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غ اإلاشغفت العامت  : ومضًغة الخدٍغ

  ؾغوع ؾالبي اإلال .ص

   

 :الخٗغي٠

 جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 البدض ظيل مغ٦ؼ ًٖ صوعًيا

 اإلاٗم٣ت اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الٗلمي

: ال٣اهىهيت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في

 بةقغاٝ ،"والخاص العام اللانىو "

 ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

حئ وباخشحن  مً جخإل٠ ٖلميت ةَو

يئت الباخشحن مً هسبت  جد٨يم َو

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل

 الباخشحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ل

 ما ؾىاء ال٣اهىهيت الٗلىم بمجا٫ واإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغرل بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترظمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا يتالٗلم الضوعيت َظٍ حٗض

 اإلاجهىص و ألابدار حصجي٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ

لى الٗلمي،  عنيضٍ بزغاء في ؤلاؾهام ٖو

 وال٣يمت، الجاّصة الضعاؾاث بيكغ الٗلمي

ل
ً
يت ٖلميت مٗايحر بلى اؾدىاصا  مىيٖى

 .وص٢ي٣ت

: العلمُت اللجنتعبِـ 
عاكلي فػُلت، حامعت باجنت، الجؼابغ . ص

غ : أؾغة الخدٍغ
  (الجؼابغ) امعت مدمض بىغُاف باإلاؿُلتالؿعُض ولُىاث ج. ص

  (الجؼابغ)  ؾىق أهغاؽ -حامعت مدمض الشٍغف مؿاعضًت  ؾفُاو ؾىالم. ص

 (الجؼابغ)، حامعت مؿخغانم، فاؾُمت خمُضي . ص

 (العغاق)، البطغة    نلابت اإلاداميو عبض اإلانعم عبض الىهاب مدمض،. ص

ج، بغ ؾماح بن زغوف، حامعت البشير ؤلابغاهُمي. أ ٍغ  (الجؼابغ) ج بىعٍغ

 :العلمُت الخدىُمُت للعضصاللجنت  
عبضالناضغ عبضهللا ابىؾمهضانت . ص

. فلؿؿيو/ عبِـ نُابت العضٌ العلُا والضؾخىعٍت 

خناو مِؿاوي  . ص

 (الجؼابغ/ حامعت أبي بىغ بللاًض، جلمؿاو )

بن عُاص حلُلت . ص

 (الجؼابغ /ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت، حامعت أمدمض بىكغة)  

 :الخضكُم اللغىي 
 (الجؼابغ)  جِؿمؿُلذ، شامست خفُكت ؾعام اإلاغهؼ الجامعي. ص

 (الجؼابغ) عيو جمىشنذ، هامل شُش،اإلاغهؼ الجامعي بلخاج بىشعُب.ص

ؼة خىفاف. أ  (الجؼابغ)  اإلاؿُلت، حامعت مدمض بىغُاف، لٍى

 (الجؼابغ)ولُض شمىعي، حامعت مدمض بىغُاف ، اإلاؿُلت . أ
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 ألاضالت فيها وجخىافغ واإلانهجُت، اإلاىغىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

 :الخالُت النشغ عضكىا وجدترم والجضًت والضكت العلمُت

 : للملاالث بالنؿبت 

 آلاجُت الشغوؽ حؿخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جنشغ : 

 واإلاىغىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  اإلادىمت، الضوعٍاث في صولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لشغوؽ حؿخجُب والتي 

 اإلاغشخت العلمُت صاإلاىا جدىُم في واإلاىغىعُت الخُاص مبضأ  الخدىُم هُئت حعخمض 
 بمباصا مؿاؾها أو الفىغي  الخؿغف من ألاعماٌ زلى على الخغص مع للنشغ

 . ألانكمت أو باألشخاص

 مدل جىىو  ال وأو بالجضًت جدؿم أو اإلاجلت في للنشغ اإلالترخت اإلالاالث في ًغاعى 

 . ملخلى أعماٌ، أو مظهغة من ملخؿف أو ؾابم نشغ

 اإلاجلت جطاصار غمن اإلالضمت اإلاىاغُع جىىو  أو . 

 20 العمل حجم ًخعضي ال أو و ، اللغىٍت الؿالمت وكىاعض الضكت اإلالاالث جلتزم أو 

 . البدث مالخم و هىامش،مطاصع اخدؿاب مع ضفدت

 اللغاث بئخضي آزغ و البدث بلغت بملخظ مغفم ملف في العلمُت اإلااصة جغؾل :

ت أو الفغنؿُت العغبُت،  .(البدث لغت خؿب) الانجليًز

 : اإلاترحمت لألعماٌ نؿبتباٌ  

 اإلاجلت بازخطاص جخطل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ من جلُل. 

 ت,  ،الفغنؿُت العغبُت:  إلى و من اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل   .ألاإلاانُت أو الانجليًز

 أعاله اإلاظهىعة اللغاث في مسخطيو جغحمانُيو الؾدشاعة اإلالاالث جسػع . 

  ٌ  خؿب  العلمُت الخبرة طوي  من أؾاجظة إلى اإلالاالث  اإلالضمت ألاعماٌ جدى

 . اإلالالت ازخطاص

 حؿلمها من صكابم 5 بعض ماصجه بخللي اإلاغؾل الباخث ًبلغ . 
 

 كىاعض النشغ
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 :الخدىُم ؾُاؾت 

 من جمىُنها من أؾبىع  ػىو  في اللغاع اجساط و الغأي بئبضاء الخدىُم هُئت جلتزم 
ت مغاعاة مع للنشغ، اإلالترخت اإلااصة  الخدىُم في الخامت الؿٍغ

 للنشغ اإلالضمت اإلاىاص على حعضًالث إكغاع غغوعة اعجأث أو الخدىُم لهُئت ًدم . 

 اإلاغؾل الباخث ٌعلم  ٌ ش ٌعلم أو على للنشغ ماصجه بلبى  عػنامت خؿب نشغها بخاٍع

 .اإلاجلت

 :النشغ شغوؽ

 شيل  العغبُت باللغت:   الىخابت شيل Traditional Arabic   14حجم. 

  للغاث ألاحنبُت شيلبالنؿبت Times New Roman 12 حجم       . 

 مفطلت علمُت طاجُت بؿيرة ماصجه الباعث الباخث ًغفم. 

 لت خؿب البدث معلىماث تهمشن ىُت شُيا ى ؾٍغ  ًدبع  حؿلؿلي بترجِب ألامٍغ

 . البدث متو

 ضفدت ول نهاًت في اإلاعلىماث هىامش جغجب. 

 :التهمِش نمىطج 

 النشغ، صاع الىخاب، عنىاو اإلِاؤلف، اؾم و للب :ألاحنبُت وأ العغبُت باللغت الىخب .1

 .الؿبعت النشغ،عكم ؾنت النشغ، بلض

عُت النطىص .2  . الطضوع  النظ،ؾنت النظ،مػمىو  البلض،نىع  :الدشَغ

 الياجب،عنىاو واؾم للب الضوعٍت، أو اإلاجلت عنىاو :والضوعٍاث اإلاجالث .3

ش اإلالالت،عضص  . اؽالاكخب الطضوع،ضفدت اإلاجلت،جاٍع

 مؤؾؿت اإلاظهغة، صعحت ، اإلاظهغة الؿالب،عنىاو واؾم للب :الجامعُت الغؾابل .4

 . الاكخباؽ الجامعُت،ضفدت الخسطظ،الؿنت اإلاظهغة،ولُت حسجُل

غ .5 غ، إضضاع حهت  :الغؾمُت الخلاٍع غ،مياو مىغىع الخلٍغ غ، نشغ الخلٍغ  ؾنت الخلٍغ

غ إضضاع  .الاكخباؽ ضفدت ، الخلٍغ

     :الالىترونُت اإلاغاحع .6

ٌ   اإلاغحع ًىزم   وامال ؤلالىتروني   الغابـ  معلىماث بظهغ ” ؤلانترنذ”  شبىت  عن اإلانلى

ش اإلانشىعة، اإلااصة ضاخب طهغ   مع  اعة وجاٍع   .اإلاىكع ٍػ

 على عنىاو اإلاجلت .7
ً
 :جغؾل اإلاؿاهماث بطُغت الىترونُت خطغا
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  الفهغؽ

 الطفدت 

 9 ؤلاٞخخاخيت 

 ً  ٖال٢ت بجهاء ٢ىاٖض اإلاؿخسضم مسالٟت ٦جؼاء الٗيجي الخٗىيٌ زهىنيت ٖ
 الجؼاثغرل الٗمل ٢اهىنل في الٗمل

. (الجؼاثغ/  مٗمغرل مىلىص ظامٗت) خمُضة ؾلُماني

11 

 ا ما و ؟ ةزهىصخي ؤيت:  الجؼاثغرل الدكغي٘ في الا٢خهاصيت الجغيمت   ؟ ؤزَغ

. (الجـؼاثـغ/  جلمؿـــــان ظامٗت) هضًاث خـّماؽ

33 

 اع ٟا٫ ازخُاٝ لجغيمت إلاٟهىم ال٣اهىوي ؤلَا   لجؼاثغرلا ال٣اهىنل في ألَا
  .(الجؼاثغ/  اإلاؿيلت ظامٗت) ضلُدت ملُاني

49 

 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل يىء ٖلى الجيؿحن بحن الخىان٠ مبضؤ ج٨غيـ  

مت بلبت .  (الجؼاثغ/ بل٣ايض ب٨غ ؤبى ظامٗت) ٍع

69 

 ل باٖخباٍع ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم قٍغ
ً
ا  يىء في  ؤلالٛاء صٖىيل ل٣بى٫ل قَغ

  م٣اعهت جدليليت صعاؾت:  الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ؤخ٩ام
ف  . (ٞلؿُحن) بعلىشت أخمض شٍغ

87 

 

 

غ اإلاجلت مؿؤولُتها عن أي انتهان لخلىق  ت  جسلي أؾغة جدٍغ اإلالىُت الفىٍغ

 ال حعبر آلاعاء الىاعصة في هظا العضص بالػغوعة عن عأي إصاعة اإلاغهؼ

  2017© حمُع الخلىق مدفىقت إلاغهؼ حُل البدث العلمي  
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 الافخخاخُت

 

الطالخاث جخم بفػله الظي العاإلايو عب هلل الخمضو الغخُم الغخمن هللا بؿم  

 ؤ٢ؿام مسخل٠ في وألابدار اإلا٣االث بيكغ ٖكغ الشاوي ٖضصَا في ال٣اهىهيت ألابدار ظيل مجلت حؿخمغ

جي والخام، الٗام ال٣اهىن، ت الٗضص َظا جىاو٫ل ول٣ض. والضولي الَى  مجا٫ في الجؼاثغيت ال٣ىاهحن مً مجمٖى

. الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل لل٣اهىنل خحزا زهو ٦ما. ألازحر الضؾخىعر الخٗضيل وختى ال٣ٗىباث الٗمل

 الٗمل ٢اهىنل في الٗمل ٖال٢ت بجهاء ٦جؼاء الٗيجي الخٗىيٌ خى٫ل يضوعل و٫لألا اإلا٣ا٫ مىيٕى ٧ان

.  الٗمل عب مً حٗؿٟيا الدؿغيذ ي٩ىنل إلاا زانت الٗما٫ خمايت ؤظل مً الجؼاثغر،

لى الجؼاثغر، الدكغي٘ في الا٢خهاصيت الجغيمت ٖلى الًىء ؾلِ ٞل٣ض الشاوي اإلا٣ا٫ ؤما  يغوعة ٖو

 الاظخماعي اإلاؿخىيل ٖلى وختى بل للضولت الا٢خهاصيت الؿياؾت ٖلى ؾلليِل جإزحر مً لها إلاا هٓغا ٢مٗها

.  والؿياسخي

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت ٖلى الشالض اإلا٣ا٫ ع٦ؼ خحن في     الى٨غاء الجغيمت جل٪ الجؼاثغر، ال٣اهىنل في ألَا

 الخهضر الًغوعرل مً وؤنبذ الجؼاثغ، ٞحها بما الٗالم ؤعظاء مسخل٠ في ملخّى بك٩ل لؤلؾ٠ اهدكغث التي

. والٗمليت ال٣اهىهيت الُغ١ل بكتى لها

 الضؾخىعر الخٗضيل الٗضص َظا مً الغاب٘ اإلا٣ا٫ جىاو٫ل ال٣اهىهيت، الؿاخت في ظضيض ٧ل وإلاىا٦بت

 وجىٟيظا اإلاجخم٘ في اإلاغؤة بم٩اهت للجهىى ٦أليت الجيؿحن، بحن الخىان٠ مبضؤ في مخىؾٗا ألازحر الجؼاثغرل

.  اإلاغؤة يض الخميحز ؤق٩ا٫ ظمي٘ ٖلى ال٣ًاء باجٟا٢يت  الجؼاثغ اللتزاماث
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ل باٖخباٍع ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم قٍغ خى٫ل ٢يمت صعاؾت الٗضص َظا في ل٨م ازترها ٦ما
ً
ا  قَغ

ا يٗض والظر ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل .  وألاعصوي الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء  به جٟغص بياٞيا قَغ

 حصجي٘ ٖلى ج٣ىم الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ؾياؾت ٞةن ث،مىاؾبا ٖضة في ٖليه الخإ٦يض ظغيل و٦ما

 مىاٞيا ٧ان ما ٧ل جداعب وباإلا٣ابل الٗغبيت، اإلا٨خبت وبلى الباخض بلى الجضيض جًي٠ التي والضعاؾاث البدىر

. الٗلمي البدض ألزال٢ياث

 هٟـوب الىجحرة بىٟـ اإلاجلت َظٍ اؾخمغاع ؤن هظ٦غ٦م الجاصة، وبإبداز٨م بمؿاَماج٨م هغخب وبط

ا ؤؾغة ٢بل مً له مشيل ال وجٟاوي صئوب ٖمل هديجت َى اإلاُلىب، الٗلمي اإلاؿخىيل  لجىتها وؤًٖاء جدغيَغ

 .   بهم وز٣خىا ق٨غها هجضص ؤن َىا يٟىجىا ال لظا الخد٨يميت، الٗلميت

 

 

 وآلازغ ٌألاو في اإلاىفم وهللا

غ ومضًغة العامت اإلاشغفت  اإلال ؾالبي ؾغوع. ص / الخدٍغ
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ؼ العُني هجؼاء مسالفت اإلاؿخسضم كىاعض إنهاء عن زطىص ًت الخعٍى

في كانىو العمل الجؼابغي  عالكت العمل
خمُضة، حامعت مىلىص معمغي جيزي وػو، الجؼابغ  ؾلُماني. ص

ل

 

 :ملخظ

ا حٗؿًٟيا حؿغيًدا اإلاؿغح الٗامل يؿخد٤ ًً  ٖال٢ت بجهاء ٢ىاٖض اإلاؿخسضم مسالٟت ٦جؼاء ٖييًيا حٗىي

 الخٗىيٌ َظا ؤن بال ممازل، باظغ آزغ ٖمل مىهب في ؤو ٖمله، مىهب في بصعاظه بٖاصة في واإلاخمشل الٗمل،

ًه ؤو ٢بىله الٗمل ٖال٢ت لُغفي بط بالجىاػيت، يخمحز  في الٗامل ٞيخمخ٘ ال٣ًاثيت، الضٖىيل ؾحر ؤزىاء ٞع

ٌ خالت في ؤما اإلا٨دؿبت، امخياػاجه بجمي٘ ال٣بى٫ل خالت ا له يضٞ٘ الٞغ ًً  ؾخت ؤظغ ًٖ ي٣ل ال ه٣ضًيا حٗىي

 بعاصتهما ًٖ الخٗبحر ًٖ الٗمل ٖال٢ت َغفي بحجام خالت في ؤما يخ٣اياٍ، الظر الٗمل مً ألازحرة ألاقهغ

٣ا بالخٗىيٌ ٞيجبر ؤلاصعاط، بٖاصة بةظباعيت الخ٨م يهضع  الٛغامت َغي٤ ًٖ ؤو الٗامت، لل٣ىاٖض ٞو

.     التهضيضيت

 

Résumé: 

L’employé  licencié d’une manière  abusive mérite  un  dédommagement à l’encontre de 

l’employeur qui ne respecte pas les clauses du contrat de travail, ceci consiste en sa réintégration 

dans un poste équivalent avec une paye similaire sauf que ce dédommagement est caractérisé par 

l’entente de deux parties soit dans l’acceptation ou le refus durant le procès, dans le cas favorable 

l’employé bénéficié de tous les avantages acquis. Dans le cas contraire, il lui paye une 

compensation pécuniaire que ne peut être inférieure a six mois de salaire, dans le cas ou les deux 

parties s'abstiennent à exprimer leur volonté le jugement est prononcé de fait obligeant la 

réintégration, avec une indemnité  ou par astreinte.       
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: ملضمت

 ال٣اهىنل ٞغوٕ ظمي٘ ًٖ واؾخ٣الليت بسهىنيت يخمحز الخضيض باججاَه الٗمل ٢اهىنل ؤن ق٪ ال 

 واؾخ٣غاع جىاػنل جسضم التي اإلاضوي لل٣اهىنل الٗامت اإلاباصت بلى ؤخ٩امه مٗٓم في مؿدىًضا يب٣ى ؤهه بال ألازغي،

.  الٗامت الكغيٗت باٖخباٍع ألازحر، َظا ًٖ مؿخ٣لت بهىعة يخ٩ىنل ؤن يم٨ً ال الٗمل،الظر ٖال٢ت

ل به اإلاُالبت يغوعللم يم٨ً الظر الخٗىيٌ ي٩ىنل ؤن الٗام اإلابضؤ يٟغى
ً
 ٧ان ؾىءًل الًغع، ل٣يمت ومؿاوًيا ٧امال

 ًٖ ي٣ل ال ؤن يجب ال بط طل٪، ؤم٨ً ٧لما الًغعل خضور ٢بل ٖليه ٧ان التي الخالت بلى بٖاصجه اإلاخًمً مٗىىًيا، ؤو ماصًيا

، اإلاغاص الًغعل ٢يمت . ( ) يخجاوػٍ ال وؤن ظبٍر

ل
ّ
 اإلااصة هو مدخىيل ؤر الٗمل، ٖال٢اث ٖلى جُبي٣ه يم٨ً ال إلاضوي،ا ال٣اهىنل في ٖليه اإلاىهىم اإلابضؤ َظا ؤّنل بال

 بلى اإلاضوي ال٣اهىنل في ٖليه اإلاىهىم ال٩امل الخٗىيٌ مبضؤ مً ٞحها الاهخ٣ا٫ جم خيض ،( )11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73

 اإلاهلخت ٞيه يغاعي يًؤ الٗمل، ٖال٢ت لُغفي اإلاخىا٢ًت الخ٣ى١ل بحن الخىاػنل مٗاصلت بةيجاص ،( )الٗاص٫ الخٗىيٌ مبضؤ

يٟي والاؾخ٣غاع ظهت، مً للمؿخسضم الا٢خهاصيت .  ؤزغيل ظهت مً للٗامل الْى

 إعاصة»  به ي٣هض الظر الٗيجي الخٗىيٌ في يخمشل والظر الخٗؿٟي، الدؿغيذ خالت في الخٗىيٌ الٗامل يؿخد٤

 الٗيجي الخٗىيٌ ٞيٗخبر ٖمله، بمىو في الٗامل بصعاط بٖاصة ؤر ،« الػغع  وكىع كبل علُه وانذ ما إلى الخالت

ه باٖخباع اإلاضهيت الخٗىيًاث ؤًٞل
ّ
 ٢بل ٧اهذ التي الخالت بةٖاصة جاًما، بنالًخا الًغعل بنالح بلى ياصر ؤه

 جلنُت نجاعت مضي في جخمشل اإلاُغوخت ٞاإلق٩اليت لظا باإلاغوهت، جدؿم الخ٣ىيت َظٍ ؤن بال الًغع، و٢ٕى

ده عنض للعامل الىقُفي الاؾخلغاع غماو في ؤلاصعاج إعاصة .  الجؼابغي؟ العمل كانىو  في حعؿفُا حؿٍغ

                                                           
، معدل 1975سبتمرب  30، صادر بتاريخ 30عدد . ر.، يتضمن القانون ادلدين اجلزائري، ج1975بر سبتم 26مؤرخ يف  58-75أمر رقم من  182ادلادة  -  

 13مؤرخ يف   05 -07، معدل ومتمم بقانون رقم 2005جوان  16، صادر بتاريخ 44عدد . ر.، ج2005جوان  10مؤرخ يف  10-05ومتمم بقانون رقم 
  .، 2007ماي  13، صادر بتاريخ  31عدد . ر.، ج2007ماي 

، معدل ومتمم بقانون رقم  1990أفريل  26، صادر بتاريخ 17عدد . ر.، يتضمن عالقات العمل، ج1990أفريل  21مؤرخ يف  11-90قانون رقم   -2
عدد . ر.، ج1996جوان  09مؤرخ يف  21-96، وأمر رقم 1991ديسمرب  25، صادر بتاريخ 68عدد . ر.، ج1991ديسمرب  21مؤرخ يف  91-29
، وأمر رقم  1997جانفي  12، صادر بتاريخ  3عدد . ر.، ج1997جانفي  11مؤرخ يف  02-97، وأمر رقم 1996جويلية  16در بتاريخ ، صا43
 .1997جانفي  12، صادر بتاريخ  3عدد . ر.، ج1997جانفي  11، مؤرخ يف 97-03

ريع العمل، بتخليو عن نظرية البطالن، وما ينجم عنها من إضفاء محاية للطبقة تراجع ادلشرع اجلزائري باعتناقو النظام الليربايل عن الدور احلمائي لتش  -3
وىو إمّبا بإعادة إدراج يف منصب عملو أو  ،العاملة، وادلتمملة يف إجبّبارية تقنية إعادة اادراج، ليطبب نظرية التعسس أي تعويي ادلتضرر تعويًضا عادًد 

 . غلّبب ادلصلحة ادقتصادية للهيئة ادلستخدمة عن احلماية ادجتماعية للعامل بتعويي نقدي جلرب الضرر الذي حلب بو،  فنجده
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ٌ  اإلابدث  :ألاو

ٌ  خالت في ؤلاصعاج إعاصة جلنُت زطىضُت  اللبى

حر الجؼاثغرل اإلاكٕغ خاو٫ل  بّما حٗؿًٟيا، حؿغيده بلى اإلاؿخسضم لجىء ٖىض للٗامل الخمايت مً هٕى جٞى

ا بخ٣ضيم ؤو اإلاؿخسضم، عاع١ وببُا٫ ٖمله مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة بخ٣غيغ ًً ا ه٣ضًيا حٗىي ًٟ  يجبر مىه

 ظغاء الجؼاء َظا ج٣غيغ جم ٖمله، مىهب في الٗامل اؾخ٣غاع يمان يجؿض ما بالٗامل، الالخ٤ الًغعل

ى للدؿغيذ، اإلا٣غعة والاجٟا٢يت ال٣اهىهيت، ال٣ىاٖض اإلاؿخسضم وزغ١ل زغوط  اإلااصة ٖليه ههذ ما َو

  .11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73

ى بالجىاػيت، يخمحز الظر الٗيجي الخٗىيٌ في الخٗىيٌ َظا يخجؿض  الجّضيت، ٖضم ٖليه يًٟي ما َو

اصة ٢بى٫ل في الخغيت لهم الٗمل ٖال٢ت َغفي ؤن باٖخباع  في ه٣ضر بخٗىيٌ له الخ٨م ؤو ،(ألاو٫ل اإلابدض) ؤلٖا

ٌ خالت ب ما بطا ،( )جدضيضٍ في لل٣اضخي الخ٣ضيغيت الؿلُت ج٩ىنل ؤيً الٞغ  في ؤما الضٖىي، ؾحر ؤزىاء ٖىه عُٖ

 ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت ًٖ ُيًٟى الخ٨م، نضوعل بٗض بعاصتهما ًٖ الٗمل ٖال٢ت ؤَغاٝ حٗبحر ٖضم خالت

. (الشاوي اإلابدض) ؤلاظباعيت

ج٣ىيتببٖاصةبؤلاصعاطبل:اإلاُلببألاو٫ل

ل ؤو جمحًزا ألا٦ثر الجؼاء ٖمله مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة ج٣ىيت حٗخبر
ً
ا، ٖضال ًٗ  حؿغيده بٗض وهٟ

م مً حٗؿٟيت، بُغي٣ت  ألازحر َظا بظباع جهىعل يم٨ً ال ؤهه بال الخٗا٢ضيت، الٗال٢ت اَتزاػ ٖلى الؿللي ؤزٍغ ٚع

 يمشل بط حؿغيده، بٗض ٖمله في الاؾخمغاع ٖلى الٗامل بظباع و٦ظا ٖمله، مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة ٖلى

 ظهت، مً ؤَغاٞها بحن الخٗا٢ضيت الٗال٢ت ييإ بلى ؾياصر والظر الصخهيت، الخغياث ٖلى اٖخضاءًل طل٪

اصة َظٍ بّنل ٞٗليه، ؤزغي، ظهت مً الٗمل مهلخت و٦ظا غاٝ باليؿبت بظباعيت وليؿذ ،( )ظىاػيت ؤلٖا  أَل

ى الٗمل، ٖال٢ت :  مايلي ٖلى جىو والتي 4 م٨غعل73  اإلااصة هو ؤخ٩ام زال٫ مً يؿدك٠ ما َو

                                                           
، اجمللة القضائية، العدد الماين، قسم الوثائب للمحكمة 1998مارس  10، مؤرخ يف 159386قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم    -1

ا أنو في حالة التسريح المعتبر تعسفيا،  يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح من المقرر قانون» حيث جاء فيو  101، ص 1998العليا، 
 .أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة

ي للعمل، يكونون أن قضاة الموضوع حكموا بالتعويض للمطعون ضده ابتداء من تاريخ توقيفو إلى غاية رجوعو الفعل -في قضية الحال -ولما ثبت 
 .«قد قضوا باالستمرار في سريان التعويض وىو أمر غير قانوني، مما يعرض حكمهم للنقض 

 43ما تنص عليو ادلادة  علما أن ىذه ااعادة كانت يف القوانٌن الصادرة قبل صدور قانون عالقات العمل إجبارية، كما يتمتع القاضي بسلطة واسعة لألمر هبا، وىو  -2
، (ملغى) 1975ماي  26، صادر بتاريخ 39عدد . ر.، يتعلب بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، ج1975أفريل  27مؤرخ يف ، 31–75قم من أمر ر
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 بامخُاػاجه الاخخفاف مع اإلاؤؾؿت في العامل إصماج بئعاصة إما ونهابُا اابخضاةي اإلادىمت جفطل... »  

 ٢بىلها الٗمل ٖال٢ت لُغفي بط ،( )«... مالُا حعىٍػا العامل ًمنذ الؿغفيو أخض عفؼ خالت في أو اإلاىدؿبت

ًها ؤو  اإلااصة مدخىيل حٗميم وصونل ،(ألاو٫ل الٟٕغ)اإلاجا٫ َظا في لل٣اضخي ج٣ضيغيت ؾلُت ؤّيت بُٖاء صونل ، ٞع

  .(الشاوي الٟٕغ) الخٗؿٟي الدؿغيذ ٖلى ٦ظل٪

ٌ  الفغع  ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت حٗغي٠: ألاو

ا الجؼاثغرل اإلاكٕغ يىعص لم ًٟ  حٗؿ٠ بػاء للٗامل م٣غعل ٖيجي ٦خٗىيٌ ؤلاصعاط بٖاصة إلاهُلر حٗغي

، في اإلاؿخسضم ل يٗض والظر ٢غاٍع
ً
يت ال٣ىاٖض اخترامه لٗضم باَال  يماهت حٗخبر والتي ن،الدؿغيخي ل٨ال اإلاىيٖى

امت مخمحزة  الٗمل، في الخ٤ إلابضؤ ججؿيًضا ٖمله مىهب ٖلى الخٟاّ في صٖامت جمشل بط للٗامل، باليؿبت َو

يت اإلاُالب ؤولىياث مً صاثما ْلذ التي ال٣اٖضة َظٍ ،( )الٗمل ٣ٖىص اؾخمغاعيت ل٣اٖضة جُبي٣ًا و٦ظا  الكٖغ

. الخغ الىٓام بلى اإلاىظه الىٓام مً الخانل ٢خهاصرالا الخدى٫ل ْل في الؾيما الى٣ابيت، للمىٓماث

ذ  ٖمله، مىهب في حٗؿًٟيا اإلاؿغح الٗامل بعظإ ؤو بصماط، بٖاصة ؤّجها ٖلى ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت ٖٞغ

 ٖضم بؿبب طل٪ حٗظع خالت في ممازل، ٖمل مىهب ؤو ٖمله، مىهب بلى الغظٕى بد٤ الٗامل يدخٟٔ خيض

 ؤجها ٖلى ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت حٗغي٠ يم٨ً ٞٗليه، ،( )الٗمل مىانب صو٫لط مً خظٞه ؤو اإلاىهب، قٛىعل

                                                                                                                                                                                           

ضرار المترتبة كل تسريح تعسفي أو مخالف ألحكام ىذا األمر يعد باطال ويأمر القاضي بإدراج العامل من جديد في عملو األصلي بقطع النظر عن األ» على أن 
. لو من جهة أخرى

 .«إذا عارض صاحب العمل اإلدراج الفعلي المقرر من طرف القاضي، يستمر العامل في االستفادة من مجموع الحقوق الناتجة عن عالقة العمل 
دد ادلدة، إدّب أنّب نظرًا خلصوصية ىذا األخًن عاًما يرتب آثار التسريح التعسفي على كل من العقد الغًن احملدد ادلدة وادلح 4مكرر  73جاء نص ادلادة   -1

، حيكم القاضي بإعادة اادراج يف ادلدة ادلتبقية فقط دنتهاء العقد، أما يف 4مكرر 73باعتباره عقدا زمنيا، د ديكن ترتيب اآلثار ادلنصوص عليها يف ادلادة 
، رللة احملكمة 2011جوان  02، مؤرخ يف 608809، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم قرار احملكمة العليا، وىو ما بينو حالة الرفي يدفع لو تعويًضا نقديا

، منشور على ادلوقع ادليكرتوين للمحكمة العليا للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية 191، ص 2011العليا، العدد الماين، 
www.coursupreme.dz                                                                                         

على عقد محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينتو إنهاء عالقة العمل بطريقة  90/11من القانون رقم  4/ 73ال تطبق المادة » حيث جاء فيو 
 .»تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة اإلدراج، في الحدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها

إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع عالقات العمل المعمول »، سالس الذكر، واليت تنص 11-90من قانون رقم  74ادة امل  -2
.            بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال

 .«سب الشروط التي ينصب عليها ىذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية وال يمكن أن يطرأ أي تعديل في عالقات العمل إال ضمن األشكال وح
اجلزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  التشريع يف العمل لعالقات تنظيمي كإطار اجلماعية أمحية سليمان، ادتفاقيات  -3

. 288، ص 2008
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 ٖمل مىهب ؤو ألانلي ٖمله مىهب في حٗؿٟيت بُغي٣ت ٖمله مىهب مً اإلاؿغح الٗامل بعظإ بم٩اهيت

 الٗيجي، بالخٗىيٌ ٦ظل٪ ٖليه يهُلر والظر لخظٞه، هديجت ؤو ألانلي مىهبه قٛىعل لٗضم وطل٪ ممازل،

.  الدؿغيذ ٢غاع نضوعل ٢بل ما بلى الٗمل ٖال٢ت رَٝغ بعظإ ؤر

 الثاني الفغع

 الخعؿفي الاكخطاصي ؤلانهاء على 4 مىغع  73 اإلااصة أخيام مؿابلت مضي

ذ وكع إطا»  اهه ٖلى 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة جىو  لإلحغاءاث مسالفت العامل حؿٍغ

ذ كغاع ونهابُا ابخضابُا إلاسخطتا اإلادىمت جلغي اإلالؼمت، الاجفاكُت أو/و اللانىنُت  اخترام عضم بؿبب الدؿٍغ

ٌ  باإلحغاء باللُام اإلاؿخسضم وجلؼم ؤلاحغاءاث،  نفلت على مالُا حعىٍػا العامل وجمنذ به، اإلاعمى

ذ خضر وإطا. عمله في اؾخمغ لى هما ًخلاغاه الظي ألاحغ عن ًلل ال اإلاؿخسضم،  زغكا العامل حؿٍغ

. حعؿفُا جبرٌع أعاله 73 اإلااصة ألخيام

 الاخخفاف مع اإلاؤؾؿت في العامل إصماج بئعاصة إما ونهابُا ابخضابُا اإلاسخطت اإلادىمت جفطل

 الظي ألاحغ عن ًلل ال مالُا حعىٍػا العامل ًمنذ الؿغفيو أخض عفؼ خالت في أو اإلاىدؿبت بامخُاػاجه

. اإلادخملت ثبالخعىٍػا ؤلازالٌ صوو  العمل من أشهغ (06) ؾخت مضة عن العامل ًخلاغاه

. « بالنلؼ للؿعن كابال اإلاجاٌ هظا في الطاصع الخىم ًىىو 

ا 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة هو ؤزاع 
ً
 الا٢خهاصر الدؿغيذ ٖلى اهُبا٢ها مضي خى٫ل ه٣اق

 بةنضاع ؤلاق٩ا٫ َظا في الٗليا اإلاد٨مت لخٟهل ،(زاهيا) مايض وآزغ ،(ؤوال) مٗاعى اججاٍ بحن الخٗؿٟي،

 .   (زالشا) الكإن َظا في مخٗضصة ٢غاعاث

: اإلاعاعع الاججاه -أوال

 ؤّما الخ٨م، بنضاع و٦يٟيت الخٗؿٟي، الخإصيلي الدؿغيذ يسو 4م٨غعل73 اإلااصة هو ؤن الاججاٍ َظا يغيل

ى به زاًنا مغؾىًما يىٓمه ا٢خهاصيت ألؾباب الدؿغيذ  ٖلى الخٟاّ اإلاخًمً ،09-94 ع٢م حكغيعي مغؾىم َو

                                                                                                                                                                                           

 -TRUSKOLASKI Muriel, La légitimité du motif économique de licenciement (contribution à 
l’étude sur la cause justificative), Thèse pour l’obtention du grade de docteur, Faculté de droit, 

Université Cergy-pontoise, France, 2008, p. 559.  
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لوخمايتب الكٛل
ٌألا
 َظا مىاص ؤخ٩ام بَاع في  اإلاكٕغ ٖمل لظا ،( )بعاصيت ال بهٟت ٖملهم ي٣ٟضونل الظيًظغاءبألا

 ع٢م ل٣اهىنل  باليؿبت ؤما  مض٣٢ت، بهٟت ا٢خهاصيت ألؾباب الدؿغيذ بظغاءاث وجدضيض جٟهيل ٖلى ألازحر

ت ؤحى 90-11  ،71 ،70 ،69 صاإلاىا وهي الٗما٫ ٖضص مً الخ٣ليو مؿإلت ٖلى جىو التي اإلاىاص مً بمجمٖى

.  وقغوَه الا٢خهاصر الدؿغيذ مجاالث ٣ِٞ خضصث

 ال الظ٦غ ؾالٟت 4 م٨غعل 73 اإلااصة ؤن بط جإصيبيت ٦ةظغاءاث الخ٣ليو بظغاءاث حٗض ال ألاؾاؽ، َظا ٖلى

 ؤما ويد٨مها، يىٓمها الظر َى 09-94 ع٢م حكغيعي مغؾىم وبهما البٌٗ، ٞهمها ٦ما ؤلاظغاءاث َظٍ جد٨م

 حٗىيٌ م٘ الظ٦غ ؾال٠ 09-94 ع٢م حكغيعي مغؾىم مً 16 اإلااصة ٖليه ههذ ما خؿب ي٩ىنل الجؼاء

. ( )مىاؾب

: اإلاؤٍض الاججاه  –زانُا

 في اؾدىضجا والا٢خهاصر،  الخإصيلي الدؿغيذ مً ٧ل حكمل 4 م٨غعل 73 اإلااصة ؤن اإلاايض، الاججاٍ يغيل

 باإلاجا٫ جخٗل٤ والتي 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 73 للماصة زغ٢ا للدؿغيذ ظاءث 4 م٨غعل 73 اإلااصة ؤن بلى حججهما

ذ خضر وإطا... »  جىو خيض الخإصيلي،  ال٣ٟغة ؤما ،«حعؿفُا ٌعخبر أعاله 73 اإلااصة ألخيام زغكا العامل حؿٍغ

ه جدضيض صونل الدؿغيذ مؿإلت جىاولذ ؾب٣تها التي  4 م٨غعل 73 اإلااصة ؤن ؤياٞىا ٦ما ا٢خهاصًيا، ؤو جإصيبًيا هٖى

ه،  بلى ؤلاقاعة صونل حٗؿٟيا إلاٗخبرا الدؿغيذ جلغي ذ وكع إطا»  ٞحها ظاء خيض هٖى  مسالفت العامل حؿٍغ

ذ كغاع ونهابُا ابخضابُا اإلاسخطت اإلادىمت جلغي اإلالؼمت، الاجفاكُت أو/و اللانىنُت لإلحغاءاث  بؿبب الدؿٍغ

ٌ  باإلحغاء باللُام اإلاؿخسضم وجلؼم ؤلاحغاءاث، اخترام عضم . ( )« به اإلاعمى

: العلُا اإلادىمت مىكف -زالثا

هل ال٣ًاجي الاظتهاص خؿم  11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة ؤخ٩ام مُاب٣ت مضي مؿإلت في ٞو

ت والا٢خهاصر، الخإصيلي الدؿغيذ مً ٧ل ٖلى  73 اإلااصة ؤن ال٣اثل اإلاى٠٢ جايض التي ال٣غاعاث مً بمجمٖى

 ( ) 175759 ع٢م ال٣غاع خيصياث في ظاء خيض خحن،الدؿغرل ٦ال ٖلى مٗممت ظاءث 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4 م٨غعل

                                                           
، صادر 34عدد . ر.ضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة د إرادية، ج، يت1994ماي  26مؤرخ يف   09-94مرسوم تشريعي رقم   -1

 .1994جوان  01بتاريخ 
 . 137  –136، ص 1999لألشغال الرتبوية، اجلزائر،  ، الديوان الوطين55، نشرة القضاة، العدد "الفرق بٌن التسريح والتقليص يف ادلادة ادجتماعية"تقار مجوعي،  - 2
، اجمللة القضائية، عدد خاص مبنازعات العمل واألمراض ادلهنية، العدد الماين، قسم ادلستندات للمحكمة العليا، "سريان عالقة العمل، نشأهتا وهنايتها"شريف زلمد،  - 3

 .81  –80، ص 1997اجلزائر، 
، منشور على ادلوقع االكرتوين للمحكمة العليا للجمهورية اجلزائرية 1999مارس  09، مؤرخ يف 175759قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -4
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ذ أؾباب بيو جفغق  ال الخاٌ صعىي  على اإلاؿبلت 91/29 عكم اللانىو  من 73/4 اإلااصة أو خُث»  ؤهه  الدؿٍغ

ذ ول أو على وجنظ ذ ملغع  بئلغاء اإلاؿالبت في للعامل اإلاجاٌ ًفخذ حعؿفي معخبر حؿٍغ   .«...الدؿٍغ

 حٗؿ٠ له جبحن ٧لما ؤلاصعاط وبٖاصة بالبُالن، الخ٨م في ؾلُت ظخماعيالا لل٣اضخي ؤّنل يدبّحن ٞٗليه،

 ويٗه الظر الخماجي الُاب٘ يبرع ما ا٢خهاصًيا ؤو جإصيبًيا ؤلاجهاء ٧ان ؾىاء ؤلاجهاء، في ؾلُخه اؾخٗما٫ في اإلاؿخسضم

 اخترامها اإلاؿخسضم لىٕ جىظب الٗام الىٓام مً ٞهي آلامغ، بُابٗها جخمحز خمايت بظغاءاث وي٘ زال٫ مً اإلاكٕغ

ى اإلاخسظ، ال٣اهىوي الٛحر ؤلاظغاء بٗض جىٟيظَا في الٗمل ٖال٢ت امخضاص بالىديجت يؿخضعي ما بها، والخ٣يض  يبرػ ما َو

ل ٖمله، مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة
ّ
اصة َظٍ ؤّنل بال ًها، ؤو ٢بىلها الٗمل ٖال٢ت لُغفي يم٨ً ازخياعيت ؤلٖا  ما ٞع

  .الخماجي َابٗها مً الخ٣ىيت َظٍ يٟٙغ

 الثاني اإلاؿلب
ٌ  هأزغ اإلاىدؿبت الامخُاػاث   ؤلاصعاج إعاصة كبى

ب
ّ
 بلى اإلاؿغح الٗامل بٖاصة وبالخالي اإلاؿخسضم، َٝغ مً مخسظا حٗؿٟي ٢غاع ٧ل ٖلى البُالن ظؼاء اإلاكٕغل عج

حن يغظ٘ الدؿغيذ ٢غاع بلٛاء ألّنل ٖيجي، ٦خٗىيٌ ٖمله مىهب  نضوعَا، ٢بل ٖلحها ا٧ان التي الىيٗيت بلى الُٞغ

. ٖمله بمىهب الالخدا١ في الٗامل خ٤ يدٟٔ باٖخباٍع واإلاىه٠ الٗاص٫ الخٗىيٌ يٗخبر الظر

حن ّٖبر ما بطا اصة َظٍ ج٩ىنل ؤلاصعاط، بٖاصة ٢بى٫ل في بعاصتهما ًٖ الُٞغ  في ؤو الٗمل مىهب هٟـ في ؤلٖا

 والتي ،( ) الٗمل ٖال٢ت بمىاؾبت بها يخمخ٘ ن٧ا التي الخ٣ى١ل بجمي٘ الٗامل اخخٟاّ م٘ ممازل، بإظغ ٖمل مىهب

 اجساط يىم مً للٗامل جشبذ التي ،(ألاو٫ل الٟٕغ) اإلا٨دؿبت الامخياػاث مهُلر الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلحها ؤَل٤

. (الشاوي الٟٕغ) ؤلاصعاط بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م نضوعل ٚايت بلى الدؿغيذ ٢غاع اإلاؿخسضم

ٌ  الفغع  ألاو

ف  بتاإلاىدـ الامخُاػاث حعٍغ

اصة َظٍ ٢ىبلذ ٞةطا الٗامل، بصعاط بٖاصة الجزإ ؤَغاٝ ٖلى ال٣اضخي ي٣ترح  يغظ٘ الخالت َظٍ في بال٣بى٫ل ؤلٖا

غاٝ ه الٗمل ٣ٖض اٖخباع وبالىديجت الدؿغيذ، جاعيش ٢بل ٖلحها ٧اهىا التي الخالت بلى ألَا
ّ
ال١ ٖلى يى٣ُ٘ لم ٦إه  ؤلَا

                                                                                                                                                                                           

 www.coursupeme.dz: الدديقراطية الشعبية
1-  SAVETIER Jean," La disponibilité d’un emploi en vue d’un réintégration un reclassement ou 

d’une priorité d’embauche",  Dr.Soc., n°2, éd techniques et économiques, Paris, février 
1999,p.146.  

http://www.coursupeme.dz/
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 الالخ٤ الًغعل ظبر يماهت يٗؼػل طل٪ ٧ل اإلا٨دؿبت، مخياػاجها بجمي٘ ومداٞٓخه ٖمله، مىهب بلى الٗامل بغظٕى

  . اإلاؿخسضم َٝغ مً الهاصعة الازترا٢اث ظغاء بالٗامل

ٗٝغ
ُ
 ؤو الخىٓيم ؤو الدكغي٘ مً بّما مؿخمضة الٗما٫ لخ٣ى١ل اجٟاقي جدؿحن ؤّجها ٖلى اإلا٨دؿبت الامخياػاث ح

ت الُٗل ؤلازُاع، ٦مهلت الٗمل، ٣ٖض و٦ظا الجماٖيت والاجٟا٢ياث الاجٟا٢اث  ًٖ الخٗىيٌ ألاظغ، اإلاضٖٞى

 مً الٗامل بها اهخٟ٘ ما هي اإلا٨دؿبت ٞاالمخياػاث ،( )الخ... باإلااؾؿت، الخانت ألاظىعل قب٨ت للخ٣اٖض، الظَاب

ا ي٩ىنل والتي امخياػاث، مً ٖمله بمىهب الخدا٢ه زال٫  الاجٟا٢اث ؤو الخىٓيم ؤو الدكغي٘ بما مهضَع

. الٗمل ٣ٖض ؤو ةالجماعي والاجٟا٢ياث

ليه، ت في اإلا٨دؿبت الامخياػاث جخمشل ٖو  التي الٗمل ٖال٢ت بمىاؾبت للٗامل اإلاسىلت الخ٣ى١ل مً مجمٖى

 ج٩ىنل: مٗياعيً بلى ٧لحهما جدضيض في باالؾدىاص ظماٖيت ؤو ٞغصيت بما الامخياػاث َظٍ ج٩ىنل باإلاؿخسضم، جغبُه

 الغاخت ؤو٢اث الٗمل، مضة ٧األظىع، الٗمل، ْامن ؤو الٗمل، ٣ٖض مً مؿخمضة ٞغصيت الامخياػاث َظٍ

 الى٣ابي ٧الخمشيل الٗما٫، بجماٖت جخٗل٤ للٗمل، ظماٖيت اجٟا٢يت ؤو اجٟا١ مً مؿخمضة ظماٖيت ؤو والُٗل،

.  ( )الى٣ابي الخ٤ ؤو

 يضم٤ ال٣اضخي ألّنل وبالخدضيض، بالخٗضاص اإلا٨دؿبت باالمخياػاث اإلاُالبت حٗؿًٟيا اإلاؿغح الٗامل ٖلى يجب

غاٝ مدل يدل ؤن له يم٨ً ال بط الُلب بمدخىيل  مما ؤ٦ثر يمىذ ال ؤن له يجىػل ال ٦ما َلباتهم، ًٖ الخٗبحر في ألَا

  .مىه َلب

 الثاني الفغع

 اإلاىدؿبت الامخُاػاث زبىث ػمن

ل زاع لظا اإلا٨دؿبت، الامخياػاث زبىث و٢ذ اإلاكٕغ يبحن لم
ً
 م٨دؿبت، الامخياػاث َظٍ ج٩ىنل متى خى٫ل ظضال

 ألازحرة َظٍ ج٩ىنل ؤن يجب بط م٨دؿبت، امخياػاث جهبذ للٗامل جمىذ التي الامخياػاث ٧ل اٖخباع يم٨ً ال ؤّنل بط

ا
ً
ى مدخملت، وليؿذ ٢اثمت خ٣ى٢ ت به ؤجذ ما َو  لالمخياػاث حٗغيٟها خحن الٗليا للمد٨مت الاظخماٖيت الٛٞغ

ا التي اإلا٨دؿبت ا حٗخبَر
ً
حر ٢اثمت، خ٣ى٢  الىٓام مً ؤو ال٣اهىن، مً بّما الٗامل يؿخمضَا اخخماليت، ٚو

                                                           
رفي ادلستخدم إرجاع العامل ادمتيازات  –التسريح غًن القانوين  2000جانفي  18ادلؤرخ يف  182539تعليب على قرار رقم " اسعد زاىية،   -1

 .45 -44 ، ص2002ائية، العدد الماين، قسم الوثائب للمحكمة العليا، اجلزائر، ، اجمللة القي"73/04ادلكتسبة ادلادة 
مداخلة ألقيت يف ادللتقى الوطين الماين حول الظروف ، "الرتاجع عن ادمتيازات ادلكتسبة للعامل بسبب الظروف ادقتصادية"بلميهوب عبد الناصر،    -2

 11، 10 التشريع اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديب بن حيي، جيجل، يومي ادقتصادية للمؤسسة وآثارىا على عالقات العمل يف
 .83، ص 2010مارس 
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 ٖال٢ت ؾغيان َيلت مجها يؿخٟيض ٧ان التي الجماٖيت، الاجٟا٢ياث مً ؤو الٗمل، ٣ٖض مً ؤو الضازلي،

. ( )الٗمل

 بالخ٨م، الى٤ُ جاعيش ٚايت بلى حؿغيده جاعيش مً بها يخمخ٘ ٧ان التي خ٣ى٢ه ظمي٘ مً الٗامل يؿخٟيض

 بالخ٨م الى٤ُ ٚايت بلى الٗامل بدؿغيذ اإلاؿخسضم ه٤ُ جاعيش مً اإلا٨دؿبت مخياػاثباال الاؾخٟاصة جبضؤ ٞٗليه،

 ٖىه ييخج ما ؤلاصعاط، بٖاصة ٚايت بلى الدؿغيذ يىم مً ظامضة ج٩ىنل التي ألا٢ضميت باؾخصىاء ،ؤلاصعاط بةٖاصة

 ماعر  221338 مع١ل الٗليا اإلاد٨مت ٢غاع  م٘ يدىا٢ٌ  والظر ماصي، ٖمل م٣ابل ي٩ىنل الظر ألاظغ صٞ٘ ٖضم

 مفهىمها في حشمل اإلاىدؿبت الامخُاػاث أو العلُا اإلادىمت احتهاص من أو خُث»  ؤن 2001 ظىيليت 11 في

ذ بيو جتراوح التي للفترة حغؿُت حعؿي ألاحىع  هظه وأو العامل أحىع   ًمىن وال بها بالخىم والنؿم الدؿٍغ

 .«طلً جخعضي أو

 اإلاكٕغ ٖلى ٧ان ،الٗمل ٖال٢ت في ألاؾاسخي الٗىهغ يمشل والظر م٨دؿًبا خ٣ا ألاظغ ؤليـ ٞٗليه، 

ا ألاظىعل صٞ٘ ٖلى يىو ؤن الجؼاثغرل ه ٚايت بلى حٗؿٟي اإلاٗخبر الدؿغيذ جاعيش مً م٨دؿبت محزة باٖخباَع  عظٖى

 .ألانلي مىهبه في الٟٗلي

ّى٫ل ؤيً 11-90 ع٢م ٢اهىنل ٢بل الهاصعة ال٣ىاهحن ٨ٖـ ٖلى
ُ
 عبظّبا في واؾٗت ؾلُت لل٣اضخي ز

يٟي، اؾخ٣غاٍع يٗؼػل ما حٗؿًٟيا، اإلاؿغح الٗامل بصعاط بٖاصة ٖلى اإلاؿخسضم  اإلاؿخسضم ٢غاع ٞيبُل الْى

اصة َظٍ ٢ىبلذ بطا ؤّما ؤلاظّباعيت، ؤلاصعاط بةٖاصة ويد٨م ٌ ؤلٖا ّى٫ل بالٞغ
ُ
 مً الاؾخٟاصة خ٤ اإلاكٕغ له ز

 في بما جى٣ُ٘، لم و٦إّجها الٗمل ال٢تٕ جىٟيظ في اؾخمغاع ؤر الٟترة، َظٍ ًٖ له اإلاؿخد٣ت الخ٣ى١ل مجمٕى

 َلب ج٣بل 11-90 ع٢م ٢اهىنل نضوعل بٗض ختى ال٣ًاثيت الجهاث ببٌٗ  ؤصي ما َظا الٗامل، ؤظغة صٞ٘ طل٪

 جمىذ ال والتي ال٣اهىن، هٟـ مً 73 اإلااصة هو نغيذ م٘ يدىا٢ٌ والظر حٗؿًٟيا، اإلاُغوص للٗامل ألاظىعل

 الًغعل خؿب لل٣اضخي ج٣ضيٍغ في الخ٣ضيغيت الؿلُت وحٗىص ٖىيًاث،ث بل ؤظىعٍ حٗؿًٟيا اإلاُغوص للٗامل

 .( )اإلااصي الٗمل م٣ابل ي٩ىنل ألاظغ ؤن إلابضؤ جُبي٣ًا بالٗامل، الالخ٤

                                                           
، رللة احملكمة العليا، العدد الماين، قسم الوثائب للمحكمة 2000جانفي  18، مؤرخ يف 182539قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -1

 .41، ص2000ائر، العليا، اجلز
، اجمللة القضائية، العدد الماين، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، اجلزائر، 1993جانفي 20، مؤرخ يف 90533قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -2

سسة، إال إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعال باألعمال من المقرر قانونا أنو ال يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤ «حيث جاء فيو  ،103، ص 1994
. المرتبطة بذلك المنصب

. وفي حالة فصلو تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجو في منصب عملو األصلي مع منحو التعويضات المستحقة
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 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة هو ؤن باٖخباع الخٗىيٌ، مً الاؾخٟاصة للٗامل يم٨ً ال ٦ما 

 ظمي٘ مً الٗامل يؿخٟيض ؤلاصعاط بةٖاصة الخ٨م خالت في بط الخٗؿٟي، الدؿغيذ آزاع بسهىم نغيدت ظاءث

ل للٗامل يمىذ ال ألازحر َظا بن حٗىيٌ، صونل اإلا٨دؿبت امخياػاجه
ّ
ٌ زبذ بطا بال  بصعاظه، بٖاصة اإلاؿخسضم ٞع

ى ا في الٗليا اإلاد٨مت ٢غاع يبىه ما َو ؼ الخىم إو»  ٞيه ظاء خيض الظ٦غ، ؾال٠ ،199695ع٢م ٢غاَع  بالخعٍى

ذ كغاع إلغاء ازغ لىع للعامل  من 73/4 للماصة مسالفت ٌعض عمله، منطب إلى إصعاحه بئعاصة وألامغ الدؿٍغ

ذ اإلادىمت على ًخعيو واو إط 29-91 ق . ( )«اإلاىدؿبت بامخُاػاجه باالخخفاف الخطٍغ

 ؾلُت ؤيت له ليـ الظر ال٣اضخي ؾلُت مً جًٗي٠ ؤلاصعاط بٖاصة لخ٣ىيت الجىاػرل الُاب٘ ًٖ ييخج

ا يًٟي ما ؤلاصعاط، صةبٖا في ًٖ ه الٗمل، ٢اهىنل ٢ىاٖض ٖلى الهكاقت مً هى ، مً ويٟٚغ ٍغ  يٟهم ٞٗليه، ظَى

ه مىه
ّ
 لل٣اضخي ليـ الدؿغيذ، ٖمليت ٖلى اإلاؿخسضم وبنغاع ال٣اضخي لضي الخٗؿٟي الدؿغيذ زبىث خالت في ؤه

