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ش اإلاششفت العامت  : ومذًشة الخدٍش

  ظشوس ظالبي اإلال. د

   

 :الخٗغي٠

 جهضع مد٨مت صوليت  ٖلميت مجلت

 البدث حيل مغ٦ؼ ًٖ صوعًيا

 اإلاٗم٣ت اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الٗلمي

: ال٣اهىهيت الٗلىم مجاالث مسخل٠ في

 بةقغاٝ ،"والخاص العام اللانىو "

 ؤؾاجظة مً مك٩لت جدغيغ َيئت

يئت وباخثحن  مً جخإل٠ ٖلميت َو

يئت الباخثحن مً هسبت  جد٨يم َو

 .ٖضص ٧ل في صوعيا جدك٩ل

 الباخثحن مسخل٠ بؾهاماث اإلاجلت جدىاو٫ل

 ما ؾىاء ال٣اهىهيت الٗلىم بمجا٫ واإلاهخمحن

 الؿاٖت ب٣ًايا ؤو الىٓغرل بالغنيض حٗل٤

ما٫ بترحمت ؤو  الٗلميت ألاَميت طاث ألٖا

 .بها اإلاٗتٝر

 لخغم ج٨غيؿا الٗلميت 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 اللجنتسبِغ 
عاكلي فضُلت، حامعت باجنت، الجضابش . د

ش : أظشة الخدٍش
  (الجضابش) الععُذ ولُىاث حامعت مدمذ بىضُاف باإلاعُلت. د

س ي امُنت حامعت حُاللي لُابغ ظُذي بلعباط. د  (الجضابش)  دَس

  (الجضابش)  ظىق أىشاط -حامعت مدمذ الشٍشف معاعذًت  ظفُاو ظىالم. د

 (العشاق)عذناو خلف خمُذ البذساني سبِغ فشع العالكاث الذولُت بجامعت اإلاىضل . د

 (جىنغ)  ولُت الخلىق بطفاكغالباخث علي كخاث  

  

 :الخدىُمُت للعذدالعلمُت اللجنت 
 . اخمذ مدمذ اإلاىمني حامعت عماو العشبُت، الاسدو  . د.م.أ

 .، الجضابشحامعت معخغانم، خمُذي فاظُمت. د

  ، الجضابشأبي بىش بللاًذ، جلمعاو حامعت   ، خناو مِعاوي . د

 .، حاوعت الشاسكت، ؤلاماساثعلي عبذ الخمُذ جشوي . د

 .، جيزي وصو، الجضابشحامعت مىلىد معمشي ، لعمامشي عطاد. د

 

 

 :الخذكُم اللغىي 
 (الجضابش)شامخت خفُؽت ظعام اإلاشهض الجامعي، جِعمعُلذ  . د

 (الجضابش)معُىت العنىس ي حامعت وسكلت . د

ج . أ ٍش  (الجضابش)ظماح بن خشوف، حامعت البشير ؤلابشاىُمي ، بشج بىعٍش

ضة خىفاف. أ  (الجضابش)حامعت مدمذ بىضُاف اإلاعُلت  ، لٍى
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 ألاضالت فيها وجخىافش واإلانهجُت، اإلاىضىعُت جلتزم التي واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

 :الخالُت النشش كىاعذ وجدترم والجذًت والذكت العلمُت

 : للملاالث بالنعبت 

 آلاجُت الششوط حعخىفي التي اإلالاالث اإلاجلت جنشش : 

 واإلاىضىعُت العلمُت باإلاعاًير الالتزام  ٌ  اإلادىمت، الذوسٍاث في دولُا بها اإلاعمى

 . العلمي البدث لششوط حعخجُب والتي 

 اإلاششخت العلمُت اإلاىاد جدىُم في واإلاىضىعُت الخُاد مبذأ  الخدىُم ىُئت حعخمذ 
 بمبادا معاظها أو الفىشي  الخعشف من ألاعماٌ خلى على الخشص مع للنشش

 . ألانؽمت أو باألشخاص

 مدل جىىو  ال وأو بالجذًت جدعم أو اإلاجلت في للنشش اإلالترخت اإلالاالث في ًشاعى 

 . ملخلى أعماٌ، أو مزهشة من ملخعف أو ظابم نشش

 اإلاجلت اخخطاص ضمن اإلالذمت اإلاىاضُع جىىو  أو . 

