاؿتهل ،1ٍ ،٪ميكىعاث الخلبي ال٣اهىهيت ،لبىان.2007 ،
ٖبض الىانغ مىس ى ،صعاؾاث في ٢ٝه ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي الىٓغيت الٗامت للٗ٣ض ،صاع الىٟاجـ لليكغ والخىػي٘،
ألاعصن.
.20لٖلي خؿً ،الالتزام بالؿالمت في ٖ٣ض البي٘ ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.لل
.21ل ٖمغ مدمض ٖبض الباقي ،الخمايت الٗ٣ضيت للمؿتهل ،٪صعاؾت م٣اعهت بحن الكغيٗت وال٣اهىن  ،ميكإة اإلا٘ اع،ٝ
ال٣اَغة2004 ،ل.ل
.22لمدمض اإلاهغر ،الىححز في قغح ال٣اهىن الضولي الخام ،صعاؾت م٣اعهت لل٣اهىن الاعصوي م٘ الدكغيٗاث الٗغبيت
وال٣اهىن الٟغوس ي ،م٨خبت الخامضٖ ،مان.ل
.23لمدمض ق٨غر ؾغوع ،مؿاوليت اإلاىخج مً الايغاع التي حؿببها مىخجاجه الخُغة ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.
.24لمدمض قيب ،اإلاؿاوليت ًٖ ٗٞل الاقياء صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغر م٣اعها بال٣اهىن الٟغوس ي ،م٨خبت
النهًت اإلاهغيت ،بال ؾىت وكغ او م٩ان وكغ.ل
.25لمدمىص حما ٫الضيً ػ٧ي،ل مك٨الث اإلاؿاوليت اإلاضهيت ،مُبٗت حامٗت ال٣اَغة  ،بال ؾىت َب٘.
.26لمدمىصل حما ٫الضيً ػ٧ي ،مك٨الث اإلاؿئىليت اإلاضهيت ،مُبٗت حامٗت ال٣اَغة ،ؾىت.1987
.27ل هؼيه مدمض ناص ١اإلاهضر ،الالتزام ٢بل الخٗا٢ضر باإلصالء بالبياهاث وجُبي٣ه ٖلى بٌٗ ؤهىإ الٗ٣ىص صاع
النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة.1982 ،
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ل
زانُا :الشظابل والبدىر العلمُت
حابغ ٖلي ،يمان ؾال مت اإلاؿتهل ٪في ألايغاع الىاقئت ًٖ ٖيىب اإلاىخجاث الهىاٖيت صعاؾت في ال٣اهىن
.1
ال٩ىيتي واإلاهغر والٟغوس ي ،مجلت الخ٣ى ١بجامٗت ال٣اَغة ،الٗضص الثالث ،ؾىت 2010م.ل
 .2لللللللل خمضر اخمض ؾٗض ،الالتزام باإلًٞاء بالهٟت الخُغة للص يء اإلابي٘ ،صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن اإلاضوي
وال٣ٟه ؤلاؾالمي ،عؾالت ص٦خىعاٍ خ٣ى ١حامٗت ال٣اَغة.
 .3للللللل ػَحر خغح ،الخُإ في اإلاؿاوليت اإلاضهيت ،صعاؾت م٣اعهت في الىٓام الاهجلىؾ٨ؿىوي في الىٓام الالجيني ،عؾالت
ص٦خىعاٍ بد٣ى ١ال٣اَغة ،ؾىت 2009م.ل
ٖ .4بض ال٣ضوؽ ٖبض الغاػ ١مدمض نضي ،٤الالتزام بًمان الٗيىب الخٟيت  ٝر ٖ٣ض البي٘ في ٢اهىن اإلاٗامالث
اإلاضهيت لضولت ؤلاماعاث "صعاؾت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن اإلاهغرل" ،عؾالت ماحؿخحر٧ ،ليت الخ٣ى ،١حامٗت ال٣اَغة.1995 ،ل
ٖبض ال٣ضوؽ مدمض نضي ،٤الالجزام بًمان الٗيىب الخٟيت في ٖ٣ض البي٘ في ٢اهىن اإلامٗامالث اإلاضهيت
.5
الاماعاحي صعاؾت م٣اعهت ،عؽالت ماحؿخحر بد٣ى ١حامٗت ال٣اَغة.
زالثا :الدششَعاث واللىانحو
 .ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوس ي لٗام 1804لل
 .2ال٣اهىن اإلاضوي اإلاهغر لٗام 1948ل.ل
 .ال٣اهىن اإلاضوي الاماعاحي لٗام 1984ل.
 .4الخىحيه ألاوعبي الخام باإلاىخجاث اإلاٗيبت ع٢م 374ل الهاصع في 25ل جمىػ .1985
 .5ال٣اهىن الٟغوس ي الخ ام باإلاؿاوليت ًٖ اإلاىخجاث اإلاٗيبت ع٢ــم 389ل اله ــاصع في 19ل آياع 1998ل
٢ .6اهىن الخجاعة اإلاهغر ع٢م 17ل لؿىت .1999ل
٢ .7اهىن خمايت خ ٤اإلاؿتهل ٪ع٢م ()1لؿىت .2010ل
ل
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.بشاءة الاختراع في اللانىو الجضابشي
ل. بىمشداط، حامعت أمدمذ بىكشة، ولُت الخلىق والعلىم الغًاظُت.) أظخارة مداغشة (ب. لبن عُاد حلُلت.ص

اإلالخظ

 بدىٓيم٪ وطل، لظا البض مً الاَخمام باإلاسترٕ والٗمل ٖلى جُىيغ الازتراٖاث،٫ياؽ جُىعل الضو٢ يٗض الازترإ ؤصاة
 وصٖمهم ماصيا ومٗىىيا والاَخمام،ىيتٞضعاث ٖلميت و٢ئت التي جخمخ٘ بمىاَب زانت وٟ ال٪اهىهيت حؿاٖض جل٢ ام٩ؤخ
 ؤن خياة ؤلاوؿان خاليا٪ طل،مل وحه٦يام بمهمتهم اإلاخمثلت في الازترإ ٖلى ؤ٣ ومىذ يض اإلاؿاٖضة لهم مً ؤحل ال،بهم
.ً الٗيل مً صوجها٨ل الازتراٖاث التي ال يم٫ؤنبدذ جخمدىعل خى
هض٢ اهىوية الؿليمت٣م ناخبه باجساط واجبإ ؤلاحغاءاث ال٣اهىها بطا لم ي٢  بلى ازترإ مدمي٫ً الىنى ل٨وال يم
 إلاىيىٕ قغوٍ َلب بغاءة١
ان لؼاما الخُغ ل٧ ثحر مً اإلاسترٖحن لظا٨ وَى ؤلاحغاء الظر يجهله ال، ٖلى بغاءجه٫الخهى ل
ّ  ٖلى الخمايت التي٫هض الخهى ل٢ ٕالازترا
.اهى لن٣غَا ال٣ي

Résumé :
L’invention est un moyen d’évaluer le développement des pays , par conséquence il faut
donner une grande importance aux inventeurs et travailler à développer les inventions en
élaborant des dispositions juridiques aidant cette catégorie jouissant des talents spéciaux et
capacités scientifiques et artistiques et les soutenir matériellement et moralement afin qu’ils
accomplissent leur mission d’invention en parfait état surtout que la vie de l’homme se
tournent au tour des inventions dont on ne peut se passer .
On ne peut pas arriver à une invention légalement protégée si le propriétaire n’as pas suivi
les procédures légales correctes afin d’obtenir le brevet d’invention, la chose que beaucoup
d’inventeurs ignorent, pour cette raison il fallait aborder le sujet des conditions de la demande
du brevet d’invention afin d’obtenir la protection établie par la loi.
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ملذمت :
بن خ٣ى١ل اإلال٨يت الهىاٖيت لم يخإ٦ض ٦ياجها وهٓامها ال٣اهىوي بال في مىخه ٠ال٣غنل الخاؾ٘ ٖكغ ،والظر يبضؤ به
ٖهغ الخ٨ىىلىحيا الخضيثت ،بٓهىعل الثىعة الهىاٖيت والازتراٖاث ،وما جغجب ٖىه مً ْهىعل ؤلاهخاج ال٨بحر ،والظر جغجب
ٖىه ْهىعل هىٕ خضيث مً ٞغوٕ ال٣اهىنل وَى ٢اهىنل اإلال٨يت الهىاٖيت.
جى٣ؿم خ٣ى١ل اإلال٨يت الهىاٖيت مً هاخيت مدلها بلى مجمىٖخحن :ألاولى جغص ٖلى ابخ٩اعاث حضيضة ،والثاهيت جغص ٖلى
ٖالماث ؤو بقاعاث ممحزة ،وجًم اإلاجمىٖت ألاولى بضوعَا ٞئخحن َما :اإلابخ٨غاث اإلاىيىٖيت واإلابخ٨غاث الك٩ليتٞ ،االبخ٩اع
 ١نىاٖيت مبخ٨غة.
مً خيث المويىٕ يىهب ٖلى نىاٖت مىخجاث مٗيىت ،ؤو اؾخٗماَ ٫غ ل
يىهب الابخ٩اع الجضيض ٖلى ق٩ل اإلاىخجاث ؤو ٖلى مٓهغَا الخاعجي ٟٞ ،ِ٣ٞي َظٍ الخالت ال يىهب
ّل
٦ما ٢ض
الازترإ ٖلى اإلاىيىٕ ،وبهما يٖ ٘٣لى ق٩ل الؿلٗت طاجه .مثا ٫طل ٪ازترإ همىطج ؤو ق٩ل زاعجي مٗحن ٫لؿياعاث ؤو
الثالحاث وَظا الىىٕ مً الابخ٩اعاث يٗغ ٝبالغؾىم و الىماطج الهىاٖيت ،ؤو يخم اؾخٗما ٫بقاعاث لخم٨حن الكغ٦ت مً
اخخ٩اع اؾخٗما ٫واؾخٛالٖ ٫المت ممحزة ،وَظٍ ؤلاقاعاث بما ؤن حؿخسضم لخميحز اإلاىخىحاث ؤو اإلايكأثٞ ،األولى هي التي
حؿخسضم في جميحز اإلاىخجاث الخانت بمىخىج مٗحن ًٖ مثيالتها في الؿ ـ ــى ،١ومثا ٫طل ٪خ ٤اإلاىخج في الٗالم ـ ــت الخجاعيت ؤو
الهىاٖيت ،وَى ما يُلٖ ٤ليه "الٗالمت" .والثاهيت هي التي حؿخسضم في جميحز اإلايكأث الخجاعيت ،ومثا ٫طل ٪خ ٤اإلاىخج في
اخخ٩اع اؾم لخميحز مخجغٍ ؤو مهىٗه ويُلٖ ٤ليها انُالح الخ ٤في الاؾم الخجاعرل.
إشيالُت البدث:
ؾىدىاو٫ل بالضعاؾت الابخ٩اع مً خيث اإلاىيىٕ  ،طل ٪ؤن ؤَم ٢ىاهحن اإلال٨يت الهىاٖيت ٢اهىنل بغاءاث الازترإ إلاا يغجب
مً آزاع ٢اهىهيت ،ؾياؾيت ،ا٢خهاصيت واحخماٖيت ،ل ً٨الدؿائ ل ٫الظر يُغح :ما هي الكغوٍ الىاحب جىٞغَا في الازترإ
ر.
٢هض الخهى لٖ ٫لى البراءة في ال٣اهى لن الجؼاثغ ل
لئلحابت ٖلى ؤلاق٩اليت اإلاُغوخت ؾى٣ىم بخ٣ؿيم البدث بلى مدىعيً :هدىاو٫ل في اإلادىعل ألاو٫ل حٗغي ٠بغاءة الازترإ
وزهاثهها ،وفي اإلادىعل الثاوي الكغوٍ الىاحب جىاٞغَا باالزترإ ٢هض الخهى٫ل ٖلى بغاءة.
منهجُت الذساظت :
ل٣ض إجمضها اإلاىهج الىنٟي الخدليلي  ،خيث ؾى٣ىم بىن ٠ؤَميت الازترإ ٖلى اإلاؿخىيحن الخجاعرل و الهىاعي  ،و
اؾخ٣غاء ال٨يٟيت التي اٖخمض َا اإلاكغٕ للخٗاَي م٘ الازترإ  ،بما يًمً الخمايت ال٣اهىهيت للخ ٤في الخمايت يض ٧اٞت
اإلاماعؾاث التي ٢ض جبضو مكغوٖت في هٓغ البٌٗ .
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أه مُت الذساظت :
بن الازتراٖاث ّ
خؿيذ مً هىٖيت خياة ؤلاوؿان ٖلى حمي٘ اإلاؿخىياث  ،خيث ؤنبدذ الخياة ؤؾهل و ؤبؿِ ٦ ،ما
ؤن ال٨ثحر مً ألاٖما ٫ؤنبدذ جىجؼ في و٢ذ بؿيِ و صونل ٖىاء الخى٣ل .
و ججضع ؤلاقاعة بال ؤن َىا ٥ال٨ثحر مً ألاشخام ال يضع٧ىنل الٟغ١ل بحن الٗضيض مً ألامىع التي جدكابه ٞيما بينها
٧االزترإ مثال و الا٦دكاٞ ٝيٗخ٣ض ال٨ثحر ؤن ٧ل ابخ٩اع َى ازترإ  ،لهظا ٧ان البض مً الخُغ١ل لهظا اإلاىيىٕ ختى هبحن
قغوٍ الازترإ ،و بالىديجت يضع ٥اإلاهخمىنل بهظا اإلاجا ٫بن ٧ان ما جم الخىنل بليه يىُبٖ ٤ليه اؾم ازترإ ؤم ال .
.اإلابدث ألاوٌ :حعشٍف بشاءة الاختراع و خطابطها
مً البضيهي و٢بل الخضيث ًٖ آليت حسجيل الازترإ ،البض مً مٗغٞت ما َى اإلا٣هىص باالزترإ ،ومً زم ٞةهه يدؿً
بىا ؤن ّ
وٗغ ٝالازترإ لٛت ،زم هىعص حٗغيٟه مً الىاخيت ال٣اهىهيت ،زم حٗغيٟه ٣ٞها.
اإلاؿلب ألاوٌ :حعشٍف بشاءة الاختراع
جًم اإلااصة الثاهيت مً ألامغ 07/03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ " الازترإ ٨ٞ :غة إلاسترٕ  ،حؿمذ ٖمليا بةيجاص خل إلاك٩ل
مدضص في مجا ٫الخ٣ىيت ".
هالخٔ ٖلى َظٍ اإلااصة ،ؤجها لم جىضح ماَيت بغاءة الازترإ و بهما اههغٞذ لخدضيض الازترإ ،و لظا ٞةهىا ؾىداو ل ٫ؤن
وٗغ ٝاإلا٣هىص ببراءة الازترإ و مً زم وٗغ ٝالازترإ لٛت زم وٗغٞه ٢اهىها.
الازترإ لٛت ازترٖه  :ق٣ه و ؤوكإٍ و ابخضؤٍ و ي٣ا ٫ازترٕ الص يء  ،ؤر ؤوكإٍ و ابخضٖه و الاؾم مىه " الخغٖت " .
و الازترإ َى ٦ك ٠ال٣ىإ ًٖ ش يء لم ي ً٨مٗغوٞا بظاجه ؤو بالىؾيلت بليه  ،و بٗباعة ؤزغيل َى ال٨كًٖ ٠
ً
ش يء لم ي ً٨م٨دكٟا ؤو بيجاص ش يء ما لم ي ً٨مىحىصا ٞ ،االزترإ _ بطا _ َى حهض بكغرل ٖ٣لي و ٖلمي  ،يثمغ في النهايت
بهجاػا حضيضا مٟيضا لئلوؿاهيت  ،و يًي ٠بلى عنيضَا ما يؿض خاحت و يد ٤٣ؤمال .
ؤما الازترإ ٢اهىها ٞهى ما ٖغٞخه اإلااصة الثاهيت مً ألامغ 07/03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإَ :ى ٨ٞغة حؿمذ ٖمليا بةيجاص
خلى٫ل في مجا ٫الخ٣ىيت .
٢ 1965اهىها همىطحيا للبراءاث لدؿخٗحن به الضو٫ل
ل٣ض ٢امذ اإلاىٓمت الٗاإلايت للمل٨يت ال٨ٟغيت "ويبى" بيكغ ٖام
الىاميت ٖىض بٖضاصَا ٢ىاهينها ،و٧اهذ خ٣بت الؿخيىياث بضايت لصخىة الضو٫ل الىاميت وبصعا٦ها ألَميت وزُغ اإلال٨يت
1

) فإاد إفرام البستانً  ،منجد الطالب  ،حرف ا لخاء .
) المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة هً وكالة متخصصة من وكاالت االمم المتحدة  ،مكرسة لتطوٌر نظام دولً متوازن و مٌسر بشؤن الملكٌة
الفكرٌة  ،نظام ٌكافئ االبداع و ٌحفز االبتكار و ٌساهم فً التنمٌة االقتصادٌة و ٌصون المصلحة العامة ٌ ،قع مقر " الوٌبو" بجنٌف السوٌسرٌة ،
2
تاسست الوٌبو عام  1967بموجب اتفاقٌة الوٌبو و تفوٌض من الدول االعضاء فٌها لتعزٌز حماٌة الملكٌة الفكرٌة عبر العالم .
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الهىاٖيت في خياتها ،و٢ض وحضث َظٍ الضو٫ل م٘ َظٍ الصخىة ؤن ٢اهىنل "الىيبى" ٢انغ ًٖ جد٣ي ٤جُلٗاتها ،و
 1979ووكغث جغحمت له ٖام
اؾخجابذ اإلاىٓمت لهظا ؤلاخؿاؽ و٢امذ بىي٘ ٢اهىنل بضيل جم الاهتهاء مىه ووكغٍ ٖام
.1982
ويًم َظا ال٣انونل الىمىطجي ،ألا٩ٞاع اإلاخٗضصة ،اإلادخملت ،التي ج٩ىنل بضاثل ؤمام الضو٫ل الىاميت ،جسخاع مً بينها ما
يىاؾبها وما يخالءم م٘ الٓغو ٝاإلادليت ٞيها ،و٢ض وعص حٗغي ٠الازترإ بهظا ال٣اهىنل في اإلااصة 112مىه بالىو الخالي
"الازترإ َى ال٨ٟغة التي يخىنل بليها ؤر مسترٕ ،وجتيح ٖمليا خل مك٩لت مٗيىت ،في مجا ٫الخ٨ىىلىحيا ،ويجىػل ؤن ي٩ىنل
الازترإ مىخجا ،ؤو َغي٣ت نى٘ ،ؤو ما يخٗل ٤بإر منها" .
بن وي٘ حٗغي ٠لالزترإ بمىحب هو حكغيعي ؤمغ َام لخمايت الا٢خهاص الىَني ،ختى ال جمىذ الضولت بغاءاث ازترإ
جغجب اخخ٩اعاث ا٢خهاصيت ألصخابها ًٖ ؤ٩ٞاع جاٞهت ؤو ٢ضيمت ٚ ،حر ؤن َظا الخٗغي ٠حاء ٚحر ص٢ي ٤ويدمل ال٨ثحر مً
الخإويالث  ،لظا ٧ان ٖلى اإلاىٓم الجؼاثغرل وي٘ حٗغي ٠ؤص ١ختى ج٩ىنل لضيىا مغحٗيت ٢اهىهيت ؾليمت .
ؤما حٗغي ٠الازترإ ٣ٞهيا ٞهىا ٥مً ّ
ٖغٞه " بإهه حهض بكغرل و ٖ٣لي و ٖلمي يثمغ في النهايت بهجاػا حضيضا مٟيضا
لئلوؿاهيت" .
ٞيما ٖغٞه آزغون بإهه " ليـ بال٨ٟغة الٗاصيت ؤو الىٓغيت و ل٨ىه ٨ٞغة مىنىٞت بهظٍ ألاونا ٝو بٗباعة ؤزغيل ٨ٞغة
ججاوػث مغخلت الخهىعل الىٓغرل اإلادٌ بلى مغخلت الخإلي ٠و التر٦يب بحن ٖىانغ مٗيىت و مؿلماث ٖلميت مٗيىت
ٞبلٛذ مغخلت التهيا ليخمسٌ ًٖ زمغة ٖمليت جُبي٣يت ج٣بل الامخدان الخُبي٣ي و الاؾخٛال ٫الهىاعي " .
واضح مً زال ٫ما حاء به اإلاكغٕ الجؼاثغرل و ٦ظا ال٣ٟهاء ال٣اهىهيىنل ؤن ٧ل َظٍ الخٗاعي ٠حاءث بخدضيض الكغوٍ
الالػمت في الازترإ ختى جمىذ له البراءة .
و٢ض ٧ان مً اإلاخى ٘٢واإلاىُ٣ي و الازترإ له ٧ل َظا الضوعل في خياجىا ،ؤن ي٩ىنل في طل ٪صا٢ ٘ٞىرل للمكخٛلحن في َظا
اإلاجا ،٫م٨ٟغيً ومبضٖحن و٢اهىهيحن لىي٘ حٗغي ،٠يدضص مضلى٫ل ٧لمت الازترإ ويؼيل ؤر لبـ خىلها ،ي٣يم في ْله ،ما
يخ٣ضم به اإلاسترٕ مً ون ،٠ويهضع في هُا٢ه ن ٪الدسجيل (بغاءة الازترإ) ،ول ً٨الىا ٘٢مٛايغ لظل ٪جماما٩ٞ ،لمت
الازترإ لم يخم ختى اليىم وي٘ حٗغي ٠لها ،ي٩ىنل يمخ٣ٟا ٖليه ،عٚم حٗضص اإلاداوالث واؾخمغاعَا ،ومغص طل ٪حكٗب
مجاالث ؤلابضإ ،وحٗضص الهىعل ومياصيً الخُبي.٤
ٞاالزترإ يكمل ٧اٞت ؤوكُت ؤلاوؿان ،في البدغ والهىاء ،وٖلى اليابؿت وفي ألازحر ،و٢ض ياصر جبايً َظٍ اإلاجاالث
واهضٞإ الخ٣ضم الٗلمي ،والخ٨ىىلىجي بلى نٗىبت ؤو اؾخدالت وي٘ مٗايحر زابختٚ ،حر مخٛحرة جىُبٖ ٤لى َظٍ ألاق٩ا٫
اإلاخىىٖت ،اإلاخبايىت لهظا الخ٣ضم والتي جسل٧ ٤ل يىم مياصيً ومجاالث حضيضة.
1

) أحمد علً عمر  :الملكٌة الصناعٌة و براءات االختراع  ،التجربة المصرٌة  ،مطبعة الحلٌمٌة االسكندرٌة  1993ص .69
) صالح زٌن الدٌن  :الملكٌة الصناعٌة و التجارٌة  ،براءات االختراع و الرسوم و النماذج الصناعٌة  ،الطبعة األولى  ، 2000مكتبة دار الثقافة
2
للنشر و التوزٌع  ،عمان األردن  ،ص .22
3
) صالح الدٌن الناهً  :الوجٌز فً الملكٌة الصناعٌة و التجارٌة  ،دار الفرقان  ،الطبعة األولى  ، 1983ص .68
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ٞخٗضصث آلاعاء وجباييذ خى٫ل حٗغي ٠الازترإ ،واخخضم الجض ٫بحن عحا ٫ال٣اهىنل والٗاملحن في مجا ٫اإلال٨يت
الهىاٖيت ،واحخم٘ الخبراء مً الكغ١ل والٛغب ،ول٨نهم لم يخىنلىا بلى اجٟاٖ ١لى حٗغي ٠ؤو نيٛت ّ
مىخضة جدضص
الازترإ وجغض ي وحهاث الىٓغ اإلاسخلٟت ،و٧ان الخغوج مً اإلاإػ١ل في ٖضم الخٗغى لخٗغي ٠الازترإ في ٢ىاهحن اإلال٨يت
الهىاٖيت والا٦خٟاء بخدضيض الٗىانغ الىاحب جىٞغَا ٞيه.
وبطا عحٗىا بلى ؤ٢ضم وزي٣ت صوليت ،حٗالج هٓام بغاءاث الازترإ واإلال٨يت الهىاٖيت ،وهي اجٟا٢يت باعيـ لخمايت اإلال٨يت
الهىاٖيتٞ ،ةهىا هجضَا جسلى مً حٗغي ٠لالزترإ ،وم٘ ؤهه جم بحغاء حٗضيالث ٖضيضة ٖلى َظٍ الاجٟا٢يت زال ٫ماثت ٖام
ّ
بال لم يخم زالَ ٫ظٍ الخٗضيالث الخٗغى لخٗغي ٠الازترإ.
مً ٖمغَا ،ل
 1974واإلاداولت حاعيت إلحغاء الخٗضيل الؿاب٘ ٖلى الاجٟا٢يت ،ويدخضم الى٣اف والجض ٫بحن الضو٫ل اإلاخ٣ضمت
ومىظ ٖام
والضو٫ل الىاميت ولم يخم َظا الخٗضيل اإلاُلىب ختى اليىم ،ومً يمً اإلاُلىب ٞيه ،ؤن جدضص في الاجٟا٢يت حٗغيٟاث
ص٢ي٣ت ومضلىالث واضخت ل٩لمت الازترإ وبغاءة الازترإ ،وقهاصة اإلاسترٕ.
اإلاؿلب الثاني :خطابظ بشاءة الاختراع.
جخمحز بغاءة الازترإ بإجها مً اإلاى٣ىالث اإلاٗىىيت ،يم ً٨ؤن ج٩ىنل مىيىٖا إلاجمىٖت مً الٗملياث ال٣اهىهيت بخضاَا
طاث مهضع بعاصر جلٗب ٞيه بعاصة اإلاال ٪الضوعل الباعػل في جم٨حن الٛحر مً الاؾخٟاصة مً م٨ىاتها ،وطل ٪اهُال٢ا مً
الخهغٞاث ال٣اهىهيت التي يجغحها ناخب الخٖ ٤ليها ٞهي خ ٤ما٢ذ ال يغص ٖليها الخ٣اصم٦ ،ما ؤجها ٢ابلت للخهغٝ
والدجؼ ٖليها.
 _ 1البراءة منلىٌ معنىي.
يٗخبر ال٣ٟهاء البراءة مً اإلاى٣ىالث اإلاٗىىيت؛ ٞهي ليؿذ ماال وبهما لها مًمىنل ا٢خهاصر ؤو مالي َى الظر يجٗلها
٢ابلت للخهغ ٝوالاهخ٣ا.٫
 _ 2البراءة خم مؤكذ.
ج٣ط ي حمي٘ ال٣ىاهحن باهً٣اء مضة البراءة زال ٫ؤحل مٗحن ،وي٩ىنل واعصا ٖلى خ ٤الاؾخٛال ٫والخ ٤في اإلا٩اٞإة صونل
ؤن يغص ٖلى وؿبت الازترإ بلى اإلاسترٕٞ ،الخ ٤ألازحر مخٗل ٤بالصخهيت وَى خ ٤صاثم.
 _ 3الخلادم.
ي٩ىنل الخ٣اصم مؿُ٣اٞ ،يىهي الخ٣ى١ل ٖيييت ٧اهذ ؤم شخهيت ٞيما بطا لم يماعؾه ناخبه زال ٫الٟترة التي خضصَا
ال٣اهىنل.
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 _ 4كابلُت البراءة للخطشف.
ججحز ال٣ىاهحن الخهغ ٝفي البراءة بجمي٘ الخهغٞاث ال٣اهىهيت٧ ،البي٘ والغًَ والترزيو وييخ٣ل الخٞ ٤يها باإلاحرار
والىنيت  ،بال ؤن َظٍ الخهغٞاث ج٩ىنل هاٞظة ٞيما بحن الُغٞحن ،وال ج٩ىنل ّ
حجت ٖلى الٛحر بال مً جاعيش جإقحرَا في
اإلاٗض ألحل طل ٪باإلاٗهض الىَني الجؼاثغرل للمل٨يت الهىاٖيت وؤلاٖالن ٖنها في اليكغة الخانت ختى يخم ً٨الٛحر
السجل ّل
ّ
مً الاَالٕ ٖليها.
ؤما الخ ٤ألاصبي للمسترٕٞ ،ال يجىػل الخهغٞ ٝيه ،ألن طل ٪يغجبِ بصخهيخه ،والخهغ ٝفي الخ٣ى١ل اإلاخٗل٣ت بها ٚحر
حاثؼ.
 _ 5كابلُت البراءة للدجض عليها.
بما ؤن للبراءة مًمىها ّ
حؼء مً الًمان الٗام للضاثىحن ٞيجىػل لهم ؤن يؿخهضعوا
ماليا في طمت ناخبهاٞ ،ةجها حٗخبر ًل
خ٨ما بالدجؼ ٖليها ال٢خًاء خ٣ى٢هم مً زمنها.
 _ 6كابلُت البراءة للشهن.
يٗض عًَ بغاءة الازترإ مً آزاع خ ٤الخهغ ٝفي الازترإ ،متى زبذ للمسترٕ خ٣ه في الخهى٫ل ٖلى بغاءة الازترإ
ّل
خؿب ألانى ،٫وؤلاحغاءاث ال٣اهىهيت ،ؤنبذ للمسترٕ بم٩اهيت الاؾخٗما ،٫والاؾخٛال ٫والخهغ ٝفي بغاءة ازتراٖه ٖلى
الىحه الظر يغاٍ مىاؾبا في بَاع ؤخ٩ام الدكغي٘ اإلاٗمى٫ل به ،وفي َظا الكإن يجىػل عًَ البراءة لًمان صيً ٖلى ناخبها،
ٞخُب ٤والخالت َظٍ ؤخ٩ام ال٣اهىنل الخجاعر ،وال٣اهىنل اإلاضوي ٖلى ٖمليت عًَ البراءة ،بط ال يخم الخٗا٢ض بمجغص جىا٤ٞ
ؤلاعاصجحن ،ختى ي٩ىنل صخيدا ويدخج بالغًَ في مىاحهت الٛحر بل يجب ؤن ي٩ىنل م٨خىبا ،وماقغا ٖليه في سجل بغاءاث
الازترإ ،وبال ٧ان الخٗا٢ض باَال ألهه جهغ ٝمً الٗ٣ىص الك٩ليت.
يؿخُي٘ ناخب اإلااؾؿت الخهى٫ل ٖلى ٢غوى بطا وي٘ البراءة ٥يمان ًٖ َغي ٤عَنها عَىا خياػيا ،والجضيغ
بالظ٦غ ؤهه يجىػل عًَ البراءة بما بهىعة مؿخ٣لت ،وبما ؤزىاء عًَ اإلااؾؿت باٖخباعَا ٖىهغا مً الٗىانغ اإلاٗىىيت.
ويجب بزباث عًَ البراءة ٦خابيا وحسجيلها في سجل البراءاث َب٣ا للماصة 2/36مً ألامغ 07/03والتي ج٣ط ي بما يلي:
"حلجغٍ ال٨خابت في الٗ٣ىص اإلاخًمىت اهخ٣ا ٫اإلال٨يت ؤو الخىاػ٫ل ًٖ خ ٤الاؾخٛال ٫ؤو جىَ ٠٢ظا الخ ٤ؤو عًَ ؤو ع٘ٞ
الغًَ اإلاخٗل ٤بُلب بغاءة الازترإ ؤو ببراءة الازترإ و٣ٞا لل٣اهىنل الظر يىٓم َظا الٗ٣ض ويجب ؤن ج٣يض في سجل
البراءاث ،ال ج٩ىنل الٗ٣ىص اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغة ؤٕالٍ ،هاٞظة في مىاحهت الٛحر بال بٗض حسجيلها".

1

) د .فاضلً ادرٌس :حقوق المإلف و الحقوق المجاورة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص .231
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وإلاا ٧اهذ البراءة مً اإلاى٣ىالث وحب اجبإ ؤخ٩ام عًَ اإلاى٣ى ،٫ومً زم يكترٍ لىٟاط عًَ البراءة في خ ٤الٛحر ؤن
وا٫غاءة اإلاغَىهت
حؿلم البراءة بلى الضاثً اإلاغتهً ،وبن يضونل الٗ٣ض في وع٢ت زابخت الخاعيش يبحن ٞيها اإلابل ٜاإلاًمىنل بالغًَ ب
بياها ٧اٞيا،
٦ما يجب خمايت الصخو اإلاؿخٟيض مً ٖمليت الغًَ ،وٖلى َظا ألاؾاؽ يخمخ٘ ب٩اٞت الهالخياث التي يخمخ٘ بها ٧ل
صاثً مغتهً ،لهظا بطا ؤعاص جد٣ي ٤عَىه ،يخىحب ٖليه حجؼ البراءة ،وبالغٚم مً ؤن الضاثً اإلاغتهً ال ي٨دؿب خ٤
اؾخٛال ٫الازترإ ٞةهه يجب ؤن يؿهغ ٖلى البراءة ختى ال جىس٢ ٌٟيمتها ،ألامغ الظر ؤصي بلى ال٣ى٫ل ؤهه ماَل لغ٘ٞ
صٖىيل الخ٣ليض.
يلخ ٤ببراءة الازترإ ألانليت حمي٘ البراءاث ؤلاياٞيت الؿاب٣ت ٖلى الغًَ والالخ٣ت ٖليه ،بطا ٧اهذ لهاخب الازترإ
ر ألن البراءة
بغاءة مغَىهت ،ؤما بطا لم ج ً٨له َظٍ البراءة ؤلاىاٞيت ٞال يجىػل ؤن جلخ ٤بها٦ ،ما ال يىحض خ ٤اؾخٛال ٫حبر ل
ألانليت ال جيخ٣ل بالغًَ بلى خياػة الضاثً اإلاغتهً وبالخالي ال ييخ٣ل خ ٤الاؾخٛال ٫بالبراءة ألانليت ؤو ؤلاياٞيت ،وي٩ى لن
عَنها إلاضة ال جؼيض ًٖ اإلاضة اإلاخب٣يت للبراءة.
ييخهي عًَ بغاءة الازترإ باهتهاء مضة البراءة ،بطا ٧اهذ مضة الغًَ ؤَى ل ٫مً مضة البراءة٦ ،ما ييخهي ؤيًا بدؿضيض
الضيً ؤو الخىاػ٫ل ٖىه ؤو ؤلابغاء ،ؤو ج٣اصم الضيً٦ ،ما يم ً٨الخىٟيظ ٖلى البراءة ببيٗها ؤو اؾديٟاء الضيً مً الثمً
باألولىيت ٖلى الضاثىحن الٗاصيحن والضاثىحن اإلاغتهىحن ألاصوى مغثبت مً الضاثً الظر هٟظ ٖليها.
 _ 7جلذًم البراءة هئظهام في الششهت.
بىاء ٖلى ال٣ىاٖض الٗامت للكغ٧اث ،يجىػل ج٣ضيم بغاءة الازترإ للمؿاَمت في قغ٦ت بما بهٟت مىٟغصة ؤو ؤزىاء ج٣ضيم
مدل ججاعرل باٖخباعَا ٖىهغا مً ٖىانغٍ اإلاٗىىيت ،ل٨ىه يجب في الخالخحن اخترام ألاخ٩ام ا٫زانت بةحغاءاث اليكغ
الؿال ٠ط٦غَا.
ويجىػل ج٣ضيم البراءة بما ٖلى ؾبيل اإلال٨يت وبما ٖلى ؾبيل الاهخٟإٞ ،ةطا ٢ضمذ البراءة ٖلى ؾبيل اإلال٨يت ،جيخج َظٍ
الٗمليت هٟـ آلازاع التي جيخجها ٖمليت الخىاػ٫ل ًٖ البراءة باؾخثىاء الالتزام بض ٘ٞالثمً ،بط يدهل اإلاٗني باألمغ ٖلى
خهو ؤو ؤؾهم في عؤؽ ما ٫الكغ٦ت م٣ابل ج٣ضيم البراءة ،ومً زم جيخ٣ل مل٨يت البراءة مً اإلا٣ضم بلى الكغ٦ت ،ألامغ
الظر ٖلى ؤؾاؾه يغح٘ الخ ٤في ع ٘ٞصٖىيل الخ٣ليض بلى الكغ٦ت .وهٓغا بلى جُبي ٤ؤخ٩ام ٖ٣ض البي٘ٞ ،ةن الكغيّ ٪
اإلا٣ضم
ي٣ٟض ٧اٞت الخ٣ى١ل التي ٧ان يمل٨ها ٖلى اإلاا ٫اإلا٣ضم لهالح الكغ٦ت ،لهظا جُب ٤ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالبي٘ لًمان ألازُاع
التي يخدملها اإلاكتررل .خحن اهخ٣ا ٫اإلال٨يت جهبذ ٖلى ٖاج ٤الكغ٦ت هٟؿها ،وفي خالت اهدال ٫الكغ٦ت ج٣ؿم ؤمىا٫
الكغ٦ت بحن حمي٘ الكغ٧اء صونل ؤن يخمؿ ٪الكغي ٪اإلا٣ضم بد ٤الكٟٗت لهالخهٞ ،هى صاثً بمبل ٜيؿاورل ٢يمت اإلاا٫
اإلا٣ضم وال يجىػل له َلب الىٞاء بال بٗض ؤن ّ
ّ
حؿضص صيىنل صاثني الكغ٦ت.
1

) مصطفى كمال طه – وائل انور بندق  :اصول القانون التجاري ،دار الفكر الجامعً  ،2006ص .720
2
) د  .فرحة زراوي صالح :الكامل فً القانون التجاري ( الحقوق الفكرٌة ) ابن خلدون للنشر و التوزٌع الجزائر  ،2006ص .159
3
) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي :الملكٌة الصناعٌة وفق القوانٌن الجزائرٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص .222
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ؤما بطا ٢ضمذ البراءة ٖلى ؾبيل الاهخٟإ ال ّ
ي٣ضم الكغي ٪بلى الكغ٦ت بال خ ٤اؾخٗما ٫البراءة و٢بٌ زماعَا ،بط
حؿغرل ٖليها ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلايجاع ،ويترجب ٖلى طل ٪ؤن مل٨يت البراءة ال جيخ٣ل بلى الكغ٦ت ،وؤن ألازُاع ّ
يخدملها اإلا٣ضم،
جبٗا لهظا جب٣ى صٖىيل الخ٣ليض مً نالخياث ناخب البراءة ويغح٘ الخ ٤في اؾخٛال ٫البراءة بلى الكغ٦ت ،ألامغ الظر
يؿمذ بال٣ى٫ل بن َظٍ الٗمليت حكبه ٖمليت الترزيو.
و٢ض ي٩ىنل الازترإ الظر يخىنل بليه الكغي ٪ناخب حنت الٗمل وباٖخباع الٗمل خهت ؤخض الكغ٧اء ٞةهه ال ي٩ىنل
ملؼما بإن ي٣ضم للكغ٦ت ما ي٩ىنل ٢ض خهل ٖليه مً ازترإ بال بطا ُوحض اجٟا ١ي٣ط ي بٛحر طل ،٪وبظلٞ ٪ةن الكغي٪
يسخل ًٖ ٠الٗامل ٞيما يخىنل بليه ٧ل منهما مً ازترإ.
اإلابدث الثاني :الششوؽ الىاحب جىفشها في الاختراع.
جخُلب خماي ــت الازترإ ٢يام قغوٍ مىيىٖيت وقغوٍ ق٩ليت ،ألاولى جخٗل ٤باالٖترا ٝبجهض اإلاسترٕ بإن ٖمله
يك٩ل ازتراٖا ،وجخٗل ٤الثاهيت باالٖترا ٝالغؾمي للضولــت بىح ــىص الازخـ ـغإ واؾخد٣ا٢ه للخمايت.
اإلاؿلب ألاوٌ :الششوؽ اإلاىغىعُت.
هي الكغوٍ الىاحب جى ٞــغَا في الازترإ والتي يم٨ـ ــً اؾخسالنها مً اإلااصة  3مً ألامغ 07/ 03اإلاخٗل ٤ببراءاث
الازخ ـغإ "يم ً٨ؤن جدمى بىاؾُت بغاءة الازترإ الازتراٖاث الجضيضة والىاججت ًٖ وكاٍ ازتراعي وال٣ابلت للخُبي٤
الهىاعي .يم ً٨ؤن يخًمً الازترإ مىخىحا ؤو َغي٣ت".
يخطح مً هو اإلااصة ؤجها ّ
خضصث زالزت قغوٍ إلاىذ البراءة هي :ؤن ي٩ى لن الازترإ حضيضا وٖضم البضحهيت والخُىة
الابخ٩اعيت وال٣ابليت للخُبي ٤الهىاعي ،بياٞت بلى قغٍ ٖضم مسالٟت الازترإ للىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت.
الششؽ ألاوٌ :أو ًىىو الاختراع حذًذا.
ي٩ىنل الازترإ حضيضا بطا لم يؿب ٤لهاخبه اليكغ ٖىه ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بال٨خابت في بخضي الصخ ٠ؤو اإلاجالث ؤو
ٚحرَا مً الىؾاثل اإلا٣غعة ؤو ؤر وؾيلت مً وؾاثل ؤلاٖالن ؤم ؤن ي٩ى لن ٢ض ؾب ٤له اؾخٗما ٫في مٗغى نىاعي ّل
مٗض
للجمهىعل ؤو ؤن ي٩ىنل ٢ض ؾب ٤للٛحر ج٣ضيم بغاءة ٖىه.
ٞاالزترإ ال يٗخبر حضيضا بطا ونل بلى الجمهىعل ًٖ َغي ٤بقاٖت ؾغٍ ٧ىنٟه ب٨خابت ،ألن ال٨خابت جىضح حمي٘
ألاؾغاع ؤمام الجمهى لع ٦ما ج٩ى لن ٢ابلت لليكغ واهخ٣اَ ٫ظٍ ال٨خابت بإوؾ٘ نىعة ،ؤو ونٟه قٟىيا ًٖ َغي ٤اإلاظيإ ؤو
الدسجيل ؤو اإلادايغاث الٗامت ؤو ٚحرَا ،وي٣اؽ ٖلى طل ٪بطاٖت ألاؾغاع ًٖ َغي ٤ا٫ؾيىما والخلٟؼيى لن.