ظا بالخٗىيٌ، الخ٨م ؾىيل الخالت َظٍ في  .ؤلاجهاء في ؾلُاجه خضوص اإلاؿخسضم ججاوػل بم٩اهيت ٖلى لضليل َو

 

 الثاني اإلابدث

 الغفؼ خالت في ؤلاصعاج إعاصة جلنُت زطىضُت

ٌ، ؤلاصعاط بٖاصة مباصعة ج٣ابل ؤن ؤلاصعاط بٖاصة لخ٣ىيت الجىاػرل الُاب٘ ًٖ هبجير   مً ي٩ىنل والظر بالٞغ

م اإلاؿخسضم َٝغ ٌا اٖخبرث بل ٖجها، اإلاذجم الُٝغ جدضص لم 4 م٨غعل 73 اإلااصة هو ؤن ٚع  مً ي٩ىنل ؤن يم٨ً لٞغ

حن، ؤخض ٌ ؤن البضيهي مً اهه بال الُٞغ  في ٖليه اإلاضعى باٖخباٍع اإلاؿخسضم، َٝغ مً الخ٣ىيت َظٍ جٞغ

 اإلاضعي َى ألهه به، يّباصع ال ما الٛالب في الظر الٗامل ٨ٖـ ٖلى الخٗؿٟي، ب٣غاٍع يخمّؿ٪ والظر الضٖىي،

 ٖلى اإلاداٞٓت بلى صاثما جخجه هّيخه ؤن بط حٗضيله، ؤو سخبه ؤو الخٗؿٟي ال٣غاع بةلٛاء يُالب والظر بالخٗؿ٠،

ا  عػ٢ه مهضع
ً
.  البُالت قبذ مً جسٞى

                                                                                                                                                                                           

يخ التوقف إلى غاية رجوعو الفعلي، يكون بذلك قد خرق أن المجلس قضى بمنح األجور الشهرية للمطعون ضده ابتداء من تار -في قضية الحال -ولما ثبت 
  .«القانون، ألن التعويضات المنصوص عليها ال تعني األجور المختلفة، مما يستوجب نقض القرار جزئيا في ىذا الجانب

العدد المالث، قسم ادلستندات والنشر  ، اجمللة القضائية،1994جانفي  31، مؤرخ يف 106576قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم    -
 .117، ص 1994للمحكمة العليا، اجلزائر، 

 .                         186، مرجع سابب، ص 199695قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -1
، منشور 399، ص 2009رللة احملكمة العليا، العدد األول، ، 2009ماي  06، مؤرخ يف 474154قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم  -

 www.coursupreme.dz: على ادلوقع ادليكرتوين للمحكمة العليا للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية
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ٌ يًٟي ل الخ٣ىيت، َظٍ ٖلى اإلاغوهت ؤلاصعاط بٖاصة ٞع
ّ
ه بال

ّ
ٌ ًٖ الخٗبحر يكتٍر ؤه  ؾحر ؤزىاء الٞغ

ى اإلاؿإلت، في الٟهل و٢بل للخ٣اضخي ألاولى اإلاغاخل في ؤر الدؿغيذ، ًٖ اإلاترجبت الضٖىيل  بليه طَبذ ما َو

ا في الٗليا اإلاد٨مت  ؾير أزناء ؤلاعحاع بغفؼ اإلاخعلم الضفع إزاعة ًجب»  ٞيه ظاء بط ( )223318 ع٢م ٢غاَع

ذ مؿألت في الفاضلت الضعىي   الخ٨م نضوعل خالت في ؤما ،(ألاو٫ل اإلاُلب)« الخنفُظ عنض ولِـ الدؿٍغ

ا للٗامل يضٞ٘ ؤلاصعاط، بةٖاصة ال٣اضخي ًً ٣ا حٗىي  ٚغامت جدذ ٖلحها اإلاؿخسضم يجبر ؤو الٗامت، لل٣ىاٖض ٞو

. (الشاوي اإلاُلب) بظباعيت الخالت َظٍ في ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت ٞخهبذ تهضيضيت،

ٌ  اإلاؿلب ت: ألاو  الضعىي  ؾير أزناء ؤلاصعاج إعاصة اإلاؿخسضم عفؼ حىاٍػ

 وخضَا هي ٞاإلعاصة إلاخٗا٢ضيً،ا قغيٗت ال٣ٗض إلابضؤ جُبي٣ًا ال٣ٗض الٗمل ٖال٢ت ؤَغاٝ بعاصة جد٨م

ٌ بعاصتهما ًٖ الخٗبحر الٗمل ٖال٢ت لُغفي يم٨ً لظا ،( )والالتزام ؤلالؼام ٖلى ال٣اصعة  ٞهي ،ؤلاصعاط بٖاصة بٞغ

ى الضٖىي، ؾحر ؤزىاء ظىاػيت . اجٟاقي ٢اهىنل بلى جىٓيمي ٢اهىنل مً الٗمل ل٣اهىنل الجضيض الخىظه يجؿض ما َو

ًها ٖلى ؤلاظّباع ؾلُت ظخماعيالا ال٣اضخي ُيسّى٫ل لم ٦ما   اإلاباصعة في ال٣اضخي ؾلُت ج٨مً بط ،( )ٞع

غاٝ بظّباع ؾلُت له وليـ ؤلاصعاط، بةٖاصة  ال٣اضخي يّباصع بظباعيت وليؿذ ظىاػيت بصعاط بٖاصة بطن ٖلحها، ألَا

ل ،( ) ازخياعيت ٞهي بها
ّ
حن اخض بحجام خالت في الى٣ضر الخٗىيٌ ج٣ضيغ ؾلُت بال  الٟٕغ) اصةؤلٕا ًٖ الُٞغ

 .(الشاوي الٟٕغ) به الالخ٤ الًغعل ظبر ٢هض اإلادخملت الخٗىيًاث ظمي٘ الٗامل جسىيل بلى باإلياٞت ،(ألاو٫ل

                                                           
الماين، قسم الوثائب للمحكمة العليا، ، اجمللة القضائية، العدد 2000مارس  14، مؤرخ يف 223318قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -1

 .189، ص 2002اجلزائر، 
 .137  –136، ص 2011ىدى لطيس العقيدي، التعويي عن الفصل التعسفي يف قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،   -2
، اجمللة القضائية، العدد الماين، قسم الوثائب للمحكمة 2003جانفي  15، مؤرخ يف 252326قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -3

 .«ال يحل القاضي محل المستخدم في اإلفصاح الصريح عن رفض إرجاع العامل  »، الذي ينص 139 ، ص2003العليا، اجلزائر، 
رللة احملكمة العليا، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة ، 2005افريل  13، مؤرخ يف 295696قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -4

تقضي المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية وجوبا، في حالة رفض المستخدم صراحة » حيث جاء فيو ، 141، ص 2005العليا، اجلزائر، 
من القانون  04-73 بالفقرة الثالثة من المادة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عملو، برفض طلب إعادة اإلدماج وبمنح التعويض، عمال

90/11 ». 
، رللة احملكمة العليا، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة 2009ماي  06، مؤرخ يف 490425قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم  -

مستخدم عن إرادتو في عدم إرجاع العامل مقابل التعويض عن التسريح يتعين على القاضي عند تعبير ال» ، جاء فيو 417، ص 2009العليا، اجلزائر، 
 .«أشهر دون اإلخالل بالتعويضات المحتملة  06التعسفي، الحكم للعامل المسرح بتعويض مالي ال يقل عن اجر 
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ٌ ٦إزغ الى٣ضر الخٗىيٌ:  ألاو٫ل الٟٕغ   ؤلاصعاط بٖاصة ٞع

ل حؿغيذ ٧ل ؤن ،11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4 م٨غعل 73 اإلااصة جىو
ً
 ألازحر َظا يؿخد٤ حٗؿًٟيا حؿغيًدا ٖامال

اث ًً  يخىظب الظر اإلاالي اإلابلٜ الى٣ضر بالخٗىيٌ ٞي٣هض  ٦ؿب، مً ٞاجه وما يغعل مً لخ٣ه ٖما ( )مالًيا ٖىي

 الًغع، ظبر ٢هض حٗؿًٟيا، حؿغيًدا حؿغيده ظغاء به لخ٤ الظر الًغعل ظؼاء للٗامل صٞٗه اإلاؿخسضم ٖلى

ى ٖمله، مىهب بلى ؤلاعظإ بٖاصة ًٖ الٗمل ٖال٢ت َغفي اخض بحجام خالت في وطل٪  اإلااصة ٖليه جىو ما َو

 ألاحغ عن ًلل ال مالُا حعىٍػا ًمنذ الؿغفيو أخض عفؼ خالت في أو... » 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4 م٨غعل 73

 .« اإلادخملت بالخعىٍػاث ؤلازالٌ صوو  العمل من أشهغ ؾخت مضة عن العامل ًخلاغاه الظي

ٌ مٟاصٍ الظر جياَيالاح الُلب في بالٟهل ملؼم الاظخماعي ال٣اضخي بن ٞٗليه، حن ؤخض ٞع  الُٞغ

 ًٖ الٗمل ٖال٢ت َغفي ؤخض بحجام خالت في اإلاد٨مت جلؼم ،( )الخهىم بُلباث م٣يض َى بط ؤلاصعاط، بٖاصة

                                                           
ول ىو مبلغ من النقود يدفعو ادلستخدم يتميز ىذا النوع من التعويي عن رلموعة من التعويضات األخرى، منها تعويي مهلة ااخطار، إذ أن األ  -1

م احرتام نص ادلادة للعامل يف حالة ااهناء التعسفي، الغاية منو ىي جرب الضرر الذي حلب بالعامل، لعدم رغبة الطرفٌن يف إعادة اادراج، أما أساسو ىو عد
عو ادلستخدم للعامل ادلسرح نتيجة ااهناء الفوري لعقد العمل، ،أما تعويي مهلة ااخطار ىو ادلقابل ادلايل الذي يدف11-90من قانون رقم  4مكرر73

دم  العطلة ادلتمملة يف الغاية منو ىي ااصالح النقدي لوضعية العامل الناجتة عن ااهناء الفوري لعالقة العمل، أما فيما أساسو يتممل  يف عدم احرتام ادلستخ
. م إعالم ادلعين بإجراء التسريح يف الوقت احملددساعتٌن قابلتٌن للجمع ومدفوعة األجر، كذا عدم احرتا

لتعويي حسب كما ديكن دتييز تعويي التسريح التعسفي عن تعويي التسريح، إذ أن األول يقرر جلرب الضرر الالحب بالعامل نتيجة تسرحيو تعسفيا، يقدر ا
التعويضات احملتملة، أما تعويي التسريح يكون يف حالة التسريح  أشهر األخًنة من العمل كحد أدىن للتعويي، إضافة إىل 6وىو  4مكرر73نص ادلادة 

من  22ادلادة ألسباب اقتصادية يقرر جلرب الضرر الناتج عن فقدان الوظيفة الناتج عن ظروف اقتصادية د إرادية، أما تعويي التسريح يكون تقديره حسب 
اب اقتصادية والذي يقبل ادستفادة من نظام التأمٌن عن البطالة احلب يف تعويي سالس الذكر، يقرر لألجًن ادلسرح ألسب 09–94مرسوم تشريعي رقم 

. أشهر يتحمل ادلستخدم دفعها 3يساوي أجر 
اكات التأمٌن أما عن دتييز تعويي التسريح عن تعويي التأمٌن عن البطالة، فان ىذا األخًن ىو مبلغ نقدي دينح للعامل عند إحجام ادلستخدم عن دفع اشرت

. من ادشرتاك يف الصندوق اخلاص بالتأمينات ادجتماعية لكل عامل 1.5لبطالة لعامل مسرح ألسباب اقتصادية، ادلقدرة بنسبة عن ا
عة مولود سليماين محيدة، تعسس ادلستخدم يف إطار شلارسة سلطاتو، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جام -

 . 250-249، ص 2016تيزي وزو،  معمري،
، رللة احملكمة العليا، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة 2005مارس  16، مؤرخ يف 288364قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -2

وصلت المحكمة إلى أن تسريح العامل وحيث انو في دعوى إلغاء قرار التسريح التعسفي، إذا ت »حيث ينص ،  107، ص 2005العليا، اجلزائر، 
جاء تعسفيا، المحكمة ملزمة قانونا بالفصل في الطلب االحتياطي، المتعلق برفض احد الطرفين رجوع العامل إلى منصب عملو، وال يمكن 

في  -لة والمتممة التي تنصالمعد 73/04للمحكمة االلتفات عن ىذا الطلب أو إغفال الفصل فيو، ويطبق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
حالة رفض أحد الطرفين يمنح تعويض ماليا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون اإلخالل بالتعويضات 

. « ...ولما قضى الحكم المطعون فيو بخالف ذلك أخطا في تطبيق القانون -المحتملة
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ا بضٞ٘ جهاجي ابخضاجي بد٨م اإلاؿخسضم ؤلاصعاط بٖاصة ًً  مً ألازحرة ؤقهغ ؾخت ؤظغ ًٖ ي٣ل ال مالًيا حٗىي

غ بٗض الاظخماعي ال٣اضخي يدضصٍ والظر ،(ؤوال) الٗمل ت جٞى . (زاهيا) الؾخد٣ا٢ه الكغوٍ مً مجمٖى

: الخٗىيٌ مبلٜ ج٣ضيغ في الاظخماعي لل٣اضخي الخ٣ضيغيت الؿلُت   –ؤوال

 ٖمله مىهب ي٣ٟض الظر الٗامل لهالر الى٣ضر بالخٗىيٌ الخ٨م بؿلُت الاظخماعي ال٣اضخي يخمخ٘

 للٗامل اإلامىىخت الًماهاث مً يماهت حٗخبر بط جدضيضٍ، في واؾٗت ؾلُت له ج٩ىنل ؤيً حٗؿٟيت، بهىعة

 خضٍ بخدضيض ا٦خٟى الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤّنل باٖخباع اإلابلٜ، جدضيض في ج٣ضيغيت ؾلُت له جغ٦ذ بط حٗؿًٟيا، اإلاؿغح

ا ٣ِٞ، ألاصوى
ً
٣ًا ال٣اضخي لؿلُت بخمًٗ ألا٢صخى خضٍ جدضيض مهمت جاع٧  ؾلُت له بط الٗامت، لل٣ىاٖض ٞو

ى حٗؿٟيت، بهىعة ٖمله مىهب ٣ٞض الظر بالٗامل الالخ٤ الًغعل لجبر وؿبخه مً الّغٞ٘ في ج٣ضيغيت  ما َو

ؼ جلضًغ أو كػاء علُه اإلاؿخلغ من»  بهه ،( )214574 ع٢م الٗليا اإلاد٨مت ٢غاع بيىه ذ عن الخعٍى  الدؿٍغ

ت للؿلؿت ًسػع الخعؿفي ىُفه علُه، العلُا للمدىمت عكابت وال اإلاىغىع للاض ي الخلضًٍغ  وٌعاي أو ٍو

ذ الخعؿفي الؿابع لضع للدؿٍغ ؼ ٍو  الدكغيٗاث زالٝ ٖلى ،«العامل لخم الظي الػغع  خؿب الخعٍى

 .الٗمل ل٣اهىنل الخماجي الضوعل ًٖ التراظ٘ يجؿض الظر ،( )وألا٢صخى ألاصوى خضٍ بخدضيض ٢امذ التي

 عاإلا٣غ 1235L-2اإلااصة هو بمىظب ٖليه اإلاىهىم الخٗىيٌ حٗىيًحن، بحن الٟغوسخي اإلاكٕغ محز

غ حٗؿًٟيا اإلاؿغح للٗامل  اإلاخٗل٣ت الك٩ليت ؤلاظغاءاث اخترام صونل للدؿغيذ، والجضر الخ٣ي٣ي الؿبب لخٞى

 ؤلاظغاءاث يدب٘ الخالت َظٍ ٟٞي ؤلاجهاء، وم٣ابلت ؤلازُاع بحن ػمىيت مضة اخترام ٖضم ؤو اإلاؿب٤، باإلزُاع

                                                           
، اجمللة القضائية، العدد األول، قسم الوثائب، احملكمة العليا، 2001فيفري  14، مؤرخ يف 214574جتماعية، ملس رقم قرار احملكمة العليا، الغرفة اد  -1

 .195، ص 2002اجلزائر، 
، 2003لسنة  12قانون رقم من  122ما أقرتو بعي القوانٌن حيث اعتمدت حتديده من زاوية واحدة، إذ اعتمده ادلشرع ادلصري يف نص ادلادة وىو   -2

إذا كان اإلنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ال » ، تنص على انو 2003افريل  07ر صادر بتاريخ  .يتضمن قانون ادلوحد ادلصري، ج
  .«يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة

قانون  من قانون العمل األردين 25اليت أقرت بقاعدة التحديد ادلزدوجة، منها صلد ادلشرع األردين يف نص ادلادة  بعي التشريعات األخرى فعلى خال -
، ادلعدل 1996افريل  16، صادر بتاريخ  9113من عدد اجلريدة الرمسية رقم  1173، ادلنشور على الصفحة 1996لسنة  8العمل األردين وتعديالتو رقم 

إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خالل ستين يوما من تاريخ فصلو أن الفصل » اليت تنص ، 2010لسنة  26مبوجب قانون رقم 
كان تعسفيا ومخالفا ألحكام ىذا القانون  جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة إدراج العامل إلى عملو األصلي أو بدفع تعويض لو 

من ىذا القانون على أن ال يقل مقدار ىذا التعويض عن  33و 32ر واستحقاقاتو األخرى المنصوص عليها في المادتين باإلضافة إلى بدل اإلشعا
 .«أجور ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل
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  .( )ملال٘ مً قهغ ؤظغ ؤؾاؽ ٖلى الٗامل حٗىيٌ و٦ظا للدؿغيذ، اإلا٣غعة

 ؾال٠ الٟغوسخي ٢اهىنل مً 1235L  –3 اإلااصة في ٖليه مىهىم َى ٞيما يخمشل الشاوي، الخٗىيٌ ؤّما

غ صونل اإلاؿغح للٗامل ي٣غعل خيض الظ٦غ،  ال٣اضخي يد٨م ال٣بى٫ل خالت في والجضر، الخ٣ي٣ي الؿبب جٞى

ا للٗامل يضٞ٘ ٌٞالغ خالت في ؤّما اإلا٨دؿبت، اإلاؼايا بجمي٘ الٗامل اخخٟاّ م٘ ؤلاصعاط بةٖاصة ًً  ال مالًيا حٗىي

. ( )الٗمل مً ألازحرة ؤقهغ ؾخت ؤظغة ًٖ ي٣ل

 جُب٤ 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل 73 اإلااصة ؤن ؾلم خيض الخميحز، َظا ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ يىو لم

 11-90 ٢مع ٢اهىنل مً 3م٨غعل 73 اإلااصة ٖليه جا٦ض ٦ما ا٢خهاصًيا، ؤو جإصيبًيا ٧ان ؾىاء الدؿغيدحن ٦ال ٖلى

ذ ول»  جىو والتي  ًثبذ أو اإلاؿخسضم وعلى حعؿفُا ٌعخبر اللانىو  هظا ألخيام زغكا ًخم فغصي، حؿٍغ

يت لل٣ىاٖض زغ٢ا ي٣غعل الظر الدؿغيذ ؤن ٨ٞغة يضٖم ما ٞهظا ،«العىـ  حؿغيًدا الك٩ليت وؤلاظغاءاث اإلاىيٖى

.  حٗؿًٟيا

ل
ّ
ا، ج٣ضيٍغ ي٩ىنل ما ٖاصة ًٞيا،حٗـ اإلاؿغح للٗامل اإلا٣غعل الخٗىيٌ ٖلى يٗاب ؤّنل بال ًٟ ا يىظض ال ؤن بط يٗي ًً  حٗىي

 ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت بظّباعيت ٖلى ؤلاب٣اء الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى ٧ان لظا ٖمله، مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة مدل يدل

ل ٧ان ٦ما بالٗامل، الالخ٤ الًغعل ًٖ الخٗىيٌ م٘
ً
ى ،4م٨غعل73 اإلااصة هو حٗضيل ٢بل به مٗمىال  في ظاء ما َو

 ٢ام خيض ٞحها، له يض ال التي ويٗخه، حٛيحر يؿبب الٗمل مً الدؿغيذ ؤن باٖخباع  ،( )الٗليا اإلاد٨مت ٢غاعاث

                                                           
1

-  L’article L1235 – 2 du code du travail français, Dernière modification du texte le 01 janvier 2017, 
Document généré le 05 janvier 2017, dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient sans que 
la procédure requise ait été observée, mais pour une cause  réelle et sérieuse, le juge impose à 
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la  charge de l'employeur, une 
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire »  .  
2

-  L’article L1235-3 du code travail français, dispose que «  si le licenciement d’un salarié survient pour 
une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le   juge peut proposer la réintégration du salarié dans 
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ».    

أفريل  30مؤرّبخ يف  1966لسنة  27ن عدد قانومكرر من  23نص يف ادلادة  ىو اآلخر بٌن تعويضٌن مقررين للعامل ادلسرح تعسفيا يفادلشرع التونسي ميز كما  -
يقع جبر الضرر في حالة الطرد » حيث تنص  ،1994فيفري  21ادلؤرخ يف  1994لسنة  29معدل بالقانون عدد التونسية يتعلّبب بإصدار رللة الشغل  1966

 ال تتجاوز ىذه الغرامة في جميع الحاالت أجر ثالث سنواتالتعسفي بغرامة يتراوح مقدارىا بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن 
قدار الغرامة يتراوح بين غير أنو في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجـدي ولكـن دون احتـرام اإلجراءات القانونية أو التعاقدية فإن م

 .« اإلجراءات وتأثيرىا على حقوق العامل ويقع تقـدير الغرامة حسب طبيعة. أجر شهر وأجر أربعة أشهر
، اجمللة القضائية، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة العليا، 1999مارس  09، مؤرخ يف 177700قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -3

المؤرخ في  96/21تم تسريحو قبل نشر األمر أن المدعى عليو  -من قضية الحال –متى تبين  « ، حيث جاء فيو132، ص 1999اجلزائر، 
، فان القضاة لما قضوا بإرجاع المدعي عليو 21/12/1991من القانون المؤرخ في  73/4أي قبل التعديل المتعلق بالمادة  09/07/1996

. المذكور أنفا 91/29من القانون  73/4إلى منصب عملو ومنحو تعويضا احترموا مقتضيات المادة 
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ا بيٟاء بلى ؾياصر ما َظا حٗؿًٟيا، بدؿغيده اإلاؿخسضم ًٖ  الٗمل، لٗال٢ت اإلاؿخسضم بجهاء مىاظهت ٖىض الخمايت مً هى

  .الخٗؿٟي الدؿغيذ ٢غاع ج٣ابل التي الغصٖيت اعلآلر هًٓغا بليه اللجىء ًٖ اإلاؿخسضم بةحجام

 ؤر ٞحها، الًُٗ ج٣بل ال وجهاثيت ابخضاثيت ج٩ىنل بكإهه الهاصعة ال٣ًاثيت ألاخ٩ام ؤّنل ؤيًا، ٖليه يٗاب

 َٝغ مً اإلاد٨مت ٢اضخي ؾلُت ٖلى ع٢ابت وظىص ٖضم ٖىه ييخج ما صعظخحن، ٖلى الخ٣اضخي ٢اٖضة بٖما٫ صونل

.  الخٗىيٌ وج٣ضيغ جدضيض صخت مضي ًٖ اإلاجلـ ٢ًاة

ل مٗىىًيا، ؤو ؤصبًيا الًغعل ي٩ىنل ؤن يم٨ً 
ّ
 َظا ٖلى يىو لم 11-90 ع٢م ٢اهىنل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤّنل بال

 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ  ٖليه  هو ما ٨ٖـ ٖلى ٖامت، بهٟت ظاء الخٗىيٌ ؤن خيض الًغع، مً الىٕى

ؼ... للانىو ا ًػمن»  جىو خيض ( )12-78 ع٢م ٢اهىنل مً 6/2  التي واإلاعنىٍت اإلااصًت ألاغغاع عن الخعٍى

. « بالعامل جسظ

ه ٞاثضجه، بٗضم الٗامل بخؿاؽ في ألاصبي الًغعل يخلخو
ّ
 وظىصٍ، مً ظضويل ال مؿتهل٪ مجغص وبإه

 الٗمل ٖال٢ت بلى صاثما يىٓغ الٗامل ؤّنل بط مؿاوليخه، جدذ َم مً َلباث جلبيت ًٖ عجٍؼ ؤمام زانت

حر ٦مهضع ٣ضٍ الخياة، ويمان الغػ١، لخٞى  .والاظخماٖيت اإلااصيت ويٗيخه ٖلى مباقغة بهٟت يازغ ٞو

 هو ؤخ٩ام يمً اإلاٗىىرل ؤو ألاصبي الًغعل ًٖ الخٗىيٌ بصعاط الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى ٧ان ٞٗليه،

 ٖلى خهىله زال٫ مً للٗامل اإلا٣غعة للخمايت حٗؼيًؼا يٗض الظر ،11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة

ل ويٌح٘
ً
ا ٖاصال ًٟ  .٣ٞضٍ بما باإلا٣اعهت ومىه

ؼ اؾخدلاق شغوؽ في الاحخماعي اللاض ي جمعن -زانُا :  الخعٍى

غ مضي في الىٓغ الخٗىيٌ الٗامل الؾخد٣ا١ الاظخماعي ال٣اضخي ٖلى يجب  اؾخد٣ا٢ه قغوٍ جٞى

: وهي

غ ؤن - . الضٖىيل عاٞ٘ في ألاظحر نٟت جخٞى

. ا٢خهاصًيا ؤو جإصيبًيا بما ملالٗا حؿغيذ ٢غاع  اإلاؿخسضم مً يهضع ؤن -

. اإلالؼمت الاجٟا٢يت ؤو ال٣اهىهيت لئلظغاءاث زغ٢ا اإلاؿخسضم َٝغ مً ال٣غاع يهضع ؤن -

                                                                                                                                                                                           

 .»ذلك استوجب رفض القرار المطعون فيوولما كان ك 
 .(ملغى) 1978أوت  08، صادر بتاريخ  32عدد . ر.، يتضمن القانون األساسي العام للعامل، ج1978أوت  5مؤرخ يف  12-78قانون رقم   -1
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 ألازحرة ؤقهغ 6 ؤظغة في واإلاخمشل ٢اهىًها اإلا٣غعل للخٗىيٌ ألاصوى الخض الاظخماعي ال٣اضخي مغاٖاة وظىب -

. الٗمل مً

خباع بٗحن ألازظ -  اإلاؿخسضمت، الهيئت لضي اإلاؿغح الٗامل ٢ًاٍ الظر الؼمً رؤ ألا٢ضميت، ٖىهغ الٖا

 .( )يخ٣اياٍ ٧ان الظر ألاظغ بلى بياٞت

خباع بٗحن ال٣اضخي يإزظَا ؤن يجب التي الٟترة -  التي الٟترة ؤؾاؽ ٖلى يخدضص الظر الخٗىيٌ، لخ٣ضيغ الٖا

 جىٟيظ ٚايت بلى اإلامخضة الٟترة يكمل ال ٦ما الدؿغيذ، مؿإلت في الهاصع ال٣ًاجي والخ٨م الدؿغيذ ٢غاع بحن جمخض

 .( )ال٣ًاجي الخ٨م

 ؤلاصعاج إعاصة عفؼ هأزغ اإلادخملت الخعىٍػاث: الثاني الفغع

ا حٗؿًٟيا اإلاؿغح الٗامل يؿخد٤ ًً  ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ في واإلاخمشل ؾاب٣ه، ًٖ ؤَميت ي٣ل ال حٗىي

م  اإلادخملت، ل اإلاؿخ٣بليت، ألايغاع خا٫ ٌو ٦ما ٖجها الخٗىيٌ يىظب ال ألايغاع َظٍ ؤن ٚع
ّ
 اإلاكٕغ ؤّنل بال

 ،«اإلادخملت بالخعىٍػاث ؤلازالٌ صوو »  بٗباعة ؤحى مىه 4م٨غعل73 اإلااصة في 11-90 ع٢م ٢اهىنل يمً الجؼاثغرل

 خمايت ألازغيل هي حٗخبر يؿخد٣ها، الٗامل ؤّنل ٖلى ٣ِٞ هو مدخىاَا، جدضيض ٖضم اإلااصة هو ٖلى يٗاب

٣ّغ التي الٗامت ال٣ىاٖض زالٝ ٖلى الخٗؿٟي، الدؿغيذ ٖىض للٗامل م٣غعة
ُ
 ٣ِٞ يكمل اإلاضوي الخٗىيٌ ؤن ج

 َظٍ ٞةّنل الٟغنت، جٟىيذ اإلادخملت الخٗىيًاث مً ٞي٣هض اإلادخمل، صونل الخا٫ الًغعل ًٖ الخٗىيٌ

، خضوثها ؤمغ ٧ان بن ألازحرة
ً
 الًغعل ظبر اإلاؿخسضم ٖلى يخٗحن زم ومً مد٣ً٣ا، ؤمًغا يٗخبر جٟىيتها ٞاّنل مدخمال

 بيجاص في الٗامل حٗترى التي الهٗىباث ألايغاع َظٍ ؤمشلت ومً مٗىىًيا، ؤو ماصًيا ٧ان ؾىاء بالٗامل الالخ٤

اث ماصيت، آزاع مً ٖجها يىجؼ وما ٞحها، ب٣اثه مضة اإلاغجٟٗت، البُالت ليؿبت هًٓغا ٖمل  هًٓغا مٗىىيت ويَٛى

 .الٗمل إلاىهب ل٣ٟضاهه جضَىًعا ؾيٗٝغ الظر الا٢خهاصر إلاغ٦ٍؼ

 

                                                           
معتمدة من طرف ادلؤدتر العام  صاحب العمل، ادلتعلقة بإهناء ادستخدام مببادرة عن طرف 158من ادتفاقية الدولية رقم  12أتت هبذا ادلبدأ ادلادة  -1

-http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo :، ادلنشورة على ادلوقع ادلكرتوين1934جوان  22دلنظمة العمل الدولية، بتاريخ 

c158.pdf 

ح، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، الحق في التعويض عند إنهاء االستخدام أو إعانات أخرى مثيلة يحدد يكون ألي عامل مسر» واليت تنص  
دوق تمويلو اشتراكات أصحاب مقدارىا بين أمور أخرى على أساس طول مدة الخدمة ومستوى األجر ويدفعها مباشرة صاحب العمل أو صن

. «العمل
 . 255سليماين محيدة، مرجع سابب، ص - 2

http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf
http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf
http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf
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 الخىم ضضوع  بعض ؤلاصعاج إعاصة إلؼامُت: الثاني اإلاؿلب

اصة، بهظٍ ال٣اضخي الخ٨م ٖلى ؤلالؼاميت ؤلاصعاط بٖاصة لخ٣ىيت الجىاػرل الُاب٘ يًٟي ال  ما َظا بط ؤلٖا

 بالغظٕى يىظض ال بط الاظخماٖيت، اإلاد٨مت ًٖ الهاصع ال٣ًاجي الخ٨م جىٟيظ ًٖ اإلاؿخسضم بحجام بلى ياصر

 باٖخباع ؤلاصعاط، بةٖاصة ال٣اضخي ال٣غاع جىٟيظ ًٖ اإلاؿخسضم ججبر ٢اهىهيت ماصة ؤيت الٗمل ٖال٢اث ٢اهىنل بلى

ًها ؤو ٢بىلها في الخياع ٞله ٖجها ؤلاحجام بم٩اهيت للمؿخسضم بط ازخياعيت، ألازحرة َظٍ ؤن .  ٞع

ٌ يبضر ؤن اإلاؿخسضم ٖلى يجب ؤن بال  بصزا٫ و٢بل اٞٗاثاإلاغ زال٫ ي٣ضم بُلب ؤلاصعاط بٖاصة ٞع

 في الٗامل بصعاط بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م نضوعل ييخٓغ  ؤن اإلاؿخسضم  ٖلى يجب ال لظا اإلاضاولت، في ال٣ًيت

ٌ زم ٖمله مىهب ًٟى الخالت َظٍ في الن طل٪، يٞغ
ُ
 ٖلحها اإلاؿخسضم ٞيجبر الخ٣ىيت، َظٍ ٖلى ؤلالؼاميت ج

٣ا  ؤؾاؽ ٖلى ي٣ضع الظر ٖمله، مىهب في اظهبصم بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م جىٟيظ ٖضم ًٖ لخٗىيٌ ٞو

 ( )ال٣ًاجي الخ٨م جىٟيظ ًٖ جإزحر يىم ٧ل ًٖ تهضيضيت ٚغامت َغي٤ ًٖ ؤو ،(ألاو٫ل الٟٕغ) الٗامت ال٣ىاٖض

. (الشاوي الٟٕغ)

ٌ  الفغع  ؼ: ألاو  الخىم ضضوع  بعض ؤلاصعاج إعاصة اإلاؿخسضم عفؼ هأزغ الخعٍى

ه يغع، مً اإلاضعي لخ٤ ٖما ٖليه اإلاضعي ليتمؿاول زبدذ ما بطا الٗامت الكغيٗت ج٣خطخي
ّ
 ٖلى يخٗحن ٞةه

 124 اإلااصة هو ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ ؤنابه، الظر الًغعل وظبر اإلاًغوع، بخٗىيٌ الًغعل مؿبب بلؼام ال٣اضخي

ؼ اعجىبه من جلؼم للغير غغع  حؿبب من ول»  جىو خيض الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً .  « بالخعٍى

 ؾ٩ىث بٗض ٖمله مىهب في بصعاظه بةٖاصة ٢اضخي ٢ًاجي خ٨م ههبكإ نضع الظر للٗامل يد٤ 

ٌ في بعاصجه ًٖ الخٗبحر ًٖ اإلاؿخسضم اصة َظٍ ٞع  الخ٨م جىٟيظ وعًٞه الخٗؿٟي ب٣غاٍع وجمؿ٨ه ؤلٖا

٘ ؤن ال٣ًاجي، ٣ا بالخٗىيٌ للمُالبت اإلاضوي ال٣ؿم ؤمام صٖىيل يٞغ ٣ا وليـ الٗامت، لل٣ىاٖض ٞو  جىو إلاا ٞو

ى الخٗؿٟي، الدؿغيذ آزاع جدضص التي 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4ععلم٪73 اإلااصة ٖليه  ٢غاع مً يؿخيخج ما َو
                                                           

منشور على  ،399، ص 2009رللة احملكمة العليا، العدد األول، ، 2009ماي  06، مؤرخ يف 474154قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -1
 www.coursupreme.dz: ادلوقع ادليكرتوين للمحكمة العليا للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية

 المنصوص التهديدية طائلة الغرامة تحت الحكم بتنفيذ الممتنع بإلزام سواء ذلك منو طلب ما ٕوإذا الحالة حسب القاضي وئامر»   حيث جاء فيو
 .« أو يقضي بالتعويض طبقا ألحكام القانون المدني 04 -90رقم  القانون من 39 المادة في عليها

ديرية للعامل يف ادلطالبة بالتعويي أو الغرامة التهديدية جلرب ادلستخدم على تنفيذ احلكم القاضي بإعادة إدراجو يف منصب عملو، وليس تعود السلطة التب -
   .للقاضي حرية ادختيار بينهما

اجمللة ، "امة التهديدية  واحلكم بالتعوييبٌن ادلطالبة بالغر: العامل إىل منصب عملو جرفي تنفيذ حكم قضائي متعلب بإعادة إدما"عماري طاىر الدين،  -
 .105  ، ص2007تيزي وزو، مولود معمري،  النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد األول، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة

http://www.coursupreme.dz/


 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
28 

ًػا الثابذ من خُث... »   ٞيه ظاء بط ،( ) 282894 ع٢م الٗليا اإلاد٨مت
ٔ

و ا
ٔ

 من بها اإلاؿالب الخعىٍػاث ا

 مله،ع منطب في ؤلاصماج بئعاصة لطالخه كض ى نهاةي لخىم الامخثاٌ عضم بطضص حاءث غضه اإلاؿعىو 

و
ٔ

ؼ وا  .«... 4 73-اإلااصة على ولِـ اإلاضني اللانىو  من 124 اإلااصة على بناء الاالٕا  فُه الفطل ًمىن ال الخعٍى

٣ا الخٗىيٌ مبلٜ ج٣ضيغ في مُل٣ت بؿلُت ال٣اضخي يخمخ٘  الخٗىيٌ زالٝ ٖلى ،الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

ى حؿ٣يٟه، صونل صوىألا خضٍ خضصث التي ،11 -90 ع٢م ٢اهىنل مً 4-73 اإلااصة في ٖليه اإلاىهىم  ٢غاع بيىه ما َو

ؼ«  ٞيه ظاء خيض 303938 ع٢م الٗليا اإلاد٨مت  إلى العامل بئعحاع كض ى خىم، جنفُظ عفؼ عن الخعٍى

ت للؿلؿت ًسػع عمله، منطب منذ لللاض ي الخلضًٍغ  73/04 اإلااصة وفم ولِـ العامت اللىاعض وفم ٍو

. ( ) » 90/11 نىو لللا واإلاخمم اإلاعضٌ 91/29 اللانىو  من ،02 الفلغة

ا يٗض ال ٦ما ًٗ  جىٟيظ امخىإ ًٖ الىاجج والخٗىيٌ ؤلاصعاط، بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م الخٗىيًحن بحن ظم

، في الزخالٞهما هًٓغا ٢ًاجي خ٨م ى اإلاىيٕى  » ٞيه ظاء خيض ،( )282223 ع٢م الٗليا اإلاد٨مت ٢غاع بّيىه ما َو

ؼ حعىٍػيو، بيو حمعا ٌعض ال: اإلابضأ ذ أؾاؽ على وحاإلامن الخعٍى ؼ الخعؿفي الدؿٍغ  اإلامنىح والخعٍى

. « بالغحىع اللاض ي الخىم جنفُظ عن الامخناع أؾاؽ على

  التهضًضًت بالغغامت ؤلاصعاج إعاصة على اإلاؿخسضم إحباع: الثاني الفغع 

ٌ ما ٚالًبا   بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م نضوعل بٗض ٖمله مىهب في الٗامل بصعاط بٖاصة اإلاؿخسضم يٞغ

ى يىميت، تهضيضيت ٚغامت جدذ ٖلحها اإلاؿخسضم يجبر الخالت َظٍ ٟٞي ط،ؤلاصعا  مً اؾخيخاظه يم٨ً ما َو

 ًدضص الخنفُظًت الطُغت الخىم اهدؿاب خالت في»  جىو التي ( )04-90 ع٢م ٢اهىنل مً 39 اإلااصة هو ؤخ٩ام

                                                           
، منشور على ادلوقع 2003العليا، العدد األول،  ، رللة احملكمة2003سبتمرب  14، مؤرخ يف 282894قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -1

  www.coursupreme.dz  :ادليكرتوين للمحكمة العليا للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية
ثائب للمحكمة ، رللة احملكمة العليا، العدد األول، قسم الو2005ماي  11، مؤرخ يف 303938قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -2

  . 165، ص 2005العليا، اجلزائر، 
، اجمللة القضائية، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة 2002 أكتوبر 16، مؤرخ يف 282223قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -3

  .                                                138، ص 2004العليا، اجلزائر، 
، رللة احملكمة العليا، العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة 2009ماي  06، مؤرخ يف 474154قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم  -

 . 399، ص 2009العليا، اجلزائر، 
 .1990فيفري  7، صادر بتاريخ 6د عد. ر.، متعلب بتسوية النزاعات الفردية يف العمل، ج1990فيفري  06مؤرخ يف  04-90قانون رقم   -4
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 واإلادضصة ،« اللانىو  هظا من 35  –34 اإلااصجيو في عليها اإلانطىص الُىمُت التهضًضًت الغغامت اللاض ي

جي ألاظغ مً %25 ًٖ ج٣ل ال بان ال٣اهىنل هٟـ مً 34 اإلااصة هو بمىظب .   اإلاًمىنل ألاصوى الَى

 ًأمغ»  جىو خيض ،( )الجضيض وؤلاصاعيت اإلاضهيت ؤلاظغاءاث ٢اهىنل مً 509 اإلااصة هو ٦ظل٪ ٖلحها ؤ٦ضث

ع علُه ًنظ إلاا ؾبلا تهضًضًت ة غام ؾابلت جدذ لألمغ الفىعي بالخنفُظ الاحخماعي اللؿم عبِـ  حشَغ

. «العمل

ل
ّ
 ؤخ٩ام م٘ مخٗاعيت هجضَا الظ٦غ ؾالٟت 04–90 ع٢م ٢اهىنل مً 39 اإلااصة هو ؤخ٩ام بم٣اعهت ؤّنل بال

 مً وؾيلت حٗض التي التهضيضيت الٛغامت ٖلى ههذ ألاولى ؤن بط ،11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة هو

حن، بةعاصة جإزظ الشاهيت اإلااصة اؤمّل الخىٟيظ، ًٖ ؤلاظّباع وؾاثل ل بُٖاء ٖلى ٖملذ بط الُٞغ
ً
 خالت في آزغ خال

. مالي حٗىيٌ بضٞ٘ ؤلاصعاط بٖاصة ًٖ ؤلاحجام

ت ٞهلذ  اإلااصة هو مً ٧ل بحن اإلاىظىص الخٗاعى بسهىم الٗليا للمد٨مت الاظخماٖيت الٛٞغ

 ؤلاصعاط بٖاصة ؤن الٗليا اإلاد٨مت اٖخبرث  بط ،04-90 ع٢م ٢اهىنل مً 39 واإلااصة 11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73

ًه ببضاء في خ٣ه ًٖ اإلاؿخسضم ؾ٩ىث بٗض ال٣اضخي بها ؤمغ ما بطا بلؼاميت ج٩ىنل  لظا الضٖىي، ؾحر ؤزىاء ٞع

غ الٗامل يسخاع ٌ ٖىض ٖمله، مىهب في بصماظه بةٖاصة ها٤َ ٢ًاجي خ٨م ٖلى اإلاخٞى  بحن جىٟيظٍ ٞع

-90 ع٢م ٢اهىنل مً 39 اإلااصة ؤؾاؽ ٖلى التهضيضيت بالٛغامت ؤو الٗامت ٖضال٣ىا ؤؾاؽ ٖلى بالخٗىيٌ اإلاُالبت

. الظ٦غ ؾالٟت ،04

 عكم كانىو  من 73/4 اإلااصة أو»  ٞيه ظاء خيض اإلاؿالت، في ( )580532 ع٢م الٗليا اإلاد٨مت ٢غاع ٞهل 

 بعالكاث اإلاخعلم 11–90 عكم لللانىو  واإلاخمم اإلاعضٌ 21–96 عكم ألامغ من 09 باإلااصة واإلاخممت اإلاعضلت 11–90

ذ صعىي  في الفطل عنض جؿبم العمل  اللغاع ومن اإلاؿخأنف الخىم من جبيو أنه خيو في الخعؿفي الدؿٍغ

ذ صعىي  أو فُه اإلاؿعىو  له اإلاؤٍض  بخاٍعش بىكاصًغ مدىمت عن الطاصع بالخىم فيها الفطل جم كض الدؿٍغ

ذ كغاع ألغي والظي 19/03/2007  بئعاصة الؿاعنت وألؼم 04/12/2006 بخاٍعش غضه واإلاؿعى خاٌ الظي الدؿٍغ

ذ كغعا بئلغاء اللاض ي الخىم جنفُظ بعضم جخعلم الخاٌ وصعىي  عمله، منطب في إصعاحه  وإعاصة الدؿٍغ

ؼ اإلاؿالبت الخُاٍعن له غضه اإلاؿعىو  له، فاإلادىىم وبالخالي ؤلاصعاج،  اللىاعض أؾاؽ على بالخعٍى
                                                           

 .2008أفريل  23، صادر بتاريخ 21عدد . ر.، يتضمن قانون ااجراءات ادلدنية واادارية، ج2008فيفري  25مؤرخ يف  09-08قانون رقم   -1
العدد األول، قسم الوثائب للمحكمة  ، رللة احملكمة العليا،2010مارس  4، مؤرخ يف 580532قرار احملكمة العليا، الغرفة ادجتماعية، ملس رقم   -2

 .180، ص 2011العليا، اجلزائر، 
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 نطذ ما أؾاؽ على التهضًضًت بالغغامت اإلاؿالبت أو إصعاحه بئعاصة اللاض ي الخىم جنفُظ لعضم العامت

 اللػاةي اإلاجلـ كػاة وبالخالي العمل في الفغصًت النزاعاث بدؿىٍت اإلاخعلم 04  –90 كانىو  39 اإلااصة علُه

 فعلىا هما بلػاتهم ًىىنىا أعاله اإلاظهىع  اللانىو  من 39 اإلااصة نظ أؾاؽ على اإلاؿخأنف الخىم أًضوا إلاا

 مما اإلاظهىع  90/11 اللانىو  من 73/04 اإلااصة ًسالفىا ولم ؾلؿتهم ًخجاوػوا ولم اللانىو  صخُذ ؾبلىا

خىحب مؤؾـ  ير الىحه ًجعل   . «الغفؼ ٍو

 الٛغامت بخى٢ي٘ ؤمًغا الؾخهضاع الاظخماعي ال٣ًاء بلى حٗؿًٟيا حؿغيًدا اإلاؿغح الٗامل يلجا ٞٗليه،

 َظٍ جمشل بط الخىٟيظ، ًٖ اإلاؿخسضم بحجام خالت في ؤلاصعاط بةٖاصة رال٣اى الخ٨م جىٟيظ ٢هض التهضيضيت،

. جإزحر يىم ٧ل ًٖ عصًٖيا التزاًما ألازحرة

 بجهاء في الخغيت ٧امل له بط الٗال٢ت، َظٍ في الىخيض الخا٦م َى اإلاؿخسضم ؤن مالخٓخه، يم٨ً ما ؤن بال

 ؾحر بزىاء ؾىاءًل اإلاؿخسضمت، الهيئت في الٗامل طبصعا بٖاصة ًٖ ؤلاحجام و٦ظا اإلاىٟغصة بةعاصجه الٗمل ٖال٢ت

يٟي لالؾخ٣غاع اٖخباع ؤر صونل بصعاظه، بةٖاصة ال٣اضخي الخ٨م نضوعل بٗض ختى ؤو الضٖىيل .  للٗامل الْى

: زاجمت

ا بخ٣ضيم حٗؿٟيت بهىعة الٗامل بدؿغيذ ي٣ىم الظر اإلاؿخسضم اإلاكٕغ ٢يض ًً ل حٗىي
ً
ا ٖاصال ًٟ  ومىه

 حٗض التي الخٗؿٟي، اإلاؿخسضم ٢غاع ببُا٫ بٗض الٗامل بصعاط بٖاصة في اإلاخمشل به، الالخ٤ الًغعل ظبر ٢هض

ا تهضيًضا حٗخبر والتي إلاغوهتها هًٓغا ٞٗالت ٚحر ؤجها بال الٗمل، ٖال٢ت واؾخ٣غاع الؾخمغاع يماهت
ً
 في للٗامل ناعز

ًها ؤو ٢بىلها في خغيت للمؿخسضم بط ٖمله، مىهب ٣ٞضان  ٢بىلها ٞله ثيت،ال٣ًا الضٖىيل ؾحر ؤزىاء ٞع

ًها ؤو اإلا٨دؿبت، الامخياػاث ظمي٘ ومىذ الٗامل بةعظإ ا صٞ٘ م٘ ٞع ًً  ؤقهغ ؾخت ؤظغة ًٖ ي٣ل ال ه٣ضًيا حٗىي

. لل٣اضخي ألا٢صخى خضٍ ج٣ضيغ ؾلُت حٗىص ؤيً الٗمل مً ألازحرة

اصة َظٍ زهىنيت ؤن بال  يهضعٝ بعاصجه، ًٖ الخٗبحر ًٖ اإلاؿخسضم امخىإ خالت في ظلًيا جٓهغ ؤلٖا

٣ًا بخٗىيٌ ٖلحها ٞيجبر ؤلاظباعيت، ؤلاصعاط بةٖاصة والخ٨م اإلاؿخسضم ٢غاع ببُالن خ٨مه ال٣اضخي  لل٣ىاٖض ٞو

 وجهىنل جًمً ٞٗالت بظباع وؾيلت حٗض التي جإزحر، يىم ٧ل ًٖ يىميت تهضيضيت ٚغامت َغي٤ ًٖ ؤو الٗامت

 بٖاصة ج٣ىيت في الىٓغ بٖاصة الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖلى يخٗحن اهه بال ٖمله، بمىهب الالخدا١ في الٗامل خ٤

:  بـ ؤلاجهاء ٢ىاٖض اإلاؿخسضم مسالٟت ًٖ ٦خٗىيٌ ؤلاصعاط
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 آزاع لدكمل حٗميمها بىظىب ،11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل 73 اإلااصة هو في الىٓغ بٖاصة -

 الدؿغيذ ٦ظا الخإصيلي الدؿغيذ مً ل٩ل اإلاىٓمت ال٣ىاٖض  مسالٟت ٖىض الخٗؿٟي الدؿغيذ

 لى٢اج٘ ج٣ضيٍغ ٖلى بىاءًل وطل٪ ؤلاصعاط بةٖاصة للخ٨م ج٣ضيغيت ؾلُت لل٣اضخي بُٖاء ٦ظا اصر،الا٢خو

 .    الجزإ

 َظا ٢غاع ؤن باٖخباع اإلاؿخسضم، بعاصة بخ٣ييض ؤلاصعاط بٖاصة ج٣ىيت ٖلى ؤلالؼامي الُاب٘ بيٟاء -

 لهظا ج٣ضيم يجب ٞٗليه، ،الدؿغيذ ٖمليت في الٗامل مؿاوليت اهخٟاء بلى بياٞت حٗؿًٟيا، ظاء ألازحر

ا ألازحر ًً ا حٗىي ًٟ ، مىه
ً
اصال ل جد٣ي٣ه يم٨ً ال الظر ٖو

ّ
 بط ٖمله، مىهب في الٗامل بصعاط بةٖاصة بال

 ْل في اإلاكٕغ بها ؤحى التي اإلاغوهت زُىعة بؿبب. الخٗؿٟي الدؿغيذ ًٖ الىاعص اإلاباقغ ألازغ َى

. للٗامل ْيٟيالى الاؾخ٣غاع ٦بحر خض بلى جمـ التي 11-90 ع٢م ٢اهىنل

 الدؿغيذ ًٖ الىاججت اإلاٗىىيت ألايغاع ًٖ للٗامل حٗىيًاث ج٣غيغ ٖلى الىو وظىب -

 ٨ٞغة ًٖ الىٟسخي جإزحٍر زانت ،11-90 ع٢م ٢اهىنل مً 4م٨غعل73 اإلااصة هو ؤخ٩ام يمً الخٗؿٟي،

. ظضيض ٖمل بيجاص ونٗىبت ٖمله، إلاىهب ٣ٞضاهه

 بٖاصة بكإن الهاصعة ال٣ًاثيت ألاخ٩ام جىٟيظ ًٖ ؤلاحجام ٖلى عصٖيت ظؼاءاث ج٣غيغ -

ل والتي ؤلاصعاط،
ّ
 قإن مً الخ٣ليل ظغيمت في واإلاخمشلت ال٣ٗىباث، ٢اهىنل في ٖلحها مٗا٢ب ظغيمت حك٩

 َبتها ال٣ًاثيت الجهاث يُٗي بما اإلاجا٫ َظا في اإلاسجلت الخىٟيظ إلق٩االث هًٓغا ال٣ًاثيت، ألاخ٩ام

. الٗضالت جد٣ي٤ في وم٩اهتها
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ع الجؼابغي  مت الاكخطاصًت في الدشَغ أًت زطىضُت ؟ و ما أزغها ؟ : الجٍغ
خـّماؽ هضًاث   (م)ؾالب . أ

 (الجـؼابـغ)حامعت جلمؿـــــاو  –ولُت الخلـىق و العلـىم الؿُاؾُـت 

 

 

 

 

 

Résumé : 

Le but essentiel du droit pénal économique est la lutte contre les infractions commises à 

l’encontre de la politique économique du pays. De ce fait, même si l’on peut constater que sur 

certains points la législation pénale économique est conforme à la législation pénale classique, Il 

n’en demeure pas moins que plusieurs divergences peuvent être relevées. La spécificité de 

l’infraction économique consiste en la complexité de sa notion qui revient fondamentalement 

aux régulations économiques variées de chaque état. L’élément matériel se caractérise par 

l’ambigüité et l’extensibilité, ainsi l’élément moral connait un certain recul. De même, il faut 

relever que l’infraction économique contrairement aux règles classiques du droit pénal peut être 

imputable non seulement aux personnes physiques coupables mais également aux personnes 

morales, voir à des cas de responsabilité pénale du fait d’autrui.   

L’infraction pénale a des conséquences négatives sur le plan économique, social et 

politique. Il est donc essentiel de lutter contre cette infraction crime. 