 20 العمل حجم ًخعذي ال أو و ، اللغىٍت العالمت وكىاعذ الذكت اإلالاالث جلتزم أو 

 . البدث مالخم و ىىامش،مطادس اخدعاب مع ضفدت

 اللغاث بئخذي آخش و البدث بلغت بملخظ مشفم ملف في العلمُت اإلاادة جشظل :

ت أو الفشنعُت العشبُت،  .(البدث لغت خعب) الانجليًز

 : اإلاترحمت لؤلعماٌ بالنعبت  

 اإلاجلت باخخطاص جخطل التي جلً اإلاترحمت ألاعماٌ من جلُل. 

 ت,  ،الفشنعُت العشبُت:  إلى و من اإلاترحمت ألاعماٌ جلبل   .ألاإلاانُت أو الانجليًز

 أعالو اإلازهىسة اللغاث في مخخطيو جشحمانُيو الظدشاسة اإلالاالث جخضع . 

  ٌ  خعب  العلمُت الخبرة روي  من أظاجزة إلى اإلالاالث  اإلالذمت ألاعماٌ جدى

 . اإلالالت اخخطاص

 حعلمها من دكابم 5 بعذ مادجه بخللي اإلاشظل الباخث ًبلغ . 
 

 كىاعذ النشش
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 :الخدىُم ظُاظت 

 من جمىُنها من أظبىع  ضىو  في اللشاس اجخار و الشأي بئبذاء الخدىُم ىُئت جلتزم 
ت مشاعاة مع للنشش، اإلالترخت اإلاادة  الخدىُم في الخامت العٍش

 للنشش اإلالذمت اإلاىاد على حعذًالث إكشاس ضشوسة اسجأث أو الخدىُم لهُئت ًدم . 

 اإلاشظل الباخث ٌعلم  ٌ خ ٌعلم أو على للنشش مادجه بلبى  سصنامت خعب نششىا بخاٍس

 .اإلاجلت

 :النشش ششوط

 شيل  العشبُت باللغت:   الىخابت شيل Traditional Arabic   14حجم. 

 بالنعبت للغاث ألاحنبُت شيل Times New Roman 12 حجم       . 

 مفطلت علمُت راجُت بعيرة مادجه الباعث الباخث ًشفم. 

 لت خعب البدث معلىماث تهمشن ىُت شُيا ى ظٍش  ًدبع  حعلعلي بترجِب ألامٍش

 . البدث متو

 ضفدت ول نهاًت في اإلاعلىماث ىىامش جشجب. 

 :التهمِش نمىرج 

 النشش، داس الىخاب، عنىاو اإلِاؤلف، اظم و للب :ألاحنبُت أو العشبُت باللغت الىخب .1

 .العبعت النشش،سكم ظنت النشش، بلذ

عُت النطىص .2  . الطذوس  النظ،ظنت النظ،مضمىو  البلذ،نىع  :الدشَش

 الياجب،عنىاو واظم للب الذوسٍت، أو اإلاجلت عنىاو :والذوسٍاث اإلاجالث .3

خ اإلالالت،عذد  . الاكخباط الطذوس،ضفدت اإلاجلت،جاٍس

 مؤظعت اإلازهشة، دسحت ، اإلازهشة العالب،عنىاو واظم للب :الجامعُت الشظابل .4

 . الاكخباط الجامعُت،ضفدت الخخطظ،العنت اإلازهشة،ولُت حسجُل

ش .5 ش، إضذاس حهت  :الشظمُت الخلاٍس ش،مياو مىضىع الخلٍش ش، نشش الخلٍش  ظنت الخلٍش

ش إضذاس  .الاكخباط ضفدت ، الخلٍش

     :الالىترونُت اإلاشاحع .6

ٌ   اإلاشحع ًىزم   وامال ؤلالىتروني   الشابغ  معلىماث بزهش ” ؤلانترنذ”  شبىت  عن اإلانلى

خ اإلانشىسة، اإلاادة ضاخب رهش   مع  اسة وجاٍس   .اإلاىكع ٍص

 على عنىاو اإلاجلت .7
ً
 :جشظل اإلاعاىماث بطُغت الىترونُت خطشا
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 الطفدت 

 9 الافخخاخُت 

 اللانىو  في اإلاذنُت اإلاعؤولُت عن الخعىٍض نؽام في الدشذد عن الناحمت اللانىنُت آلازاس 

ع فيالعبُت الخىادر دوس  ) الفشنس ي  الىظنُا الخضامن أظاط على الخعىٍض إحشاءاث حعَش