1

) د .فرحة زراوي صالح ،المرجع السابق ،ص .155
2
) د .أنور طلبة :حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ،المكتب الجامعً الحدٌث ،2006،ص .138
3
) نوري حمد خاطر :شرح قواعد الملكٌة الفكرٌة ،دار وائل للنش ،الطبعة األولى  ،2005ص .19
4
) محمود ابراهٌم الوالً :حقوق الملكٌة الفكرٌة فً التشرٌع الجزائري ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص .41
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بن اليكغ اإلاظ٧ىعل البض ؤن ي٩ىنل ٧اٞيا إلطاٖت الؿغ ،بديث ي٩ىنل مٗلىما لضي عحا ٫الٗلم واإلاسترٖحن ،وال يٗض ٧اٞيا
ؾغ الازترإ مً ٢بلهمٞ ،ةطا لم يخم ً٨طوول الخبرة مً ٦ك ٠ؾغٍ ال يٗض ؾغ
طل ٪اليكغ الظر ال ياصر بلى مٗغٞت ّل
الازترإ ميكىعا وبالخالي يٗض حضيضا ،ول ً٨ال يكترٍ اؾخٗماله مً ٢بل طورل الخبرة ،وبهما جخىلض لضحهم بم٩اهيت
الاؾخٗما.٫
ال ي٣خهغ وكغ ؾغ الازترإ ٖلى الىن ٠ال٨خابي وبهما يٗض ٦كٟا لؿغ الازترإ مجغص اؾخٗماله ؤو اؾخٛالله ،ألن
اؾخٗماَ ٫ظا الازترإ في اإلاسخبراث ؤو الخجاعب الٗلميت ؾياصر بلى ٖغيه للجمهىعل وبالخالي حكٛيله وط٦غ مؼاياٍ وٞىاثضٍ
الٗلميت ،وهديجت لظل ٪يخىٞغ الخض ألاصوى مً الىيىح زهيها بطا ما ط٦غث ٦يٟيت اؾخٗماله وجىٟيظٍ في اإلاجا٫
الهىاعي.
يٗض وكغا ٗٞليا في الخاعج باليـبت بلى
 ١اإلاظ٧ىعة بلى بقاٖت الازترإ صازليا٢ ،اهىها وٗٞال٦ ،ما ّل
ياصر اليكغ بالُغ ل
صو٫ل ؤَغا ٝاجٟا٢يت باعيـ.
ّ
ٞالجضة هي ٖضم ٖلم الٛحر بؿغ الازترإ ٢بل َلب البراءةٞ ،ةطا قإ ؾغٍ بٗض ويٗه ؤو ا٦دكاٞه و٢بل َلب البراءة
حاػ للجمي٘ اؾخٛالله واؾخٗماله صو لن الغحىٕ بلى اإلاسترٕ ،وال يٗخبر طل ٪اٖخضاء ٖلى خ ٤ناخبه ،ألهه لم يترجب له بٗض
خ ٤امخياػ ولؿ٣ىَه في اإلاجا ٫الٗام ،وبالخالي ٖضم بم٩ان َلب بغاءة لٗضم جىٞغ الجضة ٞيه.
وجغح٘ الخ٨مت في اقتراٍ الجضة بلى ٖضة ؤؾباب:
ؾغ الازترإ ليـ له الخ ٤بُلب الخمايت وال يىحض صإ لخمايخه.
_ بطا لم يدا ٔٞاإلاسترٕ هٟؿه ٖلى ّل
ّ
الخىنل بلى الازترإ يضٖ ٫لى ٖضم عٚبخه في الدسجيل وبالخالي جىاػله ًٖ
الؿغ ٢بل الدسجيل إلاجغص
_ بن ٦كٟه ّل
الخمايت.
_ بن ال٣اهىنل ّ
ؾغ الازترإ و٦كٟه للجمهىعٞ ،ةطا
يسى٫ل ناخب الخ ٤في الدسجيل امخياػاث مٗيىت م٣ابل ؤلاٖالن ًٖ ّل
ؾب ٤ؤلاٖالن ًٖ َظٍ ألاؾغاع ،ال يم ً٨ؤن حٗخبر ؤؾغاعا بٗض قيىٕ مٗغٞتها ولم يٟٓغ مىه حضيض ،وبظل ٪جيخٟي يغوعة
حسجيله ،وجبٗا لظل ٪جيخٟي يغوعة حسجيله ،وجبٗا لظل ٪جيخٟي الامخياػاث اإلاظ٧ىعة.
و٢ض اؾدثنى ّ
اإلاكغٕ مً قغٍ الجضة الخاالث آلاجيت:

1

) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي :الملكٌة الصناعٌة وفق القوانٌن الجزائرٌة ،نفس المرجع ،ص .160
2
) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي :استغالل براءات االختراع ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،1984ص .146
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العشع في اإلاعاسع:
٢ض ي٩ىنل اإلاٗغى مدليا ،و٢ض ي٩ىنل اإلاٗغى صوليا ،وَظٍ اإلاٗاعى ٢ض ج٩ىنل صاثمت ؤو ما٢خت ،وحٗغى ٞيها ٖاصة
ازتراٖاث ٚحر مسجلت ٢ابلت الَالٕ الٛحر والاؾخٟاصة مً ٖغيها في وكغ الخبر وألاؾغاع التي جدملها٦ ،ما جٟيض في قهغة
اإلاسترٕ.
وفي َظٍ الخالت ال ي٣ٟض الازترإ نٟت ّ
الجضة َاإلاا ؤن ناخبه يخ٣ضم بُلب البراءة زال ٫ؾخت ؤقهغ مً بضايت ٖغى
ازتراٖه في اإلاٗغى ،م٘ اجباٖه باقي ؤلاحغاءاث اإلاخُلبت إلاىذ البراءة.
الخجاسب وألابدار :
يدخاج الازترإ بلى بحغاء ججاعب زال ٫نىٗه ؤو زال ٫بحغاءاث مىذ البراءة باليؿبت بلى الضو٫ل التي جإزظ بىٓام
الٟدو الؿاب.٤
وال يٗخبر َظا ؤلاحغاء ٞا٢ضا ٖىهغ ّ
الجضة ألهه يٗخبر مً م٣خًياث جهيي٘ الازترإ ؤو مىـ٘ البراءة ٖىـ ــه ،ؤو جُىيغٍ
ويجغرل الخجاعب بُغي٣ت مٗ٣ىلت وبغض ى ناخبه ختى ولى ّؤصث بلى بقاٖت ؤؾغاعٍ ،ؤو ؤن ألاؾغاع لم ج٣خهغ ٖلى
بؿغ الازترإ في خضوص واحب الاخخٟاّ بؿغ اإلاهىت  ،و لظل ٪يجىػل َلب بغاءة ٖىه وحٗض
ألاشخام الظيً اجهل ٖلمهم ّل
صخيدت ًٖص نضوعَا.
الششؽ الثاني :عذم البذحهُت والخؿىة الابخياسٍت.
لم جخًمً ال٣ىاهحن الٗغبيت مثل َظا الكغٍ ،و بهما اؾخدضزه ال٣اهىنل الجؼاثغرل وه٣له مً ال٣اهىنل الٟغوس ي في اإلااصة
الؿاصؾت و٢ض اٖخبرث اإلااصة ؤهه يجب ؤن يخًمً الازترإ ابخ٩اعا ؤو ابخضاٖا يًي ٠به اإلاسترٕ حضيضا بلى ما َى مٗغوٝ
في ال ًٟالهىاعي ٢بل يىم بيضإ َلب البراءة ؤو جاعيش ألاؾب٣يت اإلاُالب به قغٖا.
والابخ٩اع َى الخانيت ألاؾاؾيت في الازترإ ومً ألاَميت بم٩ان حٗغيٟه وجدضيض مٗىاٍ٣ٞ ،ض ج٣ام صٖىيل ببُا٫
البراءة ؤو صٖىيل الخ٣ليض ٚحر اإلاكغوٕ ؤو ٚحرَا مً الضٖاويل المحٗل٣ت بةنضاع البراءة ،ويض ٘ٞبٗضم صختها ومً زم جثىعل
مؿإلت اإلاٗياع اإلادضص لالزترإ واإلاٗنى اإلا٣هىص مىه ختى حؿخُي٘ اإلاد٨مت ؤن جٟهل في الضٖىيل.
يكترٍ في الازترإ ؤن يخًمً ٨ٞغة ؤنيلت ٢ض حؿدىض بلى هٓغيت ٖلميت ول ً٨ال يكترٍ في َظٍ الىٓغيت ؤن ج٩ىنل
ٞاإلاهم الجاهب الٗلمي في الابخ٩اع ،وَى جد٣ي ٤الخ٣ضم باإلاٗنى الىاؾ٘ لل٩لمت٣ٞ ،ض ي٩ىنل في
ّل
حضيضة ؤو ٚحر مٗغوٞت،
ّ
ّ
ّ
جسُي ٖ٣باث ؤو نٗىباث نىاٖيت ؤو جد٣يٞ ٤ىاثض ا٢خهاصيت ،ؤو ؤن َظٍ ال٨ٟغة جمثل ج٣ضما في الهىاٖت ،وؤن جبلٜ
ّ
ّ
ي الؿاب ٤للًٟ
 ١وحٗلى ٖلى اإلاؿخى ل
الخ٣ضم قىَا مٗيىا يمثل ٞاع٢ا ملمىؾا بحن ما خ٣٣خه ال٦٠غة مً هخاثج جٟى ل
صعحت

1

) د .محمود ابراهٌم الوالً ،نفس المرجع ،ص .42
2
) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي ،استغالل براءات االختراع ،نفس المرجع ،ص .152
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الهىاعي ،ؤو جدّ ٤٣
ج٣ضما في ال ًٟالهىاعي باإلا٣اعهت بلى الخالت الٟىيت الؿاب٣ت للهىاٖت في مجا ٫الازترإ ،وباإلا٣اعهت إلاا
ّ
ي٣ضمه الخُىعل اإلاإلى ٝفي الهىاٖت في هٟـ الى٢ذ.
ّ
جخًمً ألانالت مبضؤ ج٣ىم ٖليه٧ ،ازترإ جَاػ ٦جهاػ الالؾل٩ي ،ؤو اإلادغ ٥و٢ض ّجخسظ ق٨ال آزغ يخمثل في
و٢ض
الىؾاثل التي يمَ ًٖ ً٨غي٣ها جد٣ي ٤هديجت ٧اهذ حٗخبر ٚحر مم٨ىت في هٓغ ال ًٟالهىاعي ال٣اثم ٢بل الابخ٩اع ّ
ٞإصث بلى
ّ
جسُي ٖ٣باث ٧اؾخسضام ال٨هغباء في الدسخحن ؤو الخبريضٞ ،هظٍ َغي٣ت حؿخد ٤الخمايت ،و٢ض حؿتنص ال٨ٟغة ألانيلت بلى
هٓغياث ؤو مباصت ٖلميت٣ٞ ،ض ي٣خهغ ٖلى مجغص جُبي٣اث ٖمليت يترجب ٖليها بيجاص قيئ حضيض يخمحز ًٖ ٚحرٍ بهٟاث
مٗيىت ،ؤر بيجاص ش يء حضيض له طاجيت زانت.
لم يكترٍ ال٣اهىنل مضي الٟاثضة للهىاٖت مً الازترإ٦ ،ما لم يكترٍ ؤن ّ
يدّ ٤٣
جدى٫ل حضيض في الخ٣ضم الهىاعي ؤو
بلى خضر ضخم في اإلاجاالث الهىاٖيت ،بل يٟ٨ي ؤن يخمثل في ٨ٞغة ؤنيلت وحضيضة في مىيىٖه ويإحي بص يء ؤًٞل ؤو
بهخاج ؤخؿً مما َى مىحىص ٗٞالٞ ،االزتراٖاث وبن ٧اهذ ٚالبا ما جىلض ها٢هت الخ٩ىيً وال ّ
ج٣ضم ٖاصة ٖىض بضء
ّ
اؾخٛاللها ٧ل ما ٧ان يغجى منها ،بال ؤن ال٠اثضة منها جىٗضم ما لم ّ
ج٣ضم قيئا ؤًٞل ؤو بهخاج ؤخؿً مما َى مىحىص ،ل
وؤال
ي٩ىنل َظا الخ٣ضم مخىٗ٢ا مً الخبحر اإلاٗخاصٞ ،الخبحر ّ
ي٣ضم جُىعا ٖاصيا مإلىٞا في الهىاٖت ،و٢ض يٗخبر مً ٢بيل
ّ
الخدؿيىاث الٗاصيت اإلاإلىٞت في الهىاٖتّ ،
ؤال يدّ ٤٣
ج٣ضما ؤو قيئا
يٗض ازتراٖا وال يهلح للخمايت ،ول ً٨يم ً٨ل
ول٨ىه ال ّل
ويخًمً ٨ٞغة حضيضة ومسخلٟت ّ
ّ
ٖما َى مىحىص.
ؤًٞل
والخالنت ؤن ال٨ٟغة الازتراٖيت ،يم ً٨اٖخباعَا ازتراٖا ،بطا اعج٣ذ بلى مؿخىيل ألانالت وبلٛذ مؿخىيل جدٞ ٤٣يه
ج٣ضما في ال ًٟالهىاعي ،ولظل ٪ج٣اؽ ال٨ٟغة الازتراٖيت بضعحخحن :بخضاَما صعحت مؿخىيل ال ًٟالهىاعي الؿاب٤
لل٨ٟغة وزاهيتهما صعحت اإلاؿخىيل الظر ٧ان يم ً٨ؤن يبلٛه الخُىعل الٗاصر اإلاإلى ٝفي الهىاٖت.
الششؽ الثالث :كابلُت الاختراع للخؿبُم الطناعي.
اإلا٣هىص ب٣ابليت الازترإ للخُبي ٤الهىاعي ؤن يترجب ٖلى اؾخٛال ٫الازترإ هديجت نىاٖيت جهلح لالؾخٛال ٫في
مجا ٫الهىاٖت ٧ازترإ ؾلٗت ؤو آلت ؤو ماصة ٦يمياثيت مٗيىت ؤو ؤر ش يء ملمىؽ يم ً٨ؤلاٞاصة مىه ٖمليا وجُبي٣ه في
اإلاجا ٫الهىاعي ،ؤو بم٩ان اؾخٛالله اؾخٛالال نىاٖيا وَظا خؿب اإلااصة والبراءة التي جمىذ لهظٍ الازتراٖاث وحكمل
 ِ٣ٞؤلاهخاج الهىاعي طاجه ؤر آلالت والىاجج اإلااصر اإلالمىؽ اإلاؿخسضم في ؤلاهخاج الهىاعي صونل ال٨ٟغة الىٓغيت ؤو اإلابضؤ
الٗلميٞ ،هظٍ اإلاباصت والىٓغياث يجب ؤن ج٩ىنل مل٩ا للجمي٘ ختى يخم ً٨الٛحر مً ؤن يؿخمغ في البدث والخدغرل
للىنى٫ل بلى جُبي ٤حضيض لهظٍ الىخاثج الهىاٖيت ،ؤو لخد٣ي ٤هديجت ؤًٞل خغنا ٕلى الخ٣ضم في اإلاجا ٫الهىاعي،
وال٣ى٫ل بٛحر طل ٪ياصر في الىا ٘٢بلى بُٖاء بغاءة ًٖ اإلابضؤ طاجه .ويترجب ٖلى مىذ البراءة أل٩ٞاع ناخبها لهظا اإلابضؤ ؤو
َظٍ الىٓغيت ومى٘ الٛحر مً الخهى٫ل ٖلى بغاءة جخٗل ٤بهظا اإلابضؤ ؾىاء با٦دكاَ ٝغ١ل ؤو وؾاثل حضيضة للىنى٫ل بلى
الىديجت الهىاٖيت ألاولى ؤو ا٦دكا ٝهديجت نىاٖيت ؤزغيل بىاء ٖلى َظا اإلابضؤ الٗلمي.

1

) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي ،الملكٌة الصناعٌة وفق القوانٌن الجزائرٌة ،نفس المرجع ن ،ص .141
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والخ٨مت مً ٖضم مىذ الخمايت للىٓغياث الٗلميت التي ال يم ً٨اؾخٛاللها نىاٖيا ؤن الخمايت جمىذ إلاضة َىيلت ويمى٘
ٖلى آلازغيً ؤلاٞاصة منها بال بمىا٣ٞت ناخبها ،مما يترجب ٖليه ججميض الخُىعل الٗلمي والٟني وبيٗاٞهما.
الششؽ الشابع :مششوعُت البراءة.
مً قغوٍ مىذ البراءة :ؤن ي٩ى لن مىيىٖها مكغوٖا في هٓغ ال٣اهىن ،و٢ض ج ٘٣اإلاكغوٖيت ٖلى اإلاىيىٕ بخدضيض
ال٣اهى لن لٛحر اإلاكغوٕ ؤو بدؿب َبيٗخه خحن يسال ٠الىٓام الٗام وآلاصاب.
اإلاؿلب الثاني :الششوؽ الشيلُت.
يخىحب ٖلى ٧ل مسترٕ ؤن يدب٘ مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث للخهى لٖ ٫لى البراءة ٞةلى حاهب الكغوٍ اإلاىيىٖيت الؿالٟت
الظ٦غ وهي :الابخ٩اع والجضة وال٣ابليت لالؾخٛال ٫الهىاعيٞ ،ةهه يلؼم جىاٞغ قغوٍ ق٩ليت مً ؤحل اؾخهضاع البراءة،
وَظٍ الكغوٍ ٢ض جخُلب مً حاهب َالب البراءة ؤر اإلاسترٕ ؤو ٞيما يخٗل ٤بُلب البراءة.
 _ 1اإلاخترع أو ؾالب البراءة:
ييكإ خ ٤بيضإ َلب البراءة في طمت اإلاسترٕٞ ،له وخضٍ اؾخسضام َظا الخ٣ٞ ٤ض ي٩ىنل َظا الصخو شخها َبيٗيا
ؤو مٗىىيا ،وَىيا ؤو ؤحىبيا.
_ الُلب اإلا٣ضم مً شخو َبيعي:
يغح٘ الخ ٤في البراءة بلى مً ٢ام باالزترإ ،وبالًبِ بلى اإلاسترٕ ؤو زلٟه ،ل ً٨مً الخُة الاٖخ٣اص بإن اإلاكغٕ خؿم
َظٍ اإلاؿإلت ،بل الٗ٨ـ ٞةهه ي٣ط ي ٦ظل ٪بمىذ نٟت اإلاسترٕ ألو٫ل مً ؤوصٕ َلب بغاءة ازترإ ؤو الظر يُالب بإ٢ضم
ؤولىيت مخٗل٣ت بىٟـ الازترإ ما لم يثبذ اٚخهاب الازترإ.
ويكترٍ في َالب البراءة ؤن ي٩ىن ممحزا ألن ج٣ضيم َلب البراءة مً ألاٖما ٫الىاٗٞت هٟٗا مدًا ،و ال يجىػل ج٣ضيم
الُلب مً ال٣انغ ٚحر اإلامحز ألن جهغٞاث َظا ألازحر ج٩ىنل حميٗا باَلت.
و٢ض ي٩ىنل الصخو الُبيعي ٢انغا ،وم٘ طل ٪يجىػل له بيضإ َلب البراءة صونل بطن الىلي ؤو الىص ي باٖخباع ؤن َظا
الٗمل مً ألاٖما ٫الىاٗٞت هٟٗا مدًا ،وٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪ةهه ال يجىػل له مباقغة اؾخٛال ٫الازترإ بال ًٖ
َغي٣هما الٖخباع الاؾخٛالٖ ٫مال مً ؤٖما ٫الخجاعة يلؼم جىاٞغ ألاَليت إلاباقغجه.
ويجب اإلاالخٓت بلى ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغرل لم يدضص ألاشخام اإلاخ٣ضمحن بُلب البراءة ،مما يٗني ؤهه يجىػل ألر شخو
جىنل بلى ازترإ بمجمىٕ الكغوٍ اإلاظ٧ىعة ؾالٟا ؤن يخ٣ضم بُلب البراءة.
_ الُلب اإلا٣ضم مً الصخو الاٖخباعرل :
1

) د .محمود ابراهٌم الوالً ،نفس المرجع ،ص .46
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يجىػل للصخو الاٖخباعرل ( اإلاٗىىرل ) ؤن ي٣ضم َلبا للخهى٫ل ٖلى البراءةٚ ،حر ؤهه يكترٍ في خالت بيضإ َلب مً
شخو مٗىىرل ؤن يبحن الُلب نٟت ناخب ؤلامياء٦ ،ما يجب ؤن يخًمً الُلب نىعة بلؼاميت البياهاث الخانت
بالصخو اإلاٗىىر٦ ،ما يلتزم اإلاىصٕ بخ٣ضيم الؿىض الظر يثبذ جٟىيٌ الؿلُاث ،ؤر الى٧الت التي جسىله الخ ٤في ج٣ضيم
الُلب.
وبالخالي ج٩ىنل اإلااؾؿت ممثلت بىاؾُت مضيغَا ؤو و٦يل ٖنها ،ل ً٨يجب ط٦غ بلى حاهب اؾم اإلااؾؿت في البراءة اؾم
اإلاسترٕ ألهه خ ٤ؤصبي يب٣ى له بيىما جب٣ى للماؾؿت الخ٣ى١ل اإلااصيت.
 _ 2ؾلب البراءة
ل٣ض ههذ اإلااصة 20مً ألامغٖ 07/ 03لى ؤن َلب الخهى لٖ ٫لى بغاءة الازترإ ي٩ى لن بُلب ٦خابي ونغيذ بلى اإلاهلخت
اإلاسخهت.
ُ
بن الجهت اإلاسخهت و٣ٞا لل٣اهىنل الجؼاثغرل هي اإلاٗهض الىَني الجؼاثغرل للمل٨يت الهىاٖيت والظر ؤوص يء بمىحب
ر للمل٨يت الهىاٖيت ويدضص ٢اهىهه ألاؾاس ي.
اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 68/ 98الظر يخًمً بوكاء اإلاٗهض الىَني الجؼاثغ ل
و٢ذ ؤلايضإ:
يجى لػ للمسترٕ ج٣ضيم َلبه في الى٢ذ الظر يسخاعٍٚ ،حر ؤن َظٍ الخغيت م٣يضة ببٌٗ ألاخ٩ام ال٣اهىهيت ،خيث يجب
ج٣ضيغ قغوٍ ٢ابليت الازترإ للبراءة يىم ؤلايضإ ،لظا يجب ٖلى اإلاسترٕ ؤن يإزظ بٗحن الاٖخباع َظٍ ال٣اٖضة آلامغة.
مدخىيل َلب ؤلايضإ :
خؿب اإلااصة 03مً اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م 275/ 05يخًمً َلب بغاءة الازترإ الىزاث ٤الخاليت:
_ َلب الذؾليم :يدغعل ٖلى اؾخماعة جىٞغَا اإلاهلخت اإلاسخهت وهي اإلاٗهض الىَني الجؼاثغرل للمل٨يت الهىاٖيت،
واقترَذ اإلااصة 4مً اإلاغؾىم هٟؿه ؤن يخًمً َلب الدؿليم اإلاٗلىماث آلاجيت:
ّ
ؤ – اؾم اإلاىصٕ ول٣به وحيؿيخه وٖىىاهه ،وبطا ٧ان ألامغ يخٗل ٤بصخو مٗىىرل :اؾم الكغ٦ت وٖىىان م٣غٍ ا ٖلى ؤالل
ي٩ىنل ٖىىاها ٖؿ٨غيا ؤو ٖىىان البريض اإلاا٦ث ،وبطا قمل ؤلايضإ ٖضصا مً ألاشخام مكتر٦حن ُيُلب مً ٧ل واخض منهم
ج٣ضيم البياهاث اإلاىهىم ٖليها ؤٖالٍ.
ب -اؾم وٖىىان الى٦يل بن وحض لل٣يام باإليضإ ،و ٦ظا جاعيش الى٧الت.
ّ
ؤال ج٩ىنل الدؿميت مؿخٗاعة ؤو اؾم شخو ،ؤو ؤيت حؿميت ٢ض
جٖ -ىىان الازترإ ،ؤر حؿميخه اإلاض٣٢ت واإلاىحؼة ٖلى ل
ّ
حك٩ل ٖالمت نى٘ ؤو ٖالمت ججاعيت ؤو جدضر لبؿا م٘ ؤيت ٖالمتص
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صٖ -ىض الا٢خًاء حؿميت اإلاسترٕ ؤو اإلاسترٖحن.
ٌ – ٖىض الًغوعة ،البياهاث اإلاخٗل٣ت بمُلب ألاولىيت إليضإ ؤو مجمىٖت بيضاٖاث ؾاب٣ت.
و١ -اثمت اإلاؿدىضاث اإلاىصٖت ،جبحن ٖضص نٟداث الىن ٠وٖضص لىخاث الغؾىم ،و٦ظا الىزاث ٤اإلالخ٣ت بها واإلاخٗل٣ت
باألولىيت
_ ون ٠الازترإ ،اإلاُلب ؤو اإلاُالب ،الغؾىماث ومسخهغ ونٟي لالزترإ.
ونل ص ٘ٞؤو ؾىض ص ٘ٞعؾىم ؤلايضإ واليكغ:
بن الُلب ال يم٢ ً٨بىله مً ٢بل ؤلاصاعة ما لم يخًمً ص ٘ٞالغؾىم  ،و جض ٘ٞالغؾىم مً ٢بل اإلاسترٕ ؤو مً آلذ
 ١ؾ٣ىٍ الخ ٤في امخال ٥البراءة .
 ١و َظا و٣ٞا للماصة 3/ 20مً ألامغ ، 07/ 03و يترجب ٖلى ٖضم ص ٘ٞالخ٣ى ل
بليه الخ٣ى ل
 _ 3فدظ ؾلب البراءة:
بطا جم ج٣ضيم الُلب مً ناخب الازترإ ؤو ماؾؿت جبضؤ الجهت ؤلاصاعيت في ٞدو الُلب والبذ ٞيه ،وَظٍ هي ؤَم
مغخلت مً اإلاغاخل التي يمغ بها َلب بغاءة الازترإ ،طل ٪ألن صو لع الجهت ؤلاصاعيت في ٞدو الُلب يسخل ٠مً صولت بلى
ؤزغيل و٣ٞا للمبضؤ الظر يإزظ به حكغيٗها الضازلي ،لهظا ؾىّ ٝ
وٗضص اإلاباصت اإلاٗمى٫ل بها زم ّ
هبحن مى ٠٢اإلاكغٕ
ر.
اا٫حؼاثغ ل
_ هٓام الٟدو الؿاب:٤
َى هٓام بمىحبه ج٣ىم ؤلاصاعة بٟدو اإلال ٠مً الىاخظيت الك٩ليتٞ ،ةطا وحضجه ٧امال وصخيدا ج٣ىم بٟدو
الازترإ مىيىٖيا ،وَى ٞدو الكغوٍ اإلاىيىٖيت التي ؾب ٤ال٨الم ٖنها ،ومً ؤحل الخإ٦ض مً طل ٪حٗغيه ٖلى
اإلاسخهحن ،ؾىاء ؤ ٧اهىا جابٗحن لها ؤو ٚحر جابٗحن ،لٟدهه والخإ٦ض مً نالخيخه لالؾخٛال ٫الهىاعي وبحغاء الخجاعب
الٗلميت وج٣غيغ مضي هجاخه في اإلاجا ٫اإلاسهو له.
_ هٓام ٖضم الٟدو الؿاب:٤
بمىحب َظا الىٓام جمىذ الؿلُت اإلاسخهت بغاءة الازترإ بٗض اؾخ٨ما ٫الكغوٍ اإلاىيىٖيت والك٩ليت و٣ٞا للُلب
اإلا٣ضمٞ ،ال ج٣ىم الؿلُت اإلاسخهت بٟدو الُلب وال جٖ ٠٣لى مدخىاٍ ،وبهما ج٣ىم بخىزي ٤بيضإ الُلب لضحها ٞخمىذ
البراءة باالٖخماص ٖلى الىن ٠اإلاىحىص في الُلب ،وال جىحض َىا ٥ع٢ابت ٖلى اؾخد٣ا ١الازترإ للبراءة ،ويىدهغ صوعل

1

) سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي ،استغالل براءات االختراع ،نفس المرجع ،ص .161
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اإلاسجل في َظا الىٓام ٖلى الخإ٦ض مً اؾخ٨ما ٫الكغوٍ الك٨لية مً خيث ج٣ضيم الُلب لدسجيله ؤو ون ٠الازترإ
ومغ٣ٞاجه.
و٢ض ؤزظ اإلاكغٕ الجؼاثغرل بهظا الىٓام ،وَظا ما ّيخطح مً هو اإلااصة 31مً ألامغ" 07/ 03جهضع بغاءاث الازترإ
طاث الُلباث اإلاؿخىٞيت الكغوٍ صونل ٞدو مؿب ٤وجدذ مؿاوليت الُالبحن ومً ٚحر ؤر يمان ،ؾىاء ؤ حٗل ٤ألامغ
بىا ٘٢الازترإ ؤو حضجه ؤو حضاعجه ؤم حٗل ٤بىٞاء الىن ٠وبض٢خه ،وحؿلم اإلاهلخت اإلاسخهت للُالب قهاصة جثبذ صخت
الُلب وجمثل بغاءة الازترإ".
_ الىٓم التي جإزظ بدل وؾِ:
وبلى حاهب هٓام الٟدو الؿاب ٤وهٓام ٖضم الٟدو الؿاب ٤يىحض هٓام وؾِ ،بط يىدهغ صوعل ؤلاصاعة ب٠خو
الُلباث اإلا٣ضمت للخهى٫ل ٖلى بغاءة ازترإ مً الىاخيت الك٩ليت  ِ٣ٞصونل م٣ىماث الازترإ اإلاىيىٖيت ،ؤو ٞدو
بٌٗ َظٍ اإلا٣ىماث صونل البٌٗ آلازغ ،بال ؤهه ٖالوة ٖلى َظا الٟدو اإلادضوص مً حاهب ؤلاصاعة ج٣ىم بكهغ َلب
البراءة ختى يٗلم الٛحر بهظا الازترإ ،ويؿخُي٘ الاَالٕ ٖليه ،م٘ جدضيض ؤلاصاعة لٟترة مدضصة لالٖتراى مً َغ ٝطورل
اإلاهلخت ،وبطا ما زبذ لئلصاعة بىاء ٖلى اٖتراى الٛحر ٖضم جىٞغ اإلا٣ىماث الجىَغيت إلاىيىٕ الازترإ ؤو ٖضم نالخيخه
لالؾخٛال ٫الهىــاعي ؤو ؾب ٤نضوعل بغاءة ًٖ طاث الابخ ٨ـ ــاع عًٞذ ؤلاصاعة َلب الخهـى٫ل ٖلى البراءة.
 _ 4السجل والنشش:
بٗض جإ٦ض اإلاهلخت اإلاسخهت مً ؤن َلب بغاءة الازترإ ٢ض اؾخىفى الكغوٍ الالػمـ ـ ــت ج٣ىم بدسجيل الازترإ وطل ٪في
سجل البراءاث.
ي٣يض في سجل البراءاث بسهىم ٧ل بغاءة اؾم ول٣ب ناخب البراءة وٖىىاهه وحيؿيخه ،وٖىض الا٢خًاء اؾم
وٖىىان الى٦يل وٖىىان الازترإ ،وجاعيش بيضإ َلب البراءة وجاعيش وع٢م بنضاع البراءة ،وعمؼ ؤو عمىػل الترجيب الٗالمي
للبراءاث.
بٗض حسجيل الازترإ ج٣ىم ؤلاصاعة اإلاسخهت بيكغ البراءة بهٟت ٢اهىهيت في اليكغة الغؾميت للمل٨يت الهىاٖيت خؿب
جغجيب حؿليمها م٘ ط٦غ ع٢مها واؾم ناخبها وجاعيش الُلب والدؿليم.
خاجمت:
ل٣ض خاولىا مً زالَ ٫ظا البدث الخُغ١ل بلى مىيىٕ يؿخُ٣ب اَخمام الخ٣ى٢يحن والباخثحن و٦ظا الا٢خهاصيحن
والكغ٧اث ،طل ٪ؤن بغاءة الازترإ هي ؤصاة خمايت للمسترٕ وؤصاة حؿىي ٤للهاو٘ ومٗياع حىصة في هٓغ اإلاؿتهل.٪
1

) عبد هللا حسٌن الخشروم :الوجٌز فً حقوق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة ،دار وائل للنشر ،الطبعة األولى  ،2005ص .83
2
) د  .سمٌحة القلٌوبً :الملكٌة الصناعٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،الطبعة الرابعة  ،2003ص .46
3
) انظر المواد  35 ،34 ،33 ،32من األمر  07/03المتعلق ببراءات االختراع .
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بغاءة الازترإ ٖباعة ًٖ مؿدىض زُي يثبذ مل٨يت خامله الزترإ ما ويدمي خ٣ى٢ه ٞيه ،ويخًمً الخٟانيل
ألاؾاؾيت ًٖ َظا الازترإ مثل ماَيخه ،الٛغى مىه وَغي٣ت ٖمل ــه وجهييٗه واإلاىاص اإلاؿخسضمت ٞيه ،بهظا الىن ٠حٗض
الىؾيلت ال٣اهىهيت الٟ٨يلت إليٟاء الخمايت ال٣اهىهيت ٖلى الازترإ ،بط ح٘جبر ؾىض اإلال٨يت لهاخبها ،وما يترجب ٖلى طل٪
مً ٢هغ الاؾخئثاع باالزترإ والاؾخٟاصة مىه بالُغ١ل ال٣اهىهيت له وخضٍ.
َظا ما حٗلىا هخُغ١ل بلى مىيىٕ الخمايت والظر يجب ؤن يٖ ٘٣لى ازترإ جخىٞغ ٞيه قغوٍ مىيىٖيت وؤزغيل
ق٩ليت للخهى٫ل ٖلى البراءة.
باءة الازترإ ٞةهه يًمً خمايت خ٣ى٢ه في َظا الازترإ إلاضة 20ؾىت يمً الضولت التي
ٖىضما يدهل اإلاسترٕ ٖلى ع
نضعث ٞيها بغاءة الازترإ قغيُت ؤن يؿضص اإلاسترٕ عؾىم ججضيض بغاءة ازتراٖه َيلت َظٍ الؿىىاث.
مً زال ٫جىاولىا إلاىيىٕ بغاءة الازترإ في ال٣اهىنل الجؼاثغرل الخٓىا اَخمام اإلاكغٕ بهظا المويىٕ ،وَظا إلصعا٦ه َر
صوعل
الازترإ في بىاء الخًاعة ،طل ٪ؤن الضو٫ل الهىاٖيت تهخم بةوكاء مغا٦ؼ بدث مخسههت مً ؤحل ٖمليت الازترإ.
ألحل طل ٪هىص ي بما يلي:
_ الاَخمام بالباخثحن واإلاسترٖحن و حصجٗيهم ٖلى اهجاػ ازتراٖاث.
_ بوكاء مغا٦ؼ للبدث وجضٖيمها ماصيا ومٗىىيا.
_ ج٣ضيم خىاٞؼ وم٩اٞأث مً الضولت للمسترٖحن ختى جؼيض ٖمليت الازترإ.
_ ببغام ٖ٣ىص ٖمل م٘ اإلاسترٖحن في اإلااؾؿاث الٗامت والخانت ومىدهم م٩اٞأث زانت ٖلى ٧ل ازترإ يخم الخىنل
بليه.
_ ج٣ضيم خمايت ٧اٞيت للمسترٕ وَىيا وصوليا ختى ال يخٗغى لالٖخضاء.
_ اؾخٛال ٫الازتراٖاث اإلاىجؼة مدليا .
اإلاغاح٘ :لل
ؤوال :لال٨خب
1ل_لٞااص اٞغام البؿخاوي:لمىجض الُالب ،خغ ٝالخاء.لل
2ل_لؤخمض ٖلي ٖمغ:لاإلال٨يت الهىاٖيت وبغاءاث الازترإ ،الخجغبت اإلاهغيت ،مُبٗت الخليميت ،الاؾ٨ىضعيت 1993.ل
3ل_لؤهىع َلبت:لخمايت خ٣ى ١اإلال٨يت ال٨ٟغيت ،اإلا٨خب الجامعي الخضيث 2006.ل
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4ل_لؾمحر حميل خؿحن الٟخالورل:لاؾخٛال ٫بغاءاث الازترإ ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت1984. ،ل
5ل_لؾمحر حميل خؿحن الٟخالورل:لاإلال٨يت الهىاٖيت و ٤ٞال٣ىاهحن الجؼاثغيت ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت.ل
6ل_لؾميدت ال٣ليىبي:لاإلال٨يت ا٫نىاٖيت ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة ،الُبٗت الغابٗت2003.،ل
7ل_لنالح الضيً الىاهي:لالىححز في اإلال٨يت الهىاٖيت والخجاعيت ،صاع الٟغ٢ان ،الُبٗت ألاولى 1983.ل
8ل_لنالح ػيً الضيً:لاإلال٨يت الهىاٖيت والخجاعيت بغاءاث الازترإ والغؾىم والىماطج الهىاٖيت ،الُبٗت ألاولى
2000.ل
9ل_لٖبض هللا خؿحن الخكغوم:لالىححز في خ٣ى ١اإلال٨يت الهىاٖيت والخجاعيت ،صاع واثل لليكغ ،الُبٗت ألاولى 2005.ل
10ل_لٞغخت ػعاور نالح:لال٩امل في ال٣اهىن الخجاعر (لالخ٣ى ١ال٨ٟغيت ) ،ابً زلضون لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ
2006.ل
_11لٞايلي اصعيـ:لخ٣ى ١اإلاال ٠والخ٣ى١لل اإلاجاوعة ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت.ل
_12لمدمىص ابغاَيم الىالي:لخ٣ى ١اإلال٨يت ال٨ٟغيت في الدكغي٘ الجؼاثغر ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت.ل
_13لمهُٟى ٦ماَ ٫ه –ل واثل ؤهىع بىض:١لؤنى ٫ال٣اهىن الخجاعر ،صاع ال٨ٟغ الجامعي2006. ،ل
_14لهىعر خمض زاَغ:لقغح ٢ىاٖض اإلال٨يت ال٨ٟغيت ،صاع واثل لليكغ ،الُبٗت ألاولى .2005ل
زانُا :اللىانحو.
ألامغ 66ل_ل48ل اإلااعر في 25ل ٞبرايغ 1966ل اإلاخًمً اهًمام الجمهىعيت الجؼاثغيت الضيم٣غاَيت الكٗبيت بلى اجٟا٢يت
باعيـ اإلااعزت في 20ل ماعؽ 1883ل اإلاخٗل٣ت بدمايت اإلال٨يت الهىاٖيت.ل
ألامغ 07_03ل اإلااعر في 19ل يى٫ليى 2003ل اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ.ل

47

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

48

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

البناء اللانىني و اإلانؿلي للخىم الجضاةي
ص.لمؿخاعر ٖاص ٫ؤؾخاط مدايغ ؤ ،ص.لالض٦خىع وؿيٛت ٞيهل ؤؾخاط مدايغ ؤ؛
ل ٧ليت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿياؾيت حامٗت بؿ٨غة الجؼاثغ

اإلالخظ:
حٗض مغخلت الٟهل في الضٖىيل ؤَم و ؤزُغ مغاخل ّ
الضٕوي الجؼاثيت  ،و التي جيخهي بهضوعل خ٨م حؼاجي َ ،ظا ألازحر
ما َى بال ٦ك٢ ًٖ ٠ىاٖت ال٣اض ي الجؼاجي ،و بالخالي بلى حاهب بىاثه ال٣اهىوي اإلاخمثل في ؤحؼاء الخ٨م ٦ةحغاء ج٨ميلي
مىهىم ٖليه ٢اهىها  ،البض له مً بىاء مىُ٣ي ما صام ي٨ك ًٖ ٠مًمىنل الا٢خىإ اإلاىيىعي لل٣اض ي الجؼاجي  .و َظا
ما ؾى ٝهدىاوله بالضعاؾت.

Abstract
The step of criminal case deposition considers as most important and most dangerous
steps of the criminal case, and it ends by issuance of a criminal judgment, this latter is just a
revelation for the conviction of criminal judge. So besides its legal proofing which are the
different parts of judgment as a supplementary procedure stipulated by the law. It needs a
logical building as long as it reveals the content of the substantive criminal conviction of the
judge. And that what we will treat it in this study.