 

Les mots clés 

L’infraction économique – Spécificité – Législation Algérienne – Conséquences 
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:  ملخظ

 الؿياؾت يض اإلاغج٨بت الجغاثم ٢م٘ َى الا٢خهاصر ال٣ٗىباث ل٣اهىنل ألاؾاسخي الهضٝ بّنل    
لى. للّضولت الا٢خهاصيت م ٖو  وال٣اهىنل الٗام الجىاجي ال٣اهىنل بحن اإلاكتر٦ت الّى٣اٍ مً الٗضيض وظىص مً الٚغ

ا زهىنياث لها الا٢خهاصيت الجغيمت ؤن بال اصر،الا٢خو الجىاجي  َظٍ وهلمذ. الٗاصيت الجغيمت ًٖ جمحَز

 ٦ظل٪. صولت ل٩ل الا٢خهاصيت ألاهٓمت ازخالٝ بلى ؤؾاؾا يغظ٘ الظر مٟهىمها، ح٣ٗيض زال٫ مً الخهىنيت
 جىؾ٘  طاو٥ اإلاٗىىر، الغ٦ً ج٣ليو هلمـ ٦ما ، الٛمىى و باالحؿإ الجغيمت لهظٍ اإلااصر الغ٦ً يدؿم

. الٛحر ٞٗل ًٖ واإلاؿاوليت اإلاٗىىيت ألاشخام مؿاوليت لدكمل اإلاؿاوليت هُا١

 لهظا الؿياسخي، ؤو الاظخماعي، الا٢خهاصر، اإلاؿخىيل ٖلى ؾىاء ٦بحرة ؾلبيت آزاع الا٢خهاصيت للجغيمت و
.  لها والّخهضر مىاظهتها مً البض

 

كغي٘  –زهىنيت  –الا٢خهاصيت الجغيمت : اإلافخاخُت اليلماث
ّ
.  الؿلبيت آلازاع  –الجؼاثغرل الد

 

  ملضمـــــت

 اإلايضان في بسانت اإلاياصيً، مسخل٠ في الخُىعاث مً الٗضيض البكغيت اإلاجخمٗاث قهضث ل٣ض

كاَاث ؤ٦ثر مً الا٢خهاصر اليكاٍ ؤنبذ خيض الا٢خهاصر
ّ
 الضو٫ل حٗض ولم. الجماٖت خياة في ٞاٖليت الي

ت ذ لظل٪ الخُىعاث و عاثالخغي َظٍ ٧ل ؤمام ألايضر م٨خٞى  ؤظل مً الا٢خهاصيت الخياة في الخضزل بلى ؾاٖع

 بلى طل٪ وعاء مً تهضٝ و جًٗها التي الخىميت زُِ جىٟيظ خؿً ويمان الا٢خهاصيت، ألاوكُت خمايت

اَيت جد٣ي٤  اعجٟإ بلى ؤّصي الٗالم قهضٍ الظر الخ٨ىىلىجي ٞالخ٣ضم. لكٗىبها والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الٞغ

يت و حجم في مظَل  ألامىا٫، عئوؽ جض٤ٞ خغيت ٦ظا و الضو٫، مسخل٠ بحن الخجاعيت اإلاباصالث و اإلاٗامالث هٖى

 ٢ضعاتها يٟٗذ ٦ما الا٢خهاصيت، الٗىإلات بٞغاػاث ٖلى الؿيُغة للضو٫ل الغ٢ابيت ألاظهؼة ٢ضعة ٖضم ٖىه ٞىخج

 و الًغيلي والٛل ألامىا٫ جبييٌ ٦جغاثم الا٢خهاصيت، الجغاثم مً الٗضيض ْهغث خيض ٢ىاهيجها بهٟاط ٖلى

 مٗٓم اٖخماص و الا٢خهاصر، والاهٟخاح الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم َظا ؤن ٞيه الق٪ مما و. اإلاٗلىماجيت ظغاثم

 نٗىبت ؤ٦ثر الا٢خهاصيت الجغاثم م٩اٞدت ؤمغ ظٗل ؤلاهترهذ، ٖلى زضماث و اجهاالث مً الخياجيت اإلاخٛحراث

.  الجغيمت ٦ك٠ مؿإلت ح٣ٗض الى٢ذ هٟـ وفي ، اإلادٓىعة اإلاٗلىماث ه٣ل حؿهل التي اإلاٟخىخت للخضوص هٓغا
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 الخياة  ٞيمـ ، هُا٢ه باحؿإ يخمحز الا٢خهاصر  ؤلاظغام ؤن في ؤؾاؾا اإلاىيٕى ؤَميت وجخمشل

ىيت  الٗام للىٓام ؤ٦بر خمايت بيٟاء بلى ، ٦ٛحٍر الجؼاثغرل اإلاكٕغ صٞ٘ الظر ألامغ.  بغمتها وؤلاوؿاهيت الَى

ظا ر،الا٢خهاص  واإلاخمّحزة ، الا٢خهاصر اليكاٍ َبيٗت م٘ جخالءم التي ال٣ىاٖض مً الٗضيض ؾً َغي٤ ًٖ َو

. الا٢خهاصيت الجغيمت زهىنيت لىا جبرػ َىا ومً الٗام الجؼاجي ال٣اهىنل ٖلحها ي٣ىم التي الٗامت ال٣ىاٖض ًٖ

مت زطابظ هي ما:  آلاحي الدؿائ٫ل يُغح ، ج٣ضم ما ْل في و  انعياؾاتها هي ما و ، ةالاكخطاصي الجٍغ

ٌ  على  ؟ الضو

 الجغيمت حٗغي٠ ألاّو٫ل يدىاو٫ل: مبدشحن بلى الضعاؾت َظٍ ج٣ؿيم جم ؤلاق٩االث، َظٍ مٗالجت ؤظل مً و

. الجغيمت َظٍ ٖلى اإلاترجبت آلازاع يٗغى الشاوي واإلاُلب زهاثهها، و الا٢خهاصيت

ٌ  اإلابدث ف:  ألاو مت حعٍغ   زطابطها و الاكخطاصًت الجٍغ

 الخٗغي٠ لهظا ؤن بلى هٓغا حٗغيٟها، مجا٫ في الّهٗىباث مً الٗضيض جشحر الا٢خهاصيت الجغيمت بن   

 التي ألاؾـ و اإلاٗايحر ازخالٝ طل٪ بلى ؤي٠ .الضولت في ال٣اثم الا٢خهاصر بالىٓام مغجبُت مهمت هخاثج

.  ؤلا٢خهاصيت ؾياؾاتها بىاء في الضو٫ل جيخهجها

 ال٣ىاٖض زىابذ بحن الخىاػنل جد٣ي٤ بلى ظاَضا ؾعى ٢ض الا٢خهاصيت متالجغرل بَاع في اإلاكّغٕ لّٗلل و

يت ل. الّضو٫ل اعجإتها التي الا٢خهاصيت الؿياؾت م٣خًياث و الخ٣ليضر الجؼاجي لل٣اهىنل وؤلاظغاثيت اإلاىيٖى
ّ
 ؤّنل بال

ه و يبضو الؿعي َظا
ّ
  .الخهاثو مً بٗضيض الا٢خهاصيت الجغيمت جمّحز بضليل اإلاغظىة الٛايت مىه جخد٤٣ّ لم ؤه

ٌ  اإلاؿلب ف:  ألاو مت حعٍغ   الاكخطاصًت الجٍغ

م ٖلى  ْهغ ٢ض ؤهه بال ، الا٢خهاصيت للجغيمت مٟهىم جدضيض في ال٣ٟه واظهذ التي الهٗىباث مً الٚغ

. لها الىاؾ٘ اإلاٟهىم ٞخبجى الشاوي الاججاٍ ؤما ، الا٢خهاصيت للجغيمت الًي٤ اإلاٟهىم جبجى ألاو٫ل اججاَان،

ٌ  الفغع  الػُم الاججاه:  ألاو

 ٖلى الا٢خهاصيت الجغيمت ٖٝغ الظر  "Jean Pradel"الٟغوسخي ال٣ٟيه هجض الاججاٍ َظا ؤ٢ُاب مً   

 اإلاباصالث َظٍ ٧اهذ ؾىاء الّؿى١ل ل٣ىاٖض اإلاىاٞيت الخجاعيت اإلاباصالث و والّؿلى٧اث اإلاماعؾاث جل٪: " ؤجها

.  زضمت ؤو بمىخىط جخٗل٤ اإلاباصالث َظٍ ٧اهذ وؾىاء ومؿتهل٪ مىػٕ بحن ؤو ومىػٕ مىخج بحن ججم٘

                                                           
1

  .J. Pradel, droit pénal économique, Dalloz, Paris, 1999, p 3 ـ 
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ها الا٢خهاصيت، الجغيمت مضلى٫ل جدضيض في آزغ مٗياع اٖخمض ٣ٞض" Jean Larguier " ال٣ٟيه ؤما  ٞٗٞغ

 هُا١ وخهغا يي٣ا ٢ض ؤجهما الخٗغيٟحن َظيً ٖلى ويٗاب.   اإلاا٫ بغؤؽ جغجبِ التي الجغيمت جل٪: بإجها

. واخض مجا٫ في الا٢خهاصيت الجغيمت

 اإلاىؾع الاججاه:  الثاني لفغعا

ىا ٢ض اإلاىؾ٘ الاججاٍ ؤصخاب بّنل        بصاعة يّضل اإلاىظهت الجغيمت" بإجها الا٢خهاصيت الجغيمت ٖٞغ

.                                "الا٢خهاصر الٗام بالىٓام جغجبِ التي الا٢خهاصيت والؿياؾت الا٢خهاصر ال٣اهىنل في اإلاخمشلت الا٢خهاص

 ي٩ىنل و ال٣اهىنل ٖليه يٗا٢ب ٞٗل ًٖ امخىإ ؤو ٞٗل ٧ل"  : ؤجها ٖلى الا٢خهاصيت الجغيمت ٞذّٖغل ٦ما 

  اخترام يمان  ٖلى اٖخمضوا اإلاىؾ٘ الاججاٍ ٞإصخاب.  "مٗيىت صو٫ل في اإلاٗخمضة الا٢خهاصيت للؿياؾت مسالٟا

                            .                                         الا٢خهاصر الٗام الىٓام م٣خًياث  اخترام

 للضولت الا٢خهاصيت بالؿياؾت يًّغل امخىإ ؤو ٞٗل بإجها الا٢خهاصيت الجغيمت حٗغي٠ يم٨ً َىا مً و

 . اختراػيت جضابحر ؤو ٣ٖىبت ال٣اهىنل لها وي٣غعل الا٢خهاصر باألمً ؤو

مت زطابظ: الثاني اإلاؿلب   الاكخطاصًت الجٍغ

 ظضيض، ٢اهىوي ٕٞغ إلايالص الضاٞ٘ بمشابت ٧اهذ الخهاثو، مً بٗضيض ثجمحز الا٢خهاصيت الجغيمت بّنل    

ى ؤال لذ ٦ما الا٢خهاصر، الجؼاجي ال٣اهىنل َو
ّ
 الجضيض ال٣اهىوي الٟٕغ َظا بةعؾاء ال٣ٟه صٖىة بلى صٖامت مش

ت ٢اهىهيت ٦ماصة
ّ
 .مؿخ٣ل

ٌ  الفغع   اإلااصي الغهن زطىضُت:  ألاو

. ؤلاظغاميت لىديجتا و ؤلاظغامي اليكاٍ الخهىنيت َظٍ جمـ

  ؤلاحغامي النشاؽ زطىضُت: أوال

 ظغاثم مً ٚحٍر ٖلى بها يىٟغص بسهىنياث يخمحز الا٢خهاصيت الجغاثم في ؤلاظغامي اليكاٍ بّنل  

:  يلي ٞيما الخهىنيت َظٍ وجخمشل الٗام، ال٣اهىنل

                                                           
1
 .J. Larguier, droit pénal des affaires, Armand Colin, Paris, 1992 ,p12 ـ 

زلمد ىاشم عوض، خصائص و أبعاد ؛  2، ص  2010امعة اجلديدة ، ااسكندرية ، مصر، منتصر سعيد محودة ، اجلرائم ادقتصادية ، دار اجل - 2
 .17، ص 1993اجلرائم ادقتصادية يف الوطن العريب ، ادلركز العريب للدراسات األمنية ، الرياض ، 

 .12، ص 1996سكندرية ، مصر ، احلميد الشواريب ،اجلرائم ادلالية و التجارية ، الطبعة الرابعة ، منشأة ادلعارف ، اا عبد -ـ 3



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
37 

 : ؤلاًجابي النشاؽ -1

 .  ٢اهىهيت آزاع ٖليه عجب و به، ال٣يام ًٖ ال٣اهىنل ههى زاعجي بؿلى٥ الجاوي ٢يام به ي٣هض

كغي٘ في الا٢خهاصيت الجغاثم بَاع في اإلاجغم ؤلايجابي اليكاٍ ؤمشلت مً و
ّ
 اإلاًاعبت ظغيمت الجؼاثغرل الد

 الصخو ٢يام في جخمشل التي ، الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 172 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم اإلاكغوٖت ٚحر

ٗا بةخضار  زضإ ؤيًا ، الٗمىميت اإلااليت ألاوعا١ ؤو البًاج٘ ؤو      الؿل٘ ؤؾٗاع في مهُىٗا زًٟا ؤو ٞع

 ًٖ الجغيمت ج٣ىم خيض الجؼاثغر، ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 429 اإلااصة في ٖلحها اإلاٗا٢ب و اإلاىهىم اإلاخٗا٢ض

بيٗت في زضاٖه مداولت ؤو اإلاخٗا٢ض بسضإ الجاوي ٢يام َغي٤
ّ
غيت الهٟاث في ؤو الُ  باإلياٞت. للؿلٗت الجَى

.  الٗمىميت ألامىا٫ ازخالؽ ظغيمت في اإلاخمشلت و ، م٩اٞدخه و الٟؿاص ٢اهىنل مً 29 اإلااصة ٖليه ههذ ما بلى

 بم٩اٞدت اإلاخٗل٤ ألامغ مً 10 اإلااصة في ٖلحها اإلاٗا٢ب و اإلاىهىم البًاج٘ تهغيب ظغيمت ٦ظا و

.   التهغيب

شاؽ -2
ّ
 : الؿلبي الن

.   به ال٣يام اإلامخى٘ اؾخُاٖت في ي٩ىنل ؤن و ٞٗل يانبث ًٖ الصخو بحجام َى الّؿللي الؿلى٥     

 ًٖ ؤلاباٙل ٖضم ظغيمت مجها هظ٦غ ؾللي، ؾلى٥ َغي٤ ًٖ ج٣٘ التي الا٢خهاصيت الجغاثم ؤمشلت مً و

ظا الجمغ٦يت الّخهغيداث جخُلبها التي البياهاث جدضيض ًٖ الؿهى ظغيمت و  الّتهغيب ؤٞٗا٫  ٖليه ههذ ما َو

. الجؼاثغرل الجماع٥ ٢اهىنل مً 319 اإلااصة

 و الّؿللي و ؤلايجابي الىيٗحن ٦ال اظخمإ َى ، اإلاجغم اليكاٍ بَاع في الخهىنيت مٓاَغ مً و

 اإلا٩ل٠ ٢يام َغي٤ ًٖ الجغيمت َظٍ ج٣٘ ٢ض بط الًغيلي، الٛل ظغيمت في الخا٫ َى ٦ما هٟؿها اإلااصة في طل٪

غيبت ًّ  الخايٗت ألاعباح جسٟيٌ ؤو صخيدت ٚحر هيتمحزا ؤو ٞىاجحر ج٣ضيم في يخمشل بيجابي بؿلى٥ بال

                                                           
 .115، ص  2013أحسن بوسقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، الطبعة المانية عشر ،  دار ىومة ، اجلزائر ،  - 1
. ادلتضمن قانون العقوبات ادلعدل و ادلتمم 08/06/1966ادلؤرخ يف  156-66األمر رقم  -2
 .ادلتعلب بالوقاية من الفساد و مكافحتو 20/02/2006ادلؤرخ يف  01  –06القانون رقم  -3
 .ادلتعلب مبكافحة التهريب 23/08/2005ادلؤرخ يف  06  –05األمر  -4
 .16ادلرجع السابب ، ص  احلميد الشواريب ، عبد -5
 .ادلتعلب مبكافحة التهريب 06 - 05من األمر  18ادلادة  -6
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غيبت اإلا٩ل٠ امخىإ في يخمشل ؾللي بؿلى٥ الجغيمت َظٍ ج٣٘ ٢ض ٦ما للًغيبت، ًّ  بلى بالضزل الّخهغيذ ًٖ بال

.  بالًغيبت اإلا٩لٟت ؤلاصاعة

 اليكاٍ َظا به يّخه٠ ما وؤ٦ثر ، بممحزاث يىٟغص الا٢خهاصر اليكاٍ ؤن الباخشحن بٌٗ يغيل ٦ما   

 جدضيض في ٦بحر بك٩ل يض١ ألامغ و ، ؤزغيل الىاخيت مً الضعايت و الخ٣ىيت الخبرة جُلب و هاخيت مً الض٢ت َى

 ،  ٦ظل٪ يٗخبر ال ؤحها و اإلااليت ؤو الخجاعيت ؤو الا٢خهاصيت ال٣ىاٖض ٖلى زغوظا يٗخبر ألاوكُت ؤو ألاٞٗا٫ ؤر

ا يخم ز٣يلت مؿاوليت و ٖبئا ألامغ َظا يك٩ل مّما  الخ٣ي٣ت مُاب٣ت بلى للىنى٫ل ال٣اضخي ٧اَل يٖل بل٣اَئ

 بلى اللجىء ال٣اضخي مً جخُلب الا٢خهاصيت ال٣ٗابيت الّىهىم مً ٞال٨شحر ، ال٣ًاثيت الخ٣ي٣ت م٘ الىا٢ٗيت

 جدىاو٫ل ؤجها ٦ما ، بصعا٦ها ال٣اضخي ٖلى يهٗب ج٣ىيت و ٞىيت مؿاثل حٗالج الىهىم َظٍ ألن وطل٪  الخبرة

 في اإلااصر الغ٦ً بزباث بلى للىنى٫ل بالٛت نٗىباث طل٪ ٖلى يترجب مما لٛمىى،ا و بالّخىؾ٘ جدؿم ؤٞٗاال

.  ال٣ٗاب مً يٟلخىنل اإلاجغمحن مً الٗضيض يجٗل الظر ألامغ ، الجغيمت

 ؤلاحغامُت الندُجت زطىضُت:  زانُا

كاٍ ًٖ الىاظم ألازغ ، الجغميت بالىديجت ي٣هض
ّ
.   ؤلاظغامي الي

 ٖلى الخجغيم وؤن ٞحها، الًاعة الىخاثج جد٤٣ ٖلى الؼظغ ي٩ىنل ؤن صيتالٗا الجغاثم في الٛالب بّنل  

 بٌٗ ٖلى ال٣ٗاب اإلاكّغٕ يغجر ٢ض الا٢خهاصر، الخجغيم زهىم في ؤهه ٚحر. هاصع ؤمغ َى الخُغة الىخاثج

لت ألاٞٗا٫
ّ
 الىخاثج و٢ٕى ابخضاء بظل٪ ٞيمى٘ ، ٞٗليت ؤيغاع لى٢ٕى اهخٓاع وصونل مدخملت، لخُىعة اإلاك٩

 . الخانلت لؤلٞٗا٫ الخُغة ؤو اعةالٌ

 هخاثج بلى ياصر ٢ض وكاٍ ؤر مً الخٝى ٖلى ج٣ىم الا٢خهاصيت الجغاثم في ال٣ٗابيت الّؿياؾت بن    

جي باال٢خهاص الًغعل جلخ٤  ٖلى الجىاجي ال٣ٟه يخ٤ٟ ولظل٪. الضولت جيخهجها التي الا٢خهاصيت وبالؿياؾت الَى

خضاء جد٤٣ ؤر ال٣اهىوي بمضلىلها الىديجت حٛليب .  ال٣اهىنل يدميه الظر الخ٤ ٖلى الٖا

                                                           
 . 172، ص  2006ن اجلرائم ادقتصادية ، الطبعة األوىل ، دار المقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، أنور صدقي ادلساعدة ، ادلسؤولية اجلزائية ع -ـ1
جوان  السياسة و القانون، جامعة ادلنار، تونس، العدد السابع، ـ دراسة يف ادلفهوم و األركان، رللة دفاتر ادقتصاديةإيهاب الروسان، خصائص اجلردية  -2

 .85، ص 2012
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 ظغيمت هظ٦غ الا٢خهاصر الدكغي٘ في الك٩ليت الجغاثم ؤو الخُغ لجغاثم الدكغيٗيت الخُبي٣اث ومً    

ظا ٞاؾضة ؤو مٛكىقت ٚظاثيت مىاص خياػة  ٞاإلاكٕغ. الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 433 للماصة َب٣ا َو

.  ؤلاوؿان بصخت يغعل ؤر ٖلحها يترجب لم لى و ختى صاإلاىا َظٍ خياػة ظغم الجؼاثغرل

 اإلاخٗل٤ ٢اهىنلا٫ مً 190 اإلااصة بمىظب ٖلحها اإلاٗا٢ب الخإمحن إللؼاميت الامخشا٫ ٖضم ظغيمت و٦ظل٪   

 التي ألايغاع لخُٛيت جإمحن ٣ٖض ا٦خخاب ًٖ الصخو امخىإ بمجغص ج٣٘ الجغيمت َظٍ بن بط بالخإميىاث،

.  الخجغيم في ألاؾاؽ َى الًغعل و٢ٕى مً ٞالخُغ مغوعر، خاصر ؤر ي٣٘ لم لى و ختى طل٪ و للٛحر جىجم

 مجغص ٖلى ٞحها الخجغيم ي٣خهغ ؤر ق٩ليت، ظغاثم هي الا٢خهاصيت الجغاثم مٗٓم بإن ال٣ى٫ل ٞيم٨ً   

 حيا٫ ؤر ، اإلااصيت الا٢خهاصيت الجغاثم بٌٗ وظىص مً يمى٘ ال َظا. هديجت ؤيت جترجب لم بن و ختى الؿلى٥

 . الجؼاثغيت الجماع٥ ٢اهىنل مً 281/01 للماصة َب٣ا الجمغ٦يت ٧الجغاثم (الًغعل ظغاثم) الىديجت جد٤٣ جخُلب

  اإلاعنىي  الغهن زطىضُت: الثاني الفغع

ل الا٢خهاصيت، الجغاثم بَاع في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ي٩اص   
ّ
 ألامغ َظا يٗلل و ، الجىاجي بال٣هض يخ٣يض ؤال

 ب٢هاء ٨ٞغة ٞيكإث. خمايتها ييبغي التي اإلاهلخت ألَميت هٓغا الي٣ٓت مىخهى يخُلب الا٢خهاصر اإلايضان بإن

.         له ؤَميت ال ؤمغ الىيت ؾىء ٞخسل٠ وؤلاعاصة، الٗلم ٖلى ي٣ىم الظر الىٟسخي الٗىهغ

 َبيٗت ا٢خًخه الا٢خهاصيت، الجغاثم في الجىاجي لل٣هض الدكغيعي الاٞتراى ٞةن اإلاىُل٤ َظا ومً    

 . للبالص الا٢خهاصيت واإلاهالر الٗام ألامً ٖلى هخاثجها زُىعة و الجغاثم مً الىٕى اَظ

 الجغيمت َبيٗت لٗلت خ٨مي و مدخم هدى في الخضور مخى٢ٗت الىديجت ؤن الدكغيعي الىو ٞيٟترى

ت،  الىا٢٘، الهظ جبٗا مخىاٞغ و م٣ضع الٟاٖل ٢هض ؤن و الٟٗل، ٞحها ي٣٘ التي اإلااصيت الٓغوٝ لٗلت ؤو اإلا٣تٞر

.  جٟغيه هٟؿها الجغيمت َبيٗت ؤن بال الّىديجت، َظٍ مشل خضور ييخٓغ هٟؿه الجاوي ي٨ً لم لى و ختى

 مؿدىضا ٞحها الىيت ؾىء ي٩ىنل ال التي الا٢خهاصيت الجغيمت بزباث يؿهل اإلاٗىىر، الغ٦ً بيٗاٝ وبن   

 ؾلى٦ه مً ٖليه يؿخض٫ّل بهما و الخ٣ليضر، الجؼاجي ال٣اهىنل ظغيمت في الخا٫ َى ٦ما الجاوي هٟؿّيت جدليل بلى

                                                           
 . فقط من قانون العقوبات اجلزائري ، اليت اكتفى فيها ادلشرع على توفر عنصر اامهال  190 و  159، 157واد  املأنظر ممال -1

 . 253ـ أنور صدقي ادلساعدة، ادلرجع السابب، ص  2
 .79،  78، ص  2008، لبنان ،  زلمود داوود يعقوب ، ادلسؤولية يف القانون اجلنائي ادقتصادي ، الطبعة األوىل ، منشورات احلليب احلقوقية -3
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 ٞهى جهاثيا، ؤَمل ٢ض اإلاٗىىرل الّغ٦ً ؤن يٗجي ال َظا ل٨ً . الجاوي هٟؿيت ؤَميت بلى الخٟاث ؤصوى صونل اإلااصر

.   الا٢خهاصيت اإلااصة وزهىنيت جخماشخى بهىعة ل٨ً و مىظىص

  الجؼابُت اإلاؿؤولُت:  الثالث الفغع

 ؤقمل و ؤ٦ثر الا٢خهاصر الجؼاجي ال٣اهىنل في بلحهم اإلاؿاوليت بؾىاص يم٨ً الظيً ألاشخام ؤن يبضو

 ج٨غيـ زال٫ مً طل٪ ويٓهغ ، الا٢خهاصيت الجغاثم زهىنيت يبرػ ما َى و الٗام، الجؼاجي ال٣اهىنل مً

.  اإلاٗىىرل للصخو الجؼاثيت اإلاؿاوليت زال٫ ومً ، الٛحر ٞٗل ًٖ الجؼاثيت اإلاؿاوليت

  الغير فعل عن اإلاؿؤولُت:  أوال

بت هديجت الا٢خهاصر اإلايضان في الٗال٢اث وحكٗب الا٢خهاصيت ألاوكُت جُىعل بّنل  الٗمل ؤعباب ٚع

 لليكاٍ اإلاىٓمت الّىهىم مسالٟت َغي٤ ًٖ يخد٤٣ ٢ض الظر ألاعباح مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جد٣ي٤

  الا٢خهاصيت اثالدكغي٘ بٌٗ اعجإث مخابٗحهم، ٢بل مً ؤو ؤهٟؿهم الٗمل ؤصخاب ٢بل مً ؾىاء الا٢خهاصر

 ههذ خيض ال٣ٗىبت، و اإلاؿاوليت شخهيت ٖلى ال٣اثمت الجؼاثيت اإلاؿاوليت في الٗامت ال٣اٖضة ًٖ الخغوط

 يغج٨بها التي ألاٞٗا٫ ٖلى اإلااؾؿت عثيـ مؿاوليت ْهغث بط الٛحر ٞٗل ًٖ الجؼاثيت اإلاؿاوليت ٢اٖضة ٖلى

.  الّخابٗىنل

ا ؤو اإلايكإة ناخب ٖلم َى الٛحر،  ٞٗل ًٖ اإلاؿاوليت يبرع وما     ٧ل ًٖ ظىاثيا ؾيؿإ٫ ؤهه مضيَغ

ه اإلايكإة مؿخسضمي ؤو ٖما٫ ؤخض  يغج٨بها ا٢خهاصيت ظغيمت
ّ
 ازخياع يدؿً بإن ، طل٪ جٟاصر ٖلى ؾيٗمل ٞةه

 في يد٨م ٢ض ؤهه ٦ما. جىٟيظَا ٖلى ويؿهغ الا٢خهاصيت ألاخ٩ام إلاغاٖاة الالػمت الخٗليماث ويهضع ٖماله

.   بدؿضيضَا اإلاؿخسضم ؤو الٗامل مىاعص حؿمذ ال ، ٦بحرة بٛغامت الجغيمت

ت جىاٞغ مً البض الٛحر ٞٗل ًٖ الجؼاثيت اإلاؿاوليت ول٣يام غوٍ مً مجمٖى
ّ
 ي٩ىنل بًٗها التي الك

:  يلي ٞيما جخمشل الكغوٍ َظٍ ٞةن ٖليه و. اإلاؿخسضم ؤر الٗمل عب جسو وألازغيل بالٗامل، مخٗل٣ا

.  ألاظحر ؤو الّخاب٘ ٢بل نم مغج٨بت الجغيمت ج٩ىنل ؤن -

                                                           
 .81زلمود داوود يعقوب ، ادلرجع نفسو ، ص -1
 . من قانون الفساد اجلزائري ، اليت اشرتط فيها ادلشرع عنصر العمد 33و   30،  29 أنظر ممال ادلوادّب  -2
، 1979مصر،  ل، الطبعة المانية، مطبعة جامعة القاىرة،زلمود زلمود مصطفى، اجلرائم ادقتصادية يف القانون ادلقارن، األحكام العامة، اجلزء األو -3

 . 124ص
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.  زُإ بىٟؿه َى اعج٨ب ٢ض اإلاخبٕى ؤو اإلااؾؿت عثيـ ي٩ىنل ؤن -

ل -
ّ
 بلى ٖاج٣ه ٖلى الىا٢ٗت الغ٢ابت و الخغاؾت ؾلُاث ٢اهىهيت بهٟت ٞىى ٢ض اإلااؾؿت عثيـ ي٩ىنل ؤال

ل شخو .     مَا

  اإلاعنىي  الصخظ مؿؤولُت:  زانُا

 ٞحها يدىإػ ال مد٣٣ت ْاَغة يك٩ل ؤنبذ ألازحرة الّؿىىاث في اإلاٗىىيت ألاشخام ٖضص ػياصة بّنل      

خو. الا٢خهاصر اإلايضان في بسانت و ؤخض
ّ
 ٖل الا٢خهاصيت الخياة ٖهب يمشل ؤنبذ الا٢خهاصر ٞالص

جي الهٗيضيً  الىمى جد٣ي٤ في حؿاَم يغوعيت زضماث مً ألاشخام َاالء ياصيه إلاا وطل٪ الّضولي، و الَى

. الا٢خهاصر

 ٚايت بلى َظا و اإلاٗىىيت لؤلشخام الجؼاثيت باإلاؿاوليت نغاخت الجؼاثغرل اإلاكّغٕ يٗتٝر ٦ًر لم   

 51 اإلااصة بمىظب الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ل٣اهىنل واإلاخمم اإلاٗض٫ ،10/11/2004 في اإلااعر 15-04 ع٢م ال٣اهىنل نضوعل

.   م٨غعل

غوٍ جىدهغ و
ّ
حن، في يتاإلاٗىى لؤلشخام الجؼاثيت اإلاؿاوليت ل٣يام الالػمت الك  جغج٨ب ؤن ؤولهما قَغ

 ويجب.  بعاصجه ًٖ يٗبر الظر الكغعي ممشله َٝغ مً ؤو اإلاٗىىرل الصخو ؤظهؼة ؤخض َٝغ مً الجغيمت

ؿبت ٢يامها صونل جدى٫ل ال اإلاٗىىرل للصخو الجؼاثيت اإلاؿاوليت ٢يام ؤن الخظ٦حر
ّ
 متى الُبيعي للصخو بالي

 ؤن يٗجي َظا. ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة  م٨غعل 51 اإلااصة في الجؼاثغرل ٕاإلاكغ ٖليه هو ما َظا و للجغيمت، اعج٩ابه زبذ

 ؤو ٞاٖال باٖخباٍع ؾىاء الُبيعي و اإلاٗىىرل الصخو بحن الجؼاثيت اإلاؿاوليت اػصواط مبضؤ ي٨غؽ اإلاكٕغ

. قغي٩ا

ل ؤلاظغامي الٟٗل ي٩ىنل ؤن ٞالبض الشاوي الكٍغ ؤما
ً
 .اإلاٗىىرل الصخو إلاهلخت مغج٨با

                                                           
 .  278أحسن بوسقيعة ، ادلرجع السابب ، ص  -1
د وباستمناء الدولة و اجلماعات احمللية واألشخاص ادلعنوية اخلاضعة للقانون العام ، يكون الشخص ادلعنوي مسؤ: "يلي  على ما 1/مكرر 51ادلادة  تنصّب  -2

 ."رائم اليت ترتكب حلسابو من طرف أجهزتو أو شلمليو الشرعيٌن عندما ينص القانون على ذلك جزائيا عن اجل
 . 260 - 259أحسن بوسقيعة ، ادلرجع السابب ، ص  -3
 نفس دتنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف إن ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي د: "يلي على ما 2/مكرر 51تنص ادلادة  -4

 ."األفعال



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
42 

لحها َٝغ مً جغج٨ب التي الجغاثم ًٖ اإلاٗىىيت ألاشخام حؿإ٫ ال الكٍغ َظا ٞبم٣خطخى
ّ
 بطا ممش

 اإلاهلخت َظٍ و إلاهلخخه، و اإلاٗىىرل الصخو لخؿاب جغج٨ب ؤن يجب وبهما الصخصخي، لخؿابهم اعج٨بذ

.    مباقغة ٚحر ؤو مباقغة مؿخ٣بليت، ؤو خالت مٗىىيت، ؤو ماصيت ج٩ىنل ٢ض اإلاٗىىرل الصخو ٖلى حٗىص التي

  أزغي  زطىضُـــاث:  ابعالغ الفغع

:  مجها ؤزغيل زهاثو َىا٥ ج٣ضم، ما بلى باإلياٞت   

يت ٚحر بالُغ١ل الؿغي٘ الثراء و الغبذ جد٣ي٤ الا٢خهاصيت الجغيمت اعج٩اب ٖىض الجاوي يؿعى - ٖغ
ّ
.   الك

 . بإ٦مله اإلاجخم٘ يؿتهضٝ ؤلاظغامي ٟٞٗله ٦بحرة زُىعة و اختراٞيت يبضر ٦ما

البا ،(الال٨تروهيت ٧الجغاثم) خضيشت وؾاثل و ج٣ىياث اصيتالا٢خو الجغيمت حؿخسضم -  ؾهلت ج٩ىنل ما ٚو
  .بزباتها في ونٗبت اعج٩ابها، في

ت الا٢خهاصيت الجغيمت جخمّحز -  و الٓغوٝ لخٛحر هٓغا مؿخمغ جُىعل و خغ٦ت في ٞهي جُىعَا، بؿٖغ
 .صولت ٧ل في الا٢خهاصيت ألاويإ

 مٗٓم جدغم ٦ما الى٢ايت، بٛيت بال٣ؿىة الٛالب في ؾمجذ الا٢خهاصيت الجغاثم ٖلى ال٣ٗىبت بّنل -
غوٝ ؤو ال٣ٗىبت، بى٠٢ الخ٨م ظىاػ ٖضم ٖلى ال٣ٗابيت الّىهىم

ّ
  .   اإلاسٟٟت بالٓ

مت آزاع:  الثاني اإلابدث   الاكخطاصًت الجٍغ

ل وزيمت، ؾلبيت آزاع الا٢خهاصيت للجغيمت    ـّ  الىاخيت مً ؾىاء بإ٦مله اإلاجخم٘ و الٟغص خياة جم

 . الّؿياؾيت ؤو الاظخماٖيت، ٢خهاصيت،الا

ٌ  اإلاؿلب   الاكخطاصًت آلازاع:  ألاو

:   يلي ٞيما الا٢خهاصيت آلازاع جخمشل

ٌ  الفغع   الىؾني الضزل على الّػغع :  ألاو

 في ٧االججاع الا٢خهاصيت الجغاثم مسخل٠ في اإلاؿخٗملت ٞاألمىا٫ الا٢خهاصر، الىمى يٗي٤ الٟؿاص بّنل   

 واهسٟاى الضولت إلاىاعص بَضاع يؿبب مما ؤلاهخاط، ٖىانغ ٖلى يازغ...  الغقىة ؤو ألاشخام، في ؤو اإلاسضعاث،

                                                           
و انعكاساتو على            الدويل اخلامس حـــول ادقتصاد ادفرتاضي مكافحة اجلرائم ادقتصادية يف الدول العربية، ادللتقـى العلمي   سرير، بوذريع صليحة، منور أو -1

 .2012مخيس مليانة ، اجلزائر ،  ادقتصاديات الدويل، ادلركز اجلامعي،
 
. 13، ص2006الشورَني ، مواجهة اجلرائم ادقتصادية يف الدول العربية ،الطبعة األوىل، جامعة نايس العربية للعلوم األمنية، الرياض، عبد ادلوىل  -2
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 ج٩ىيً في ألاؾاؾيت اإلادليت اإلاّضزغاث ومً ال٣ىمي الضزل مً الٟغص ههيب ٞيخضوى .ؤلاظمالي ال٣ىمي الىاجج في

. اإلاا٫ عؤؽ

 الاؾدثماع على الاكخطاصًت الجغابم جأزير:  الثاني الفغع

 بلى اإلادلي اإلاا٫ عؤؽ ٞخهجحر. ؾللي هدى ٖلى وألاظىلي اإلادلي الاؾدشماع ٖلى الا٢خهاصيت الجغاثم ئزغث    

٣ت وجضَىعل الاؾدشماع ج٩لٟت اعجٟإ جؼايض مً اإلاؿدشمغيً مً الٗضيض مٗاهاة بٗض البالص زاعط
ّ
 بمىار الش

 بلى واإلادلي ألاظىلي الاؾدشماع ظظب بلى حؿعى مى٣ُت مً الضو٫ل جخدى٫ل وبالّىديجت ، الٟؿاص بؿبب الاؾدشماع

 .مجاالتها مسخل٠ ٖلى و الاؾدشماع ألوكُت َاعص بلض

ت بلى باإلياٞت     ٖؼ  الاؾدشماعيت، البيئت مىار لخدؿحن  الضو٫ل بها ج٣ىم التي واإلاؿاعي الجهىص ٧اٞت ٖػ

 الخدخيت هيتالب وجدضيض لخُىيغ جخجه ؤن يٟترى ٧ان التي الخ٩ىميت  الاؾدشماعيت اإلاسههاث ٞمٗٓم

 ؤلاهٟا١ بييت ؤؾـ حكّىٍ مً اؾخٟاصوا الظيً والىاٞظيً اإلاىخٟٗحن مً ٢لت ظيىب بلى مٗٓمها حؿغبذ

ميت مكغوٖاث بلى اههٝغ الظر الخ٩ىمي ٨ظا. َو  ًٖ اإلاؿدشمغيً ؤهٓاع ي٨ؿغ ؤن الٟؿاص اؾخُإ ٣ٞض َو

 مالثمت ؤ٦ثر ٢ُاٖاث بلى الّخىظه يخم ٦ما . ؤزغيل مىا٤َ في مخاخت ٞغم ًٖ البدض بلى وصٞٗهم الاؾدشماع

 لالؾخسضام، نالخت ٚحر ؾل٘ ٖلى الخٗا٢ض ٖملياث اهدكغث خيض بالٟؿاص اإلاغجبُت اإلاٗامالث إلزٟاء

غا٦ت
ّ
 .ؤلاهخاظيت الُا٢ت مً جؼيض ال بمكغوٖاث والك

ي٠ الاَخمام صونل ألامىا٫ جضويغ بةٖاصة ي٣ىمىنل ألامىا٫ ٚاِؾلي ؤن ٦ما     صويلبالج ؤو الجيض بالخْى

 .الاؾدشماع مىار ٖلى ٦بحرا ٖبئا يك٩ل مما الا٢خهاصيت

  الىؾنُت العملت كُمت انسفاع:  الثالث الفغع

ىيت الٗملت ٢يمت ٖلى ؾلبيا جإزحرا ألامىا٫ جبييٌ ٖملياث ،وزانت الا٢خهاصيت الجغاثم جازغ  هٓغا الَى
 الٗمالث ٖلى الُلب ػياصة مً طل٪ ٖىيهر ،وما الخاعط بلى ألامىا٫ وتهغيب الٗمليت َظٍ بحن الىزي٤ لالعجباٍ

 قّ٪ل ال و.  الاؾدشماع بٛغى ؤو بالبىى٥ الخاعط في ؤلايضإ ب٣هض بلحها اإلاهغبت ألامىا٫ جدىيل يخم التي ألاظىبيت
ىيت الٗملت ٢يمت اهسٟاى هي لظل٪ الخخميت الىديجت ؤن . ألاظىبيت الٗمالث م٣ابل الَى

                                                           
دتويل وأثرىا سياسات ال: ادللتقى الدويل حول  اهلل، تأثًن ظاىرة غسيل األموال على مصادر دتويل اقتصاديات البلدان النامية، خبابو عبد - باللطة مبارك -1

 . 13ص ، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر،2006نوفمرب    22و  21:يومي على ادقتصاديات وادلؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية 
. بعدىا ما و 183ص ابب،زلمد عوض ىاشم، ادلرجع السّب  -2
. 102 عبد ادلوىل الشورَني، ادلرجع السابب، ص -3
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  الُتالم ألاؾىاق ضىعة حشىٍه: الغابع الفغع

ا البىى٥ زال٫ مً ٚؿلها يجغرل التي اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ بّنل     حَر  جمشل اإلااليت اإلااؾؿاث مً ٚو
 ،٦ما اإلاا٫ ؤؾىا١ في الضوليت الكٟاٞيت وتهضيض اإلااليت ألاؾىا١ جدغيغ بلى الغاميت الؿياؾاث جىٟيظ ؤمام ٖاث٣ا
ا ويخٗلم ، ألازحرة َظٍ في الخؿىت الؿمٗت حهضص َٟى  ؤؾىا١ لىظىص مىاؾبا مىازا يسل٤ مما ؾاصال٠ مْى
. ألاؾىا١ لخل٪ الٗام الك٩ل حكىيه وبخالي اإلاهضا٢يت ويٗيٟت الؿمٗت ؾيئت

 اإلانافؿت حشىٍه :الخامـ الفغع

 وجب٣ي اإلاالي ال٣ُإ صازل اإلاىاٞؿت حكىيه بلى ألامىا٫ جبييٌ زانت الا٢خهاصيت الجغاثم جاصر   
 بلى ياصر مما الٛاؾلىن، بةٚغاءاث جخإزغ التي الًٗيٟت اإلااليت ؾاثاإلااؽ بٌٗ وكاٍ ٖلى مهُىٗت بهىعة
 و. مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت اإلااليت اإلااؾؿاث بمىاٞؿت ج٣ىم و ألامىا٫ لٛؿيل مدل بلى اإلااؾؿاث َظٍ جدىيل
 الاصزاع مجالي في ٦بحرة ٢ضعاث لها ظضيضة ماليت وماؾؿاث ظضص مؿدشمغيً الٓاَغة َظٍ ظغاء مً يبرػ

ما٫ عظا٫ ٦باع ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ مما اع،والاؾدشم .  الكغيٟت اإلاىاٞؿت حكىيه وبالخالي واإلاؿدشمغيً، ألٖا

  الؿُاؾُت و الاحخماعُت آلازاع:  الثاني اإلاؿلب

.  الؿياؾيت و الاظخماٖيت الىاخيت مً ؤيغاع الا٢خهاصيت الجغاثم ٖلى جترجب

ٌ  الفغع   الاحخماعُت آلازاع:  ألاو

:  يلي مافي ؤَمها جلخيو يم٨ً

  الاحخماعُت آلافاث اندشاع: أوال

 و الاظخماٖيت الٗال٢اث و ألازال٢يت ال٣يم بٞؿاص بلى ٞخاصر اإلاجخم٘ ٖلى الا٢خهاصيت الجغاثم جازغ
 الغقىة وج٣اضخي اإلاسضعاث ٦خجاعة  ؤلاظغام ٖالم في الضزى٫ل بلى البٌٗ يضٞ٘ َظا ٧ل ألاؾغر، الخ٨ٟ٪

 ٞيُغى اإلااصيت ال٣يم وحٗلى اإلاكغوٕ، ال٨ؿب و ؤلاهخاط و ٧الٗمل ال٣يم جغاظ٘ طل٪ بلى ؤي٠. والؿغ٢ت
 .الٗلميت والخبرة و بالخٗليم الاَخمام ٖضم و باإلاا٫ الاَخمام

 

 

 

                                                           
. 279، ص1999ية نايس العربية للعلوم األمنية، الرياض، ًنااجرام ادلعاصر،أكادزلمد فتحي عيد،  -1
.  اهلل، ادلرجع السابب  خبابو عبد - ، باللطة مبارك115ص ، 2007األمنية، الرياض، للعلوم العربية نايس جامعة اجلردية ادقتصادية ، عودلة، شامة أبو زلمود عباس -2
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  البؿالت:  زانُا

ا البى٨يت ال٣ىىاث ٖبر الخاعط بلى البالص صازل مً ألامىا٫ َغوب بن حَر  ٦بحر ظؼء ه٣ل بلى ياصر ، ٚو
جي الضزل مً  ٖلى ؤلاهٟا١ ًٖ اإلاا٫ عؤؽ مجها َغب التي الضو٫ل حعجؼ زم ومً ، ألاظىبيت صو٫لا٫ بلى الَى

حر الالػمت الاؾدشماعاث       .  البُالت زُغ جىاظه زم ومً ، للمىاَىحن الٗمل ٞغم لخٞى

  اإلاعِشت مؿخىي  جضني:   زالثا

جي الضزل جىػي٘ في جازغ الا٢خهاصيت الجغاثم بّنل      ؤٖباء وػياصة ، ؾحئ ق٩لب اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٖلى الَى
ىياء، وبحن بيجهم الٟجىة واحؿإ ال٣ٟغاء ظا ألٚا جي، الضزل جىػي٘ ٖلى ؾلبيا يازغ َو  الهي٩ل يسخل زم ومً الَى

 َاالء مغج٨بى نٗىص بالّخالي و.  اإلاجخم٘ في اإلاىاَىحن مً الٗٓمى للٛالبيت اإلاٗيكت مؿخىيل يخضن و الاظخماعي

.  اإلااصر و اإلاالي ويٗهم بد٨م رالاظخمإ الهغم ؾلم في الجغاثم

 مً ال٨ٟاءاث ؤصخاب بظل٪ ماوٗىنل والّؿياؾيت الا٢خهاصيت اإلاغا٦ؼ ٖلى ؾيُغتهم بلى باإلياٞت
. الٗليا اإلاغا٦ؼ بلى الىنى٫ل

 ألامنُت و الؿُاؾُت آلازاع: الثاني الفغع

  الؿُاؾُت آلازاع:  أوال

 الّضولت في َامت مغا٦ؼ يدخلىنل يجٗلهم الظر ألامغ الا٢خهاصيحن، للمجغمحن الؿياسخي الىٟىط ػياصة -

 ؤو مخابٗت ٧ل مً جدهجهم ؾاميت ؤزغيل مىانب ؤو ، (الدكغيٗاث ؾً ؤر) الىيابيت اإلاجالـ في ٦ًٗىيتهم

 . ظىاثيت مؿاءلت

 ازترا١ مً جم٨جهم اإلاجغمحن َاالء ٖلحها يدهل التي ٞاألعباح الخ٩ىماث، بٌٗ َيا٧ل بٞؿاص -

جي، الهٗيض يخٗضي ٢ض الخُغ َظا و. ثالخ٩ىما بٌٗ َيا٧ل وبٞؿاص  ؤيًا الضولي الهٗيض ليمـ الَى

يا٧ل الؿياؾيت الىٓم واؾخ٣غاع ؾالمت حهّضص ٖاإلايا زُغا ليهبذ .   الخ٩ىماث َو

  ألامنُت آلازاع:  زانُا

                                                           
. 25، ص2007الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايس جامعة اجلردية ااقتصادية، دلكافحة الدولية و العربية ااتفاقات و خيلي، اجلهودعبد القادر عبد احلافظ الش -1
.  187زلمد ىاشم عوض، ادلرجع السابب، ص   -2
 .14، ص ادلرجع السابب ، اهلل خبابو عبد - باللطة مبارك -3
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 ظضيضة ؤهماٍ ْهىعل و الجغاثم مٗضالث اػصياص بؿبب بهٟا٢ها ػياصة و ألامىيت ألاظهؼة ظهىص مًاٖٟت     
ظا الجهىص، مً مؼيض بض٫ بلى يدخاط ٞم٩اٞدتها لظل٪ جها،م  ال٣ىاهحن لخىٟيظ الى٣ٟاث في ػياصة يخُلب َو

.  للجغيمت للخهضر الالػمت والخ٣ىياث اإلاٗضاث وجدضيض

 زاجمــــت

ها التي الشىعة و الا٢خهاص ٖىإلات مؿخٛلت صولي، بٗض طاث الا٢خهاصيت الجغيمت ؤنبدذ ل٣ض     ٖٞغ

ا بسهاثو واهٟغصث الاجها٫، و اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا مجا٫ ا ًٖ جمحَز ا ؤن ٦ما الجغاثم، مً ٚحَر ؤيغاَع ّّ 

  .ألامىا٫ جبييٌ لٗملياث مهما مهضعا ٖىاثضَا جمشل و بإ٦مله، اإلاجخم٘ جمـ وزيمت

 ؾىاء الضولي، الخيؿي٤ و الخٗاونل بًغوعة الىعي بلى الضوليت ألاؾغة ؤلاظغام، َظا مساَغ صٞٗذ و٢ض    

. الاجٟا٢ياث مً الٗضيض ببغام زال٫ مً الغصعي، ؤو الى٢اجي الهٗيض ٖلى

غ ٢ض الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ؤن يالخٔ ما و  الجغاثم ظمي٘ ؾُغ خيض واؾٗت، ظىاثيت خمايت للمجخم٘ ٞو

ل ٢ض التي ـّ  باإلياٞت ال٣ٗىباث، ٢اهىنل ٖلى ؤصزلها التي الخٗضيالث زال٫ مً َظا و    الا٢خهاصر اإلاجا٫ جم

ل بلى ًّ  َظٍ بم٩اٞدت جسخّهان َيئخحن اؾخدضار ٦ظا و .م٩اٞدخه و الٟؿاص مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ ل٣اهىنلا ؾ

ل .م٩اٞدخه و            الٟؿاص مً الى٢ايت وزليت اإلاالي، الاؾخٗالم مٗالجت زليت: َما و الجغاثم
ّ
 َظٍ ؤّنل بال

ٗخبر اإلاكّغٕ، ؤ٢ّغَا التي الخمايت،
ُ
ظا ٧اٞيت ٚحر ح  ي٨ٗؿه وبهما ٢اهىوي، ٞغاٙ وظىص ي٨ٗؿه ال الى٣و َو

 .الّخُبي٣ي الجاهب

 . الا٢خهاصيت الجغاثم مً الخمايت ل٣ىاٖض الخؿً الخُبي٤ يمان في ال٣ًاء صوعل جٟٗيل وظب لهظا و

 

كابمت اإلاغاحع اإلاعخمضة  

الىخب  : أوال 

لجؼاثغ،بؤخؿًببىؾ٣يٗت،بالىظحزبفيبال٣اهىنبالجؼاجيبالٗام،بالُبٗتبالشاهيتبٖكغ،ببصاعبَىمت،با .1

 .ل2013

ؤهىعبنضقيباإلاؿاٖضة،باإلاؿاوليتبالجؼاثيتبًٖبالجغاثمبالا٢خهاصيت،بالُبٗتبألاولى،بصاعبالش٣اٞتب .2

 .2006لليكغبوبالخىػي٘،بٖمان،ب
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خمىصبصاووصبي٣ٗىب،باإلاؿاوليتبفيبال٣اهىنبالجىاجيبالا٢خهاصر،بالُبٗتبألاولى،بميكىعاثب .3

 .2008الخلليبالخ٣ى٢يت،بلبىان،ب

ألامىيت،ب للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ظامٗت الجغيمتبالا٢خهاصيت، ٖىإلات قامت، بىؤ مدمىص ٖباؽ .4

 .ل2007الغياى،ب

،بؤلاؾ٨ىضعيت،ب .5 ٖبضبالخميضبالكىاعبي،بالجغاثمباإلااليتبوبالخجاعيت،بالُبٗتبالغابٗت،بميكإةباإلاٗاٝع

 .1996مهغ،ب

الجغيمتب ٧اٞدتلم والضوليت الٗغبيت وبالاجٟا٢اث ٖبضبال٣اصعبٖبضبالخاٞٔبالكيسلي،بالجهىص .6

 .ل2007الغياى،ب ألامىيت، للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ظامٗت الا٢خهاصيت،

ٖبضباإلاىلىبالكىعبجي،بمىاظهتبالجغاثمبالا٢خهاصيتبفيبالضو٫بالٗغبيت،بالُبٗتبألاولى،بظامٗتب .7

ل.2006هاي٠بالٗغبيتبللٗلىمبألامىيت،بالغياى،ب

ل.1999بيتبللٗلىمبألامىيت،بالغياى،بمدمضبٞخخيبٖيض،بؤلاظغامباإلاٗانغ،بؤ٧اصيميتبهاي٠بالٗغ .8

ًبالٗغبي،باإلاغ٦ؼبالٗغبيب .9 مدمضبَاقمبٖىى،بزهاثوبوبؤبٗاصبالجغاثمبالا٢خهاصيتبفيبالَى

 .1993للضعاؾاثبألامىيت،بالغياى،ب

مدمىصبمدمىصبمهُٟى،بالجغاثمبالا٢خهاصيتبفيبال٣اهىنباإلا٣اعن،بألاخ٩امبالٗامت،بالجؼءب .10

 .1979مٗتبال٣اَغة،بمهغ،بألاو٫،بالُبٗتبالشاهيت،بمُبٗتبظا

مىخهغبؾٗيضبخمىصةب،بالجغاثمبالا٢خهاصيت،بصاعبالجامٗتبالجضيضة،بؤلاؾ٨ىضعيت،بمهغ،ب .11

.لل2010

اإلاجــــالث  : زانُا 

بحهاببالغوؾان،بزهاثوبالجغيمتبالا٢خهاصيتبـبصعاؾتبفيباإلاٟهىمبوبألاع٧ان،بمجلتبصٞاجغب .1

 .2012ؾاب٘،بظىانبالؿياؾتبوال٣اهىن،بظامٗتباإلاىاع،بجىوـ،بالٗضصبا٫

زبابهبٖبضبهللا،بجإزحربْاَغةبٚؿيلبألامىا٫بٖلىبمهاصعبجمىيلبا٢خهاصياثبل- باللُتبمباع٥ .2

ابٖلىبالا٢خهاصياثبواإلااؾؿاث،ب:لالبلضانبالىاميت،باإلالخ٣ىبالضوليبخى٫ل ؾياؾاثبالخمىيلبوؤزَغ

 .2006صعاؾتبخالتبالجؼاثغبوالضو٫بالىاميتب،بظامٗتبمدمضبزيًغببؿ٨غة،بالجؼاثغ،ب

مىىعبؤوؾغيغ،ببىطعي٘بنليدت،بم٩اٞدتبالجغاثمبالا٢خهاصيتبفيبالضو٫بالٗغبيتب،باإلالخ٣ـىبالٗلميب .3

الضوليبالخامـبخـــى٫بالا٢خهاصبالاٞتراضخيبوباو٩ٗاؾاجهبٖلىبالا٢خهاصياثبالضولي،باإلاغ٦ؼبل

 .2012الجامعي،بزميـبملياهت،بالجؼاثغ،ب
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طىص:  زالثا
ّ
  اللانىنُت الن

 .اإلاخمم و اإلاٗض٫ الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل اإلاخًمً 08/06/1966 في اإلااعر 156-66 ع٢م ألامغ -1

 .التهغيب بم٩اٞدت اإلاخٗل٤ 23/08/2005 في اإلااعر 06  –05 ألامغ -2

 .م٩اٞدخه و الٟؿاص مً بالى٢ايت اإلاخٗل٤ 20/02/2006 في اإلااعر 01  –06 ع٢م ال٣اهىنل -3

 

  ألاحنبُت باللغت الىخب:  عابعا

1- J. Larguier , droit pénal des affaires ,Armand Colin , Paris ,1992 . 
2- J. Pradel , droit pénal économique ,Dalloz , Paris ,1999. 
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مت إلافهىم اللانىني ؤلاؾاع   ألاؾفاٌ ازخؿاف لجٍغ
 لجؼابغي ا اللانىو  في

 اإلاؿُلت بجامعت مؤكخت أؾخاطة ضلُدت ملُاني
 بؿىغة بجامعت علىم صهخىعاه ؾالبت

 

 

 

:  ملخظ

ٟا٫ ازخُاٝ ْاَغة بن  وجىخيضَا الجهىص ج٨شي٠ مً بض ال ٩ٞان مؿخمغ، جؼايض في ؤنبدذ الجؼاثغ في ألَا

 اإلاجخم٘ ٖلى خ٣ي٣يا زُغا حك٩ل ؤنبدذ التي الجغاثم مً ؤجها زانت ٖلحها، لل٣ًاء الالػمت الخلى٫ل إليجاص

. الجؼاثغرل

 ومً بها، اإلاغجبُت الجىاهب ٧ل زال٫ مً وصعاؾتها لحهإ الًىء حؿليِ اليىم الًغوعرل مً ؤنبذ لظا

 َظٍ جىؾ٘ مً الخض في الجؼاثغرل اإلاكّغٕ به يؿاَم الظر الضوعل: بها الاَخمام يجب التي الجىاهب ؤَم

اع زانت الٓاَغة،  ؤ٢صخى وحؿليِ لها ججغيمه زال٫ مً الٓاَغة لهظٍ اإلاكٕغ ويٗه الظر ال٣اهىوي ؤلَا

  .مغج٨بحها ٖلى ال٣ٗىباث

ٟا٫، ازخُاٝ ظغيمت، :الضالت اليلماث  .الٗام الىٓام ال٣ٗىباث، ٢اهىنل ألَا

  



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
50 

ل: ملضمت

ها التي الٓىاَغ ؤ٢ضم مً الازخُاٝ ْاَغة حّٗضل  وظؿم بدغيت مؿاؽ ٞيه الٟٗل وألن ؤلاوؿان، ٖٞغ

 الجؼاثغرل اإلاكٕغ ختى الىيٗيت، ال٣ىاهحن في ججغيمها وجم الؿماويت، الدكغيٗاث اؾدى٩اع ال٢ذ ٣ٞض ؤلاوؿان

  هٟؿه ال٣اهىنل مً 326 باإلااصة بٗضَا وؤ٦ض ط، ٕ ١ م٨غعل 293 باإلااصة الازخُاٝ ٞٗل ٞجّغم طل٪ ًٖ يدض لم

ٟا٫ بلى باليؿبت الخ٠ُ ٞٗل ججغيم ٖلى  ؤبٗض ؤو ز٠ُ مً ٩ٞل تهضيض، ؤو ٖى٠ بٛحر ٧ان ولى ختى ألَا

ب طل٪ في ٕعف ؤو   جدايل ؤو تهضيض ؤو ٖى٠ بٛحر وطل٪ ؾىت 18 ي٨مل لم ٢انغا
َ
 مً جتراوح إلاضة بالخبـ يٗا٢

 ؤ٦ثر َم الظيً ال٣هغ زانت الٓاَغة زُىعة جىامي ؤمام ٧اٞيا ي٨ً لم طل٪ ل٨ً ؾىىاث، وزمـ ؾىت

البا الطخايا، ى الُٟل، ب٣خل الجغيمت جيخهي ٚو  ٢اهىنل ههىم حٗضيل ٖلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤظبر ما َو

 ؤيًا الازخُاٝ، ظغيمت في الخٟهيل جم 01م٨غعل 293و 326 صجحنباإلاا خيض ،01-14 ال٣اهىنل بمىظب ال٣ٗىباث

ٟا٫ ز٠ُ ٞٗل ججغم التي 143 باإلااصة زانت  الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 بال٣اهىنل  بلى ؤخ٩امها وجديل ألَا

. ال٣ٗىباث ٢اهىنل

م  2015 ؾىت مً ألاو٫ل الشالسي زال٫ الازخُاٝ ْاَغة في ٖغبيا ألاولى اإلاغجبت الجؼاثغ جدخل طل٪ ٚع

ي َٟل 6150 ب٣غابت خضاءاث وؿبت ٖليه، مٗخضَّ ٟا٫ ٖلى الجؿضيت الٖا  خالت 1663و خالت 3733 بدىالي ؤ٦بر ألَا

ٟا٫ خضاءاث حٗغيىا أَل ٟا٫ خالت 544 و٢غابت ظيؿيت، اٖل  بصذ التي ألاع٢ام وهي  اإلاٗاملت، لؿىء حٗغيىا أَل

ب م وؤيٟٗها اإلاجخم٘ م٩ىهاث مبإٍ مؿاؾها بلى هٓغا الجؼاثغيت، الٗاثالث ؤوؾاٍ في الٖغ ٟا٫، َو  ٩ٞان ألَا

 ؤم ٢اهىنل عظا٫ ٧اهىا ؤ ؾىاء الٓاَغة، َظٍ وم٩اٞدت إلاداعبت ازخهانه يمً ٧ل الجمي٘ جدغ٥ مً بض ال

. مؿاظض ؤم مضعؾت ؤم مجخم٘ ؤم بٖالم

                                                           
 .(4 07/20ج .ج.ر.ج) 56 -66 المعدل والمتمم لقانون العقوبات  4 04/02/20المؤرخ في   0-4 القانون : 1

2 :Michel laure Rassat , (1997-2006 ) , Driot pénal spécial , infractions des et contre les 
particuliers, 2 et 5 eme éditon ,Dalloz Delta , P 581 . 