 
ً
ش حامعت الافخُداث، الخمُذ عبذ ًاظش. د (نمىرحا  .اإلاخدذة العشبُت الاماساث دبي،/الغٍش

11 

  اث الخلىق  ظلعاني. د 2016 لعام الجضابشي  الذظخىسي الخعذًل ؼل في والىاحباث والخٍش

 .الجضابش,  بلعباط بعُذي لُابغ الجُاللي حامعت  فاظمُت، لُلت

33 

 ميرة، الشخماو عبذ حامعت ظشا نـــــــــي، بىصٍـــــــــذ للعُادة، الذابم الذولي الجناةي اللضاء جدذي 

 .الجضابش بجاًت،

43 

 ت للشظالت اإلانؽمت الىكابُت اللىاعذ  الُابغ حُاللي حامعت بلُذي ظميرة الجضابش، في ؤلاشهاٍس

 .الجضابش بلعباط، بعُذي

55 

 كـــــشدي بـــــن. أ البُئي، الضشس  خذور كبل علُه وانذ ما إلى الخاٌ بئعادة الخىم فعالُت خذود 

 .الجضابش -معــخغانم بــادٌغ، بن الخمُذ عبذ حامعت أمــــُـــن،

73 

 خم ً خضامن، ششهت في والذفاجش الىزابم على الاظالع في الشٍش
ّ
في ال  عبذ حامعت مدمذ، شٍش

 .الجضابش -معــخغانم بــادٌغ، بن الخمُذ

81 

 اكل معؤولُت
ّ
اث نلل علذ لخنفُز الخمهُذًت اإلاشخلت عن الن  أمُنت، ظاٌ بىس  ، بدشا الخاٍو

 .الجضابش جلمعاو،  –ًذ بللا بىش أبي حامعت

97 

 

 

ش أظشة جخلي ت اإلالىُت لخلىق  انتهان أي عن معؤولُتها اإلاجلت جدٍش  الفىٍش
 اإلاشهض إداسة سأي عن بالضشوسة العذد ىزا في الىاسدة آلاساء حعبر ال

  2016©  العلمي البدث حُل إلاشهض مدفىؼت الخلىق  حمُع 
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 الافخخاخُت

 

 بفضله جخم الطالخاث الزيالخمذ هلل سب العاإلايو بعم هللا الشخمن الشخُم و

لل

ل

 والخام، الٗام ال٣اهىنل في مخسههت م٣االث بيكغ اإلاٗم٣ت ال٣اهىهيت ألابدار حيل مجلت جىانلل
 مً لها خلى٫ل  ا٢تراح م٘ ص٢ي٣ت اق٩الياث ؤزاعث حضا َامت مىايي٘ الؿاب٘ الٗضص َظا في ل٨م ازترها ول٣ض

. الباخثحن جىنياث زال٫

 في اإلاضهيت اإلاؿاوليت ًٖ الخٗىيٌ هٓام في الدكضص ًٖ الىاحمت ال٣اهىهيت آلازاع ألاو٫ل اإلا٣ا٫ ٞخىاو٫ل
 ٖضم خالت لخجىب الخإمحن ؤَميت ٖلى الًىء مؿلُا ؤلاماعجيت، الدكغيٗاث ٖلى واؾ٣ُاجه الٟغوس ي ال٣اهىنل

 لجبر اإلا٣ضع الخٗىيٌ صٞ٘ ًٖ اإلاؿاو٫ الصخو ٢ضعة ٖضم خالت في ؤو مٗحن شخو ٖلى اإلاؿاوليت جد٤٣
.  الُبيت بالخىاصر ألامغ يخٗل٤ إلاا ؾيما الًغع،

 بالخ٣ى١ل يخٗل٤ ٞيما  2016   بٗام  مازغا اإلاٗض٫ الجؼاثغرل الضؾخىعل مىاص خلل ٞل٣ض الثاوي اإلا٣ا٫ ؤما
 بتر٢يت واإلاخٗل٤ ٦غؾها التي ألاَضاٝ ؤَم ٖىض مخى٢ٟا الؿاب٣ت، بالضؾاجحر م٣اعهت الىاحباث و٦ظا  والخغياث