مل ـ ــذمت
حٗض مغخلت الٟهل في الضٖىيل ؤَم و ؤزُغ مغاخل الضٖىيل الجؼاثيت ،خيث ؤن في َظٍ اإلاغخلت لم يب٤
ي اؾخسالم ّ
ي و الظر
الىخاثج مً اإلا٣ضماثَ ،ظٍ ألازحرة حٗني ٧ل ما َى مىحىص في مل ٠الضٖى ل
لل٣اض ي الجؼاجي ؾى ل
ّ
صعؾه ال٣اض ي صعاؾت ص٢ي٣ت جم ٞيها جمديو ألاصلت مخبٗا هٓاما ممىهجا وخضص ٧ل ما جخٗل ٤بالضٖىيل للٟهل ٞيها.
حٗض مغاخل الٗمليت الً٣اثيت اإلاخبلىعة في هديجت جهاثيت ممثلت بالخ٨م
ومً زال٧ ٫ل َظٍ الخل٣اث اإلادؿلؿلت و التي ّل
الهاصع في ّ
الضٖىيلَ .ظٍ الىديجت ؤو َظا الخ٨م ليـ مجغص هديجت لٗمليت آليت ي٣ىم بها ال٣اض ي الجؼاجي ،بهما هي هخاج
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ّ
ٖمليت ٖ٣ليت حٗخمض ٖلى الٟهم الىاعي ،وال٩افي لىاٗ٢ت الضٖىيل وألاصلت ال٣اثمت ٞيها و لُلباث الخهىم الهامت وصٞىٖهم
الجىَغيت.
ّ
بإن الخ٨م الجؼاجي ما َى بال ٦ك٢ ًٖ ٠ىاٖت اإلاد٨مت بضليل ؤو ؤصلت مٗيىت ،وَغخها ألصلت ؤزغيل في
ويم ً٨ال٣ى٫ل ّ ل
بَاع المباصت ألاؾاؾيت في اإلاىاص الجىاثيت (خغيت ؤلازباث و خغيت ؤلا٢ىإ) ؤو ما يٗغٖ ٝىه ال٣ٟه الجىاجي بال٨كًٖ ٠
ّ
مًمىنل ا٢خىإ ال٣اض ي مىظ وعوص الى٢اج٘ لضيه بلى ؤن ّ
ؤؾـ ا٢خىاٖه ٖلى ؤصلت الضٖىيل.
ٞةن ؤلاق٩اليت التي جخمدىعل خىلها َظٍ الضعاؾت جضوعل خى٫ل م٣ىماث ؤو م٪وهاث الخ٨م الجؼاجي  ،هل هى مجشد
وٖليه ّ ل
عمل كانىني بدذ(إحشاء شىلي ًلىم به اللاض ي)؟ أم هى بناء مخيامل لعناضش كانىنُت و منؿلُت؟
لئلحابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩اليت الغثيؿيت ؾى ٝه٣ؿم َظٍ الضعاؾت ٖلى مدىعيً ؤؾاؾيحن:
_ اإلادىس ألاوٌ :البناء اللانىني للخىم الجضاةي
_ اإلادىس الثاني :البناء اإلانؿلي للخىم الجضاةي.
اإلادىس ألاوٌ :البناء اللانىني للخىم الجضاةي
٢بل الخىى في البىاء ال٣اهىوي للخ٨م الجؼاجي وحب ؤوال الخُغ١ل بلى حٗغي ٠الخ٨م الجؼاجي.
 -1حعشٍف الخىم الجضاةي:
ؤنٌ "الغؤر الظر جيخهي بليه اإلاد٨مت في
بطا اؾدىضها بلى حٗغي ٠الخ٨م الجؼاجي و٣ٞا لبىاثه ال٣اهىوي ٞةهه يٗغٖ ٝلى ّ ل
ي مً خىػتها" (٦ .)1ما ؤن ال٣ٟه ال٣اهىوي ٖغٝ
اإلاٗغوى ٖليها و طل ٪بٗض الىُ ٤بالخ٨م بٗض اإلاضاولت و زغوج الضٖى ل
ّ
الخ٨م ٖلى ؤهه "٧ل ٢غاع جهضعٍ اإلاد٨مت ٞانل في مىاػٖت مٗيىت ؾىاء ؤ٧ان طل ٪مً زال ٫الخهىمت الجؼاثيت ؤو لىي٘
خض لها( .)2وفي حٗغي ٠آزغ َى" بٖالن ال٣اض ي ًٖ ب اصة ال٣اهىنل ؤن ّ
جخد ٤٣في واٗ٢ت مٗيىت هديجت ٢اهىهيت يلتزم بها
ع
()3
ؤَغا ٝالضٖىيل"

( )

فؤاد خالد الزويد ،حدود سمطة القاضي في تسبب الحكم الجزائي  ،مذكرة ماجستير ،جامعة الكويت،2000- 999 ،

ص.86

()2

محمد أمين الخرشة ،تسيب األحكام الجزائية ،ط  ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،األردن،

 ،20ص. 9

( ) محمود نجيب حسني ،قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية ،ط  ،2دار النيضة العربية ،القاىرة، 977 ،
ص .50
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 -2أحضاء الخىم الجضاةي:
ّ
ّ
يخًمً ٖىانغ ؤو ؤحؼاء ؤؾاؾيت يخُلبها ٦ياهه وحىَغ ٨ٞغجه ،خيث ؤهه بطا ٣ٞض ؤخض َظٍ ألاع٧ان
بن الخ٨م الجؼاجي
ّل
٧ل ع ،ً٦وبال حٗغى َظا الخ٨م للبُالن .م٘ ؤن الخميحز بحن
اوٗضم٦ ،ما ؤن له قغوٍ صخت جخمثل في نٟاث يخُلبها ّل
ألاع٧ان و الكغوٍ مً ّ
الهٗىبت بم٩ان ،وٖليه ؾى ٝجضعؽ َظٍ ألاحؼاء بهٟت ٖامت و ٤ٞما حاء به ٣ٞهاء ال٣اهىنل
الجىاجي.
أ-

أسواو الخىم الجضاةي:

هبحن ٞيما يلي ؤع٧ان الخ٨م الجؼاجي وهي اإلاضاولت ال٣اهىهيت ،زم نضوعٍ بك٩ل ٖلني و٦ظا حؿبيبه ال٣اهىوي وطلٖ ٪لى
الىدى الخالي:
 -1اإلاذاولت اللانىنُت:
حٗغ ٝاإلاضاولت بإجها ّ
الخ٨ٟحر الهاصت وجباص ٫الغؤر بحن الً٣اة -خا ٫حٗضصَم -ب٣هض ج٩ىيً الغؤر الظر يىتهىنل بليه (.)1
ّ
وحٗض اإلاضاولت ؤلاحغاء الخا٫رلٟ٣ل باب اإلاغاٗٞت ( ،)2وٖلت اإلاضاولت ٢بل نضوعل الخ٨م حٛليب ؤؾلىب اإلاىا٢كت للىنى٫ل بلى
ّ
الغؤر الصخيذ في الضٖىيل مً ؤحل يمان الىنى٫ل بلى الخ٣ي٣ت الىاٗ٢يت ال٣اهىهيت ،لظا ي٣ى٫ل ؤخض ال٣ٟهاء ال٣اهىهيحن ''
()3
الخ٣ي٣ت بيذ اإلاضاولت''
* ششوؽ اإلاذاولت:
 ؤن ج٩ى لن اإلاضاولت ؾغيت()4

 -ؤال يكترٞ ٥يها بال الً٣اة الظيً ؾمٗىا اإلاغاٗٞت

 حمي٘ الىزاث ٤و ؤصواث الضٖىيل ج٩ىنل جدذ جهغ ٝاإلاد٨مت لخخضاو٫ل بكإجها.()5

 -نضوعل الخ٨م بإٚلبيت آلاعاء خالت حٗضص الً٣اة

( ) سعيد أحمد بيومي،لغة الحكم القضائي -دراسة تركيبة داللية-ط ،مكتبة اآلداب القاىرة،2007،ص. 9
Chaïm Perleman, jugement, règles et logique juridique, bibliothèque de philosophie du
droit, volume XXIX, Paris, 1984, p 231
( )2قرار صادر بتاريخ  ، 988/4/ 2المجمة القضائية لممحكمة العميا،.ع  ،سنة  ، 992ص. 62
( )
()4

محمد سميم العوا ،تقديم كتاب لغة الحكم القضائي لسعيد أحمد بيومي ،مرجع سابق ،ص.5

قرار صادر بتاريخ  ، 968/ / 6جياللي بغدادي ،االجتهاد القضائي في ال مواد الجزائية ،ج ،المؤسسة الوطنية

لالتصال و النشر و اإلشيار ، 996،ص. 62

51

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

 -2إضذاس الخىم في حلعت علنُت:
بن ّ
يٗض ؤخض مٗاريغ اإلادا٦مت الٗاصلت ،وطل ٪بدًىعل حمي٘ الً٣اة الظيً قاع٧ىا
الىُ ٤بالخ٨م في حلؿت ٖلىيت ّل
ّل
ّ
في اإلاضاولت ،وؤن ؤر بزال ٫بهظا الكغٍ يٗغى الخ٨م للبُالن.
ّ
ؤن ّ
ّ
الىُ ٤بالخ٨م ٞيها ي٩ىنل في
اإلاكغٕ ٢ض عزو في بٌٗ الخاالث بحغاء الجلؿاث ؾغيت ،بال ّ ل
ووكحر بلى ؤهه بطا ٧ان
حلؿت ٖلىيت (ؤهٓغ هو اإلااصة٢ 285اهىنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل).
 -3حعبِب الخىم:
بن ألاؾباب هي ٖماص الخ٨م و بها ال يؿخ٣يم الخ٨م و يخٗغى للبُالن ،و حٗغ ٝألاؾباب ٖلى ؤجها '' مجمىٖت الدجج
ّل
ّ
الىاٗ٢يت و ال٣اهىهيت التي اؾخسلو منها الخ٨م مىُى٢ت( )1و٢ض ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼاثغرل ٖلى ؤن ألاؾباب هي ؤؽاؽ الخ٨م
في هو اإلااصة 379مً ٢اهىنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت ب٣ىلها ''....وج٩ىنل ألاؾباب ؤؾاؽ الخ٨م . ''....
ّ
ويٗض الدؿبيب مً ؤَم الًماهاث التي ٞغيها ال٣اهىنل ٖلى الً٣اة بط هي مٓهغ ٢يامهم بىاحباتهم في جمديو
()2
الضٖىيل و الخض٢يٞ ٤يها و بٖالن الىخاثج في الخ٨م الهاصع و ٤ٞما ا٢خىٗىا به
ب -مشخمالث الخىم الجضاةي:
وجضزل َظٍ اإلاكخمالث ؤو الٗىانغ جدذ ٖىىان جدغيغ الخ٨م و الظر ي٩ىنل ؤوال ٖلى َيئت مؿىصة مىٗ٢ت مً
الً٣اة الظيً ؾمٗىا اإلاغاٗٞت واقتر٧ىا في اإلاضاولت ٖىض ّ
الىُ ٤به (.)3
وحكمل َظٍ الٗىانغ ؤو البياهاث:
ّ -1
الذًباحت:
صيباحت الخ٨م هي م٣ضمخه التي تهض ٝبلى الخٗغي ٠به ،ببيان ٖىانغٍ ،واؾخٓهاع م٣ىماجه ،مً خيث ّ
الخٗغٖ ٝلى
اإلاد٨مت التي نضع منها ،وجاعيسهّ ،
والضٖىيل التي نضع ٞيها ،وبيان ؤَغاٞها وؾببها  ،ؤر التهمت التي ؤ٢يمذ مً ؤحلها (.)4

()5
( )
()2

قرار صدر بتاريخ /8

 988/رقم  57-557المجمة القضائية لمحكمة العميا ،ع ،2، 99ص.205

محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة، 988 ،ص.924
أنظر نقض جنائي في

 ، 929/2/2مشار أليو في كتاب عاطف فؤاد صحصاح،

أسباب البطالن في األحكام

الجنائية ،دار منصور لمطباعة ، 200 ،ص.77
Albert Brimo, Logique juridique et méthode juridique, annales de la faculté de droit de
Toulouse.p 234.
( ) سعيد أحمد بيومي ،مرجع سابق ،ص. 9
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وحٗخبر الضيباحت الجؼء ألاو٫ل مً الخ٨م ويبضؤ بهضوعل الخ٨م باؾم الكٗب ،وَظا ما ههذ ٖليه اإلااصة 159مً
 2016ب٣ىلها " يهضع الً٣اء ؤخ٩امه باؾم الكٗب".
الضؾخىعل الجؼاثغرل لؿىت
 -2الخىكُع على الخىم:
جُبي٣ا لىو اإلااصة 2/314مً ٢اهىنل ؤلاحغاءاث الجؼاثيت الجؼاثغرل ٞةن ؤنل الخ٨م يجب جى٢يٗه مً الغثيـ و ٧اجب
الجلؿت في ؤحل ؤ٢هاٍ 15يىما مً جاعيش نضوعٍ.
ّ
ٞةهه مىهىم ٖليها في ّ
اإلااصة 380مً ٢اهىنل ؤلاحغاءاث
َظا ٞيما يسو مد٨مت الجىاياث ؤما خا ٫الجىذ ،واإلاسالٟاث
()2
الجؼاثيت الجؼاثغرل
ّ
 -3بُاو الىاكعت اإلاعخىحبت للعلىبت و النظ اللانىني اإلاؿبم:
بن َظا البيان مؿخىحب خا ٫الخ٨م باإلصاهت ،بديث يجب بيان الىاٗ٢ت اإلاؿخىحبت للٗ٣ىبت و الٓغو ٝاإلاديُت بها
ّل
ّ
و طل ٪ببيان جد ٤٣ؤع٧ان الجغيمت ،وألاصلت التي اؾخسلهذ منها اإلاد٨مت زبىث اعج٩ابها م٘ وحىب بيان الىو ال٣اهىوي
اإلاُب ٤وبال ٧ان باَال.
وَظا ٖلى زال ٝؤخ٩ام البراءة التي ال حكترٍ الاؾخٟايت في بيان الى٢اج٘ والىهىم ال٣اهىهيت اإلاُب٣ت ،وٖلت طل٪
ؤن ؤخ٩ام ؤلاصاهت ّ
ٚحرث اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للمتهم مً شخو بغتل بلى شخو مضان ،خيث ؤَضعث ٢غيىت البراءة و خلذ
ّ
مدلها ٢غيىت ؤلاصاهت ،ؤما ؤخ٩ام البراءة ٞةجها ؤ٦ضث ٖلى ألانل في ؤلاوؿان وَى البراءة.
اإلادىس الثاني :البناء اإلانؿلي للخىم الجضاةي:
ؤن وكاٍ
بن اججاٍ ال٨ٟغ الجىاجي الخضيث ياؾـ وكاٍ ال٣اض ي الجؼاجي ٖلى مباصت الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي ،طل ّ ٪ل
ّ
ّ
ال٣اض ي الظَني حهض ٝؤؾاؾا بلى جُبي ٤خ٨م ال٣اهىنل ٖلى وا ٘٢الجزإ اإلاُغوح.
ّ
ويخم بهىعٍ اإلاخٗضصة مً زالٖ ٫مليخحن ؤؾاؾيخحن ،ألاولى وكاٍ ا٫طَني يجغرل ٞيه ٢ياؽ ً٢اجي ،والثانُت جخٗل٤
ّ
مدهلت وكاٍ ال٣اض ي
ب٣ياؽ ٢اهىوي ،بديث يم ً٨ال٣ى٫ل ؤن الخ٨م الً٣اجي ٖمىما والخ٨م الجؼاجي زهىنا َى

()4

فؤاد خالد الزويد ،مرجع سابق  ،ص.87

()2
تنص المادة  80ق إ ج ج عمى "  .....تودع لدى قمم كتاب المحكمة في خالل ثالثة أيام عمى األكثر من تاريخ
ّ
النطق بالحكم "......انظر أيضا:
Albert Brimo, opcit, p325.
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ّ
ّ
الظ٦غ( .)1ووَ ٤ٞظا ّ
الخىحه ٞةن ٖلم اإلاىُ ٤يلٗب الضوعل ال٨بحر و الهام في
الظَني الظر ؤجمه مً زال ٫الٗمليخحن ؾالٟت
الضعاؾاث ال٣اهىهيت ٖلى الٗمىم و في الضعاؾاث الجىاثيت ٖلى وحه الخهىم.
* دوس اإلانؿم في بناء الخىم الجضاةي:
ل٣ض ؤحم٘ ال٣ٟه و الً٣اء ٖلى الؿىاء ٖلى ٖال٢ت اإلاىُ ٤بال٣اهى لن و الضوعل ال٨بحر الظر يلٗبه ٖلم اإلاىُ ٤في بىاء
ألاخ٩ام الً٣اثيت ،و في طل٢ ٪غعث مد٨مت الى ٌ٣اإلاوعيت نغاخت ؤَميت اؾخسضام اإلاىُ ٤في الاؾخضال ٫بال٣ى٫ل '' مً
اإلا٣ضع ؤن إلاد٨مت اإلاىيىٕ ؤن حؿخسلو مً ؤ٢ىا ٫الكهىص وؾاثغ الٗىانغ اإلاُغوخت ٖلى بؿاٍ البدث الهىعة
الصخيدت لىاٗ٢ت الضٖىيل خؿبما ياصر بليه ا٢خىاٖها ،وؤن جُغح ما يسالٟها مً نىعل ؤزغي ،ماصام اؾخسالنها
ّ
ّ
مؿدىضا بلى ؤصلت م٣بىلت في الٗ٣ل و اإلاىُ ٤و لها ؤنلها في ألاوعا ،١وهي في طل ٪ليؿذ مُالبت باألزظ باألصلت اإلاباقغة بل
لها ؤن حؿخسلو نىعة ّ
ّ
الٗ٣ليت'' (.)2
الضٖىيل بُغي٣ت الاؾخيخاج و الاؾخ٣غاء و ٧اٞت اإلام٨ىاث
* الخىم الجضاةي وفم كىاعذ اإلانؿم:
٢بل الخضيث ًٖ ّ
م٩ىهاث الخ٨م الجؼاجي و٢ ٤ٞىاٖض اإلاىُ ٤وحب ؤوال حٗغي ٠الخ٨م الجؼاجي وَ ٤ٞظا اإلاٟهىم،
ّ
خيث يٗغٖ ٝلى اهه اؾخضالً٢ ٫اجي مىُ٣ي ،وبهه حٗبحر ًٖ مىُ ٤مٗحن.
ي جخمثل في ال٣اٖضة ال٣اهىهيت
وٖليه ٞةن الخ٨م الجؼاجي يخ٩ى لن و٢ ٤ٞىاٖض اإلاىُ ٤مً م٣ضمخحن  :اإلا٣ضمت ال٨بر ل
ّ
الىمىطحيت ( و ٤ٞمبضؤ قغٖيت الجغاثم و الٗ٣ىباث) ،و ّ
اإلا٣ضمت الهٛغيل هي الىاٗ٢ت اإلاثبخت في الضٖىي ،والىديجت
اإلاترجبت ٖلى طل ٪و التي هي خانل جُبي ٤ال٣اهىنل ٖلى الىاٗ٢ت( اإلاُاب٣ت اإلااصيت).
وَىا يجب ٖلى ال٣اض ي الاؾخٗاهت ب٣ىاٖض الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي ختى يدّ ٤٣
الخالػم و الاحؿا ١و الىخضة اإلاىُ٣يت بحن
اإلا٣ضماث الي٣يييت والىديجتٞ .الخ٨م الجؼاجي الظر ال يبنى ٖلى مىُ ٤صخيذ وٚحر ماؾـ ٖلى اؾخضال ٫صخيذ
ؾياصر خخما بلى هديجت ٚحر مىُ٣يت مما يٗيب الخ٨م.
وؾىىضح باإلاثا ٫الخالي صوعل اإلاىُ ٤الً٣اجي في ٖمليت ّ
لب الٗمليت
حٗض ّ ل
الخ٨يي ٠ال٣اهىوي التي ي٣ىم بها ال٣اض ي و التي ّل
الً٣اثيت اإلاىنىلت بلى ّ
الىديجت اإلاخبلىعة في الخ٨م الجؼاجي.

( )

إبراىيم بن حديد ،السمطة التقديرية لمقاضي المدني ،دراسة تحميمية نقدية ) ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر  ،معيد

(ً)2

 6لسنة  ،69موجود بـ  :فايز محمد حسين ،دور المنطق القانوني

الحقوق و العموم اإلدارية بدون تاريخ ،ص. 6

نقض جنائي جمسة  999/ 2/7الطعن رقم 8

في تكوين القانون و تطبيقه،دراسة في فمسفة القانون،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،200 ،ص.6
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ّ
ؤ -اظخخذام الاظخذالٌ اللػاةي للىضىٌ إلى الخىُُف اللانىني الصخُذ للىاكعت:
بن البدث في الخ٨يي ٠ال٣اهىوي َى البدث في مضي جىاٞغ
بن َظا الٗمل َى مً نميم ٖمل ال٣اض ي الجؼاجي ،بط ّ ل
ّل
الخُاب ٤بحن الىاٗ٢ت اإلاغج٨بت وال٣اٖضة ال٣اهىهيت الىمىطحيت و ٤ٞمبضؤ قغٖيت الجغاثم و الٗ٣ىباث.
وَىا يجغرل ال٣اض ي الجؼاجي وكاَا طَىيا يؿخسضم ٞيه حمي٘ اإلام٨ىاث الٗ٣ليت ومىاهج الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي واإلاخمثلت
في الاؾخيخاج والاؾخ٣غاء والاؾخيباٍ ،بديث ؤن هديجت َظا الاؾخضال ٫هي التي حُٗي ج٨ييٟا ٢اهىهيا صخيدا وص٢ي٣ا مٗبرا
ًٖ خ٣ي٣ت الضٖىيل.
ّ
ب :اظخخذام الاظخذالٌ اللػاةي خاٌ مىع النظ
َىا هدً ؤمام ٖمليت الخٟؿحر التي ي٣ىم بها ال٣اض ي الجؼاجي ٖىض ٚمىى الىو ،خيث ؤن الخٟؿحر حهض ٝبلى
ال٨ك ًٖ ٠ال٣اٖضة ال٣اهىهيت و جدضيض مًمىنلَابديث يخدضص ما جًٗه مً قغوٍ اهُبا٢ها و مضي اؾخجابت الٟغى
()1
اإلاٗغوى (واٗ٢ت الضٖىيل)
ومغاٖاة لظلٞ ٪ةن ٖمليت الخٟؿحر ليؿذ ٖمليت آليت بل هي ٖمليت ٖ٣ليت حٗخمض ٖلى اؾخسضام ال٣اض ي إلال٩اث طَىه
و٢ض اث ٨ٞغٍ لخل٢ ٤ضع مً الخهىعل الظر يبني ٖليه اؾخضالله في ونىله بلى ّ
الىو ال٣اهىوي الظر ي٩ىنل واحب الخُبي٤
ع
ؤن ٖمليت ّ
الخٟؿحر َظٍ جسً٘ لكغوٍ ّ
مدضصة و٣ٞا إلابضؤ قغٖيت الجغاثم و
ٖلى الىا ٘٢الظر يٟهل ٞيه( )2م٘ الخظ٦حر ّ ل
الٗ٣ىباث( الخٟؿحر الًي ،٤خٓغ ال٣ياؽ)
ؤن البىاء اإلاىُ٣ي للخ٨م الجؼاجي يخمثل في احؿا ١اإلا٣ضماث الي٣ينية في الك ٤اإلاىُ٣ي للخ٨م م٘ الىخاثج
هسلو بلى ّ ل
ّ
اإلااصر بليها والتي جيخهي بلى ٖضم الخىا ٌ٢بحن ؤحؼاء البىاء اإلاىُ٣ي بًٗها ببٌٗ.
مثاٌ جؿبُلي لالظخذالٌ اإلانؿلي:
مً ؤقهغ ألامثلت التي جىضح الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي في مجا ٫ال٣اهىنل الجىاجي و التي ط٦غَا قغاح ال٣اهىنل َى جُبي٤
هو اإلااصة 350مً ٢اهىنل الٗ٣ىباث الجؼاثغرل الخام بالؿغ٢ت البؿيُت ،اإلااصة ٕ ١ 311اإلاهغرل.
'' ٧ل مً ازخلـ قيئا ٚحر مملى ٥له يٗض ؾاع٢ا و يٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت ٖلى ألا٢ل بلى زمـ ؾىىاث ٖلى ألا٦ثر و
20000صج''....
بٛغامت مً 500بلى

( )

()2

فايز محمد حسين ،مرجع سابق ،ص ص .249-248
Pierre Mimin, le style des jugement: dialectique, paris,4 édition, 1978 P567
عمي محمود عمي حمودة ،األصول المنطقية لفهم القواعد القانونية  ،الدعوى الجنائية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،200ص Pierre Mimin,opcit ,p78 3. . 0
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هو اإلااصة ٕ ١ 500ج اإلا٣ضمت ا٦٫بريل و التي يؿدىض بليها ال٣اض ي الجؼاجي لخ٨يي ٠الىاٗ٢ت اإلاغج٨بت و طل٪
 يمثل ّ لاؾدىاصا إلابضؤ قغٖيت الجغاثم و الٗ٣ىباث.
ي و هي الىاٗ٢ت اإلاغج٨بت.
 ازخلـ اإلاتهم(ط) قيئا مملى ٥للٛحر اإلا٣ضمت الهٛغ لي ًٖ َغي ٤الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي جىنل بلى الىديجت الخاليت:
ي و اإلا٣ضمت الهٛغ ل
 اإلاُاب٣ت اإلااصيت بحن اإلا٣ضمت ال٨بر ل اإلاتهم(ط) مغج٨ب بجغيمت الؿغ٢ت البؿيُت و جُبٖ ٤ليه الٗ٣ىباث اإلا٣غعة.ؤن اإلا٣ضمت ال٨بريل -ال٣اٖضة ال٣اهىهيت الىمىطحيت – هي مؿإلت ٢اهىهيت جسً٘ لغ٢ابت اإلاد٨مت الٗليا،
واإلاالخٔ مً ّ ل
ؤما اإلا٣ضمت الهٛغيل -الىاٗ٢ت اإلاغج٨بت -مؿإ٫ة وا ٘٢ال جسً٘ لغ٢ابت اإلاد٨مت الٗليا ( جضزل في نميم الا٢خىإ
الصخص ي لل٣اض ي الجؼاجي)
ّ
للم٣ضمخحن ٞةجها جسً٘ لغ٢ابت اإلاد٨مت الٗليا ٧ ،ىجها جضزل في
ؤما الىديجت والتي هي هخاج الاؾخسالم اإلاىُ٣ي
مىُ٣ت ال٣اهىنل و ليـ الىا )1( ٘٢وهي ما ّ
حؿمى بغ٢ابت اإلاد٨مت الٗليا للمىُ ٤الً٣اجي اإلاىحىص في ؤؾباب الخ٨م .
الخاجمت
الض اؾت ّ
ّ
الخدليليت لبىاء الخ٨م الجؼاجي يٓهغ للٗيان ؤن الخ٨م الجؼاجي ليـ مجغص بحغاء ق٨لي
مً زالَ ٫ظٍ ع
يخ٩ىنل مً ؤحؼاء مىهىم ٖليها ٢اهىها ،بل يخٗضي طل ٪بلى ؤهه زالنت ٖمل ؤو وكاٍ طَني و ٖ٣لي ي٣ىم به ال٣اض ي
الجؼاجي مىظ ونى٫ل ّ
الضٖىيل بليه بلى خحن الٟهل ٞيها.
َظا الٗمل يؿخسضم ٞيه ال٣اض ي حمي٘ اإلام٨ىاث الٗ٣ليت و التي جخإؾـ ٖلى مباصت الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي و مىاهجه
اإلاخمثلت في الاؾخيخاج و الاؾخ٣غاء و الاؾخيباٍ.
ٞةطا ٧ان الخ٨م الجؼاجي يكترٍ ٖىانغ ٢اهىهيت مدضصة جخمثل في ؤحؼاء الح ٦م ( الضيباحت  ،ألاؾباب اإلاىُى١ل)ٞ ،ةن
ألاؾباب هي ؤؾاؽ الخ٨م و هي زالنت ما ٢ام به ال٣اض ي الجؼاجي مً ٞدو وجمديو للضٖىيل للىنى٫ل بلى هديجت
مىُ٣يت مخبلىعة مً الخ٨م الجؼاجي
 ٖمل ال٣اض ي ليـ ٖمليت آليت حٗخمض ٖ ِ٣ٞلى اإلاىاػهت بحن ؤصلت الضٖىيل للىنى٫ل بلى الخ٨م  ،بل ٌرٖمليت ٖ٣ليتحٗخمض ٖلى م٣ضماث ي٣يييت جخمثل في ٖمليت ج٨يي٢ ٠اهىوي صخيذ جىنل بلى الىديجت بدؿب اللؼوم اإلاىُ٣ي ،و ؤن ٖضم
الاٖخماص ٖلى اإلاىُ ٤الً٣اجي ( الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي) ؾيىنل خخما بلى ٞؿاص في الاؾخضال ٫مما يكىب الخ٨م.
( )

محمد عمي الكيك ،رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكام الجنائية  ،دار االشعاع الفنية ،القاىرة ،د س ن،

ص. 7
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وٖليه ٞةلى حاهب البىاء ال٣اهىوي الخ٨م البض للخ٨م مً بىاء مىُ٣ي يؿلم مً زالله َظا الخ٨م مً ؤر قاثبت
حٗغيه للبُالن و ّ
الى.ٌ٣

كابمت اإلاشاحع:
أ -الىخب
()1لؾٗيض ؤخمض بيىمي،لغت الخىم اللػاةي -دساظت جشهُبت داللُت،1ٍ-م٨خبت آلاصاب ال٣اَغة.2007،
()2ل حياللي بٛضاصر ،الاحتهاد اللػاةي في اإلاىاد الجضابُت،ج،1اإلااؾؿت الىَنية لالجها ٫واليكغ وؤلاقهاع،
.1996
()3لٖاَٞ ٠ااص صخهاح ،أظبابلالبؿالولفيلألاخياملالجنابُت ،صاع مىهىع للُباٖت.2003 ،
()4لٖلي مدمىص ٖلي خمىصة ،ألاضىٌ اإلانؿلُت لفهم اللىاعذ اللانىنُت  ،الذعىي الجنابُت ،صاع النهًت الٗغبيت،
ال٣اَغة.2003 ،
()5لٞايؼ مخمض خؿحن ،دوس اإلانؿم اللانىني في جىىٍن اللانىو و جؿبُله،دساظت في فلعفت اللانىو،صاع
اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت..2001،
()6لمدمض ؤمحن الخغقت ،حعِب ألاخيام الجضابُت ،1ٍ ،صاع الث٣اٞت لليكغ و الخىػي٘ ،ألاعصن.2011 ،ل
()7لمدمض ٖلي ال٨ي ،٪سكابت مدىمت النلؼ على ثظبِب ألاخيام الجنابُت ،صاع ؤلاقٗإ الٟىيت ،ال٣اَغة ،ص
ؽ.ن .ل
()8لمدمىص هجيب خؿني ،ششح كانىو ؤلاحشاءاث الجضابُت ،2ٍ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة1988 ،ل
()9لمدمىص هجيب خؿني ،كىة الخىم الجناةي في إجهاء الذعىي الجنابُت ،2ٍ ،صاع النهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة،
.1977
ب -سظابل حامعُت:
()1لببغاَيم بً خضيض ،العلؿت الخلذًشٍت لللاض ي اإلاذني ،دساظت جدلُلُت نلذًت)ل ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت
الجؼاثغ ،مٗهض الخ٣ى ١و الٗلىم ؤلاصاعيت بضون جاعيش.
()2لٞااص زالض الؼويض ،خذود ظلؿت اللاض ي في حعبب الخىم الجضاةي ،مظ٦غة ماحؿخحر ،حامٗت ال٩ىيذ،
.2000-1999
ج -كشاساث كػابُت:
()5ل٢غاع نضع بخاعيش 1988/11/8ل ع٢م 57-557ل  ،اإلاجلت الً٣اثيت إلاد٨مت الٗليا 1999 ،2 ٕ،ل.
()2ل٢غاع ناصع بخاعيش  ،1988/4/12اإلاجلت الً٣اثيت للمد٨مت الٗليا ،1ٕ،.ؾىت .1992
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جؿىس النظام ؤلاحشاةي إلخؿاس اإلاجلغ الذظخىسي الجضابشي
في مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت
 إششاف الذهخىس ظاإلاي عبذ العالم أظخار مداغش كعم أ،الباخث بن دساح علي إبشاهُم
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت حامعت صٍاو عاشىس بالجلفت

: ملخظ
باٖخباعَا الىؾيلت ؤلاحغاثيت التي يخم بىاؾُتها، ىاهحن بأليت ؤلازُاع٣ابت ٖلى صؾذوعيت ال٢هىم الغٟ م٤اعجبِ جُبي
، ابت الضؾخىعيت٢ـ بالًغوعة ٖلى هٓام الغ٨ٗةن جُىعل الىٓام ؤلاحغاجي لئلزُاع ؾيىٞ  وٖليه، ابت٢ َظٍ الغ٪جدغي
، تهاٞيالخجاعب الضؾخىعيت التي ٖغ٫ الغحىٕ ب٫ والظر يٓهغ مً زال،  في الجؼاثغ٫ان ٖليه الخا٧ ٗاليتها وَى ماٞ ومضي
 بدؿليِ الًىء ٖلى الجهاث التي مىدها الضؾخىعل٪ وطل، ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر الجؼاثغرل٣وألاهٓمت اإلادضصة ل
لها جىضعج يمً الىٓام٧  والتي،  ؤلاحغاثيت الىاحب بجباٖها١
ت بلى الُغ لٞ بيا،  واإلاىايي٘ اإلاٗىيت به، مماعؾت ؤلازُاع
 وٖؼػَا الىٓام الظر، 2016
يحراث َامت جًمنها الخٗضيل الضؾخىعر ألازحر لؿىتٛ حٝ الظر ٖغ، ؤلاحغاجي لئلزُاع
 والتي ؾعى مً زاللها اإلااؾـ، ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر٣ اإلادضص ل2016ؤنضعٍ اإلاجلـ الضؾخىعر لؿىت
. ىاهحن في الجؼاثغ٣ابت ٖلى صؾخىعيت ال٢ٗاليت لىٓام الغٞ ثر٦ ؤ٤ي٣الضؾخىعر بلى جد
Abstract:
The application of the concept of control over the constitutionality of laws was associated with the referral
mechanism, as a procedural means by which this control is launched. Therefore, the procedural system of referral
will necessarily affect the evolution of the constitutional control system and its effectiveness, as it was the case in
Algeria. This is shown by referring to the constitutional experiences as well as regulations specific to the rules of
the work of the Algerian Constitutional Council, so as to highlight the authorities granted by the Constitution to
exercise referral, and topics that are concerned with this latter. In addition to procedural ways to be followed, all of
which fall under the procedural rules of referral, which knew significant changes in the recent constitutional
amendment of 2016, and reinforced by the regulation issued by the Constitutional Council in 2016 which set rules
of the work of this latterl, and in which the constitutional founder tried to achieve a more effective system of
control over the constitutionality of laws in Algeria.
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ملذمت :
ؤزظث الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن ق٩لحن ؤؾاؾيحن َما الغ٢ابت الً٣اثيت التي حٗهض ٞيها مماعؾتها بلى َيئت
ً٢اثيت  ،في ق٩ل مدا٦م ً٢اثيت ٖاصيت وَى الظر هجضٍ مخجؿضا في الىمىطج ألامغي٩ي ؤو مدا٦م صؾخىعيت ٖلى ٚغاع ما
ؤزظث ال٨ثحر مً الضو٫ل ألاوعوبيت و٦ظل ٪الٗغبيت والتي منها مهغ  ،ؤما ألاؾلىب الثاوي للغ٢ابت الضؾخىعيت ٞيإزظ َابٗا
ؾياؾيا جخم مماعؾتها ًٖ َغيَ ٤يئت يسخاع ؤًٖائَا ًٖ َغي ٤الخٗيحن ؤو الاهخساب مً َغ ٝالخ٩ىمت ؤو البرإلاان ؤو
مً حاهبهما مٗا  ،و٢ض يمخض ألامغ بلى بقغا ٥الؿلُت الً٣اثيت في حك٨يلت َظٍ اَ٫يئت مثلما َى الخا ٫في الجؼاثغ ،
ٞخهبذ الهيئت طاث َبيٗت مسخلُت .
،)1958خيث جبنى ٨ٞغة
جإزغ الىٓام الضؾخىعر الجؼاثغرل بالىٓام الٟغوس ي مً زال ٫صؾخىعل الجمهىعيت الخامؿت (
 ، 1963وطلَ ًٖ ٪غي ٤بوكاء مجلـ صؾذوعر  ،اٖتر ٝله
الغ٢ابت الؿياؾيت  ،مً زال ٫ؤو٫ل صؾخىعل حؼاثغرل لؿىت
الضؾخىعل بمماعؾت نالخياجه في مجا ٫الغ٢ابت الضؾخىعيت َ ًٖ ،غي ٤ما يٗغ ٝباإلزُاع َ ،ظا ؤلاحغاء الظر يٗخبر
الىؾيلت ؤلاحغاثيت لخدغي ٪الغ٢ابت الضؾخىعيت ،والظر ا٢خهغث مماعؾخه في البضايت مً َغ ٝحهاث مدضصة  ،لً٨
بمىحب الخٗضيل الضؾخىعر ألازحر جم جبنى ٨ٞغة الخىؾي٘ في صاثغة ؤلازُاع لدكمل بياٞت َيئاث حضيضة ٦ ،ما جم مىذ
ألاٞغاص ٦ظل ٪بم٩اهيت مماعؾت َظا الخ ٤ول ً٨بُغي٣ت مسخلٟت .
ومً َىا يُغح الدؿائ٫ل  :هُف عالج اإلاؤظغ الذظخىسي الجضابشي مماسظت خم إخؿاس اإلاجلغ الذظخىسي في
مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت عبر وافت مشاخل ثؾىس النظام الذظخىسي الجضابشي ؟ وما هي ؤلاحشاءاث الجذًذة التي
 2016بهزا الخطىص ؟
أخذثها الخعذًل الذظخىسي لعنت

اإلابدث ألاوٌ  :النظام ؤلاحشاةي إلخؿاس اإلاجلغ الذظخىسي في الجضابش في مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت كبل الخعذًل
2016
الذظخىسي لعنت
ال يم٨ىىا الخٗغى بلى الىٓام ؤلاحغاجي لئلزُاع ٢بل الخُغ١ل بلى جُىعل ٨ٞغة الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،هٓغا
ل٩ىنل ؤلازُاع وجدب٘ مغاخل جُىعٍ في الخجغبت الضؾخىعيت الجؼاثغيت مغجبِ ؤؾاؾا بخُىعل هٓام الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت
ال٣ىاهحن في الجؼاثغ  ،وَى ما ؾىدىاوله مً زال ٫اإلاُلب ألاو٫ل مً َظا اإلابدث  ،ومً زم ؾيخم الاهخ٣ا ٫بلى خضوص ؾلُت
ؤلازُاع مً خيث الجهاث التي جملَ ٪ظا الخ ٤ومىيىٖه و َغ٢ه ؤلاحغاثيت في اإلاُلب الثاوي مً َظا اإلابدث.

1

األمٌن شرٌط ،الوجٌز فً القانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة المقارنة ،ط  ، 04دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ،2005 ،ص 149

.
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اإلاؿلب ألاوٌ  :جؿىس فىشة الشكابت الذظخىسٍت على اللىانحو في الجضابش
ل٣ض مغث الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ ،مىظ بضايت جإؾيؿها مً الىاخيت الىٓغيت بمىحب صؾخىعل
2016
 ، 1989زم مً زال ٫الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
 ، 1963زم الخىهيب الٟٗلي للمجلـ الضؾخىعر مً زال ٫صؾخىعل
بمجمىٖت مً الهٗىباث الٗمليت التي ٖغٞتها ـ والظر يٓهغ حليا مً زال ٫وكاٍ اإلاجلـ الضؾخىعر الظر يٓهع في آلاعاء
وال٣غاعاث التي جهضعَا  ،باٖخباعَا الهيئت اإلاسىلت لها صؾخىعيا بٗمليت الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ.
الفشع ألاوٌ :بذاًت الخأظِغ إلافهىم الشكابت على دظخىسٍت اللىانحو في الجضابش
ل٣ض جبنى اإلااؾـ الضؾخىعر ٨ٞغة الغ٢ابت الؿياؾيت مباقغة بٗض الاؾخ٣الٖ ، ٫لى ٚغاع باقي صو ل ٫الجىاع " اإلاٛغب
َ ًٖ ، 1963غي٨ٞ ٤غة بوكاء مجلـ صؾخىعر  ،مخإزغا بلى خض بٗيض بالىٓام الٟغوس ي مً زال٫
الٗغبي " بمىحب صؾخىعل
.)1958
الجمهىعيت الخامؿت (
ٖ 1963لى جإؾيـ اإلاجلـ الضؾخىعر و الظر يخ٩ىنل مً 07ؤًٖاء  ،وَم عثيـ
هو ؤو٫ل صؾخىعل حؼاثغرل لؿىت
اإلاد٨مت الٗليا وعثيس ي الٛغٞخحن اإلاضهيت وؤلاصاعيت في اإلاد٨مت الٗليا بياٞت بلى 03هىاب يٗينهم اإلاجلـ الىَني  ،بياٞت
بلى ًٖى يٗيىه عثيـ الجمهىعيت ،خيث ييخسبىنل عجؿيهم ٞيما بينهم  ،و الظر يمل ٪نىجا مغجخا ،خيث ؤو٧ل له مهمت
مغا٢بت صؾخىعيت ال٣ىاهحن ا٫حي يهضعَا اإلاجلـ الىَني وألاوامغ الدكغيٗيت التي يخسظَا عثيـ الجمهىعيت ٦ ،ما ههذ
 ،1963وطل ٪بىاء ٖلى بزُاع مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت ،وعثيـ اإلاجلـ الىَني.
اإلااصة 64مً صؾخىعل
 182اإلااعر في 1965/07/10الظر اٖخبر الىو
ول ً٨بٗض جى٢ي ٠الٗمل بالضؾخىعل  ،والظر اهخهى بهضوعل ألامغ ع٢م-65
ألاؾمى في الضولت  ،بلى ٚايت نضوعل هو صؾخىعر حضيض  ،وٖليه ٞاهه لم يخم حك٨يل اإلاجلـ ولم جخم ججؿيض ؤيت مماعؾت
ٗٞليت إلاٟهىم الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن زال ٫جل ٪اإلاغخلت .
الفشع الثاني  :عذم الخنطُظ على مبذأ الشكابت على دظخىسٍت اللىانحو بمىج ب دظخىس
1976
 1976بلى الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،خيث جىاو٫ل الغ٢ابت الؿياؾيت التي ج٣ىم بها
لم يخُغ١ل صؾخىعل الجؼاثغ لؿىت
ألاحهؼة ال٣ياصيت في الخؼب والضولت  ،و٦ظا الغ٢ابت الكٗبيت ًٖ َغي ٤اإلاجالـ الكٗبيت اإلاىخسبت ٖبر البلضياث والىالياث
 ،و اإلاجلـ الكٗبي الىَني  ،بياٞت بلى ؤق٩ا ٫الغ٢ابت اإلاسخلٟت ألازغيل ٦مجلـ اإلاداؾبت .
بن ٖضم جإؾيـ َيئت حٗنى بالغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،مغصٍ بلى ٨ٞغة وخضة الؿلُت وجغ٦حزَا في يض شخو
واخض وَى عثيـ الجمهىعيت في ْل جبني اإلاٟهىم الاقترا٧ي للضولت ٦ ،ما ؤن ٖضم الخىهيو ٖلى َيئت مسخهت ٖلى ع٢ابت
1

وذلك بالرجوع إلى ما نصت علٌه المادتٌن 63و 64من دستور  ، 1963المتعلقتٌن بإنشاء المجلس الدستوري واختصاصاته .
 2األمر رقم  182-65المإرخ فً  1965/07/10المتضمن تؤسٌس الحكومة  ،الجرٌدة الرسمٌة عدد  58مإرخة فً  ، 1965/07/13ص .831
 3انظر المادة  186من دستور . 1976
 4انظر المادة  187من دستور . 1976
 5انظر المادة  190من دستور . 1976
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ال٣ىاهحن ؾىاء ٧اهذ ؾياؾيت ؤو ً٢اثيت يدىا ٌ٢ؤنال ومبضؤ حمىص الضؾخىعل الظر جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعر آهظا،٥
ختى اهه لم يخم اللجىء بلى جُبي ٤هٓام الغ٢ابت الؿياؾيت ًٖ َغيَ ٤يئت هيابيت َ ،ظا ألاؾلىب الظر اهخهجخه بٌٗ
الضو٫ل التي جبيذ الخياع الاقترا٧ي آهظا٧، ٥االجداص الؿىٞياحي ؾاب٣ا الظر ؤو٧ل مهمت الغ٢ابت بلى َيئت عثاؾت الؿىٞياث
ألاٖلى  ،التي جخىلى ٖمليت جإمحن مضي مُاب٣ت صؾاجحر و٢ىاهحن الجمهىعياث اإلاخدضة لضؾخىعل و٢ىاهحن الاجداص الؿىٞياحي ،
٦ما ؤزظث بىٟـ ألاؾلىب ؤإلااهيا الكغ٢يت ٢بل اهضماحها م٘ ؤإلااهيا ال٠يضعاليت  ،الظر ؤؾىض هٟـ اإلاهمت بلى مجلـ الضولت
الظر يخىلى صعاؾت مكاعي٘ ال٣ىاهحن والخإ٦ض مً صؾخىعيتها  .مما ؾاعٕ بلى يغوعة بوكاء َظٍ َيئت حٗنى بمؿإلت الغ٢ابت
ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن َى ما ججلى مً زال ٫اإلااجمغ الخامـ لخؼب حبهت الخدغيغ الىَني اإلاىٗ٣ض بخاعيش 22-19صيؿمبر
 ،1983مً زال ٫الالثدت الؿياؾيت التي ؤنضعَا اإلااجمغ والتي صعى مً زاللها ٖلى يغوعة بوكاء َيئت ٖليا للٟهل في
صؾخىعيت ال٣ىاهحن،بهض ٝج٨غيـ اخترام الكغٖيت الضؾخىعيت  ،ويمان الخُبي ٤الؿليم لل٣ىاهحن مً َغ ٝؤحهؼة
الضولت ماؾؿاتها .
الفشع الثالث  :دظخىس
 1989وبذاًت الخؿبُم الفعلي للشكابت على دظخىسٍت اللىانحو في الجضابش
 1989في ماصجهٖ 153لى بخضار مجلـ صؾخىعر  ،ي٩ل ٠بالؿهغ ٖلى اخترام الضؾخىعل ،
هو الضؾخىعل الجؼاثغرل لؿىت
٦ما يؿهغ ٖلى صخت الاؾخٟخاء  ،واهخساب عثيـ الجمهىعيت والاهخساباث الدكغيٗيت ٦ ،ما يخىلى بٖالن هخاثج َظٍ
 1989حك٨يلت اإلاجلـ الضؾخىعر التي جخ٩ىنل مً 07ؤًٖاء
الٗملياث .وخضصث اإلااصة 154مً الضؾخىعل الجؼاثغرل لؿىت
،عثيـ اإلاجلـ بياٞت بلى ًٖىيً منهم يٗينهم عثيـ الجمهىعيت  ،وًٖىان ييخسبهما اإلاجلـ الكٗبي الىَني مً بحن
ؤًٖاثه  ،وًٖىان جيخسبهما اإلاد٨مت الٗليا مً بحن ؤًٖائها .
 1989للمجلـ الضؾخىعر خغيت بٖضاص هٓامه الضازلي بىٟؿه ٦ ،ما ههذ اإلااصة157
ر لؿىت
ؤ٢غ الضؾخى لع الجؼاثغ ل
 ، 1989وبظل ٪ي٩ى لن
مً صؾخى لع
 ، 1989خيث نضع ؤو ل ٫هٓام مدضص إلحغاءاث ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر بخاعيش07ؤوث
ر  ،خيث جخم ٖمليت
ر ٢ض زال ٠هٓحرٍ الٟغوس ي الظر ؤو٧لها للدكغي٘ بمىحب ٢اهى لن ًٖى ل
اإلااؾـ الضؾخىعر الجؼاثغ ل
الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن بىاء ٖلى بزُاع مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت ؤو عثيـ اإلاجلـ الكٗبي الىَني  ،بهٟت
 1989في ال٣ٟغة ألازحرة منها
ؾاب٣ت ٢بل بنضاع ال٣اهىنل ؤو بهٟت الخ٣ت بٗض نضوعٍ ٦ ،ما ؤياٞذ اإلااصة 155مً صؾخىعل
بلؼاميت ٖغى الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الىَني ؤمام اإلاجلـ الضؾخىعر لٟدو مضي مُاب٣خه للضؾخىعل .