 .( 5 9/20 ج .ج. ر.ج  )حماية الطفليتعمق ب 5 5/06/20 مؤرخ في  2 -5 قانون رقم :  
 المركز مستوى عمى (تحدياتو واقع األطفال، اختطاف جريمة) عنوان تحت جاءت عممية فكرية ندوة ،(5 20) ،زمام خميل: 4

 :، انظر الرابط التالي6 20/ 0/ 0تاريخ االطالع . 5 20السوقر سنة  بمدينة الثقافي الترفييي
http://www.eldjoumhouria.dz/Article.php?Today=2016-01-11&Art=15830 
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 وي٘ ؤَمها مجها، للخض ٢اهىهيت بظغاءاث ٖضة اجسظ الٓاَغة بسُىعة الجؼاثغرل اإلاكٕغ وعي بلى وهٓغا

جي مسُِ ت قامل عصعي َو  ّٖض٫ ٦ما الُٟل، بدمايت مباقغة ٖال٢ت لها التي الخيىيت ال٣ُاٖاث مً إلاجمٖى

ت حر ال٣ىاهحن مً مجمٖى . للُٟل خمايت ؤ٦بر لخٞى

ٌ  هُف: وهي البدشيت، بالىع٢ت الخانت ؤلاق٩اليت مٗالم جخطر ط٦ٍغ ؾب٤ مما   الجؼابغي  اإلاشغع جناو

  ٌ؟ألاؾفا ازخؿاف قاهغة مفهىم

 في وجؼايضث ج٩ازغث ل٨ً ٢ضيمت، ظغيمت ٖلى الًىء حؿلِ ٧ىجها البدشيت الىع٢ت ؤَميت جيب٘ َىا مً

ٟا٫ مً ضخاياَا مٗٓم وؤنبذ الجؼاثغ، في ألازحرة آلاوهت . ألَا

: الخاليت الخُت يمً اإلاىيٕى ؾإصعؽ ط٦ٍغ ج٣ضم ما ٧ل مً

ٌ  اإلابدث مت مفهىم: ألاو  . يالجؼابغ اللانىو  في الازخؿاف حٍغ

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت زُىعة جيب٘ غ ٖلى اٖخضاء ٧ىجها مً ألَا ى ؤلاوؿان لضي الخياة ظَى  الخغيت، َو

ى ألاعى ٖلى اإلاسلى٢اث ؤي٠ٗ َى لالزخُاٝ يخٗغى مً ؤن و٦ظا  ماَيت َىا ؾيؿخٗغى لظا الُٟل، َو

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت . ؤؾبابها ٝر بالخٟهيل اإلابدض وهسخم وزهاثهها ؤع٧اجها اؾخٗغاى زال٫ مً ألَا

ٌ  اإلاؿلب مت أعواو: ألاو . الجؼابغي  اللانىو  في الازخؿاف حٍغ

غ مً بض ال الجغاثم ٩٦ل الازخُاٝ ظغيمت  ظغيمت ؤمام ه٩ىنل ل٩ي بالجغيمت اإلاخٗل٣ت ألاع٧ان جٞى

ٟا٫ ازخُاٝ ظٍ ٖلحها، اإلاٗا٢ب ألَا  : يلي ما يمً َىا وؿخٗغيها ألاع٧ان َو

 الغهن  ٌ  ظغيمت ٖلحها ج٣ىم التي ألاع٧ان ؤَم بن: الخؿف في اإلاخمثل اإلااصي الفعل: ألاو
ٟا٫ ازخُاٝ  جدضيض زال٫ مً الازخُاٝ ظغيمت حٗغي٠ َىا هداو٫ل طاجه خّضل في الخ٠ُ ٞٗل َى ألَا
:  وانُالخيا لٛىيا الازخُاٝ مهُلر

ف :أوال :  الازخُاٝ حٗغي٠ بلى نلن الخاليت اإلاهُلخاث صاللت زال٫ مً: اللغىي  الخعٍغ

 ت في ألازظ ؤر الخ٠ُ و٢يل ؾخالب،الا َى :الخؿف ت واؾخالب، ؾٖغ  وعصث و٢ض  الصخيء ؤزظ وؾٖغ
 الخؿفت زؿف من إالحٗالى﴿ هللا ٢ا٫ -ال٨غيم ال٣غآن -" الٗؼيؼ الخجزيل في ٦شحرة مىاي٘ في الخ٠ُ ٧لمت

                                                           
، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، المجمد التاسع، لبنان، ( 997  )أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور، :  

 .279، ص 997 
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: ةالب٣غ ؾىعة ﴾أبطاعهم ًسؿف البرق  ًياص﴿ ؤيًا ٢ا٫و. 10 آلايت: الهاٞاث ؾىعة. ﴾زاكب شهاب فأجبعه

ت الصخيء ؤزظ بمٗجى َىا. 20: آلايت  . مؿاع٢ت الازخالؽ بؿٖغ

 وكل، بمٗجى ازخ٠ُ ؾغيٗت، ؤر زاَٟت هٓغة ي٣ا٫ ؾغي٘، :زاؾف ،  شخها، ازخ٠ُ :ي٣ا٫ اهتٕز
ه ؤر اإلاىث ازخُٟه وي٣ا٫    .به وطَب اهتٖز

 مؤلاظغا مىيٕى في ز٠ُ مهضع مً ؤقخ٤ ما َى حهمىا ما اإلاسخلٟت الخٗغيٟاث َظٍ زال٫ مً

 والؿلب ألازظ ٖلى ي٣ىم الظر الٟٗل طل٪ بإهه لالزخُاٝ حٗغي٠ بُٖاء يم٨ً زالله مً والظر واإلاجغمحن،

ى الؿغي٘، والازخالؽ  .بظاتها ٢اثمت ظغيمت يك٩ل الٟٗل َظا يجٗل ما َو

 ازترها الجغيمت لهظٍ حٗغي٠ بُٖاء ال٣ٟهاء مً الٗضيض خاو٫ل :اللانىو  فلهاء عنض الازخؿاف :زانُا

اب ٖبض/ؤ مجهم ع ألازظ»ؤهه ٖلى الازخُاٝ ّٖغٝ الظر :اإلاٗمغرل الَى  معنىٍت أو ماصًت كىة باؾخسضام الؿَغ

م عن أو مت لهظه مدال ًىىو  أو ًمىن إلاا والاؾخضعاج الخُلت ؾٍغ  زـ جدىٍل أو ميانه عن وإبعاصه الجٍغ

ه ٦ما. «علُه الؿُؿغة بخمام ؾيره ع ألازظ هى»: ب٣ىله مدمض هللا ٖبض ٦ما٫ ألاؾخاط ٖٞغ  باؾخسضام الؿَغ

م أو اللىة أشياٌ وافت مت لهظه مدال ًىىو  أو ًمىن إلاا الاؾخضعاج أو الخداًل بؿٍغ  اإلاجني ،وإبعاص الجٍغ

 الجغابم وبيو الفعل بيو الفطل صوو  علُه الؿُؿغة بئجمام وطلً ؾيره زـ حغُير أو ميانه من علُه

 .«الضوافع وافت عن النكغ بغؼ له الالخلت

ت، ألازظ َى الخ٠ُ ؤن في يكتر٧ان لخٗغيٟحنا ٦ال بن  ؤو ماصيت ب٣ىة ؤؾلىب ؤر وباؾخسضام بؿٖغ

 و٦ظا شخيء، ؤم شخو َى َل الجغيمت مدل بلى يخُغ١ل لم ٦الَما و٦ظل٪ والخيلت، باالؾخضعاط ؤو مٗىىيت

ظا الازخُاٝ، وصواٞ٘ بالخ٠ُ، الالخ٣ت للجغاثم  .البيان الهامت الٗىانغ مً يّٗضل ما َو

 اليكاٍ ؤو الؿلى٥ َى Lénlèvementالخ٠ُ ٞٗل ؤن بلى ههل ؤن الخٗغيٟاث َظٍ زال٫ مً يم٨ً

 بلى وه٣لها الطخيت ٖلى ال٣بٌ في ٚالبا ويخمشل ؤلاظغاميت الىديجت لخد٣ي٤ الجاوي ًٖ يهضع الظر اإلااصر

   .طوحها وبحن بيجها الهلت و٢ُ٘ مجهى٫، م٩ان

ف :زالثا  ؤٚلبها هجض اإلا٣اعهت الدكغيٗاث اؾخٗغاى زال٫ مً: الازخؿاف إلاطؿلح الاضؿالحي الخعٍغ

ؼث للخ٠ُ، مدّضصا حٗغيٟا يً٘ ال
ّ
 وط٦غ الجغيمت ؤع٧ان جدضيض ٖلى ال٣اهىهيت ههىنها في ٣ِٞ وع٦

                                                           
 .76و 75أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، المرجع السابق، ص :  
 .0  لمشرق، البطبعة األولى، لبنان، ص ، دار ا(  200 )المنجد الوسيط، : 2
3 :philippe conte, Driot pénal spécial ,3 eme éditon ,lexisnexis ,litec , P 176  
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 مهمت مً ؤهه طل٪ حٗغي٠، وي٘ ٖضم في الٗاإلايت الدكغيٗاث في ٖام اججاٍ ؾاص ومىه  لها، اإلا٣غعة ال٣ٗىباث

 الخضزل يىظب ما الؼمً، مً مضة بٗض الدكغيٗيت الىهىم ظمىص ججّىب ؤظل نم اإلاكٕغ مهمت وليـ ال٣ٟه

 .ٞترة ٧ل في والخٗضيل اإلاؿخمغ

 اإلاىاص ٧ل في الازخُاٝ لجغيمت اإلا٣غعة ال٣ٗىبت وخّضص الدكغيٗاث جل٪ خظو الجؼاثغرل اإلاكٕغ خظا و٢ض

 لهظٍ ص٢ي٣ا حٗغيٟا يدضص ؤن صونل الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً م٨غعل 293و 293 اإلاىاص و٦ظا 328و 237و 236

. الجغيمت

لى  ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫ل ل٣ى٫ل بٟٗله ال الصخو بييت جإزظ التي الؿماويت الدكغيٗاث ٨ٖـ ٖو

 ْهغ بما بل الصخو ٞيه ي٨ٟغ بما يإزظ ال اإلاكٕغ ؤن هجض «نىي  ما امغا  وليل بالنُاث ألاعماٌ إنما» وؾلم

 َظا هلمـ ول٩ي ماصيا، مٓهغا الخ٨ٟحر َظا يخسظ ؤن صونل الجغيمت، في يغالخٟ٪ مجغص يجغم ال ٞهى ؤٞٗاله، مً

٠ يجب الازخُاٝ لجغيمت اإلااصر اإلآهغ
ّ
 ٖلى جىو التي الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 326 اإلااصة ٖىض الخى٢

 في شغع أو جداًل أو تهضًض أو عنف بضوو  وطلً عشغ الثامنت ًىمل لم كاضغا أبعض أو زؿف من ول»

  .«إلاضة بالخبـ عاكبفي طلً

غ مً بض ال َىا مً و ما   ٖىهغيً جٞى ٗل الطخيت َو    .الخ٠ُ ٞو

                                                           
وزاني آمنة، جريمة اختطاف األطفال وآليات مكافحتيا في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون :  

 .09لسياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص الجنائي، كمية الحقوق والعموم ا
، أعمال المؤتمر الدولي (بين العوامل واآلثار)، ظاىرة اختطاف األطفال في المجتمع الجزائري (4 20 )مصابيح فوزية، : 2

 . و 2، مركز جيل لمبحث العممي، ص 4 20/  /22-20طرابمس  –الحماية الدولية لمطفل: السادس
تجرم وتعاقب عمى فعل الخطف أو اإلبعاد بدون النظر إلى الوسيمة المستعممة فيستوي أن يكون الخطف بعنف ق ع  26 أن المادة :  3

نما يكون استخدام العنف والتيديد والتحايل كعامل مشدد لمجريمة، ويتغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية  أو بدون عنف أو تيديد، وا 
 .مكرر  29وتنطبق عميو المادة 

ال تشترط الجنحة لقيامها توفر عنصر اإلكراه، بل "أقر ما يمي  995 /  /9 ار لممحكمة العميا الصادر بتاريخ حيث في قر
أنها تشترط أن يتم الفعل بغير عنف أو تهديد أو تحايل، باإلضافة إلى توفر ركنين آخرين وهما أن تكون الضحية قاصرا لم 

ن مكان إقامتها أو مكان تواجدها المعتاد، ومادامت الضحية في قضية تكمل الثامنة عشر، وأن يقوم المتهم بإبعادها ع
الحال لم تكمل الثامنة عشر وقد غادرت مسكنها وتوجهت رفقة المتهم إلى مكان بعيد عن بيت أهمها فإن الجنحة تكون 

 ".قائمة األركان
القرار الصادر بتاريخ ، عدد خاص، غرفة الجنح والمخالفات، (2002)المجمة القضائية لممحكمة العميا،  -
 .07 26 ، ممف رقم 995 /  /9 
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 وظىص مً البض ال٣انغ ازخُاٝ ظغيمت ج٣ىم ل٩ي: الخاؾف ضفت جىفغ: الثاني الغهن 
 بهه ه٣ى٫ل لظا اإلادغى، ؤو ألانلي الٟاٖل ي٩ىنل ؤن يم٨ً َىا والخا٠َ الخ٠ُ، بٗمليت ي٣ىم شخو
 الجغيمت اعج٩اب في ؤشخام ٖضة يؿاَم و٢ض ماصيا، ٞاٖال ي٩ىنل ٞةهه ظغيمت، عصٍبم٠ شخو يغج٨ب ٖىضما
  .اإلاؿاَمت بهضص ٞخ٩ىنل هٟؿها

 في ؤو حؿهيلها ؤو للجغيمت الخدًحر في الٟاٖل مٗاوهت ؤو مؿاٖضة ٖلى صوعٍ ٞي٣خهغ الكغي٪ ؤما 

 .جىٟيظَا

اًٖ لضيه ٞخخد٤٣ الخ٠ُ ظغيمت يغج٨ب مً َى: ألاضلي الفاعل: أوال  ٖلى واإلاٗىىيت اإلااصيت انَغ

 َىا٥ ليـ الخالت َظٍ في ؤخض، مً مؿاٖضة صونل مجزله ًٖ وببٗاصٍ ال٣انغ بجلب ي٣ىم ٦إن الؿىاء،

 حّٗضص ٖىض جبضؤ واإلاؿاَمت ٧املت، اإلاؿاوليت يخدمل ؤهه ٦ما وخيضا، ٞٗله ٖلى ؤ٢ضم الٟاٖل ألن مؿاَمت

 ؤو واخض قغي٪ م٘ واخض ٞاٖل للجغيمت ي٩ىنل ٦إن نىعل ٖضة في جٓهغ وهي واخضة ظغيمت اعج٩اب في الجىاة

 في يغوعرل ؤمغ َى الٟاٖل وظىص ؤن طل٪ مً ويخطر قغ٧اء بضونل ٞاٖلحن ٖضة للجغيمت ي٩ىنل ؤو ؤ٦ثر،

 .ٞاٖل بضونل جخد٤٣ ؤن لها يم٨ً ال بط الجىاثيت، اإلاؿاَمت

 في الٟاٖل مٗجى بحن و٢ض والكغي٪، الٟاٖل بحن محز هجضٍ الجؼاثغرل ال٣ٗىباث ٢اهىنل وؿخٗغى خحن

مت جنفُظ في مباشغة مؿاهمت ؾاهم من فاعل ٌعخبر»مايلي ٖلى 41 اإلااصة ههذ ٣ٞض. 45و 41 اإلااصجحن  الجٍغ

 الخداًل أو الىالًت أو الؿلؿت اؾخعماٌ إؾاءة أو التهضًض أو الىعض أو بالهبت الفعل اعجياب على خغع أو

 للعلىبت ًسػع ال شخظ ًدمل من» ؤهه ٖلى ٞخىو ٢اهىنلا٫ هٟـ مً 45 اإلااصة ؤما« ؤلاحغامي الخضلِـ أو

مت اعجياب على الصخطُت ضفخه أو وغعه بؿبب  .«لها اإلالغعة بالعلىباث ٌعاكب حٍغ

 (ٖلحها واإلادغى للجغيمت اإلاباقغ الٟاٖل) الجؼاثغرل ال٣اهىنل في الٟاٖل نىعل حٗضص اإلاىاص َظٍ مً

 :نىعجحن ألانلي الٟاٖل ويإزظ

                                                           
 :تأخذ المسـاىمـة عدة صـور: 1

 التي االختطاف والسرقة كجريمة اتفاق مسبق بينيم دون جنائي مشروع في أشخاص عدة مساىمة: مسبق اتفاق بدون المساهمة ( 
 .الشغب أشخاص أثناء مظاىرات أو أعمال يرتكبيا

 .الفردية مسؤولياتو وبتقدير مساىمتو عن ركمشا كل يعاقب الحالة ىذه في

. م أشرار جمعية تشكيل: مثال جنائي نشاط لممارسة أكثر أو شخصين صنع من الجريمة تكون: مسبق التفاق نتيجة المساهمة (2
 .ع.ق. 76 

 التنفيذ في ومباشرة رئيسية بصفة ساىم من فكل :معينة جريمة الرتكاب أكثر أو شخصين بين مؤقت التفاق مظهر المساهمة ( 
 .(ماديا) أصميا فاعال يكون لمجريمة المادي
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ما٫ بدىٟيظ ٢امىا الظيً ألاشخام ؤو الصخو َى :اإلااصي الفاعل . أ  ج٩ىيً في جضزل التي اإلااصيت ألٖا

 .ال٣انغ ازخُاٝ ظغيمت

 ال٣انغ الُٟل يمؿ٪ ٦إن للجغيمت، اإلااصر بالٗمل ٢ام مً َى: طاجه خض في اإلااصي الفاعل (1

 ...اإلاسُٝى يسي٠ ٧ي الىاع ويُل٤ اإلاؿضؽ له يىظه ؤو زُٟه ؤظل مً الؿياعة بلى ويجٍغ

ما٫ شخهيا ٢ام مً ٧ل َى  (Coauteur): اإلاؿاعض اإلااصي علالفا (2  اإلاك٩لت اإلااصيت باأٖل
٣ت اعج٨بها وبهما بمٟغصٍ ألاٞٗا٫ َظٍ يغج٨ب لم ؤهه بال الازخُاٝ، لجغيمت  وي٩ىهىنل ؤ٦ثر ؤو آزغ شخو ٞع
 ؤنليا ٞاٖال ٦الَما يّٗضل ال٣انغ، بازخُاٝ مٗا شخهان ٢ام ٞةطا هٟؿها، للجغيمت ماصيحن ٞاٖلحن ٧لهم

 الظر ٚحٍر مؿاٖضة ٖلى صوعٍ واهدهغ الازخُاٝ في اإلاخمشل اإلااصر بالٟٗل ؤخضَما ي٣م لم بطا ؤما مؿاٖضا،
 .قغي٩ا ؤو مؿاٖضا يٗض الخالت َظٍ ٟٞي الخ٠ُ، ٖمليت ؤزىاء الُغي٤ مغا٢بت يخىلى ٦مً باالزخُاٝ، ٢ام

 ؤشخانا بها يضٞ٘ خيل عٞيضب الخٟاء في يٗمل الظر اإلا٨ٟغ الضماٙ َى: اإلاعنىي  الفاعل . ب

 .الازخُاٝ ظغيمت العج٩اب آزغيً

 ونىعا ط.ٕ.١ 41/2 اإلااصة في نغاخت اإلاكٕغ بليه ؤقاع الظر اإلادغى مجها نىعا اإلاٗىىرل الٟاٖل يإزظ

 .ط.ٕ.١ 45 اإلااصة في مظ٧ىعة ؤزغيل

ً: زانُا  يا ٌعخبر» يلي ٦ما ط.ٕ.١ 42 اإلااصة ّٖغٞخه: الشٍغ مت في شٍغ  اشتراوا عنٌشذ لم من الجٍغ

ت ألافعاٌ اعجياب على الفاعليو أو الفاعل وعاوو  الؿغق  بيل ؾاعض ولىنه مباشغا  اإلاؿهلت أو الخدػيًر

 .»بظلً علمه مع لها اإلانفظة أو

٣ا ويإزظ   م٩اها ؤو ملجإ ؤو مؿ٨ىا ي٣ّضم ؤن ٖلى اٖخاص مً ٧ل الكغي٪ خ٨م ط.ٕ.١ 43 اإلااصة إلاٟهىم ٞو

 ؤو الٗام، ألامً ؤو الضولت ؤمً يض الٗى٠ ؤو اللهىنيت يماعؾىنل الظيً قغاعألا مً ؤ٦ثر ؤو لىاخض لالظخمإ

 ٢يام لدؿهيل مباقغة مؿاَمت ؾاَم مً ٧ل لظا ؤلاظغامي، بؿلى٦ه ٖلمه م٘ ألامىا٫ ؤو ألاشخام يض

غ ٦إن قغي٩ا يّٗضل ال٣انغ بس٠ُ الخا٠َ ، ال٣انغ ج٣ل التي الؿياعة له يٞى  م٩اها له يامً ؤو اإلاسُٝى

 .باإلاسُٝى باءلالزذ

 ألانلي الٟاٖل ل٣ٗىبت ويسً٘ الجىاثيت اإلاؿاوليت الكغي٪ يخدمل َل: َىا يشاع الظر الؿاا٫ ل٨ً

 به؟ زانت ؤزغيل ؤخ٩ام له ؤم هٟؿها

 جبٗيت ألانلي للٟاٖل الكغي٪ بدبٗيت ؤزظ الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن هجض الجؼاثغيت ال٣ىاهحن بلى بالٗىصة

 ال٣ٗىباث ٢اهىنل مً 44/2 اإلااصة جا٦ض ما خؿب ال٣ٗاب، خيض مً ؾبيتن وجبٗيت الخجغيم، خيض مً ٧املت
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ً ٌعاكب» ؤهه ٖلى ههذ التي  جؤزغ وال الجندت، أو للجناًت اإلالغعة بالعلىبت حندت أو حناًت في الشٍغ

 أو للفاعل بالنؿبت إال منها ؤلاعفاء أو العلىبت جسفُف أو حشضًض عنها ًنخج التي الصخطُت الكغوف

ً  .«الكغوف هظه به جخطل يالظ الشٍغ

 بزباث يخُلب ال٣انغ ازخُاٝ ظغيمت في ألانلي الٟاٖل ٖلى الخ٨م ٧ان بطا ؤهه َىا ال٣ى٫ل يم٨ً بطن

لت ألاع٧ان
ّ
 .لالقترا٥ اإلا٩ّىهت ألاع٧ان جىاٞغ بزباث ي٣خطخي الخ٨م ٞةن الخ٠ُ لجغيمت اإلاك٩

 الم شخو ٖلى الغ٦ً َظا يغج٨ؼ: علُه اإلاجني كطغ: الثالث الغهن،  يم٨ً بديض زُٝى
ىا ؤن وبما بالٛا، شخها ؤو َٟال اإلاسُٝى ي٩ىنل ؤن ٟا٫ ازخُاٝ خى٫ل َى مىيٖى  الجغيمت َظٍ ٞةن ألَا

 .َٟال اإلاسُٝى ٧ىنل م٣ىماتها مً

 وؾً الخميحز ؾً مً ٧ل جدضيض في ازخالٝ لىظىص الىيٗيت الدكغيٗاث في الُٟل حٗغي٠ ازخل٠

. الش٣اٞيت ؤم ظخماٖيتالا ؤم الُبيٗيت ؾىاء ٖىامل ٖضة خؿب الغقض

 ٞةهه الُٟل خ٣ى١ل اجٟا٢يت في ظاء ما وخؿب ؤلاوؿان، خ٣ى١ل ووزاث٤ الضوليت الاجٟا٢اث بلى بالٗىصة

   .«ٖليه اإلاُب٤ ال٣اهىنل بمىظب طل٪ ٢بل الغقض ؾً يبلٜ لم ما ٖكغ، الشامىت يخجاوػل لم بوؿان ٧ل»

 ٢اهىنل مً 442 اإلااصة مً طل٪ يٟهم ؤن يم٨ً ول٨ً الُٟل لخٗغي٠ اإلاكٕغ يخٗغى لم الجؼاثغ في

.  «ٖكغ الشامىت جمام في الجؼاجي الغقض ؾً بلٙى ؾً ي٩ىنل» ؤهه ٖلى ههذ التي الجؼاثيت ؤلاظغاءاث

 الُٟىلت ٢اهىنل مً ألاولى اإلااصة ؤما  . َٟال يٗض الٗمغ مً ٖكغ الشامىت ؾً يبلٜ لم شخو ٧ل ومىه

 أو وأزالكهم صختهم وجىىو  عاما وعشغوو الىاخض واًىمل لم الظًن اللطغ» ؤن ٖلى ٞىهذ واإلاغا٣َت

 لخضابير إزػاعهم ًمىن بمؿخلبلهم مػغا ؾلىىهم أو خُاتهم وغع ًىىو  أو للخؿغ، عغغت جغبُتهم

.   «التربىٍت واإلاؿاعضة الخماًت

                                                           

 44/25اعتمدت وعرضت اتفاقية حقوق الطفل لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة :  
، صادقت عمييا الجزائر في 49وفقا لممادة  990 /02/09، تاريخ بدء النفاذ كان في 989 /  /20المؤرخ في 

 9/ 2/ 992. 
 :لالطالع عمى االتفاقية انظر الرابط التالي 

 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
2 :Bradel jean et danti-juan michel, (1997 ) , Driot pénal spécial , 2 eme éditon , P 416 . 



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
57 

 يبلٜ لم شخو ٧ل الُٟل» بإن الُٟل مىه 02 باإلااصة ٖٝغ الُٟل بدمايت اإلاخٗل٤ 12-15 ال٣اهىنل ؤما

حر يداو٫ل ٞاإلاكٕغ ،«٧املت ؾىت (18) ٖكغ مىتالشا  الؿً عبِ زال٫ مً للُٟل ظىاثيت خمايت ؤ٦بر جٞى

 الطخيت بدمايت َىا يخٗل٤ ألامغ ألن الخ٠ُ، بجغيمت ؾىت ٖكغ زماهيت ي٨مل لم الظر للصخو ال٣اهىوي

. ؤهثي ؤو ط٦غا اإلاسُٝى ي٩ىنل ؤن ويؿخىرل

 ٚحر وهي   - Délit de séduction ؤلا ىاء حندت – يمؿم جدذ الخ٠ُ ظغيمت ج٣٘ الٟغوسخي ال٣اهىنل في

 هُا٢ها احؿ٘ 28/06/1945 بخاعيش الهاصع ألامغ بم٣خطخى حٗضيلها بٗض ؤهه بال ال٣انغ، ألاهثى ٖلى مُب٣ت

ى ؾىاء، خض ٖلى وألاهثى الظ٦غ ال٣انغ مً ٧ل ليكمل  ٢اهىنل مً 326 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكٕغ جبىاٍ ما َو

 .ال٣ٗىباث

 جىاٍٞغ ييبغي الظر الىخيض الكٍغ وبهما ٖاث٤، ؤر حك٩ل ال ٖليه اإلاججي نٟت ؤن ال٣ى٫ل م٨ًر لظا

ى الطخيت، ؾً َى ال٣انغ ازخُاٝ ظغيمت ؤمام لى٩ىنل  ال٨شحر ٞيه بك٩ل ل٨ً آلاحي يمً ؾإٞهله ما َو

. الازخهاع مً

 ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت ممحزاث مً: الجناةي اللطض: الغابع الغهن  ٖمضيت ظغيمت ٧ىجها ألَا
غ ل٣يامها وج٣خطخي ى وبعاصة، ٖلم ًٖ ٞٗله باعج٩اب الجاوي ي٣ىم ؤن يجب ؤر الجىاجي؛ ال٣هض جٞى  ٢هض َو
غ يكتٍر وال ٖام ظىاجي  لظا  الجغيمت، اعج٩اب بلى ؤصي الظر بالباٖض يازظ ٞال الخام الجىاجي ال٣هض جٞى

 18 ؾً يخجاوػل لم اإلاسُٝى ؤن يٗلم نوؤ ال٣انغ ببٗاص ؤو الخ٠ُ بٗمليت ي٣ىم ؤهه الجاوي يٗلم ؤن ي٨ٟي

.  ؾىت

ىا ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت في الخام الجىاجي وال٣هض الٗام الجىاجي ال٣هض في ؾىٟهل َو  يمً ألَا

: الخاليحن الٗىهغيً

 بٟٗل الخا٠َ ٢ام بطا الخ٠ُ ظغيمت في الجىاجي ال٣هض يخىاٞغ: العام الجناةي اللطض: أوال 
ايخه في الخ٤ له ممً ؤو طويه، ومً ؤَله مً اإلاسُٝى واهتزإ صالتهضر وليـ الخغة بةعاصجه الخ٠ُ  و٢ُ٘ ٖع
 ٖمغ بإن الجاوي يٗلم ؤن يجب ٦ما ال٣اهىن، ٖليه يٗا٢ب ٞٗله بإن ٖلمه م٘ ٖجهم وببٗاصٍ بهم نلخه

 اإلاسُٝى الصخو بإن ظهله الجاوي ؤزبذ بطا الجىاجي ال٣هض ييخٟي بط ؾىت، 18 مً ؤ٢ل اإلاسُٝى الصخو
 .ؾىت 18 ٖضب يبلٜ لم

                                                           
1 :Patrice Gattegno,(1997) , Driot pénal spécial , 2 eme éditon , P 176 . 
 عكنون، الحقوق بن كمية خدة، بن يوسف بن ، الجزائر جامعة ماجستير، قاصر، اختطاف جريمة ،(  20)مرزوقي فريدة: 2

 .72ص  الجزائر،
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 ٧ان بطا بال الجىاجي ال٣هض في ٖىهغا ي٩ىنل ال اإلاسُٝى بؿً الٗلم ؤن وهي مهمت مالخٓت بلى َىا وكحر

. الجغيمت في ع٦ىا

 يازظ وال الخام الجىاجي ال٣هض جىاٞغ الخ٠ُ ظغيمت ج٣خطخي: الخاص الجناةي اللطض: زانُا 
خضاء ل٣يامها يكتٍر وال اعج٩ابها، بلى بالباٖض  بٟٗل ٢يامه ٞبمجغص بٚىاثه، ؤو اإلاسُٝى ٖلى رالجيـ الٖا
 ج٣ىم ٞال ٞغوؿا في مسخل٠ الخا٫ ل٨ً الجغيمت، ل٣يام ٧اٞيا ي٩ىنل اإلاٗخاص م٩اجها ًٖ ؤلابٗاص ؤر الخ٠ُ
 ؾً ججاوػث ؤجها مٗخ٣ضا الطخيت لؿً ج٣ضيٍغ في ؤزُإ ٢ض الجاوي ؤن الاخخما٫ ؾاص ما بطا خالت في الجغيمت

   .ؾىت 18

ذ بديض الخ٠ُ ظىدت في الٗليا اإلاد٨مت ؾل٨خه الظر الخىظه ٞهى  جىاٞغ الجغيمت العج٩اب اقتَر

 أو الخؿف فعل جىافغ لخؿبُلها الجؼابغي  العلىباث كانىو  من 326 اإلااصة حشترؽ» وؤلابٗاص الخ٠ُ ٞٗل

 أو اإلاتهم جضزل صوو  نفؿها جللاء من والضيها بِذ من الهغوب حعمضث اللاضغة أو زبذ إطا بدُث ؤلابعاص

مت، انخفذ منه جأزير جب الجٍغ مت أعواو جىافغ ٍو  الغهن جىافغ وغغوعة وؤلابعاص الخؿف فعل من الجٍغ

مت اإلاعنىي     .«بنىعُه الجناةي اللطض في اإلاخمثل للجٍغ

 ٖلى الخهى٫ل ؤو ألاَل مً الاهخ٣ام الجغيمت ج٩ابعال الباٖض ي٩ىنل ؤن الجؼاثغرل ال٣اهىنل في ٞيؿخىرل

 يٗيل التي الٟاؾضة البيئت مً إلزغاظه الُٟل يس٠ُ ٦إن هبيل الخ٠ُ مً الهضٝ ونلي٪ ؤن ختى ؤو اإلاا٫،

  ال٣ٗىبت، حكضيض ؤو لخسٟي٠ الخ٣ضيغيت ؾلُخه ؤو ال٣اضخي ٢ىاٖت ٖلى ؤزغ ؤر للباٖض ي٩ىنل وال ٞحها،

م ٞاإلاكٕغ  باثال٣ٗى ٢اهىنل مً 326 باإلااصة ال٣انغ ز٠ُ ظغيمت اعج٩اب في الجىاجي ال٣هض يىعص لم ؤهه ٚع

. هٟؿه ال٣اهىنل مً 291 باإلااصة طل٪ ؤْهغ ؤهه بال

مت زطابظ: الثاني اإلاؿلب .  اندشاعها وأؾباب الازخؿاف حٍغ

مت زطابظ :أوال  :ؤَمها َامت زهاثو بٗضة الازخُاٝ ظغيمت جخمحز: ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

                                                           
، الوجيز في القانون الخاص، الجرائم ضد األشخاص وضد األموال، الطبعة السابعة، دار ىومة، (2007)أحسن بوصقيعة، :  

 .2007، الجزائر
، 988 / 05/0، العدد الثاني، الغرفة الجنائية الثانية، القرار الصادر بتاريخ ( 99 )المجمة القضائية لممحكمة العميا، : 2

 .4 2، ص  4952ممف رقم 
ة النشر، ص الطبعة األولى، دار الورق لمنشر والتوزيع، بدون سنمحمد أحمد المشيداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات الجزائري، :  

 08. 



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
59 

 الخىٟيظ يخم بهماٝ قيئا ؤم ظماٖت ؤم ٞغصا ٧ان ؤ ؾىاء الازخُاٝ مدل اإلاىيٕى: الخنفُظ في الؿغعت (1
ت ٞحها  يماعؽ َىا الاظخماعي ٞال٣ؿغ اظخماٖيا مؿخهجىت ٖمليت ألجها مم٨ً، و٢ذ ؤ٢هغ وفي بؿٖغ
ت بلى واللجىء مؿخىاَم، ٧ان مهما الٟاٖلحن ؤو الٟٗل ٖلى  مً ؤهٟؿهم يدمىا ختى الخىٟيظ في الؿٖغ

 .َظا ٞٗلهم ظغاء ٣ٖىبت يال٢ىا ال وختى الاه٨كاٝ

 ؤو الٟاٖل بط للٗمليت؛ ال٣ٗلي الخضبحر بدؿً الازخُاٝ يخمحز: للعملُت يالعلل الخضبير خؿن (2
 في بهم جاصر التي الُغ١ل ظمي٘ ويخضاعؾىنل اإلاد٨مت ال٣ٗليت ؤلاظغاءاث مً بجملت ي٣ىمىنل الٟاٖلىنل

 في وهي الازخُاٝ مؿإلت بن ٢لىا بطا وؿخٛغب ال زم ومً الطخيت، ٖلى الاه٣ًاى بلى اإلاُاٝ جهايت
 هٕى م٘ َغصيا يدىاؾب ٞظل٪ ؾىىاث، ختى ؤو قهىعل ؤو ؤيام ؤو ؾاٖاث حؿخٛغ١ل ٢ض َظٍ بحرالخض مغخلت

ليه زُٟها، اإلاغاص الطخيت  وال ٢اٖضة وال ٞجاجي بك٩ل اإلاجخم٘ في جٓهغ ْاَغة الازخُاٝ ٧ان ٖو
 بعاصتها ٖلى يازغ ؤن قإهه ومً الطخيت الؾخمالت الخضإ الخ٠ُ لٗمليت يؿخٗمل ٣ٞض لها، ٢اهىنل
 .مؼوعة بإوعا١ بخٗؼيٍؼ ؤم زاعظيت بمٓاَغ ال٨ظب بةخاَت ؾىاء الخدايل يؿخسضم و٢ض الغيا، لبهاويـ

م ٖلى الٟاٖلىنل ؤو الٟاٖل: الخُىانُت (3  يؿب٤ الظر ألاخيان مً ٦شحر في اإلاد٨م ال٣ٗلي الخضبحر مً الٚغ
ا يخمحز الٓاَغة ؤن بال خيىاهيتهم  والجيسخي، البضوي عاٍؤلا٥ يماعؾىنل ؤجهم بمٗجى الهٟت، بهظٍ ٞاٖلَى

 ج٣ىيل ال بديض الازخُاٝ، يخم ؤن بٗض وختى الازخُاٝ ؤزىاء الطخيت ٖلى اإلاسضعة اإلاىاص يؿخٗملىنل ؤو
 .اإلا٣اومت ٖلى الطخيت

 جخٗل٤ بإٚغاى مغجبِ ٞىظىصَا بغيئت، بييت الازخُاٝ ْاَغة جىظض ؤن يم٨ً ال: اللطضًت (4
غاى َظٍ ج٩ىنل و٢ض اإلاجخم٘ وججاٍ اإلاسُٝى ججاٍ وهىاياٍ باإلاسخ٠ُ  اإلاا٫ ٖلى للخهى٫ل ماصيت ألٚا

ٗجى التي الجهت مً
ُ
ا مً ؤ٦ثر بٖالمي و٢٘ طاث ٚالبا ج٩ىنل التي وهي ؾياؾيت ؤو باإلاسخ٠ُ، ح  مً ٚحَر

جي الٗام الغؤر للٟذ الازخُاٝ ؤهىإ غاى ي٩ىنل و٢ض الضولي، ؤو الَى   .ظيؿيت ؤو اظخماٖيت أٚل

يت ؤٚغايهم الٟاٖلىنل ؤو الٟاٖل يدضص ما ٚالبا: وهمي نىعي الازخؿاف (5  ٞازخُاٝ ال٨ميت، ؤو بالىٖى

اثً  . ماقيت ٢ُي٘ ازخُاٝ ٚحر الُاثغة وازخُاٝ ال٣هغ، ازخُاٝ ٚحر ؤظاهب َع

مت اندشاع أؾباب: زانُا ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت اهدكاع بن: ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ  يغظ٘ وجىؾٗها ألَا

 : في هجملها ؤن نويم٪ الجغيمت َظٍ لُبيٗت هٓغا مخٗضصة ٖىامل بلى

 ؤؾاؾا حٗىص الهلت ؤن ؤؾاؽ ٖلى ؤلاظغامي بالؿلى٥ لل٣يام الىٟسخي الخٟؿحر ي٣ىم: النفس ي العامل .1
اث جدذ الٟاٖل ي٣٘ خيض الىٟسخي، الخ٩ىيً في والايُغاب الخلل بلى  وعبما واهٟٗاالث هٟؿيت يَٛى
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 وؿبيت نغاٖاث ًٖ يغوحٗب صاللت بال َى ما الىٟـ ٖلماء خؿب بظغامي ٞٗل ٩ٞل هٟؿيت، ؤمغاى
 .  الالقٗىعيت الضواٞ٘ زانت الجغيمت، بلى ناخبها جضٞ٘

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت وفي ت جخضزل ألَا  زال٫ مً اإلاشحرة، الجغيمت بهظٍ لل٣يام الضواٞ٘ مً مجمٖى

ال٢اث الجيؿيت الاؾدشاعاث  و٦يٟيت ألاػمت جٟؿحر وجى٠٢ الصخهيت في ايُغاب بلى ياصر ما الجيـ، ٖو

اث حٗضيل في ٞكل ٞي٩ىنل لها، الاؾخجابت  يٗيٟت الظاث وؤيًا هٟؿها، ًٖ حٗبر ٢ىيت ٞخهبذ الٛغيؼيت الجٖز

ي٤ في والعجؼ اللظة إلابضؤ جسً٘  ؤنابه ألازالقي الًمحر وألاَم ومخُلباجه، الىا٢٘ وبحن الضواٞ٘ بحن الخٞى

 .ئإلاتالم الهاصمت والخجاعب البيىلىجي وؤلاقبإ الٗال٢اث ؾىء ظغاء وال٠ًٗ الكظوط

 وعاء ٞالٗلت  ،اظخماٖيت هي بل ٞدؿب، ؤمىيت ليؿذ الازخُاٝ ظغيمت بن: الاحخماعي العامل .2
 ٞحها يٗيل التي اإلاباقغة الاظخماٖيت البيئت وبٓغوٝ ٩٦ل باإلاجخم٘ جخٗل٤ صواٞ٘ ؤلاظغامي الؿلى٥
. مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بُغي٤ الصخو

 مً يٗاوي ٞالكاب ؤؾبابها مً ويٗخبر ظغيمت،ا٫ ٖلى يازغ اظخماعي ٦ٗامل البُالت هيسخى ؤن صونل 

 ٖلى يازغ مما اإلاؿخ٣بل، مً واليإؽ بالًيإ والكٗىعل الٟغاٙ، و٢ذ ووٞغة اإلاا٫ ه٣و مً يٗاوي البُالت

باث لضيه ٞالكاب هٟؿيخه، ى يسغظها ٦ي٠ يٗٝغ ال م٨بىجت ٚع  َى بليه يىضٞ٘ ما ؤو٫ل ٞغاٙ، ولضيه ما٫ بال َو

ٟا٫ ز٠ُ َى وقهىاجه هؼواجه إلقبإ به ي٣ىم ما بحن ومً باإلظغام، ال٣يام م ألَا  يمخاػون باٖخباَع

ضم بال٠ًٗ باث إلقبإ ؤو لالهخ٣ام ؤو ٞضيت، لُلب ٧ان ؾبب وألر اإلا٣اومت ٖلى ٢ضعتهم ٖو  ظيؿيت، ٚع

  .وزيمت هخاثج بلى وياصر وؾالمخه، اإلاجخم٘ ٖلى يازغ ظضا زُحر ٖامل ٞالبُالت

٘ ما اإلاجخمٗاث في ألازغ ؤؾىؤ له ألازال٢يت ال٣يم اجهياع بن: والضًني ألازالقي الاندالٌ .3  مٗض٫ يٞغ
ياب بظل٪، ال٣يام مً جمىٗه ؤزال٢يت ٢يم الوٗضام اعج٩ابها ألاٞغاص ٖلى ويؿهل الجغيمت  الىإػ ٚو
 اعج٩ابها، ًٖ يغظٗه لئلوؿان عاصٕ ٞال الجغيمت، اعج٩اب بلى جاصر التي ألاقياء وؤزُغ ؤ٦بر مً الضيجي
 الٟالؾٟت ؤخض ٢ضيما ٢ا٫ ٦ما الجغاثم، اعج٩اب مً ؤلاوؿان يمى٘ ؤن يم٨ً شخيء ؤ٢ىيل الضيجي وإػٞا٫

 صونل ألخ٩امه ٞيىهاٖىنل الخسضيغ، صعظت ختى ٞحهم يازغ ؤر ،«الشعىب أفُىو  الضًن» الٛغبيحن
 مً انؤلاوـ يمى٘ ؤن يم٨ً ما ؤ٢ىيل الضيجي والىإػ صيىه، حٗاليم مسالٟت ٖلى ي٣ىيل ؤخض ٞال ج٨ٟحر،

                                                           
  -99، العموم المؤثرة في الجريمة والمجرم، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، مصر، ص (2008 )محمد عمي سكيكر، :  

 0 . 
، مجمة (خصائصيا، أغراضيا، وعوامل انتشارىا  )، ظاىرة اختطاف األطفال في المجتمع الجزائري (  20)فوزية ىامل،: 2

 .  2انونية، العدد األول، ص الندوة لمدراسات الق
 .29، السموك اإلجرامي، دار الجامعة الجديدة، الطبعة األولى، مصر، ص (2008)نسرين عبد الحميد نبيو، :  



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
61 

 ال٣يام ٧اهذ وبن ختى عاصٕ صونل بالجغاثم لل٣يام اإلاجا٫ يٟخذ الضيجي الىإػ اجهياع ومىه الجغيمت، اعج٩اب
خضاء َٟل بس٠ُ لى خغيخه ٖلى والٖا  .خ٣ى٢ه ٧اٞت ٖو

هىعل الٗلمي الخُىعل بن: العلمي الخلضم عامل .4 اث ْو  ظهت ٞمً خضيً، طا ؾالخا يٗض الٗلميت اإلاستٖر
غث ظا ؤلاظغاميت الٓاَغة اهدكاع في ؤؾهمذ زاهيت ظهت ومً لئلوؿان، الغاخت وؾاثل ٞو  يٗاٝ ألن َو

ا اؾخٗمالها ؤؾائوا الىٟىؽ  في ال٨يمياثيت اإلاداليل اؾخسضام مشل بظغاميت، ؤٚغاى في واؾخٛلَى
خضاء ظغاثم في حؿخسضم وؤخياها التزويغ اث ؤو بناباث إلخضار ألاشخام ٖلى الٖا  للطخيت حكَى
خضاءو زُٟها ليؿهل  .ٖلحها الٗٝغ مً زاَٟها يخم٨ً ؤن صونل ٖلحها الٖا

ٟا٫ ز٠ُ في اإلاؿخسضمت الٗلمي الخ٣ضم وؾاثل ؤَم ومً  ال٣ى٫ل يم٨ىىا لهظا بإهىاٖها، اإلاغ٦باث ألَا

. ؤلاظغاميت الٓاَغة َظٍ اهدكاع في مباقغ بك٩ل وؾاَمذ الخاَٟحن، زضمت في ؤنبدذ الخ٨ىىلىظيا ؤن

م جمُيز: الثاني اإلابدث . لها اإلاشابهت الجغابم عن ألاؾفاٌ ازخؿاف ةحٍغ

ىا٥ الازخُاٝ لجغيمت اإلاكابهت الجغاثم مً َىا٥  ؾٝى اإلابدض َظا في بها، مغجبِ مجها ال٨شحر َو

 زم لها، اإلاكابهت الجغاثم وبٌٗ ال٣هغ ازخُاٝ ظغيمت بحن جٓهغ ؤن يم٨ً التي الٟغو١ بْهاع هداو٫ل

: الخاليت اإلاُالب يمً وطل٪ مكابهت بجغاثم َٟا٫ألا ازخُاٝ ظغيمت اعجباٍ ٦يٟيت في هٟهل

ٌ  اإلاؿلب م: ألاو مت جفٍغ . اإلاشابهت الجغابم بعؼ عن ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت حٗض  يهبذ ختى ؤزغيل بجغاثم وجغجبِ جخهل ؤخياها التي اإلاغ٦بت الجغاثم مً ألَا

 وختى مجها، يخجؼؤ ال وظؼء بها لهي٣ت ثمالجغا جل٪ جهبذ ؤزغيل خاالث وفي بيجها، الخميحز الًغوعرل مً

 الجغاثم جل٪ جىاو٫ل يجب الىيعي ال٣اهىنل في الجغاثم مً يكابهها وما الازخُاٝ ظغيمت بحن الخميحز وؿخُي٘

: يلي ما يمً

مت جمُيز: أوال مت عن الازخؿاف حٍغ  الؿاع١ل حٗغي٠ زال٫ مً الؿغ٢ت اإلاكٕغ ٖٝغ: الؿغكت حٍغ

 ازخالؽ بإجها الؿغ٢ت حٗغي٠ يم٨ً لظا ،"ؾاع٢ا يٗض له مملى٥ ٚحر قيئا زخلـا مً ٧ل" ط ٕ ١ 350 باإلااصة

   .جمل٨ه بييت للٛحر مملى٥ مى٣ى٫ل ما٫

 : الخاليت ألاوظه زال٫ مً الجغيمخحن بحن الخميحز يم٨ىىا َىا مً

 

                                                           
 .88 و 87 ،شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص (2006)فريجة حسين : 1
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 مت بيو الشبه أوحه  :والؿغكت ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

 واإلاجخمٗاث ألاٞغاص خ٣ى١ل ٖلى اٖخضاء جمشل الجغيمخحن ٧لخا. 

 زلؿت ؤو ٖلىا ألازظ ي٩ىنل بما بال٣ىة، ألازظ ٞٗل ٖلى ج٣ىم الجغيمخحن ٧لخا. 