. الؿياؾيت اإلاغؤة خ٣ى١ل

ا" للؿياصة الضاثم الضولي الجىاجي ال٣ًاء جدضر"  الثالث اإلا٣ا٫ وجىاو٫ل  في بكضة يثاع ٢ضيما مىيٖى
ىام  حغرء بخدليل الباخث ليخىنل الضوليت، الجىاثيت اإلاد٨مت بلى الضو٫ل اهًمام بٗض زانت ألازحرة ألٖا
ىيت، اإلادا٦م ازخهام  جهاصع لم ٧ىجها الضو٫، لؿياصة اإلاد٨مت َظٍ تهضيض هٟي بلى ومبرع  ويٗذ وبهما الَى

اصلت خ٣ي٣يت مدا٦ماث بحغاء جًمً يىابِ ا ؤمامها لئلصٖاء ألاٞغاص ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ م٣ترخا ٖو حَر  مً ٚو
.  بالضعاؾت الجضيغة ؤلا٢تراخاث

 مً وطل٪ الجؼاثغ في ؤلاقهاعيت للغؾالت اإلاىٓمت الى٢اثيت ال٣ىاٖض ٖىض الباخث جى٠٢ الغاب٘ اإلا٣ا٫ وفي 
 لخخالءم ومغا٢بتها وج٣ييضَا ؤلاقهاعيت للغؾالت واختراما الًٗي٠، الُٝغ يٗخبر الظر اإلاؿتهل٪ خمايت ؤحل

. الجؼاثغرل اإلاجخم٘ و٢يم الٗامحن وآلاصاب الّىٓام م٘
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 خضور ٢بل ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م ٞٗاليت لخضوص حٗغى ٣ٞض الخامـ اإلا٣ا٫ ؤما
ظا. جٟا٢مه ؤو جؼايضٍ صونل يدى٫ل ؤو البيئي الًغعل بةػالت البيئي، الًغعل  مً ٦ثحر في جد٣ي٣ه يهٗب ٢ض َو

.  ٞدؿب الّى٣ضر بالخٗىيٌ بالخ٨م باال٦خٟاء بال٣اض ي يضٞ٘ مما الخاالث

 خ٤ الؿاصؽ اإلا٣ا٫ جىاو٫ل الخ٣ي٣يىن، اإلاال٥ بهٟتهم الخًامً قغ٧اث في الكغ٧اء خمايت اَاع وفي
إل في الكغي٪ إل زال٫ مً ؾىاء  ؤصائها لخ٣ييم  والضٞاجغ الىزاث٤ ٖلى الَا  للكغ٧اء يؿمذ والظر الضاثم ؤلَا

إل مً اإلاضيغيً ٚحر ت وزي٣ت ٧ل ٖلى الَا إل زال٫ مً ؤو مجها مؿخلمت ؤو الكغ٦ت في مىيٖى  ٢بل اإلاؿب٤ ؤلَا
 والجؼاءاث الخ٤ َظا اخترام ٖضم بق٩اليت مثحرا. الّؿىىيت الٗامت الجمٗيت او٣ٗاص مً يىما ٖكغ زمؿت

. ٖىه اإلاترجبت

 ٖلى ؾىاء البدغرل ال٣اهىنل في ٢ؿىة ؤَميت طاث مىيٕى ٖلى الًىء ؾلِ ٣ٞض ألازحر اإلا٣ا٫ ؤما
ني الدكغيعي اإلاؿخىيل  ه٣ل ٣ٖض لخىٟيظ الخمهيضيت اإلاغخلت ًٖ الّىا٢ل بمؿاوليت واإلاخمثل الضولي ختى ؤو الَى

اث مً اإلاىيٕى َظا يثحر إلاا ، بدغا الخاوياث  ٢ض الضوليت الاجٟا٢ياث ؤن ؾيما ، ال٣ًاء ؤمام ٖضيضة مىاٖػ

.     الالتزام َظا َبيٗت جدضيض في ازخلٟذ

 في الجاصة ألابدار جيكغ مىزى٢ا، ٖلميا مهضعا لخب٣ى اإلاجلت َظٍ اؾخمغاع ٖلى ووٗمل هغحى ألازحر وفي

ًاء ق٨غها هجضص وبط. ال٣اهىنل مجاالث مسخل٠  بهظا ؾاَمىا الظيً وللباخثحن الخد٨يميت الٗلميت لجىدىا أٖل
 وختى مالخٓاج٨م ا٢تراخاج٨م م٣االج٨م، ، بًٗىيخ٨م مغخبحن بالغ٦ب لئللخدا١ اإلاخسههحن هضٖى الٗضص،

 .   اهخ٣اصاج٨م

 

 