 1سعٌد بوشعٌر  .القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة المقارنة  ،ج  ،1ط ،09دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر ، 2008 ،ص .199
2سعٌد بوشعٌر  ،نفس المرجع  ،ص . 200-199
 3فوزي أوصدٌق ،الوافً فً شرح القانون الدستوري ،ج ،2ط ،01دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر ، 1994 ،ص . 269
 4انظر الجرٌدة الرسمٌة عدد 32مإرخة فً  ، 1989/08/07ص . 864
5

Art.63 de la constitution française stipule que" Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts
pour le saisir de contestations".
 6المادة  156من دستور . 1989

62

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

الفشع الشابع  :الشكابت على دظخىسٍت اللىانحو في ظل دظخىس
 1996وإغافت سبِغ مجلغ ألامت هجهت إخؿاس
ٖ 1996لى ازخهام اإلاجلـ الضؾخىعر بٟدو صؾخىعيت ال٣ىاهحن متى جم
حذًذة  :ههذ اإلااصة 166مً صؾخىعل
ؤلازُاع مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت ؤو عثيـ اإلاجلـ الكٗبي الىَني وجمذ بياٞت عثيـ مجلـ ألامت ٞ ، ِ٣ٞخ٩ى لن
بهٟت وحىبيت بطا ما حٗل ٤ألامغ بٟدو صؾخىعيت ألاهٓمت الضازليت للبرإلاان و٦ظل ٪ال٣ىاهحن الًٗىيت  ،ؤو ٢ض جماعؽ
الغ٢اب بهٟت ازخياعيت بطا ما حٗل ٤ألامغ بال٣ىاهحن الٗاصيت ؤو الخىٓيماث ؤو اإلاٗاَضاث ٦ما ههذ اإلااصة 165مً صؾخىعل
ة
 ، 1996خيث جُبٖ ٤ليها هٟـ ؤلاحغاءاث وألازغ باليؿبت لل٣ىاهحن الًٗىيت م٘ الاخخٟاّ بىٟـ حهاث ؤلازُاع الثالر .
اإلاؿلب الثاني  :خذود ظلؿت ؤلاخؿاس في اٌنظام الذظخىسي الجضابشي في مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت
مً ؤحل مٗغٞت خضوص ؾلُت ؤلازُاع في الىٓام الضؾخىعر الجؼاثغرل البض مً جدضيض حهاث ؤلازُاع التي مىدتها
الضؾاجحر الجؼاثغيت خ ٤جدغي٨ه مً حهت  ،زم اإلاىيىٕ الظر يدىاوله ؤلازُاع  ،م٘ جدضيض الُغ١ل ؤلاحغاثيت التي جم
الاٖخماص ٖليها مً حهت زاهيت .
الفشع ألاوٌ  :الخذود من خُث حهاث ؤلاخؿاس  :اخخٟٓذ الضؾاجحر الجؼاثغيت بد ٤بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر
٦ ، 1989ما جمذ
 ، 1963و ٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت بلى صؾخىعل
لغثيـ الجمهىعيت وعثيـ اإلاجلـ الىَني في ْل صؾخىعل
بياٞت عثيـ مجلـ ألامت في صؾخىعل ، 1996مما يبحن خغم اإلااؾـ الضؾخىعر ٖلى ٖضم مىذ خ ٤ؤلازُاع بال لغثيـ
الجهاػ الخىٟيظر ممثال في عثيـ الجمهىعيت ؤو عثيس ي الٛغٞخحن الدكغيٗيخحن  ،ولم يخم مىذ طل ٪الخ ٤للغحل الثاوي في
 ، 2008الظر لم
الجهاػ الخىٟيظر وَى عثيـ الخ٩ىمت بالدؿميت ال٣ضيمت ،ؤو الىػيغ ألاو٫ل بٗض الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
جخم زالله ؤيت حٗضيالث بسهىم الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن ومً زم هٓام ؤلازُاع.
بن ؤلازُاع باٖخباعٍ ؤلاحغاء الىخيض الظر هو ٖليه الضؾخىعل مً ؤحل جدغي ٪الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن لم
يؿمذ بال َيئاث ؾياؾيت مٗيىت بمماعؾخه  ،مما يجٗل نْام ؤلازُاع مدضوصا حضا  ،ونلذ بلى الخض الظر اٖخبر ٞيه
البٌٗ ؤن الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ يٗيٟت الٟٗاليت ٦،ما ؤن ا٢خهاع جُبي ٤آليت ؤلازُاع ٖلى بٌٗ
الهيئاث صونل ؾىاَا ؾي٩ىنل له بال ٜألازغ ٖلى خ٣ى١ل وخغياث اإلاىاًَ واخترام الضؾخىعل والخىاػنل بحن مسخل ٠الؿلُاث
الؾيما بطا ٧ان عثيـ الجمهىعيت وعثيـ اإلاجلـ الكٗبي الىَني ييخميان لخؼب واخض  ،وٖليه ؾدخى ٠٢مماعؾت الغ٢ابت
1996باياٞت عثيـ مجلـ ألامت .
بىاء ٖلى بزُاع بخضي الجهخحن  ،وألامغ ال يسخل٦ ٠ثحرا بٗض حٗضيل صؾخىعل

1

تنص املادة  165من دستور  1996على انو  " :يفصل اجمللس الدستوري  ،باإلضافة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه صراحة أحكام أخرى يف الدستور يف دستورية املعاىدات

والقوانني والتنظيمات  ،إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ  ،أو بقرار يف احلالة العكسية

 .يبدي اجمللس الدستوري بعد أن خيط ره رئيس اجلمهورية رأيو وجوبا يف دستورية القوانني

العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان  .كما يفصل اجمللس الدستوري يف مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان للدستور حسب اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة ".

 2وذلك بموجب القانون رقم  19-08المإرخ فً  2008/11/07المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  ، 2008الجرٌدة الرسمٌة عدد  63مإرخة
فً  ، 2008/11/16ص . 04
 3سلٌمة مسراتً  ،إخطار المجلس الدستوري  ،مذكرة ماجستٌر ،كلٌة الحقوق بن عكنون  ،الجزائر  ،2001 ،ص .11
 4سعٌد بوشعٌر  ،النظام السٌاسً الجزائري  ،ط  ،03دار الهدى  ،الجزائر ،ص . 420
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 1996لغثيـ الجمهىعيت الخ٤
الفشع الثاني  :الخذود من خُث مىغىع ؤلاخؿاس  :مىذ الضؾخىعل الجؼاثغرل لؿىت
الاهٟغاصر في ؾلُت ؤلازُاع الىحىبي بطا ما حٗل ٤ألامغ بال٣ىاهحن الًٗىيت ٢بل صزىلها خحز الخُبي ٤وٖلى ألاهٓمت
الضازليت لٛغٞتي البرإلاان ٢بل هٟاطَا ٦ ،ما ؤن مىذ الضؾخىعل خ ٤ؤلازُاع في يض عثيـ الجمهىعيت صونل ٚحرٍ مً حهاث
ؤلازُاع اإلاخمثلت في عثيس ي الٛغٞخحن بطا ما حٗل ٤بال٣ىاهحن الًٗىيت والىٓام الضازلي للبرإلاان يغيل البٌٗ ؤهه ال يمً٨
اٖخباعٍ جضزال في ٖمل الؿلُت الدكغيٗيت وليـ ٞيه مؿاؽ بمبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث بل ٖلى الٗ٨ـ ،ألهه مً ٢بيل
اإلادآٞت ٖلى الهالخياث الضؾخىعيت ل٩ل ؾلُت التي يمل٨ها عثيـ الجمهىعيت بهٟخه خامي الضؾخىعل .
٦ما يمل ٪عثيـ الجمهىعيت الهالخيت اإلاىٟغصة في ؤلازُاع اإلاخٗل ٤باجٟا٢ياث الهضهت ومٗاَضاث الؿلم وبهٟت
وحىبيت ومؿب٣ت  ،خيث يبضر اإلاجلـ الضؾخىعر عؤيه بكإن َظٍ اإلاٗاَضاث  ،زم يخم ٖغيها ٖلى ٧ل ٚغٞت مً البرإلاان
. 1996
لخىاٖ ٤ٞليها نغاخت ٦ما جىو اإلااصة 97مً صؾخىعل
في خحن َغح ؤلاق٩ا ٫خى٫ل ٖضم بقاعة الضؾخىعل بلى امخضاص مجا ٫الغ٢ابت الضؾخىعيت لدكمل ال٣ىاهحن الاؾخٟخاثيت
و٦ظا ألاوامغ التي يهضعَا عثيـ الجمهىعيت بحن صوعحي البرإلاان ؤو في الخالت الاؾخثىاثيت في خالت وحىص زُغ صاَم حهضص
ماؾؿاث الضولت الضؾخىعيت ؤو اؾخ٣اللها ؤو ؾالمت جغابها .
في خحن ب٣يذ ال٣ىاهحن الٗاصيت والخىٓيماث مدل بزُاع مً حمي٘ الهيئاث التي جملَ ٪ظا الخ ، ٤جخجؿض بغؤر ٢بل
 ، 1989والتي ج٣ابلها اإلااصة 165مً
ؤن جهبذ واحبت الخىٟيظ ؤو ب٣غاع في الخالت الٗ٨ؿيت ٦ما ههذ اإلااصة 155مً صؾخىعل
. 1996
صؾخىعل
الفشع الثالث  :الخذود من خُث الؿشق ؤلاحشابُت  :ؾيخم جدضيض الُغ١ل ؤلاحغاثيت اإلاخٗل٣ت بىٓام ؤلازُاع  ،وطل٪
، 1989
بالغحىٕ بلى ألاهٓمت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الضؾخىعر اإلاخٗل٣ت بخدضيض ٢ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر لؿىىاث
 2000و 2012والخُغ١ل بلى ؤلاحغاءاث اإلادضزت يمً ٧ل هٓام .
َ : 1989ى ؤو٫ل هٓام يدضص بحغاءاث ٖمل اإلاجلـ
 -1النظام الزي ًدذد إحشاءاث عمل اإلاجلغ الذظخىسي لعنت
الضؾخىعر في الجؼاثغ ،خيث ؤصعج ؤلازُاع يمً الٟهل ألاو٫ل مً الباب ألاو٫ل مً َظا الىٓام اإلاخٗل ٤ب٣ىاٖض ٖمل
اإلاجلـ الضؾخىعر في مجا ٫الغ٢ابت الضؾخىعيت ٞ ،خخم ٖمليت ؤلازُاع بغؾالت جىحه بلى عثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر  ،يخم
ٞيها جدضيض مىيىٕ ؤلازُاع بض٢ت  ،وجصخب عؾالت ؤلازُاع بالىو الظر يٗغى ٖلى اإلاجلـ الضؾخىعر إلبضاء عؤيه ؤو
اجساط ٢غاعٍ بكإهه .خيث يخم حسجيل َظٍ الغؾالت في ألاماهت الٗامت للمجلـ  ،ويؿلم ونل بدؿلمها  ،ويك٩ل الخاعيش
اإلاظ٧ىعل في ونل الدؿليم بضايت اخدؿاب آلاحا ٫اإلادضصة للمجلـ للبذ في مىيىٕ ؤلازُاع  ،وٖلى اإلاجلـ الضؾخىعر

 1سلٌمة مسراتً ،نظام الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الجزائر ،ب ط  ،دار هومة  ،الجزائر  ، 2012 ،ص .66-65
 2و هً نفس الصٌاغة الدستورٌة التً كانت فً المادة  91من دستور  ، 1989ولكن بإضافة أخذ الرأي الصرٌح لمجلس األمة .
 3بوكرا ادرٌس  ،الوجٌز فً القانون الدستوري ، ،ب ط  ،دار الكتاب الحدٌث  ،الجزائر  ،2003 ،ص . 124-123
 4أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد 32المإرخة فً  ، 1989/08/07ص .864
 5المادة األولى من النظام المحدد إلجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة  ، 1989انظر نفس المرجع  ،ص . 864
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مخابٗت ؤلاحغاء الخام بالغ٢ابت الضؾخىعيت ٖلى الىو مدل ؤلازُاع بمجغص حسجيله  ،وبطا ما و ٘٢سخب َظا الىو ؤو
ناع ٚحر ؾاعرل اإلاٟٗى٫ل يسجل اإلاجلـ الضؾخىعر ػوا ٫مىيىٕ ؤلازُاع ويسخخم ؤلاحغاء الجاعرل .
وبٗض مغخلت حسجيل ؤلازُاع جخم مباقغة البضء في ٖمليت الخد٣ي ، ٤وطل ٪ب٣يام عثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر بخٗيحن
ًٖى م٣غعل مً بحن ؤًٖاء اإلاجلـ للخٟ٨ل بالخد٣ي٦ ٤ما يخىلى َظا الًٗى جدٌيغ مكغوٕ الغؤر ؤو ال٣غاع  ،وطل٪
بجم٘ ٧ل اإلاٗلىماث والىزاث ٤اإلاخٗل٣ت باإلال٦ ، ٠ما يم ً٨له الاؾخٗاهت بسبحر يسخاعٍ مً ؤحل اؾدكاعجه  ،وبٗض اهتهاء
ؤقٛاله ي٣ىم بدؿليم عثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر و٧ل ًٖى ٞيه وسخت مً مل ٠الً٣يت مصخىبت بخ٣غيغٍ ومكغوٕ
الغؤر ؤو ال٣غاع.
يلي مغخلت الخد٣ي ٤الظر ي٣ىم بها الًٗى اإلا٣غعل احخمإ اإلاجلـ الظر يخم بىاء ٖلى اؾخضٖاء مً عثيؿه  ،وال يصح
بال بدًىعل زمؿت ( )05مً ؤًٖاثه ٖلى ألا٢ل  ،خيث يخضاو٫ل في حلؿت مٛل٣ت ويخسظ ٢غاعاجه بإٚلبيت ؤًٖاثه  ،وفي
خالت حٗاص ٫ألانىاث ي٩ىنل نىث عثيـ اإلاجلـ مغجخا  ،وٕ ليه ٞان اإلااؾـ الضؾخىعر ٖلى الغٚم مً جغ ٥مجا٫
الخغيت للمجلـ الضؾخىعر في بٖضاص هٓامه الضازلي وجدضيض ٢ىاٖض ٖمله  ،بال اهه جضزل في مؿإلت ؾغيت الجلؿاث ،
. 1989
واٖخبرَا قإها صؾخىعيا ٦ما ههذ اإلااصة 157مً صؾخىعل
يىم الخى٢ي٘ ٖلى مدايغ َظٍ الجلؿاث مً َغ ٝألاًٖاء الخايغيً و٧اجب الجلؿت َ ،ظٍ اإلادايغ التي ال يمً٨
ؤن يُل٘ ٖليها بال ؤًٖاء اإلاجلـ .
يهضع اإلاجلـ الضؾخىعر آعاثه ؤو ٢غاعاجه باللٛت الىَىيت  ،وج٩ىنل مٗللت  ،في اإلاضة التي خضصَا الضؾخىعل بٗكغيً
( )20يىما اإلاىاليت لخاعيش ؤلازُاع  ،خيث يخم جبلي ٜعثيـ الجمهىعيت في ٧ل الخاالث  ،بيىما يخم جبلي ٜعثيـ اإلاجلـ
الكٗبي الىَني بطا ٧ان ناخب ؤلازُاع وطلَ ٪ب٣ا إلاا ههذ ٖليه اإلااصة 15مً الىٓام الضازلي للمجلـ الضؾخىعر
 ، 1989وحٗلي٣ا ٖلى َظٍ الخالت اٖخبر حاهب مً ال٣ٟه ؤن َىا ٥جميحزا واضخا ليـ َىا ٥ما يبرعٍ ٞ ،ةطا جم
لؿىت
اٖخباع عثيـ الجمهىعيت َى اإلا٩ل ٠بدمايت الضؾخىعل وعثيـ الجهاػ الخىٟيظر مما يخُلب جبليٛه ٞ ،ةن الؿلُت
الدكغيٗيت لها الخ ٤ؤيًا في مٗغٞت مبرعاث اإلاجلـ الضؾخىعر والىهىم اإلالٛاة ٢بل وكغ الغؤر ؤو ال٣غاع في الجغيضة
الغؾميت  ،التي في النهايت ؾيُل٘ ٖليها الجمي٘ .
 1989في زالر مىاؾباث مخخاليت  ،وهي :
جم حٗضيل الىٓام اإلادضص إلحغاءاث ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر لؿىت
 1كما تنص المادة  03من نظام  ، 1989نفس المرجع  ،ص . 864
 2المادة  4من النظام ، 1989نفس المرجع  ،ص . 864
 3المادة  07من نظام ، 1989نفس المرجع  ،ص . 864
 4المادة  09من نظام ، 1989نفس المرجع  ،ص . 865
 5المادة  11من نظام  ، 1989أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد 32السنة  ، 1989مرجع سابق  ،ص . 865
6كما تنص المادة  13من نظام ، 1989نفس المرجع  ،ص . 865
 7كما تنص المادة  157من دستور . 1989
 8أنظر الجرٌدة الرسمٌة الجرٌدة الرسمٌة عدد  32لسنة .، 1989مرجع سابق  ،ص .865
 9سعٌد بوشعٌر  ،النظام السٌاسً الجزائري  ،مرجع سابق ،ص .421-420
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 : 1991والتي ؤياٞذ ؤخ٩اما مخٗل٣ت بالخىاػٕ في اهخساب الىىاب ولم جإث بالجضيض في
أ -اإلاذاولت اإلاؤسخت في 20نىفمبر
مجا ٫الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن .
 1996مباقغة وطل ٪جماقيا م٘ جم بخضازه
 : 1996نضع َظا الخٗضيل بٗض صؾخىعل
ب -اإلاذاولت اإلاؤسخت في 29دٌعمبر
مً حٗضيالث َالذ اإلااؾؿاث الضؾخىعيت ٩٦ل  ،ؤَمها بوكاء الٛغٞت الدكغيٗيت زاهيت اإلامثلت في مجلـ ألامت  ،وما حاء
به مً حضيض مً هاخيت الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،الؾيما بلؼاميت مغو لع الىٓام الضازلي للٛغٞخحن الدكغيٗيخحن ٖلى
اإلاجلـ الضؾخىعر مً ؤحل ٞدو مضي مُاب٣ت َظٍ الىهىم للضؾخىعل  ،و بصعاج هىٕ آزغ مً ال٣ىاهحن وهي ال٣ىاهحن
الًٗىيت وبلؼاميت ؤزظ الغؤر اإلاؿب ٤للمجلـ خى٫ل صؾخىعيتها  ،وطلٖ ٪لى الىدى الظر جم الخُغ١ل بليه ؾاب٣ا ٦.ما
جضاعَ ٥ظا الخٗضيل بٌٗ ؤلاحغاءاث التي زلذ مً الىٓام الؿاب ، ٤خحن جم بصعاج ٦يٟياث مماعؾت ٢ىاٖض الغ٢ابت في
خض طاتها  ،مً زال ٫الٟهل ألاو٫ل اإلاخٗل ٤بغ٢ابت اإلاُاب٣ت ال٣ىاهحن الًٗىيت والىٓامحن الضازليحن لٛغٞتي البرإلاان،
وع٢ابت صؾخىعيت اإلاٗاَضاث وال٣ىاهحن والخىٓيماث مً الٟو ٫الثاوي مً هٟـ الباب  ،واإلاالخٔ اهه ٢ض اؾدبض ٫في
 1989بـٗباعة "ؤلاحغاءاث" في الىٓام الجضيض  ،خيث ؤصعحها
الىٓام اإلاٗضٖ ٫باعة " ؤلازُاع " التي ٧اهذ واعصة في هٓام
يمً الٟهل الثالث مً الباب ألاو٫ل اإلاخٗل ٤ب٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر في مجا ٫ع٢ابت اإلاُاب٣ت وا٫ع٢ابت
الضؾخىعيت ٦ ،ما اقترَذ اإلااصة الؿابٗت ( )07مىه ؤهه متى حٗل ٤ألامغ بالغ٢ابت الازخياعيت في بَاع اإلااصة 01/165مً صؾخىعل
ٞ، 1996ان ؤلازُاع البض مً ؤن يدضص الخ٨م ؤوألاخ٩ام اإلادالت للغ٢ابت .
 : 1997والتي ٖضلذ ؤخ٩اما مخٗل٢ت باإلاىاػٖاث الاهخسابيت ولم حكمل َظٍ
حـ  -اإلاذاولت اإلاؤسخت في 13أفشٍل
الخٗضيالث ؤر بحغاءاث مخٗل٣ت بمىيىٕ ؤلازُاع في مجا ٫الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن.
 : 2000جم الاخخٟاّ بىٟـ ألاخ٩ام و الُغ١ل ؤلاحغاثيت
 -2النظام اإلادذد للىاعذ عمل اإلاجلغ الذظخىسي لعنت
 1989اإلاٗض ، ٫بضايت مً حسجيل عؾالت ؤلازُاع لضي ألاماهت الٗامت للمجلـ ،ومً زم حٗيحن اإلا٣غعل  ،م٘
الىاعصة في هٓام
اإلادآٞت ٖلى ؾغيت اإلاضاوالث  ،الظر َى مبضؤ صؾخىعر في ألانل  ،في خحن جم الغ ٘ٞمً الٗضص اإلاكغوٍ ال٦خما٫
الىهاب ال٣اهىوي للمجلـ الضؾخىعر مً زمؿت ( )05ؤًٖاء بلى ؾبٗت (ٖ )07لى ألا٢ل  ،جبٗا للخٛيحر الظر َا ٫حك٨يلت
اإلاجلـ بةياٞت ًٖىيً حضيضيً  ،ؤخضَما ممثال إلاجلـ ألامت و آلازغ ممثال إلاجلـ الضولت  ،لحرج ٟ٘الٗضص ؤلاحمالي
لدك٨يلت اإلاجلـ بلى حؿٗت ( )09ؤًٖاء ٦ ،ما جمذ اإلادآٞت ٖلى خ ٤عثيـ الجمهىعيت بدبليٛه ب٩ل آلاعاء ؤو ال٣غاعاث
الهاصعة بكإن الىهىم مدل ؤلازُاع ٖ ،لى ٖ٨ـ عثيس ي ٚغٞتي البرإلاان اللظيً يخم جبليٛهما بهضص ؤلازُاع الهاصع

 1أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  60المإرخة فً  ، 1991/11/24ص . 2350
 2أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  03المإرخة فً  ، 1997/01/12ص .19
 3كما تنص المادة  07من النظام المعدل لسنة  ، 1996انظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  03لسنة ، 1997مرجع سابق  ،ص .20
 4أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  25المإرخة فً . 1997/04/27
 5أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  48المإرخة فً .2000/08/06
 6نصت المادة  167من دستور  1996على انه " ٌتداول المجلس الدستوري فً جلسة مغلقة  ،وٌعطً رأٌه أو ٌصدر قراره فً ظرف العشرٌن
ٌوما الموالٌة لتارٌخ اإلخطار ٌ.حدد المجلس قواعد عمله " وهً نفس الصٌاغة الدستورٌة للمادة  157من دستور . 1989
 7المادة  16من نظام  ،.2000الجرٌدة الرسمٌة عدد  48لسنة  ،2000مرجع سابق  ،ص .28
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ٖنهما  ، ِ٣ٞوٖليه ٞان َظا الىٓام لم يغ ٘ٞاللبـ اإلاُغوح ؾاب٣ا مً َظا الجاهب  ،وؤن َظا الخميحز الظر اٖخبرٍ
البٌٗ مً ال٣ٟهاء بحن عثيـ الجمهىعيت وعثيس ي الٛغٞخحن الدكغيٗيخحن ليـ له ما يبرعٍ  ،ل٩ىنل ٧ل الىهىم ال٣اهىهيت
الًٗىيت ؤو الٗاصيت جىضعج يمً مجا ٫الدكغي٘  ،مما يخُلب بٖالم اإلاجلؿحن بأعاء و٢غاعاث اإلاجلـ الضؾخىعر الهاصعة
بكإجها َ ،ظا ألازغ الظر يؼصاص ٖىضما يخٗل ٤ألامغ بالىٓام الضازلي للمجلؿحن ،خيث يخم اهخٓاع وكغ الغؤر خى٫ل الىٓام
الضازلي مدل ؤلازُاع لالَالٕ ٖلى ٞدىيل الىو النهاجي والخبريغاث والدجج التي ٢ضمها اإلاجلـ الضؾخىعر ٦.ما ججضع
 ، 2009جمذ ٞيه حملت مً
ؤلاقاعة بلى ؤن َظا الىٓام جم حٗضيله مغة واخضة بمىحب اإلاضاولت اإلااعزت في 14حاهٟي
الخٗضيالث التي جسو الاهخساباث والاؾخٟخاءاث ٥ ،ما جمذ بياٞت بٌٗ الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بيكاٍ اإلاجلـ الضؾخىعر
وٖال٢اجه الخاعحيت  ،ل ً٨بسهىم ؤلازُاع  ،هجض حٗضيال وخيضا يمـ اإلااصة 21مىه  ،و طل ٪باؾدبضاٖ ٫باعة "اللٛت
الىَىيت "التي ٧اهذ واعصة في َظا الىٓام بٗباعة "اللٛت الٗغبيت" في مؿإلت نضوعل مسخل ٠آعاء و٢غاعاث اإلاجلـ .
 : 2012لم يًَ ٠ظا الىٓام الص يء الجضيض ٞيما يخٗل٤
 النظام اإلادذد للىاعذ عمل اإلاجلغ الذظخىسي لعنتباإلحغاءاث الخانت باإلزُاع  ،ؾىيل بم٩اهيت حٗيحن ؤ٦ثر مً م٣غعل ٖ ،ىى ا٢خهاعٍ ٖلى م٣غعل واخض مثلما ٧ان مىهىنا
ٖليه في الىٓامحن الؿاب٣حن  ،مً ؤحل مباقغة ٕمليت الخد٣ي ٤في اإلال ٠وجدًحر مكغوٕ الغؤر ؤوال٣غاع ٦ ،ما جم
الاخخٟاّ بدغيت الًٗى اإلا٣غعل ؤو ألاًٖاء اإلا٣غعيً الظيً جم ازخياعَم في الاؾخٗاهت بسبحر جخم اؾدكاعجه بسهىم
اإلاىيىٕ مدل َظا ؤلازُاع ٦ ،ما لم جخم جىؾٗت مجا ٫الخبلي ٜالخانت بغثيس ي الٛغٞخحن باآلعاء ؤوال٣غاعاث الخانت
باإلزُاعاث التي لم جهضع ٖنهما  ،وْل الاخخ٩اع لغثيـ الجمهىعيت لخبليٛه ب٩ل عؤر ؤو ٢غاع نضع ًٖ اإلاجلـ
الضؾخىعر َ ،ظٍ اإلاؿإلت التي ٧اهذ وْلذ مدل حض٣ٞ ٫هي ٖلى الىدى الظر جم الخُغ١ل بليه ؾاب٣ا ولم يخم الخىى ٞيها
في َظا الىٓام .
اإلابدث الثاني  :النظام ؤلاحشاةي إلخؿاس اإلاجلغ الذظخىسي في الجضابش في مجاٌ الشكابت الذظخىسٍت بعذ الخعذًل
2016
الذظخىسي لعنت
بٗض الاهخ٣اصاث الٗضيضة التي َالذ ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر في مجا ٫الغ٢ابت الضؾخىعيت  ،ؾاعٕ اإلااؾـ
ٖ 2016لى حٗضيل الٗضيض مً ألاخ٩ام التي جسو ٖمل اإلاجلـ
الضؾخىعر مً زال ٫الخٗضيل الضؾخىعر ألازحر لؿىت
الؾيما مً هاخيت الغ٢ابت الضؾخىعيت  ،و٦ظل ٪التي جىضعج في ؤلاَاع الٗام لٗمل اإلاجلـ ،والتي مً ؤَمها ٞغى قغوٍ
٧الخسهو لخىلي الًٗىيت في اإلاجلـ  ،والظر ٧ان مُلبا ٣ٞهيا مً ؤحل يمان ؾحر ؤخؿً و هجاٖت ؤًٞل لٗمله  ،مً
 1المادة  22من النظام  ،2000نفس المرجع ،ص 29
 2سعٌد بوشعٌر  ،النظام السٌاسً الجزائري – دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظ ام الحكم فً ضوء دستور ، 1996ج  ، 4ط ، 02دٌوان المطبوعات
الجامعٌة  ،الجزائر  ، 2013 ،ص .273
 3أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  04المإرخة فً  ، 2009/01/18ص . 15
 4أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  26المإرخة فً  ، 2012/05/03ص . 04
 5تنص المادة 11من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  2012على انه " ٌعٌن رئٌس المجلس الدستوري بمجرد تسجٌل رسالة
اإلخطار  ،مقررا أو أكثر من بٌن أعضاء المجلس ٌتكفل بالتحقٌق فً الملف  ،وتحضٌر مشروع الرأي أو القرار  ، ".نفس المرجع  ،ص . 05
 6المادة  21من النظام المحدد لقواعد عمل المج لس الدستوري لسنة  ، 2012جرٌدة رسمٌة عدد 26لسنة  ،، 2012مرجع سابق  ،ص . 26
 7سعٌد بوشعٌر  ،النظام السٌاسً الجزائري – دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة الحكم فً ضوء دستور ، -1996مرجع سابق ،ص . 210- 209-208
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زال ٫الخىص يم ٖلى مجمىٖت مً الكغوٍ ،والتي منها اقتراٍ بلى ٙؤعبٗحن ( )40ؾىت والخمخ٘ بسبرة مهىيت ال ج٣ل ًٖ
زمؿت ٖكغ ( )15ؾىت في مياصيً جغجبِ مباقغة بٗمل اإلاجلـ الضؾخىعر٦ ،مماعؾت الخضعيـ في مجا ٫الٗلىم
ال٣اهىهيت في الخٗليم الٗالي ؤو الً٣اء ؤو جىلي مسخل ٠الىْاث ٠الٗليا ٝر الضولت ؤو اإلاداماة ٦ ،ما جم الخىهيو ٖلى
مجمىٖت مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بىٓام ؤلازُاع  ،والتي يٗخبر ؤَمها الخىؾي٘ في صاثغة مماعؾت َظٍ آلاليت لدكمل َيئاث
حضيضة حٛايذ ٖنها الضؾاجحر الؿاب٣ت  ،و مىذ ألاٞغاص خ ٤الًُٗ في صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،و٦ظل ٪جمضيض آحا ٫اإلاجلـ
الضؾخىعر للبذ في مىايي٘ ؤلازُاع  ،وج٣ليهها في خاالث الاؾخعجا٧ ، ِ٣ٞ ٫ل َظٍ الى٣اٍ التي ؾيخم الخُغ١ل بليها
بالخٟهيل مً زالَ ٫ظا اإلابدث.
اإلاؿلب ألاوٌ  :الخىظُع في دابشة ؤلاخؿاس
للغ٢اب الىحىبيت وال٣بليت
ة
اخخ ٟٔاإلااؾـ الضؾخىعر بىٟـ الُغي٣ت وؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ل بها الؾيما خحن جميحزٍ
التي يماعؾها اإلاجلـ الضؾخىعر ٖلى ال٣ىاهحن الًٗىيت والىٓامحن الضازليحن لٛغٞتي البرإلاان  ،م٘ اخخٟاّ عثيـ
الجمهىعيت بالخ ٤الاهٟغاصر لهظا الىىٕ مً َظا ؤلازُاع .في خحن ؤب٣ى ٖلى مجا ٫الغ٢ابت الازخياعيت في خ ٤ؤلازُاع بطا
اعجبِ ألامغ بال٣ىاهحن الٗاصيت والخىٓيماث و٦ظا اإلاٗاَضاث  .وبهضوعل الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر
 2016الظر هو ٖلى بحغاءاث ؤلازُاع اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن  ،وخهغ مجا ٫الغ٢ابت ال٣بليت  ،والتي
اإلااعر في 06ؤٞغيل
يماعؾها اإلاجلـ الضؾخىعر بطا ما حٗل ٤ألامغ باإلزُاعاث التي هٓمتها اإلااصجحن 186واإلااصة 187اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن  ،والتي
يباقغَا عثيـ الجمهىعيت ؤو عثيس ي ٚغٞتي البرإلاان ؤو الىػيغ ألاو٫ل٦.ما يىضعج يمنها ؤلازُاع اإلاماعؽ مً َغ 50ٝهاثبا
ؤوًٖ 30ىا مً مجلـ ألامت ٦ ،ما ْل اإلااؾـ الضؾخىعر الجؼاثغرل مخمؿ٩ا بمبضؤ اإلادآٞت ٖلى ٨ٞغة اهخٟاء ؤلازُاع
 ، 2016بديث ال يم ً٨للمجلـ ؤن يخدغ ٥مً جل٣اء
الظاحي للمجلـ الضؾخىعر ختى بٗض الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
هٟؿه بال بمىحب آليت ؤلازُاع  ،والتي مىدها بلى حهاث مدضصة جمل ٪بم٩اهيت مماعؾت َظا الخٚ ، ٤حر ؤن َىا ٥اؾخثىاءا
 1995اإلاخًمً حٗضيل ٢اهىنل الاهخساباث  ،خيث جمذ
وخيضا في ؾاب٣ت خضزذ بمىاؾبت ٖغى ألامغ الهاصع في/07/19
بٖاصة هٟـ الكغٍ التي جًمىخه اإلااصة 108مً َظا ألامغ والتي حكترٍ ٖلى اإلاترشخحن لغثاؾت الجمهىعيت ج٣ضيم
الجيؿيت ألانليت لهم ولؼوحاتهم ،خيث احخم٘ اإلاجلـ الضؾخىعر مً جل٣اء هٟؿه صونل بزُاع  ،ليهضع بياها يظ٦غ ٞيه
. 1989
بٗضم الضؾخىعيت َظا الكغٍ َب٣ا لغؤيه الؿاب ٤الظر ؤنضعٍ بخاعيش/08/20
 2016ؤيا ٝحهاث بزُاع حضيضة ٞ ،بٗض ؤن ٧اهذ م٣خهغة في عثيـ
وٖليه ٞ ،ةن الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
الجمهىعيت وعثيس ي الٛغٞخحن الدكغيٗحن ،ؤُٖى الضؾخىعل مماعؾت َظا الخ ٤لجهاث ؤرعيل واإلاخمثلت في ٧ل مً الىػيغ

 1أنظر المادة  184من الدستور .
2كما تنص المادة  186من الدستور.
 3أنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد  29المإرخة فً  11ماي  ، 2016ص . 06
 4كما تنص المادة  08من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المإرخ فً  ، 2016/04/06الجرٌدة الرسمٌة عدد 29لسنة ،2016
مرجع سابق  ،ص . 07
 5كما تندرج التنظٌمات والمعاهدات فً إطار الرقابة السا بقة.
6
األمٌن شرٌط  ،مكانة البرلمان الجزائري فً اجتهاد المجلس الدستوري ،مجلة المجلس الدستوري الجزائري  ،عدد  ، 2013-01ص .18-17
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ألاو٫ل و٦ظل ٪ؤًٖاء البرإلاان  ،لظا ؾيخُغ١ل بالخٟهيل بلى ٦يٟياث مماعؾت آليت ؤلازُاع اإلامىىخت ل٩ل حهت واوٗ٩اؾاث
طل ٪في جُىعل الىٓام ؤلاحغاجي لىٓام ؤلازُاع ٖمىما في الجؼاثغ مً زال ٫ما يإحي .
الفشع ألاوٌ  :الىصٍش ألاوٌ  :جمذ بياٞت ا٫وػيغ ألاو٫ل باٖخباعٍ حهت بزُاع حضيضة بمىحب الخٗضيل الضؾخىعر
 ، 2016والتي حٛايذ ًٖ مىده َظا الخ٧ ٤ل الخٗضيالث الضؾخىعيت الؿاب٣ت ٦ ،ما ههذ ٖلى طل ٪اإلااصة
ألازحر لؿىت
1/ 187مً الضؾخىعل ٞ ،خخم مماعؾت ؾلُت َظا الخ ٤مً َغ ٝالىػيغ ألاو ل ٫في ٧ل ما يخٗل ٤بمجا ٫ؤلازُاع اإلاخاح لباقي
 ١بليه ؾاب٣ا  ،وبالغحىٕ بلى
الهيئاثٞ ،يما ٖضا اإلاجاالث التي يىٟغص بها عثيـ الجمهىعيت ٖ ،لى الىدى الظر جم الخُغ ل
ٞ ، 2016ةهه ٢ض ؤيا ٝحملت مً الخٛيحراث مخٗل٣ت بهظٍ الىْيٟت
مسخل ٠ألاخ٩ام التي ؤياٞها الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
الٗليا في الضولت  ،خيث يخم حٗيحن الىػيغ ألاو٫ل مً َغ ٝعثيـ الجمهىعيت بٗض اؾدكاعة ألاٚلبيت البرإلااهيت ويىهي مهامه ،
ٞيما خا ٔٞالىػيغ ألاو لٖ ٫لى ازخهانه في جُبي ٤ال٣ىاهحن في بَاع اإلاجا ٫الخىٓيمي خيث يخىلى جىٟيظ ال٣ىاهحن الهاصعة
 ًٖ 2016اقتراٍ
ًٖ الؿلُت الدكغيٗيت بةنضاعٍ إلاغاؾيم جىٟيظيت  ،و٢ض جم الخش لي بمىحب الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
الٗىصة لغؤر عثيـ الجمهىعيت للمىا٣ٞت ٖلى جى٢ي٘ َظٍ اإلاغاؾيم  ،مً زال ٫بٖاصة نياٚت اإلااصة 85مً صؾخىعل
1996التي ٧اهذ حكترٍ اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت لغثيـ الجمهىعيت للخى٢ي٘ ٖلى اإلاغاؾيم الخىٟيظيت مً َغ ٝالىػيغ ألاو٫ل َ،ظا
الكغٍ الظر اٖخبرٍ البٌٗ يضزل في نميم ٖمل الىػيغ ألاو٫ل بخجغيضٍ مً خ ٤الخىٟيظ وجى٢ي٘ اإلاغاؾيم الخىٟيظيت .
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةهىا همحز في مجا ٫مماعؾت الىػيغ ألاو٫ل إلزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر  ،بحن الخالخحن الخاليخحن :
الخالت ألاولى  :إرا واو الىصٍش ألاوٌ منخمُا إلى ألا لبُت البرإلاانُت  :وؤمام َظٍ الىيٗيت ٞةن ؤر ٢اهىنل ٢ض جم
الخهىيذ ٖليه  ،بالًغوعة يٗبر ًٖ اهخماثه الخؼبي للىػيغ ألاو ،٫والظر مً ٚحر اإلاٗ٣ى٫ل ؤن ي٩ىنل مدال لئلزُاع مً
َغٞه  ،وٖليه ٞاهه بطا جىٞغث َظٍ الخالت ال يم ً٨جهىعل ؤن يماعؽ الىػيغ ألاو٫ل خ ٤ؤلازُاع في صؾخىعيت ؤر ٢اهىنل بال
في خالت واخضة  ،وهي في خالت ج٣ضيم اإلاٗاعيت با٢تراح ٢اهىنل  ،ختى وان ٧ان الخهىيذ يمغ ٖبر ألاٚلبيت البرإلااهيت  ،ومىه
ٞةن مجا ٫ؤلازُاع مً َغ ٝالىػيغ ألاو٫ل في َظٍ الخالت مدضوص حضا .
الخالت الثانُت  :إرا واو الىصٍش ألاوٌ ال ًنخمي إلى ألا لبُت البرإلاانُت  :وَظٍ خالت مم٨ىت الخضور  ،في ْل ٖضم
بلؼاميت الضؾخىعل لغثيـ الجمهىعيت ٖلى ازخياع الىػيغ ألاو٫ل مً ألاٚلبيت  ،وؤمام َظٍ الىيٗيت ٞةن ؤر ٢اهىنل نىث
ٖليه البرإلاان وال يٗبر بالًغوعة ًٖ عؤر الخؼب الظر ييخمي بليه الىػيغ ألاو٫ل ٞ ،اهه مً اإلام ً٨ؤن ي٩ىنل مدال لئلزُاع
لضي اإلاجلـ الضؾخىعر مً َغٞه  ،هديجت يٛىَاث يماعؾها ٖليه خؼبه الؿياس ي اإلاىخمي بليه  ،ختى وبن لم ج ً٨هابٗت
بالٟٗل مً ٢ىاٖت ٢اهىهيت مدًت لضيه .