 مت بيو الازخالف أوحه  :والؿغكت ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

 خضاء  ؤما الُٟل، َى الجغيمت مدل باٖخباع واإلاجخمٗاث ألاٞغاص ٖلى جإزحرا ؤقض الازخُاٝ بجغيمت الٖا

  .اإلاا٫ َى مدلها بالؿغ٢ت

 اإلاا٫ ي٩ىنل ٣ٞض الازخُاٝ ظغيمت في ؤما الجغيمت اعج٩اب مً اإلاباقغ الهضٝ َى اإلاا٫ الؿغ٢ت متظغرل في 
 اإلاا٫، لظل٪ للىنى٫ل وؾيلت ًٖ ٖباعة ي٩ىنل و٢ض الصخو، ازخُاٝ زال٫ مً اإلاباقغ الهضٝ َى
خهاب ؤو مشال الاهخ٣ام الازخُاٝ مً الٛغى ي٩ىنل بديض الازخُاٝ مً َضٞا ي٩ىنل ال و٢ض  .الٚا

مت جمُيز: نُازا مت عن الازخؿاف حٍغ  َظٍ الجؼاثغرل اإلاكٕغ جىاو٫ل: خم وحه بضوو  اللبؼ حٍغ

اث على الىاكع الاعخضاء» الغاب٘ ال٣ؿم في الجغيمت ٌ  وخغمت الفغصًت الخٍغ  الٟهل مً« والخؿف اإلاناػ

 الخ٠ُ ٞٗل ي٩ىنل ؤن حكتٍر 291 ٞاإلااصة ،294 بلى 291 اإلاىاص مً ،"ألاشخاص غض والجنذ الجناًاث"ألاو٫ل

ا، ؤو ال٣اهىنل بها يإمغ التي الخاالث زاعط وال٣بٌ والدجؼ  حِٗ لم جلحها التي واإلاىاص 291 اإلااصة ل٨ً يجحَز

ذ ط ٕ ١ م٨غعل 293 اإلااصة ؤن بال ب٦غاٍ، ؤو جدايل بضونل يخم ؤهه يٗجي مما الخ٠ُ َغي٣ت خى٫ل جٟهيال  اقتَر

 ٖلحها ال٣بٌ بٗض الطخيت ؾغاح ؤَل٤ بطا طل٪ بٗض حهم ٞال الٛل، ؤو والتهضيض بالٗى٠ يخم ؤن الخ٠ُ في

 ٖىضما الخا٫ َى ٦ما والخى٢ي٠، ال٣بٌ ٞٗل بضونل الدجؼ ؤو الخبـ و٢٘ بطا حهم ال ٦ما ٢هحرة، لخٓت بٗض

ى الطخيت مً م٣اومت صونل الخ٠ُ يخم ؤن حهم وال  بيىتهم في ؤبىائهم آلاباء يذجؼ  خحن ي٣٘ الظر ألامغ َو

.  فٙ ؤو جدايل َىا٥ ي٩ىنل

 والدجؼ والخبـ ال٣بٌ ٞٗل مً ٧ل بحن ؾاويل يلحها وما 291 مً اإلاىاص بىو اإلاكٕغ ؤن ٦ما

خضاء ظغيمت ٢امذ جد٤٣ مجها ٞٗل ٞإر والخ٠ُ،  ل٨ً ال٣بٌ يخد٤٣ ٢ض ومشاله الٟغصيت، الخغياث ٖلى الٖا

. الدجؼ ؤو مٗه الخبـ جد٤٣ بالًغوعة ليـ

                                                           
ة اختطاف األطفال في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق ، جريم( 4 20/  20 )بشيشي سومية:  

 . 5تخصص القانون الجنائي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص 
ية، ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء األول، قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامع(2005)دردوس مكي: 2

 . 0ص 
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ٟا٫ وازخُاٝ خ٤، وظه نصو ال٣بٌ ظغيمت بحن الخميحز يم٨ىىا َىا مً  الدكابه ؤوظه زال٫ مً ألَا

:  الخاليت والازخالٝ

 مت بيو الشبه أوحه  :خم وحه بضوو  واللبؼ ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

  الُٟل–لئلوؿان الٟغصيت الخغيت ٖلى اٖخضاء جمشل الجغيمخحن ٧لخا-. 

 غ ؤر اإلاخٗمض، الٟٗل ٖلى ج٣ىمان الجغيمخحن ٧لخا غ بطا لظرا الٗام الجىاجي ال٣هض جٞى غث جٞى  جٞى
 .الجاوي لضر ؤلاظغاميت الىيت

 خم وحه بضوو  واللبؼ ألاؾفاٌ ازخؿاف بيو الازخالف أوحه: 

 ه٣ل يؿخلؼم الازخُاٝ في بديض ال٣بٌ، في مٟهىمه ًٖ يسخل٠ الازخُاٝ في اليكاٍ مٟهىم 

  آزغ م٩ان بلىٌ ٖلي اإلا٣بىى ه٣ل يكتٍر ال خ٤ وظه بضونل ال٣بٌ في ؤما آزغ، م٩ان بلى م٩ان مً الصخو

ت مغ٦ؼ بلى ٖليه اإلا٣بىى ه٣ل خالت وفي  .زُٟا ليـ ٞظل٪ خ٤ وظه بضونل ال٣بٌ ظغيمت في مشال الكَغ

 الازخُاٝ ظغيمت ٨ٖـ اإلاا٢ذ ؤر اإلاىخهي الؿلى٥ ظغاثم مً خ٤ وظه صونل ال٣بٌ ظغيمت حٗض 

 .والضوام الاؾخمغاعيت بُاب٘ اإلاخمحز

مت جمُيز: زالثا مت عن الازخؿاف حٍغ  ٖضم ظغيمت الجؼاثغرل اإلاكٕغ جىاو٫ل: اإلادػىو  حؿلُم عضم حٍغ

ا َٟال يؿلم لم مً ٧ل" ؤن ٖلى ههذ التي ط ٕ ١ 327 اإلااصة في اإلادًىنل حؿليم ايخه جدذ مىيٖى  بلى ٖع

 اإلااصة حٗا٢ب ٦ما" ؾىىاث زمـ بلى ؾيخحن مً بالخبـ يٗا٢ب به اإلاُالبت في الخ٤ لهم الظيً ألاشخام

 بالىٟاط مكمى٫ل بد٨م خًاهخه قإن في ٢طخي ٢انغ بدؿليم ي٣ىم ال آزغ شخو ؤر وؤ وألام ألاب ٕ ١ 328

لذ ممً زُٟه مً ٧ل و٦ظل٪ به، اإلاُالبت في الخ٤ له مً بلى جهاجي بد٨م ؤو اإلاعجل
ّ
 ألاما٦ً جل٪ ًٖ بليه و٧

  .ٖى٠ ؤو جدايل بٛحر طل٪ و٢٘ ولى ختى ببٗاصٍ ؤو زُٟه ٖلى الٛحر خمل ؤو

:  الخاليت ألاوظه زال٫ مً الجغيمخحن بحن يؼالخمي يم٨ىىا َىا مً

 مت بيو الشبه أوحه  :اإلادػىو  حؿلُم وعضم ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

  الُٟل/ لئلوؿان الٟغصيت الخغيت ٖلى اٖخضاء جمشل الجغيمخحن ٧لخا. 

                                                           
 .72،  7، جريمة اختطاف األشخاص، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ص (2009)عبد اهلل حسين العمري، :  
 .0 محمد أحمد المشيداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة األولى، دار الورق لمنشر والتوزيع، بدون سنة النشر، ص : 2
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 غ ؤر اإلاخٗمض، الٟٗل ٖلى ج٣ىم الجغيمخحن ٧لخا غ بطا الظر الٗام الجىاجي ال٣هض جٞى غث جٞى  الىيت جٞى
 .الجاوي لضي ظغاميتؤلا

 والضوام الاؾخمغاعيت ٖلى ج٣ىم الجغيمخحن ٧لخا. 

 مت بيو الازخالف أوحه  في اليكاٍ مٟهىم يسخل٠: اإلادػىو  حؿلُم وعضم ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ
 مً الصخو ه٣ل يؿخلؼم الازخُاٝ في بديض اإلادًىن، حؿليم ٖضم في مٟهىمه ًٖ الازخُاٝ ظغيمت
ٌ ٞةطا اإلادًىنل ه٣ل يكتٍر ال اإلادًىنل حؿليم ٖضم يمتبجغ ؤما آزغ، م٩ان بلى م٩ان  الصخو ٞع

 يٗض يلحها وما 327مً ٧اإلاىاص ال٣اهىهيت، الكغوٍ خؿب اإلادًىنل حؿليم وعٌٞ ٢ًاجي لخ٨م الامخشا٫

   .اإلادًىنل حؿليم ٖضم لجغيمت مغج٨با

مت اعجباؽ: الثاني اإلاؿلب . لها مشابهت بجغابم ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

 ؤزغيل مأعب جد٣ي٤ بلى طل٪ يخٗضي وبهما ٣ِٞ، الازخُاٝ ٞٗل ٖىض يخى٠٢ ال َاٝالازذ ٞٗل بن

ٟا٫، ازخُاٝ بجغيمت مغجبُت ج٩ىنل التي الجغاثم ؤَم في البدض وازترها مٗىىيت، ؤو ماصيت  اإلاخاظغة مجها ألَا

بت، بهىعة اإلاىدكغة الجغاثم وهي والدؿى٫، ال٩اطب الخبجي ومجها  ٧ان ؤ ؾىاء الخُغ ها٢ىؽ ص٢ذ والتي مٖغ

. الضولي ؤم الضازلي اإلاؿخىيل ٖلى طل٪

مت اعجباؽ: أوال  ههج ٖلى اإلا٣اعهت الدكغيٗاث ٚالبيت ؾاعث: اإلاخاحغة بجغابم ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ

ٟا٫ الاججاع وججغيم ٖامت، بهٟت بالبكغ الاججاع ٖملياث ججغيم في واخض  ٧ان ؤ ؾىاء زانت، بهٟت باأَل

 يىء في اإلاخب٘ الدكغيعي الىمىطط بدؿب اإلاؿخدضزت، الىهىم ؤم ٢ليضيتالذ الجىاثيت الىهىم ٖبر طل٪

. الكإن َظا في ٖلحها اإلاخٗاٝع الضوليت الًىابِ

ٟا٫ بازخُاٝ اإلاغجبُت الجغاثم ؤهىإ ٖلى الًىء حؿليِ ؾإخاو٫ل َىا  بهم باإلاخاظغة ٖال٢ت ولها ألَا

:  يلي ما يمً وطل٪

مت اعجباؽ .1 مت ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ  ب٣يت خظو الجؼاثغرل اإلاكٕغ خظا: باألؾفاٌ ججاعالا بجٍغ

حن  ؾىت18 يخجاوػل لم َٟل وقغاء بي٘ مؿإلت ًٖ جخدضر ال٣ٗىباث ٢اهىنل في ماصة واؾخدضر آلازغيً اإلاكٖغ
، مً  ْاَغة جٟصخي ؤزغيل ظهت ومً ظهت، مً الضوليت الجؼاثغ التزاماث ظغاء الاؾخدضار َظا و٧ان ٖمٍغ

ٟا٫ ازخُاٝ  للخ٣ى١ل اهتها٧ا وبهٟتها خ٤ وظه بضونل ؾلٗت بلى وجدىيلهم بهم جاظغةللم واؾخٗباصَم ألَا

                                                           
1: Alain blanchot (1997-2006 ) , Driot pénal spécial ,les cours de droit , paris , P 127. 

- Michel laure Rassat, (1997-2006 ) , Driot pénal spécial , infractions des et contre les particuliers, 2 et 5 

eme éditon ,Dalloz Delta , P 580-582 . 
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 ؾىت ٖكغة زمـ بلى ؾىىاث (5) زمـ مً بالخبـ حٗا٢ب   ط ٕ ١ م٨غعل 319ٞاإلااصة الهىع، بإبك٘ الضوليت

غاى مً ٚغى ألر ،(18) ٖكغة الشامىت صونل َٟال اقتريل ؤو بإ مً ل٩ل الٛغامت م٘ (15)  مً ق٩ل وبإر ألٚا
 ما بطا خالت في ؤما الُٟل بي٘ ٖمليت في جىؾِ ؤو خغى مً ٧ل ال٣ٗىباث بىٟـ ويٗا٢ب ٦ما ٫،ألاق٩ا
ىيت، للخضوص ٖابغ َاب٘ طاث ٧اهذ ؤو مىٓمت، بظغاميت ظماٖت الجغيمت اعج٨بذ  السجً ال٣ٗىبت ج٩ىنل الَى

 .الخامت الجغيمت ٣ٖىباث بىٟـ الكغوٕ ٖلى يٗا٢ب ٦ما ؾىت، (20) ٖكغيً بلى (10) ٖكغ مً

 البي٘ ٞٗلي في واإلاخمشل ؤلاظغامي الؿلى٥ بلى باإلقاعة اإلااصر الغ٦ً ًٖ بالخضيض ا٦خٟى ٞاإلاكٕغ

ى الجغيمت إلادل و٦ظا والكغاء،  ٧ان ؤ ؾىاء ٞحها واإلاكاع٥ ألانلي الٟاٖل بحن وؾاويل ؾىت، 18 يبلٜ لم َٟل َو

 .البي٘ ٖمليت في الىؾيِ ؤم للمدغى مكتريا ؤم باجٗا

غ بلى باإلياٞت اإلاٗىىرل الغ٦ً ًٖ اإلاكٕغ جدضر  وؤلاعاصة، الٗلم بٗىهغيه الٗام الجىاجي ال٣هض جٞى

 والظر والكغاء، البي٘ ٖلى الباٖض يمشل والظر الخام الجىاجي ال٣هض يمشل والظر الٛغى ًٖ ج٩لم ٣ٞض

غاى مً ٚغى ألر: "٢ا٫ ٖىضما مٟخىخا ب٣ي  ق٩ل ربإ"ٖلى ٞىو ٢يض صونل جغ٦ها الىؾيلت بلى وباليؿبت" ألٚا

 ".ألاق٩ا٫ مً

 صازل ٖاصيت مؿاَمت بَاع في ؤو لىخضٍ َبيعي شخو ٢بل مً جخم ٖىضما الجغيمت ٞةن ولئلقاعة

جي التراب  الجغيمت اعج٨بذ بطا بيىما ،.."بالخبـ ٌعاكب".. لٟٔ طل٪ يا٦ض وما ظىدت ؤجها ٖلى ٞخ٨ي٠ الَى

  .ظىايت بلى ظىدت مً يخٛحر ٞالخ٨يي٠ للخضوص ٖابغة َبيٗت طاث ٧اهذ ؤو مىٓمت بظغاميت ظماٖت ٢بل مً

مت اعجباؽ .2 مت ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ  ؾاع ما الجؼاثغرل اإلاكٕغ اجب٘: باألعػاء الاججاع بجٍغ
حن مً ؤ٢غاهه ٖليه  ظغيمت ٞيه جىاو٫ل ال٣ٗىباث ٢اهىنل في زام ٢ؿم باؾخدضار و٢ام آلازغيً، اإلاكٖغ

ًاء الاججاع    .29 م٨غعل 303 اإلااصة بلى 16 م٨غعل 303 اإلااصة مً باأٖل

ًاء الاججاع لجغيمت ٖامت ٦إخ٩ام ٟا٫، البالٛحن بحن جميحز صونل باأٖل  بدكضيض ٣ِٞ وا٦خٟى وألَا

. 20م٨غعل 303 اإلااصة في ظاء ما خؿب ٢انغا، الطخيت ٧اهذ بطا ال٣ٗىبت

                                                           
 .4 04/02/20 في المؤرخ 4 -04بالقانون  والمتمم المعدل 966 /08/06 في المؤرخ العقوبات قانون من 56 -66 األمر:  
 مكافحة االتجار األمنية، لمعموم العربية نايف جامعة باألشخاص، االتجار في ودورىا اإلجرام ، عصابات(2005)عيد فتحي محمد: 2

 . 4، 8 ص  السعودية، والبحوث، الدراسات مركز البشرية، واألعضاء باألشخاص
 ) العقوبات، لقانون المتضمن 966 /08/06 في المؤرخ 66-56  والمتمم لألمر المعدل 25/02/2009في مؤرخ  0-09رقم قانون:  
 .(5/09  ر ج
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 بلى الغظٕى بٗضم ٖليه الخ٨م يخم ٞةهه ؤظىلي شخو الجاوي ٧ان بطا 23م٨غعل 303 اإلااصة ٞةن وللخىىيه

جي التراب  . ألا٦ثر ٖلى ؾىىاث (10)ٖكغ إلاضة الضزى٫ل ٖضم ؤو ؤبضا الجؼاثغرل الَى

 الًٗى اؾدئها٫ ٞخم ؤًٖاثه، هٕؼ بهضٝ َٟل بازخُاٝ الخا٠َ ي٣ىم الخاالث مً ٦شحر وفي

اة بلى الاؾدئها٫ ياصر ما ٖاصة ل٨ً مىه، ؤزظٍ الظر اإلا٩ان بلى بٖاصجه زم ومً اإلاُلىب  بطا زانت الُٟل ٞو

ًاء ؤخض الاؾدئها٫ مـ   .طل٪ وهدى والغثت ٧ال٣لب الخيىيت ألٖا

مت اعجباؽ .3 مت ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ  ماصة الجؼاثغرل اإلاكٕغ اؾخدضر  :الجنس ي الاججاع بجٍغ

 ؾىىاث (5)زمـ مً بالخبـ يٗا٢ب بإهه ٞحها ظاء والتي ،1م٨غعل 333 اإلااصة وهي ال٣ٗىباث ٢اهىنل في ظضيضة

ى ٧اهذ وؾيلت بإيت ؾىت 18 ي٨مل لم ٢انغا نّىعل مً ٧ل متالٛغا م٘ ؾىىاث (10)ٖكغ بلى  ؤوكُت يماعؽ َو
ًاء نىعل ؤو خ٣ي٣يت، ٚحر ؤو خ٣ي٣يت مبيىت بهٟت ظيؿيت غاى لل٣انغ الجيؿيت ألٖا  ؤؾاؾا، ظيؿيت أٚل

 مخٗل٣ت بباخيت مىاص خياػة ؤو بي٘ ؤو ٖغى ؤو جهضيغ ؤو اؾخحراص ؤو جغويج ؤو وكغ ؤو جىػي٘ ؤو بةهخاط ٢ام ؤو
 وألامىا٫ الجغيمت العج٩اب اإلاؿخٗملت الىؾاثل بمهاصعة ال٣ًاثيت الجهت جإمغ ؤلاصاهت خالت وفي بال٣هغ،

 .الىيت خؿً الٛحر خ٣ى١ل مغاٖاة م٘ مكغوٖت ٚحر بهٟت ٖلحها اإلاخدهل

 الجيسخي الاؾخٛال٫ مىيٕى في جُغ١ل اإلاكٕغ ؤن وؿخيخج ،1م٨غعل 333 للماصة اؾخ٣غاثىا زال٫ مً

م يخم ٖىضما الاججاع، ب٣هض لؤلَٟا٫ م جهىيَغ ًائهم جهىيغ ؤو ظيؿيت، ؤوكُت يماعؾىنل َو  الجيؿيت أٖل

 في الخياػة ؤو البي٘ ؤو الٗغى ؤو الخهضيغ ؤو الاؾخحراص ؤو الترويج ؤو اليكغ ؤو الخىػي٘ ؤو ؤلاهخاط زال٫ مً

 ل٨ً وبباحي، ظيسخي َى ما ٧ل في لؤلَٟا٫ الجيسخي الاؾخٛال٫ بَاع في الخجغيم ا٢خهغ بمٗجى بباخيت، مىاص

جي الىُا١ الجغيمت جخجاوػل ٖىضما ه٣ُت بلى الخُغ١ل يخم لم باإلا٣ابل  اؾخٛال٫ زال٫ مً الضولي الخض بلى الَى

ٟا٫  َظا جدتٝر التي الضوليت ؤلاظغاميت واإلاىٓماث الٗهاباث ٢بل مً الضوليت الضٖاعة في زُٟهم بٗض ألَا

ا الجغاثم، مً الىٕى  مهاصعة م٘ ؾىىاث، (10) ٖكغ بلى ؾىىاث (5) زمـ مً حهاٝ ال٣ٗىبت ظىدت واٖخبَر

 .الجغيمت مً ٖلحها اإلاخدهل وألامىا٫ اإلاؿخٗملت الىؾاثل

 

                                                           
 عكنون، الحقوق بن كمية خدة، بن يوسف بن ، الجزائر جامعة ماجستير، قاصر، اختطاف جريمة ،(  20)مرزوقي فريدة:  

 .99ص الجزائر،
 حوالي ىناك ، أن2006 بأمريكا سنة ميرالند بوالية "هوبكنز جون" جامعة مقره بحث فريق بيا امق أبحاث نتائج أوضحت: 2

 .بالتجارة الجنسية يعرف ما تحت بيعين يتم قاصر فتاة 75.000 .2
 .68و  66الحقوقية، ص  الحمبي منشورات لبنان، األولى، االتجار، الطبعة جرائم ،(2009)الشيخمي القادر عبد -
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مت اعجباؽ: زانُا ٌ  في باالؾخغالٌ ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ . الياطب والخبني الدؿى

مت اعجباؽ .1 متب ألاؾفاٌ ازخؿاف حٍغ ٌ  في ألاؾفاٌ اؾخغالٌ حٍغ  التي آلاٞاث مً الدؿى٫ل: الدؿى
ٟا٫ يهبذ ؤن ألامغ في ما ؤبك٘ ل٨ً جاع٢ها، وؤنبدذ اإلاجخمٗاث في جٟكذ  ٞيخم الٓاَغة، ضخايا ؤخض ألَا

ٟا٫ ٖلى الؿيُغة ٞغى بٗض بمٗجى اإلااصر، الغبذ لخد٣ي٤ بهم الدؿى٫ل بهضٝ ازخُاٞهم حن ألَا  اإلاسُٞى
 جخٛلب التي ألام٨ىت ازخياع ويخم للدؿى٫، يخىظهىنل ٖىضما ي٣ىلىهه ما وحٗليمهم جضعيبهم يخم ٞحهم، والخد٨م

ا، ٣ٖىلهم ٖلى الىاؽ ٖاَٟت ٞحها ٟا٫ َاالء بَال١ ويخم لحرجاصَو  وألاؾىؤ مؿاء، ويؿخ٣بلىجهم نباخا ألَا
ٟا٫ َاالء ظؿض حكىيه يخم طل٪ مً  لجلب بهم، اإلاؿخضيمت الٗاَاث وبلخا١ ؤًٖائهم ؤخض بتر زال٫ مً ألَا
حن مً ٖضص ؤ٦بر  ًٖ وؾلب جهب ؤعباب بال وا٢ٗهم في ليؿىا ٞهاالء والك٣ٟت، الٗاَٟت جغو ٖلى واللٗب اإلاخبٖر
م خ٣ي٣ت ًٖ الىاؽ جهٝغ التي والخضيٗت الٛل اؾخسضام َغي٤   .ؤمَغ

 الدؿى٫ل ٞٗل ظغمذ 195 ٞاإلااصة ط،.ٕ.١ م٨غعل 195و 195 باإلااصجحن الدؿى٫ل ظغيمت اإلاكٕغ جىاو٫ل

خياص -14 ال٣اهىنل بمىظب اإلاؿخدضزت م٨غعل 195 اإلااصة ؤما مهىت، واٖخباٍع للخ٨ّؿب ٧ىؾيلت وظٗله ٖليه، والٖا

 يٗغيه ؤو ؾىت 18 ي٨مل لم ب٣انغ يدؿى٫ل مً ل٩ل ؾيخحن، بلى ؤقهغ ؾخت مً الخبـ ٣ٖىبت ٖلى ٞخىو ،01

 .ٖليه ؾلُت له شخو ؤر ؤو ؤنىله ؤخض الٟاٖل ي٩ىنل ٖىضما ال٣ٗىبت وجًا٠ٖ للدؿى٫،

ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت بلى ١يخُغ لم ؤهه َى َىا اإلاكٕغ ٖلى يٗاب ما  وا٦خٟى بهم، الدؿى٫ل بهضٝ ألَا

 ٖهاباث ْهغث بديض ألازحرة آلاوهت في اؾخٟدل الٟٗل بيىما ٦جىدت، وظٗله ب٣انغ الدؿى٫ل ٞٗل بخجغيم

ٟا٫ جسخ٠ُ بظغاميت  ٖابغة ٦جغيمت ؤنبدذ بل اإلااصر، للغبذ ٦ؿبيل للدؿى٫ل ججىيضَم بٛغى ألَا

ىيت  .للَى

مت اعجباؽ .1 متب ؾفاٌألا ازخؿاف حٍغ  ٖىضما يجغم ل٨ً مجّغم، ٚحر ٞٗل الخبجي: الياطب الخبني حٍغ

. الازخُاٝ ظغيمت إلزٟاء ٦هضٝ يهبذ

 جدذ لؿلٗت الترويج زال٫ مً اإلااصر، الغبذ لخد٣ي٤ وؾيلت ؤنبذ ٖليه الُلب ل٨ثرة ال٩اطب ٞالخبجي

ىيت، الخضوص جخٗضر ٢ض وقب٩اث ٖهاباث ؤو ؤشخام َٝغ مً الخبجي، ؾخاع  يٗٝغ ما بظل٪ واهدكغ الَى

 ؤو باألمىمت مخٗل٣ت ٚحر ؤمىعل في اؾخسضامهم بؾاءة َى مىه الهضٝ ٖملياجه ومٗٓم لؤلَٟا٫، ال٩اطب بالخبجي

 الٛالبيت ؤن خيض ال٩اطب، الخبجي لٗملياث ٖاإلايت ؾى١ل ؤزُغ ؤنبدذ التي الاهترهيذ جُىعل م٘ زانت ألابىة،

                                                           
 مصر، الثالث، الكتاب األولى، الطبعة عمييا، المترتبة واآلثار األطفال اختطاف ريمةج ،(0 20)العواري بييج تاحالف عبد:  

 .068 ،067  لإلصدارات القانونية، ص القومي المركز
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ٟا٫ َاالء مً الٗٓمى حن ؾُاءو ٖبر جبىحها يخم ألَا  زال٫ مً اإلاكغوٖت ٚحر ججاعتهم يغوظىنل مكبَى

  مىه والغبذ الؾخٛالله الشمً عزيو َٟل ٖلى للخهى٫ل الٟغنت يؿخٛلىنل ممً ػباثجهم ومٗٓم الكب٨ت،

 ...لضيه ٢اهىنل ؤر في الجغيمت لهظٍ بَال٢ا يخُغ١ل لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن ٣ِٞ ولئلقاعة

 

:  زاجمت

 الى٣اٍ في بظمالها يم٨ً هخاثج ٖضة والبدض الضعاؾت زال٫ مً جبلىعث البدشيت الىع٢ت َظٍ جهايت في

: الخاليت

 ٖلى خ٣ي٣يا زُغا حك٩ل ؤنبدذ ختى جهاٖضيت وبىجحرة جؼايض في اليىم ؤنبدذ الازخُاٝ ظغاثم 
 .اإلاجخمٗاث

 وازخُاٝ ٖامت بهٟت الازخُاٝ ظغيمت مغج٨ب ٖلى مكّضصا ٣ٖابيا هٓاما وي٘ الجؼاثغرل اإلاكٕغ 
ٟا٫  .زانت بهٟت ألَا

م ول٨ً حر ٞٗالت ٚحر جب٣ي ال٣ٗىباث ٢اهىنل في اإلاٟغويت الهغامت ٚع  الٓاَغة، َظٍ مً للخض ٧اٞيت ٚو

ت ج٣ضيم ؾإخاو٫ل لهظا : جُبي٣ها جم بطا الٓاَغة َظٍ مً الخض ٖلى حؿاٖض ٢ض التي اإلا٣ترخاث مً مجمٖى

 ض ال٣ٗىباث ؤ٢صخي حؿليِ زال٫ مً ظضيت ؤ٦ثر بك٩ل ال٣ٗىباث جٟٗيل  ٧ان مهما جسٟيٟها مٖو
 .طل٪ بلى الضاٞ٘

 الىٟؿيت زانت والضواٞ٘ ألاؾباب وجديل الازخُاٝ ظغيمت إلاغج٨ب قاملت بضعاؾت ال٣يام 

 .الٓاَغة مً والخض مجها الى٢ايت وبالخالي الخ٣ي٣يت الضواٞ٘ ٞهم إلاداولت وطل٪ والاظخماٖيت،

 ٟا٫ حكمل الىعي، وكغ ؤظل مً اإلاجخم٘ صازل جدؿيـ بدملت ال٣يام يغوعة  وألاولياء ألَا
 .والجحران واإلاجغمحن

  

  

                                                           
الجامعي،  الفكر دار مصر، األولى، الطفل، الطبعة مصمحة احترام ومبدأ الدولي ، التبني(  20)الرفاعي العميم عبد أشرف:  

 . 4 و 40 ص 
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ـ مبضأ الخناضف بيو الجنؿيو   جىَغ

 2016على غىء الخعضًل الضؾخىعي لؿنت 
مت  . ص بلبت ٍع

ولُت الخلىق   /  اللانىو الخاص ألاؾاس يمسبر 

. (الجؼابغ/ حامعت أبى بىغ بللاًض)  اإلاغهؼ الجامعي بمغنُت

 

 

Abstract : 

The advancement of women's status and the improvement of their status in society, have 

always been an issue  of  many women's, legal and trade organizations in Algeria, This is what 

makes the constitutional founder solve these rights through constitutional reform related to the 

equality between them and men and to combat all forms of discrimination between them, In line 

with the provisions of international conventions in this field. Especially to prevent and combat 

all forms of discrimination between the sexes and to build a solid society. 

key words :women,rights,constitition, International conventions, Discrimination.                

                            

 

: اإلالخظ

 اإلاىٓماث مً الٗضيض اَخمام الضوام ٖلى ق٩ل اإلاجخم٘، في م٩اهتها وجدؿحن اإلاغؤة بىيٗيت الجهىى بن

ظا الجؼاثغ، في والى٣ابيت لخ٣ى٢يتوا اليؿاثيت   زال٫ مً الخ٣ى١ل َظٍ يخضاع٥ الضؾخىعر اإلااؾـ ظٗل ما َو

 ما م٘ بيجهما،اوسجاما الخميحز ؤق٩ا٫ ٧ل وم٩اٞدت الغظل بحن و بيجها باإلاىانٟت مخٗل٤ صؾخىعر بنالح ج٣ضيم

 الٗمل و الجيؿحن بحن ميحزالذ ؤق٩ا٫ ٧ل وم٩اٞدت بدٓغ الؾيما اإلاجا٫ َظا في الضوليت الاجٟا٢ياث جًمىخه

 .مخًامً مجخم٘ صٖاثم بعؾاء ٖلى

 .الخميحز -الضوليت الاجٟا٢ياث-الضؾخىعل-الخ٣ى١ل –اإلاغؤة:اإلافخاخُت اليلماث
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:  ملضمت

 حكض التي  اإلاجخمٗيت ال٣ًايا مً حٗض ٖمىما باإلاغؤة اإلاخهلت ال٣ًايا ؤن يى٨غ ؤن يؿخُي٘ ؤخض ال   

الميحن و الاظخمإ ٖلم في لباخشحنا و والؿاصة الخ٣ى٢يحن اَخمام  وؤٞغاص والخ٩ىماث ألاخؼاب ٢اصة و ؤلٖا

 ٖاإلاىا في والجض٫ الى٣اف مً ٦بحرا خحزا حكٛل التي الخيىيت اإلاؿاثل مً اإلاغؤة ٢ًايا ،وحٗض ٖامت اإلاجخم٘

 ،وال اإلاجخم٘ هه٠ بإجها جىٗذ والػالذ اإلاغؤة ٧اهذ َاإلاا اإلاتزايض الاَخمام َظا في ٚغابت وال.وؤلاؾالمي الٗغبي

.  الكاملت الخىميت نٗيض ٖلى جُىعا اإلاجخم٘ يٗٝغ ؤن مجها مؿاَمت ؤو ظهض صونل يم٨ً

 اإلاىٓماث مً الٗضيض اَخمام الضوام ٖلى ق٩ل اإلاجخم٘ في م٩اهتها وجدؿحن اإلاغؤة بىيٗيت ٞالجهىى  

ظا الجؼاثغ، في والى٣ابيت والخ٣ى٢يت اليؿاثيت   زال٫ مً الخ٣ى١ل َظٍ جضاع٥ر الضؾخىعر اإلااؾـ ظٗل ما َو

 ما م٘ اوسجاما والغظا٫ اليؿاء بحن الخميحز ؤق٩ا٫ ٧ل وم٩اٞدت باإلاىانٟت مخٗل٤ صؾخىعر بنالح ج٣ضيم

 الٗمل و الجيؿحن بحن الخميحز ؤق٩ا٫ ٧ل وم٩اٞدت بدٓغ الؾيما  اإلاجا٫ َظا في الضوليت الاجٟا٢ياث جًمىخه

 اٖخبر ٖليه و الاظخماٖيت، والٗضالت الٟغم بخ٩اٞا الجمي٘ ٞيه يخمخ٘ مخًامً، مجخم٘ صٖاثم بعؾاء ٖلى

 صؾخىعيت لبىت الكٛل ؾى١ل في و الؿياسخي اإلاجا٫ في للمغؤة الخميحز ؤق٩ا٫ ٧ل وم٩اٞدت اإلاىانٟت مبضؤ

 مىانب في ؾيما ال و الٗمىميت اإلاغا٤ٞ جىٓيم و ٢اهىهيت الياث بةجساص بال طل٪ ي٩ىنل ال و. جٟٗيلها حؿخلؼم

 الخ٣ى١ل جغ٢يت و حٗؼيؼ الى ػياصة بلحها الىلىط في واإلاىاَىحن اإلاىاَىاث بحن اإلاؿاواة بخد٣ي٤ الهامت اإلاؿاوليت

.  اإلاىخسبت اإلاجالـ في  مكاع٦تها خّٓى بخىؾي٘  طل٪ و للمغؤة، الؿياؾيت

 صؾخىعر حٗضيل ؤزغ في اإلاغؤة و الغظل بحن اإلاىانٟت مبضؤ جٟٗيل في الجؼاثغرل اإلاكٕغ هجر مضي ؤر ٞةلى

 ؟2016 لؿىت

 في الغظل  و اإلاغؤة بحن الخىان٠ مبضؤ مًمىنل بلى الضعاؾت َظٍ في الخُغ١ل ؾيخم ؾب٤ ما زال٫ مً

 زال٫ مً الجيؿحن بحن اإلاىانٟت مبضؤ ججؿيض بلى طل٪ بٗض الخٗغى زم ،(ؤوال) الضؾخىعر الخٗضيل بَاع

. (زاهيا)  للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل ج٨غيـ

                                                           
،رللة متخصصة يف القضايا الربدلانية "نظام الكوتا كالية لرتقية احلقوق السياسية للمرأة"رللة الفكر الربدلاين ، عمار بوضياف،   - 

  .47.ص ،2010،جامعة تبسة ،26يصدرىا رللس األمة ،عدد
توسيع حضوض مشاركة ادلرأة اجلزائرية " و بن طيفور نصر الدين،  رللة األكادديية للدراسات ادجتماعية و اانسانية ،عمارعباس - 2

. 88.، ص2013،جامعة الشلس،10، كلية العلوم ادقتصادية و القانونية ، عدد "  يف اجملالس ادلنتخبة
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 الضؾخىعي الخعضًل اؾاع في الغحل و اإلاغأة بيو الخناضف مبضأ مػمىو : أوال

 في اليؿاء و الغظا٫ بحن الخىان٠ جغ٢يت ٖلى الضولت حٗمل :"ٖلى 2016  صؾخىعل مً 36 اإلااصة جىو    

لى الٗمىميت ؤلاصاعاث و الهيئاث في اإلاؿاوليت مىانب في اإلاغؤة جغ٢يت الضولت حصج٘.الدكٛيل ؾى١ل  مؿخىيل ٖو

". اإلااؾؿاث

 اإلاؿالت َظٍ في الخىى ٣ٞبل  الجيؿحن بحن الخىان٠ ؤو اإلاىانٟت مهُلر الخٗضيل ٖملاؾذ ل٣ض    

 الجيؿحن بحن جٟايلي جميحز ؤم اإلاُل٣ت اإلاؿاواة به ٢هض َل اإلاىانٟت بمبضؤ اإلا٣هىص جدضيض مً بض ال

.  اإلاغؤة؟ لهالر يدؿب

: قُغيً جًمىذ ؤجها هجض 36 الجضيضة اإلااصة هو بخٟدو

 في اإلاغؤة خ٤ حٗؼيؼ الشاوي الكُغ و الكٛل ؾى١ل في اإلاىانٟت مبضؤ بخ٨غيـ ل٤يخ٘ ألاو٫ل الكُغ 

.  الٗليا الضولت مىانب و ال٣ياصيت اإلاىانب بلى الىنى٫ل

ٌ  بالجؼء ًخعلم فُما: أ :   ألاو

 اإلاىانٟت ٖباعة زال٫ مً ي٣هض لم الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن 36 اإلااصة هو باؾخ٣غاء ـإهه هجض    

 َىا٥ ٧ان ؤن و اإلاغؤة و الغظل بحن جميحز ؤر ج٣غ ال الجؼاثغ في الٗمل ٢ىاهحن ؤن طل٪ قٛلا٫ ؾى١ل في اإلاؿاواة

 في ؤو الكا٢ت الٗمل ؤما٦ً في الٗمل مً اإلاغؤة مى٘ مشال خالت في اإلاغؤة إلاهلخت جٟايلي جميحز ٞهى جميحز

 ظٗل و الليل ؾاٖاث في اإلاغؤة و٦دكٛيلؤ.   الؼوظيت واظباتها ؤصاء في وواظبها صختها ٖلى جازغ ٢ض ْغوٝ

 اإلاؿاواة ليؿذ   اإلاىانٟت ٖباعة اؾخٗما٫ مً اإلاكٕغ ٣ٞهض بطن.  الٗمل مٟدل مً بغزهت م٣يض ألامغ

. الىو ْاَغ مً يٟهم ٦ما اإلاُل٣ت

:  الثاني بالجؼء ًخعلم فُما: ب

 يغوعة ٖلى اإلاكٕغ ٞحها ؤ٦ض التي  36 اإلااصة هو مً الشاوي الكُغ في ظاء  الؿاب٣ت ال٨ٟغة جإ٦يض ؤن

 ؤن طل٪.  الٗليا اإلاؿاولياث جىلي و الضولت في الٗليا اإلاىانب ج٣لض و الىنى٫ل في اإلاغؤة خّٓى حٗؼيؼ و جغ٢يت

 ؤلاصاعاث في الغثاؾت مىانب ٦خ٣لضَا بلحها الىلىط الجؼاثغيت اإلاغؤة حؿخُ٘ لم التي اإلاىانب مً الٗضيض َىا٥

                                                           
 .14،يتضمن التعديل الدستوري اجلزائري، اجلريدة الرمسية رقم 2016مارس  06،ادلؤرخ يف  01-16رقم القانون  -  
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 الٗليا اإلاىانب مً ٚحٍر ؤو الضؾخىعر للمجلـ عثيؿت ؤو لجامٗت٫ عثيؿت مشال اإلاغؤة ج٩ىنل ٧ان للضولت الٗليا

م .   ألامغ َظا مشل يمى٘ ما الجؼاثغرل ال٣اهىنل في َىا٥ ليـ اهه مً بالٚغ

 َى الضؾخىعر الخٗضيل مً 36 اإلااصة هو مً الشاوي الجؼء في اإلاىانٟت بمبضؤ َىا ٞاإلا٣هىص ٖليه و

حن بحن اورلبالدـ اإلاىانب َظٍ ج٣لض في اإلاؿاواة جد٣ي٤  ج٣لض في للجيؿحن الٟغم هٟـ بجاخت و الُٞغ

.  الضولت في الؿياصيت اإلاىانب و الٗليا اإلاىانب

 اليؿاء ٖضص ؤن ،" ٖامغ سخي مؿلم مىهيت" اإلاغؤة ٢ًايا و الخًامً وػيغة ٦كٟذ الؿيا١، َظا في و

 في الغظل و اإلاغؤة بحن هانٟتالم مبضؤ ٦غؽ الجضيض الضؾخىعل ؤن ،ما٦ضة اإلاليىهحن ي٣اعب الجؼاثغ في الٗامالث

 للغثيـ الؿياؾيت ؤلاعاصة و ظهت مً هًالها َغي٤ ًٖ ال٨شحر خ٣٣ذ الجؼاثغيت اإلاغؤة ؤن ما٦ضة الٗمل ؾى١ل

 ظيضا جخىيجا خمل 2016 ٖام ؤن الىػيغة ؤ٦ضث ٦ما.الجيؿحن يبىحها ال٣ىيت الضولت بإن امً الظر بىجٟلي٣ت

تراٝ زال٫ مً الجؼاثغيت للمغؤة  اإلاىخسبت اإلاجالـ وفي الؿياسخي الٗمل و اإلاجخم٘ في وظىصَا في بالخ٤ َا٫ الٖا

 َى و ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث في اإلاؿاوليت مىانب جىلي و الدكٛيل ٖالم ولىظها بًغوعة لخ٣غ ال٣غاع مغا٦ؼ و

 جغ٢يت في صوعَا جلٗب ؤن ؤظل مً مهاهت خ٣ى٢ها ؤن و  ب٣ىة الكٛل ٖالم صزى٫ل ٖلى للمغؤة حصجي٘

جي جهاصالا١  بلى الجيسخي الخدغف جىؾي٘ و ألاؾغرل الٗى٠ ججغيم و ال٣ٗىباث ٢اهىنل حٗضيل ٖلى ،ػياصة الَى

 . ؤزغيل جدغقاث

ـ زالٌ من الجنؿيو بيو اإلاناضفت مبضأ ججؿُض: زانُا    للمغأة الؿُاؾُت الخلىق  جىَغ

 َظٍ ب٢غاع زم (ؤ) لضوليتا اإلاىازي٤ في للمغؤة الؿياؾيت اإلاكاع٦ت ب٢غاع ًٖ اإلادىعل َظا في الخضيض ؾيخم

 (ب) الجؼاثغيت الضؾاجحر في ألازحرة

 

 

                                                           
، " تعزيز حقوق ادلرأة وفب مقتضيات التعديل الدستوري" و احلريات األساسية ،بن عودة حسكر مراد ، اانسانسلرب حقوق  -1

،جامعة تلمسان  2016احلقوق و احلريات يف ظل التعديل الدستوري لسنة  آفاق"يف اليوم الدراسي ادلوسوم ب ألقيتمداخلة 
. 8.ص،  2016مارس 2،اجلزائر، يوم األربعاء 

2
، مقال منشور على ادلوقع ادلكرتوين 2017مارس  14ادلنافع و األضرار،بتاريخ ......زلمد سيدي، ما بعد التعديالت الدستورية  - 

 https://www.elkhabar-rim.com/?p=5205 :التايل 
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  الضولُت اإلاىازُم في للمغأة الؿُاؾُت اإلاشاعهت إكغاع: أ

 خ٣ى١ل خمايت و اخترام يغوعة ٖلى ؤ٦ضث التي الضوليت الىزاث٤ ؤولى بحن مً اإلاخدضة ألامم ميشا١ يٗخبر 

 اإلاخدضة ألامم م٣انض بحن مً ؤهه ٖلى الشالشت ٣ٞغتها في ولىألا اإلااصة ؤ٦ضث ،خيض الضولي اإلاؿخىيل ٖلى ؤلاوؿان

 و الش٣اٞيت و الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت الهبٛت طاث الضوليت اإلاؿاثل خل ٖلى الضولي الخٗاونل ،جد٣ي٤

 بال طل٪ ٖلى الدصجي٘ و ظميٗا للىاؽ ألاؾاؾيت الخغياث و ؤلاوؿان خ٣ى١ل اخترام حٗؼيؼ ٖلى و الاوؿاهيت

ى اليؿاء و الغظا٫ بحن جٟغي٤ ال و الضيً ؤو اللٛت ؤو الجيـ بؿبب جميحز  في ٖليه الخإ٦يض ؤٖيض ما ،َو

.  ألزغيل ههىم

الن نضع ٦ما     الخ٣ى١ل خمايت ٖلى الىو ظاء ؤيً ، 1948صيؿمبر10 في ؤلاوؿان لخ٣ى١ل الٗالمي ؤلٖا

 بؿبب جميحز صونل الخغياث و ١الخ٣ى بجمي٘ الخمخ٘ في الىاؽ مؿاواة ٖلى الخإ٦يض جم خيض للمغؤة الؿياؾيت

 ومً ، اليؿاء و الغظا٫ بحن جٟغ٢ت ؤيت صونل آزغ وي٘ ؤر ؤو... الضيً ؤو اللٛت ؤو الجيـ ؤو اللىنل ؤو الٗىهغ

الن ؤن يخطر جم . مجها الؿياؾيت الؾيما الخ٣ى١ل ظمي٘ في اليؿاء و الغظا٫ بحن اإلاؿاواة ؤ٦ض الٖا

 الخ٣ى١ل خمايت ٖلى  1952 لٗام للمغؤة الؿياؾيت و١لالخ٤ بكإن الضوليت الاجٟا٢يت ؤ٦ضث ٦ما    

 خ٤ ٦ظا و الغظا٫ بحن و بيجهً حؿاورل بكغوٍ الاهخساباث في الخهىيذ في اليؿاء ٦د٤ للمغؤة الؿياؾيت

اث٠ جىلي في خ٣ها و الاهخساب في اإلاغؤة  ؤو الخىٟيظيت ؤو الدكغيٗيت الؿلُت في ؾىاء الضولت صازل الٗامت الْى

ا و الؿياؾاث وج٣غيغ ال٣غاع اجساط ٖملياث في اإلاكاع٦ت في خ٣ها و ال٣ًاثيت  اإلاغجبُت الخ٣ى١ل مً ٚحَر

. ؤلاوؿان لخ٣ى١ل اختراما طل٪ و للمغؤة الؿياؾيت باإلاكاع٦ت

                                                           
. فقرة ب من ميماق األمم ادلتحدة 13راجع ادلادة  - 1
و ىي حقوق غًن  اانسانية،أول وثيقة دولية أساسية تتناول حقوق كافة أعضاء األسرة  ساناانالعادلي حلقوق  ااعالن يعد  - 2

قابلة للتصرف أو ادنتهاك ،اذ يتضمن حقوقا عديدة مدنية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مقررة جلميع الناس و يف كل 
، 02، ،عدد" اية احلقوق السياسية للمرأة يف التشريع اجلزائريحم"رللة اجمللس الدستوري ،خالد حساين ،: راجع .زمان و مكان

. 47.ص 2013
زلمود شريس بسيوين ،الوثائب الدولية ادلعنية ُنقوق :، راجع لالطالع عليو اانسانالعادلي حلقوق  ااعالنادلادة المانية من  -3

 .27،32.ص.،ص،،اجمللد األول، الطبعة المانية 2003، دار الشروق ،القاىرة ، اانسان
و تعترب ىذه ادتفاقية أول اتفاقية دولية تعتمد على نطاق عادلي و تلزم الدول األطراف بتمكٌن مواطنيها من شلارسة حقوقهم  - 4

. 49.خالد حساين ، ادلرجع السابب ، ص: راجع.السياسية ، و أول مرة يطبب فيها على سبيل احلصر مبدأ ادلساواة بٌن الرجل و ادلرأة 
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الن  (ؾيضاو) اإلاغؤة يض الخميحز ؤق٩ا٫ ٧اٞت ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢يت ٖلى ناص٢ذ الجؼاثغ ؤن ٦ما    وؤلٖا

 الخ٨م و والاهخساباث للضيم٣غاَيت ؤلاٞغي٣ي واإلايشا١ 2004 بٞغي٣يا في الجيؿحن بحن اإلاؿاواة خى٫ل الغؾمي

 .الخ٨م مجا٫ في الجيؿحن بحن اإلاؿاواة و الخىاػنل جبجي بلى يضٖى الظر 2007 ؾىت

 التي الؿابٗت اإلااصة زال٫ مً" ؾيضاو" اجٟا٢يت في للمغؤة لؿياؾيتا الخ٣ى١ل ٖلى الىو ظاء خيض

غاٝ الضو٫ل ظمي٘ ؤلؼمذ  و الؿياؾيت الخياة في اإلاغؤة يض الخميحز ٖلى لل٣ًاء اإلاىاؾبت الخضابحر باجساط ألَا

: في الخ٤ ، الغظل م٘ مىانٟت للمغؤة ج٨ٟل زام بىظه و للبلض الٗامت

 ييخسب التي الهيئاث لجمي٘ الاهخساب ،وؤَليت الٗامت ؾخٟخاءاثالا و الاهخساباث ظمي٘ في الخهىيذ -
ا  .الٗام باال٢ترإ ؤًٖاَئ

اث٠ قٛل في و الؿياؾت َظٍ جىٟيظ و الضولت ؾياؾت نياٚت في اإلاكاع٦ت -  ظمي٘ وجإصيت الٗامت الْى

 . الخ٩ىميت اإلاؿخىياث ظمي٘ ٖلى الٗامت اإلاهام

 .للبلض الؿياؾيت و الٗامت بالخياة حٗجي التي الخ٩ىميت ٚحر الجمٗياث و اإلاىٓماث ظمي٘ في اإلاكاع٦ت -

 ج٨ٟل التي اإلاىاؾبت الخضابحر لجمي٘ الضو٫ل اجساط يغوعة ٖلى الاجٟا٢يت مً الشامىت اإلااصة ههذ بيجها  

 الاقترا٥ و الضولي اإلاؿخىيل ٖلى خ٩ىمتها جمشيل ٞغنت جميحز، ؤر صونل و الغظل م٘ اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى ، للمغؤة

.  الضوليت اإلاىٓماث ؤٖما٫ في

 للمغؤة الٗالمي اإلااجمغ ًٖ الهاصعة ب٨حن زُت الجؼاثغ جبيذ الؿياؾيت اإلاغؤة للخ٣ى١ل ؤ٦ثر ج٨غيؿا و

 الخض في لخهل ال٣غاع نى٘ في اإلاغؤة مكاع٦ت ػياصة ٖلى بالٗمل الٗالم في الخ٩ىماث َالبذ التي 1995 ٖام

.  بٞغي٣يا في ب٨حن ٖمل زُت جىٟيظ خى٫ل إلٞغي٣يا الا٢خهاصيت اللجىت ؤًٖاء ؤخض حٗض ٦ما باإلااثت 30 بلى ألاصوى

 زال٫ مً الٗالم في البرإلااهيت وا٢٘ خ٣اث٤ الضولي البرإلااوي الاجداص ؤٖضٍ الظر الىزاث٣ي اإلال٠ عنض ل٣ض

 ب ي٣ضع ٖالمي ٢ياسخي ع٢م 2004 زال٫ سجل ،خيض البرإلااهيت اإلاغؤة م٩اهت ًٖ ألاؾاؾيت اإلاُٗياث بٌٗ

خحن في اليؿاء مً باإلااثت15.2  في و.البرإلاان ٖلى ؤزغ لليؿاء لي٩ىنل باإلااثت 30 خض بلض 14 ؾىيل جبلٜ ،ولم الٛٞغ

                                                           
اختذ اجملتمع الدويل خطوة نوعية جتسدت يف مصادقة اجلمعة العامة لألمم ادلتحدة على اتفاقية القضاء  1979ديسمرب  18يف  - 1

: راجع .دولة عليها 20بعد موافقة  1985على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة و دخلت ىذه ادتفاقية حيز التنفيذ يف أول مارس 
. 57.ص عمار بوضياف ، ادلرجع السابب ،

. 53.خالد حساين ، ادلرجع السابب،ص - 2
. 4.بن عودة حسكر مراد ، ادلرجع السابب،ص - 3

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
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 48 بيؿبت و البرإلاان في باإلااثت 23.1 وؿبت ٖلى اليؿاء خهلذ خيض عواهضا في ج٣ضم ؤ٦بر سجل ، 2003 ٖام

.  الؿىيض بدىػة ٧اهذ التي وؿبت ؤ٦بر عواهضا خهلذ باإلااثت

 اإلاغؤة جؼا٫ ال خيض ، ال٩ىيذ في ٦ظا و باإلااثت 30.2 ؾبتن ٢ضعث و اؾلىضا في سجلذ جغاظ٘ ه٣ُت ؤ٦بر

 اإلاخٟى٢ت هي اإلاغؤة ، اليؿب هٓام في الاهخساباث،بيجها في الهضاعة يدخلىنل الغظا٫ يؼا٫ وال البرإلاان، مً م٣هاة

.   ألازحرة ؾىىاث الخمـ زال٫ اإلاغؤة لخىاظض ملخّى ج٣ضم َىا٥ ؤن ٖلى يض٫ ٞهى شخيء ٖلى ص٫ ؤن َظا و

 يجب شخو ٧ل ؤن ب/ 2 ال٣ٟغة في  1958 ؾىت 111 ع٢م  الضوليت الٗمل مىٓمت جىنيت ؤقاعث ول٣ض

ي٠ اإلانهي الخىظيه بمهالر   الالخدا١ اإلاجاالث في واإلاٗاملت الخّٓى في باإلاؿاواة   يخمخ٘ ؤن  والخْى

ى اإلانهي، بالخ٩ىيً والالخدا١  الىانت اليؿاء ججاٍ لخميحزا ؤق٩ا٫ ٧ل بلٛاء اجٟا٢يت مً 1/ 11 اإلااصة ي٣ابل ما َو

 مجا٫ في هٟؿها الاهخ٣اء مٗايحر جُبي٤ طل٪ في بما مدؿاويت ٞغم في الخ٤ في الجيؿحن بحن اإلاؿاواة ٖلى

.  اإلانهي الخ٩ىيً في والخ٤... والٗمل للمهىت الخغ الازخياع في والخ٤ الٗمل

ي٠ في الخميحز مى٘ جبرػ التي ال٣ًايا بحن مً و  الؿيضة ٢ًيت ، الغظل م٘ هانٟتهام و اإلاغؤة يض الخْى

مبر  8 بخاعيش ألاوعوبيت للمجمٕى الٗض٫ مد٨مت ؤصاهذ خيض: صي٨حر  مباقغة جهٝغ الظر اإلاؿخسضم 1990 هٞى

ت حٗليمت جًمىه الظر اإلاٗاملت في اإلاؿاواة مبضؤ يسال٠ بما  في 1976 ٞيٟغرل 9 في اإلااعزت ألاوعوبيت اإلاجمٖى

ٌ ٖىضما 1/ 2 اإلااصة ا وفي خامل بإجها ؤزبرث بٗضما عؤةام حكٛيل ٞع .  الشالض قهَغ

 مىيٕى   مدؿاويت ٢يمت طر ٖمل ٖلى واليؿاء الغظا٫ الٗما٫ ألاظغيً في اإلاؿاواة مبضؤ ٧ان ٦ما

 اَخمام ظضبذ والتي 1951 ظىان   29 بخاعيش الضوليت الٗمل إلاىٓمت الٗام اإلااجمغ جبىاَا التي 100 ع٢م الاجٟا٢يت

  13 ع٢م الٗامت الخىنيت 1989 ٖام الشامىت صوعتها   بمىاؾبت ٞإنضعث اليؿاء ججاٍ جميحزا٫ ٖلى ال٣ًاء لجىت

غاٝ الضو٫ل ؤونذ ؤجها ٞحها ظاء ،ومما مدؿاويت ٢يمت طر  ٖمل ٖلى ألاظغ في اإلاؿاواة بٗىىان  الاجٟا٢يت في ألَا

                                                           
،رللة متخصصة يف القضايا و الوثائب الربدلانية ، يصدرىا رللس األمة ،العدد "وأفاق ...حقائب....ادلرأة الربدلانية "الفكر الربدلاين ، -1

 .194، 193.،ص2005المامن ،اجلزائر ،مارس 
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  اطا الضوليت الٗمل إلاىٓمت 100 ٢مع الاجٟا٢يت ٖلى الخهضي٤ في بالخ٨ٟحر اليؿاء ججاٍ الخميحز   ؤق٩ا٫ ٧ل بلٛاء

.  اليؿاء ججاٍ الخميحز ؤق٩ا٫ ٧ل بلٛاء الجٟا٢يت الخام الخُبي٤ يمان ؤظل مً بظل٪ ال٣يام لها يؿب٤ لم

٣ِ ألاظغ في اإلاؿاواة ٖلى ٣ِٞ ألامغ ي٣خهغ وال  الًمان" في اإلاؿاواة ختى ليكمل يخٗضاٍ ،بل ٞو

 الاظغاء للٗما٫ الاظخماعي   الًمان نىضو١ل ألاوعوبيت ٖض٫ا٫ مد٨مت ؤصاهذ الهضص َظا ،وفي"الاظخماعي

ا بم٣خطخى عوٞغور يض بلجي٩ا مبر 21 في اإلااعر ٢غاَع  الدكغي٘ حجؼ اإلاؿاواة مبضؤ م٘ يخٗاعى  بإهه 1990 هٞى

جي  اظخماعي اقترا٥ بإر مضيىحن ٚحر ؤشخام م٘ اهضماظهم بم٩اهيت والُلبت   ألاعامل اإلاتزوظاث لليؿاء الَى

ٟاء  بم٩اهيت حمً صونل  ٞحهم جخىاٞغ الظيً ألاعامل الغظا٫ ؤو اإلاتزوظحن للغظا٫ الاقترا٧اث مً هٟؿها ؤلٖا

.  هٟؿها الكغوٍ ٦ظل٪

ت الضؾاجير في للمغأة الؿُاؾُت اإلاشاعهت إكغاع: ب  الجؼابٍغ

 08 ٝر الخىالي ٖلى الهاصعة الجؼاثغيت الضؾاجحر جًمىذ ٣ٞض الٗالم صو٫ل صؾاجحر ٚالبيت ٚغاع ٖلى    

مبر 22،و1963 ؾبخمبر مبر 28و 1989 ٞيٟغرل28 ،و 1976 هٞى  مسخل٠ ٖلى الىو ، مخٟاوجت بضعظاث و 1996هٞى

. اليؿاء و الغظا٫ بحن جميحز صونل لئلوؿان ألاؾاؾيت الخ٣ى١ل

 و الغظا٫ بحن الىاظباث و الخ٣ى١ل في اإلاؿاواة مبضؤ ٖلى  الىو نغاخت 1963 صؾخىعل جًمً ٣ٞض   

 الخ٣ى١ل ٧ل يًمً ؤهه ٖلى الاقترا٧ي الخىظه طاث 1976 صؾخىعل هو ٦ما مىه، 12 اإلااصة في ،وطل٪ اليؿاء

 ٖلى ٢اثم جميحز ل٩ل بلٛاثه ٖلى ،ػياصة الجؼاثغيت للمغؤة والش٣اٞيت الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت و الؿياؾيت

.   الٗغ١ل ؤو بالجيـ جخٗل٤ مؿب٣ت ؤخ٩ام

                                                           
،دار المقافة ،عمان،األردن  ااسالميمنال زلمود منشي ، حقوق  ادلرأة  بٌن ادلواثيب  الدولية  وأصالة  التشريع   - 1
 .45.،ص2011،

،جريدة رمسية 1963سبتمرب 10وصدر يف 1963سبتمرب8،وافب عليو الشعب اجلزائري يف استفتاء 1963من دستور  12ادلادة  - 2
. ،اجلزائر64رقم 

نوفمرب  22يف  76/97وصدر بأمر رقم  1976نوفمًن 19،وافب عليو الشعب اجلزائري يف استفتاء1976من دستور  40ادة امل - 3
. ،اجلزائر94،جريدة رمسية رقم  1976



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
77 

مب28 بخاعيش الهاصع الجؼاثغرل الضؾخىعل و٦غؽ  ظمي٘ بحن اإلاؿاواة مبضؤ مُل٣ت بهىعة 1996 عهٞى

 ؤو شخصخي آزغ ْٝغ ؤو قٍغ ؤر ؤو الغؤر ؤو الجيـ ؤو الٗغ١ل ؤو اإلاىلض بؿبب جميحز صونل اإلاىاَىحن

.  اظخماعي

 في اإلاىاَىاث و اإلاىاَىحن ٧ل مؿاواة يمان اإلااؾؿاث حؿتهضٝ:"مىه 31 اإلااصة في ظاء ٦ما

 الٟٗليت الجمي٘ مكاع٦ت صونل ؤلاوؿان،وجدى٫ل شخهيت حٗى١ل حيا٫ ال٣ٗباث بةػالت والىاظباث الخ٣ى١ل

 ؟؟؟ؤلاخالت".الش٣اٞيت و والاظخماٖيت الؿياؾيت،والا٢خهاصيت الخياة في

مبر 15 في اإلااعر 19-08 ع٢م ال٣اهىنل بمىظب جم الظر الجؼاثغرل الضؾخىعل حٗضيل ؤن ٚحر      2008 هٞى

 اإلاىخسبت اإلاجالـ في خًىعَا وحٗؼيؼ الجؼاثغيت، إلاغؤة٫ الؿياؾيت الخ٣ى١ل جغ٢يت في ألاولى اإلاٗالم وي٘

 جمشيلها خّٓى بخىؾي٘ للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل جغ٢يت ٖلى الضولت حٗمل"ؤهه م٨غعل 31 اإلااصة في ظاء ،خيض

". اإلااصة َظٍ جُبي٤ ٦يٟياث ًٖىرل ٢اهىنل يدضص ؤن ٖلى.اإلاىخسبت اإلاجالـ في

 اإلاغؤة مكاع٦ت جىؾي٘ هدى الضولت جىظه ٖلى الخإ٦يض يتالبلض ٢اهىنل زال٫ مً اإلاكٕغ خاو٫ل طل٪ و٢بل

لى اإلاىخسبت اإلاجالـ في  مكاع٦ت وم٩ان اإلاغ٦ؼيت ٢اٖضة حٗخبر التي البلضيت، الكٗبيت اإلاجالـ عؤؾها ٖو

 وبٛيت ؛ البلضيت ٢اهىنل حٗضيل بلى صٞٗذ التي ألاؾباب مً َظا ٧ان بط الٗمىميت الكاون حؿيحر في اإلاىاَىحن

 جم الخ٩ىمت، مكغوٕ جًمجها التي الخُلٗاث َظٍ ٧ل ؤن ٚحر.  للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل جغ٢يت ج٨غيـ

جي، الكٗلي اإلاجلـ ٖلى ال٣اهىنل مكغوٕ ٖغى ٖىض مدخىاَا مً بٞغاٚها  بم٩اهيت اؾدبٗاص جم خيض الَى

 اص١اإلاو الجهاجي الىو مً طل٪ يٓهغ ٦ما الخ٩ىمت، مكغوٕ في ظاء ٦ما الجيـ هٟـ مً اإلاغشر اؾخسالٝ

 مكاع٦ت خّٓى بخىؾي٘ اإلاخٗل٤ الًٗىرل ال٣اهىنل هو ٖلى نىجىا ٖىضما البرإلاان ؤًٖاء ؤن والٛغيب ٖليه

 جبجي و الجيـ هٟـ مً اإلاترشر اؾخسالٝ بإخ٣يت وؤ٢غوا طل٪، ًٖ جغاظٗىا ٢ض اإلاىخسبت اإلاجالـ في اإلاغؤة

 بخىؾي٘ اإلاخٗل٤  الًٗىرل ال٣اهىنل إلاكغوٕ نياٚتها في الخ٩ىمت اؾدىضث و للخهو ؤلاظباعرل الىٓام

                                                           
يف  96/438وصدر مبرسوم رئاسي رقم 1996نوفمرب  28، وافب عليو الشعب اجلزائري يف استفتاء 1996من دستور  29ادلادة  - 1
. ،اجلزائر1996ديسمرب  8بتاريخ 76،اجلريدة الرمسية عدد1996سبتمرب 7
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 مى٤ُ يٟغيه بما و ،  الضيم٣غاَيت الضو٫ل في بها اإلاٗمى٫ل الخجاعب ٖلى اإلاىخسبت، اإلاجالـ في اإلاغؤة مكاع٦ت

غي٣ت والضيم٣غاَيت الٗضالت .  الجؼاثغ في اإلاٗخمضة اإلاباقغ الاهخساب َو

 وؿب بٟغى وطل٪ ، عةالٟ٪ َظٍ لخ٨غيـ لالهخساباث ًٖىرل ٢اهىنل بيجاص مً بض ال ٧ان ولظل٪   

 ٢ىاثم بصعاط ٖلى الىو ٖبر ؤو مؿخ٣لت؛ ؤو ٧اهذ خؼبيت الاهخسابيت، ال٣ىاثم في اليؿىرل للٗىهغ مٗيىت

اجحن الاهخسابيت، الاؾدكاعاث مسخل٠ في باليؿاء زانت  لبٌٗ الاهخسابيت الىٓم في مُب٣خحن الُغي٣خحن َو

. الضو٫ل

 ال٣اهىنل جُبي٤ ؤن ، 2012 مار 10 في ظغث التي يٗيتالدكغ الاهخساباث هخاثج ٦كٟذ  ٣ٞض وبالٟٗل  

 اليؿاء ٖضص في مٗخبر اعجٟإ بلى ؤٞطخى اإلاىخسبت، اإلاجالـ في اإلاغؤة مكاع٦ت خّٓى بخىؾي٘ اإلاخٗل٤ الًٗىرل

جي، الكٗلي اإلاجلـ في جي، الكٗلي اإلاجلـ في هاثبا 462 بظمالي مً 145 ٖضصًَ بلٜ خيض الَى ى الَى  ما َو

يت ٢ٟؼة جد٤٣ الجؼاثغيت اإلاغؤة ظٗل الظر ألامغ ؛ٌ ؤًٖاء زلض ي٣اعب ا م٘ م٣اعهت هٖى .   الٗالم وؿاء مً ٚحَر

 عؾاثله في زانت مىاؾبت، مً ؤ٦ثر في الجمهىعيت عثيـ ؤ٦ض الضؾخىعر، الالتزام لهظا جُبي٣او   

 ؾىت الخهىموب ؾىت، ٧ل ماعؽ قهغ مً للشامً اإلاهاصٝ اإلاغؤة ٖيض بمىاؾبت الجؼاثغياث لليؿاء اإلاىظهت

 لتر٢يت للؿلُت مجيئه مىظ الضؾخىعيت نالخياجه له جسىله ما ٧ل اؾخسضام في جغصصٍ ٖضم ًٖ ، 2009

اث٠ في لليؿاء حٗييىه زال٫ مً طل٪ ججلى و٢ض الجؼاثغيت؛ للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل  ٢غيب و٢ذ بلى ٧اهذ ْو

ميض والؿٟحر الىالي ٦مىهب الغظا٫، ٖلى خ٨غا  ؤلاصاعيت واإلادا٦م ال٣ًاجي ظلـالم وعثيـ الجامٗت ٖو

ًى  اإلاضيغ إلاىانب م٣ٗىلت وؿبت جسهيو بلى الخ٩ىمت، ؤًٖاء الى٢ذ هٟـ في صاٖيا الخ٩ىمت، في ٖو

خه الظر للخُىعل مىه اؾخجابت ، اليؿاء مً للمغشخاث الٗمىميت اإلااؾؿت وعثيـ اإلاغ٦ؼرل  في اإلاغؤة م٩اهت ٖٞغ

.  الخٗليميت اإلاىٓىمت مؿخىيل ٖلى وؤ ، الكٛل ٖالم في ؾىاء الجؼاثغر، اإلاجخم٘

                                                           
 احملدد لكيفيات توسيع حظوظ دتميل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة،، 2012جانفي  12،ادلؤرخ يف  01-12القانون العضوي رقم  -1

 . 2012جانفي  14بتاريخ  01اجلريدة الرمسية عدد 
. ص. 2009،اجلزائر ،22، عدد  األمة، رللس " دتميل النساء يف الربدلان اجلزائري"،  رللة الفكر الربدلاين ،فاطمة زىرة باي - 2

132. 
. 3.بن عودة حسكر ،ادلرجع السابب ، ص - 3
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 و ظضيض ؤر ج٠ً لم مىه  35 اإلااصة ؤن ،ٞاإلاالخٔ 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل بسهىم ؤما   

.  2008 صؾخىعل مً م٨غعل 31 اإلااصة مًمىنل هٟـ ٖلى ؤب٣ى ٢ض اإلاكٕغ ٞان بالخالي

 خّٓى جىؾي٘ ل٨يٟياث خضصالم 2012 ظاهٟي 12 في اإلااعر 12/03 ع٢م الًٗىرل ال٣اهىنل الى وبالغظٕى  

 اإلااصة ههذ ٣ٞض.الهضٝ الجؼاثغيت، للمغؤة الؿياؾيت اإلاكاع٦ت لخٟٗيل اإلاىخسبت اإلاجالـ في اإلاغؤة جمشيل

 ؤخؼاب ٖضة ؤو خؼب مً م٣ضمت ؤو ،خغة جغقيداث ٢اثمت ٧ل في اليؿاء ٖضص ي٣ل ؤال ٖلى مىه الشاهيت

". ٖلحها اإلاخىاٞـ اإلا٣اٖض ٖضص بدؿب ؤصهاٍ اإلادضصة اليؿب ؾياؾيت،ًٖ

: الىؾني الشعبي اإلاجلـ انخساباث*  

 .م٣اٖض (04) ؤعبٗت يؿاورل اإلا٣اٖض ٖضص ي٩ىنل ٖىضما % 20 -
 .م٣اٖض (05) زمؿت يٟى١ل ؤو يؿاورل اإلا٣اٖض ٖضص ي٩ىنل ٖىضما % 30 -

. م٣ٗضا (14) ٖكغ ؤعبٗت يٟى١ل ؤو يؿاورل اإلا٣اٖض ٖضص ي٩ىنل ٖىضما % 35 -

 م٣ٗضا (32) وزالزحن ازىحن يٟى١ل ؤو يؿاورل ٢اٖضالم ٖضص ي٩ىنل ٖىضما 40% -     

ىيت الجاليت إلا٣اٖض باليؿبت % 50 -  الخاعط في الَى

 الشعبُت اإلاجالـ انخساباث*

 م٣ٗضا 47 و 43 و 39 و 35 اإلا٣اٖض ٖضص ي٩ىنل ٖىضما 30%

 م٣ٗضا 55  بلى 51 اإلا٣اٖض ٖضص ي٩ىنل ٖىضما 35%

 الشعبُت اإلاجالـ انخساباث*

 ًٖ ؾ٩اجها ٖضص يؼيض التي والبلضياث الضواثغ بم٣غاث اإلاىظىصة البلضيت بيتالك٘ اإلاجالـ في 30%

.  وؿمت (20.000)  ؤل٠ ٖكغيً

 جىلي في اإلاغؤة و الغظل بحن اإلاؿاواة ًٖ يخدضر الجضيض الضؾخىعل في اإلاىانٟت م٨ؿب ؤن خحن في   

ت) هٓام ب٨ٗـ ٫الٗم و الكٛل ؾى١ل ؤر الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث في اإلاؿاوليت مىانب   (ال٩َى

                                                           
تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ دتميلها يف : "يلي  على ما 2016من دستور  35تنص ادلادة  - 1

". دد قانون عضوي كيفيات تطبيب ىذه ادلادةيح. اجملالس ادلنتخبة
. 56،57.خالد حساين،ادلرجع السابب،ص ص - 2



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
80 

 الؿياؾيت ألاخؼاب الؼام زال٫ مً الؿياسخي بالٗمل يخٗل٤ الظر و 2008 ؾىت الضؾخىعر الخٗضيل ؤ٢ٍغ الظر

 ا٢خهغ خيض . اؾخد٣ا١ ألر الاهخسابيت ال٣ىاثم في الجؼاثغيت للمغؤة باإلااثت30 بخسهيو الاهخساباث ٢اهىنل في

 بلضياتها ؾ٩ان ٖضص يؼيض التي ؤو ٣ِٞ، الضواثغ بم٣غ اإلاىظىصة ياثبالبلض اإلاىخسبت اإلاجالـ ٖلى ؤلاظغاء َظا

 جغ٦يبخه زلثي ؤن ؤؾاؽ ٖلى ألامت، مجلـ في اليؿىرل الخمشيل جىؾي٘ مٗايحر جىُب٤ وال وؿمت؛ 20000 ًٖ

 الاهخساب ٖلى ال٣اثمت الاهخساب َغي٣ت ؤن ٦ما الىالثيت؛ و البلضيت الكٗبيت اإلاجالـ ؤًٖاء   بحن مً مىخسبت

 . آلالياث َظٍ بخُبي٤ حؿمذ ال ألاؾماء اإلاخٗضص اإلاباقغ ٚحر

 .الجيـ هٟـ مً اإلاىخسبت اإلاجالـ ٧ل في الاؾخسالٝ ي٩ىنل ؤن ا٢تراح بلى ؤصي مما 

 ؾىت الى 1962 بحن ما اإلامخضة الٟترة في الٗامالث اليؿاء ٖضص ،ؤن اإلاىانٟت بظغاء ٞٗاليت ٖلى والضليل   

.  الٟترة هٟـ زال٫ الٗاملت ال٣ىيل مجمٕى مً باإلااثت 18 يٗاص٫ ما بلى اهخ٣ل 2015

 في اليؿاء خهت بؼياصة الخام ال٣اهىنل مكغوٕ ٖلى ألاإلااوي، الىػعاء مجلـ وا٤ٞ الهضص َظا وفي   

 الخؼب بحن قهىعل َىا٫ اؾخمغ الظر الجض٫ بٗض وطل٪ الكغ٧اث، بصاعاث بمجالـ ال٣ياصيت اإلاىانب

 الكغي٪ ألاإلااوي اإلاؿيخي الخدال٠ مً مداٞٓحن باعػيً وؾياؾيحن اويألالم« الضيمى٢غاَي الاقترا٧ي»

 .الخا٦م باالثخالٝ

ل
ً
ل ال٨بحرة الكغ٧اث ٖلى ٣ٖىباث ٞغى يخم ؤن اإلا٣غعل مً اإلاكغوٕ لهظا وو٣ٞا

ً
 بطا ،2016 الٗام  مً بضءا

 30 جبلٜ والتي اإلاكغوٕ ٝر ٖلحها اإلاخ٤ٟ الخهت لضحهم ؤلاصاعيت ال٣ياصيت اإلاىانب في اليؿاء حٗيحن وؿبت جبلٜ لم

 .اإلائت في

ل اإلا٣غعل ومً
ً
٘ ؤن ؤيًا  ؤلاصاعيت اإلاىانب في اليؿاء وؿبت الٗامت الخضماث وؤما٦ً الهٛحرة الكغ٧اث جٞغ

 .الكإن َظا في خ٣٣ها التي الخ٣ضم ؤوظه ًٖ صوعر بك٩ل حٗلً وؤن بها، الخانت

                                                                                                                                                                                           
زلمد معايف : راجع يف ىذا ادلعىن.ختصيص حصة زلددة من مقاعد السلطة السلطة التشريعية للنساء : يقصد بنظام الكوطا  - 1

،منشورعلى ادلوقع 2016 -05-20تاريخ أخر اطالع  ،جريدة مأرب بريس،"نظام الكوتا النسائية زلاولة للفهم " ادلهديل ،
 http://marebpress.net/articles.php?id=2841 :ادلكرتوين التايل

، مقال منشور على ادلوقع ادلكرتوين 2017مارس  14ادلنافع و األضرار،بتاريخ ......زلمد سيدي، ما بعد التعديالت الدستورية - 2
 https://www.elkhabar-rim.com/?p=5205 :التايل 
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لى  الكغ٧اث َظٍ ٖلى ٢ىباثٕ ٞغى يخم ؤن مً مساٝو َىا٥ ليـ ال٨بحرة، الكغ٧اث ٨ٖـ ٖو

.  الهضٝ جد٣ي٣ها ٖضم خا٫ الهٛحرة،

    الخاجمت

   ظاء اهما 2016 لؿىت الضؾخىعر الخٗضيل به ظاء الظر اإلاىانٟت مبضؤ ؤن يخطر ؾب٤، ما زال٫ مً    

 ٖلياا٫ ال٣غاعاث مىانب و الؿياصيت للمىانب اإلاغؤة ج٣لض إلابضؤ جٟٗيال و الٗمل ٢ىاهحن في م٣غعل َى إلاا جضٖيما

ليه . الؼوظيت خياتها في ألاؾاؾيت واظباتها م٘ جخٗاعى ال ؤن قٍغ  مجا٫ في اإلاىانٟت ؤن ه٣ى٫ل ؤن يم٨ً ال ٖو

 الخميحز ان ٦ما اإلاغؤة مهلخت جسضم ال ٢ض اإلاؿاواة َضٍ ان صل٪ الجيؿحن بحن اإلاُل٣ت اإلاؿاواة حٗجي الكٛل

  .  اإلاغؤة مهلخت لخضمت مىظىص َى اهما الٗمل ٢ىاهحن بٌٗ في اإلا٨غؽ

 يٗيٟت ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ و الضولت ماؾؿاث الى اإلاغؤة ونى٫ل وؿبت ؤن الٗملي الىا٢٘ ؤزبذ خيض   

 ًٖ اإلاغؤة ٚابذ ،٣ٞض ال٣ًاء و الصخت و ٧الخٗليم ألازغيل ال٣ُاٖاث مسخل٠ في جىاظضَا م٘ باإلا٣اعهت ظضا

 في اإلاغؤة مكاع٦ت ؤن ،ٚحر 1984 ؾىت وػاعرل بمىو في امغؤة ؤو٫ل حٗيحن ،وجم ألاولى الدؿ٘ الجؼاثغيت الخ٩ىماث

 امغؤجان ؤخياها و واخضة امغؤة جىلذ 2002 و 1987 ؾىتي بحن ؤهه هجض خيض مىخٓما جُىعا يٗٝغ لم الخ٩ىماث

ىضما مىانب  في وؿاء زمـ حٗيحن جم 2002 ظىان في الٗكغون و الؿاصؾت الخ٩ىمت حك٩لذ وػاعيت،ٖو

 وؿاء زالر الى 2007 خ٩ىمت في جغاظ٘ الغ٢م َظا ؤن الا مىخضباث وػيغاث٥ ؤعبٗت و ٧ىػيغة ،واخضة الخ٩ىمت

 وانالح الصخت وػيغ لضي اإلاىخضبت ،والىػيغة الٗلمي البدض و الٗالي الخٗليم وػيغ لضي اإلاىخضبت الىػيغة ًَ

ى الش٣اٞت ،ووػيغة اإلاغؤة و٢ًايا بالٗاثلت م٩لٟت اإلاؿدكٟياث  بالخ٩ىمت الخمشيل مً باإلااثت 3.7 يك٩ل ما َو

 اإلاجالـ مسخل٠ في يٗيٟا ب٣ي الجؼاثغيت اإلاغؤة جمشيل ؤن ٦ما بالغظا٫، م٣اعهت يٗيٟا جمشيال يٗض الظر

ىيت، ؤو ٧اهذ مدليت اإلاىخسبت،  اإلاٛغب صو٫ل ببٌٗ وختى بل الضو٫، مً ٦شحر في الخا٫ ٖليه َى بما م٣اعهت َو

 . واإلاٛغب ٦خىوـ الٗغبي

جي الكٗلي اإلاجلـ ٟٞي  هاثبا 389 بحن مً امغؤة 30 َىا٥ ٧ان  2012 مار قهغ في ٖهضجه َيتاإلاىذ الَى

 خحن ،في 144 يمخلىنل الظيً ؤًٖاءٍ بحن مً ٣ِٞ ًٖىاث ؾب٘ ٞيًم ، ألامت مجلـ ؤما اإلاجلـ، يًمهم

 لم ، 2012 بلى 2007 مً اإلامخضة الٗهضة زال٫ البلضيت الكٗبيت اإلاجالـ عثاؾت جىلحن اللىاحي اليؿاء ٖضص ؤن

                                                           
: ،مقال منشور على ادلوقع ادلكرتوين التايل2014سبتمرب 16،بتارخ "ادلرأة العربية ومشاركتها السياسية " أمساء السيد،  - 1

http://iknowpolitics.org/ar/knowledge-library/opinion-pieces   
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 الكٗبيت اإلاجالـ عثاؾت مً امغؤة وال جخم٨ً لم اإلا٣ابل وفي بلضر، مجلـ 1541 يمً مً وؿاء زالر يخٗضي

   .الاهخسابيت الٟترة هٟـ زال٫ وألاعبٗحن الشماهيت الىالثيت

 جٟغيه ما ٨ٖـ وعثاؾتها، اإلاىخسبت اإلاجالـ في اإلاغؤة جمشيل  ضخالت يا٦ض الظر الىا٢٘ َظا

. الجؼاثغ ٖلى جؼاماثا٫ مً الضوليت الاجٟا٢ياث

ضم الؿياؾيت الٗمليت في اإلاغؤة مكاع٦ت ٖمليت حٗي٤ التي والٗىامل ألاؾباب ؤَم ولٗل  جىاظضَا ٖو

 في اإلاغؤة لخ٣ى١ل اإلاٗاصيت ؤو الباليت اإلاٟاَيم ؾياصة: مجها ال٣غاع نى٘ مىا٢٘ في واإلاازغ واإلاُلىب الٗاص٫ بالخض

ضم اإلاجخم٘ . اإلاغؤة لٗمل اإلاجخم٘ ج٣بل ٖو

.                                                                                                                             الؿياسخي الٗمل في مكاع٦تها ألَميت هٟؿها اإلاغؤة وعي ٖضم -

 الضو٫ل في ختى والا٢خهاص الٗمل وؾى١ل وماؾؿاتها الضولت بصاعة ٖلى الظ٧ىعر الدؿلِ ؾياصة  -

. الغظا٫ ٢بل مً الٗليا اإلاىانب واخخ٩اع اإلاخ٣ضمت

ي٠  - يٟي مى٢ٗهً ي٠ٗ وبالخالي ج٣ليضيت زضماجيت ؤٖما٫ في اليؿاء جْى  يٗض الظر والا٢خهاصر الْى

. ال٣غاع نى٘ ماؾؿاث في ومازغا َاما ٖىهغا جهبذ ٧ي اإلاغؤة جم٨حن ؤمام ال٨بحرة الٗىاث٤ مً

 صوما اإلاغؤة جخدمل بط, وألاؾغيت الاظخماٖيت ألامىعل في واإلاغؤة الغظل بحن الخ٣ليضيت ألاصواع ج٣ؿيم -

ٟا٫ جغبيت في ألا٦بر الٗبء . ألاؾغة وعٖايت ألَا

الم ووؾاثل الصخاٞت صوعل -  ال٨ٟغ بلى الاهدكاع ؾغيٗت الال٨تروهيت الصخاٞت الؾيما اإلاسخلٟت ؤلٖا

 اإلاكاع٦ت ٖلى ٢ضعاتها مً الخِ في حؿهم ؤ٩ٞاع ؾحرةؤ وبب٣ائها للمغؤة ال٨ٟغرل الدكىيه مماعؾت في, الظ٧ىعر

. اإلاجخم٘ في الٗامت اليكاَاث في الٟٗالت

 ؾياؾيت ألخؼاب الخبٗيت صونل اإلاغؤة ًٖ الخ٣ي٣ي الضٞإ في هاقُت وؿاثيت مىٓماث وظىص ٢لت -

 لجان بةيجاص فيج٨ذ التي الشالض الٗالم وصو٫ل وؤلاؾالميت الٗغبيت الضو٫ل في الؾيما  –اإلاغؤة لخ٣ى١ل مىاًَت

. وؿاثيت و٧ىاصع ٖىانغ و٦ؿب بغامجها وحؿىي٤ ؾياؾاتها جمغيغ بلى تهضٝ وؿاثيت

ابيت الخغ٧اث جهاٖض - , الؿياسخي ؤلاؾالم ٢ىيل وبغوػ,  الٗالم نٗيض ٖلى اإلاغؤة لخ٣ى١ل اإلاىاًَت ؤلاَع

 الؿياؾيت بغامجها يؼاثمم واَم ابغػل اخض,  ؾياسخي صوعل ؤر مً وخغماجها اإلاغؤة ٖلى التراظ٘ ٞغى يك٩ل التي



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
83 

ظا  نى٘ مىا٢٘ بلى والىنى٫ل الؿياؾيت الٗمليت في اإلاغؤة مكاع٦ت ؤمام ال٨بحرة الٗىاث٤ مً يٗض بضوعٍ َو

. خ٣ى٢هً واهتها٥ وال٣خل التهضيض بلى اليؿاثياث الىاقُاث مً ال٨شحر جخٗغى بط ال٣غاع

 ومً ال٣ٟغ وؿبت مً ألا٦بر لخهتا ٖلى اإلاغؤة وخهى٫ل الٗالم صو٫ل مً ٦شحر في ال٣ٟغ ْاَغة جٟصخي -

. اإلاغؤة واؾخٗباص الٛىيت الضو٫ل بلى ال٣ٟحرة الضو٫ل مً باليؿاء الاججاع ْاَغة اهدكاع

ظا لليؿاء الخٗليمي اإلاؿخىيل واهسٟاى ألاميت جٟصخي ْاَغة -  الٗغبيت الضو٫ل مً ٦شحر في ْاَغ يبضو َو

. للمغؤة الؿياسخي جمشيلا٫ بيؿب الاعج٣اء مؿاعي يٗغ٢ل, الشالض الٗالم صو٫ل ومىا٤َ

اع - ضم الخضماث ٢لت,  الضيييت وال٣ىاٖاث ال٣يم يكمل الظر الش٣افي ؤلَا  واإلاهام الغظا٫ مكاع٦ت ٖو

ٟا٫ وجغبيت وعٖايت اإلاجز٫ل بدىٓيم اإلاخهلت  في الضيييت وال٣ىاٖاث الش٣اٞيت الخ٣اليض بإن ؾيضاو لجىت وجا٦ض ألَا

 في وختى الٗامت الخياة في اإلاكاع٦ت مً ومىٗتها الخانت الخياة في اإلاغؤة صوعل ج٣ييض في صوعا لٗبذ الضو٫ل ٧ل

ٟا٫ البيئت حكمل ٢ًايا في اإلاغؤة صوعل خهغ جم الؿياؾت في ٞحها اإلاغؤة حكاع٥ التي الضو٫ل  ولم والصخت وألَا

 ال والخ٩ىمت الؿياؾت في الٗاملت اإلاغؤة ؤن ًٖ ًٞال,  الجزاٖاث حؿىيت مشل ٢ًايا في اإلاكاع٦ت ٖلى حصج٘

.   الضولت ومحزاهيت اإلااليت باألمىعل جخٗل٤ مؿاولياث الٗاصة في جدبىؤ

:  الخاليت بالخىنياث الخغوط يم٨ً ألاؾباب ولهظٍ  

 مً اإلاٟاوياث ووٞىص ولجان ال٣غاع نى٘ مغا٦ؼ وفي الٗليا الؿلُت مىا٢٘ في اإلاغؤة مكاع٦ت حٗؼيؼ*

ىيت، اإلاهالخت ولجان الؿالم بخال٫ ؤظل  اإلاكاع٦ت، جل٪ حٗترى التي اإلاٗى٢اث ؤق٩ا٫ بػالت َغي٤ ًٖ الَى

لى والغظل اإلاغؤة بحن بالدؿاورل الٟغم ومىذ اث٠ في التر٢يت ٞغنت وظٗل ٚحر ال ال٨ٟاءة مبضؤ ؤؾاؽ ٖو  الْى

.  ٖاصلت مًامحن طاث

لى ٞاٖلت مكاع٦ت اليؿاء حكاع٥ ؤن ٖلى والٗمل*  ججغرل التي اإلاٟاوياث في الغظل م٘ اإلاؿاواة ٢ضم ٖو

ىيت واإلاهالخت الؿالم اجٟا٢اث نبكإ  حٗؼيؼ يخم وان, الضبلىماؾيت والبٗشاث اللجان في حكاع٥ وان الَى

. ال٣ضعاث بىاء وبغامج ٧الخضعيب ألاق٩ا٫ ب٩اٞت اإلاجاالث َظٍ في ٢ضعاتها

                                                           
1
، مقال منشور على ادلوقع 2006،11:32-3-8،بتاريخ "صنع القرارادلشاركة السياسية للمرأة و الوصول اىل موقع "بيان صاحل ،   - 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070 :ادلكرتوين التايل
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ىيت واإلاماعؾاث والؿياؾاث ال٣ىاهحن ظٗل*  ظا, الضوليت الالتزاماث م٘ جخ٤ٟ الَى  بلٛاء يخُلب َو
ىيت الدكغيٗاث جخ٤ٟ ؤن ويمان اإلاغؤة يض جميحزا جخًمً التي قغيٗاثالذ ٧اٞت  الضوليت اإلاٗايحر م٘ الَى

. ؤلاوؿان لخ٣ى١ل

 اإلاجخم٘ ماؾؿاث م٘ وبالخٗاونل, باهخٓام وجدّضثها الخ٩ىمت جخابٗها ٖمل وبغامج زُِ وي٘* 

. اليؿاثيت والخغ٧اث والكب٩اث الخ٩ىميت ٚحر اإلاىٓماث الؾيما اإلاضوي

ا في جإزظ باإلاغؤة للجهىى ظضيضة ؾتراجيجيتب وي٘*   مً وحؿخٟيض الجضيضة اإلاخٛحراث اٖخباَع

 والخغم. الٗى٠ وهبظ الخميحز ومىاًَت واإلاؿاواة الخ٩اٞا ز٣اٞت وحٗؼيؼ صٖم وجا٦ض الضوليت الخبراث
ىيت آليت بيجاص ٖلى  ٞيظلتن الخيؿي٤ ٖلى وال٣ضعة ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة مً ٖا٫ مؿخىيل طاث َو

  .الٟاٖلت اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث م٘ بالخٗاونل طل٪ ٧ل وي٩ىنل جىٟيظَا مٗى٢اث ومخابٗت ؤلاؾتراجيجيت
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 للبٌى صعىي ؤلالغاء  
ً
شغؽ عضم ؤلاطعاو لللغاع ؤلاصاعي باعخباعه شغؾا

صعاؾت جدلُلُت ملاعنت : في غىء أخيام مدىمت العضٌ العلُا الفلؿؿُنُت
ف أخمض بعلىشت. ص   (فلؿؿيو)  ب العاموهُل الناا/  شٍغ

 

 

 

 

Abstract:  

 Palestinian judiciary settled on the necessity of the availability of lawsuit revocation 

acceptance condition, It is that the administrative decision is made by administrative body, final 

and to make a legal effect, a necessary qualification should be available in the appellant which 

the Litigation eligibility, capacity and interest, Should bring a claim during the term of schedule 

provided by law, the Palestinian and Jordanian  administrative judiciary added another lawsuit 

acceptance condition, it is non acquiescence to the administrative decision, so we took this 

condition in study  and research and explained the essence of it, the conditions to be met for the 

validity of its carrying, the position of the Palestinian legislature and judiciary of it, its impact on 

upholding the principle of legality, we concluded to consider non acquiescence of the party 

concerned to the administrative decision as a lawsuit revocation acceptance condition constitute 

a violation to the rule of law and the principle of legality, and wasting the principle of judicial 

control over the decisions of administrative bodies, especially since this is a fortified to the 

administrative decision from the control of the administrative judiciary, and therefore there is no 

difference in terms of the legal impact on it and the impact of legislative immunization to the 

administrative decisions from the judicial review. 

  



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
88 

 : ملخظ

 ي٩ىنل نؤ وهي ؤلاصاعرل ال٣غاع ؤلالٛاء صٖىيل ل٣بى٫ل قغوٍ جىاٞغ وظىب ٖلى الٟلؿُيجي ال٣ًاء اؾخ٣غ

ل ؤلاصاعرل ال٣غاع
ً
، ي٩ىنل وؤن بصاعيت، ظهت ًٖ ناصعا

ً
ل يدضر وؤن جهاثيا

ً
، ؤزغا

ً
 في قغوٍ جىاٞغ ووظىب ٢اهىهيا

٘ ووظىب واإلاهلخت، والهٟت للخ٣اضخي ألاَليت وهي الُاًٖ  بىو لها اإلادضص ألاظل زال٫ الضٖىيل ٞع

ل وألاعصوي الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤياٝ و٢ض ال٣اهىن،
ً
ا ى الضٖىي، ل٣بى٫ل آزَغل قَغ  ؤلاطٖان ٖضم َو

، َظا ماَيت وبيىا والبدض، بالّضعاؾت الكٍغ َظا جىاولىا لظا ؤلاصاعر، لل٣غاع  الىاظب والكغوٍ الكٍغ

ا  وزلهىا اإلاكغوٖيت، مبضؤ ؤٖالء ٖلى وؤزٍغ مىه، الٟلؿُيجي وال٣ًاء اإلاكٕغ ومى٠٢ ٢يامه، لصخت جىاَٞغ

ل ؤلاصاعرل اعلل٣غ الكإن ناخب بطٖان ٖضم اٖخباع بلى
ً
ا ل يك٩ل ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً قَغ

ً
 مؿاؾا

 وؤن زانت ؤلاصاعيت، الجهاث ٢غاعاث ٖلى ال٣ًاثيت الغ٢ابت إلابضؤ وبَضاع اإلاكغوٖيت، ومبضؤ ال٣اهىنل بؿياصة

ل يك٩ل ألامغ َظا
ً
 ال٣اهىوي ألازغ خيض مً ٞغ١ل ،ال بطن ؤلاصاعر، ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعرل لل٣غاع جدهيىا

 .   ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعيت لل٣غاعاث الدكغيعي الخدهحن ًٖ اإلاترجب وألازغ ٖىه، جباإلاتر

   (ال٣غاعؤلاصاعرل ـ الٗليا اإلاد٨مت ـ ؤلالٛاء صٖىيل ـ ؤلاطٖان): مفخاخُت ولماث

ًله  جدصخى ال التي وٗمه ٖلى ظالله، ظّلل هللا بدمض البضء هي الضوام ٖلى بضايت زحر ظر ٞو
ّ
 يٗض، ال ال

.   ( )"الخ٨يم الٗليم ؤهذ به٪ ٖلمخىا ما بال لىا ٖلم ال ؾبداه٪"  وؿخٗحن وبه و٧لىاث ٖليه

 
ً
 ملضمت: أوال

ا التي ؤلاصاعيت ال٣غاعاث في الًُٗ حؿتهضٝ ٖيييت ٢ًاثيت صٖىيل ؤلالٛاء صٖىيل حّٗضل  الجهاث جهضَع

ىيت ؤلاصاعيت  ومبضؤ جىا٣ٞها مضي صيغوج٤ مغا٢بتها بهضٝ وطل٪ اإلاكغوٖيت، مبضؤ ًٖ ٞحها جسغط والتي الَى

٘ اإلاكغوٖيت،  اإلادا٦م نالخيت اإلاكّغٕ مىدها والتي ـ ٞلؿُحن في الٗليا الٗض٫ مد٨مت ؤمام الضٖىيل َظٍ وجٞغ

ل ؤلاصاعيت
ً
 بخضي مً بد٣ه جهاجي بصاعرل ٢غاع بنضاع ظغاء مً اإلاخًغعل الصخو مً ـ( )حك٨يلها لخحن ما٢خا

ىيت ؤلاصاعيت الجهاث ل ال٣اهىوي، ٍػمغ٥ في بظاجه وؤزغ الَى
ً
ل ال٣غاع َظا مسانمت طل٪ مً مؿتهضٞا

ً
البا  بنضاع َو

                                                           
 .  (32)سورة البقرة، اآلية  (1)
تتوىل احملكمة العليا مؤقتاً كل ادلهام ادلسندة :" م على أنو2002نة لس (1)من قانون السلطة القضائية رقم  (83)من القانون األساسي الفلسطيين وادلادة  (104)نصت ادلادة  (2)

". للمحاكم اادارية واحملكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخلو يف اختصاص جهة قضائية أخري وفقاً للقوانٌن النافذة
م والذي نظم فيو زلاكم رللس الدولة واختصاصاهتا وصالحياهتا، وقد تناول الفقو ىذا 2005لسنة وجيدر  بنا ااشارة إىل أن ادلشرع الفلسطيين وضع مشروع قانون رللس الدولة الفلسطيين 

شريس أمحد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء ااداري . ادلشروع بالدراسة والبحث دستخالص النتائج والتوصيات لوضع قانون رللس دولة فلسطيين شليز، راجع بالتفصيل د
عبد الناصر عبد اهلل أبو مسهدانة، اخلصومة اادارية ومستقبل القضاء ااداري يف فلسطٌن، رسالة . دم، 2015راسة حتليلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة ااسكندرية، سنة الفلسطيين، د

 .م2009دكتوراه، جامعة عٌن مشس، سنة 
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خو َظا يخم٨ً وختى اإلاكغوٖيت، مبضؤ إلاسالٟخه بةلٛاثه خ٨م
ّ
 في للًُٗ ؤلاصاعرل لل٣ًاء اللجىء مً الص

٘ بظغاءاث هٓمذ التي ال٣ىاهحن ٖلحها ههذ بظغاءاث اجبإ بض ال ال٣غاع َظا ا و٢يضَا الضٖىيل َظٍ ٞع  وهَٓغ

 ال٣ًاء ٖلحها واؾخ٣غ الٟلؿُيجي اإلاكٕغ خضصَا قغوٍ جىاٞغ مً بّضل ال ؤلالٛاء صٖىيل ول٣بى٫ل ٞحها، ٫والٟو

.  ؤلاصاعرل

 
ً
  البدث مىغىع: زانُا

٘ بظغاءاث الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ بمد٨مت الخانت ألانى٫ل في الٟلؿُيجي اإلاكٕغ هٓم  صٖىيل ٞع

ا ؤلالٛاء ٘ جهاجي، بد٨م ٞحها والٟهل وهَٓغ  جىاٞغ مً بض ال و٢بىلها اإلاسخهت اإلاد٨مت ؤمام ؤلالٛاء ويلصٕ ولٞغ

ل ي٩ىنل ؤن ٞيجب الًُٗ مدل ؤلاصاعرل ال٣غاع في جخمشل ٖضيضة قغوٍ
ً
ل ٢غاعا

ً
ل بصاعيا

ً
ل جهاثيا

ً
 ؾلُت ًٖ ناصعا

ىيت ل َو
ً
ل ومدضزا

ً
ل ؤزغا

ً
، ٢اهىهيا

ً
 ألاَليت جىاٞغ في جخمشل اإلاؿخضعي في مٗيىت قغوٍ جىاٞغ مً بض وال مٗيىا

٘ جسىله التي والهٟت للخ٣اضخي هيتال٣اهى  التي الٗمليت الٟاثضة ؤو اإلاىٟٗت في جخمشل التي واإلاهلخت الضٖىيل ٞع

ٗها ووظىب بُلباجه، الخ٨م مً الُاًٖ ٖلى حٗىص ل ؾخحن زال٫ ٞع
ً
 اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع وكغ جاعيش مً يىما

ضم للمؿخضعي، جبليٛه ؤو ٞيه . اإلاىاػيت الضٖىيل وظىص ٖو

ى آزغ قٍغ وألاعصوي الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ٢ًاءا٫ ؤياٝ و٢ض  لل٣غاع اإلاؿخضعي بطٖان ٖضم وظىب َو

 عص بد٣ه الهاصع لل٣غاع اإلاؿخضعي بطٖان ٖلى وعجبذ ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل ٦كٍغ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل

ظا الضٖىي،  وؤهىاٖه، ؤلاطٖان قٍغ ماَيت بيان بىاؾُت والبدض،وطل٪ الضعاؾت مدىعل َى الكٍغ َو

.   ؤلالٛاء صٖىيل في وؤزٍغ بٖماله، ٍووقغ

 
ً
  البدث مشيلت: زانُا

  بّٗضٍ ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم قٍغ مكغوٖيت بمضي يخٗل٤ حؿائ٫ل في الضعاؾت مك٩لت ج٨مً

ل
ً
ا  عص ٖلى ؤخ٩امه مً ال٨شحر في اؾخ٣غ الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء وؤن زانت ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل قَغ

ل ال٣بى٫ل َظا ٧ان ؾىاء ٞيه اإلاُٗىنل بال٣غاع ٢بل اإلاؿخضعي ؤن له بحنث خا٫ في ؤلالٛاء صٖىيل
ً
 ؤو نغاخت

،
ً
 صٖىيل وؤن زانت مكغوٖيخه، لٗضم اإلاٗيب ؤلاصاعرل ال٣غاع ؤلالٛاء صٖىيل في الكٍغ َظا جإزحر ومضي يمىيا

. اإلاكغوٖيت مبضؤ بةٖالء جخٗل٤ ؤلالٛاء
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ً
 أهمُتالبدث: زالثا

 والى٢ٝى والضعاؾت بالبدض الكٍغ َظا الٟلؿُيجي ال٣ٟه جىاو٫ل مٖض بلى اإلاىيٕى َظا ؤَميت جغظ٘

يخه ومضي ؤخ٩امه ٖلى  ؤلاصاعرل بال٣ًاء يخٗل٤ ٦خاب ؤر هجض ٞلم ؤلاصاعيت، الضٖاويل في وصخخه قٖغ

 مبضؤ في وؤزٍغ وؤخ٩امه الكٍغ َظا بيان يغوعة بلى بياٞت والضعاؾت، بالبدض اإلاىيٕى َظا جىاو٫ل الٟلؿُيجي

. اإلاكغوٖيت مبضؤ وبٖالء لخمايت ؤمان نمام حك٩ل والتي ؤلالٛاء ٖىيلوص اإلاكغوٖيت

 
ً
 :هي ؤَضاٝ ٖضة بيان بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى: أهضافالبدث: عابعا

ل بّٗضٍ بٖماله وقغوٍ وؤهىاٖه ماَيخه بيان خيض مً ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان قٍغ ؤخ٩ام بيان .1
ً
ا  قَغ

 .ؤلالٛاء صٖىيل ل٣بى٫ل

ل بّٗضٍ ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان مٖض قٍغ مكغوٖيت مضي بيان .2
ً
ا  في بلٛاء صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً قَغ

 ؤلاصاعيت الضٖاويل

 .الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤمام الكٍغ َظا بٖما٫ ًٖ اإلاترجب ألازغ بيان .3

 
ً
 :آلاجيت واإلاىاهج ألاؾاليب اؾخسضام البدض مىهجيت في واجبٗىا اٖخمضها: البدث منهج: زامؿا

 مد٨مت ًٖ الهاصعة ال٣ًاثيت لؤلخ٩ام جدليليت صعاؾت بظغاء بىاؾُت وطل٪ يليالخدل الٗلمي ألاؾلىب .1
 وطل٪ الؿضيضة؛ وال٣ًاثيت ال٣ٟهيت آلاعاء واؾخسالم ظؼثياتها في والٛىم الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫

 .  بٖماله وقغوٍ وؤهىاٖه الكٍغ َظا َبيٗت بيان ؤظل مً

 الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ؤخ٩ام بحن ٢اعهتم بظغاء بىاؾُت وطل٪ اإلا٣اعنل الٗلمي ألاؾلىب  .2
بيٗخه الكٍغ َظا ؤخ٩ام الؾخسالم ألاعصهيت، الٗليا الٗض٫ مد٨مت وؤخ٩ام  مكغوٖيخه ومضر َو

. ؤلاصاعيت والضٖاويل

 
ً
  الضعاؾت زؿت: ؾاصؾا

 ةمد٨م بإخ٩ام وم٣اعهتها الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ألخ٩ام جدليليت صعاؾت ًٖ ٖباعة البدض

، َظا صعاؾت مً الباخض وليخم٨ً ألاعصهيت، الٗض٫  الىخاثج واؾخسالم ظؼثياجه، في والٛىم اإلاىيٕى

 يلحها جمهيضر، مبدض يؿب٣هما مبدشحن بلى الضعاؾت ٢ؿمىا الضعاؾت، ؤَضاٝ لخد٣ي٤ الؿضيضة والخىنياث

: آلاحي الىدى ٖلى وجىنياتها الضعاؾت هخاثج
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 ؤلالغاء صعىي  ماهُت: جمهُضي مبدث

ٌ  اإلابدث  ؤلاطعاو شغؽ ماهُت: ألاو

 ؤلاطعاو شغؽ من الفلؿؿُني واللػاء اإلاشغع مىكف: الثاني اإلابدث

 

 ؤلالغاء صعىي  ماهُت: جمهُضي مبدث

 ؤلاصاعيت ال٣غاعاث في للًُٗ الٟلؿُيجي الدكغي٘ مىدها التي الىؾاثل ؤَم مً ؤلالٛاء صٖىيل حّٗضل

 ألاٞغاص وخغياث وخ٣ى١ل ( )اإلاكغوٖيت مبضؤ جدمي ٖيييت ثيت٢ًا صٖىيل ٞهي ،( )اإلاكغوٖيت إلابضؤ اإلاسالٟت

ٟحن، ا التي ؤلاصاعيت ال٣غاعاث في الًُٗ وحؿتهضٝ واإلاْى ىيت ؤلاصاعيت الجهاث جهضَع  ًٖ ٞحها جسغط والتي الَى

 في ؾيبحن لظا اإلاكغوٖيت، ومبضؤ جىا٣ٞها مضي وج٣ضيغ مغا٢بتها بهضٝ وطل٪ ال٣اهىنل وجسال٠ اإلاكغوٖيت مبضؤ

 .وزهاثهها ؤلالٛاء صٖىيل حٗغي٠ اإلابدض َظا

ٌ  اإلاؿلب ف: ألاو  ؤلالغاء صعىي  حعٍغ

 ؤو ؤلالٛاء، َلب ؤو الؿلُت، ججاوػل بؿبب الًُٗ ؤو ؤلالٛاء، صٖىيل ؤو باإللٛاء، الًُٗ مهُلر

 ال٣غاع بلٛاء في واإلاخمشل الهضٝ ؤو والٛايت هٟؿه اإلاٗجى يدمل واخض مٟهىم ًٖ ظميٗها حٗبر ؤلالٛاء اؾخضٖاء

 ( )مهغ في ؤما ،( )الؿلُت ججاوػل صٖىيل َى ٞغوؿا في به اإلاٗمى٫ل ٞاإلاهُلر اإلاكغوٖيت، إلابضؤ اإلاسال٠ ؤلاصاعرل

                                                           
ىة اادارية لألحكام القانونية يف مجيع تصرفاهتا، أي خضوعها لكل قواعد القانون الوضعي يف الدولة وبصرف ىو خضوع والتزام اجل يقصد بمبدأ المشروعية في القانون اإلداري (1)

فقاً فيجب أن تصدر عن السلطة ادلختصة والنظر عن مصدرىا سواء كانت قواعد مكتوبة، أم غًن مكتوبة، فيجب على اادارة ادلتزام بأحكام القانون فيما تصدره من قرارات إدارية، 
 .لإلجراءات واألشكال اليت رمسها وحددىا القانون

جابر جاد نصار، البسيط يف . د  7إبراىيم زلمد علي، القضاء ااداري، قضاء االغاء، دار النهضة العربية، القاىرة، غًن موثب الطبعة وسنة النشر، ص. راجع بالتفصيل مبدأ ادلشروعية، د
سليمان زلمد . وما بعدىا، د 7م، ص2012م ــ 2011س الدولة ادلصري وإبداعو يف محاية مبدأ ادلشروعية، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة القضاء ااداري، دراسة يف جتليات رلل

.  وما بعدىا 19م، ص1996الطماوي، القضاء ااداري، الكتاب األول، قضاء االغاء، دار الفكر العريب، القاىرة، سنة 
على أن مبدأ سيادة القانون ىو أساس احلكم يف فلسطٌن، وعلى سريان مبدأ ادلشروعية على كافة السلطات واذليئات يف الدولة،  عاقبة على دولة فلسطينأكدت الدساتير المت (2)

. واستقالل وحصانة السلطة القضائية، وكفالة حب التقاضي وعدم حتصٌن القرارات واألعمال اادارية من رقابة القضاء
(3) Patrick Janin, Cours de droitadministratif, presses universitaires de lyon, paris, 1994, P. 231; 
GustavePeiser,Droitadministratif, Dalloz, Paris, 1993, P.199; Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de 
contentieux administratif, 3eéd, L.G.D.J, 1984, p. 236. 