1

متت إضافة ىذه الفقرة مبوجب التعديل الدستوري األخري غري أن ىذه االستشارة ال حتمل طابع اإللزامية  ،انظر املادة 5/91من الدستور.

3

املادة  99من الدستور.

4

عبد الالوي زينب ،مكانة الوزير األول يف دستور  1996املعدل سنة  ، 2008جملة الباحث األكادميي العدد – 06جوان ،2015جامعة باتنة ،اجلزائر  ،ص .259

2كما نصت المادة  2/143من الدستور.

 5طبقا للمادة  136من الدستور.
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ؤما ؤلازُاع اإلاخٗل ٤بمجا ٫الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت الخىٓيماثٞ ،اهه وبن ٧ان مً الىاخيت الٗمليت لم يماعؽ المحلـ
الضؾخىعر في الجؼاثغ خ ٤الغ٢ابت ٖلى َظٍ الىىٖيت مً الىهىم مىظ بوكاثه بلى خض آلان  ،وطل ٪يٗىص خؿب عؤر
بٌٗ ال٣ٟه لٗؼو ٝعثيـ اإلاجلـ الكٗبي الىَني زم عثيـ مجلـ ألامت ًٖ مماعؾت نالخياتهما في ؤلازُاع  .وبٗض
1996
 ، 2016ؤب٣ى اإلااؾـ الضؾخىعر ٕلى هٟـ الهياٚت الضؾخىعيت للماصة 165مً صؾخىعل
الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
 ،والتي ج٣ابلها اإلااصة 186ولم يمحز بحن الىهىم الخىٓيميت  ،وؤب٣اَا ٖلى نيٛت الٗمىم .وم٘ مىذ الىػيغ ألاو٫ل نالخيت
خ ٤ؤلازُاع  ،ول ً٨في بَاع الغ٢ابت ال٣بليت ٦ ،ما خضصَا الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر الهاصع في
ٞ ، 2016ان الىػيغ ألاو٫ل يمل ٪نالخيت بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر خى٫ل اإلاغاؾيم الخىٓيميت ٢بل نضوعَا للخإ٦ض
ؾىت
مً مضي صؾخىعيتها  ،ومً اإلاا٦ض ؤن ٞخذ اإلاجا ٫للىػيغ ألاو ل ٫في مجا ٫بزُاعٍ للىهىم الخىٓيميت الهاصعة ٖىه ،
ؾيجٗل مً الؿاخت الضؾخىعيت الجؼاثغيت حكهص مماعؾت ع٢ابيت للىهىم الخىٓيميت  ،و٧ل طل ٪يهب في نالح بزغاء
هٓام الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ ٩٦ل  ،ختى وان ٧اهذ جىضعج يمً مجا ٫الغ٢ابت الازخياعيت .
الفشع الثاني  :اإلاعاسغت البرإلاانُت  :ؤيا ٝاإلااؾـ الضؾخىعر مً زال ٫اإلااصة 2/187مً الضؾخىعل حهت بزُاع
حضيضة هي ٦ظل ، ٪واإلاخمثلت في خ ٤ؤلازُاع الظر جمل٨ه اإلاٗاعيت اإلاك٩لت مً 50هاثبا ؤوًٖ 30ىا ،وبظل ٪ي٩ىنل
اإلااؾـ الضؾخىعر ٢ض اؾخجاب للمُالب ال٣ٟهيت التي َالبذ في الٗضيض مً اإلاغاث ٖلى يغوعة صٖم هٓام الغ٢ابت ٖلى
صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ ،والؿعي ؤ٦ثر مً ؤحل يمان ٗٞليت َظٍ الغ٢ابت التي َالها الاهخ٣اص الكضيض  ،خيث ؤن
ا٢خهاع ٖمليت ؤلازُاع ٖلى َيئاث مدضصة ؤصث بلى جدضيض وج٣ييض وكاٍ اإلاجلـ الضؾخىعر  ،زانت وؤن َظا الخىحه
 ، 1974و٧ان لخىؾي٘ صاثغة ؤلازِاع في الىٓام
٢ض جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعر الٟغوس ي مً زال ٫حٗضيله الضؾخىعر لؿىت
١
الضؾخىعر الٟغوس ي لدكمل ؤًٖاء البرإلاان  ،هخاثج بالٛت ألازغ في بزغاء ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر في خمايت الخ٣ى ل
ر َى ٦ظل ٪مً زال ٫حٗضيله
والخغياث التي جخٗل ٤ب٩اٞت ٞغوٕ ال٣اهى لن َ،ظٍ اإلاٗاعيت التي مىدها الضؾخىعل الجؼاثغ ل
 2016خ ٤ؤلازُاع في ال٣ىاهحن ا٫حي نىث ٖليها البرإلاان.
لؿىت
وٖليه يُغح الدؿائ ل ًٖ ٫ألاؾاؽ الظر جم ٖليه اٖخماص الىهاب الظر اقترَه ل٣بى ل ٫ؤلازُاع في الجؼاثغ  ،ألن ٖضص
زمؿحن ( )50يمثل مً مجمىٕ الىىاب ما ي٣اعب الدؿ٘ ( ، )9/1بيىما يمثل ٖضص زالزحن ( )30خىالي زمـ ( )5/1ؤًٖاء
ًٖ 144ىا )  ،مما
462هاثبا ) يٟى١ل يٖٗ ٠ضص ؤًٖاء مجلـ ألامت (
مجلـ ألامت  ،وهدً وٗغ ٝؤن ٖضص الىىاب الخالي (
 1بوكرا إدرٌس ،الوجٌز فً ا لقانون الدستوري والمإسسات السٌاسٌة ،مرجع سابق ،ص .123
 2هذه المراسٌم التنظٌمٌة والتً من المإكد أنها مراسٌم تنفٌذٌة  ،ألنه ال ٌمكن تصور أن تكون مراسٌم رئاسٌة محال لإلخطار من طرف الوزٌر
األول فً ظل وجود عالقة تبعبة واضحة لسٌاسة الرئٌس .
 3قداري محمد ،مساهم ة المجلس الدستوري فً تكرٌس دولة القانون  ،مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً الحقوق  ،فرع دولة ومإسسات
عمومٌة ،كلٌة الحقوق بن عكنون  ،جامعة الجزائر  ، 2011 ،ص. 62
4
Article 61 de la constitution française stipule que" Les lois organiques, avant leur promulgation, les
propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution..Aux mêmes fins, les lois
peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs".
5
مدحت أحمد محمد ٌوسف غناٌم ،االتجاهات الحدٌثة فً رقابة دستورٌة القوانٌن فً األنظمة الالتٌنٌة (مصر وفرنسا)  ،ط ،1المركز القومً
لإلصدارات القانونٌة  ،القاهرة  ، 2014 ،ص .68-67
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يبحن ؤن الٗضص الظر اقترَه الضؾخىعل لخىٞغ ههاب ؤلازُاع  ،لم يإزظ باالٖخباع َظٍ اليؿب  ،عٚم مؿاواة الٛغٞخحن
 2016في الٗضيض مً
الدكغيٗيخحن في اإلا٩اهت البرإلااهيت  ،وَى الخياع الظر جبىاٍ اإلااؾـ الضؾخىعر في الخٗضيل ألازحر لؿىت
ؤخ٩امه  .وبالغحىٕ بلى الىو الضؾخىعر الٟغوس ي ٞةن اقتراٍ ؾخحن ( )60هاثبا ؤو ؾخحن (ًٖ )60ىا مً مجلـ الكيىر ،
اٖخبر حاهب مً ال٣ٟه الٟغوس ي ؤن َظا الٗضص مبالٞ ٜيه بطا ما ٢ىعن بىٓغاثه مً صو٫ل ؤزغيل ٧االؾباوي مثال الظر اقترٍ
ٖضص 50هاثبا ؤوًٖ 50ىا والظر يىضعج يمً بَاع بق٩اليت الخمثيل بحن الٛالبيت وألا٢ليت البرإلااهيت في مماعؾت َظا
ؤلازُاع .
٦ما ؤن اقتراٍ ٖضص مٗحن مً الىىاب ٢ض ال يخىا ٤ٞم٘ جؼايض مدخمل لهظا الٗضص  ،جبٗا للمٟهىم الظر ٦غؾه اإلاكغٕ
الجؼاثغرل في اإلاجا ٫الاهخسابي والظر اٖخمض ٞيه ٖلى جىػي٘ اإلا٣اٖض الاهخسابيت ٖلى خؿب الخٗضاص الؿ٩اوي ل٩ل صاثغة
اهخسابيت  ،ومىه ٞان ٖضص الىىاب مغشح للؼياصة  ،وختى ٖضص ؤًٖاء مجلـ ألامت مً اإلام ً٨ؤن يُاله الخٛيحر العجباَه
بالخ٣ؿيم ؤلا٢ليمي للبالص بلى والياث  ،بياٞت بلى الثلث الظر يٗيىه الغثيـ  ،و٧ان مً ألاحضع اقتراٍ وؿبت مدضصة
وزابخت ٖلى مؿخىيل اإلاجلـ الكٗبي الىَني َ ،ظٍ اليؿبت جخ٣لو م٘ مجلـ ألامت لٗضم الدؿاورل في ٖضص ألاًٖاء بحن
الٛغٞخحن  ،جٟاصيا لى٢ىٕ ؤر بق٩ا٢ ٫ض يدضر مؿخ٣بال  ،وجٟاصيا ٦ظل ٪للخٗضيالث اإلاخ٨غعة لل٣ىاٖض الضؾخىعيت .
الفشع الثالث  :منذ ألافشاد خم الؿعن في دظخىسٍت اللىانحو  :وهي التي ؤصعحها الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ
 2016في مجا ٫الغ٢ابت البٗضيت  ،وحكمل ال٣ىاهحن التي جم الض ٘ٞبٗضم صؾخىعيتها بىاء ٖلى
الضؾخىعر اإلااعر في/04/06
بخالت مً اإلاد٨مت الٗليا ؤو مجلـ الضولت ٖ ،ىضما يضعي ؤخض ألاَغا ٝفي اإلادا٦مت ؤمام حهت ً٢اثيت ؤن الخ٨م
الدكغيعي الظر يخىٖ ٠٢ليه مأ ٫الجزإ يىته ٪الخ٣ى١ل والخغياث اإلاًمىهت صؾخىعيا ٦ما ههذ اإلااصة 188مً الضؾخىعل ،
خيث يٟهل اإلاجلـ الضؾخىعر في َظا ؤلازُاع بمىحب ٢غاع وطل ٪في ؤحل 04ؤقهغ  ،م٘ بم٩اهيت جمضيض َظا ألاحل مغة
واخضة إلاضة ؤ٢هاَا 04ؤقهغ .
وبظل ٪ي٩ىنل اإلااؾـ الضؾخىعر الجؼاثغرل ٢ض جبنى َظٍ ؤلاياٞت لخٗؼيؼ الخغياث والخ٣ى١ل الٟغصيت والجماٖيت ،
مخإزغا
 2008للضؾخىعل الٟغوس ي  .خحن جمذ بياٞت اإلااصة1-61
بىٓحرٍ الٟغوس ي الظر اٖخمض َظٍ آلاليت بمىحب حٗضيله لؿىت
التي ؤ٢غث بما ي٘ع ٝباإلاؿإلت طاث ألاولىيت الضؾخىعيت  ،والتي ؤجاخذ هي ألازغيل اإلاجا ٫للًُٗ في صؾخىعيت ال٣ىاهحن
الٟغوؿيت لؤلٞغاص  ،والتي ؤصعحها الضؾخىعل الٟغوس ي يمً الغ٢ابت الالخ٣ت للمجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي في ْل بنالح
e

Henry Roussillon ,Le Conseil constitutionnel,3 édition ,Dalloz ,France ,1996,p23.
2
أنظر المادة  84من القانون العضوي رقم  01-12المإرخ فً  2012/01/12المتعلق بنظام االنتخابات  ،الجرٌدة الرسمٌة عدد  01المإرخة
فً  ، 2012/01/14ص.20
 3كما تنص المادة  09من النظام المحدد عمل المجلس الدستوري  ،نفس المرجع ،ص . 07

1

4المادة  2/189من الدستور .
5

Article 61-1 de la constitution française stipule que" Lorsque,à l'occasion d'une instance en cours devant
une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil
d'État ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique
détermine les conditions d'application du présent article".
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اإلاىٓىمت الضؾخىعيت الٟغوؿيت  ،عٚم ؤن َظا اإلاُلب ليـ وليض َظٌ الٟترة ألازحرة  ِ٣ٞبل ٧ان مُلبا ٣ٞهيا بضؤ مىظ
 1958وبٗضَا .
ختى وكإة صؾخىعل ؾىت
اإلاؿلب الثاني :ؤلاحشاءاث اإلاخعللت بمماسظت ؤلاخؿاس في مجاٌ الشكابت على دظخىسٍت اللىانحو بعذ الخعذًل
:2016
الذظخىسي لعنت
 2016اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر ٖلى ؤٚلب ما ٧ان ٖليه في الؿاب ٤في
خا ٔٞالىٓام الهاصع لؿىت
اإلاجا ٫ؤلاحغاجي اإلاخٗل ٤بىٓام ؤلازُاع  ،ل ً٨في هٟـ الى٢ذ ؤحى ببٌٗ ؤلاحغاءاث الؾيما ما يخٗل ٤بمنها باإلزُاع الظر
يماعؾه الىىاب ؤو ؤًٖاء مجلـ ألامت ٦ ،ما ؾىدىاوله بالخٟهيل مً زالَ ٫ظا اإلاُلب .
الفشع ألاوٌ  :ؤلاحشاءاث التي جمذ اإلادافظت عليها :جبضؤ بحغاءاث ؤلازُاع بضايت بخٗيحن م٣غعل ؤو ؤ٦ثر مً بحن ؤًٖاء
اإلاجلـ مً َغ ٝعثيؿه بمجغص حسجيل عؾالت ؤلازُاع للخٟ٨ل بالخد٣ي ٤في اإلال ، ٠بديث يسى٫ل لهظا اإلا٣غعل ؤن يجم٘
٧ل اإلاٗلىماث الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت باإلال ٠اإلاى٧ل بليه ٦ ،ما يم٨ىه الاؾذٖاهت بسبحر يسخاعٍ  ،ونىال بلى حؿليم اإلا٣غعل بٗض
الاهتهاء مً ٖمله بلى عثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر والى ٧ل ًٖى في اإلاجلـ وسخت مً اإلال ٠مىيىٕ ؤلازُاع مغ٣ٞت بالخ٣غيغ
ومكغوٕ الغؤر ؤو ال٣غاع ٖ ،لى خؿب الخالت ٦ ،ما خاٖ ٔٞلى مبضؤ ؾغيت اإلاضاوالث وٖضم الاَالٕ ٖليها بال مً ٍعٝ
ؤًٖاء اإلاجلـ الضؾخىعر  ،و٦ظا الامخياػ الظر يدىػٍ عثيـ الجمهىعيت بدبليٛه بجمي٘ آلاعاء وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ
اإلاجلـ بيىما يخم جبلي ٜالجهت ناخبت ؤلازُاع . ِ٣ٞ
الفشع الثاني  :ؤلاحشاءاث اإلادذزت :في اإلا٣ابل جم بخضار بٌٗ ألاخ٩ام التي جىضعج ٧لها يمً الىٓام ؤلاحغاجي لئلزُاع
 ،والتي هىحؼَا في الٗىانغ الخاليت :
أ – سفع عذد النطاب اللانىني للخطىٍذ في الجلعاث  :والظر ال يم ً٨بال بدًىعل ٖكغة ( )10ؤًٖاء بض ٫ؾبٗت
( )07التي ٧ان مىهىنا ٖليها ٢بل الخٗضيل  ،وطل ٪جبٗا للخٛيحر الظر َا ٫حك٨يلت اإلاجلـ والتي اعجٖ ٟ٘ضصَا بةياٞت
ًٖىيً ممثلحن ًٖ ٧ل مً اإلاد٨مت الٗليا ومجلـ الضولت بياٞت بلى اإلاىهب الظر جم بخضازه َى ٦ظل ٪وَى مىهب
هاثب الغثيـ .
ٖ 2016لى الغ ٘ٞمً اإلاضة
ب-جمذًذ آحاٌ ؤلاخؿاس وجخفُػها في خاالث الاظخعجاٌ  :هو الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
التي مىدها للمجلـ الضؾخىعر للٟهل في ؤر مؿإلت صؾخىعيت مً ٖكغيً ( )20يىما بلى زالزحن ( )30يىما  ،والتي جسٌٟ

1

Valérie Bernaud, Marthe Fatin-Rouge Stéfanini,La réforme du contrôle de constitutionnalité une nouvelle fois
en question, Revue française de droit constitutionnel ,2008/5 HS n°2 ,France, p170.
 2كما تنص المادة  15من النظام الذي ٌحدد اجراءات عمل ا لمجلس الدستوري المإرخ فً  06أفرٌل  ، 2016مرجع سابق  ،ص . 07
 3انظر المادة  16من نفس المرجع  ،ص . 07
 4كما تنص المادة  17من نفس المرجع  ،ص . 07
 5انظر المادتٌن 20و  22من نفس المرجع  ،ص . 07
6
كما تنص المادة  25من نفس المرجع ،ص . 08
 7انظر المادة  183من الدستور .
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في خاالث الاؾخعجا ٫بلى ٖكغة ( )10ؤيام بخىٞغ قغَحن  ،ؤولهما وحىص خالت َاعثت بياٞت بلى قغٍ آزغ وَى ؤن يإحي
الُلب مً عثيـ الجمهىعيت .
وبظل ٪ي٩ىنل اإلااؾـ الضؾخىعر ٢ض اؾخجاب للمُلب ال٣ٟهي الظر ٧ان يضٖى بلى يغوعة بٖاصة الىٓغ في مضة
ٖكغيً يىما التي ٧اهذ ممىىخت للمجلـ في الؿاب ، ٤ألجها حٗخبر مضة اٖخبرَا البٌٗ ٚحر ٧اٞيت لل٣يام باإلحغاءاث
اإلاخٗل٣ت باإلزُاع لخدضيض مضي صؾخىعيت الىو اإلاٗغوى ٖلى اإلاجلـ  ،وفي ْل ٢لت ؤلام٩اهياث التي يديدها الىٓام
ؤلاحغاجي للمجلـ الضؾخىعر الجؼاثغرل الؾيما في مجا ٫الىزاث ٤واإلاؿدىضاث ٖلى ٖ٨ـ اإلاجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي
الظر يؿدىض في ٖمله بلى مل ٠زغرل لؤلصلت والىزاث. ٤
حـ -اشتراؽ اجخار بعؼ الجىانب ؤلاحشابُت لإلخؿاس الطادس عن اإلاعاسغت البرإلاانُت  :ل٣ض خا ٔٞالىٓام الجضيض
 2016اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمله ٖلى هٟـ ؤلاحغاء الظر ٧ان مٗمىال به في الؿاب ، ٤بطا
الهاصع ًٖ اإلاجلـ ا٫صؾخىعر لؿىت
حٗل ٤ؤلازُاع في َظٍ الخاالث بغؾالت جىحه بلى عثيـ اإلاجلـ الضؾخىعر مً َغ ٝالجهت اإلاسُغة مغٞى٢ت بالىو مدل
ؤلازُاع صوهما قغٍ مٗحن بطا ما حٗل ٤ألامغ بالجهاث اإلاخمثلت في عثيس ي الجمهىعيت والىػيغ ألاو٫ل وعثيس ي الٛغٞخحن
الدكغيٗيخحن  ،ل ً٨اقترٍ في خالت ج٣ضيم ؤلازُاع مً َغ ٝؤًٖاء البرإلاان بعٞا٢ه بالخ٨م ؤومجمىٖت ألاخ٩ام بكإن
الىو اإلاسُغ به و٦ظا الخبريغاث اإلا٣ضمت بكإجها ٦ ،ما يجب ؤن جغ ٤ٞعؾالت ؤلازُاع ب٣اثمت ؤؾماء وؤل٣اب وجى٢يٗاث
الىىاب ؤو ؤًٖاء مجلـ ألامت ؤصخاب ؤلازُاع بياٞت بلى وسخ مً بُا٢اث الًٗىيت في البرإلاان  ،خيث يخم جٟىيٌ
ؤخض اإلاسُغيً بةيضاٖه لضي ٦خابت يبِ اإلاجلـ الضؾخىعر  ،والظر بضوعٍ يٗلم عثيـ الجمهىعيت وعثيـ الٛغٞخحن
والىػيغ ألاو٫ل بهظٍ ألاخ٩ام والخبريغاث ويٗلم عثيـ الجمهىعيت بؤلازُاع ٢بل نضوعل ال٣اهىنل َب٣ا للماصة 144مً
الضؾخىعل .
اإلاؿلب الثالث :جلُُم النظام ؤلاحشاةي لإلخؿاس في الجضابش  :ل٣ض اٖخبر بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن الىٓام ؤلاحغاجي لئلزُاع في
 ، 2016يدؿم بالبؿاَت وٖضم
الجؼاثغ واإلاخٗل ٤بمجا ٫الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن ٢ ،بل الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت
الخٗ٣يض ،زالٞا للض ٘ٞالٟغعي اإلاٗمى٫ل به في الضو٫ل التي جبيذ همىطج الغ٢ابت الً٣اثيت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،إلاا يخُلبها
مً قغوٍ لصخت الضٖىيل ومخابٗت ؤلاحغاءاث ؤمام الً٣اء َ ،ظا الض ٘ٞالظر ه٣له اإلااؾـ الضؾخىعر الٟغوس ي ببراٖت
وؤصعحه يمً مٟهىم الغ٢ابت الالخ٣ت اإلاماعؾت مً زال ٫ما يٗغ ٝباإلاؿإلت طاث ألاولىيت الضؾخىعيت  ،بمىحب الخٗضيل
٧ 2008اؾخثىاء يخاح لؤلٞغاص  ،والظر ؤوحب ٞيه مجمىٖت مً الكغوٍ  ،ؤَمها ألازظ بمٗياع اإلاؿاثل
الضؾخىعر لؿىت

1

كما تنص المادة  189من الدستور  ،وبالرجوع لرأي المجلس الدستوري رقم  ، 2016/01بخصوص التعدٌل الدستوري لسنة ، 2016حٌث علق
بمناسبة تعرضه للمادة  167والتً تقابلها المادة  189بعد التعدٌل  ،حٌث اعتبر أن موضوعه ٌهدف إلى تمدٌد األجل الممنوح للمجلس الدستوري
لإلدالء بآراه وقراراته من ٌ 20وما التً كانت مقررة فً السابق إلى شهر  ،فً حالة إخطاره فً إطار المادة  ، 186مع مراعاة حاالت
االستعجال ،التً تقتضً تقلٌص اآلجال إلى  10أٌام .
 2عمار عباس -نفٌسة بختة  ،تؤثٌر النظام اإلجرائً على رقابة المجلس الدستوري ،مجلة الفكر البرلمانً  ،مجلس األمة الجزائري  ،عدد ،21
نوفمبر  ، 2008ص .48
3
كما تنص المادة  10النظام المحدد عمل المجلس الدستوري  ،الجرٌدة الرسمٌة عدد  29لسنة  ،2016مرجع سابق ،ص .07
 4المادة  11من النظام المحدد عمل المجلس الدستوري  ،نفس المرجع ،ص .07
 5عمار عباس-نفٌسة بختة ،تؤثٌر النظام اإلجرائً على رقابة المجلس الدستور  ،.مرجع سابق  ،ص . 45
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طاث الُاب٘ الجضر  ، ِ٣ٞوالتي ٦غؾها الىٓام الضازلي اإلاخٗل ٤باإلحغاء اإلاخب٘ ؤمام اإلاجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي ٞيما
يخٗل ٤باإلاؿاثل طاث ألاولىيت الضؾخىعيت ٧ ،ل طل ٪يىضعج يمً الجاهب ؤلاحغاجي لهظا الىمىطج مً ؤلازُاع  ،و مً
اإلاا٦ض ؤن ال٣اهىنل الًٗىرل الظر ؾيهضع في الجؼاثغ الخ٣ا والظر يخًمً ٦يٟياث جُبي ٤آليت الًُٗ مً ٢بل ألاٞغاص ،
ؾيدىاوَ ٫ظٍ ؤلاحغاءاث  ،والتي حٗخمض باألؾاؽ ٖلى هٓام ؤلاخالت مً اإلاد٨مت الٗليا ومجلـ الضولت .
وفي َظا ؤلاَاع بطا اٖتر ٝالضؾخىعل للمد٨مت الٗليا وإلاجلـ الضولت بإخ٣يت الخمثيل في اإلاجلـ الضؾخىعر الجؼاثغرل ،
بًٗىيً مىخسبحن ًٖ ٧ل َيئت ً٢اثيت ٦،ما يٓهغ صوعَما في مؿإلت بحالت الُٗىنل للمجلـ الضؾخىعر الظر يخ٣ضم
به ألاٞغاص بمىاؾبت الىٓغ في هؼإ ً٢اجي مُغوح ؤمام بخضي الهيئخحن ٖلى الىدى الظر جم الخُغ١ل بليه ؾاب٣ا  ،يم ً٨لىا
ؤن هُغح الدؿائ٫ل الخالي  :وَى إلااطا لم يٗخبر اإلااؾـ الضؾخىعر الجؼاثغرل عثيس ي ٧ل مً اإلاد٨مت الٗليا ومجلـ الضو٫لة
حهت بزُاع مباقغة مثلما َى الخا ٫م٘ باقي الهيئاث  ،صونل الاٖخماص ٖلى هٓام ؤلاخالت ؟ و٦ظلٖ ٪لى ألا٢ل مً باب
الدؿاورل بحن الؿلُاث الثالر م٣اعهت م٘ عثيس ي الٛغٞخحن الدكغيٗيخحن  ،وعثيس ي الجهاػيً الخىٟيظيحن وَما عثيـ
الجمهىعيت والىػيغ ألاو٫ل .
٦ما ؤن الكغوٍ ؤلاحغاثيت الجضيضة التي ويٗها الضؾخىعل بسهىم ؤلازُاع الظر جخ٣ضم به اإلاٗاعيت ٧ان مً
اإلاؿخدؿً ؤن يكترَها م٘ باقي الهيئاث ألازغيل ٦ ،ما ؤن جميحز عثيـ الجمهىعيت ًٖ الهيئاث التي جمل ٪خ ٤ؤلازُاع في
مؿالت الخبلي ٜباآلعاء وال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاجلـَ ،ظا اإلابضؤ الظر ؤنبذ ث٢ليضا ٦غؾخه ألاهٓمت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ
الضؾخىعر اإلادضصة ل٣ىاٖض ٖمله  ،ال يىحض ؾىض صؾخىعر يبرعٍ  ،وعٚم ٧ل الاهخ٣اصاث الؿاب٣ت بال ؤن الىٓام الجضيض
 2016اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر خاٖ ٔٞلى هٟـ ال٨ٟغة  ،وَظا يٗيض بىا بلى بق٩اليت بَال ١خغيت
لؿىت
اإلاجلـ ا٫صؾخىعر في جدضيض ٢ىاٖض ٖمله بىٟؿه صو لن الغحىٕ بلى الٛغٞت الدكغيٗيت  ،مثلما َى الخا ٫في ٞغوؿا مثال ،
ر.
خيث يخم جمغيغ َظا الىٓام بمىحب ٢اهى لن ًٖى ل
خاجمت
مما ؾب ٤يخطح لىا ؤن الىٓام ؤلاحغاجي إلزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر الجؼاثغرل في مجا ٫الغ٢ابت الضؾخىعيت  ،مغ
بمغاخل مسخلٟت ٖلى ٚغاع ما قهضٍ هٓام الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ ٩٦ل مً حٛحراث ٨ٖ ،ؿذ زال ٫جل٪
اإلاغاخل الخىحه الٗام للماؾـ الضؾخىعر في الجؼاثغ  ،والتي ٧اهذ بضايتها بدبني ٨ٞغة الخًيي ٤في مجا ٫ؤلازُاع  ،مً
خيث الجهت التي جمل ٪الخ ٤في مماعؾخه ٞ ،كملذ في البضايت َيئخحن  ِ٣ٞممثلت في عثيـ الجمهىعيت وعثيـ الٛغٞت
الدكغيٗيت  ،زم جم جبنى مبضؤ الخىؾي٘ في صاثغة ؤلازُاع بهٟت جضعيجيت ٖبر الخجاعب الضؾخىعيت الالخ٣ت  ،ونىال بلى ٞخذ
 ، 2016في
اإلاجا ٫ختى ؤمام ألاٞغاص للًُٗ في صؾخىعيت ال٣ىاهحن و ٤ٞآليت حضيضة لئلزُاع في آزغ حٗضيل صؽجىعر لؿىت
اهخٓاع الىو ال٣اهىوي الظر ؾيىٓم َظٍ آلاليت  ،و٧ان طل ٪هديجت الخإزغ بالخجغبت الٟغوؿيت في َظا اإلاجا.٫ؤما مً هاخيت
مىيىٕ ؤلازُاع ٣ٞض ْل عثيـ الجمهىعيت يخمخ٘ بامخياػ ٦غؾخه ٧ل الخٗضيالث الضؾخىعيت الؿاب٣ت وؤ٦ضٍ الخٗضيل
1

Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l' application de l' article 61-1 de la constitution
française.
 2القانون الداخلً المإرخ فً  04فٌفري  2010المتعلق باإلجراءات القانونٌة المتبعة أمام المجلس الدستوري الفرنسً  ،أنظر موقع المجلس
الدستوري الفرنسً . http://www.conseil-constitutionnel.fr :
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الضؾخىعر ألازحر  ،بامخال٦ه الخ ٤الاهٟغاصر لئلزُاع في مجاالث مدضصة واإلاخٗل٣ت باألهٓمت الضازليت لٛغٞتي البرإلاان
و٦ظا ال٣ىاهحن الًٗىيت و بٌٗ اإلاٗاَضاث الضوليت والتي جخم مماعؾت ؤلازُاع ٞيها بهٟت وحىبيت ٞ ،يما اخخ٦ ٟٔظل٪
م٘ باقي الجهاث ألازغيل بمماعؾت ؤلازُاع بهٟت ازخياعيت بطا ما حٗل ٤ألامغ بال٣ىاهحن الٗاصيت والخىٓيماث وباقي
اإلاٗاَضاث ٦.ما ٖغٞذ الُغ١ل ؤلاحغاثيت لئلزُاع مغاخل مسخلٟت جىاولتها ألاهٓمت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الضؾخىعر
اإلادضصة ل٣ىاٖض ٖمله  ،والتي احؿمذ مً زال ٫آزغ حٗضيل جماقيا م٘ ٞخذ اإلاجا ٫للمٗاعيت إلاماعؾت خ ٤ؤلازُاع هي
٦ظل ،٪بين البؿاَت بطا حٗل٣ذ بمسخل ٠باقي الجهاث  ،واقتراٍ بٌٗ الجىاهب ؤلاحغاثيت بطا حٗل٣ذ بهظٍ الٟئت ،
الص يء الظر يًٟي ٖليها َاب٘ الخميحز بحن الجهاث التي جمل ٪هٟـ الخ ، ٤وَى مماعؾت ؤلازُاع.
ومً ؤحل جد٣ي ٤هٓام بحغاجي ٗٞا ٫إلزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر في الجؼاثغ  ،والظر يازغ وبك٩ل مباقغ ٖلى جُىعل
هٓام الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن  ،البض مً بٖاصة الىٓغ في بٌٗ ألاخ٩ام التي جىضعج يمً الىٓام ؤلاحغاجي لئلزُاع ،
 ١ؤلاحغاثيت إلاماعؾت َظٍ آلاليت ،
ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالجهاث التي لها خ ٤مماعؾخه ؤو اإلاىيىٕ الظر يدىاوله  ،و٦ظل ٪الُغ ل
 ١بليه ؾاب٣ا.
ٖلى الًخى الظر جم جُغ ل
كابمت اإلاشاحع
الذظاجحر:
-1ل الضؾخىع الجؼاثغر لؿىت 1963ل
-2ل الضؾخىع الجؼاثغر لؿىت 1976ل
-3ل الضؾخىع الجؼاثغر لؿىت 1989
-4ل الضؾخىع الجؼاثغر لؿىت 1996ل  ،وحٗضيالجه لؿىىاث 2002:ل-ل2008لل-ل2016ل.ل
النطىص اللانىنُت والخنظُمُت:
-1ل ألامغ ع٢م 182-65ل اإلااعر في 1965/07/10ل اإلاخًمً جإؾيـ الخ٩ىمت  ،الجغيضة الغؾميت ٖضص 58ل ماعزت في
1965/07/13ل.ل
-2ل ال٣اهىن ع٢م 19-08ل اإلااعر في 2008/11/07ل اإلاخًمً الخٗضيل الضؾخىعر لؿىت 2008ل  ،الجغيضة الغؾميت
ٖضص 63ل ماعزت في 2008/11/16ل.ل
-4ل ال٣اهىنلل ع٢م 01-12ل اإلااعر في 2012/01/12ل اإلاخًمً ال٣اهىن الًٗىر اإلاخٗل ٤بىٓام الاهخساباث ،الجغيضة
الغؾميت ٖضص 01ل اإلااعزت في .2012/01/14ل
ل
ل
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ألانظمت الذاخلُت للمجلغ الذظخىسي الجضابشي:
-1ل الىٓام الظر يدضص بحغاءاث ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر اإلااعر في
32اإلااعزت في 1989/08/20ل  ،اإلاٗض ٫واإلاخمم  ،باإلاضاوالث :ل

1989/08/07ل  ،الجغيضة الغؾميت ل ٖضص

 اإلاضاولت اإلااعزت في 20ل هىٞمبر 1989ل  ،الجغيضة الغؾميت ٖضص 60ل اإلااعزت في 1989/11/24ل.ل اإلاضاولت اإلااعزت في 29ل صيؿمبر 1996ل  ،الجغيضة الغؾميت ٖضص 03ل اإلااعزت في 1997/01/12ل. اإلاضاولت اإلااعزت في 13ل ؤٞغرل ،1997 ٫الجغيضة الغؾميت ٖضص 25ل اإلااعزت في 1997/04/27ل.-2ل الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر اإلااعر في  ،2000/06/28الجغيضة الغؾميت ٖضص 48ل ماعزت
في  ،2000/08/06اإلاٗض ٫واإلاخمم  ،باإلاضاولت اإلااعزت في 14حاهٟي2009ل  ،الجغيضة الغؾميت ٖضص 04ل اإلااعزت في
2009./01/18ل
-3ل الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر اإلااعر في  ،2012/04/16الجغيضة الغؾميت ٖضص 26ل اإلااعزت
في 2012/05/03ل ـ
-4ل الىٓام اإلادضص ل٣ىاٖض ٖمل اإلاجلـ الضؾخىعر اإلااعر في  ،2016/04/06الجغيضة الغؾميت ٖضص 29ل اإلااعزت
في .2016/05/11لل
آساء اإلاجلغ الذظخىسي :
ل عؤر ع٢م 16/01ل اإلااعر في 2016/01/28ل  ،اإلاخٗل ٤بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاخًمً الخٗضيل الضؾخىعر  ،حغيضةعؾميت ٖضص 06ل ماعزت في 03ل ٞيٟغر 2016ل.ل
الىخب باللغت العشبُت :
-1ل ألامحن قغيِ ،الىححز في ال٣اهىن الضؾخىعر واإلااؾؿاث الؿياؾيت اإلا٣اعهت ٍ ،
الجامٖيت،الجؼاثغ .2005،

،4صيىان اإلاُبىٖاث

-2ل بى٦غا بصعيـ ،الىححز في ال٣اهىن الضؾخىعر واإلااؾؿاث الؿياؾيت ،ب ٍ  ،صاع ال٨خاب الخضيث  ،الجؼاثغ ،
.2003
-3ل ؾٗيض بىقٗحر .ل ال٣اهىن الضؾخىعر والىٓم الؿياؾيت اإلا٣اعهت  ،ج  ،09 ٍ ،1صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،
الجؼاثغ2008 ،ل.
-4ل ؾٗيض بىقٗحر  ،ا لىٓام الؿياس ي الجؼاثغرل -صعاؾت جدليليت لُبيٗت هٓام الخ٨م في يىء صؾخىعل  ،1996ج ،4
ٍ  ،02صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،الجؼاثغ 2005،ل.
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-5ل ؾٗيض بىقٗحر ،الىٓام الؿياس ي الجؼاثغر  ،3ٍ ،صاع الهضي  ،الجؼاثغ1993،ل.
-6ل ؾليمت مؿغاحي ،هٓام الغ٢ابت ٖلى صؾخىعيت ال٣ىاهحن في الجؼاثغ ،ب ٍ  ،صاع َىمت  ،الجؼاثغ .2012 ،
-7ل ٞىػر ؤونضي، ٤الىافي في قغح ال٣اهىن الضؾخىعر ،ج ،01ٍ،2صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت  ،الجؼاثغ.1994 ،
-8ل مضخذ ؤخمض مدمض يىؾٚ ٠ىايم ،الاججاَاث الخضيثت في ع٢ابت صؾخىعيت ال٣ىاهحن في ألاهٓمت الالجيييت (مهغ
وٞغوؿا)ل ،1ٍ ،اإلاغ٥ػ ال٣ىمي لئلنضاعاث ال٣اهىهيت  ،ال٣اَغة .2014 ،ل
اإلاجالث والذوسٍاث:
-1ألامحن قغيِ ،م٩اهت البرإلاان الجؼاثغر في احتهاص اإلاجلـ الضؾخىعر  ،مجلت اإلاجلـ الضؾخىعر الجؼاثغر ٖ ،ضص
2013-01ل.
-2ل ٖبض الالور ػييب  ،م٩اهت الىػيغ ألاو ٫في صؾخىع 1996ل اإلاٗض ٫ؾىت 2008ل  ،مجلت الباخث ألا٧اصيمي الٗضص 06ل
–حىان ،2015حامٗت باجىت ،الجؼاثغ
-3ل هٟيؿت بستي – ل ٖماع ٖباؽ ،جإزحر الىٓام ؤلاحغاجي ٖلى ع٢ابت اإلاجلـ الضؾخىعر  ،مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،
مجلـ ألامت الجؼاثغر ٖ ،ضص-21ل هىٞمبر 2008ل.ل
اإلازهشاث والشظابل:
-1ل ؾليمت مؿغاحي  ،بزُاع اإلاجلـ الضؾخىعر  ،مظ٦غة ماحؿخحر٧ ،ليت الخ٣ى ١بً ٖ٨ىىن  ،الجؼاثغ 2001. ،ل
-2ل ٢ضاعر مدمض ،مؿاَمت اإلاجلـ الضؾخىعر في ج٨غيـ صولت ال٣اهىن  ،مظ٦غة م٨ملت لىيل قهاصة اإلااحؿخحر في
الخ٣ىٞ ، ١غٕ صولت وماؾؿاث ٖمىميت ٧،ليت الخ٣ى ١بً ٖ٨ىىن  ،حامٗت الجؼاثغ .2011،ل
اإلاشاحع باللغت الفسنعُت :
1-La constitution française du 4 octobre 1958, modifiées en 1974et 2008 .
2-Henry Russillon , Le Conseil constitutionnel,3e édition ,Dalloz ,France ,1996
3-Valérie Bernaud, Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, La réforme du contrôle de
constitutionnalité une nouvelle fois en question , Revue française de droit constitutionnel,
2008/5 HS n°2,France.