زلمود زلمد حافظ، القضاء ااداري يف القانون ادلصري وادلقارن، دار النهضة . ، د344م، ص 1999نور أمحد رسالن، وسيط القضاء ااداري، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة أ. د(4)
.  554م، ص 1993العربية القاىرة، سنة 
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 في ظاء ٦ما اؾخضٖاء ؤو ؤلالٛاء َلب ؤو ؤلالٛاء صٖىيل ٞهى ٞلؿُحن في ؤما ؤلالٛاء، صٖىيل ٞهى ( )وألاعصن

. ( )الٟلؿُيجي والخجاعيت اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل

ا التي ؤلاصاعيت ال٣غاعاث يض ج٣ام ؤلالٛاء يوصٖى  مبضؤ يىابِ ًٖ ٞحها وجسغط ؤلاصاعيت الجهت جهضَع

يت صٖىيل وهي لل٣اهىن، الخًٕى ؤو اإلاكغوٖيت  مضي ج٣غيغ بهضٝ بظاجه مٗحن بصاعرل ٢غاع حؿتهضٝ مىيٖى

. ( )مكغوٖيخه ٖضم خا٫ في بةلٛاثه والخ٨م مكغوٖيخه،

ها و٢ض ٗها التي الٗيييت ال٣ًاثيت الضٖىيل:" بإجها ال٣ٟه مً ظاهب ٖٞغ  اإلاهلخت ؤو الكإن ناخب يٞغ

ىيت ؤلاصاعيت الجهاث بخضي ًٖ ناصع جهاجي بصاعرل ٢غاع ظغاء مً ؤيحر الظر  ال٣اهىوي مغ٦ٍؼ في بظاجه وؤزغ الَى

ل اإلاسخو، ال٣ًاء ؤمام
ً
ل ال٣غاع َظا مسانمت مؿتهضٞا

ً
البا  يهٖل يترجب ما وببُا٫ مكغوٖيخه لٗضم بلٛاءٍ َو

. ( )"آزاع مً

ه ال٣ٟه؛ بها ؤزظ التي الخٗغيٟاث ؤًٞل مً الخٗغي٠ َظا ويّٗضل
ّ
 الٗيييت ال٣ًاثيت الُبيٗت يبحن أله

ا الىاظب الكغوٍ ومجها ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ ويبحن ؤلالٛاء، لضٖىيل  اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع في جىاَٞغ

ىيت، بصاعيت ظهت ًٖ نضوعٍ ؤر ال٣غاع، في الاهٟغاصيت الهٟت زانت ٞيه،  مً والٛايت الهضٝ خضص و٦ظل٪ َو

ى ؤلالٛاء، صٖىيل ل حٗضيله ؤو ٞيه، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع بلٛاء َو
ً
 الجهايت اإلاكغوٖيت،ووضر إلابضؤ جد٣ي٣ا

ل الضٖىيل ب٣بى٫ل وطل٪ ؤلالٛاء لضٖىيل الاخخماليت
ً
 ٚحر ٧ان بطا حٗضيله ؤو ٞيه، اإلاُٗىنل ال٣غاع وبلٛاء ق٨ال

ًه ؤو مكغوٕ، . ( )اٞع

 ال٣اهىنل صٖىيل بّٗضَا ؤلالٛاء صٖىيل َبيٗت ججاَل الخٗغي٠ َظا ؤّنل يغيل ال٣ٟه مً ظاهب ؤّنل ٚحر

ها الٗام، ٗها التي ال٣ًاثيت الٗام ال٣اهىنل صٖىيل بإجها ٞيٗٞغ ل اإلاسخو ال٣ًاء ؤمام الكإن ناخب يٞغ
ً
 َالبا

                                                           
. 413م، ص 1988يف إصللرتا مع ادلقارنة بالنظام األردين، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، سنة  عمر زلمد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات اادارة العامة. د(1)
 .موتعديالتو2001لسنة  (2)من قانون أصول احملاكمات ادلدنية والتجارية الفلسطيين رقم  (283)ادلادة (2)

)3) Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif,op.cit, p. 239.  
عدنان عمرو، القضاء ااداري، قضاء . ، د309م، ص 1996زكي زلمد النجار، القضاء ااداري، دراسة مقارنة بالشريعة ااسالمية، األزىر للطباعة، دمنهور الطبعة المانية، سنة . د(4)

عمر زلمد الشوبكي، رقابة القضاء على قرارات اادارة العامة يف إصللرتا مع ادلقارنة بالنظام األردين، مرجع  .، د11م، ص2004االغاء، منشأة ادلعارف بااسكندرية، الطبعة المانية، سنة 
بيلة عبد ن. ، د65م، ص1998زلمود خلس اجلبوري، القضاء ااداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار المقافة للنشر والتوزيع بعمان، الطبعة األوىل، ااصدار األول سنة . ، د413سابب، ص

نواف كنعان، القضاء ااداري، دار المقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر . ، د5م، ص 1997احلليم كامل، الدعاوى اادارية والدستورية، دار النهضة العربية بالقاىرة، سنة 
.  173م، ص 2002والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ااصدار األول، سنة 

 .54ريس أمحد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء ااداري الفلسطيين، مرجع سابب، ص ش. د (5)
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 بلى جىظه ؤن يم٨ً ؤلالٛاء صٖىيل ؤّنل ؤر ،( )اإلاكغوٕ ٚحر ؤهه جبحن بطا وبلٛاءٍ ؤلاصاعرل ال٣غاع مكغوٖيت مغا٢بت

ه: ألاولى مهّمخان هديجخان طل٪ ٖلى ويترجب ،( )ال٣اهىنل في نغيذ هو بلى خاظت صونل بصاعرل ٢غاع ؤر
ّ
 يجىػل ال ؤه

ل ٖجها الخىاػ٫ل بم٩اهيت ٖضم: والشاهيت نغيذ، حكغيعي بىو بال الضٖىيل َظٍ اؾدبٗاص
ً
.  ( )م٣ضما

ٌ  وزالضت ٗها ٖيييت ٢ًاثيت صٖىيل هي الٟلؿُيجي وال٣ًاء ال٣اهىنل في اءؤلالٜ صٖىيل ٞةن :اللى  يٞغ

ىيت الجهاث بخضي ًٖ ناصع جهاجي بصاعرل ٢غاع ظغاء مً ؤيحر مهلخت طر ٧ل ؤو الكإن ناخب  الٗاّمت، الَى

ل ( )(ؤلاصاعرل ال٣ًاء مد٨مت) ٖليا ٖض٫ مد٨مت بهٟتها الٗليا اإلاد٨مت ؤمام ال٣اهىوي مغ٦ٍؼ في وؤزغ
ً
 مؿتهضٞا

ل ال٣غاع َظا نمتمسا
ً
البا . اإلاكغوٖيت إلابضؤ إلاسالٟخه بةلٛاثه ٢غاع بنضاع َو

 ؤلالغاء صعىي  زطابظ: الثاني اإلاؿلب

 مسخلٟت َبيٗت طاث ٞهي اإلاكغوٖيت، مبضؤ خمايت حؿتهضٝ ٢ًاثيت بصاعيت صٖىيل ؤلالٛاء صٖىيل حّٗضل

:  يلي ٞيما مشلجذ زانت َبيٗت لها ججٗل زهاثو بٗضة وجمخاػ ألازغيل ؤلاصاعيت الضٖاويل ًٖ

 
ً
 الىهىم مً ٞلؿُحن في وظىصَا ؤلالٛاء صٖىيل حؿخمض:كػابُت صعىي  ؤلالغاء صعىي : أوال

 مد٨مت ؤّنل بال ازخهاناتها، وبييذ الٗليا الٗض٫ مد٨مت بوكاء ٖلى ههذ والتي ،( )اإلاخٗا٢بت الضؾخىعيت

ل حّٗضل الٗليا الٗض٫
ً
 في يغص لم ٞيما الىٓغياث وابخضإ ٚاء،ؤلا٫ صٖىيل جىٓم التي الٗامت ألاخ٩ام جدضيض في مغظٗا

٠ الخإصيلي الىٓام وؤخ٩ام ،( )الخ٣ضيغيت الؿلُت هٓغيت: مشل ال٣اهىهيت الىهىم  وؤخ٩ام ،( )الٗام للمْى

ل يدضر ٢ض لل٣غاع اإلااصر الخىٟيظ ؤّنل وظضث بطا ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع جىٟيظ و٠٢
ً
 يم٨ً ال ؤيغاعا

                                                           
علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ااداري، . ، د114، 113م، ص 2000مجال عباس أمحد عممان، العقد ااداري وقضاء االغاء، رسالة دكتوراه، جامعة ااسكندرية، سنة . د (1)

على سامل صادق، دعوى االغاء يف القضاء ااداري الفلسطيين، رسالة . ، د276م، ص 2004دار المقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ااصدار األول، سنة  اجلزء األول، مكتبة
. 76، ص2007دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، سنة 

 .280الكتاب األول، قضاء االغاء، مرجع سابب، ص  سليمان زلمد الطماوي، القضاء ااداري،. د (2)
 .280علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ااداري، اجلزء األول، مرجع سابب، ص . د (3)
ستورية العليا ما مل تكن داخلة يف اختصاص تتوىل احملكمة العليا مؤقتا كل ادلهام ادلسندة للمحاكم اادارية واحملكمة الد:" م على أنو2005من القانون األساسي لسنة  (104)ادلادة  (4)

 ".جهة قضائية أخرى وفقا للقوانٌن النافذة
م، قانون 1962م، النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 1955لسنة  (255)م، القانون األساسي رقم 1940لسنة  (31)م، قانون احملاكم رقم 1922مرسوم دستور فلسطٌن لسنة  (5)

،ادلادتٌن م2001لسنة  (2)م، قانون أصول احملاكمات ادلدنية والتجارية الفلسطينًنقم 2005م، القانون األساسي الفلسطيين لسنة 1951لسنة  (71)دلؤقت رقم تشكيل احملاكم النظامية ا
 .وتعديالتو 2001لسنة  (5)منقانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  (34، 33)
م، غزة، 1966م ـ 1964م، رلموعة سلتارة من قرارات زلكمة العدل العليا، اجلزء الرابع عشر، 5/4/1967م، جلسة 1966لسنة  (43)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  (6)

 .101م، إعداد وجتميع القاضي وليد احلايك، ص 1996نوفمرب سنة 
م، غزة، سنة 1960م ـ 1957تارة من قرارات زلكمة العدل العليا، اجلزء العاشر، م، رلموعة مخ21/7/1958م، جلسة 1957لسنة  (20)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  (7)

. 12، إعداد وجتميع  القاضي وليد احلايك، ص 1996
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 ؾىت مغؾىم ؤخ٩ام بمىظب ج٣غعث ؤن مىظ ٢ًاثيت صٖىيل ٞهي ،( )للمؿخضعي باليؿبت جالٞحها

. لها اإلاىٓمت اإلاخٗا٢بت مىال٣ىاهحن1922

ل له ٧ان الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء بإن ج٣ضم مما ونسلظ ل صوعٌألا ل عياصرٌألا  خا٫ في الىٓغياث ابخضإ في ٦بحرٌألا

 الخ٣ضيغيت، الؿلُت عيتهٔ ابخضإ ٣ٞض ؤمامها، اإلاُغوخت الى٢اج٘ ٖلى جىُب٤ ٢اهىهيت ههىم وظىص ٖضم

٠ الخإصيلي الىٓام وؤخ٩ام  ؤّنل وظضث بطا ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع جىٟيظ و٠٢ وؤخ٩ام الٗام، للمْى

ل يدضر ٢ض لل٣غاع اإلااصر الخىٟيظ
ً
 .للمؿخضعي باليؿبت جالٞحها يم٨ً ال ؤيغاعا

 
ً
يت،اإلاكغ ٢ًاء بلى ؤلالٛاء صٖىيل جيخمي: مشغوعُت صعىي  ؤلالغاء صعىي : زانُا  يض جىظه ٞهي ٖو

 اإلاُٗىنل ال٣غاع ؤن للمد٨مت جبحن ٞةطا اإلاكغوٖيت، مبضؤ إلاسالٟخه بلٛاثه بهضٝ اإلاكغوٕ ٚحر ؤلاصاعرل ال٣غاع

 ال٣اهىنل وؤخ٩ام يخ٤ٟ ؤهه لها جبحن وبطا ،( )اإلاكغوٖيت مبضؤ ٖلى لخغوظه بةلٛاثه ٢ًذ لل٣اهىنل مسال٠ ٞيه

 .( )ال٣غاع إلاكغوٖيت الضٖىيل بغص ٢ًذ

 يسال٠ بصاعرل ٢غاع ؤر بةلٛاء وطل٪ ال٣اهىن، وؾياصة اإلاكغوٖيت مبضؤ خمايت بلى تهضٝ ؤلالٛاء ٞضٖىيل

 ٚحر بصاعرل ٢غاع ؤر يض جدغي٨ها ويجىػل الٗام، الىٓام مً حّٗضل اإلاٗجى بهظا وهي ،( )ٖىه ويسغط اإلاكغوٖيت مبضؤ

 اإلايٗاص زال٫ وطل٪ ،( )٢غاعا٫ في الًُٗ ظىاػ ٖضم ٖلى ال٣اهىنل ٞحها يىو التي الخاالث في ختى مكغوٕ ٚحر

ا يجب التي الكغوٍ وجىاٞغ ؤلاصاعيت، ال٣غاعاث في للًُٗ اإلادضص . ؤلاصاعرل ال٣غاع في للًُٗ جىاَٞغ

 
ً
يت صٖىيل ؤلالٛاء صٖىيل حّٗضل: عُنُت أو مىغىعُت صعىي  ؤلالغاء صعىي : زالثا  بلى جيخمي مىيٖى

 لٗضم بلٛاٍئ واإلاُلىب ٞيه اإلاُٗىنل صاعرلؤلا لل٣غاع مىظهت ٞهي الٗيجي ال٣ًاء ؤو اإلاىيىعي ال٣ًاء

                                                           
م، غًن منشور، 12/7/2005م، جلسة 2005لسنة  (92)م، غًن منشور، وقرارىا رقم 5/2/2003م، جلسة 2003لسنة  (4)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)

. م، غًن منشور1/2/2005م، جلسة 2005لسنة  (16)وقرارىا رقم 
. 66زلمود خلس اجلبوري، مرجع سابب، ص . ، د212م، ص 2003أمحد سالمة بدر، إجراءات التقاضي أمام زلاكم رللس الدولة، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة . د (2)
زلمد عبد . ، د183م، ص 2007د الشوبكي، القضاء ااداري، دراسة مقارنة، مكتبة دار المقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة األوىل، سنة عمر زلم. عمر زلمد الشوبكي، د. د (3)

. 330م، ص 2003م ـ 2002العال السنارى، رللس الدولة والرقابة القضائية على أعمال اادارة يف مجهورية مصر العربية، دراسة مقارنة، مطبعة ااسراء، طبعة 
. 338إبراىيم زلمد علي، مرجع سابب، ص . د (4)
 .380أنور أمحد رسالن، مرجع سابب، ص . د (5)
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خضاء جم خ٤ وظىص حؿخىظب التي الصخهيت الُٗىنل مً حّٗضل ال ،ٞةجها بطن ،( )اإلاكغوٖيت  وبهما ٖليه، الٖا

 .( )ومباقغة شخهيت مهلخت لغاٞٗها ي٩ىنل ؤن ي٨ٟي

 في جخمشل متٖا مهلخت جد٣ي٤ تهضٝ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع طاث ٖلى ع٢ابت هي ؤلالٛاء ٞغ٢ابت

 مكغوٖيخه، ٖضم زبىث خالت في ٖىه اإلاترجبت آلازاع مدى بطن مكغوٖيخه؛ ٖضم ؤو مكغوٖيخه مضي ٞدو

. ( )للُاًٖ مٗيىت خ٣ى١ل جغجيب ؤو حٗضيله بلى جخجاوػل ؤن صونل

  أما
ً
 اإلاكٕغ مىذ ٣ٞض الٟلؿُيجي والخجاعيت اإلاضهيت اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل مً (291) اإلااصة لنظ وفلا

ا ٖىض ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع حٗضيل نالخيت بصاعرل ٢ًاء بهٟتها الٗليا الٗض٫ مد٨مت َيجيالٟلـ  هَٓغ

ٌ ج٣طخي ؤن ٞلها ؤلاصاعيت، الُٗىنل ، ال٣غاع ٧ان بطا الُلب بٞغ
ً
 ٧ان بطا حٗضيله ؤو بلٛاءٍ ج٣غعل ؤن ؤو مكغوٖا

ل
ً
ٌ ؤو والخٗضيل ؤلالٛاء في نالخيتها ،خهغ بطن اإلاكغوٖيت، إلابضؤ مسالٟا . لضٖىيلا ٞع

 بذجيت الٗيجي ال٣ًاء ؤخ٩ام ٩٦ل يخمخ٘ مٗحن بصاعرل ٢غاع بةلٛاء الهاصع الخ٨م ؤّنل طل٪ ٖلى ويترجب

 م٘ جضوعل وؿبيت بذجيت ؤخ٩امه جخمخ٘ التي الصخصخي ال٣ًاء ب٨ٗـ وطل٪ ال٩اٞت، مىاظهت في مُل٣ت

. ( )وؤَغاٞها وؾببها الضٖىيل مىيٕى

 الضٖاويل ٢بيل مً حّٗضل ؤّجها يغيل خيض ؤلالٛاء، ويللضٕ الُبيٗت َظٍ الفله من حانب انخلض وكض

يت ٖىانغ جخًمً ٧ىجها اإلاسخلُت ىانغ اإلاكغوٖيت مبضؤ خمايت في جخمشل مىيٖى ل شخهيت ٖو
ً
ٍغ إلاا هٓغا  جٞى

 صٖىيل ؤّنل ألامغ وخلُلت ،( )اإلا٨دؿبت الصخهيت والخ٣ى١ل الظاجيت ال٣اهىهيت للمغا٦ؼ خمايت مً الكإن لظورل

 اإلاهالر خمايت بهضٝ لل٣اهىنل واإلاسال٠ اإلاٗيب ؤلاصاعرل ال٣غاع ازخهام بمىظبها يخم ٖيييت صٖىيل ؤلالٛاء

.  ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع مكغوٖيت مضي وج٣غيغ الٗامت

                                                           
ماجد راغب احللو، دعاوى القضاء . ، د73جابر جاد نصار، مرجع سابب، ص . ، د213أمحد سالمة بدر، إجراءات التقاضي أمام زلاكم رللس الدولة، مرجع سابب، ص . د (1)

زلمد عبد العال السنارى، رللس الدولة والرقابة القضائية على أعمال اادارة يف مجهورية مصر العربية، مرجع سابب، . ، د22، ص 2010ار اجلامعة اجلديدة بااسكندرية، سنة ااداري، د
 . 8نبيلة عبد احلليم كامل، مرجع سابب، ص . ، د65زلمود خلس اجلبوري، مرجع سابب، ص . ، د330ص 

. 183عمر زلمد الشوبكي، القضاء ااداري، مرجع سابب، ص. ، د337راىيم زلمد علي، مرجع سابب، ص إب. د (2)
زلمد عبد احلميد أبو زيد، القضاء . ، د28م، غًن موثب الطبعة، ص 1984طعيمة اجلرف، قضاء االغاء، رقابة القضاء ألعمال اادارة العامة، دار النهضة العربية، القاىرة، سنة . د (3)

زلمود زلمد حافظ، القضاء ااداري يف القانون ادلصري وادلقارن، مرجع . ، د17م، ص 1995م ــ 1994ااداري، دراسة مقارنة، وديتا االغاء والتعويي، دار النهضة العربية، القاىرة، 
 . 175نواف كنعان، القضاء ااداري، مرجع سابب، ص . ، د550سابب، ص 

 .م، غًن منشور13/9/2005م، جلسة 2005لسنة  (76)م ادلتفرع عن الدعوى رقم 2005لسنة  (7)ا الفلسطينية برام اهلل يف الطلب رقم قرار زلكمة العدل العلي (4)
االغاء، مرجع سابب، طعيمة اجلرف، رقابة القضاء ألعمال اادارة العامة، قضاء . ، د95على سامل صادق، دعوى االغاء يف القضاء ااداري الفلسطيين، مرجع سابب، ص . د (5)

 29ص
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ً
 مُل٣ت حجيت ٖلى مكغوٖيخه لٗضم ؤلاصاعرل ال٣غاع بةلٛاء الهاصع الخ٨م يدىػل:( )الخىم حجُت: عابعا

 الًُٗ مىيٕى ؤلاصاعرل ال٣غاع بلٛاء ٖليه ٞيترجب ،( )ظؼجي بلٛاء ؤم ٦لي لٛاءب ٧اهذ ؾىاء ،( )ال٩اٞت مىاظهت في

ٌ الهاصع الخ٨م ؤما ،( )للجمي٘ باليؿبت آزاٍع وبػالت ه ٢بىلها بٗضم ؤو ؤلالٛاء صٖىيل بٞغ
ّ
 حجيت طو ٞةه

 . ( )وؿبيت

ل
ً
 واخضة، صعظت يٖل ٞلؿُحن في ؤلاصاعرل ال٣ًاء:" بإّنل الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ وجُبي٣ا

ا التي ألاخ٩ام وؤّنل  في حجيت لها بها اإلاُٗىنل ؤلاصاعيت ال٣غاعاث بلٛاء اإلاخًمىت الٗليا الٗض٫ مد٨مت جهضَع

. ( )"ال٩اٞت مىاظهت

ٌ الهاصعة ألاخ٩ام ٞةّنل اإلاسالٟت وبمٟهىم  وؿبيت، حجيت ٖلى جدىػل ٢بىلها ٖضم ؤو ؤلالٛاء صٖىيل بٞغ

ا وي٣خهغ ل الخ٤ بظاث وجخٗل٤ الجزإ ؤَغاٝ ٖلى ؤر الخهىمت؛ ؤَغاٝ ٖلى ؤزَغ
ً
ل مدال

ً
 بطن، ،( )وؾببا

ٌ جهضع التي ٞاألخ٩ام ل ؤلاصاعرل ال٣غاع في الًُٗ بٖاصة مً الكإن ناخب جمى٘ ال الضٖىيل بٞغ
ً
 بلى اؾدىاصا

.   ( )ألاولى الضٖىيل في بلحها اؾدىض التي ٚحر ؤزغيل ؤؾباب

 

 

                                                           
أو برفي الدعوى، أو تعديل القرار ادلطعون فيو، مل ينص ادلشرع الفلسطيين على احلجية اليت حتوزىا األحكام الصادرة يف دعاوى االغاء سواء كانت الصادرة بإلغاء القرار ادلطعون فيو،  (1)

قرار " القرار القضائي الذي تصدره زلكمة القضاء ااداري لو حجية مطلقة:" غاء حتوز حجية مطلقة، حيث قضت أنإد أن القضاء الفلسطيين استقر على أن األحكام الصادرة باال
، وقضت م، غًن منشور16/12/2002م، جلسة 1998لسنة  (10)م، غًن منشور، وقرارىا رقم 3/10/2005م، جلسة 2001لسنة  (11)زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم 

قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم ، "األحكام اليت تصدرىا زلكمة العدل العليا ادلتضمنة إلغاء القرارات اادارية ادلطعون هبا ذلا حجية يف مواجهة الكافة:" حكم آخر أنيف 
 .م، غًن منشور4/10/2005م، جلسة 2005لسنة  (43)

 .وما بعدىا 330جراءات التقاضي أمام القضاء ااداري الفلسطيين، مرجع سابب، شريس أمحد بعلوشة، إ. راجع بالتفصيل، د
. 214أمحد سالمة بدر، إجراءات التقاضي أمام زلاكم رللس الدولة، مرجع سابب، ص . د (2)

Mattias Guyomar, Contentieux administratif, 2eéd, Dalloz, 2012, p. 61. 
(3)Yves Gaudement et B.  Strin, Les grands arrêts du conseil d Etat, Dalloz , 2008 . p. 131. 

القانون وادقتصاد بالرياض، الطبعة األوىل،  خالد خليل الظاىر، القضاء ااداري، ديوان ادلظامل يف ادلملكة العربية السعودية، قضاء االغاء ـ قضاء التعويي، دراسة مقارنة، مكتبة. د (4)
 .176نواف كنعان، القضاء ااداري، مرجع سابب، ص. ، د24ماجد راغب احللو، دعاوى القضاء ااداري، مرجع سابب، ص . ، د184، ص 2009سنة 

 .331زلمد عبد العال السنارى، رللس الدولة والرقابة القضائية على أعمال اادارة يف مجهورية مصر العربية، مرجع سابب، ص . د (5)
. م،  مشار إليو سابقاً 4/10/2005م، جلسة 2005لسنة  (43)لسطينية رقم قرار زلكمة العدل العليا الس (6)

احملكمة اادارية العليا ، "إذا صدر احلكم باالغاء كلياً أو جزئياً فإن ىذا احلكم يكون حجة على الكافة يف اخلصوص وبادلدى الذي حدده احلكم:" قضت احملكمة اادارية العليا ادلصرية أنو
. 218، اجلزء األول، ص 32ادلكتب الفين، سنة رلموعة ادلبادئ القانونية اليت قررهتا احملكمة اادارية العليا، م، 9/11/1986ع، جلسة .ق 31لسنة  (495)قم ادلصرية، الطعن ر

زلمد أنس قاسم جعفر، الوسيط . ، د7م، ص 2005دتوز لسنة  رمضان زلمد بطيخ، احلكم يف دعوى االغاء وكيفية تنفيذه، ندوة القضاء ااداري، قضاء االغاء، ادلملكة ادلغربية،. د (7)
حيٍن اجلمل، القضاء ااداري، مرجع . ، د294، 293زلمد رفعت عبد الوىاب، أصول القضاء ااداري، مرجع سابب، ص . ، د416يف القانون العام، القضاء ااداري، مرجع سابب، ص 

. 447سابب، ص 
(8 (GustavePeiser, Contentieux Administratif, op.cit, p. 256. 
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 ؤلاطعاو شغؽ ماهُت: الثاني اإلابدث

 ل٣بى٫ل ٖاّمت قغوٍ بلى جى٣ؿم ٖضيضة، قغوٍ جىاٞغ ؤلاصاعرل ال٣غاع بلٛاء صٖىيل ٫ل٣بى يكتٍر

٘ بميٗاص جخٗل٤ وقغوٍ ،( )واإلاهلخت ( )والّهٟت ( )ألاَليت جىاٞغ في وجخمشل الّضٖىيل ى( )الّضٖىيل ٞع  اإلاّضة ،َو

لؤر ويجب ،( )اإلاٗيب ؤلاصاعرل ال٣غاع بةلٛاء الًُٗ زاللها يجب التي اإلادّضصة الؼمىيت
ً
 جخٗل٤ قغوٍ جىاٞغ يا

ل ي٩ىنل ؤن يصر ختى ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع
ً
ل ال٣غاع ي٩ىنل ؤن وهي للضٖىي، مدال

ً
 بصاعيت، ظهت مً ناصعا

، ال٣غاع َظا ي٩ىنل وؤن
ً
ل يدضر وؤن جهاثيا

ً
، ؤزغا

ً
ل وألاعصوي الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤياٝ و٢ض ٢اهىهيا

ً
ا  قَغ

ى آزغ  ؤعاء يىء في ؤلاطٖان مٟهىم ولبيان ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل ٦كٍغ رؤلاصاع لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم َو

 اإلابدض َظا ؾى٣ؿم ألاعصهيت، الٗليا الٗض٫ ومد٨مت الٟلؿُيييت، الٗليا الٗض٫ مد٨مت وؤخ٩ام ال٣ٟه،

: آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ ؤلاطٖان، قغوٍ الشاوي وفي ؤلاطٖان مٟهىم ألاو٫ل في هدىاو٫ل إلاُلبحن

 

ٌ  اإلاؿلب  ؤلاطعاو ممفهى: ألاو

 يّٗضل ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم ؤن باٖخباع ؤلاطٖان قٍغ حٗغي٠ اإلاُلب َظا في ؾيبحن

ل
ً
ا : آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ ؤهىاٖه، بيان زم ومً ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل قَغ

 

 

                                                           
رفعها من غًن ذي أىلية إد إذا كانت لو تعدّب األىلية شرط لصحة إجراءات اخلصومة وليست شرطاً لقبول دعوى االغاء، وبالتايل د جيوز ألحد اخلصوم أن يدفع بعدم قبول الدعوى ل (1)

. مصلحة يف الدفع
اء أو ادلمول أمامو للمرافعة، وتمبت لصاحب احلب أو ادلركز القانوين، أي أن  يكون رافع الدعوى اادارية ىو صاحب احلب ادلدعى بو، الصفة ىي القدرة على رفع الدعوى أمام القي (2)

داري زلل الطعن ديس حقاً أو مركزاً قانونياً لقرار ااوبالتايل جيب أن تتوافر الصفة باعتبارىا شرطاً لقبول دعوى االغاء أمام احملكمة العليا الفلسطينية بصفتها زلكمة عدل عليا، أي أن ا
. للطاعن، وبالتايل د تقبل دعوى االغاء من موظس ليس مقصوداً بذاتو هبذا القرار

، ادلصلحة ىي ادلنفعة أو الفائدة العملية اليت تعود على ادلدعي من احلكم بطلباتو، فهي الباعث على رفع الدعوى، والغاية ادلقصودة منها (3)
مصطفي عبد احلميد عياد، الوسيط يف شرح قانون أصول . ، د121م، ص 1990محد أبو الوفا، ادلرافعات ادلدنية والتجارية، منشأة ادلعارف بااسكندرية، الطبعة اخلامسة عشر، سنة أ. د

ىاين الدريري، ادلصلحة والصفة يف الدعوى الدستورية، رللة  . ، د402، ص م، غًن موثب دار النشر 2003احملاكمات ادلدنية والتجارية، الكتاب األول، الطبعة األوىل، فلسطٌن، سنة 
. 219م، ص 2008، العدد المامن، أبريل لسنة "مساواة " العدالة والقانون، ادلركز الفلسطيين دستقالل احملاماة والقضاء 

فإذا انقضى األجل احملدد ذلذا ااجراء، امتنع على ذوي الشأن إجراء ىذا العمل أو القيام هبذا ادليعاد ىو األجل الذي حيدده ادلشرع للقيام بعمل معٌن أو تصرف زلدد خاللو،  (4)
العدد  (15)زلكمة دورية، اجمللد يوسس شباط، موعد الطعن يف دعوى االغاء ودوره يف توطيد سيادة القانون، رللة جامعة دمشب للعلوم ادقتصادية والقانونية، رللة علمية . التصرف، د
. 188م، ص 1999األول، سنة 

اجمللد األول، العدد الماين، كانون  نعمان اخلطيب، اجتاىات زلكمة العدل العليا يف ميعاد الطعن باالغاء، مؤتة للبحوث والدراسات، رللة علمية زلكمة تصدر عن جامعة مؤتة،. د (5)
ء القرار ااداري يف النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستًن، جامعة نايس العربية للعلوم مشبب زلمد سعد البقمي، مواعيد دعوى إلغا. ، أ122م، ص 1986أول لسنة 

.  45م، ص 2011األمنية، السعودية، سنة 
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ٌ  الفغع ف: ألاو  ؤلاطعاو حعٍغ

 
ً
ف: أوال  ناخب مً وعيا مىا٣ٞت نضوعل باإلطٖان ي٣هض: ؤلاصاعي  لللغاع لإلطعاو الفله حعٍغ

 ٞةطا ،( )يمىيت ؤو نغيدت اإلاىا٣ٞت َظٍ ٧اهذ ؾىاء مهلخخه مـ الظر اإلاٗيب ؤلاصاعرل ال٣غاع ٖلى اإلاهلخت

٘ ؤلاصاعرل لل٣غاع ٢بىله ًٖ يغظ٘ ؤن اإلاهلخت ناخب ؤعاص ما  اإلاد٨مت ٞةن ال٣غاع لهظا بلٛاء صٖىيل ويٞغ

ٌ ٗذ لى ختى الضٖىيل ٢بى٫ل جٞغ ل الًُٗ مضة ؾغيان ءؤزىا الضٖىيل ٞع
ً
 .ال٣غاع َظا ٖلى وا٤ٞ ؤهه ٖلى جإؾيؿا

ل ظاهب ويٗٝغ  به٩اع ٖليه اإلاضعى يؿخُي٘ بم٣خًاَا ٢ًاثيت صٞإ وؾيلت:" بإهه ؤلاطٖان ال٣ٟه مً زانٍن

. ( )"الًُٗ مدل ؤلاصاعرل بال٣غاع ٢بىله لؿب٤ الّؿلُت اؾخٗما٫ بؾاءة صٖىيل اؾخٗما٫ في زهمه ؾلُت

ه ٞغ ت الكإن ناخب ٢يام:" ٌبإن زالض ظاهب ٖو اث ؤٞٗا٫ بمجمٖى  وعؤيه الخغة بعاصجه ًٖ حٗبر وجهٞغ

م ال٣اهىوي الًُٗ ميٗاص زال٫ ألخ٩امه وعيىزه ال٣غاع لهظا ب٣بىله الشابذ  وألايغاع حكىبه، التي الٗيىب ٚع

ل الًُٗ خ٤ ؾ٣ٍى ال٣بى٫ل َظا ٖلى يترجب بديض مهلخخه، جمـ التي وألاصبيت اإلااصيت
ً
 ٢ًاءان ٢بل جهاثيا

ل ٖىه الغظٕى له يد٤ وال ال٣اهىوي، ميٗاصٍ
ً
ل بَال٢ا

ً
. ( )"نضوعٍ جاعيش مً اٖخباعا

 
ً
ف: زانُا ذ: ؤلاصاعي  لللغاع لإلطعاو اللػاء حعٍغ  ؤلاطٖان الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٖٞغ

ه
ّ
خه ،( )"مهلخخه مـ بصاعرل ٢غاع ٖلى الًمىيت ؤو الهغيدت اإلاهلخت ناخب مىا٣ٞت:" بإه ٞغ  آزغ ٢غاع في ٖو

ه ٖلى للضاللت ٖليه اإلاضعى ظاهب مً مىٟغصة بعاصة ًٖ ناصع ٖمل:" بإهه  .( )"لل٣غاع زًٖى

ال١ مً هٕى ٞهى ؤلاطٖان، مٟهىم ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت بييذ و٢ض  في الًُٗ لباب الخ٨مي ؤلٚا

اث مً جبحن ما ٞةطا الًُٗ، ميٗاص اه٣ًاء ٢بل ؤلاصاعرل ال٣غاع  ال٣غاع مهضع اججاٍ الكإن ناخب جهٞغ

 في خ٣ه ٞةّنل ٖىه، وعياٍ ٞيه اإلاُٗىنل بال٣غاع ٢بىله ٖلى ٢اَٗت وبهىعة يض٫ ما بمهلخخه اإلااؽ اإلاٗيب

٘ .  ( )يؿ٣ِ بلٛاثه بُلب الضٖىيل ٞع

                                                           
بيب، دار المقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة فهد عبد الكرًن أبو العمم، القضاء ااداري بٌن النظرية والتط. ، أ231عمر زلمد الشوبكي، القضاء ااداري، مرجع سابب، ص . د (1)

. 297م، ص 2005
م، 1989العدد األول، حزيران علي حسٌن خطار، ااذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، رللة مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة، األردن، اجمللد الرابع، . د (2)

. 298اداري، اجلزء األول، مرجع سابب، ص علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ا.، د38ص 
. 153، ص م1985زلمد اآلمٌن البيانوين، ميعاد الطعن القانوين يف مشروعية القرارات اادارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستًن، اجلامعة األردنية، سنة . أ (3)
. م، غًن منشور25/7/1997سة م، جل1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (4)
. غًن منشورم، 20/5/2009م، جلسة 2008لسنة  (95)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (5)
. 808م، ص 1/1/1991م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة بتاريخ 17/12/1989م، جلسة 1988لسنة  (186)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (6)
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 ؤو الكإن، ناخب ٢بى٫ل َى ؤلالٛاء صٖىيل عص ٖليه ويترجب به يٗخض الظر ؤلاطٖان ؤّنل ؾب٤ مما ويخطر

ل ال٣بى٫ل َظا ٧ان ؾىاء ٞيه، إلاُٗىنلا بال٣غاع اإلاهلخت طورل
ً
ل ٢بىال

ً
ل ؤو بال٣غاع، نغيدا

ً
ل ٢بىال

ً
 به ظاء بما يمىيا

. ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع

ظا  ٖلى خ٨مها خيصياث في ٢غعث خيض ألاعصهيت، الٗليا الٗض٫ مد٨مت اظتهاص وؤ٦ضٍ ٖليه اؾخ٣غ ما َو

 ال٣بى٫ل ٧ان ؾىاء ؤلالٛاء صٖىيل ٞ٘ع في خ٣ه يؿ٣ِ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع اإلاهلخت طر ٢بى٫ل:" ؤّنل

ل
ً
ل ؤو نغيدا

ً
 ٢بى٫ل ٖليه يترجب والظر ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ؤّنل آزغ ٢غاع في و٢ًذ ،( )"يمىيا

ل ال٣بى٫ل َظا ٧ان ؾىاء ال٣غاع َظا ٢بى٫ل َى باإللٛاء ٞيه الًُٗ في الخ٤ ال٣غاع،وبؾ٣اٍ َظا
ً
 ؤو نغيدا

ل
ً
. ( )يمىيا

 جخىاٞغ باإللٛاء،ؤن بالًُٗ الخ٤ ؾ٣ٍى ٖليه يترجب الظر الهغيذ ال٣بى٫ل في عرلؤلاصا ال٣ًاء ويكتٍر

ما٫ لؿالمت الالػمت الكغوٍ ٞيه ل له يكتٍر الصخيذ،وال الغيا وؾالمت ال٣اهىهيت، ألٖا
ً
ل ق٨ال

ً
. مٗيىا

 لل٣غاع ٢بىله ٖلى وجضلل جا٦ض الكإن ناخب ًٖ ؤٖما٫ نضوعل في ٞيخمشل الًمجي ال٣بى٫ل ؤما

ظا ،( )ؤلاصاعرل ا وا٢ٗيت مؿإلت يّٗضل ألامغ َو  في جخمشل الٛالبت والهىعة خضة، ٖلى خالت ٧ل في اإلاد٨مت ج٣ضَع

ل اإلاٗيب لل٣غاع اإلاهلخت طر جىٟيظ خالت
ً
ل جىٟيظا

ً
 مً ويؿدشجى ٢يىص، ؤر الخىٟيظ َظا جهاخب ؤن صونل عياثيا

. ( )ال٣ٗىبت جىقي ب٣هض الخىٟيظ خالت طل٪

ل
ً
ل ؤلاطٖان َظا ي٩ىنل ؤن يجب:" ؤهه الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ ألامغ لهظا وجإ٦يضا

ً
 ناصعا

 جىٟيظ بلى ؤطًٖ اإلاؿخضعي:" ؤّنل آزغ ٢غاع في و٢ًذ ،( )"بكٍغ م٣ترنل ؤو بة٦غاٍ مكىب ٚحر خغة بةعاصة ٖىه

ل ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع
ً
ا ل َٖى

ً
.   ( )"نضوعٍ مً الشاوي اليىم مً وازخياعا

 طر ٢بى٫ل َى ؤلالٛاء، صٖىيل ٢بى٫ل لٗضم به يٗخض الظر ؤلاطٖان ؤّنل ألاعصوي ؤلاصاعرل ال٣ًاء بحن و٢ض

ل بد٣ه الهاصع بال٣غاع اإلاهلخت
ً
 في ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت بييذ خيض ال٣غاع، لهظا نغيدا ٢بىال

                                                           
م، رللة نقابة احملامٌن 1984لسنة  (97)، وقرارىا رقم 1231م، ص 1/1/1987م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة بتاريخ 1986لسنة  (20)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (1)

. 21م، ص 1/1/1985الصادرة بتاريخ 
. م،منشورات مركز عدالة15/5/2002م، جلسة 2001لسنة  (442)م، وقرارىا  رقم 30/5/2002م، جلسة 2002لسنة  (141)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
. 144، 143نعمان اخلطيب، اجتاىات زلكمة العدل العليا يف ميعاد الطعن، مرجع سابب، ص . د (3)
. 595، 594سليمان الطماوي، القضاء ااداري، قضاء االغاء، مرجع سابب، ص . د (4)
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم قرار زلكمة  (5)
. م، غًن منشور16/3/2009م، جلسة 2008لسنة  (127)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (6)
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ل اإلاٗخبر ؤلاطٖان:" ؤّنل خ٨مها خيصياث
ً
 اإلاُٗىنل بال٣غاع الُاًٖ ي٣بل ؤن َى الضٖىي، عص يىظب والظر ٢اهىها

ل ٞيه
ً
ل ٢بىال

ً
ل ال نغيدا

ً
. ( )"بٞتراييا

 بك٩ل مجها يؿخض٫ بإٞٗا٫ يهضع ؤن ٞيجب ٞيه، اإلاُٗىنل لل٣غاع الًمجي بال٣بى٫ل يخٗل٤ ٞيما ؤما

 يباصع ؤن َى ؤلاطٖان:" ؤّنل ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت بييذ خيض لل٣غاع، ٢بىله ٖلى ونغيذ واضر

ه ٖلى ونغيذ ضروا بك٩ل مجها يؿخض٫ بإٞٗا٫ ال٣يام بلى اإلاؿخضعي
ّ
ل وهٟظَما بهما عضخي ؤه

ً
ا ل َٖى

ً
 ،( )"وازخياعا

 ؤلاصاعيت ال٣غاعاث ؤلاصاعر، لل٣غاع ؤلاطٖان لكٍغ الخًٕى مً الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء اؾدشجى و٢ض

ل جغجب ال ؤجها باٖخباع اإلاىٗضمت
ً
 ؤنبدذ ؤجها بها و٢بىلها الُاًٖ مىا٣ٞت يّٗضل وال ؤلاظاػة، جلخ٣ها وال خ٣ا

 ال٣غاعاث ؤّنل ٖلى اؾخ٣غا ٢ض وال٣ًاء ال٣ٟه:" ؤّنل الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ خيض صخيدت،

ل يٛضو الضٞ٘ ٞةّنل ؤلاطٖان، يلخ٣ها وال بميٗاص، ٞحها الًُٗ يخ٣يض ال اإلاىٗضمت ؤلاصاعيت
ً
 والًُٗ الغّص، مؿخىظبا

، م٣بى٫ل
ً
ل ظؿيمت مسالٟت ال٣اهىنل إلاسالٟت الًُٗ ؾبب وي٩ىنل ق٨ال

ً
.  ( )"ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع ٖلى واعصا

 ؤلاطعاو أنىاع: الثاني الفغع

حن، بلى ؤلاطٖان يى٣ؿم  ؤوبطٖاًهايمىّيا، نغيًدا بطٖاًها ٞي٩ىنل ٖىه، الخٗبحر َغي٣ت خؿب ألاو٫ل هٖى

.   ( )ظؼثّيا بطٖاًها ؤو ٦لي بطٖاًها ٞي٩ىنل مضاٍ، خؿب والشاوي

 
ً
ذ ؤلاطعاو: أوال  لل٣غاع ؤلاطٖان ؤّنل ٖلى ألاعصوي ؤلاصاعرل ٢ًاءا٫ اؾخ٣غ: الػمني وؤلاطعاو الطٍغ

ل ي٩ىنل ٢ض ؤلاصاعرل
ً
، ي٩ىنل و٢ض نغيدا

ً
:" ؤّنل خ٨مها خيصياث في الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ خيض يمىيا

ل ال٣بى٫ل َظا ٧ان ؾىاء ٞيه الًُٗ في الخ٤ّل وبؾ٣اٍ به ال٣بى٫ل يٗجي ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان
ً
 ؤو نغيدا

ل
ً
٘ في خ٣ه يؿ٣ِ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع اإلاهلخت طورل ٢بى٫ل:" ؤّنل آزغ ٢غاع في و٢ًذ ،( )"يمىيا  ٞع

ل ال٣بى٫ل ٧ان ؾىاء ؤلالٛاء صٖىيل
ً
ل ؤو نغيدا

ً
 .( )"يمىيا

                                                           
م، جلسة 2000لسنة  (30)ركز عدالة، قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم م، منشورات م23/1/2006م، جلسة 2005لسنة  (483)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (1)

.    372م، اجمللة القضائية، العدد السابع، ص 19/7/2000
 .م، منشورات مركز عدالة2/2/2006م، جلسة 2005لسنة  (514)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
لسنة  (14)م، وقرارىا رقم 7/6/2010م، جلسة 2010لسنة  (321)م، وقرارىا رقم 14/7/2010م، جلسة 2010لسنة  (453)برام اهلل رقم  قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية (3)

 (85)م م، وقرارىا رق15/3/2008م، جلسة 2008لسنة  (114)م، وبذات ادلعىن قرارىا رقم 31/3/2010م، جلسة 2010لسنة  (68)م، وقرارىا رقم 7/4/2010م، جلسة 2010
. م، ومجيعها غًن منشورة21/1/2008م، جلسة 2007لسنة  (116)م، وقرارىا رقم 3/9/2008م، جلسة 2008لسنة  (81)م، وقرارىا رقم 17/9/2008م، جلسة 2008لسنة 

. 56علي حسٌن خطار، ااذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابب، ص . د (4)
م، اجمللة القضائية، ادلعهد القضائي 14/10/1998م، جلسة 1998لسنة  (313)م، مشار إليو سابقاً، وقرارىا رقم 2001لسنة  (442)لعدل العليا األردنية رقم قرار زلكمة ا (5)

. م، منشورات مركز عدالة20/6/1998م، جلسة 1998لسنة  (558)، وقرارىا رقم 899األردين، العدد العاشر، ص 
. م، مشار إليهما سابقاً 1984لسنة  (97)م، وقرارىا رقم 1986لسنة  (20)دل العليا األردنية رقم قرار زلكمة الع (6)
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 طورل ٢بى٫ل يٟيض ما ٦خابت يهضع قٟاَت،٦إن ال٨الم ؤو بال٨خابت ي٩ىنل ؤلاعاصة ًٖ الهغيذ والخٗبحر

 الظر ٞهى الًمجي الخٗبحر ؤما قٟىيت، وبهىعة عاختم ال٣بى٫ل مىه يهضع ؤو ٞيه، اإلاُٗىنل بال٣غاع اإلاهلخت

ل بظاجه يّٗضل ال
ً
 ًٖ حٗبحر ؤجها ٖلى جىحي ؤو جٟؿغ ؤن قإجها مً به ؤخاَذ التي الٓغوٝ ؤن بال ؤلاعاصة، ًٖ حٗبحرا

. ( )ؤلاعاصة

ل
ً
ه الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ لظل٪ وجإ٦يضا

ّ
خباع ي٨ٟي:" ؤه ل الُاًٖ اٖل

ً
 لل٣غاع مظٖىا

 ًٖ الّىٓغ بٌٛ به اإلاُٗىنل بال٣غاع ٢بىله ٖلى صاللخه في ي٣ُ٘ ٞٗل ؤو ٢ى٫ل ٖىه نضع ٢ض ي٩ىنل ؤن صاعرلؤلا

.  ( )"ؤؾبابه

ل حك٩ل التي الهىعل بٌٗ الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء بحن و٢ض
ً
 عّضث خيض ؤلاصاعر، لل٣غاع بطٖاها

 لهم زههتها التي الخ٣اٖضيت لغواجبهم اإلاؿخضٖيحن واؾخالم ٢بٌ ؤن الفلؿؿُنُت العلُا العضٌ مدىمت

ل وؤؾبابها مًمىجها ٖلى واَلٗىا ال٣غاعاث بهظٍ بلٛىا ؤن بٗض اإلاضوي الخ٣اٖض لجىت
ً
 ؤلاصاعرل بال٣غاع بطٖاها

ل ٞيه، اإلاُٗىنل
ً
 الخا٦ؿياث م٩اجب م٘ اجٟا١ ٖلى اإلاؿخضٖيت جى٢ي٘ واٖخبرث ،( )بالًُٗ لخ٣هم ومؿ٣ُا

ل هللا عام بلضيت لضي وحسجيله
ً
ل ٞيه، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل اعلل٣غ ٢بىال

ً
. ( )له وبطٖاها

ل وبييذ
ً
ل ٞحها ال٣غاع جىٟيظ يّٗضل ال خاالث ؤيًا

ً
 ال٣غاع مً اإلاخًغعل ٢يام خالت ال٣غاع،مشل بهظا بطٖاها

 ٧ان ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع الخىٟيظ َظا ألّنل الًُٗ؛ في بد٣ه اخخٟاْه م٘ ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع بدىٟيظ ؤلاصاعرل

يٟتها ان٣ٞض مً الكإن طويل زٝى ّضث ،( )ْو  الىػيغ مً اإلاؿخضعي َلب:" ؤّنل ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٖو

ل يك٩ل ال اإلاغيٌ ابىه لؼياعة زغوظه ٖلى اإلاىا٣ٞت الىػيغ
ً
 خالت في الضٖىيل ج٣بل ال الظر ؤلاصاعرل لل٣غاع بطٖاها

. ( )"الٗؼ٫ل ب٣غاع ٢بىله ٖلى يض٫ اإلاؿخضعي مً ٞٗل ؤو ٢ى٫ل نضوعل َى جد٣٣ه،

يٗه، ؤظل مً الىػعاء عثيـ بلى اإلاؿخضعي مً اإلا٣ضم الاؾترخام ؤّنل ؤزغيل ثخاال في وبييذ  بخالخه زم جٞغ

ل يك٩ل ال لالؾديضإ
ً
ل وال بال٣غاعاث ٢بىال

ً
يٟخه مً اإلاؿخضعي اؾخ٣الت وؤّنل ،( )إلاًىجها بطٖاها  الٗض٫ وػاعة في ْو

                                                           
. 57علي حسٌن خطار، ااذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابب، ص . د (1)
. م، غًن منشور16/11/2005م، جلسة 2005لسنة  (28)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (2)
. م، مشار إليو سابقاً 2005لسنة  (28)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (3)
. م، غًن منشور25/1/2010م، جلسة 2008لسنة  (279)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (4)
. م، غًن منشور6/6/1999م، جلسة 1998لسنة  (72)هلل رقم قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام ا (5)
م، رللة نقابة احملامٌن 1966لسنة  (121)، بذات ادلعىن قرارىا رقم 1548م، ص 1982م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1981لسنة  (4)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (6)

. 269م، ص 1967الصادرة سنة 
. م، مشار إليو سابقاً 2005لسنة  (514)ة العدل العليا األردنية رقم قرار زلكم (7)
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ل حّٗضل ال
ً
ل ج٩ىنل ؤن ججهٌ ال ج٣التالاؽ ألن ال٣ًاجي؛ اإلاٗهض مً بٟهله ال٣اضخي لل٣غاع مىه بطٖاها

ً
 ٖلى صليال

اصجه البلضيت لغثيـ ؤلايٗاػ اإلاداٞٔ مً اإلاؿخضعي َلب ؤن واٖخبرث ،( )ال٣غاع لهظا بطٖاهه  مً ٖمله بلى إٖل

ل يّٗضل ال ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع مً الخٓلم ٢بيل
ً
. ( )ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع بطٖاها

 وؤزظ الُب مهىت إلاؼاولت زانت ٖياصة بٟخذ ج٣اٖضا٫ ٖلى بخالخه بٗض اإلاؿخضعي ٢يام ّٖضث بيىما

 بضاثغجه ٖال٢خه ٢ُ٘ ٢ض ي٩ىنل ٞةهه ٖياصجه، م٩ان بلى حكحر ؤما٦ً ٖضة في آعماث ٖضة ووي٘ مغياٍ يؿخ٣بل

ل و٢بل
ً
ل ٢بىال

ً
ل طل٪ ويّٗضل الخ٣اٖض ٖلى بخالخه ب٣غاع يمىيا

ً
ّضث ،( )ٞيه اإلاُٗىنل بال٣غاع مىه بطٖاها  ٢بٌ ٖو

يٟت بجهاء ويًاثلخ٘ اإلاهلخت ناخب ل يك٩ل الْى
ً
 اإلاؿخضعي واؾخالم ،( )ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل لل٣غاع بطٖاها

ضم م1979 ؾىت في ٖليه خهل ما٢ذ ؾٟغ ظىاػ ؤو٫ل مً ابخضاءًل اإلاا٢خت الؿٟغ لجىاػاث  ب٣غاعاث الًُٗ ٖو

ل الجىاػ َظا مىده
ً
. ( )ال٣غاعاث لهظٍ مىه بطٖاها

 
ً
 الجؼةي وؤلاطعاو الىلي ؤلاطعاو: زانُا

ل ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع ؤلاطٖان ي٩ىنل ٢ض
ً
ل وليـ ظىاهبه، ظمي٘ يكمل ٧ليا

ً
 ٢ًذ خيض مىه، لجؼء بطٖاها

ه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت
ّ
 ًٖ الٗؿ٨غيت الخ٣اٖض لجىت ٢غعتها التي للم٩اٞإة اإلاؿخضعي ٢بٌ يّٗضل:" ؤه

ل بنابخه مىيٕى وبدثها الخ٣اٖضيت خ٣ى٢ه
ً
 عاجب بخسهيو اإلاُالبت مىه ي٣بل وال اللجىت، ل٣غاع مىه بطٖاها

ل ٖكغ زمؿت مً ؤ٦ثر مغوع بٗض ؤلانابت جل٪ ًٖ له اٖخال٫
ً
. ( )"اإلاظ٧ىعل ال٣غاع مً ٖاما

خال٫ عاجب:" ؤّنل آزغ ٢غاع في و٢ًذ بها التي الخ٣اٖضيت الخ٣ى١ل مً الٖا
ّ
 ع٢م الٗؿ٨غرل الخ٣اٖض ٢اهىنل عج

ليه م،1959 لؿىت (33)  يك٩ل للمؿخضعي زهو ما بإن ٞيه ط٦غ الظر عيتالٗؿ٪ الخ٣اٖض لجىت ٢غاع ٞةّنل ٖو

ل ٞيهبذ ٞيه يًُٗ ولم ال٣غاع َظا جبلٜ و٢ض الخ٣اٖضيت، خ٣ى٢ه ٧اٞت
ً
ل بطٖاها

ً
 وال ال٣ُٗيت الضعظت م٨دؿبا

م اٖخال٫ بغاجب اإلاُالبت طل٪ بٗض له يد٤ّل  عاجب له زهو ٢ض الٗؿ٨غيت الخ٣اٖض لجىت ٢غاع ؤّنل مً بالٚغ

خال٫ لغاجب يخُغ١ل ولم للخ٣اٖض بىلتاإلا٤ زضماجه مضة ًٖ ج٣اٖض .   ( )"الٖا

                                                           
. 64م، ص 1994م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 16/10/1993م، جلسة 1993لسنة  (215)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (1)
م، منشورات مركز عدالة 4/2/1995م، جلسة 1994لسنة  (305)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
. م، منشورات مركز عدالة8/3/2000م، جلسة 1999لسنة  (388)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (3)
. 1511م، ص 1987م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 10/11/1987م، جلسة 1987لسنة  (112)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (4)
م، منشورات مركز عدالة 21/4/2003م، جلسة 2003لسنة  (107)ة العدل العليا األردنية رقم قرار زلكم (5)
. 1819م، ص 1993م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 25/11/1992م، جلسة 1992لسنة  (180)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (6)
. 844م، ص 1987م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 20/11/1986م، جلسة 1986ة لسن (118)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (7)
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ل ؤلاطٖان ي٩ىنل و٢ض
ً
 ظىاهبه، ظمي٘ ٖلى وليـ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع مً ظؼء ٖلى يىهب ظؼثيا

ل ؤلاصاعرل ال٣غاع ي٩ىنل ؤن ؤلاطٖان مً الىٕى َظا لخىاٞغ ويكتٍر
ً
. ( )للخجؼثت ٢ابال

 ؤلاطعاو شغوؽ: الثاني اإلاؿلب

ل واٖخباٍع نؤلاطٖا لصخت يكتٍر
ً
ا : يلي ٞيما جخمشل قغوٍ ٖضة جىاٞغ ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل لٗضم قَغ

 
ً
 مً ؤو الكإن، ناخب ًٖ نضوعٍ ؤلاطٖان لصخت يكتٍر: الشأو ضاخب من ؤلاطعاو ضضوع : أوال

 الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢غعث الكإن َظا وفي ،( )ٚحٍر ًٖ ناصع ٢بى٫ل بإر يٗخض ٞال ٞيه، اإلاُٗىنل ال٣غاع مؿه