اإلاىاكع الشظمُت الالىترونُت :
-ل اإلاى ٘٢الغؾمي للمجلـ الضؾخىعر الٟغوس ي:لhttp://www.conseil-constitutionnel.fr
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الترحمت اللانىنُت في مجاٌ كانىو العلذ :ساهن وآفاق دوس اللانىو اإلالاسو
ألاظخار بن ؾشٍت معمش ،ولُت الخلىق  ،حامعت عبذ الخمُذ ابن بادٌغ -معخغانم ،الجضابش

ملخظ:
لُاإلاا ٧اهذ وْيٟت اإلاترحم ال٣اهىوي في خ٣بت ؾاب٣ت مغَىهت بًغوعة ج٣يضٍ بالترحمت الخغٞيت ،والتي ٧ان ُيىٓغ بليها ؤجها
الىمىطج ألاصح وألاور ١باٖخباعَا جغحمت حٗ٨ـ وجُاب ٤الىو ألانلي ،وطل ٪بالغٚم مً الاهدغاٞاث الانُالخيت اإلاُ ّ
كىَت
للمٗنى التي ٧اهذ جٟط ي بليها ،ويغح٘ َظا ألامغ في الخ٣ي٣ت بلى ججاَل صو لع ال٣اهى لن اإلا٣اع لن في ؤلاؾهام في ٖمليت الترحمت
ال٣اهىهيت ،بالغٚم مما جسخو به َظٍ الترحمت هٓحر باقي الترحماث في ميضان الٗلىم الاحخماٖيت ،إلاا ج٣خًيه مً ص٢ت
انُالخيت وجد٨م في اإلاٟاَيم ال٣اهىهيت ،والتي ييبػي في بَاعَا اؾخ٣هاء ج٣ىيت الترحمت الخغٞيت واللٛىيت واٖخضاص
بؾتراجيجيت الترحمت الىْيٟيت.
و َظا َى عاًَ اإلا٣اعبت التي حٗيكها الترحمت في ميضان ٢اهىنل الٗ٣ىص ،خيث باث يىٟخذ َظا ألازحر ٖلى بٌٗ اإلاٟاَيم
الضزيلت ٖلى مىٓىمخىا ال٣اهىهيت مؿخىعصة ًٖ ألاهٓمت ألاهجلىؤمغي٨يت الغاثضة في َظا اإلاجا ،٫وفي َظا الاَاع ؤنبذ مً
الًغوعرل صعاؾت بق٩اليت الترحمت في مجا٢ ٫اهىنل الٗ٣ىص و جبيان الضوعل الظر يم ً٨لضاعؽ ال٣اهىنل اإلا٣اعنل ؤن يؿهم به ،و ما
ً
ٖمىما.
ل
هي الغئيت اإلاإمىلت للٗال٢ت ال٣اثمت بحن ٖلم الترحمت وميضان ال٣اهىنل اإلا٣اعنل
Résumé:
La fonction du traducteur juridique a été perçu pendant longtemps par les juristes, comme une
traduction qui devrait être littéraire, fidèle et conforme au texte original, et ce malgré les
caractéristiques qui distinguent cette forme de traduction par rapport à d’autres types de
traductions dans le domaine des sciences sociales, qui rendent cette branche difficile à
manœuvrer.
Cette vision sceptique est due à une ignorance du rôle primordiale du droit comparé dans
l’opération de traduction juridique, spécialement dans le domaine du droit des contrats, cette
étude vise à contribuer à l'examen de la problématique de la traduction juridique et les
implications du droit comparé dans cette filière, en examinant ses spécificités qui représente de
véritables défis pour le traducteur et le comparatiste, et de démontrer la fonction attribuée au
droit comparé et comparatiste dans la traduction juridique.
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ملذمت:
لٗل ؤَم ما يمحز لٛت ال٣اهىن ،زغاء الانُالح ال٣اهىوي و جمحزٍ بسانياث الض٢ت ،الخ٣اهت ومغوهت اإلاٟاَيمَ ،ظا ما يجٗل
ً
بإلااما ب٨م مهم مً اإلاٟاَيم ال٣اهىهيت و٢ابليت ٖلى الخإ٢لم م٘
الترحمت ال٣اهىهيت مً ؤنٗب الترحماث ،بط حؿخلؼم مً اإلاترحم ل
ألاهٓمت ال٣اهىهيت وص٢ت في الذعحمت و اهخ٣اء اإلاٟاَيم اإلاىاؾبت.
ً
و ما ػاص مهمت اإلاترحم ال٣اهىوي حٗ٣يضا ،هماء وحكٗب الٗال٢اث واإلاٗامالث الضوليت وما هجم ٖىه مً جبايً وازخال ٝفي ألاهٓمت
ال٣اهىهيت -Diversité des systèmes juridiques-بحن الىهىم اإلاغاص جغحمتها ،و طل ٪ألن مهمت اإلاترحم ال٣اهىوي ال جىدهغ بالترحمت
الخغٞيت ؤو اللٛىيت للىهىم بل جخٗضاَا ب٨ثحر ،ألجها حؿخىحب مىه بخضار صعاؾت ٢اهىهيت م٣اعهت بحن الىٓام ال٣اهىوي اإلاؿخىحى
ً
مثال،
مىه الىو ألانلي والىٓام ال٣اهىوي الثاويٞ .ترحمت ٖ٣ض مً اللٛت الاهجلحزيت ؤو ألاإلااهيت بلى الٟغوؿيت ؤو هٓحرتها الٗغبيت ل
ً
حؿخلؼم صعاؾت مً الباخث في اإلاضعؾت ال٣اهىهيت ألاهجلىؾا٦ؿىهيت -Common Law System-مغوعلا باإلاضعؾت الالجيييت ؤو الجغماهيت -
ً
ٚالبا ما ج٩ى لن مخباٖضة لالزخال ٝفي الخ٣اليض ال٣اهىهيت
 ،-Système Latino-germaniqueومداولت بخضار م٣اعبت بحن اإلاٟاَيم والتي ل
ولخهىنيت الانُالح ال٣اهىوي في ٧ل هٓام.
ً
ً
ٖمليا للمترحم ال٣اهىوي في قتى ٞغوٕ ال٣اهىن ،ما ص ٘ٞعحا ٫ال٣اهىنل زال ٫الؿىىاث
ل
ل
واٗ٢ا
َظٍ الخدضياث ؤنبدذ جمثل
ألازحرة بلى الاَخمام بالترحمت ،-La Traduction-باٖخباعٍ خل٣ت ونل بحن اللٛت وال٣اهى لن بط ج٣ىم في طاتها ٖلى ٖمليت اإلا٣اعهت-
ي.
 -Comparaisonؤو اإلاىاػهت-La mise en parallèle-بحن انُالخحن ٢هض بٖاصة نياٚتهما مً لٛت بلى ؤزغ ل
أهمُت اإلاىغىع :بضث ؤَميت صعاؾت مىيىٕ الترحمت ال٣اهىهيت في آلاوهت ألازحرة ،بالىٓغ بلى الخضازل والخإزغ بحن اإلاضاعؽ
ً
ّ
ؤيًا ب٣اهىنل الجماٖت Droit
ل
حماٖخيت ال٣ىاهحن  Communautarismeؤو ما يضعى
ال٣اهىهيت اإلاسخلٟت هديجت لكيىٕ خغ٦ت
ٍّ
 communautaireؾىاء ٖلى اإلاؿخىيل ألاوعوبي ؤو ختى الٗالميٖ ،لى ٚغاع " اإلاباصت ألاوعوبيت ل٣اهىنل الٗ٣ىص European - " EPCL
 ، -principles of contract lawو مباصت  UNIDROITخى٫ل ٖ٣ىص الخجاعة الضوليت  ،و ٦ظا اجٟا٢يت ٞييىا خى٫ل ٖ٣ض الى٣ل الضولي
للبًاج٘ ،ؤو ختى ٖلى اإلاؿخىيل ؤلاٞغي٣ي بٓهىعل اإلاىٓمت ؤلاٞغي٣يت إلاىاءمت ٢ىاهحن ألاٖما ٫في بٞغي٣يا . OHADA
وفي َظا الؿيا ١ججلذ يغوعة جد٨م اإلاترحم ال٣اهىوي في ؤبجضياث ال٣اهىنل اإلا٣اعنل ٞ ،ضوعٍ مىىٍ بًغوعة ؤلاإلاام بجىَغ
المٞهىم اإلاغاص جغحمخه ومداولت مىاءمخه م٘ هٓحرٍ في الىٓام آلازغٖ ،ىض بحغاءٍ للترحمت ال٣اهىهيت مً لٛت بلى ؤزغيل -
 ،Harmonisation de la terminologie juridiqueوالتي جٓل مهمت قا٢ت يداو٫ل مً زاللها اإلاترحم اؾخ٣هاء ج٣ىيت الترحمت الخغٞيت،

1

M.PREGNIER, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Presse universitaire, Lille, 1978, p.3.
P.E.D.C : Les Principes Européens du droit des contrats, 1994.
3
UNIDROIT : Les Principes des contrats de commerce international 1994.
4
Convention de Vienne, Contrats de ventes internationales de marchandises, 1980.
5
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_pour_l%27harmonisation_en_Afrique_du_droit_des_affaires
2
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مٗخمضا في ٚالب ألاخيان ٖلى ا٫جغحمت الىْيٟيت  ،Traduction fonctionnelleفىُف ًمىن للمترحم اللانىني في مجاٌ كانىو
العلىد الالتزام بهزه الخلنُت؟ و ماهى الذوس الزي من اإلاأمىٌ الاعتراف به لللانىو في عملُت الترحمت اللانىنُت؟
َظا ما ؾخداو٫ل َظٍ اإلاؿاَمت ؤلاحابت ٖىه مً زال ٫مٗالجت ؤَم الخهىنياث التي جخمحز بها الترحمت في اإلاجا ٫ال٣اهىوي (،)I
والتي حك٩ل في خض طاتها جدضياث ييبػي ٖلى اإلاترحم في ميضان الٗ٣ىص الاؾخجابت لها زضمت للضعاؾت اإلا٣اعهت ( ،)IIوجخىج الضعاؾت
بساجمت يدضص مً زاللها الباخث عئيخه للضوعل اإلاىىٍ باإلاترحم ال٣اهىوي واإلاسخو في ال٣اهىنل الم٢اعنل وج٣ضيم بٌٗ الخىحيهاث في
َظا اإلاجا.٫
 -Iخطىضُاث الاضؿالح اللانىني La spécificité de la terminologie juridique
ُيٗض الىو ال٣اهىوي بمثابت نياٚت ٖلميت بدخت مً خيث الك٩ل ،باٖخباعٍ هها مجغصا مً اإلاكاٖغ وألاخاؾيـ ناصع
ًٖ ؾلُت ؤو َيئت ٖامت مسخهت صؾخىعيا ،ؤما مً خيث اإلاًمىنل يمثل الىو ال٣اهىوي بمثابت اإلاؿُغة التي جىٓم
الٗال٢اث اإلاكتر٦ت بحن ألاٞغاص ،و٣ٞا لبىاء مغنل ٢ابل للخإ٢لم والخٗضيل لالؾخجابت للخُىعاث وؾغٖت الخىاصرٖ ،لى ؤن
اء لًمان بٖماله وبلؼاميت ألاخ٩ام التي حاء بها .
يخًمً َظا الىو ال٣اهىوي حؼ ًل
ً
ً
ً
زهبا لاليُغاب اللٛىرل في البدث ال٣اهىوي اإلا٣اعن ،و طل٪
ل
وجبٗا لهظٍ الخهىنيت حك٩ل الترحمت ال٣اهىهيت مهضعلا
ل
عاح٘ بلى الهٟاث التي يخمحز بها الىو ؤو الانُالح ال٣اهىوي واإلاخمثلت ٞيما يلي:
 -1اإلاطؿلر اللانىني مطؿلر مخخطظ وفني Le Caractère Spécialisé et Technique de la terminologie :
Juridique
ً
مخسهها للٛت "ٞ ،اللٛت ال٣اهىهيت ٖباعة ًٖ
ل
و َظا ما ؤ٢غ به ألاؾخاط  G.CORNUخيىما اٖخبر ؤن " اللٛت ال٣اهىهيت حٗض اؾخٗماال
لهجت مخسههت مخضاولت ،والتي البض مً اؾديٗابها مً ؤ٦حر قغيدت في اإلاجخم٘ مهىيحن ٧اهىا ؤو ؤشخام ٖاصيحن ،مخسههحن ؤو ٖىام،
ً
ً
ٖاإلايا " ٞليـ ألخض ؤن يٗظع بجهل ال٣اهىنل ٞ ، " Nul n’est censé ignorer la loiاإلاهُلح ال٣اهىوي مهُلح
َب٣ا للمبضؤ اإلاٗتر ٝبه ل
وطل ٪ل
ج٣ني زام مؿخمض مً ميضان ازخهام مٗحن ،وَى مهُلح يدمل نبٛت ز٣اٞيت وها٢ل إلاٗغٞت ٞىيت و٢اهىهيت
َظا الُاب٘ اإلاخسهو للٛت ال٣اهىهيت حٗل ٖلماء الترحمت يهىٟىنل الترحمت ال٣اهىهيت يمً " الترحماث الخ٣ىيت
والٟىيت  " Traduction techniqueباٖخباعَا جىهب ٖلى ههىم مً ٢بيل الٗلىم الض٢ي٣ت ٖلى ٚغاع الترحمت الُبيت-
ّ
بال ؤهه جبحن لبٌٗ اإلاترحمحن جمحز الترحمت ال٣اهىهيت ًٖ باقي الترحماث الخ٣ىيت ،وطل ٪بالىٓغ لُابٗها
 .-Traduction médicaleل
ُ
اإلاخسهو و البرا٢ماحي  -Pragmatique-بط ج٣ىم ٖلى صعاؾت ال٣يمت الٗمليت للىو اإلاترحم .

 1زهرة عبد الباقً ،إشكالية ترجمة مصطلحات قانون الجنسية الجزائري ،مذكرة ماجستٌر تعلٌمٌة اللغات والمصطلحاتٌة،
جامعة تلمسان ،الجزائر ،2015-2014 ،ص.31.
Stéphane CHATILLON, Droit et Langue, R.I.D.Comp., n°3, 2002, p.689.

2

 3بن شرٌف محمد هشام ،التكافؤ في الترجمة القانونية :الترجمة العربية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،مذكرة ماجستٌر
فً الترجمة ،جامعة وهران ،الجزائر ،ص.48.
 4ألنها تنصب على نصوص سٌاسٌة ،قانونٌة ،تقنٌة وتجارٌة.
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 -2الؿابع اإلاعُاسي وؤلالضامي للنظ اللانىنيLe Caractère Normatif et Contraignant du texte Juridique :
ً
هها يٗبر ًٖ يىابِ
و َظا ما يسخو الىو ال٣اهىوي ،والظر يىٟغص ًٖ ٚحرٍ مً الىهىم اللٛىيت ؤو الٗلميت ب٩ىهه ل
ومٗايحر مىٓمت للؿلى ٥الاوؿاوي و يسهو حؼاءاث في خا ٫اهتها٦هاَ ،ظا الُاب٘ يًي ٤مً ؾلُت اإلاترحم في الازخياع
ألالٟاّ واإلاٟاَيم ورلؾخلؼم مىه ص٢ت في الترحمت ٞ.الىو ال٣اهىوي وٖلى خض ٢ى٫ل ألاؾخاط ٢ " Michel SPARERض ُو ّ
ي٘ بٛيت
ِ
بلؼام ألاٞغاص وتهظيب ؾلى٦همٞ ،ىْيٟت ال٣اهىنل في َظا ؤلاَاع َى ج٣غيغ الخ٣ى١ل والخىهيو ٖلى الالتزاماث " .
 -3حعذد اإلافاهُم في لغت اللانىوLa Diversité des notions dans le langage Juridique :
ويغح٘ َظا الخٗضص في اإلاٟاَيم بلى الُاب٘ الاحخماعي لل٣اٖضة ال٣اهىهيتٞ ،هظٍ ٖباعة ًٖ ْاَغة احخماٖيت-Phénomène social-وكإث
وجإؾؿذ في مجخم٘ وز٣اٞت مٗيىت ٢ض ال جخىا ٤ٞومُٗياث مجخم٘ آزغ ،لظا ٢يل ؤن جغحمت مٟهىم مً هٓام ٢اهىوي بلى آزغ هي بمثابت
"ه٣ل مىخىج مً ز٣اٞت بلى ؤزغيل " .و َظا ما يكهض ًٖ ْاَغة "ٖضم الخ٩اٞا ؤو الخ٣ابل بحن اإلاٟاَيم  "Non-équivalences des notionsفي
ً
ً
ً
ل
وؿبيا
زالٞا ًٖ الانُالح الٗلمي الخ٣ني – الُب ،الخجاعة ،الغيايياث ،ال٨يمياء -والتي جخمحز مٟاَيمها
ل
اإلايضان ال٣اهىوي زهىنا،
بالبٗض الٗالمي واإلاكتر.-Universel et univoque-٥
ي ٠بلى طل ٪الُاب٘ البرا٢ماحي الظر جسخو به الترحمت ال٣اهىهيت ،والتي جضعؽ " ال٣يمت الٗمليت وال٣اهىهيت لل٣اٖضة
 ،" Servitude juridiqueوال جىدهغ بالترحمت الخغٞيت واللٛىيت للمهُلح .
 -4الطعوبت ألاولى للترحمت اللانىنُت :جنىع ألانظمت اللانىنُت.
La Diversité des systèmes Juridiques : première difficulté de la traduction juridique
بط جىحي الضعاؾت اإلاخمٗىت في ألاهٓمت ال٣اهىهيت الٗاإلايت ،الازخال ٝالىاضح في اإلاٟاَيم اإلاٗخمضة وفي ال٣يمت اإلاغحىة مجها
بازخال ٝالىٓام ال٣اهىوي ،وطل ٪ؤمغ َبيعي في ْل الخبايً في اإلاهضع ،في الخ٣اليض والٟلؿٟت ال٣اهىهيت مً حكغي٘ بلى آزغ .
ً
ً
ؤؾاؾا مً اإلاٗامالث
ل
مثال  ،-Common Law Systems-هجض ؤن مٟاَيمها مؿخمضة
ٞاطا هٓغها بلى ألاهٓمت ألاهجلىؾا٦ؿىهيت ل
ً
ً
ً
ً٢اثيا وبحغ ل
اثيا
ل
وألاٖغا ٝالخجاعيت باٖخباعَا اإلاهضع ألاو ل ٫لل٣اهى لن في َظٍ اإلاضعؾت٦ ،ما هلمـ في َظٍ اإلاٟاَيم ل
بٗضا
ً
بٗيضا ًٖ البٗض ألازالقي .في خحن هجض ؤن اإلاضعؾت
ل
بالضعحت ألاولى ،جخمدىعل ٞلؿٟخه خى٫ل ٖامل الىجاٖت الا٢خهاصيت
1

Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de la traduction du droit, actes du colloque international « la
traduction du droit et le droit de la traduction », 15-16 oct. 2005, univ.Poitier, p.1.
2
Adriana SFERLE, La problématique de la traduction juridique : quelques aspects sur la traduction des termes en
Roumanie, actes du colloque international sur la « sémiotique, la didactique et la communication », 02 mai 2005,
p.167-168.
3
« Le texte juridique est conçu avant tout pour contraindre ou pour provoquer des comportement. la loi, par
exemple a principalement pour objet de donner des droits ou des obligations », cf. : Gladys Gonzales MATTHEWS,
L’équivalence en traduction juridique : analyse des traductions au sein de l’accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), thèse Doctorat (Ph.D.) Philosophiae, université Laval, Québec, 2003, p.87.
4
Adriana SFERLE, La problématique de la traduction…, art. Précité, p.167-169.
5
M.PREGNIER, Les fondements sociolinguistiques ......, ouvrage précité, p.3.
6
Stéphane CHATILLON, Droit et Langue, RID.Comp., n°3, 2002, p.689.
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الالجيىىحغماهيت -Système latino-germanique-جإحي مٟاَيمها ٖلى فا٧لت ٢ىاٖض ٖامت -Principes généraux-ومجغصة مؿخمضة
مً الخ٣ىيىاث ،وجخمحز ٖاصة ببٗضَا ألازالقي والٟلؿٟي .
ً
ً
ّ
جدضيا ٦بحرلا للضاعؽ في مجا ٫ال٣اهىنل
ل
بال ؤهه يمثل
اء في البدث ل
َظا الخىىٕ في ألاهٓمت ال٣اهىهيت ،و بن ٧ان يك٩ل زغ ًل
إلاىاحهت ْاَغة ٖضم الخ٩اٞا في اإلاٟاَيم ال٤اهىهيت بحن هٓام وآزغ ،وَظا ما جثبخه الازخالٞاث في اإلاٟاَيم الخاليت:
أ  -الخباًن في مفهىم العلذ بحو النظام الجِنىحشماني و نظام " :" Common-Law
ٞخسخل ٠اإلا٣اعبت ال٣اهىهيت-Approche juridique-للٗ٣ض في الىٓام ؤهجلىؾ٨ؿىوي ٖنها في الىٓام الجيىىحغماويٞ ،ةن ٧اهذ
ً
مبضثيا في م٣اعبتها للٗ٣ض ،بما ٞيها الدكغي٘ الٟغوس ي  ،الاؾباوي  ،الايُالي
ل
رٖاث اإلاهىٟت يمً الىٓام الثاوي مخ٣ٟت
الدكغ ل
ً
ي ال٣اهى لن
و٣ٞا إلا٣اعبت وْيٟيت للٗ٣ض-Approche fonctionnelle du contrat-يغ ل
وألاإلااوي  .جسخلٖ ٠نها هٓحرتها ألاهجلىؤمغ٦يت  ،بط ل
ً
ً
ً
٢اثما بحن شخهحن ؤو ؤ٦ثر ي٨مً في ٖمليت " الخباص٫
٢اهىهيا ل
ل
ل
جهغٞا
الاهجلحزرل وختى ألامغي٪ر ،بإن حىَغ الٗ٣ض باٖخباعٍ
ً
م٣ابال إلاا ا٢خىاٍ ٦كغٍ لالوٗ٣اص يضعى
ل
الا٢خهاصر  " Bargainللؿل٘ ؤو الخضماث ٩ٞ ،ل مخٗا٢ض ي٣خني ش يء ؤو زضمت وي٣ضم
" . " Consideration
ً
ً
ملؼما لجاهبحن  " Synallagmatique ou bilatéralو "
ي ٌطٍ اإلاضعؾت ؤن الٗ٣ض ي٩ى لن بالًغوعة " ل
واهُال٢ا مً َظٍ اإلا٣اعبت ،جغ ل
ل
ّ
ً
وبال اٞخ٣ض لىن ٠الٗ٣ض ٧الخهغ ٝالخبرعي والظر ال يىن ٠بالٗ٣ض
جباصليا يخم ٖلى ؾبيل اإلاٗاويت  ،" A titre onéreuxل
ل
الوٗضامه ٖلى ٨ٞغة الخباص. -Reciprocity- ٫
الازخال ٝآلارع إلاهُلح " الٗ٣ض  " Contractفي َظا الىٓام َى الضاللت اإلاؼصوحت لهظا اإلاهُلح ،بط يؿخٗمل الٗ٣ض
ً
وؤيًا للضاللت ًٖ اإلادغعل الظر ُيٟغٞ ٙيه الٗ٣ض " . " Contract as wrinting
ل
للخٗبحر ًٖ الاجٟا" Contract as agreement " ١
1

Rabih MONZER, Les effets de la Mondialisation sur la responsabilité précontractuelle : régimes juridiques
romano-germanique et anglo-saxons, RID.Comp, 2007, n°3, p.526.
قانون مدني فرنسي "العقد  contratاتفاق يمتزم بمقتضاه شخص او عدة اشخاص اتجاه شخص او عد ة اشخاص اخرين

 3اذ تقضي المادة 0

بمنح او فعل او عدم فعل شيء معين "
 4تنص المادة  254قانون مدني اسباني "يكون ىناك عقد  contratoكمما التزم شخص او عدة اشخاص اتجاه شخص او عدة اشخاص اخرين
بمنح او فعل شيء معين "
 5تنص المادة 2

قانون مدني ايطالي " العقد  contrattoىو اتفاق بين شخصين او اكثر بغرض إنشاء ،تنظيم او انياء رابطة قانونية بينيما

ذات طابع مالي "
 6تنص المادة  5قانون مدني الماني " العقد  vertragالعقد تصرف قانوني ينشأ بناءا عمى قبول االيجاب وفقا ألحكام القانون "
اقران ارادات ينشأ عنو التزامات ممزمة قانونا و معترف بيا ".كما يعرف في القانون االمريكي بأنو
 7يعرف العقد  contractفي القانون االنجميزي بانو " ت
"وعد  promiseيرتب القانون في حال مخالفتو تعويضا او يعترف بتنفيذه كالتزام قانوني "American law institute, Restatement on ،
contract, §1, contract defined.
7
Martin OUDIN, Un droit européen…pour quel contrat ? Recherches sur les frontières du droit des contrats en
droit comparé, RID.Comp., n°3, 2007, p.478-479.
8
Basil MARKESINIS, La notion de Consideration dans la common Law : vieux problèmes, nouveaux théories,
RID.Comp., 1983, p.735.
9
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON et Denis MAZEAUD, European Contract Law, association Henri Capitant et
société de législation comparée, Sellier, European law publisher, 2008, Munich, p.4-5.
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َظٍ الخجاطباث اإلاُغوخت خى٫ل مٟهىم الٗ٣ض في ؤوعوبا ،ص ٘ٞاللجىت ألاوعوبيت اإلا٩لٟت بةٖضاص مكغوٕ "اإلاباصت الٗامت
ألاوعوبيت ل٣اهىنل الٗ٣ىص ،"principes du droit européen des contratsبلى ببضاء مساو٦ ٝبحرة بٛيت بيجاص ني ٜومٟاَيم
جهالخيت بةم٩اجها الخىٞي ٤بحن ج٣اليض اإلاضعؾخحن الالجيييت وألاهجلىؤمغي٨يتُٞ ،غخىا ؤلاق٩ا ٫الخالي :ؤال يم ً٨اٖخباع مبخػى
الكاعٕ ألاوعوبي في بيجاص َىيت ؤوعوبيت ل٣اهىنل الٗ٣ىصَ ،ضٞا مً مدٌ الخيا ٫والىَم يهٗب بصعا٦ه ٖمليا؟ .
ب  -الخباًن في مفهىم ؤلاًجاب " :" L’offre
بط هجض ؤن ال٣ىاهحن ألاوعوبيت ال ججم٘ خى٫ل مٟهىم مىخض لئليجاب ٦غ ً٦مً ؤع٧ان الاوٗ٣اصٞ ،يٗخبر مً ٢بيل " ؤلايجاب
" في ال٣اهىنل الٟغوس ي ٧ل الٗغى يخ٣ضم به الصخو لصخو مٗحن بظاجه ؤو ٚحر مٗحنٗ٦ ،-Personne indéterminées-مليت
ً
زالٞا للمكغٖحن ألاإلااوي -Annahme-والاهجلحزرل -Offer-والظر ال
ل
ٖغى اإلاىخىج ٖلى الىاحهت ؤو ٖلى ق٩ل بٖالن في الجغاثض،
يغقى ٞيه الٗغى اإلا٣ضم ألشخام ٚحر مٗحن بلى مٟهىم ؤلايجاب بل يٗض مجغص صٖىة بلى الخٟاوى. -Invitation to treat-
ج -الخباًن في مفهىم مبذأ " خعن النُت " ومذي الاعتراف به:
يٗخبر مبضؤ خؿً الىيت في الخٗا٢ض ؤخض زىابذ ألاهٓمت ال٣اهىهيت الالجيىىحغماهيت ،و٦ظل ٪الخا ٫باليـبت لل٣ىاهحن
ً ً
ْ
بط يٗخبر
جاما مً لضن ال٣اهى لن الاهجلحزر ،ل
ججاَال ل
ل
الٗغبيت ،ل ً٨بالغحىٕ بلى ألاهٓمت ألاهجلىؤمغي٨يت هجض ؤن طاث اإلابضؤ يٗغٝ
ر  ، La bête noir du juriste anglaisؤما في ال٣اهى لن ألامغي٩ي ٞيإزظ مبضؤ خؿً الىيت
الكبذ ألاؾىص لغحل ال٣اهى لن الاهجلحز ل
ً
مٗىا مخ٣اعبا ل ً٨مسخل ًٖ ٠مٗىاٍ اإلاخضاو ل ٫في ال٣ىاهحن الالجيييت منها ال٣اهى لن الٟغوس ي .
 Good Faithل
ٞترحمت مبضؤ خؿً الىيت " "Principe de bonne foiمً اللٛت الٗغبيت ؤو الٟغوؿيت جغحمت خغٞيت بلى اللٛت الاهجلحزيت ب
ً
طاجيا Notion
 Good Faithحٗض جغحمت مىدغٞت اإلاٗنى ٟٞ ،ي هٓغ عحل ال٣اهىنل ألاهجلىؤمغي٩ي يب٣ى مبضؤ خؿً الىيت مٟهىما ل
 subjectiveيٗبر ًٖ خالت هٟؿيت للصخو اإلاخٗا٢ض  Un état d’espritيغاص مً زاللها ؤن يخهغ ٝبجزاَت وبزالم٨ٖ ،ـ ما
ً
ً
مىيىٖيا  Notion objectiveيضٖ ٫لى الخٗامل
ل
ل
مٟهىما
ُيٗغ ٝلضحهم بمبضؤ "ؤلاهها ٝفي الخٗامل  " Fair dealingو الظر يٗض
ً
م٩اٞئا في اإلاٗنى
ل
اإلاىه ٠والٗاص ٫الهاصع مً اإلاخٗا٢ض ،وطلٖ ٪لى ه٣يٌ ال٣اهىنل الٟغوس ي الظر يغيل في مبضؤ خؿً الىيت

يدعى في المغة الالتينية .Negotium
 2يدعى في المغة الالتينية .Instrumentum
3

« n’est il pas purement chimérique la réalisation d’une identité contractuelle européenne « , voir en ce sens :
Denis MAZEAUD, Un droit européen en quête d’identité. Les principes du droit européen du contrat, D. chron.,
2007, p.2959.
4
Stéphane CHATILLON, Droit et ...., précité, p.692.
5
Denis MAZEAUD, ibid, p.2970.
6
Alain A.LEVASSEUR, Les maux des mots en Droit comparé : l’avant-projet de réforme du droit des obligations en
anglais, RID.Comp., 2008, n°4, p.849 et s.
7
" Le principe de bonne foi étant un principe fondamentale du droit des obligation, est un concept “faux-ami” avec
le good Faith, voir : Alain A.LEVASSEUR, ibid.
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لىاحب ؤلاهها ،Le devoir de loyauté ٝلظلٞ ٪األ٢غب جغحمت اإلابضؤ بلى اللٛت الاهجلحزيت بمبضؤ خؿً الىيت وواحب ؤلاههاٝ
في اإلاٗاملت » . « Good Faith and Fair Delaing
 -IIجدذًاث اإلاترحم و دوس اللانىو اإلالاسو في عملُت الترحمتLes défis du traducteur et le rôle dans la traduction :
du Droit comparé
ً
أوال :جدذًاث اإلاترحم اللانىني.
ً
ٞاهُال٢ا مما ؾب ،٤وؿخسلو ؤهه يٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلاترحم ال٣اهىوي ٖىض مماعؾت ٖمليت الترحمت ،الخٟاّ ٖلى عوح
ل
وحىَغ الىو ألانلي اإلاغاص جغحمخه ،وجٟاصر الترحمت الخغٞيت واللٛىيت والتي مً قإجها ؤن جى ٘٢الباخث في ؤزُاء بضاثيت،
ومً زم ٧ان ٖلى اإلاترحم مىاحهت الخدضياث الخاليت:
ً
ً
مؼصوحا في اإلاجا ٫اللٛىرل وال٣اهىوي في
ل
ل
ج٩ىيىا
 -1جلىٍت سضُذه اللانىني واللغىيٞ :البض ؤن يخل٣ى الباخث ال٣اهىوي
الى٢ذ طاجه للخد٨م في ٖمليت الترحمت ال٣اهىهيت ،باإلياٞت بلى طلٞ ٪اهه يجب ؤن يخد٨م اإلاترحم مً خظ ١اللٛخحن اإلاترحم
مدؿاو ؤو مخ٣اعب ٖلى ألا٢ل .
ٍّل
منها واإلاترحم بليها ،في مؿخىيل مً الخد٨م والخد٨م
-2إدسان معألت الخيافؤ الىظُفي بحو اإلافاهُم في عملُت الترحمت:
ً
بدثا ًٖ مٗىاٍ ألانلي ،زم البدث في مغخلت زاهيت
ٞالبض ٖلى اإلاترحم صعاؾت اإلاٟهىم ألاحىبي اإلاغاص جغحمخه في لٛخه ألانليت ل
ي الاٖخماص ٖلى " ا٫جغحمت الىْيٟيت للىو Traduction
ًٖ ؤ٢غب مٟهىم ؤو مغاص ٝله في اللٛت الىَىيت ،ؤو بٗباعة ؤزغ ل
 " fonctionnelleوالتي حؿعى بلى جىْي ٠مٟاَيم خياصيت وجىٞي٣يت " في خا ٫الخٗاعى بحن ألاهٓمت ال٣اهىهيت ،وهي الترحمت
ي ألاوعوبي ٦ما جبيىه َظٍ ألامثلت:
اإلاٗمى ل ٫بها واإلاٗتر ٝبىجاٖتها ٖلى اإلاؿخى ل
أ  -فُما ًخظ مفهىم " العبب  " Causeو فىشة  Considerationفي اللانىو ألانجلىأمشٍيي:
ْ
بط بالغٚم مً ج٣اعب مٟهىم "الؿبب  "La causeؤو ما يٗغ ٝلضي ال٣ٟه ألاهجلىؤمغي٩ي بمٟهىم " ٨ٞ ،"Considerationالَما
ل
ياصر وْيٟت جإَحر ؤلاعاصة الخغة للمخٗا٢ضيً لخٓت بوكاء الخهغ ٝال٣اهىويٟٞ ،ي ال٣اهىنل الٟغوس ي وال٣ىاهحن الؿاعيت في
ً
ّ
اؾدىاصا ٖلى ؾبب خ٣ي٣ي ومكغوٕ Cause réelle et
ل
بال بطا التزم ألاَغاٝ
ههجه ال يٗض الٗ٣ض صخيدا ومىخجا ألزاعٍ ل
ّ
بال بطا اؾدىض ٖلى قغٍ
،liciteو٦ظل ٪الخا ٫في ال٣اهىنل ألاهجلىؤمغي٩ي والظر ال يصح ٞيه الىٖض الهاصع مً اإلاخٗا٢ضيً ،ل
 Considerationوالظر يٗغ ٝبإهه اإلا٣ابل الظر يلتزم به ٧ل َغ ٝل٣اء الاؾخٟاصة مً زضمت ؤو الاؾخئثاع بص يء ي٣ضمه الُغٝ
آلازغ .

1

Alain A.LEVASSEUR, Les maux des mots en Droit comparé : l’avant-projet de réforme du droit des obligations en
anglais, RID.Comp., 2008, n°4, p.849 et s.

 2مزتاض عبد المالك ،مقدمة في نظرية الترجمة ،بونت للبحوث والدراساث ،العدد  ،6ديسمبز  ،2006ص.44.

3

Christine CHAPUIS, Le renoncement à la cause et à la considération dans l’avant projet d’acte uniforme OHADA
sur le droit des contrats, Revue de droit uniforme, 2008, pp.254-255.
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ل ً٨ج٨مً زهىنيت مٟهىم  Considerationو٣ٞا للُغح ألاهجلىؤمغي٩ي ،في ٧ىنل َظا اإلاٟهىم ؤصاة يؿخٗملها ال٣اض ي
للخإ٦ض مً اؾديٟاء قغٍ اإلاباصلت واإلاٗاويت في الٗ٣ض  ، Outil de vérification de mutualitéلظا ٞال جىُب ٤ؤخ٩ام ٢اهىنل
ّ
بال ٖلى ٖ٣ىص اإلاٗاويت "  "Contrat onéreuxالتي حكخمل ٖلى ٖمليت الخباص ٫اإلاغبذ
الٗ٣ىص  Law of contractفي َظا الىٓام ل
٨ٖ ، Bargainـ الخهغٞاث الخبرٖيت ٧الهبت والتي ج٨ي ٠بإجها "جىاػ٫ل ًٖ خ ٤اإلال٨يت "يسً٘ ألخ٩ام نْغيت ألامىاLaw of ٫
. property
ب-فُما ًخظ مفهىم " اللىة اللاهشة :" Force majeur
لخٟاصر الىلىج في الازخالٞاث اإلاىحىصة في الدكغيٗاث ألاوعوبيت خى٫ل مٟهىم ال٣ىة ال٣اَغة ،عاخذ الخىٓيماث ألاوعوبيت
بلى جىْي ٠مهُلخاث وحٗغيٟاث جىٞي٣يتٖ ،لى نىعة اجٟا٢يت ٞييىا خى٫ل " ٖ٣ض الى٣ل الضولي للبًاج٘ " والتي ؤوعصث في
ماصتهاٖ 79باعة " ماو٘ مؿخ٣ل ًٖ بعاصة اإلاضيً  " Empêchement indépendant de la volonté du débiteurو٦ظل " ٪اإلاباصت
ألاوعوبيت للٗ٣ىص" بخىْيٟها مهُلح " ٖاعى يسغج ًٖ ؾيُغة اإلاضيً" في ماصتها. 3/108
ب  -فُما ًخظ جفادي جىظُف مطؿلر " الخنفُز العُني :" Exécution en nature
بط هجض في " مباصت  UNIDROITخى٫ل ٖ٣ىص الخجاعة الضوليت " ،جىْي ٠مهُلح " الخىٟيظ ٚحر الى٣ضر"Exécution non--
ً
جٟاصيا للخالٞاث اإلاىحىص في الدكغيٗاث ألاوعوبيت ( ال٣اهىوي الانحلحزرل يؿخٗمل
ل
ٖ -pécuniaireىى مهُلح الخىٟيظ الٗيني،
مهُلح "الخىٟيظ الخام  " Specific Performanceوالخىٞي ٤بحن َظٍ اإلاهُلخاث .
ً
زانُا :وظُفت اللانىو اإلالاسو في عملُت الترحمت اللانىنُتLa fonction du droit comparé dans la traduction :
juridiqueل٣ض ْلذ وْيٟت الترحمت ال٣اهىهيت في الىا ٘٢الٗملرمىدهغة بمهمت الترحمت الخغٞيت ٚحر الض٢ي٣ت ،والتي
جاصر في الٛالب اهدغاٞاث انُالخيت مكىَت للمٗنى ،ويغح٘ َظا ألامغ في الخ٣ي٣ت بلى ججاَل صوعل ال٣اهىنل اإلا٣اعنل في
ؤلاؾهام في ٖمليت الترحمت ال٣اهىهيتٖ ،لى اإلاؿخىيحن الىٓغرل ؤو الٗملي ( )1لظا ٞمً واحب عحا ٫ال٣اهىنل و٥طا اإلاىٓغيً
واإلاسخهحن في ٖلم الترحمت ،في َظا ؤلاَاع الخ٨ٟحر في وْيٟت ال٣اهىنل اإلا٣اعنل والتي جب٣ى في خاحت بلى جدضيض (.)2
( )1ججاهل دوس اللانىو اإلالاسو في الترحمت اللانىنُت:
ؤ -فعلى الطعُذ النظشيْ :لذ الترحمت ال٣اهىهيت خبيؿت بق٩االث هٓغيت مدًت ،مغجبُت بمضي الاٖترا ٝبها ٟ٦غٕ
مؿخ٣ل في ٖلم الترحمتٞ ،ثاعة ٦يٟذ في نى ٠الترحماث الٟىيت  -الخ٣ىيت  Traduction techniqueبلى حاهب الترحمت
الُبيت  Médicaleؤو اإلاٗلىماجيت  ، Informatiqueفي خحن اٖتر ٝآزغون بُابٗها البرا٢ماحي Traduction pragmatique
واإلاخسهو . Spécialisée

1

Ibid.,, p.260.
Stéphane CHATILLON, Droit et ...., précité, p.693.
3
Ibid.
2

4

ينظز في هذا اإلطار :بدايت هذا المقال ابتداء من الصفحت  3وما بعدها.
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واعجبِ َظا التراوح في جهيي ٠وج٨يي ٠الترحمت ال٣اهىهيت ،بدؿائالث حىَغيت َغخها ٖلماء الترحمت في َظا الهضص
ً
ً
ً
مؿخ٣ال بظاجه مىٟغصا؟ بالىٓغ بلى هٟىعل ٢ىاٖضٍ وجمغص ج٣ىياجه ًٖ اإلاباصت اإلاإلىٞت في
ل
ؤَمهاَ :ل حٗخبر الترحمت ال٣اهىهيت ل
ٞغٖا
ٖلم الترحمت؟ وبحابت ًٖ َظٍ الدؿائالث هٟى ال٣ٟيه واإلاىٓغ اإلاخسهو في الترحمت ال٣اهىهيت Jean-Claude GEMAR
ً
زهىنيت الترحمت ال٣اهىهيت مٗبرلا ان الخ٣ىياث اإلاٗخمضة في َظا الٟغٕ جخىا ٤ٞبلى خض ٦بحر م٘ اإلاي٩اهؼماث اإلاٗمى٫ل بها
واإلاخٗاعٖ ٝليها في ٖلم الترحمت .
ؤما ًٖ الضعاؾاث ال٣ٟهيت التي جىاولذ مى ٘٢ال٣اهىنل اإلا٣اعنل مً الترحمت ال٣اهىهيتٞ ،الخٔ ٖضيض ال٣ٟهاء ؤبغػَم
ألاؾخاط  ًٖ Sieglinde POMMERبَماَ ٫ظٍ اإلاؿإلت ؾىاء في الضعاؾاث ال٣اهىهيت ؤو في جل ٪التي ؤحغاَا اللٛىيىن ،م٘ ا٦خٟاء
ؤٚلب البدىر بضعاؾت الخٟاٖالث والخإزحراث بحن اللٛت وال٣اهىنل صوهما حؿليِ الًىء ٖلى الخإزحراث وؤلاؾهاماث اإلاخباصلت بحن
ال٣اهىنل اإلا٣اعنل والترحمت ال٣اهىهيت ٖلى الهٗيضيً الىٓغرل واإلاماعؾاحي .
ب-أما في حانب اإلاماسظت العملُت٣ٞ :ض جغسخ لضي عحا ٫اإلادا٦م والً٣اة ،بإن الضوعل اإلاىىٍ باإلاترحم في ؾيا ١الٗمل
الً٣اجي َى التزامه بالترحمت الخغٞيت ،والتي جب٣ى في هٓغَم الىمىطج ألاصح وألاوز ٤باٖخباعَا جغحمت حٗ٨ـ وجُاب ٤الىو
ألانلي . « La traduction littéraire est une traduction fidèle
وفي طاث الؿيا ١اٖخبرث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿيت ًٖ ٚغٞتها الجؼاثيت  ،ؤن اإلاترحم الظر يخم حٗييىه بم٣خط ى حسخحرة
 Désigné par réquisitionإلحغاء ؤٖما ٫جغحمت ،البض ٖليه الخ٣يض بخ٣ىيت الترحمت الخغٞيت والتي ؤؾمتها بالترحمت البؿيُت
ً
ًٞال ًٖ الخبحر الظر ُيٗحن بمىحب ؤمغ بحغاء زبرة ً٢اثيت  Ordonnance d’expertiseوالظر يجىػل له
ل
،Simple traduction
وؿبيا الخىخي ًٖ الترحمت الخغٞيت .
( )2وظيفت اللانىو اإلالاسو في خاحت إلى جدذًذ:
وفي َظا ؤلاَاع وبالىٓغ بلى الضوعل الٟاٖل الظر يم ً٨ؤن ياصيه الضاعؽ لل٣اهىنل اإلا٣اعنل  Le comparatisteفي ٖمليت
الترحمت ال٣اهىهيت ،خيث ؤبان ٖضيض الباخثحن اإلاسخهحن في الترحمت ال٣اهىهيت ازغ اوٗ٣اص اإلالخ٣ى الضولي في حامٗت Poitiers
خى٫ل " الترحمت ال٣اهىهيت "  ًٖ ،الخدى٫ل الظر حكهضٍ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن "ال٣اهىنل اإلا٣اعنل والترحمت ال٣اهىهيت" ،والتي ٧ان

1

Jean Claude GEMAR, Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances, p.7-8, consultable via :
http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf, 16-09-2016, 21 :20.
2
« bien que beaucoup ait été écrit sur l’interrelation entre la langue et le droit par des linguistes ainsi que des
juristes, pas assez d’attention a été consacrée aux implications, multiples et complexes, entre la traduction
juridique et le droit comparé, ni en théorie ni en pratique », cf : Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de
la traduction du droit, actes du colloque international « la traduction du droit et le droit de la traduction », 15-16
oct. 2005, univ.Poitier, p.7.
3
Ibid.
4
Cass. crim., 19 juin 1984, n° 84-91.908, Bull. crim. n° 231, « Dans l’arrêt du 19 juin 1984, la Cour a considéré que la
traductrice n’avait « été chargée que de faire connaître au juge d’instruction le sens littéral d’un procès verbal de
recherches négatives établi en allemand par un policier de Zurich ».
5
MONJEAN-DECAUDIN, ibid.
6
Allain LEVASSEUR, « Terminologie et droit comparé dans le domaine des contrats, actes du colloque
international intitulé « La traduction du droit et le droit de la traduction », 15-16 oct. 2005, université Poitier.
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ُيىٓغ لها في و٢ذ ؾاب ٤مً ػاويت ؤن الترحمت ٦إصاة هي التي جسضم الضعاؾت اإلا٣اعهت ،ؤما آلان ٞإنبذ ُيىٓغ بلى وْيٟت ال٣اهىنل
اإلا٣اعنل ٦ساصم ٫لترحمت ال٣اهىهيت .
مً َضا اإلاىُل ٤قضصث ألاؾخاطة ٖ Sieglind POMMERلى يغوعة بػالت الخىاحؼ اإلاىحىصة في الىا ٘٢الٗملي بحن اللٛىيحن
واإلاترحمحن وعحا ٫ال٣اهىن ،و الؿعي إل٢امت هٓام للترحمت ال٣اهىهيت جخًاٞغ ٞيه حهىص اإلاسخهحن في ال٣اهىنل اإلا٣اعنل بلى
حاهب ٖلماء الترج مت ،باٖخباعَما ميضاهحن ي٨مالن بًٗهما البٌٗ ٦ ،ما ا٢ترح ألاؾخاط  Raymond LEGEAISنيٛت الٗمل
اإلاكتر ٥بحن اإلاترحم واإلاسخو في ال٣اهىنل اإلا٣اعن ،زانت في ْل الض٢ت الانُالخيت التي جخُلبها الترحمت ال٣اهىهيت ،خيث
ً
بدثا ًٖ ميكئه في الىٓام ال٣اهىوي ألانلي،
اٖخبر ؤهه يب٣ى مً الهٗب ٖلى اإلاترحم اللٛىرل ؤن ي٣ىم بدذب٘ اإلاٟهىم ال٣اهىوي ل
ّ
بال بمؿاٖضة عحل ال٣اهىنل اإلا٣اعن ،و ؤ٦ض ٖلى ؤن الضوعل اإلاإمى٫ل مً ال٣اهىنل اإلا٣اعنلَ :ى مؿاٖضة الترحمت.
ولً يخإحى طل ٪ل
« …Le comparatiste peut trouver d’où vient telle notion, ce que la traduction peut difficilement faire. (…) la belle mission
pour le droit comparé : l’aide à la traduction » .
الخاجمت:
بال ق ٪جبحن مً الخىييداث الؿاب٣ت ،ؤن ٖلم ال٣اهىنل وبالغٚم مً اهخماثه بلى الٗلىم ؤلاوؿاهيت والٗلىم الخ٣غيبيت ال
ّ
بال ؤن َظا الىن ٠ال يخٗاعى م٘ الُاب٘ الٟني واإلاخسهو للٛت ال٣اهىهيت ،لظا حٗخبر الترحمت ال٣اهىهيت
الٗلىم الض٢ي٣ت ،ل
مً ؤنٗب الترحماث م٣اعهت بباقي الترحماث في خ٣ل الٗلىم الاحخماٖيت ،إلاا جخُلبه مً ص٢ت وؤماهت في بيها ٫اإلاٟهىم الض٢ي٤
مً هٓام ٢اهىوي بلى آزغ.
وؤمام َظٍ الخجاطباث والخهىنياث التي جخمحز بها لٛت ال٣اهىنٞ ،اهه لً يؿ٘ الباخث ؾىيل الاهًمام بلى اإلا٣ترخاث
التي زغج بها ألاؾخاط اإلاىٓغ  Jean Claude GEMARDفي بدثه اإلامحز جدذ ٖىىان " عَاهاث الترحمت ال٣اهىهيت :مباصت وٞىاع١ل
"  ،خيث ّؤلح َظا ألاؾخاط ٖلى يغوعة ُّ
ج٣يض اإلاترحم ال٣اهىوي بٗكغ جىنياث لخٓت جغحمخه للىو ال٣اهىوي ٞييبػي ٖليه ؤن:
ً
مخسهها في ال٣اهى لن.
ل
 -1ي٩ىنل
ً
مترحما ويداٖ ٔٞلى اللٛت.
ل
-2يب٣ى
 -3يؿخىٖب اإلاباصت الٗامت في ال٣اهى لن.
 -4يمخل ٪لٛت ال٣اهى لن وص٢اث ٤مٗاهيها.
ُ -5ي ٍّّخ ً٣لٛخه ولٛت الىنى ل.٫
1

MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de la traduction du droit, actes du colloque international « la
traduction du droit et le droit de la traduction », 15-16 oct. 2005, Poitier, p.6.
2
Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, op.cit., p.9.
3
Ibid.
4
Jean Claude GEMAR, Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances, p.20, article consultable via :
http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf, 16-09-2016, 21 :20.
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.ان٩ضع ؤلام٢ خهٛاهىوي ألاحىبي ول٣هم الىٓام الٟي-6
ّ
.ٍل ػوايا٧ ًاهىوي م٣هٓام ال٫ ُي ِلم با-7
ً
ً
.ٍؿحرٟظا ج٦اجب و٩انض ال٣ٓا ٖلى مٞومدا
ل
ان٩ضع ؤلام٢ ؤميىا
ىنل ل٩ي-8
.خهٛغيت ل٣يدترم ٖب-9
ّ
.ت٢ضعجه ٖلى الض٢ ال يؿدؿلم للؿهىلت وٖليه ؤن يثبذ-10

:كابمت اإلاشاحع اإلاعخمذة
:باللغت العشبُت
غة٦ مظ، الترحمت العشبُت لإلعالو العاإلاي لخلىق ؤلانعاو: الخيافؤ في الترحمت اللانى نُت، مدمض َكام٠بً قغيل. الجؼاثغ، حامٗت وَغان،ماحؿخحر في الترحمت
اثٛغة ماحؿخحر حٗليميت الل٦مظ

، إشيالُت جشحمت مطؿلخاث كانىو الجنعُت الجضابشي،ػَغة ٖبض الباقيل. الجؼاثغ، حامٗت جلمؿان،2015 ،واإلاهُلخاجيت

.44. م،2006  صيؿمبر،6  الٗضص، بىهت للبدىر والضعاؾاث، مكذمت في نظشٍت الترحمت،٪مغجاى ٖبض اإلاال:باللغت ألاحنبُت
-Adriana SFERLE, La problématique de la traduction juridique : quelques aspects sur la traduction
des termes en Roumanie, actes du colloque international sur la « sémiotique, la didactique et la
communication », 02 mai 2005.
Alain A.LEVASSEUR, Les maux des mots en Droit comparé : l’avant-projet de réforme du droit des obligations en
anglais, Revue Internationale de Droit comparé, 2008, n°4, p.849 et s.
-Allain LEVASSEUR, « Terminologie et droit comparé dans le domaine des contrats, actes du colloque international
intitulé « droit de la traduction et traduction du droit », 15-16 oct. 2005, université Poitiers.
-Basil MARKESINIS, La notion de Consideration dans la common Law :vieux problèmes, nouveaux théories, Revue
Internationale de Droit comparé., 1983, p.735 et suivant.
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) (نظشة مسخُت:التهذًذاث البُئُت على ألامن ؤلانعاني
 أظخار ميلف بالذسوط بيلُت الخلىق حامعت ظؿُف الجضابش،لؿالي مشاد

اإلالخظ
 التي١ ألامً ؤلاوؿاوي مبنرٖلى جدغعل ؤلاوؿان مً التهضيضاث الكضيضة واإلاىدكغة واإلامخضة ػمىيا وواؾٗت الىُا٤ُبن مى
 لظا.ٍاٞل بلى خياة الغ٫بت هدى الىنىٚ والخاحت والغٝؼ بطن ٖلى الخدغعل مً الخى٨حرجٞ ،جخٗغى لها خياجه وخغيخه
خىا٢ ولٗل ؤَم َظٍ التهضيضاث في و،٘٢هىم وججؿيضٍ ٖمليا ٖلى ؤعى الىاٟل هدى بعؾاء َظا اإلا٫التهضيضاث حٗض الخدضر ألاوٞ
.غة ألامً ؤلاوؿاوي هي اإلاخإجيت مً الجاهب البيئي٨ٞ ىى٣الغاًَ التي ج
 والص يء اإلاالخٓداليا َى اػصياص وجحرة.البيئت جديِ باإلوؿان وجازغ مباقغة في هىٖيت خياجه ؾىاء باإليجاب ؤو بالؿلبٞ
بحر ٖلى خياة٦ ل٩ياث ؾلبيت ازغث بك٦ زم اهخاحها للخغ،ان٩التهضيضاث البيئيت وؾغٖت وؾٗت اهدكاعَا ٖبر الؼمان واإلا
غيب في ألامغ ؤن ؤلاوؿان َى اإلادؿببٛ وال.بليا٣حن إلاٗيكت مالثمت له خاليا وختى مؿخ٨غم الخمٞ ً وخضث م،ؤلاوؿاهىؤمىه
حر اإلاىاديٛ مما ؤهخج لىا ْاَغة الخ،بيئت٫ حٗامل م٘ ٖىانغ ا٫ياجه الخاَئت مً زال٦الغثيس ي في َظا اإلاىيىٕ هٓغا لؿلى
.والخلىر الخانل ٖلى حمي٘ اإلاؿخىياث

Abstract
The logic of Human security is based by human freedom from sever ethreats and scattered,
and the extended time frame and wide-ranging that exposed his life and his freedom, so freedom
from fear and want and desire to access a life of dignity. So threatsis the first challenge to wards
establishing this concept embodied in practice on the ground, and perhaps the most important of
this threat snow, which undermines the idea of human security, is derived from the
environmentalside.
The environment surrounding the man and directly affect the quality of life either positively
or negatively. The notice ablething nowis to increase the pace of environmental threats and the
speed and capacity of itsdeployment on a large scale, then the output of the negative dynamics
influenced considerably on human life and limited opportunities for empower mentappropriate
live to himnow and even the future. The strange thing is that the man is the main culprit in
thismatter due to the wrong behaviors through a deal with the elements of the environment,
which heproduced for us the phenomenon of climate change and pollution happening at all levels
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ملذمت:
بن ألامً ؤلاوؿاوي َى اإلاىُ ٤اإلاىحه ل٨يٟيت الخٗامل الكامل م٘ ٧ل تهضيض مغجبِ بالخ ٤في الخياة وحىصة الخياة  ،و٢ض
 1994ؾبٗت ؤبٗاص وهي :ألامً الؿياس ي والا٢خهاصر والجماعي والهخي
خضص له بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي في ج٣غيغٍ لؿىت
والٛظاجي والصخص ي والبيئي .ومىاحهت ٧ل التهضيضاث التي جمـ بهظٍ ألابٗاص ي٩ىنل بالخش َيِ الاؾتراجيجي الظر يً٘ زُِ
اؾدبا٢يت وو٢اثيت جدض مً خضة َظٍ ألازُاع خحن و٢ىٖها ؤو الؿعي لخجىبها ؤو٦يٟيت الخٗامل مٗها بيجابياٞ ،اإلوؿان في
ألازحر َى الٛايت مً ٧ل طل.٪ولٗل ؤَم تهضيض يمـ ألامً ؤلاوؿاوي زانت في الٗ٣ىص ألازحرة َى التهضيض البيئي ،خيث ؤنبذ
يُغح ب٣ىة إلاا يكهضٍ الٗالم مً حٛحراث مىازيت والخلىر ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخىيل ؤهخجذ الٗضيض مً ألازُاع.
وجخمحز َظٍ التهضيضاث البيئيت بسهاثو ٖضة منها:
ظعت الاندشاسٞ :األمغ يخٗل ٤ب٩ى٦ب ألاعى بإ٦مله ،وبالخالي ٞةن ؤر بوؿان ٖلى وحه ألاعى ؾىاء ٧ان ييخمي للٗالم
اإلاخ٣ضم ؤو الىامي مٗني بهظا التهضيضٞ .مك٩لت ز٣ب ألاوػو لن ال ي٩ى لن جإزحرٍ ٖلى مىُ٣ت مدضصة بظاتها بل جمخض ؤزُاعٍ بلى ٧اٞت
عبىٕ ال٨غة ألاعييت.
شذةالتهذًذاثٞ :هيخيخج ؤيغاع ج٩ىنل طاث جإزحر ٦بحر في مٗٓماألخيان إلاا لها مً ٢ىة وؾغٖت اهدكاع ،وهخاثج ٧اعزيت ال
يؿخُي٘ ؤلاوؿان ٖلى مجابهتها ٞيما بٗضٞ .داصزت مٟاٖل حكغهىبيل ؾىت 86ق٩ل تهضيض ٦بحر حضا هٓغا الهدكاع ؤلاقٗاٖاث
الىىويت ٖلى هُا ١م٩اوي ٦بحر حضا زم هُا ١ػماوي امخض لٛايت اللخٓت.
شمىلُت التهذًذاثٞ:هي جازغ ٖلى ؤلاوؿان الؿياؾيت والا٢خهاصيت والصخيت والٛظاثيت،وهجضَا جىٗ٨ـ ٖلى ألامً
ؤلاوؿاوي ب٩اٞت ؤبٗاصٍٞ ،مثال ْاَغة الخصخغ ج٣لو مً مؿاخاث الغعي وبخالي الخىا٢و في ؤٖضاص اإلاىاش ي مما حهضص ألامً
الٛظاجي.
لظا خاليا ال بض مىةعاصة ٖاإلايت نغيدت لخىخيض الجهىص مً ؤحل الخض مً التهضيضاث البيئيت التي ؤنبدذ بد ٤تهضص
الىحىص ؤلاوؿاوي ٖلى ألاعى ؤ٦ثر مً ؤر ش يء آزغ ،و٧لما جباَإ ؤلاوؿان في الخهضر لها ٧ل ما نٗب ٖليه ؤ٦ثر الخد٨م في
ألامغ ٞيما بٗض.
والتهضيضاث البيئيت هىٖان :التهضيضاث البيئيت التي مهضعَا َبيعي مخمثل في ال٩ىاعر الُبيٗيت ومىحىصة مىظ وكإث
ألاعى ،وجضزل يمً الخالت الُبيٗيت واإلاىازيت لؤلعى.وَىا ٥التهضيضاث ٖلى البيئت و٢ض ْهغث خضيثا م٘ بضايت الثىعة
الهىاٖيت في ؤوعوبا وجؼايض وجحرة ألاوكُت الا٢خهاصيت ،التي ع٦ؼث ٖلى ٖمليت ؤلاهخاج والاؾتهال ٥صونل مغاٖاة للبٗض البيئي
مما ؤصي بلى خضور الخٛيحر اإلاىادي الخانل ،وما اهجغ ٖىه مً ٧ىاعر وؤزُاع بيئيت حضيضة مثل الاخخباؽ الخغاعرل وز٣ب
ألاوػونل.

-1حماضرات د حمند برقوق.قسم املاجستري سطيف.2012 .
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لظا ٞالضعاؾت حٗالج بق٩اليت جضوعل خى٫ل:ما هىمعخىي التهذًذاث البُئُت ومذي جأزحرها على ألامن ؤلانعاني؟ وجىضعج
جدتها بق٩الياث ٞغٖيت منها:
* ما هي الخغ٧اث الؿلبيت وألازُاع التي جيخجها َظٍ التهضيضاث؟.
* مضي مؿاَمت ؤلاوؿان في نى٘ َظا التهضيض؟
* ما هي جضاٖياث وهخاثج َظٍ التهضيضاث؟
وإلاٗالجت َظٍ ؤلاق٩اليت ومداولت ؤلاحابت ٖلى َظٍ الدؿائالث هدب٘ الخُت الخاليت:
ملذمت
اإلابدث ألاوٌ :التهضيضاث ٖلى اإلاؿخىيل الجىرل
ر
اإلاُلب ألاو ل :٫الاخخباؽ الخغاع ل
اإلاُلب الثاوي :ز٣ب ألاوػو لن
اإلاُلب الثالث :ألامُاع الِوٞاهيت
اإلابدث الثاني :التهضيضاث ٖلى اإلاؿخىيل اإلااجي
اإلاُلب ألاو٫ل :الخلىر اإلااجي
اإلاُلب الثاوي :اؾخجزا ٝاإلاسؼون اإلااجي
اإلاُلب الثالث :اؾخجزا ٝالثروة الؿم٨يت
اإلابدث الثالث :التهضيضاث ٖلى اإلاؿخىيل ألاعض ي
اإلاُلب ألاو٫ل :الخلىر والىٟاياث
اإلاُلب الثاوي :الذصخغ
اإلاُلب الثالث :اؾخجزا ٝاليؿيج الٛابي
خاجمت
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اإلابدث ألاوٌ :التهذًذاث على اإلاعخىي الجىي:
الٛال ٝالجىرل لؤلعى ٖباعة ًٖ َب٣اث ٚاػيت جديِ بال٨غة ألاعييت جخ٩ىنل مً مؼيج مً الٛاػاث،وؤَما
ٚاػالىيتروححن ،%78وٚاػ ألا٦سجحن ،%21وباقي الٛاػاث  . %1ول٩ل مً َظٍ الٜاػاث ؤَميت وصوعل في خياة ال٩اثىاث ٖلى
ؾُذ ؤعى ،وؤر زلل في َظٍ الٛاػاث ؤو ػياصة وؿبت ٚاػاث ٖلى ؤزغيل في الجى ؤ٦ثر مً اإلاؿخىيل الٗاصر ياصر بلى خضور
تهضيضاث حىيت ،لٗل ؤبغػَا في الى٢ذ الغاًَ ْاَغة الاخخباؽ الخغاعرل » «Global warmingالتي ٧ان ؾببها الغثيس ي الؼياصة
ٝروؿبت الٛاػاث الضٞيئت في الجى ،وز٣ب ألاوػونل الظر َىفي ألانل ْاَغة َبيٗيت جدضر لؤلعى ل ً٨جدى٫ل بلى تهضيض بيئي
هديجت الحؿاٖه ًٖ الُ٣غ اإلاٗخاص.وألامُاع الُىٞاهيت التي ؤنبدذ ؾمت باعػة في الى٢ذ الغاًَ الحؿإ اهدكاعَا وؤزاعَا
اإلاضمغة.
اإلاؿلب ألاوٌ :ظاهشة الاخخباط الخشاسي""Global warming
َى الؼياصة الخضعيجيت في صعحت خغاعة الُب٣ت الؿٟلى للٛال ٝالجىرل هديجت الهبٗار الٛاػاث الضٞيئت  .وهي ْاَغة
َبيٗيت جدضر لؤلعى لثباث مٗض ٫صعحت خغاعتها في خضوص ،°15ؤر ب٣ضع ما ج٨دؿب ألاعى ؤقٗت الكمـ جدبـ حؼء منها
ر وَ٨ظا في ٖمليت صوعيت .ل ً٨هديجت لؼياصة وؿبت
لدسخحن ألاعى ويىٗ٨ـ ا٫حؼء اإلاخب٣ي مً ألاقٗت زاعج الٛال ٝالجى ل
الٛاػاث الضٞيىت في الجى ،وؤَمها ٚاػ اإلايثان ch4وزاوي ؤ٦ؿيض ال٨غبىنل Co2وؤخاصر ؤ٦ؿيض
ال٨غبىنلCoو٧لىعٞلىع٦غبىنلCFcوؤ٦ؿيض الىيتروححن، Noهديجت لؼياصة ألاوكُت الهىاٖيت بك٩ل ٦بحر حضا والخلىر الىاجج
ٖنها ؾاَمذ َظٍ الٛاػاث في خبـ ٦ميت ؤ٦بر مً ؤقٗت الكمـ اإلاٗخاصة ،مما ؤصي بلى اعجٟإ وؿبي في صعحت خغاعة ألاعى،
ومً بحن ؤَم ؤؾباب َظٍ الٓاَغة:
 َبيٗيت٧ :الخغاث ٤والبرا٦حن التي جُلٚ ٤اػ.Co نىاٖيت :منها اخترا ١الى٢ىص ألاخٟىعر بهٟت زانت وألاصزىت التي جُل٣ها اإلاهاو٘ وٚحرَا. مسلٟاث ؤحهؼة الخبريض خيث ؤن اإلاىاص التي جضزل في جغ٦يب ٌ ألاحهؼة جُلٚ ٤اػاث مازغ جإزحر مباقغ في الٛال ٝالجىرل . بػالت الُٛاء الىباحي بك٩ل واؾ٘ زانت في اإلاىاَ ٤الاؾخىاثيت وبخالي الؼياصة في وؿبت ؤ٦ؿيض ال٨غبىنل و٢لت ألا٦سجحن. الىٟاياث بىىٖيها اإلاجزليت والهىاٖيت والتي جدؿبب في اهبٗار الٗضيض مً الٛاػاث ٖلى عؤؾها ٚاػ اإلايثان.وبطا حئىا لؤلزُاع التي جيخجها َظٍ الٓاَغة هجض لها جإزحر مباقغ ٖلى ألامىاإلوؿاوي لٗل ؤَمها:

-1كامليا يوسف حممد.البيئة والطاقة وغازات االحتباس احلراري.الطبعة الثانية .دار اجلامعيني.اإلسكندرية.2004.ص.23
 -2موسوعة ويكبيدياwww.wekipidia.org.
-3كامليا يوسف حممد .املرجعالسابق .ص.59
- 4محيد جمول النعيمي .اجلهود العربية والدولية ملوجهة ظاىرة االحتباس احلراري .مقالةwww.geography.com .
94

مشهض حُل البدث العلمي  -مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت – العذد  9دٌعمبر 2016

اعجٟإ مٗض ٫صعحت خغاعة ألاعى الظر ؤصي بلى ٖضة هخاثج ٧اعزيت منها طوبان حليض ال٣اعة الُ٣بيتٞ ،هى يٗخبر مهضع
عثيس ي للماء الٗظب لل٨غة ألاعييت ،وبضوعٍ ؤصي بلى اعجٟإ ميؿىب مياٍ اإلاديُاث والبداع ،مما ٢ض يىجغ ٖىه ٚمغ ؤحؼاء مً
اليابؿت والجؼعل الهٛحرة٦.ما ؤن اعجٟإ مٗض ٫صعحت خغاعة ألاعى ياصر بلى خضور الجٟا ٝو٢لت الدؿا ِ٢وَظا يم٪ن
مالخٓخه للٗيان ب٩ل ويىح ِ٣ٞ،ؤنبدذ الؿماء شخيدت في مٗٓم مىاَ ٤الٗالم ج٣غيبا م٣اعهت بى٢ذ مط ى مماؤزغ
مباقغة ٖلى مهضع الغػ ١ألاو ل ٫لئلوؿان وَى الؼعاٖت ،وزحر صليل ٖلى طل ٪الجٟا ٝالظر ؤناب ال٣غ لن ؤلاٞغي٣ي ؾىت
 ،2011والظر لم حكهضٍ اإلاىُ٣ت مىظ ؾخحن ؾىت ،وَضص خياة ؤ٦ثر مً 12مليى لن بوؿان خيث ؤوصي بدياة آلاال ٝمً
ألاشخام منهم ؤ٦ثر مً 30ؤلَٟ ٠ل .
ر له ٖال٢ت بؼياصة خضة ال٩ىاعر الُبيٗيت ،والتي لم حكهض لها مثيل
٦ما ؤن حٛحر اإلاىار هديجت لٓاَغة الاخخباؽ الخغاع ل
ال٨غة ألاعييت في الؿابٞ .٤األٖانحر ؤنبدذ زُغ صاثم زانت ٖلى ؾ٩ان اإلاىاَ ٤الؿاخليت اإلاجاوعة للمديُاث والبداع،
 2011وؤصي بلى
مثل ألاٖانحر التي جًغب ؾىاخل الىالياث اإلاخدضةوحىىب قغ١ل اؾيا ،وآزغَا الظر يغب جايلىضفي ؾىت
زؿاثغ ماصيت وبكغيت حؿيمت.
وبالخالي ٞخٛحر اإلاىادي يازغ ٖلى ؤعب٘ ٖىانغ ؤؾاؾيت مً ٖىانغ ألامً الٛظاجي ،وهي الىٝعة هديجت لخُغ ج٣لو ألاعاض ي
الؼعاٖيت،زم الىٟاط الظر ياصر بلى اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثيت زم الاؾخسضام الؿيئ للمىاعص الُبيٗيت وؤزحرا الاؾخ٣غاع ،
 100مليىنل شخو بيافي هدى الؿ٣ىٍ
وحكحر الخىٗ٢اث بلى ؤهه بضونل اجساط جضابحر ٖاحلت يم ً٨ؤن يض ٘ٞالخٛحر اإلاىادي ب
في صاثغة ال٣ٟغ بدلى٫ل ٖام.2030
و٢ض خاو٫ل اإلاجخم٘ الضولي الخىىيه بلى ؤَميت َظٍ الٓاَغة بضايت مً الدؿٗييياث،خحن جىحذ ٢مت ألاعى اإلاىٗ٣ضة في عيى
"صيجاهحرو" باجٟا٢يت ؤلاَاع خى٫ل الخٛحر اإلاىادي،خيث ؤلؼمذ الضو٫ل ألاَغا ٝبض ٘ٞبمؿخد٣اث ماليت ؾىىيا بم٣ضاع وؿبت
اهبٗازاث الٜاػاث الضٞيئت ،وجدضيض ؾَ ٠٣ظٍ الاهبٗار بلى مؿخىيل مٗحن جلتزم به ألاَغا ٝوزانت الضو٫ل الهىاٖيت
ال٨بريل٦ .ما ؤوكإث ألامم اإلاخدضة الٗضيض مً البرامج واللجان التي حٗنى بهظا اإلاجا ٫منها اللجنت الذولُت للخغحراث اإلاناخُت
ٖ 3000الم في مجاال إلاىار وماؾخي اإلاديُاث وزبراء الا٢خهاص وٚحر طل .٪وهي حٗخبر الجهت الٗلميت الىاٞظة في
وجخإل ٠مً
 2007مىانٟت م٘ آ ٫حىعل بؿبب
مجا ٫صعاؾت الاخخباؽ الخغاعرل وجإزحراجه،خيث خهلذ ٖلى حاثؼة هىبل للؿالم لٗام
مجهىصاتها  .و٢ض ٧ان لجهىص مسخل ٠الٟىاٖل الضوليت ألازغ الباعػل في ز ٌٟوؿبت الاهبٗازاثٞ ،برهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي
 24.5مليىنل ًَ متررل مً الٛاػاث .
ؤؾهمذ وكاَاجه في مجا ٫الٟ٨اءة في اؾخسضام الُا٢ت بخٟاصر اهبٗار

-1موسوعة ويكبيديا .املرجع السابق.
-2املركز اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي .تقرير بعنوان "حتديات التنمية يف الدول العربية".2011.
www.arabstates.undp.org
 3البنك الدويل .التقرير السنوي .2016 .صwww.worldbank.org/en/about/annual-report .17
 -4موسوعة ويكبيديا .املرجع السابق.
-5برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .التقرير السنوي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيwww.unpd.org.2011.
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اإلاؿلب الثاني :زلب ألاوصوو «"ozonehole
ؾبلت ألاوصوو وحعمى ؤيًا بـ»  « Stratosphéreهي َب٣ت وؾُى يمً الُب٣اث ألاعب٘ اإلا٩ىهت للٛال ٝالجىرل  ،وجبٗض ًٖ
ؾُذ ألاعى ب٧ 20لمىؾميذ بهظا ؤلاؾم وؿبت ل٩ىجها جدخىرل ٖلى %90مً ٚاػ ألاوػون ،الظر يدك ٫٪مً زالر حؼثياث
أل٦سجحن  .O3وصوعل َب٣ت ألاوػونل َى خمايت ال٩اثىاث الخيت مً ألاقٗت الًاعة ٞى١ل البىٟسجيت طاث اإلاىحاث
الُىيلت) ،(UVbوطل ٪بٗضم ؾماح لها بمغوعَا ٖبر الٛال ٝالجىرل.
وز٣ب ألاوػونل ليـ ز٣ب ؤو ٞخدت بمٗنى ال٩لمت ولَ ً٨ى الخ٣لو في ؾمٚ ٪اػ ألاوػونل ٖلى مضاع ٞى١ل
ال٣اعةالُ٣بيتالجىىبيت ،وهي ْاَغة جدضر ؾىىيا،ل ً٨احؿإ ُ٢غ الث٣ب ًٖ مؿخىاٍ الٗاصر هديجت اهبٗار ٚاػاث ٖضيضة
ٖلى عؤؾها ٚاػ"٧لىعوٞلىعو٦غبىنل" " ِ " cfcيازغ ٖلى حك٨يلت ألاوػونل .والضوعل الباعػل الظر جلٗبه َب٣ت ألاوػونل َى خمايت
الٛال ٝالجىرل لؤلعى مً ألاقٗت الًاعة زانت ألاقٗت ٞى١ل البىٟسجيت وٖضم الؿماح لها بالٗبىعل .و٢ض ا٦دك ٠ؾىت
 1970وبل ٜؤ٢ص ى مضي له ؾىت،2004وؤْهغث نى لع ال٣مغ الانُىاعي لى٧الت الًٟاء ألامغي٨يت  NASAمضي جُى لع
َظاالاحؿإ زالَ ٫ظٍ الٟترة،مما ق٩ل تهضيض خ٣ي٣ي لؤلمً الهخي لئلوؿان.
وألاؾباب التي ؤصث بلى اثؾإ مضي ز٣ب ألاوػونل ٖضيض هظ٦غ منها:
 اهبٗار ٚاػاث  HFe ،Hcfc ،cfcوالتي جُغخها زانت ؤحهؼة الخبريض. ألاوكُت الهىاٖيت وما جسلٟه مً اهبٗار إلاجمىٖت مً الٛاػاث التي بضوعَا جازغ ٖلى َب٣ت ألاوػو لن. الخجاعب وألاوكُت الىىويت طاث الُاب٘ الٗؿ٨غر،واؾخٗما ٫ألاؾلخت الٟخا٦ت زال ٫الخغوب التي جُلٚ ٤اػ ؤ٦ؿيضالىتروححن
وْاَغة ز٣ب ألاوػونل لها اوٗ٩اؾاث وؤزُاع ؾلبيت مباقغة ٖلى صخت إلوؿان وباقي ال٩اثىاث الخيت لٗل ؤَمها ػياصة
وؿبت ؤلانابت بؿغَان الجلض والتهاباث حلضيت هديجت الخٗغى اإلاباقغ ألقٗت الكمـ إلاضة َىيلت ،لظل ٪خاليا يىوح
الخبراء زال ٫مىؾم الانُيا ٝبٗضم اإلابالٛت في اإلا٩ىر َىيال جدذ يىء الكمـ صو لن اجساط بحغاءاث و٢اثيت جدمي حلض
ؤلاوؿان٦ .ما ؤن الٓاَغة لها ٖال٢ت مباقغة باإليغاع بالٗيىحن لظل ٪يىصح الخبراء بٗضم اعجضاء الىٓاعاث الكمؿيت ٚحر
الصخيت ؤزىاء النهاع .بياٞت بلى زُغ بيٗا ٝالجهاػ اإلاىاعي للجؿم.
وهٓغا لخُىعة َظٍ الٓاَغة ٖلى صخت ؤلاوؿان٣ٞ ،ض ؾعى اإلاجخم٘ الضولي للخض منها مً زال ٫الاجٟا٢ياث الضوليت التي
٣ٞ ،1987ض حٗهضث مً زالله 191صولت بالخض مً
1985خيث اهبثٖ ٤ىه بغوج٩ى ل ٫مىهتريا ٫ؾىت
جىحخب ماجمغ مىهتريا ٫ؾىت
ٞ2004اؾخجزاَ ٝب٣ت ألاوػونل ؤزظ في
اهبٗار َظٍ الٛاػاث وٖلى عؤؾها  ،cfcالظر جم خًغ اؾخٗماله ٞيما بٗض .ومىظ ؾىت

 -1كامليا يوسف حممد .املرجعالسابق.ص.27
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الخباَا وجىا٢و جضعيجيا ،خيث اؾخمغ لٛايت اليىم ٦ما بييخه نىعل و٧الت الًٟاء ألامغي٨يت ،NASAوَظا بهجاػ يدؿب بد٤
لهالح اإلاجخم٘ الضولي ويُٗي ٗٞاليت ؤ٦بر لل٣اهىنل الضولي للبيثت .
اإلاؿلب الثالث :ألامؿاس الؿىفانُت"Torrentialrain".
اإلا٣هىص باألمُاع الُىٞاهيت هي َُى٫ل ألامُاع ب٨مياث مٗخبر وٚحر َبيٗيت مما جاصر بلى ػياصة ميؿىب اإلاياٍ ًٖ مٗضله
في البداع وألاجهاع بديث يسغج بلى اليابؿت.واإلا٣هىص َىا ليـ الٟيًاهاث الٗاصيت التي هي ْاَغة َبيٖيت جدضر لؤلعى مىظ
ال٣ضم .ول ً٨وٗني َىا الخ٣لباث الجىيت اإلاٟاحئت التي ج٩ىنل مصخىبت بهُى٫ل ؤمُاع ب٨مياث ٚحر مؿبى٢ت وبك٩ل ؤنبذ
يخ٨غعل ٖبر ٖضة مىاَ ٤في الٗالم ٖلى زال ٝما ٧ان في الؿاب .٤والتي جاصر بلى زؿاثغ مضمغة بك٩ل الٞذ ،و٧ل َظا َبٗا
يغحٗه اإلاسخهىنل بلى الخٛحر في اإلاىار الظر يدضر لؤلعى ،وَظا يالخٔ بك٩ل ٦بحر في الؿىىاث ألازحرة ،خيث يٗىص الؿبب
في قضة َظٍ ال٩ىاعر الُبيٗيت و٢ىتها بلى ٖضة ٖىامل منها الخٛحر اإلاٟاجئ في الً ِٛالجىرل بحن ي ِٛمغج ٟ٘ومىس ٌٟوله
ٖال٢ت بٓاَغة الاخخباؽ الخغاعرلٞ.ىجض ؾ٣ىٍ ألامُاع ب٨مياث ٦بحرة حضا ال جتر ٥اإلاجا ٫لئلوؿان مً ؤحل ؤزظ
اخخياَاتهً مماياصر في ٦ثحر مً ألاخيان بلى اعجٟإ حجم ألايغاع البكغيت .و٢ض جدضر َظٍ الٟيًاهاث الخاَٟت بٗض ٞتراث
مً الجٟاٞ ،ٝدؿ ِ٣ؤمُاع ٚؼيغة ٖلى ؤعى حاٞت ونلبت ال يم ً٨للماء ؤن يستر٢ها.
٦ما ؤن لؤلٖانحر الكضيضة منها ؤٖانحر "الخىعهيدى" وألاٖانحر اإلاضاعيت صو لع عثيس ي في خضور الٟيًاهاث ،خيث ج٩ى لن
ر
الغياح الكضيضة مصخىبت بإمُاع ٚؼيغة.ولئلوؿان يض في خضور الٟيًاهاث وػياصة حجم ؤيغاعَا مً زال ٫اوؿضاص مجاع ل
اإلاياٍ في اإلاضن ،ؤو ٖضم بىاء الؿضوص بُغي٣ت آمىت يدى ل ٫صو لن اجهياعَا ،ؤو بىاء مجمٗاث ؾ٨ىيت ٖلى يٟا ٝؤجهاع ٧اهذ ٢ض
حٟذ.
والٟيًاهاث حك٩ل تهضيض خ٣ي٣ي ؤهخج الٗضيضة مً الخغ٦ياث الؿلبيت ٖلى عؤؾها ٣ٞضان ألاعواح بك٩ل مٗخبر،
 2011زلٟذ ؤ٦ثر مً٢ 230خيل وؤ٦ثر مً 5ماليحن مى٩ىب٦.ما ؤن الٟيًاهاث
ٞالٟيًاهاث التي يغبذ با٦ؿخان في ني٠
 2010زلٟذ زالزت آال٢ ٝخيل وؤ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ؤل ٠مى٩ىب .بياٞت بلى ٞيًاهاث اإلاضمغة
التي احخاخذ الهحن ؾًة
 2011صاثما خيث زلٟذ ؤ٦ثر مً٢ 800خيل .وحكحر ؤلاخهاثياث ؤيًا ؤن الٗىان٠
التي وٗ٢ذ بمضيىت عيىصيجاهحرو ؾىت
. 2008
 1970و
والٟيًاهاث والؼالػ٫ل ومىحاث الجٟا ٝحؿببذ في مهغٕ ؤ٦ثر مً 3.3مليىنل شخو بحن ٖامي
1970
٦ما ؤن للٟيًاهاث زؿاثغ ماصيت مٗخبرة ،ؾىاء بال٩لٟت اإلااليت خيث ال٩ىاعر الُبيٗيت الخانلت في الٟترة بحن
 2100بىا3٘٢
٧ 2008لٟذ زؼيىت الضو٫ل اإلاخًغعة ؤ٦ثر مً 203ملياع صوالع ،وحكحر الخىٗ٢اث ؤجها ؾدخًاٖ ٠بدلى٫ل ٖام
و
مغاث  .بلى حاهب الخ ؾاثغ اإلااليت َىا ٥جضمحر اإلايكأث واإلاىاػ٫ل والبنى الخدخيت للضو٨ٞ ،٫م مً ٢غيل ٚغ٢ذ ب٩املها في اإلااء،
و٦م مً ؾضوص وَغ٢اث َضمذ ًٖ آزغَا ،و٦م مً اجهياعاث واهؼال٢اث ؤعييت خضزذ هديجت للهُى٫ل اإلا٨ث ٠لؤلمُاعٞ ،مثال
 2010زلٟذ لىخضَا 800ؤل٨َ ٠خاع مً ألاعاض ي الؼعاٖيت.
ٞيًاهاث الهحن

 -1أنظر الصور والتقرير موقع وكالة ناساwww.nasa.gov.2012.
-2البنك الدويل .التقرير السنوي.2011 .
-3املرجع نفسو.
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بياٞت بلى جل ٪ألايغاع هجض ؤيًا مً مسلٟاث ألامُاع الُىٞاهيت اهدكاع ألاوبئت والىٟاياث مما يمـ مباقغة باألمً
الهخي لئلوؿان ،وجهبذ اإلاىاَ ٤اإلاى٩ىبت بٗض جى ٠٢ألامُاع ٖغيت الهدكاع ألامغاى اإلاخى٣لت ًٖ َغي ٤اإلاياٍ بهىعة
ؾغيٗت وٖلى هُا ١واؾ٘ زانت في الضو٫ل الىاميت خيث هي ؤنال حٗاوي مً َظٍ ألازُاع.
بطن للٟيًاهاث آزاع مضمغة ٖلى حمي٘ الىىاحي اإلااصيت والبكغيت والا٢خهاصيت ،تهضص ألامً ؤلاوؿاوي بك٩ل ٦بحر .لظل٪
جبظ ٫حهىص ٦بحرة مً َغ ٝمسخل ٠الٟىاٖل في مجا ٫ألاعناص الجىيت بالخهىم مً ؤحل الخض مً الخؿاثغ في ألاعواح
واإلامخل٩اث ،وي٩ى لن طل ٪بالتر٦حز ٖلى الى٢ايتٞ ،اؾدثماع صوالع واخض ٖلى الخإَب لل٩ىاعر يم ً٨ؤن يدى ل ٫صو لن و٢ىٕ زؿاثغ
٢ضعَا ؾبٗت صوالعاث .
اإلابدث الثاني :التهذًذاث على اإلاعخىي اإلااةي
حك٩ل اإلاؿُداث اإلااثيت ؤ٦ثر مً %70مً ؾُذ ال٨غة ألاعييت ،وؤ٦ثر مً 1.6مليىنل ٦يلىمتر مً الؿىاخل  .وبالخالي
ٞهي حٗخبر ٖىهغ بيئي مهم لىحىص ؤلاوؿان وخياجه وباقي ال٩اثىاث الخيت ،وؤر زلل حهضص َظا الىؾِ ٞةهه يٗخبر بمثابت تهضيض
خ٣ي٣ي له.
٦ما ؤن ؤ٦بر قب٨ه مىانالث للبًاج٘ جخم ٖبر اإلاياٍ٦ .ما ؤن ؤ٦بر زغوة خيىاهيت ٖلى ؤلاَال ١مىحىصة بالىؾِ اإلااجي،
وَى مايك٩ل مهضع مهم باليؿبت لٛظاء الٟغص وزانت البروجحن بيؿبت%. 20مً ؤحل ٧ل َظا وؤ٦ثر ٞةن الخلل الخانل في
الى٢ذ الغاًَ في البيئت اإلااثيت هديجت ألٗٞا ٫ؤلاوؿان ؤنبذ يك٩ل تهضيض لؤلمً ؤلاوؿاوي ٖلى ٧اٞت ألانٗضة ،ومً بحن ؤبغػل
َظٍ التهضيضاث هجض الخلىر اإلااجي واؾخجزا ٝاإلاسؼون اإلااجي الٗظب واؾخجزا ٝالثروة الؿم٨يت ،خيث ؾىداو٫ل الخُغ١ل لهظٍ
التهضيضاث بص يء مً الخٟهيل.
اإلاؿلب ألاوٌ :الخلىر اإلااةي
ل٣ض ٧ان لىجحرة الخىميت الا٢خهاصيت وألاوكُت الهىاٖيت اإلاتزايضة ،والىمى الهاثل في حجم اإلاباصالث الخجاعيت التي جخم ٖبر
الى٣ل البخغر،والىمى الضيمٛغافي ال٨بحر ألازغ الؿلبي ٖلى الىؾِ اإلااجي.خيث ؤصي بلى اإلاؼيض مً الخلىر اإلااجي ؾىاء في البداع
واإلاديُاث ؤو في ألاجهاع والبدحراث ،ومغص طل ٪ي٨مً في الٗضيض مً ؤؾباب منها:
بٞغا ٙالىٟاياث الهلبت الٛحر مخدللت في اإلاياٍ والتي جب٣ى إلائاث الؿىحن في البدغ جهضع الٛاػاث اإلاًغة ،زم َىا ٥الهغٝ
الضوعر لًٟالث البىازغ في ؤٖالي البداع والتي جدخىرل ٖلى حمي٘ ؤهىإ الىٟاياث .خيث ٖ٣ض في َظا اإلاجا ٫الٗضيض مً
1978وجًمىذ الخض مً بل٣اء الىٟاياث
 ،1973والتي جم حٗضيلها في ؾىت
الاجٟا٢ياث،لٗل ؤَمها "بجٟا٢يت ماعبى٫ل" اإلاىٗ٢ت ؾىت
والدؿغب الىُٟي وٖىاصم الاخترا٦ .١ما ؤن اإلاىاوئ بد٨م ؤجها مىُ٣ت وكاٍ ٞةجها جيخج ٦ميت مٗخبرة مً الىٟاياث بمسخل٠
ؤهىاٖها ،جهب في ٦ثحر مً ألاخيان في البدغ منها ألاوكُت الخجاعيت ونياهت الؿ ًٟواإلاٗضاث اإلاكٛلت لها .بياٞت بلى ٢ىىاث

 -1املرجع نفسو.