 مـ بصاعرل ٢غاع ٖلى الًمىيت ؤو الهغيدت اإلاهلخت ناخب مىا٣ٞت َى ؤلاطٖان:" ؤن هيتالٟلؿُي

ل و٢غعث ،( )"مهلخخه
ً
 ٢بى٫ل قغوٍ مً قٍغ يضٍ الهاصع بال٣غاع الكإن ناخب ٢بى٫ل ٖضم:" ؤّنل ؤيًا

 .( )"ؤلالٛاء صٖىيل

 َى ؤلالٛاء صٖىيل مٗه ج٣بل ال الظر ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان:" ؤّنل ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًذ

. ( )"مىا٣ٞخه ٖلى جض٫ ال٣غاع مهضعة الؿلُت ججاٍ ؤٞٗا٫ مً اللغاع مؿه عمن يهضع ما ٧ل

 
ً
ٌ  ضضوع : زانُا ل ؤلاصاعرل ال٣غاع و٢بى٫ل ؤلاطٖان ي٩ىنل ؤن يجب: خغة إعاصة عن اللبى

ً
 بعاصة ًٖ ناصعا

حر بة٦غاٍ، مكىبت ٚحر خغة ل ،( )قٍغ بإر م٣ترنل ٚو
ً
 الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ خ٨متم ٢ًذ لظل٪ وجُبي٣ا

 ي٩ىنل وؤن مهلخخه، مـ بصاعرل ٢غاع ٖلى الًمىيت ؤو الهغيدت اإلاهلخت ناخب مىا٣ٞت َى ؤلاطٖان:" ؤّنل

ل ؤلاطٖان َظا
ً
. ( )"بكٍغ م٣ترنل ؤو بة٦غاٍ مكىب ٚحر خغة بةعاصة ٖىه ناصعا

ل ال٣غاع جىٟيظ اٖخباع ٖضم و٢غعث
ً
ا يٟت ٣ٞضان مً زٞى ل الْى

ً
 َظٍ في ؤلاعاصة ألّنل ؤلاصاعر؛ لل٣غاع بطٖاها

يٟت َظٍ ٣ٞضان بة٦غاٍ مكىبه ج٩ىنل الخالت ٌ خا٫ في الْى  يخٗل٤ ٞيما:" ؤهه ٢ًذ خيض ال٣غاع، جىٟيظ ٞع

                                                           
 .280علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ااداري، اجلزء األول، مرجع سابب، ص . د (1)
عاد دعوى االغاء يف قضاء زلكمة العدل العليا، رللة أُناث كرًن كشاكش، مي. ، د299فهد عبد الكرًن أبو العمم، القضاء ااداري بٌن النظرية والتطبيب، مرجع سابب، ص . أ (2)

 . 670م، ص 2006، أيلول سنة (3)، العدد (22)الًنموك، جامعة الًنموك، اجمللد 
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (3)
. م، غًن منشور22/10/2010م، جلسة 2009لسنة  (12)رام اهلل رقم قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية ب (4)
م، جلسة 2004لسنة  (12)، وبذات ادلعين قرارىا رقم 408م، ص 1977م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1976لسنة  (82)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (5)

. م، منشورات مركز عدالة26/2/2004
كرًن كشاكش، ميعاد دعوى االغاء يف قضاء زلكمة العدل العليا، مرجع سابب، ص . ،د314شطناوي، موسوعة القضاء ااداري، اجلزء األول، مرجع سابب، ص علي خطار .د (6)

671 . 
. م، غًن منشور27/4/2011م، جلسة 2008لسنة  (347) رقمم، مشار إليو سابقاً، وبذات ادلعىن قرارىا برام اهلل1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (7)
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 هٟظث ٖىضما به اإلاُٗىنل لل٣غاع ؤطٖىذ ٢ض اإلاؿخضٖيت ؤّنل مً الٗام الىاثب مؿاٖض ٢بل مً اإلاشاع بالضٞ٘

ل هجض ٞةهىا ال٣غاع،
ً
 بد٣ى٢ها مدخٟٓت ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع هٟظث ٢ض...  ٦خابها وظبوبم ؤجها لظل٪ زالٞا

يٟتها ٞا٢ضة حّٗضل ال ختى ال٣غاع هٟظث وؤّجها بال٣غاع، للًُٗ ل الخىٟيظ َظا ّٖضل ٖضم ٖليه ييبجي مما لْى
ً
 بطٖاها

. ( )"لل٣غاع

ه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ الكإن وبهظا
ّ
 ال لى٥الـ خؿً ل٨ٟالت اإلاؿخضعي ج٣ضيم ؤن:" ؤه

ل يّٗضل
ً
ل جم ٢ض طل٪ ؤّنل صام ما بخ٣ضيمه لل٣غاع بطٖاها

ً
 مً اإلاؿخضعي ؾبيل بَال١ ل٣اء آلامغة الؿلُت ل٣غاع جىٟيظا

ل الخ٣ضيم َظا ي٨ً ولم الخٟٔ،
ً
ل يّٗضل ختى وعيا خغة بعاصة ًٖ ناصعا

ً
. ( )"الًُٗ مً بطٖاها

ل و٢ًذ 
ً
 باإلاؿمى والخ٣ييض مىه اإلاك٩ى اعال٣غ ل٣بى٫ل الخغة اإلاؿخضعي بعاصة جخجه لم بطا:" ؤهه ؤيًا

يٟت الجضيض  عثيـ ب٨خاب والىاعص اإلاسال٠، بد٤ ال٣اهىهيت ؤلاظغاءاث باجساط التهضيض جدذ بلحها ه٣ل التي للْى

ل يك٩ل ال ٞةهه البلضيت،
ً
.  ( )"الى٣ل ل٣غاع بطٖاها

 
ً
  ؤلاطعاو ًىىو  أو: زالثا

ً
دا   أو ضٍغ

ً
  ال غمنُا

ً
ذ: افتراغُا  ألاعصهيت ٖلياا٫ الٗض٫ مد٨مت اقتَر

ل ي٩ىنل ؤن ؤلاصاعرل بال٣غاع ؤلاطٖان ل٣بى٫ل والٟلؿُيييت
ً
ل ؤو نغيدا

ً
، ال يمىيا

ً
 مد٨مت ٢الذ خيض اٞتراييا

 ؤو الهغيدت اإلاهلخت ناخب مىا٣ٞت َى ؤلاطٖان:" ؤن خ٨مها خيصياث في الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫

 اإلاؿخضعي ؤن للمد٨مت جبحن ج٣ضم مما :"ؤهه آزغ خ٨م في وبييذ ،( )مهلخخه مـ بصاعرل ٢غاع ٖلى الًمىيت

ل ٖلم ٢ض
ً
ل وجبلٜ ي٣يىا

ً
ظا...  طل٪، ٖلى ووا٤ٞ ٢اهىوي باخض بخٗيىه زُيا  اإلا٣ضمه اإلاؿدىضاث في وزابذ واضر َو

يٟت بالٗمل اإلاؿخضعي مً بطٖان َىا٥ ؤن هجض بهىا و٦ما ،1/ؽ اإلاؿخضعي بيىت في  ومى٢٘ ٢اهىوي باخض بْى

. ( )"بظل٪ ب٢غاع مىه

 يًُٗ لم اإلاؿخضعي بإن الىيابت اصٖاء:" ؤن خ٨مها خيصياث في ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢غعث

ل يك٩ل يضٍ اإلاؿخضعى ٢بل مً ػوظخه جى٢ي٠ ب٣غاع
ً
 الظر ؤلاطٖان ألن ؾليم ؤؾاؽ بلى يؿدىض ال بطٖاها

                                                           
. م، غًن منشور6/6/1999م، جلسة 1998لسنة  (72)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)
. 425م، ص 1981م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 3/11/1980م، جلسة 1980لسنة  (95)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
. م، منشورات مركز عدالة31/5/2005م، جلسة 2004لسنة  (479)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (3)
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (4)
. مشار إليو سابقاً م، 2009سنة ل (12)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (5)
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ل اإلاُٗىنل بال٣غاع الُاًٖ ي٣بل ؤن َى الضٖىيل عص يىظب
ً
ل ٢بىال

ً
، ال نغيدا

ً
 اإلاؿخضعي جسل٠ ٞةّنل ولظا اٞتراييا

. ( )"ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع ؤلاطٖان يٟيض ال الخى٢ي٠ ب٣غاع الًُٗ ًٖ

ه الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ الًمجي ؤلاطٖان وبهضص
ّ
 ٢بٌ ٞةن ج٣ضم إلاا باالؾدىاص:" بإه

 واَلٗىا ال٣غاعاث َظٍ جبلٛىا ؤن بٗض اإلاضوي الخ٣اٖض لجىت لهم زههتها الظر الخ٣اٖضيت لغواجبهم اإلاؿخضٖحن

ل يٗض وؤؾبابها مًمىجها ٖلى
ً
ل ال٣غاعاث لهظٍ مجهم بطٖاها

ً
 َظا بٗض مجهم ي٣بل وال بالًُٗ، لخ٣هم ومؿ٣ُا

ل يّٗضل الظر ؤلاطٖان
ً
 ي٨ٟي وال الٗليا، الٗض٫ مد٨مت ؤمام ال٣غاعاث َظٍ في يُٗىىا ؤن خ٣ى٢هم ًٖ مجهم جىاػال

خباع ل الُاًٖ اٖل
ً
 بال٣غاع ٢بىله ٖلى صاللخه في ي٣ُ٘ ٞٗل ؤو ٢ى٫ل ٖىه نضع ٢ض ونلي٪ ؤن ؤلاصاعرل لل٣غاع مظٖىا

 وؤؾباحها مًمىجها ٖلى واَالٖهم ال٣غاعاث جبلٛىا ؤن بٗض الغواجب لهظٍ و٢بًهم ؤؾبابه، ًٖ الىٓغ بٌٛ

. ( )"ال٣غاعاث بهظٍ ٢بىلهم ٖلى بضاللخه ي٣ُ٘ ٞٗل َى

ه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًذ
ّ
 الخ٣اٖض ٖلى بخالخه بٗض ٢ام اإلاؿخضعي ؤن الشابذ ؤن بما:" ؤه

 م٩ان بلى حكحر ؤما٦ً ٖضة في آعماث ٖضة ووي٘ مغياٍ يؿخ٣بل وؤزظ الُب مهىت إلاؼاولت زانت ٖياصة بٟخذ

ه ٖياصجه،
ّ
ل و٢بل بضاثغجه ٖال٢خه ٢ُ٘ ٢ض ي٩ىنل ٞةه

ً
ل ٢بىال

ً
ل طل٪ ويّٗضل الخ٣اٖض ٖلى بخالخه ب٣غاع يمىيا

ً
 بطٖاها

.  ( )ٞيه اإلاُٗىنل بال٣غاع مىه

 
ً
 الكإن ناخب يٗلم ؤن يجب: وأؾبابه اللغاع مػمىو  على اؾلع كض اإلاؿخضعي ًىىو  أو: عابعا

 ،( )بد٣ه الهاصع ؤلاصاعرل ال٣غاع مً ال٣اهىوي مغ٦ٍؼ جدضيض يؿخُي٘ بديض وؤؾبابه ومًمىهه ال٣غاع بٗىانغ

. ال٣بى٫ل بهظا يٗخض ٞال وؤؾبابه، ومًمىهه ال٣غاع بٗىانغ الكإن ناخب يٗلم لم ٞةطا

 ؤن بٗض الغواجب لهظٍ اإلاؿخضٖحن ٢بٌ:" ؤّنل الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ الكإن وبهظا

. ( )"ال٣غاعاث بهظٍ ٢بىلهم ٖلى صاللخه في ي٣ُ٘ ٞٗل َى وؤؾبابها مًمىجها ٖلى واَالٖهم ال٣غاعاث جبلٛىا

ه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًذ
ّ
 ؤطًٖ ٢ض اإلاؿخضعي ؤّنل يشبذ لم بطا باإلطٖان الضٞ٘ ي٣بل ال:" ؤه

لخه ال٣غاع ؤؾباب ٖلى اَل٘ بإن ال٣اهىوي باإلاٗجى ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع .  ( )"ٖو
                                                           

. 21م، ص 1985م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 3/10/1984م، جلسة 1984لسنة  (97)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (1)
. مشار إليو سابقاً م، 2005لسنة  (28)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (2)
. م، منشورات مركز عدالة8/3/2000م، جلسة 1999لسنة  (388)ل العليا األردنية رقم قرار زلكمة العد (3)
كرًن كشاكش، ميعاد دعوى االغاء يف قضاء زلكمة العدل العليا، مرجع سابب، ص . ، د315علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ااداري، اجلزء األول، مرجع سابب، ص .د (4)

672 . 
 
. م، مشارإليو سابقاً 2005لسنة  (28)العليا الفلسطينية برام اهلل رقم قرار زلكمة العدل  (5)
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 يٗلم لم به اإلاُٗىنل الخ٣اٖض لجىت ٢غاع جبلٜ خيىما اإلاؿخضعي ؤّنل زبذ بطا:" ؤهه آزغ ٢غاع في و٢ًذ

ه ي٣غعل طرا٫ الٗليا الٗؿ٨غيت الُبيت اللجىت ًٖ الهاصع الخ٣غيغ بمًمىنل
ّ
 ظغاء مً صاثمت بٗلت ؤنيب ٢ض ؤه

يٟت، ًٖ الىاظمت بنابخه  في خ٣ه في يازغ ال ٖليه له اٖتراى ال ؤهه مً الخبليٜ ن٪ ٖلى ط٦ٍغ ما ٞةّنل الْى

ما ؤلاطٖان َظا مشل اٖخال٫؛ألّنل بغاجب اإلاُالبت
ّ
خال٫، لغاجب وليـ ٣ِٞ الخ٣اٖض لغاجب يىهٝغ به ه الٖا

ّ
 لم أله

. ( )مىه ؤلاطٖان نضوعل خحن بالٗلت يٗلم ي٨ً

 
ً
  ؤلاطعاو ًىىو  أال: زامؿا

ً
ل ؤلاطٖان ي٩ىنل ؤال يجب: شغؽ على معللا

ً
، ٖلى مٗل٣ا  ٧ان ٞةطا قٍغ

ل ال٣بى٫ل
ً
، بهظا يٗخض ٞال الكٍغ َظا يخد٤٣ ولم مكغوَا  ال٣غاع في يًُٗ ؤن الكإن لهاخب ويجىػل الكٍغ

ل ،( )بد٣ه الهاصع ؤلاصاعرل
ً
 ؤلاطٖان َظا ي٩ىنل:" ؤْنل الٟلؿُيييت الٗليا ص٫ال٘ مد٨مت ٢ًذ لظل٪ وجُبي٣ا

ل
ً
. ( )"بشغؽ ملترو  أو بة٦غاٍ مكىب ٚحر خغة بةعاصة ٖىه ناصعا

ل به اإلاُٗىنل ال٣غاع ٢بى٫ل ؤن:" ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًذ
ً
ل ٢بىال

ً
ل يّٗضل ال مكغوَا

ً
 لهظا بطٖاها

ما٫ لؿالمت الالػمت الكغوٍ ٞيه ٞغجخىا ؤن ال٣بى٫ل لصخت يكتٍر ألهه به، الًُٗ خ٤ مً يمى٘ ال٣غاع  ألٖا

ض عضخى ًٖ جمامه خيض مً ال٣اهىهيت .    ( )"٢يىص بإر ا٢تراهه ٖو

 
ً
 نضوعل بٗض يهضع ؤن ؤلاطٖان لصخت يكتٍر: ؤلاصاعي  اللغاع ضضوع  بعض ؤلاطعاو ًىىو  أو: ؾاصؾا

 خيض به، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع نضوعل ٢بل الهاصع بال٣بى٫ل يٗخض ٞال ٢بله، ال به اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل ال٣غاع

٠ ٢بٌ بطا:" ؤهه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ  سخب، الظر ألاو٫ل ٖؼله ٢غاع بٗض يؿخد٣ه ما اإلاْى

ل يك٩ل ال ال٣بٌ َظا ٞةن
ً
 في الخ٤ يؿ٣ِ الظر ؤلاطٖان ألن وطل٪ به؛ اإلاُٗىنل الشاوي الٗؼ٫ل ل٣غاع بطٖاها

ظا ٢بىله، ويٟيض بال٣غاع ٖلمه بٗض الُاًٖ ًٖ يهضع الظر الٟٗل ؤو ال٣ى٫ل َى الًُٗ  بد٤ يخىاٞغ ال َو

.  ( )"ٖؼله ٢غاع نضوعل ٢بل اإلابالٜ ي٣بٌ الظر الُاًٖ

  الفلؿؿُني واللػاء اللانىو  في ؤلاطعاو شغؽ: الثاني اإلابدث

                                                                                                                                                                                           
. 160م، ص 1989م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 15/2/1988م، جلسة 1987لسنة  (111)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (1)
. 1410م، ص 1976احملامٌن الصادرة سنة  م، رللة نقابة1975لسنة  (26)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
. 301فهد عبد الكرًن أبو العمم، القضاء ااداري بٌن النظرية والتطبيب، مرجع سابب، ص . أ (3)
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (4)
. 69م، ص 1969م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1968لسنة  (62)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (5)
. 269م، ص 1967م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1966لسنة  (121)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (6)
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، َظا مً الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًاء الٟلؿُيجي اإلاكٕغ مى٠٢ اإلابدض َظا في ؾيبحن  زم الكٍغ

: آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ الٟلؿُيجي، اءال٣ٌ مى٠٢ ج٣ضيغ

 

ٌ  اإلاؿلب  ؤلاطعاو شغؽ من واللػاء اإلاشغع مىكف: ألاو

 
ً
 اإلاشغع مىكف: أوال

 ال٣اهىنل في الىاعصة ال٣اهىهيت الىهىم ؾىاء ٞلؿُحن في ؤلاصاعرل بال٣ًاء اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن بضعاؾت

 الٗليا الٗض٫ إلاد٨مت الهالخيت اءبةِٖ حٗل٣ذ والتي ال٣ًاثيت، الؿلُت و٢اهىنل الٟلؿُيجي، ألاؾاسخي

ل ؤلاصاعيت الضٖاويل في الىٓغ الٟلؿُيييت
ً
 الىاعصة ال٣اهىهيت الّىهىم ؤو ؤلاصاعيت، اإلادا٦م حك٨يل لخحن ما٢خا

 الًُٗ وؤوظه الٟلؿُيييت، الٗليا الٗض٫ مد٨مت ازخهاناث بييذ والتي اإلادا٦م حك٨يل ٢اهىنل في

 ؤنى٫ل في والىاعصة الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ؤمام الخ٣اضخي ثبةظغاءا اإلاخٗل٣ت ألانى٫ل ؤو باإللٛاء،

، َظا ٖلى هو ؤو بقاعة ؤر هجض لم والخجاعيت، اإلاضهيت اإلادا٦ماث  ٖلى الٟلؿُيجي اإلاكٕغ يىو ٞلم الكٍغ

، َظا  ؤلالٛاء صٖاويل ل٣بى٫ل الٟلؿُيجي اإلاكٕغ ٖلحها هو التي الكغوٍ مً الكٍغ َظا يّٗضل ال بطن، الكٍغ

 واإلاهلخت، والهٟت ألاَليت وهي باإلاؿخضعي اإلاخٗل٣ت الكغوٍ ؤو طاجه، ؤلاصاعرل بال٣غاع اإلاخٗل٣ت الكغوٍ وهي

٘ بميٗاص اإلاخٗل٣ت الكغوٍ ؤو . ؤلالٛاء صٖىيل ٞع

 
ً
 الفلؿؿُنُت العلُا العضٌ مدىمت مىكف: زانُا

ل يخطر الضعاؾت ؤزىاء ٢ًاثيت ؤخ٩ام مً بيىا ما وا٢٘ مً
ً
 بهظا ؤزظ الٟلؿُيجي عرلؤلاصا ال٣ًاء ؤّنل ظليا

 الكإن ناخب ٢بى٫ل ؤن اٖخباع ٖلى ؤخ٩امه مً ال٨شحر في وؤؾخ٣غ ألاعصوي، ؤلاصاعرل بال٣ًاء ؤؾىة الكٍغ

ل ال٣بى٫ل َظا ٧ان ؾىاء ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع
ً
ل ؤو نغاخت

ً
.   ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل ٖضم ٖليه يترجب يمىيا

ذ ٣ٞض ه طٖانؤلا الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٖٞغ
ّ
 ؤو الهغيدت اإلاهلخت ناخب مىا٣ٞت بإه

ى قغوَه وبييذ ،( )مهلخخه مـ بصاعرل ٢غاع ٖلى الًمىيت ل ي٩ىنل ؤن َو
ً
 ٚحر خغة بةعاصة اإلاؿخضعي ًٖ ناصعا

ل ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع جىٟيظ بلى بطٖاهه ي٩ىنل وؤن ،( )بكٍغ م٣ترنل ؤو بة٦غاٍ مكىب
ً
ا ل َٖى

ً
 وبييذ ،( )وازخياعا

ل
ً
. ( )اإلاىٗضمت ال٣غاعاث في اإلاؿخضعي بةطٖان يٗخض ال بطن ؤلاطٖان، يلخ٣ها ال اإلاىٗضمت اثال٣غاع ؤّنل ؤيًا

                                                           
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)
. م، مشار إليو سابقاً 1996لسنة  (1)رار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم ق (2)



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
108 

 التي الخ٣اٖضيت لغواجبهم اإلاؿخضٖيحن واؾخالم ٢بٌ ؤّنل الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ّٖضث و٢ض

ل بابهاوؤؽ مًمىجها ٖلى واَلٗىا ال٣غاعاث بهظٍ جبلٛىا ؤن بٗض اإلاضوي الخ٣اٖض لجىت لهم زههتها
ً
 بطٖاها

ل ٞيه، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع
ً
ّضث ،( )بالًُٗ لخ٣هم ومؿ٣ُا ل ٖو

ً
 م٘ اجٟا١ ٖلى اإلاؿخضٖيت جى٢ي٘ ؤّنل ؤيًا

ل هللا عام بلضيت لضي وحسجيله )الخا٦ؿياث( م٩اجب
ً
ل ٞيه، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل لل٣غاع ٢بىال

ً
. ( )له وبطٖاها

 ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم بكٍغ طؤر الٟلؿُيييت الٗض٫ مد٨مت ٢ًاء بّنل :ال٣ى٫ل زالنت

 بد٣ه الهاصع لل٣غاع اإلاؿخضعي بطٖان ٖلى وعجب ؤلالٛاء، صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً ٦كٍغ ٞيه اإلاُٗىنل

. ؤلالٛاء صٖىيل عص الكٍغ َظا ٢يام ٖلى وعجب ال٣غاع، َظا في ؤمامه الًُٗ باب بٚال١

 ؤلاصاعيت ال٣غاعاث ؤلاصاعر، لل٣غاع نؤلاطٖا لكٍغ الخًٕى مً الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء اؾدشجى و٢ض

ل جغجب ال ؤجها باٖخباع اإلاىٗضمت
ً
 ؤنبدذ ؤجها بها و٢بىلها الُاًٖ مىا٣ٞت يّٗضل وال ؤلاظاػة، جلخ٣ها وال خ٣ا

 ال٣غاعاث ؤن ٖلى اؾخ٣ّغل ٢ض وال٣ًاء ال٣ٟه:" ؤن الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ خيض صخيدت،

ل يٛضو الضٞ٘ ٞةن ؤلاطٖان، يلخ٣ها وال بميٗاص، ٞحها ًَٗا٫ يخ٣يض ال اإلاىٗضمت ؤلاصاعيت
ً
 والًُٗ الغص، مؿخىظبا

، م٣بى٫ل
ً
ل ظؿيمت مسالٟت ال٣اهىنل إلاسالٟت الًُٗ ؾبب وي٩ىنل ق٨ال

ً
.  ( )"ٞيه اإلاُٗىنل ال٣غاع ٖلى واعصا

ل ؤلاصاعرل ال٣غاع ٧ان بطا:" ؤهه ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت و٢ًذ
ً
 بلى به يىدضع ظؿيم بٗيب مكىبا

. ( )"بطٖان يلخ٤ وال بميٗاص الًُٗ يخ٣يض ٞال ؤلاوٗضام، صعظت

ل واؾدشجى
ً
 الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢غعث خيض الدؿىيت، صٖاويل ؤلاطٖان لكٍغ الخًٕى مً ؤيًا

 ج٣اٖضيت، خ٣ى١ل حؿىيت صٖىيل هي وبهما ؤلالٛاء، صٖاويل مً ليؿذ الضٖىيل َظٍ ؤن هجض:" بإهه الٟلؿُيييت

                                                                                                                                                                                           
. م، مشار إليو سابقاً 2008لسنة  (127)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)
م، جلسة 2008لسنة  (81)م، وقرارىا رقم 17/9/2008م، جلسة 2008لسنة  (85)م، وقرارىا رقم 2008لسنة  (114)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (2)
. م، مشار إليها سابقاً 3/9/2008
. م، مشار إليو سابقاً 2005لسنة  (28)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (3)
. شار إليو سابقاً م، م2008لسنة  (279)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (4)
م، وقرارىا رقم 2010لسنة  (14)م، وقرارىا رقم 2010لسنة  (321)م، وقرارىا رقم 14/7/2010م، جلسة 2010لسنة  (453)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (5)
 (116)م، وقرارىا رقم 2008لسنة  (81)م،وقرارىا رقم 2008لسنة  (85)رىا رقم م، وقرا2008لسنة  (114)م، وبذات ادلعىن قرارىا رقم 31/3/2010م، جلسة 2010لسنة  (68)

 .سبب ااشارة إليهام، 2007لسنة 
ابة م، رللة نب1979لسنة  (107)، بذات ادلعىن قرارىا رقم 1179م، ص 1986م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1985لسنة  (126)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (6)

. 892م، ص 1971م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 1970لسنة  (68)، قرارىا رقم 730م، ص 1980احملامٌن الصادرة سنة 
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 وليؿذ ؤلاطٖان، ٖلحها يغص وال ؤلالٛاء صٖاويل مً ليؿذ الدؿىيت صٖاويل ؤن ٖلى اءوال٣ٌ ال٣ٟه اؾخ٣غ و٢ض

. ( )"بميٗاص م٣يضة

 يؿغرل ٞال الخىٓيميت، ال٣غاعاث ؤلاطٖان لكٍغ الخًٕى مً ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت واؾخصىذ

 بٗضم الضٞ٘ ألن جىٓيمي؛ا٫ ؤلاصاعرل لل٣غاع اإلاؿخضعي بةطٖان الضٞ٘ يغص ال:" ؤهه ٢ًذ خيض ؤلاطٖان، ٖلحها

 ال٣غاع يى٣لب ال بط الٗامت الخىٓيميت ال٣غاعاث يكمل ال له الُاًٖ عيىر ؾبب ؤلاصاعرل بال٣غاع الًُٗ

 الٗض٫ مد٨مت ؤخ٩ام في وبالبدض ،( )"بظاجه ال بىنٟه شخو بلى جبليٛه بمجغص ٞغصر ٢غاع بلى الخىٓيمي

. الخىٓيميت عاثال٣غا بلى ؤقاع خ٨م ؤر هجض لم الٟلؿُيييت الٗليا

 الفلؿؿُنُت العلُا العضٌ مدىمت إلاىكف جلضًغنا: الثاني اإلاؿلب

 اإلاكغوٖيت مبضؤ اخترام ٖلى ؤلاصاعيت الجهاث إلظباع ٢اهىهيت وؾيلت بّٗضَا ؤلالٛاء صٖىيل ؤَميت جغظ٘

 وهي الٗام نال٣اهى بامخياػاث جخمخ٘ ؤلاصاعة وؤن زانت اإلاؿاواة، بٗضم جدؿم والتي ألاٞغاص م٘ ٖال٢اتها في

 الجهت إلظباع لؤلٞغاص اإلاخاخت ال٣اهىهيت الىؾاثل ال٣ىيل َظٍ مً ويدض ال٣اهىهيت، الٗال٢اث في ألا٢ىيل الُٝغ

اث مماعؾت و٢ذ اإلاكغوٖيت ومبضؤ ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض اخترام ٖلى ؤلاصاعيت  ٖضم ٖلى ويترجب ال٣اهىهيت، الخهٞغ

ل ال٣اهىهيت اإلاغا٦ؼ في اإلاؿاواة
ً
 وحؿهيل ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤمام الخ٣اضخي بظغاءاث بدؿهيل ال٣اضخي ٖلى التزاما

 خا٫ في ال٣اهىنل اخترام ٖلى ؤلاصاعة وبظباع اإلاكغوٖيت مبضؤ وبٖالء ؤلالٛاء، صٖاويل ٢بى٫ل وقغوٍ بظغاءاث

ضم له مسالٟتها . اإلاكغوٖيت مبضؤ اخترام ٖو

 لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم بكٍغ ألزظبا اإلاد٨مت اججاٍ جبحن بلحها ؤقغها ؤن ؾب٤ التي ألاخ٩ام وا٢٘ ومً

ل باٖخباٍع ٞيه اإلاُٗىنل
ً
ا  ؾىاء واإلاهلخت الكإن ناخب مىا٣ٞت ؤن ٢غعث خيض ؤلالٛاء، صٖىيل ل٣بى٫ل قَغ

ل يّٗضل مهلخخه مـ الظر ؤلاصاعرل ال٣غاع ٖلى يمىيت ؤو نغيدت ٧اهذ
ً
 ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل لل٣غاع مىه بطٖاها

ضم الضٖىيل عص ٖليه يترجب   نكغنا وحهت من ٌشيل ألامغ وهظا ٢بىلها، ٖو
ً
 ،اإلاشغوعُت ومبضأ لللانىو  انتهاوا

دو ال٣اهىنل وؾياصة اإلاكغوٖيت مبضؤ خمايت بلى تهضٝ ٢ًاثيت صٖىيل ؤلالٛاء ٞضٖىيل  مكغوٖيت مضي ٞو

ا التي ؤلاصاعيت ال٣غاعاث يض وج٣ام ٞيه، اإلاُٗىنل ال٣غاع  يىابِ ًٖ ٞحها وجسغط الخىٟيظيت الؿلُت جهضَع

يت صٖىيل وهي لل٣اهىن، الخًٕى ؤو يتاإلاكغوٕ مبضؤ ل حؿتهضٝ مىيٖى
ً
ل ٢غاعا

ً
 ج٣غيغ بهضٝ بظاجه مٗحن بصاعيا

                                                           
غًن م، 29/6/2009م، جلسة 2009لسنة  (169)م، وبذات ادلعىن قرارىا رقم 22/9/2008م، جلسة 2007لسنة  (109)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)

 .منشور
. 1603م، ص 1989م، رللة نقابة احملامٌن الصادرة سنة 25/10/1988م، جلسة 19875لسنة  (84)قرار زلكمة العدل العليا األردنية رقم  (2)
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ل مكغوٖيخه، ٖضم خا٫ في بةلٛاثه والخ٨م مكغوٖيخه مضي
ً
 الٗليا الٗض٫ مد٨مت ٢ًذ لظل٪ وجإ٦يضا

 اللغاع مشغوعُت فدظ مجها ال٣هض ٖيييت بل شخهيت صٖىيل ليؿذ ؤلالٛاء صٖىيل:" ؤّنل الٟلؿُيييت

  الخم حاصة إلى ؤلاصاعة وعص صاعي ؤلا
ً
. ( )"العامت للمطلخت جدلُلا

ل و٢ًذ
ً
٤ ؤلالٛاء صٖىيل:" بإّنل آزغ ٢غاع في ؤيًا  بلى تهضٝ ؤلاصاعيحن وال٣ًاء ال٣ٟه ٖليه اؾخ٣غ ما ٞو

 هيو ؤلاصاعة، ٖؿ٠ مً وخمايت اإلاكغوٖيت إلابضؤ بٖالءًل بلٛاثه بلى الخىنل ب٣هض مٗيب بصاعرل ٢غاع مسانمت

 جداهم ؤلاصاعرل ال٣ًاء مد٨مت ٞةن بطن ،به اإلاؿعىو  ؤلاصاعي  اللغاع هى فيها الخطم عُنُت عىي ص بظلً

. ( )"الخهىمت لضص مً مخدغعة الضٖىيل يجٗل بما ؤلاصاعة ال اللغاع

ظهب  الخُىعل مً ؤلاصاعرل ال٣اهىنل خغمذ ألاعصهيت الٗليا الٗض٫ مد٨مت بإّنل: لل٣ى٫ل الفله من حانب ٍو

ل الضٖىيل ٢بى٫ل ٖضم ٢غعث ٖىضما ال٣اهىهيت ٢ىاٖضا٫ ج٩ىيً صونل وخالذ
ً
 بال٣غاع الكإن ناخب ل٣بى٫ل اؾدىاصا

 ٧ان بطا ما بيان يم٨ً ال وؤهه ؤلاصاعيت، الجهاث ٢غاعاث ٖلى ال٣ًاثيت ع٢ابتها بيٟاء بةعاصتها وعًٞذ ؤلاصاعر،

ل ال٣غاع َظا ؤن يٗجي ؤلاصاعرل لل٣غاع الكإن ناخب بطٖان
ً
ل مكغوٖا

ً
ل ،لل٣اهىنل ومُاب٣ا

ّ
 ال٣ًاء  ٞدو بطا بال

. ( ) الضٖىيل مىيٕى اإلاسخّول

: فُه اإلاؿعىو  اللغاع في اإلاطلخت ضاخب بئطعاو ًخعلم فُما عضًضة أؾئلت نؿغح الشأو هظا وفي

ل بد٣ه الهاصع الىضب ؤو ( )النلل كغاع الشأو ضاخب جنفُظ ٌعّض  هل
ً
 ٣ٞضاهه ٖضم ٖلى مىه خغنا

يٟخه ل ال٣غاع َظا جىٟيظ ًٖ مخىاٖهال ٖليه جإصيبيت ٣ٖىبت بي٣إ ؤو ْو
ً
 مد٨مت وؤن زانت ال٣غاع؟ لهظا ٢بىال

ل يّٗضل ال بد٣ه الهاصع الى٣ل ٢غاع الكإن ناخب جىٟيظ ؤن اٖخبرث الٗليا الٗض٫
ً
 بد٣ى٢ه اخخٟٔ ما بطا بطٖاها

. ( )ال٣غاع َظا في الًُٗ في

ىا  ٢ض ؤلاصاعرل لل٣غاع الخىٟيظ َظا ي٩ىنل ؤن يم٨ً ؤهه اإلاد٨مت ججاَل في جخمشل ؤَميت طاث ه٣ُت هشحر َو

يٟت ٣ٞضان بما يخٗل٤ وزٝى ب٦غاٍ جدذ و٢٘  زانت ؤلاصاعيت، الجهت ؤمام الخإصيبيت للمؿإلت زًٕى ؤو الْى

ه
ّ
٠ يجىػل ال وؤه ل اإلا٣غعة ؤلاظاػاث خضوص في يؿخد٣ها إلظاػة بال ٖمله ًٖ يى٣ُ٘ ؤن للمْى

ً
ل ٢اهىها

ً
 وو٣ٞا

                                                           
. م، غًن منشور 15/3/2005م، جلسة 2003لسنة  (54)قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم  (1)
. م، غًن منشور 4/10/2005م، جلسة 2005لسنة  (43)دل العليا الفلسطينية برام اهلل رقم قرار زلكمة الع (2)
. 72، 71علي حسٌن خطار، ااذعان كشرط من شروط قبول دعوى إساءة استعمال السلطة، مرجع سابب، ص . د (3)
زلمد مجال الذنيبات، اختصاص زلكمة العدل العليا األردنية يف الرقابة . يب حاجة ادلرفب العام، دالنقل ىو إجراء إداري تتخذه اادارة العامة فيو من مكان ادلوظس أو وظيفتو لتحب (4)

.        234م، ص 2005على قرارات النقل، رللة احلقوق، رللة علمية زلكمة تصدر عن جامعة الكويت، العدد الماين، السنة التاسعة والعشرون، يونيو سنة 
.        م، مشار إليو سابقاً 1998لسنة  (72)ا الفلسطينية برام اهلل رقم قرار زلكمة العدل العلي (5)
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٠ حٛيب ٖلى يترجب ؤهه ٦ما ،( )لها الخاب٘ الخ٩ىميت الضاثغة جًٗها التي وؤلاظغاءاث للًىابِ  ٖمله ًٖ اإلاْى

ل ٖكغة زمؿت ًٖ جؼيض مضة بطن صونل
ً
ل ي٣ضم لم ما الٗمل ًٖ ٞهله مخهلت يىما

ً
ل ٖظعا

ً
 يم٨ً ال بطن، ،( )م٣بىال

٠ ٢يام اٖخباع ألاخىا٫ مً خا٫ بإر ل بد٣ه الهاصع الىضب ؤو الى٣ل ٢غاع بدىٟيظ اإلاْى
ً
 عبال٣غا مىه بطٖاها

 ال٣ًاء ؤمام ال٣غاع َظا في بالًُٗ ال٣اهىوي خ٣ه بمماعؾه خ٣ه صونل يدى٫ل وال ٞيت، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل

 .اإلاكغوٖيت إلابضؤ إلاسالٟخه ؤلاصاعرل

  ونثير
ً
ٌ  آزغ ؾؤاٌ أًػا ٠ اؾخالم يّٗضل ٞهل ،لغاجبه اإلاخلاعض أو اإلاىقف اؾخالم خى  ؤو لغاجبه اإلاْى

ل يك٩ل الخ٣اٖض عاجب
ً
 الكإن ناخب ٢يام اٖخباع ٖلى اإلاد٨مت ؤخ٩ام اؾخ٣غث ل٣ض صاعر؟ؤلا لل٣غاع بطٖاها

ل بد٣ه الهاصعة بال٣غاعاث جبلٜ ؤن بٗض له زهو الظر الخ٣اٖض عاجب باؾخالم
ً
.  ( )ٞيه اإلاُٗىنل لل٣غاع بطٖاها

ل الخ٨م َظا مً يخطر 
ً
٠ اإلااصيت للٓغوٝ اإلاد٨مت ججاَل ؤيًا ٠ ٞغاجب للمخ٣اٖض، ؤو للمْى  اإلاْى

ل يّٗضل اإلاخ٣اٖض ؤو
ً
ل مهضعا

ً
ل يك٩ل ال الغاجب لهظا اؾخالمه وؤن لضزله، ؤؾاؾيا

ً
 لخلبيت َى ما ٢ضع لل٣غاع بطٖاها

ا يهٗب التي اإلاٗيكت اخخياظاجه ٠ ٢يام اٖخباع يم٨ً ال بطن الغاجب، لهظا اؾخالمه صونل اؾخمغاَع  ؤو اإلاْى

ل عاجبه باؾخالم اإلاخ٣اٖض
ً
 ال٣اهىوي خ٣ه بمماعؾت خ٣ه صونل يدى٫ل وال ٞيه، اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل بال٣غاع مىه بطٖاها

 .اإلاكغوٖيت إلابضؤ إلاسالٟخه ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤمام ال٣غاع َظا في بالًُٗ

 الكٍغ َظا ًٖ للٗضو٫ل ألاعصوي ؤلاصاعرل وال٣ًاء الٟلؿُيييت الٗليا الٗض٫ مد٨مت نضعى فئننا لظلً

ل ؤلاصاعرل لل٣غاع الكإن ناخب بطٖان ٖضم ؤن بّٗضل
ً
ا  ال٣اهىنل بؿياصة إلاؿاؾه وطل٪ لٛاء،ؤلا صٖىيل ل٣بى٫ل قَغ

 يك٩ل ألامغ َظا وؤن زانت ؤلاصاعيت، الجهاث ٢غاعاث ٖلى ال٣ًاثيت الغ٢ابت إلابضؤ وبَضاع اإلاكغوٖيت ومبضؤ

ل
ً
 ألازغ ؤو ٖليه، اإلاترجب ال٣اهىوي ألازغ خيض مً ٞغ١ل ال بطن ؤلاصاعرل ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعرل لل٣غاع جدهيىا

.    ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعيت لل٣غاعاث حكغيعيا٫ الخدهحن ٖلى اإلاترجب

 البدث زاجمت

 لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم قٍغ مٟهىم وجىاولىا وزهاثهها، ؤلالٛاء صٖىيل ماَيت الضعاؾت َظٍ في بيىا

ل بّٗضٍ ٞيه اإلاُٗىنل ؤلاصاعرل
ً
ا ى ؤلاطٖان وؤهىإ ؤلالٛاء، صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً قَغ  الهغيذ ؤلاطٖان َو

، َظا بٖما٫ قغوٍ وبيىا الجؼجي، وؤلاطٖان ال٨لي، وؤلاطٖان الًمجي، طٖانوؤلا ؤلاصاعر، لل٣غاع  الكٍغ

                                                           
. موتعديالتو1998لسنة  (4)من قانون اخلدمة ادلدنية رقم  (78)ادلادة  (1)
. موتعديالتو1998لسنة  (4)من قانون اخلدمة ادلدنية رقم  (90)ادلادة  (2)
.        م، مشار إليو سابقاً 2005لسنة  (28)رقم قرار زلكمة العدل العليا الفلسطينية برام اهلل  (3)
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ت بلى وزلهىا الٟلؿُيجي، وال٣ًاء اإلاكٕغ مى٠٢ بلى وجُغ٢ىا  ٖلى هجملها والخىنياث، الىخاثج مً مجمٖى

: آلاحي الىدى

 
ً
 النخابج: أوال

 مً وظىصَا حؿخمض الضٖىيل ٞهظٍ ؤلالٛاء، صٖىيل ٖلى اإلاخٗا٢بت الٟلؿُيييت الدكغيٗاث هّهذ .1
 بال ازخهاناتها، وبييذ الٗليا الٗض٫ مد٨مت بوكاء ٖلى ههذ والتي اإلاخٗا٢بت الدكغيٗيت الىهىم

ل حّٗضل الٗليا الٗض٫ مد٨مت ؤن
ً
 وابخضإ ؤلالٛاء صٖىيل جىٓم التي الٗامت ال٣ىاٖض جدضيض في مغظٗا

 ؤخ٩ام بمىظب ج٣غعث ؤن مىظ ة٢ًاجي صٖىيل ٞهي ال٣اهىهيت، الىهىم في يغص لم ٞيما الىٓغياث
 . لها اإلاىٓمت اإلاخٗا٢بت وال٣ىاهحن م1922 ؾىت مغؾىم

 اإلادا٦ماث ؤنى٫ل ٢اهىنل ؤو الىٓاميت، اإلادا٦م حك٨يل ٢اهىنل في ؾىاء الٟلؿُيجي ال٣اهىنل يىو لم .2
ل بد٣ه الهاصع ؤلاصاعرل لل٣غاع الكإن ناخب بطٖان اٖخباع ٖلى والخجاعيت اإلاضهيت

ً
ا  قغوٍ مً قَغ

 .ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل

ل باٖخباٍع ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم بكٍغ وألاعصوي الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل ال٣ًاء ؤزظ .3
ً
ا  مً قَغ

 ٧ان ؾىاء بد٣ه الهاصع ؤلاصاعرل بال٣غاع الكإن ناخب ٢بى٫ل ٖلى وعجب ؤلالٛاء، صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ
ل ال٣بى٫ل َظا

ً
ل ؤو نغيدا

ً
 . ؤلالٛاء صٖىيل عص يمىيا

ل ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤنالل ناخب بطٖان ٖضم ّٖضل .4
ً
ا ل يك٩ل ؤلالٛاء صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً قَغ

ً
 مؿاؾا

 زانت ؤلاصاعيت، الجهاث ٢غاعاث ٖلى ال٣ًاثيت الغ٢ابت إلابضؤ وبَضاع اإلاكغوٖيت ومبضؤ ال٣اهىنل بؿياصة
ل يك٩ل ألامغ َظا وؤن

ً
 ألازغ خيض مً ٞغ١ل ال بطن ؤلاصاعر، ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعرل لل٣غاع جدهيىا

.    ال٣ًاء ع٢ابت مً ؤلاصاعيت لل٣غاعاث الدكغيعي الخدهحن ٖلى اإلاترجب ألازغ ؤو ٖليه، اإلاترجب ال٣اهىوي

 

 
ً
 الخىضُاث: زانُا

الء الٟلؿُيجي ؤلاصاعرل وال٣ًاء اإلاشغع نضعى .1  ٖضم ومبضؤ ال٣اهىن، وؾياصة اإلاكغوٖيت مبضؤ إٖل
 .ال٣ًاء ع٢ابت مً بصاعرل ٢غاع ؤو ٖمل ؤر جدهحن

ت نيالفلؿؿي اإلاشغع نضعى .2  مً ال٣اهىنل لهظا إلاا الٟلؿُيجي، الضولت مجلـ ٢اهىنل وبنضاع ؾً لؿٖغ

 .اإلاكغوٖيت إلابضؤ وخمايت ؤمام نمام ويك٩ل ؤلاصاعر، وال٣ًاء ال٣اهىنل مجا٫ في ؤَميت

ت الفلؿؿُني اإلاشغع نضعى .3  لهظا إلاا ؤلاصاعيت، اإلادا٦م ؤمام الخ٣اضخي بظغاءاث ٢اهىنل وبنضاع ؾً لؿٖغ
 والىو ؤلاصاعيت، الضٖاويل ٢بى٫ل قغوٍ وبيان الخ٣اضخي بظغاءاث جىٓيم مجا٫ في ؤَميت مً ال٣اهىنل

 . ؤلاصاعيت الّضٖاويل ٢بى٫ل قغوٍ مً قٍغ ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ّٖضل ٖضم ٖلى
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ل بّٗضٍ ؤلاصاعرل لل٣غاع ؤلاطٖان ٖضم قٍغ ًٖ للٗضو٫ل ألاعصوي وال٣ًاء الٟلؿُيجي ال٣ًاء هضٖى .4
ً
ا  قَغ

ل يّٗضل الكٍغ َظا ألن اء؛ؤلالٜ صٖىيل ٢بى٫ل قغوٍ مً
ً
 مبضؤ بةٖالء جخٗل٤ التي ؤلالٛاء، صٖىيل ٖلى ٢يضا

 .ألاٞغاص وخغياث خ٣ى١ل وخمايت اإلاكغوٖيت،
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مغاحع البدث 

 
ً
الىخب : أوال

الض٦خىعبببغاَيمبمدمضبٖلي،بال٣ًاءبؤلاصاعر،ب٢ًاءبؤلالٛاء،بصاعبالجهًتبالٗغبيت،بال٣اَغة،بٚحرب .1

 .مىز٤بالُبٗتبوؾىتباليكغ

وعبؤخمضبؾالمتببضع،ببظغاءاثبالخ٣اضخيبؤمامبمدا٦مبمجلـبالضولت،بصاعبالجهًتبالٗغبيت،بالض٦ذ .2

 .م2003ال٣اَغة،بؾىتب

بباإلؾ٨ىضعيت،بالُبٗتب .3 ا،باإلاغاٞٗاثباإلاضهيتبوالخجاعيت،بميكإةباإلاٗاٝع الض٦خىعبؤخمضبؤبىبالٞى

 .لم1990الخامؿتبٖكغ،بؾىتب

 .م1999صاعبالجهًتبالٗغبيت،بال٣اَغة،بؾىتبلالض٦خىعبؤهىعبؤخمضبعؾالن،بوؾيِبال٣ًاءبؤلاصاعر، .4

الض٦خىعبظابغبظاصبههاع،بالبؿيِبفيبال٣ًاءبؤلاصاعر،بصعاؾتبفيبججلياثبمجلـبالضولتباإلاهغرب .5

 .لم2012مبــب2011وببضاٖهبفيبخمايتبمبضؤباإلاكغوٖيت،بصاعبالجهًتبالٗغبيت،بال٣اَغة،بؾىتب

ءبؤلالٛاء،بعؾالتبص٦خىعاٍ،بظامٗتبالض٦خىعبظما٫بٖباؽبؤخمضبٖشمان،بال٣ٗضبؤلاصاعربو٢ًا .6

 .م2000ؤلاؾ٨ىضعيت،بؾىتب

الض٦خىعبزالضبزليلبالٓاَغ،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بصيىانباإلآالمبفيباإلامل٨تبالٗغبيتبالؿٗىصيت،ب٢ًاءب .7

ؤلالٛاءبـب٢ًاءبالخٗىيٌ،بصعاؾتبم٣اعهت،بم٨خبتبال٣اهىنبوالا٢خهاصببالغياى،بالُبٗتبألاولى،بؾىتب

2009. 

غبللُباٖت،بالض٦خىعبػ٧يبمدم .8 صبالىجاع،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بصعاؾتبم٣اعهتببالكغيٗتبؤلاؾالميت،بألاَػ

 .م1996صمجهىعبالُبٗتبالشاهيت،بؾىتب

الض٦خىعبؾليمانبمدمضبالُماور،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بال٨خاببألاو٫،ب٢ًاءبؤلالٛاء،بصاعبال٨ٟغب .9

 .م1996الٗغبي،بال٣اَغة،بؾىتب

،ب٢ًاءبؤلالٛاء،بع .10 ما٫بؤلاصاعةبالٗامت،بصاعبالجهًتبالض٦خىعبَٗيمتبالجٝغ ٢ابتبال٣ًاءبأٖل

.لم،بٚحربمىز٤بالُبٗت1984الٗغبيت،بال٣اَغة،بؾىتب

بباإلؾ٨ىضعيت،بالُبٗتب .11 الض٦خىعبٖضهانبٖمغو،بال٣ًاءبؤلاصاعر،ب٢ًاءبؤلالٛاء،بميكإةباإلاٗاٝع

 .م2004الشاهيت،بؾىتب

تبال٣ًاءبؤلاصاعر،بالجؼءبألاو٫، .12 م٨خبتبصاعبالش٣اٞتبلليكغبلالض٦خىعبٖليبزُاعبقُىاور،بمىؾٖى

 .م2004والخىػي٘،بٖمان،بالُبٗتبألاولى،بؤلانضاعبألاو٫،بؾىتب
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،بم٨خبتبصاعبالش٣اٞتبلليكغب"صعاؾتبم٣اعهتب"الض٦خىعبٖمغبمدمضبالكىب٩ي،بال٣ًاءبؤلاصاعرب .13

 .م2007والخىػي٘بٖمان،بالُبٗتبألاولى،بؤلانضاعبالشالض،بؾىتب

ؤلاصاعرببحنبالىٓغيتبوالخُبي٤،بصاعبالش٣اٞتبلليكغبلٞهضبٖبضبال٨غيمبؤبىبالٗشم،بال٣ًاء.لؤ .14

 .م2005والخىػي٘،بٖمان،بؾىتب

الض٦خىعبماظضبعاٚببالخلى،بصٖاويبال٣ًاءبؤلاصاعر،بصاعبالجامٗتبالجضيضةبباإلؾ٨ىضعيت،بؾىتب .15

2010. 

الض٦خىعبمدمضبٖبضبالخميضبؤبىبػيض،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بصعاؾتبم٣اعهت،بواليخابؤلالٛاءبوالخٗىيٌ،ب .16

.لم1995مبــب1994عبالجهًتبالٗغبيت،بال٣اَغة،بصا
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 .م2003مبـب2002ظمهىعيتبمهغبالٗغبيت،بصعاؾتبم٣اعهت،بمُبٗتبؤلاؾغاء،بَبٗتب

بتبصاعبالش٣اٞتبلليكغبالض٦خىعبمدمىصبزل٠بالجبىعر،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بصعاؾتبم٣اعهت،بم٨ذ .18
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الض٦خىعةبهبيلتبٖبضبالخليمب٧امل،بالضٖاويبؤلاصاعيتبوالضؾخىعيت،بصاعبالجهًتبالٗغبيتببال٣اَغة،ب .21

 .م1997ؾىتب

ٖلميتبالضوليتبالض٦خىعبهىاٝب٦ىٗان،بال٣ًاءبؤلاصاعر،بصاعبالش٣اٞتبلليكغبوالخىػي٘بوالضاعبا٫ .22

 .م2002لليكغبوالخىػي٘،بٖمان،بالُبٗتبألاولى،بؤلانضاعبألاو٫،بؾىتب

 
ً
الغؾابل العلمُت : زانُا

الض٦خىعبقغي٠بؤخمضبيىؾ٠ببٗلىقت،ببظغاءاثبالخ٣اضخيبؤمامبال٣ًاءبؤلاصاعربالٟلؿُيجي،بصعاؾتب .1

 .م2015جدليليتبم٣اعهت،بعؾالتبص٦خىعاٍ،بظامٗتبؤلاؾ٨ىضعيت،بؾىتب

الىانغبٖبضبهللابؤبىبؾمهضاهت،بالخهىمتبؤلاصاعيتبومؿخ٣بلبال٣ًاءبؤلاصاعربفيبلالض٦خىعبٖبض .2

 .م2009ٞلؿُحن،بعؾالتبص٦خىعاٍ،بظامٗتبٖحنبقمـ،بؾىتب
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مدمضبآلامحنبالبياهىوي،بميٗاصبالًُٗبال٣اهىويبفيبمكغوٖيتبال٣غاعاثبؤلاصاعيت،بصعاؾتبم٣اعهت،ب.لؤ .5
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مكبببمدمضبؾٗضبالب٣مي،بمىاٖيضبصٖىيببلٛاءبال٣غاعبؤلاصاعربفيبالىٓامبالؿٗىصر،بصعاؾتب.لؤ .6
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ً
 ألابدار العلمُت: زالثا

بمًبقغ .1 ب٢بى٫بصٖىيببؾاءةباؾخٗما٫بالؿلُت،بمجلتبالض٦خىعبٖليبخؿحنبزُاع،بؤلاطٖانب٦كٍغ ٍو
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 .م1999
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ل
ً
اإلاغاظ٘بؤلاظىبيتب:لعابٗا

1. Gustave Peiser, Droit administratif, Dalloz, Paris, 1993. 

2. Jean Marie Auby et Roland Dragon, Traité de contentieux administratif,  3e éd, L.G.D.J, 

1984. 

3. Mattias Guyomar , Contentieux administratif , 2e éd , Dalloz , 2012. 

4. Patrick Janin, Cours de droit administratif, presses universitaires de lyon, paris, 1994. 

5. Yves Gaudement et Boris Sterin, Les grands arrêts du conseil d Etat, Dalloz, 2008. 

 

 

 



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
117 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 2017ماعؽ    12العضص  –مجلت حُل ألابدار اللانىنُت اإلاعملت   -مغهؼ حُل البدث العلمي 
  

 

 
118 

 

 

 

    ISSN 2414-7931  ار اللانىنُت اإلاعملتمجلت حُل ألابذ

 2017   ©حمُع الخلىق مدفىقت إلاغهؼ حُل البدث العلمي 

 