Union internationale pour la conservation de nature. Menace en mer.www.uicn.com-2

-3منظمة الزراعة والتغذية .التقرير السنوي.2008 .
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الهغ ٝالهخي التي جهب في بٌٗ ألاخيان مباقغة في اإلاؿُداث اإلااثيت زانت في الؿىاخل اإلاخازمت للمضن ال٨بريل
اإلا٨خٓت بالؿ٩ان.
ومً ا٦بر الٗىامل التي جدؿبب في جلىر بدغرل مضمغ الدؿغب الىُٟي مً الىا٢الث الٗمال٢ت هديجت لٛغ٢ها في الٗضيض مً
اإلاغاث،ومً ؤَم خىاصر الخلىر البدغرل في الٗالم خاصزت "جىعر ٧ايىىنل" التي خضزذ ٖلى قىاَئ ٧ىعهىو ٫في بهجلترا ٖام
ٖ 1967ىضما اعجُمذ ها٢لت هٖ ِٟمال٢ت ببٌٗ الكٗاب اإلاغحاهيت و ؤَل٣ذ 120ؤل ًَ ٠مً الؼيذ ،مما ؤصي بلى جلىر
الىٓم البيئيت في قىاَئ جل ٪اإلاىُ٣ت و٢ض لىزذ مؿاخت ٦بحرة ٖلى امخضاص٦ 320يلى متر مً الكىاَئ الٛغبيت والجىىبيت و
٧لٟذ ٖمليت ؤلاه٣اط 2.5مليىنل حىيت بؾترليني .ومً بحن َظٍ ألاخضار ؤيًا الدؿغب الىُٟي الظر و ٘٢بؿىاخل الىالياث
 ،2010و َى ٧اعزت بيئيت هجم٘ ٚغ١ل مىهت بدغيت الؾخسغاج الى ِٟجابٗت لكغ٦ت "بغيدل بتروليىم" البريُاهيت
اإلاخدضة ؾىت
 ،2010وؤٖخبر ؤ٦بر حؿغب هُٟي في جاعيش الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،خيث ٢ضع زٟغ الؿىاخل
في زليج اإلا٨ؿي ٪في 22ؤبغيل
ألامغي٩ي م٣ضاع الدؿغب مابحن 35بلى60ؤل ٠بغميل جض٣ٞذ يىميا مً البئر الىاٗ٢ت ٖلى ٖم 1500٤متر جدذ ؾُذ
البدغ .و٢ض ق٩لتهظٍ الخىاصر تهضيض بيئي ح٢ي٣ي ٖلى الخيىاهاث والىباجاث في َظٍ اإلاىاَ ٤وامخضث بلى مىاَٖ ٤ضيضة هديجت
ي ج٣ىم ها٢الث الى ِٟبملء زؼاهاتها باإلااء ٖىضما ج٩ى لن
لخياعاث بدغيت وٖلى ؤلاوؿان بالضعحت ألاولى٦.ما ؤهه مً حهت ؤزغ ل
ٞاعٚت ل٩ي جداٖ ٔٞلى جىاػجها زال ٫اإلاالخت ،زم جٟغٚه ٞيما بٗض ب٩ل ما يدملٌ مً مىاص ملىزت اؾخٗضاص لصخنها مً
حضيضٖىض الا٢تراب مً اإلايىاء .
والخلىر اإلااجي له جضاٖياث وؤزُاع ٖضيضة ٖلى ألامً البيئي والهخي والٛظاجي لئلوؿان منهاالً٣اء ٖلى الثروة الؿم٨يت
وبخضار ازخال ٫في الؿلؿت الٛظاثيت ،وبم٩اهيت اه٣غاى الٗضيض مً ؤهىإ الخيىاهاث اإلااجية هديجت ػياصة اإلاىاص ال٨يماثيت٦ .ما
ياصر ؤيًا بلى الً٣اء ٖلى اليؿيج الىباحي للمؿُداث اإلااثيت ومنها الُدالب التي حٗض مهضع مهم لؤل٦سجحن،و٦ظل٪
الكٗب اإلاغحاهيت خيث ازخٟذ %30منها بؿىاخل ؤؾتراليا هديجت اعجٟإ صعحت الخغاعة وهي حٗض ٖامل مهم في الخىاػ لن البيئي.
زُغ آزغ وَى اهدكاع ألامغاى وألاوبئت اإلاخى٣لت ٖبر اإلاياٍ هديجت لخ٩ازغ الُٟلياث والب٨خحريا في اإلااء ،وؾهىلتاهدكاعَا
بؿغٖت ٞاث٣ت ومً بحن ؤبغػل ْىاَغ َظا الخلىر ازخالٍ ٢ىىاث الهغ ٝالهخي م٘ اإلاياٍ الهالح للكغب اإلاىحىصة في
آلاباع،خيث يدضر طل ٪بهٟت زانت في ألاخياء اٞ٫ىيىيت .
اإلاؿلب الثاني :اظخجزاف اإلاخضوو اإلااةي
 ١الخهى لٖ ٫لى اإلااء بً٘ زىاوي وبمجغص ٞخذ الخىٟيتٞ.ةهه ال يدباصع بلى طَىىا
بطا ٧ان في بٌٗ مىاَ ٤الٗالم ال يؿخٛغ ل
ي مً الٗالم وزانت في الضو ل ٫الىاميت الخا٫
ؤهه َىا ٥تهضيض يتربو باإلوؿان َى هضعة اإلاياٍٞ،ةهه في مىاَٖ ٤ضيض ؤزغ ل
يسخل٦ ٠ثحرا.بط ال يدهل ؾ٩ان َظٍ اإلاىاَٖ ٤لى اإلااء الى٣ي بال بك ٤ألاهٟـ ،ويإزظ منهم و٢ذ َىيل و ُ٘٢عبما مؿاٞاث
٦بحرة .وَاالء َ ِ٣ٞم ألاشخام الظيً يدؿىنل ٗٞال ب٣يمت اإلااء ويٗيكىنل يىميا تهضيض هضعة اإلااءٞ ،اإلوؿان يؿخُي٘ ؤن
-1موسوعة ويكبيديا .املرجع سابق.
-2املرجع نفسو.
3

-Les incidences sur l’environnement du transport de marchandises. Organisation de coopération et de
développement économique .paris.1997. www.oecd.org
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يخسلى ًٖ ٧ل ش يء لٟتراث ما٢خت بال اإلااء ٞهى الخياة.وحكحر ؤلاخهاثياث ؤن َىا 700٥مليىنل شخو في 43بلض ٖبر الٗالم
يٗيكىنل ْغو ٝنٗبت للخهى٫ل ٖلى اإلااء الهالح للكغب٦ .ما يالخٔ ؤن َىاٞ ٥غ١ل واضح في جىٞغ َظا الٗىهغ الخيىرل
واؾتهال٦ه بحن مىُ٣ت وؤزغيل ٖبر الٗالمٟٞ .ي خحن يؿتهل ٪الؿ٩ان في بٌٗ الضو٫ل ؤلاٞغي٣يت مً20– 10لتر يىميا وبهٗىبت
330لتر يىميا .وَى ٞاع١ل قاؾ٘ ياصر بلى ٖضم اإلاؿاواة الاحخماٖيت
بالٛت ،يهل مخىؾِ اؾتهال ٥الٟغص ألاوعوبي مً-250
وٞغم الٗيل.
٦ما يالخٔ بهىعة حليت ْاَغة الجٟا ٝألاجهاع في الٗضيض مً مىاَ ٤الٗالم التي ٧اهذ لى٢ذ ٢غيب ججغرل ب٨مياث مٖخبرة
وٖلى مضاع الؿىت.خيث ؤن لؤلجهاع ؤَميت بالٛت في ؾ٣ي ألاعاض ي الؼعاٖيت ،وجىٞحر اإلااء للكغب ،والخد٨م ختى في الخىػي٘
الؿ٩اويٞ.يٟ٨ي ؤن ي٣ىم ؤر شخو بجىلت في مسخل ٠اإلاىاَ ٤اإلاديِ به ليٖ ٠٣لى وا ٘٢هًىب وحٟا ٝالٗضيض مً ؤجهاع
التي ٧اهذ بلى و٢ذ ٢غيب جخض ٤ٞباؾخمغاعٞ.نهغ"ال٩ىلىاعص" الظر يٗخبر مً ؤ٦بر ؤجهاع ؤمغي٩ا اهس ٌٟميؿىبه بهٟت ٦بحرة
ٖما ٧ان ٖليه ،و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت لنهغ ألاعصن الظر يٗخبر ؤَم ألاجهاع في مىُ٣ت الكام.
وؾبب هضعة اإلاياٍ و٢لتها يغح٘ بلى ٖضة ٖىامل ؤَمها ٢لت الدؿا ِ٢هديجت حٛحر اإلاىادي الخانل ،مما ؤصي بلى هًىب
ألاجهاع واهسٟاى في ميؿىب الؿضوص .زم اؾخجزا ٝاإلاياٍ الجىٞيت بُغي٣ت ٚحر ٖ٣الهيت وطل٢ ٪هض اؾخٛاللها في اإلاكاعي٘
الهىاٖيت التي حؿتهل٦ ٪مياث ٦بحرة م٣ابل بُٖاء هخاثج ٢ليلت٦ .ما يدث زال ٫اؾخسغاج "الٛاػ الصخغرل"َ ،ظٍ الخ٣ىيت
اإلاىدكغة ب٨ثرة في الىالياث اإلاخذ صة خيث يخُلب اؾخسغاحه ٦مياث ٦بحرة مً اإلاياٍ ،زم جضٞ ًٞيما بٗض في باًَ ألاعى مما
ياصر بلى خضور جلىيث زُحرة حضا ،م٘ الٗلم ؤن اإلاياٍ الجىٞيت ٚحر مخجضصة.
ومً ؤ٦بر ألاؾباب التي جدؿبب في جلىر مياٍ ألاجهاع هي عمي الًٟالث والىٟاياث ٞيها٦ ،ما ؤن اؾخسضام اإلابيضاث
وألاؾمضة ال٨يماويت واإلاٗالجت في الؼعاٖت ؾاَم في جلىيث اإلاياٍ ،مما ي٣لل مً ٞغم الخهى لٖ ٫لى اإلااء الٗظب .زم بن ٢لت
الؿضوص وٖضم ٟ٦ايتها في الضو ل ٫الىاميت م٣اعهت باخخياحاث الؿ٩ان للماء الهالح للكغب ،يجٗل حل ألامُاع اإلادؿاُ٢ت
جظَب ؾضي وال يؿخٟاص منها.ويغح٘ طل ٪ؾىء ؤلاصاعة و٢لت الخىميت واهتهاج الؿياؾاث الخاَئت٦ .ما ؤن الخبظيغ اإلاٟغٍ في
اؾتهالَ ٥ظٍ اإلااصة الخيىيت وٖضم الخٟاّ ٖليها ،زانت في الضو ل ٫التي جخىٞغ ٖلى مسؼون ماجي مٗخبرٞ ،مً ٚحر اإلاؿدبٗض
ؤن جهبذ َظٍ الضو٫ل حٗاوي مً شح وهضعة اإلاياٍ الهالخت للكغب في خالت اؾخمغاع ٌطا ؤلاؾغا ٝفي ْال ٫حٛحراث اإلاىازيت
الخانلت.
و٢ض هخج ًٖ َظا التهضيض جضاٖياث ؾلبيت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة وؾبب ؤزُاع ٦بحرة ؤنبذ ؤلاوؿان يض ٘ٞزمنها خاليا وفي
اإلاؿخ٣بل باليؿبت لؤلحيا ٫ال٣اصمت ومنها زُغ اإلاىث بالُٗل الظر ٧ان لى٢ذ ٢غيب ٚحر مُغوح ؤنبذ آلان وا ٘٢يٗايل
حيً ؤنبذ َىا ٥ؤٞغاص في َظا ال٩ىنل ال يؿديٓ٣ىنل نباخا بال وَمهم الىخيض ٦يٟيت الخهى٫ل ٖلى ٦مياث مً اإلاياٍ ،وَظا
وخضٍ يٗخبر ؤ٦بر زُغ هاجج ًٖ هضعة اإلاياٍ .بياٞت لخُغ جل ٠اإلادانيل الؼعاٖيت مما ييخج ؤػمت ٚظاثيت وبجال ٝلل٩اثىاث
الخيت الىباجيتٟٞ ،ي الؿٗىصيت ٢ام الٗضيض مً اإلاؼاعٖحن في الصخغاء الظيً يدىػونل ٖلى ؤعاض ي واؾٗت ومؿدثمغاث بتر٦ها
وهجغَا هديجت لجٟا ٝاإلاياٍ الباَىيت.
200جهغ ٖبر الٗالم حكترٞ ٥يه ؤ٦ثر مً
وكىء نغاٖاث صوليت وؤػماث مً ؤحل الاؾخدىاط ٖلى ألاجهاعٞ ،هىا ٥خىالي
صولخحن.وؤن بزىحن مً ٧ل زمؿت ؤشخام ٖبر الٗالم ي٘يكىنل ٖلى يٟا ٝاإلاياٍٞ ،دخما اهسٟاى ميؿىب َظٍ ألاجهاع و٢لت
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حغياجها ياصر بلى خضور هؼاٖاث بحن اإلاجخمٗاث والضو٫ل خى٫ل ٦يٟيت اؾخٛاللها٦ .ما َى الكإن باليؿبت إلاىُ٣ت للكغ١ل
ألاوؾِٞ ،ي٣ضع الدجم الؿىىرل مً اإلااء لضي الضو٫ل الٗغبيت ب 277ملياع متر مٗ٨ب،ال ييب٘ منها صازل َظٍ الضو٫ل بال 43في
اإلائت ٞ .الهغإ بحن ؾىعيا وبؾغاثيل خى٫ل جهغ ألاعصن ألاٖلى في مىُ٣ت الجىالن ،وبحن بؾغاثيل ولبىان خى٫ل جهغ الىػاوي ،وبحن
الٗغا ١وؾىعيا وجغ٦يا خى٫ل جهغ الضحلت والٟغاث.
لظا يم ً٨ال٣ى٫ل بن هضعة اإلاياٍ يٗخبر بد ٤تهضيض خ٣ي٣يا ألمً الٛظاجي والؿياس ي والهخي .وؤنبذ وا ٘٢مٗاقا حٗاوي مىه
الٗضيض مً الضو٫ل ؤلاٞغي٣يت وحىىب آؾيا،وؾى ٝيهل الضوعل ال مدالت في خالت اؾخمغاع جضَىعل ألاويإ في اإلاؿخ٣بل ختى
ٖلى الضو٫ل قما ٫مً ال٨غة ألاعييت.
اإلاؿلب الثالث :اظخجزاف الثروة العمىُت.
حك٩ل الخيىاهاث اإلااثيت وألاؾما ٥اليؿبت ألا٦بر مً الخيىاهاث ٖلى وحه ألاعى،ومٗٓم َظٍ ألاؾما ٥ج٣غيبا حك٩ل
باليؿبت لئلوؿان مهضع ٚظاجي طو ٢يمت ٖاليت٦ ،ما ؤهه مً الىاخيت الا٢خهاصيت َظٍ الثروة حك٩ل مهضع عػ ١لٗضص مٗخبر
مً البكغ الظيً يدترٞىنل الهيض ٖبر الٗالم ،لَ ً٨ظٍ الثروة اليىم مهضص بالخىا٢و ال٨بحر ومىاحهت زُغ الاه٣غاى بؿبب
ٖىامل ٖضة ؤؾاؾه بكغرل بالضعحت ألاولى.
ٞالهيض الجاثغ لؤلؾما ٥في مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم صونل جغ ٥اإلاجا ٫لهظٍ ال٩اثىاث في الخ٩ازغ بك٩ل َبيعي زانت في
ٞتراث وي٘ البيٌ ،ؤصي بلى هضعة ألاؾما ٥وازخٟائها بك٩ل ملخىّ .ويبرػ َظا ؤلاق٩ا ٫ؤ٦ثر في الضو٫ل اإلاخ٣ضمت زانت
اليابان خيث ؤنبذ لهظٍ الضو٫ل ؤؾُى٫ل ضخم مً بىازغ الهيض يُلٖ ٤ليه اؾم "اإلاهاو٘ الٗاثمت" ،خيث جهُاص ب٨مياث
٦بحرة حضا وج٣ىم ختى بخٗليبه ٖلى ؾُذ َظٍ الؿ.ًٟ
َىا ٥ؤيًا ْاَغة ؾاَمذ في وكىء زُغ الاه٣غاى ألهىإ مٗيىت مً ألاؾما ٥وهي الهيض الٗكىاجي لها وٖلى هُا١
واؾ٘ مً ؤحل اؾخٛال ٫ؤًٖائها في نىاٖاث ٚظاثيت ؤزغيٞ ،هيض ال٣غف مثال في حىىب بٞغي٣يا وحىىب قغ١ل آؾيا يضع ما
٢يمخه 500مليىنل صوالع ؾىىيا ٖلى نياصيه ليـ مً ؤحل ؤ٧له ول ً٨لجزٕ ػٖاهٟه وبيٗها لضو٫ل مثل للهحن وؾىٛاٞىعة مً
ؤحل نىاٖت خؿاء مكهىعل في َظٍ اإلاىاَ٦ .٤ظل ٪الخا ٫باليؿبت لؿم" ٪الخٟل" الظر يؿخسغج مىه "ال٩اٞياع" الظر يٗض
ؤٚلى ؤ٧ل في الٗالم إلاا يخىٞغ ٖليه مً ٢يمت ٚظاثيت ،ويخىاحض َظا الؿم ٪في بدغ ٢ؼويً بهٟت زانت قما ٫بيغان ،الظر
ؤنبذ خاليا مهضص بااله٣غاى لىال جضزل الخ٩ىمت ؤلايغاهيت بالخض مً نيض َظا الىىٕ مً الؿم ٪وٞغى ٢يىص ناعمت
بةُٖاء جغازيو مدضوصة.
بياٞت للخلىر اإلااجي ّ
حغاء عمي الىٟاياث بمسخل ٠ؤهىاٖها في اإلاؿُداث اإلااثيت ،مما ؤصي بلى َال ٥ؤٖضاص مٗخبرة مً
ألاؾما ٥ؤو هجغاجها لخل ٪اإلاىاَ ٤اإلالىزت٦ .ما ؤن للخٛحراث اإلاىازيت الؿبب اإلاباقغ في ج٣لو حجم الثروة الؿم٨يت ،هديجت
ازخٟاء الٗضيض مً الىباجاث البدغيت التي هي مهضع ٚظاء لهظٍ ألاؾما.٥وَىا ٥ؤيًا ما يٗغ ٝباألمُاع الخامًيت التي حٛحر
الىؾِ اإلااجي بك٩ل الٞذ.

 - 1املكتب اإلقليمي للدول العربية لربنامج األمم املتحد اإلمنائي .تقرير بعنوان "حتديات األمن اإلنساين يف الدول العربية".2009.
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٩ٞل َظٍ ألاؾباب ؤصث في ألازحر بلى هديجت واخضة وهي جىا٢و وهضعة الثروة الؿم٨يت ،و٢ض ؤهخج َظا التهضيض جضاٖياث
ؾلبيت ٦ثحرة منها الخإزحر ٖلى الخىىٕ البيىلىجي وبخضار ازخال ٫في الؿلؿلت الٛظاثيتٞ.األؾما ٥بمسخل ٠ؤهىاٖها حك٩ل
ؾلؿلت ٚظاثيت لبًٗها البٌٗ وؤر ازخال ٫في خل٣ت ما ياصر بلى ازخال٧ ٫اٞت الؿلؿلت٦ ،ما ؤن زُغ اه٣غاى ؤهىإ مٗيىت
مً ألاؾما ٥ؤنبذ ٢اثم في ؤر و٢ذ ،وزانت التي حؿتهل ٪بُغي٣ت مٟغَت ٦ما عؤيىا ؾاب٣ا.
بن هضعة ألاؾما ٥في ألاؾىا ١جاصر بالًغوعة بلى اعجٟإ ؤؾٗاعَا وبالخالي جهبذ ٞى١ل ال٣ضعة الكغاثيت للُب٣اث اإلاخىؾُت
وال٣ٟحرة ،زانت إلاا وٗلم ال٣يمت الٛظاثيت ألاؾاؾيت للؿم ٪وَى ما يىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ألامً الٛظاجي للٟغص .وبخا٫ة الٗضيض
مً مدترفي الهيض ٖلى البُالت هٓغا لل٣لت مغصوص الهيض ويٟٗه وبالخالي جب٣ى ٞئت ٦بحرة منهم بضونل مهضع عػ ١وَظا يازغ
مباقغة ٖلى ألامً الا٢خهاصر واعجٟإ البُالت
اإلابدث الثالث :التهذًذاث على معخىي ألاسض ي.
ه٣هض باألعى َىا اليابؿت صونل اإلاؿُداث اإلااثيت ،وصونل الخحز الجىرل الظر يٗلىَا .واليابؿت هي البيئت التي حٗيل ٞيها
ؤلاوؿان ويؼاو٫ل ٖليها وكاَه وبالخالي ٞهى يازغ ويخإزغ بها بهٟت مباقغة ؾىاء باإليجاب ؤو بالؿلب .وبطا ٧ان ٖمغ ألاعى
ي٣ضعٍ الجيىلىحيىنل ب 4ملياعاث ؾىت ٞةهه لم يمط ي ٖلى وحىص ؤلاوؿان ٖلى ألاعى ؾىيل 200ؤل ٠ؾىت ج٣غيبا٣ٞ ،ض ٚحر
ؤلاوؿان مٗالم ألاعى زال ٫الؿبٗحن ؾىت ألازحرة ما لم يٛحرٍ َيلت وحىصٍ ٖليها مً ٢بل،وطل ٪هديجت ال٦دكاٞه الىِٟ
الظر يٗخبر بد ٤هُ٣ت ٞانلت ومغخلت حضيضة صزلها ؤلاوؿان،وؤنبدذ َظٍ الُا٢ت الٗمىص ألاؾاس ي للخىميت الا٢خهاصيت،
التي جؼايضث بك٩ل عَيب في ْغ ٝوححز.
وهديجت لهظا الخٛحر الهاثل في همِ مٗيكت ؤلاوؿان ٧ان ال بض للبيئت اإلاديُت به ؤن جخإزغ،وجيص ئ تهضيضاث بيئيت ؤعييت
لئلوؿان حغاء ٖضم بٖاعجه لهظا الجاهب الاَخمام اإلاىاؾب في ؾبيل جد٣ي ٤عٚباجه وخاحياجه .وجىىٖذ وجىؾٗذ َظٍ
التهضيضاث بديث ال يؿ٘ اإلا٣ام لذَغ١ل لها بالخٟهيل ٞمنها الخلىر ومك٩ل الىٟاياث والخصخغ وحٗغيت التربت ،بياٞت بلى
تهضيض اه٣غاى الخيىاهاث مغوعا باالٖخضاء ٖلى آلازاع التي حٗخبر بعر ٖالمي مكتر ٥لئلوؿاهيت ،و٦ظل ٪صوعل الخغوب وألاؾلخت
َضيضاث لظا ؾى ٝهغ٦ؼ في بدثىا َظا ٖلى زالر مً بحن
.
الىىويت في زلَ ٤ظٍ التهضيضاث ،وبجال ٝاليؿيج الٛابي وٚحرَا مً الذ
َظٍ التهضيضاث بص يء مً الخٟهيل،وهي الخلىر والىٟاياث واؾخجزا ٝاليؿيج الٛابي والخصخغ.
اإلاؿلب ألاوٌ :الخلىر والنفاًاث
ل٣ض زل ٤هللا ألاعى ليديا ٞيها ؤلاوؿان بهٟت ٖاصيت ٞهي جخىٞغ ٖلى ٧ل ما يدخاحه ؤلاوؿان لًمان اؽجمغاعيخه صونل
مكا٧ل ؤو تهضيضاث ،وَظا مً ًٞل الخالٖ ٤ؼ وحل ٖليىا خيثي٣ى٫ل حٗالى في آلايت 36مً ؾىعة الب٣غة ":وكلنا اهبؿىا
بعػىم لبعؼ عذو ولىم في ألاسع معخلش ومخاع إلى خحو"ٞ .األعى حٗلها الخال ٤جخىٞغ ٖلى ٧اٞت مخُلباث الخياة التي
جًمً له الاؾخ٣غاع .ل ً٨بٟٗل ؤلاوؿان وؤهاهيخه وجلبيت لٛغيؼجه وخاحياجه اؾخٛل َظٍ ألاعى اؾخٛال ٫ؾيئ ؤصي في ألازحر
بلى وحىصٍ وؾِ بيئت مليئت باإلالىزاث والىٟاياث ،التي ؤنبدذ حك٩ل تهضيض لخياجه وصخخه مً خيث ال يضعر ،بال ؤهه ونل
الىي٘ إلاا َى ٖليه خالياٞ،إنبذ الخىحه خاليا بلى حٛيحر اإلاٟاَيم ،وج٪ٟيغٍ هدى الخٟاّ ٖلى البيئت ؤوال ٢بل الخىميت ،وَى ما
يٗغ" ٝبالخىميت اإلاؿخضامت"وبخالي ؤزظ في الخؿبان الجاهب البيئي ٗ٦ىهغ مهم في مٗاصلت الخىميت.
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ومك٩ل الخلىر والىٟاياث ؤنبدذ له جضاٖياث زُحرة ؤنبذ يضع٦ها ؤلاوؿان الٗاصر،ويض ٘ٞزمنها في ٧ل يىم ومً بينها
الخلىر الج ور ،بديث ؤنبذ ؤلاوؿان يؿخيكَ ٤ىاء مليء بالٛاػاث الًاعة بضال مً ألا٦سجحن الى٣يٞ ،هىا ٥خىالي حؿٗت
مئت مليىنل ؾياعة ٖبر الٗالم ججىب اإلاضن ،و٧ل واخضة جُل٦ ٤ميت مٗخبرة مً ٚاػ .co2بياٞت بلى صزان اإلاىبٗث مً اإلاهاو٘
ومىاَ ٤اليكاٍ الا٢خهاصيت،زانت في الضو ل ٫اإلاخ٣ضمت،بخيث حٗض الهحن والىالياث اإلاخدضة والهىض مً ؤ٦بر اإلالىزحن في
الٗالم .ويمخىٗىنل ٞيما بٗض ًٖ الخ٣يض بالخض مً َظٍ الاهبٗازاث مً زال ٫اإلاٗاَضاث الضوليت ،ومنهابغوج٩ى٫ل ٦يىجى ؾىت
.1997
َىا ٥ؤيًا زُغ الىٟاياث اإلاجزليت وما يُغخه ؤلاوؿان يىميا ٖىض الاؾتهال ،٥زانت م٘ انحكاع ز٣اٞت اإلاىاص اإلاٗلبت
واإلاهبرة واإلاىاص التي حؿخٗمل مغة واخضة زم جغمى » .«les jetablesمما ياٖ ٠حجم الىٟاياث اإلاجزليت بلى ؤيٗا٦ ٝثحرة،م٘
 ١جدلله في الُبيٗت ٖكغاث الؿىحن.وعٚم حهىص الضو ل ٫في ٦يٟيت الخٗامل م٘ الىٟاياث
الٗلم ؤن بٌٗ َظٍ الىٟاياث يؿخٛغ ل
مً زال ٫اؾخٗما ٫ج٣ىياث مخٗضصة منها الغصم والخغ١ل وبٖاصة جضويغَا » ،«Lerecyclageبال ؤهه يب ٤ؤَم ش يء ٗٞا ٫في ج٣ليو
الىٟاياث َى جغقيض الاؾتهال.٥
زم َىا٧الىٟاياث الهىاٖيت،وهي ؤزُغ ب٨ثحر مً الىٟاياث اإلاجزليت هٓغا لدجمها وَبيٗتها التي جًغ بالبيئت بيغاع بالٛا،
ؾىاء الىٟاياث الهلبت التي جُلٚ ٤اػاث مًغة خحن عميها في الُبيٗت مثل :الخضيض وألاإلاىيىم والؼحاج ؤو الىٟاياث الؿاثلت
والتي جسخلِ م٘ مياٍ الهغ ٝالهخي ،ليٗاص جهٟيتها في اإلادُاث واؾخٗمالها مً حضيض ،ؤو جهب مباقغة في ألاجهاع
والبداع.
وحٗخبر الىٟاياث بهٟت ٖامت تهضيض مباقغ لئلوؿان إلاا جهضعٍ مً ٚاػاث ؾامت مثل  ch4الظر َى ؤزُغ ٖكغيً مغة مً
 ،co2ومىًَ الهدكاع وج٩ازغ الخكغاث الًاعة والىا٢لت لؤلمغاى ٧الظباب والبٗىى٦ .ما ؤجها حُٗي مىٓغ مكىٍ للبيئت
واإلاديِ مما يُٗي الكٗىعل بالخ٣ؼػل والاقمئزاػ وألانل في ؤلاوؿان َى الىٓاٞت٦ .ما ؤن الخسلو مً َظٍ الىٟاياث حؿتهل٪
محزاهيت ٦بحرة حضا جغَٖ ٤اج ٤ؤلاصاعة اإلادليت ،وال ج٣ضع بظل ٪الهيئاث اإلادليت مدضوصة الضزل مً الىٞاء بالتزاماتها.
اإلاؿلب الثاني :الخصخش
يٗغ ٝالخصخغ بإهه جغاح٘ زهىبت التربت في اإلاىاَ ٤ال٣اخلت وقبه ال٣اخلت والجاٞت وقبه الغَبت ،هديجت لٗىام٫
مسخلٟت منها الازخالٞاث اإلاىازيت وألاوكُت البكغيت ٞ .الخصخغ ي ٘٣في اإلاىاَ ٤اإلاخازمت للصخغاء .م٘ الٗلم بإن ؤ٦بر
صخاعرل الٗالم ج ٘٣في اإلاىُ٣ت الٗغبيت" الصخغاء ؤلاٞغي٣يت ال٨بريل وصخغاء الجؼيغة الٗغبيت" ،لظا ٞهظا التهضيض يمـ الضو٫ل
الٗغبيت في اإلا٣ام ألاو٫ل ٢بل غيعَا مً بلضان الٗالمٞ .هىا ٥خىالي %18مً ألاعاض ي قبه الغَبت والتي ٖلى ٢لتها في َظٍ الضو٫ل
واٗ٢ت جدذ الخصخغ  .ومنها الجؼاثغ التي جسؿغ ؾىىيا حؼء مً َظٍ ألاعاض ي لهالح الصخغاء.
ويغح٘ ؾبب ْاَغة الخصخغ بلى ؤلاوؿان بالضعحت ألاولى زم الٓغو ٝالُبيٗيتٞ ،هى اإلاؿاو ًٖ ٫الخٛحر اإلاىادي الظر
ؾاَم في اهدكاع الخصخغ.ويم ً٨بعحإ جىامي ْاَغة الخصخغ بلى الغعي الجاثغ والٛحر الٗ٣الوي في اإلاىاَ ٤الكبه الغَبت
 -1املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحد اإلمنائي.املرجع السابق.
-2املرجع نفسو.
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بديثال يتر ٥اإلاجا ٫للىباجاث مً الىمى والخ٩ازغ مما ؤصي بلى اؾخجزاٞها ،ومً زم ؾاٖض طلٖ ٪لى جدغ ٥الغما .٫زم بن بجالٝ
اليؿيج الٛابر وا٢خالٕ ألاشجاع ألؾباب ٖضة والتي حٗض بمثابت خاحؼ يمى٘ ج٣ضم عما ٫الصخغاء مً حهت ،وٖضم ال٣يام
بالدصجحر في َظٍ اإلاىاَ ٤مً حهت ؤزغيل٦ .ما ؤن الاهخ٣ا ٫بلى اإلاضن وبَما ٫ألاعاض ي الؼعاٖيت التي ؤنبدذ قيئا ٞكيئا
ؤعاض ي ٢اخلت بٗضما ٧اهذ زهبت.
ٓٞاَغة الخصخغ حك٩ل تهضيض خ٣ي٣ي لؤلمً البيئي لئلوؿان ،لٗل ؤَمها زُغ اهدؿاع ألاعاض ي الخليت والؿهىب وبالخالي
٣ٞضان اإلاؼيض مً ؤعاض ي الغعي والؼعاٖتٞ ،الخىٗ٢اث حكحر بلى ؤن 75ملياع ًَ مً ألاعاض ي الخهبت يخٗغى لؼوا٧ ٫ل ؾىت،
وَى مىعص ٚحر ٢ابل للخجضص٦ .ماؤن 1.5ملياع بوؿان ٖبر الٗالم مغجبِ مباقغة باألعى مً زال ٫الؼعاٖت ،وفي ْل ج٣لو
اإلاؿاخاث الؼعاٖيت ؾيىٗ٨ـ طل ٪ؾلبا ٖلى ؤمىه الٛظاجي واإلااجي .وَظابضوعل يازغ مباقغة ٖلى خغ٦ت الؿ٩ان خيث يًٟلىنل
الٗيل في اإلاىاَ ٤الخليت ٖلى خؿاب الصخغاويت هٓغا لٓغوٞها الهٗب وَى ما يٗغ" ٝبالهجغة البيئيت"ٞ .الجؼاثغ مثال عٚم
ؤجها مً ؤ٦بر بلضان الٗالم مؿاخت ٖاإلايا ،بال ؤن الٛالبيت الؿاخ٣ت مً الؿ٩ان حٗيل ٖلى مؿاخت 14في اإلائت  ِ٣ٞمً
اإلاؿاخت ؤلاحماليت ،ؤر الؿاخل والخال ٫والهًاب وباقي الصخغاء ج٩اص جىٗضم ٞيهاالخياة .لظا ٞةن ؤلاوؿان بؿلى٦ياجه
الخاَئت ؾاَم بك٩ل ٦بحر في اهدكاع ْاَغة الخصخغ التي حك٩ل تهضيضا له ،ووحب بٖاصة الىٓغ في ؾلى٦ياجىا وؾياؾاجىا
وجسُيُاجىا مً ؤحل الخض مً َظٍ الٓاَغة.
اإلاؿلب الثالث :إجالف النعُج الغابي
حٗض الٛاباث ٖىهغ مهم حضا في ٖمليت الخىاػ لن البيئي ألجها مهضع َام أل٦سجحن،وفي هٟـ الى٢ذ جمخو ٦ميت مٗخبرة
مً ٚاػ Co2في الجى ،بياٞت بلى ؤجها ٖامل مهم في عَىبت اإلاىار وػياصة ٦ميت الدؿا٦ ،ِ٢ما ؤجها اإلاىًَ اإلاثالي للٗضيض مً ؤهىإ
الخيىاهاث وال٩اثىاث إلاا جىٞغٍ مً ٚظاء وملجإ .ل ً٨هٓغا للتزايض ال٨بحر ألوكُت ؤلاوؿان وبدثه اإلاؿخمغ ٖلى اإلاؼيض مً
ألاعاض ي الؾخٛاللها زانت الؼعاٖت اإلاىحهت للخهيي٘ ٖلى ٚغاع الؼيىث وؤٖال ٝالخيىاهاث ،ؤصي به ألامغ بلى الخٗضر ٖلى
الٛاباث بك٩ل عَيب زانت في الؿىىاث ألازحرة.خيث حكحر ؤلاخهاثياث ؤن ٚاباث ألاماػون مىظ الؿخيىاث ال٣غنل اإلااض ي
زؿغث ؤ٦ثر مً %20مً مؿاختها وهي التي حٗخبر "عثت الٗالم"َ .ظا ٧له مً ؤحل ػعاٖت "ٞى٫ل الهىيا" الظر يؿخٗمل ٗ٦ل٠
إلَٗام اإلاىاش ي في ؤمغي٩ا وؤوعوبا .وهٟؿالص يء ي٣ا ًٖ ٫الٛاباث الاؾخىاثيت في بٞغي٣يا وحىىب قغ١ل آؾيا ،وٚحرَا مً ٚاباث
الٗالم التي جدىلذ بلى زؼاهاث إلاىاص ؤوليت باليؿبت لكغ٧اث مخٗضصة الجيؿياث التي حؿخٗمل ٞيما بٗض في الهىاٖت.
ومغص جغاح٘ اإلاؿاخاث الٛابيت ي٨مً في ٖضة ؤؾباب بوؿاهيت بالضعحت ألاولى منها  ُ٘٢ألاشجاع واؾدبضالها باإلاؼعوٖاث
الهىاٖيت التي جضع ؤعباخا ٦بحرة وال جدل مدل ألاشجاعٞ ،جؼيغة "بىهيى "Bonyouالتي حٗض مً ؤ٦بر حؼعل بهضوهيؿيا مهضصة
باالزخٟاء مً ٖلى ؾُذ ألاعى هديجت  ُ٘٢ألاشجاع ٞيه ٖلى ق٩ل واؾ٘ ،وطل ٪مً ؤحل ػعاٖت شجغة "هسيل الؼيذ" التي
يؿخسغج منها ػيذ الىسيل الىاؾ٘ الاؾتهال .٥بياٞت بلى ٖامل الخلىر خيث ؤن اهدكاع الىٟاياث ؤو اإلاياٍ ال٣ظعة ياصر بلى
 2012ما خهل ببلضيت "ال٣غاعة " بىاليت ٚغصايت التي حٗخبر "واخت
بجال ٝألاشجاع ،خيث ؤوعصث يىميت الكغو ١بخاعيش/04/29
جاعيسيت" التي ٣ٞضث في ْغ ٝؾيخحن زالزحن ؤل ٠هسلت بٟٗل ٚؼول ؤلاؾمىذ ومغوع ٢ىاة عثيؿيت للهغ ٝالهخي جدتها،خيث
ؤصث الدؿغباث بلى الؿُذ لهال ٥الٗكغاث مً ؤشجاع الىسيل٦.ما ؤن بخهاثياث الخمايت اإلاضهيت حكحر بلى َال ٥ؤ٦ثر مً
 2000هسلة ؾىىيا بهظٍ اإلاىُ٣ت.
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َىاٖ ٥امل ٚؼول البييان واإلايكأث ٖلى خؿاب اليؿيج الٛابي وَظا ش يء مالخٔ في ؤر مضيىت ج٣غيبا خيث ؤػيلذ اإلائاث
مً الٛاباث مً ؤحل ٞسح اإلاجا ٫لبىاء ؤخياء ؾ٨ىيت ؤو ميكأث نىاٖيت .زم ٢لت الدصجحر وٖضم الخىاػنل بحن ما يخل ٠مً
ؤشجاع وما يٛغؽ ،وَظا نجيجت ه٣و الىعي البيئي للؿ٩ان الؿلُاث اإلاسخهت ًٖ ال٣يام بمهامها.
و٢ض ؤصث َظٍ الخالت بلى جضاٖياث وؤزُاع ٦بحرةلٗل ؤَمها الخٛيحر اإلاىادي الظر هالخٓه بجالء خاليا والظر ؤخض ؤؾبابه
الغثيؿيت بجال ٝاليؿيج الٛابي الظر ؤصي بلى ازخال ٫في وؿبت جىاحض الٛاػاث في الجى ،والً٣اء ٖلى الخىىٕ الخيىرل .بياٞت
للً٣اء ٖلى الٗضيض مً ؤهىإ الخيىاهاث وجىا٢هها لٗضم وحىص بيئت جديي ٞيها.و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للكٗىب اإلادليت
الخيدخسظ مً الٛاباث مىًَ لها ،مما ؤصي في ال٨ثحر مً ؤخيان بلى صزىلها في هؼاٖاث م٘ ؤصخاب الكغ٧اث اإلاخٗضصة
الجيؿياث التي ثؾخٛل مىَنها الٛابي ؤبك٘ اؾخٛال.٫
٦ما ؤن لتزايض خضة الٓىاَغ اإلاىازيت مثل خلى٫ل الجٟا ٝو٢لت الدؿا ِ٢والخصخغ الظر َى هديجت مباقغة لُ٘٣
ألاشجاع.يم ً٨ؤيًا حسجيل جغاح٘ ٦بحر في وؿبت اإلاؿاخاث الٛابيت لهالح مىاَ ٤الاؾمىذ واإلاضن وَى وخضٍ يك٩ل زُغ
٦بحر ٖلى الخياة في ألاعى ،التي ألانل ٞيها َى الخىىٕ البيىلىجي والبيئي مىمياٍ وألاجهاع حبالىٚاباث وبداع وصخاعرل .وبال
ؾيهبذ ٧ى٦بىا في و٢ذ مً ألاو٢اجاؾخدالت الٗيل ٞيه ٦ب٣يت ال٩ىا٦ب إلاا جخمحز به ألاعى مً جىىٕ خيىرل ًٖ ب٣يت
ال٩ىا٦ب.
لظا يم ً٨ال٣ى٫ل بن التهضيضاث ٖلى مؿخىيل ألاعض ي ٦ثحر ومخٗضص و٧لها في جؼايض مؿخمغ عٚم حهىص ألاي٩ىلىحيحن مً
مسخل ٠الٟىاٖل في الخض مً َظٍ التهضيض.
خاجمت:
ل٣ض حٗضصث التهضيضاث التي جمـ بإمً ؤلاوؿان وبىحىصٍ مً ٧ل الجىاهب ؾىاء الجىيت ؤو ألاعييت ؤو اإلااثيت ،و٢ض
ونلذ َظٍ التهضيضاث بلى مؿخىيل ٖالي مً الخُىعة بديث ؤنبذ ث جيخج خغ٦ياث ؾلبيت وٗيكها يىميا مً زال ٫ال٩ىاعر
الُبيٗيت اإلاٟاحئت واإلاضمغة بك٩ل ٚحر مؿبى١ل.
يٗض ؤلاوؿان بال ق ٪اإلادؿبب الغثيس ي في ْهىعل َظٍ التهضيضاث هديجت لؿلى٦ياجه الخاَئت بديث يؿعى صاثما لخلبيت
خاحياجه صونل بُٖاء اٖخباع للبٗض البيئي الظر َى ٧ل ما يديِ به.
بن َظٍ التهضيضاث بلٛخمؿخىيل مً الخُىعة بديث ؤنبدذ جيخج الٗضيض مً الخغ٦ياث الؿلبيت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة،
والتي ؤزغث مباقغة في مسخل ٠مىاحي خياة ؤلاوؿان ومديُه.
ول٣ض بغػل مضي جإزحر َظٍ التهضيضاث البيئت ٖلى ألامً ؤلاوؿاوي بجالء،بديث ؤجها مؿذ مسخل ٠ؤبٗاص ألامً ؤلانؾاوي
والؾيما ألامً البيئي في اإلا٣ام ألاو٫ل وألامً الا٢خهاصر والهخي والٛظاجي في اإلا٣ام الثاوي.
الٛغيب في ألامغ ؤن ؤلاوؿان يضمغ مً خيث يغيض البىاء وَى ال يكٗغٞ ،ما الخاحت بلى ٧ل َظٍ الخىميت الا٢خهاصيت في
خحن يإحي و٢ذ ال يجض ٞيه ؤلاوؿان م٩ان يٗيل ٞيه بإمً ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىياثٞ ،ال امً نخي وال ٚظاجي وال ؾياس ي وال
ا٢خهاصر.
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ول٣ض صٗٞذ باقي ال٩اثىاث الخيت ٖلى ٧ى٦بىا الثمً هديجت ؤٗٞا ٫البكغ عٚم ٖضم حؿببها في طل .٪وؤنبذ الخضيث اليىم
ًٖ ٢اثمت َىيلت مً الخيىاهاث في َغي ٤الاه٣غاى لىال حهىص بٌٗ الىاقُحن والٟاٖلحن في َظا المحا.٫
في ألازحرمتى يضع ٥ؤلاوؿان ؤن ألاعى هي مجزله وؤهه في ٧ل يىم ي٣ىى ؤؾاؾاجه ختى يإحي اليىم الظر يٖ ٘٣ليه وي٣خله.لظا
ال بض ؤن ي٩ىنل الٗمل اإلاكتر ٥في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت ،خيث جخُلب بحغاءاث الخ٨ي ٠م٘ الىا ٘٢الخالي وحىص بييت جدخيت
ماؾؿاجيت ججلب الخىميت ،وٝرهٟـ الى٢ذ يخمحز ٖملها بالؿغٖت ٖلى هُا ١واؾ٘ ومخ٩امل وٖبر مسخل ٠الخسههاث .
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