وآلاخش  ٌألاووهللا اإلاىفم في 

ش لظشوس ظالبي اإلال. د / اإلاششفت العامت ومذًشة الخدٍش
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 آلازاس اللانىنُت الناحمت عن الدشذد في نؽام الخعىٍض عن اإلاعؤولُت اإلاذنُت في اللانىو الفشنس ي

ع إحشاءاث الخعىٍض على أظاط الخضامن الىظنيدوس الخىادر العبُت)  في حعَش
ً
 (ا نمىرحا

ًاظش عبذ الخمُذ الافخُداث . د  

ش-أظخار اللانىو اإلاذني اإلاعاعذ  ولُت اللانىو  . دبي، دولت الاماساث العشبُت اإلاخدذة/حامعت الغٍش

 

 

 

: ملخظ   

 ال٣ٗضيت اإلاؿاوليت في الثاوي للمخٗا٢ض ٞاٖله يدضزه الظر الًغعل حبر في الخإمحن ؤَميت ٖلى الًىء البدث يؿلِ 
ل يضٞ٘ ؤن ؤو يغعل مً ؤخضزه ما يهلر ؤن حؿخىحب الٗضالت ؤن خيث الخ٣هحريت، اإلاؿاوليت في واإلاخًغعل

ً
ل حٗىيًا

ً
ل ماليا

ً
 مجؼيا

ل ليـ ألامغ والن الخُإ؟ ًٖ هخج الظر الًغعل حبر مً يخم٨ً ؤن صونل الصخو زُإ جدضيض ؤَميت ما ل٨ً. ألا٢ل ٖلى
ً
 حضيضا

 ال٣ىاهحن ؤٚلب ٞةن بالخُإ؛لظا ٞٗله يىن٠ لم لى ختى بالخٗىيٌ التزامه ومضي للمسُئ آلازمت ؤلاعاصة ًٖ الخضيث في

لؼمذ الُبيت، اإلاؿاوليت بكإن 2016 لؿىت 4 ع٢م ؤلاماعاث لضولت ؤلاجداصر وال٣اهىنل الٟغوس ي ٧ال٣اهىنل
ُ
 ًٖ بالخإمحن ؤ

ل اإلاخًغعل يجض وبظل٪ اإلاضهيت، اإلاؿاوليت
ً
 ٞكغ٧اث بم٩ان، الؿهىلت مً ألامغ ليـ ل٨ً الخٗىيٌ، له يضٞ٘ ماليا مليئا شخها

ً الًغعل مدضر مؿاوليت اإلاخًغعل ؤزبذ ؤن بال (الخامحن ؤ٢ؿاٍ) الخٗىيٌ جضٞ٘ ال الخإمحن امَّ
ُ
 خضوص في حٗىى ٦ماؤجها. لهُل اإلا

ل ٖليه اج٤ٟ الظر اإلابلٜ
ً
ً وبحن بيجها مؿب٣ا امَّ

ُ
 مدضر ي٩ىنل ال ٖىضما جٓهغ والهٗىبت لخُٛيخه، الخامحن ؤ٢ؿاٍ وُصْٞٗذل لهُل اإلا

ل الًغعل
ً
ً يضٞ٘ لم ؤو مضجه اهتهذ ٢ض الخإمحن ٣ٖض ي٩ىنل ٦إن مامىا امَّ

ُ
 ٞةن طا٥ وخحن بها، التزم التي الخامحن ؤ٢ؿاٍ لهُل اإلا

ل مبلٜ حُٛي لً الخإمحن قغ٦ت
ً
 زال٫ مً الجماٖيت الخٗىيٌ ألهٓمت الدكغيٗاث بٌٗ اججهذ ج٣ضم ما ٖلى الخٗىيٌ،وبىاءا

ا صوعفي الٟغوس ي لل٣اهىنل و٧ان ٖضيضة، مجاالث في ج٣ىيجها ا بمضي مغجبُت مسخلٟت ؤوكُت في بْهاَع  خضور في جإزحَر
ض ُٗ َ

يت ه٣لت الُبيت الخىاصر ًٖ الخٗىيٌ الًغع،ٞ  يسُلل لم ؤهه بال الخٗىيٌ بحغاءاث حؿغي٘ زال٫ مً ألايغاع حبر في هٖى

سظث التي الؿبل وبيان َغخها هداو٫ل بق٩االث مً
ُ
 .ؤلاماعاحي ال٣اهىنل في ٖجها الخٗىيٌ بم٩اهيت ومضي لها، الخل إليجاص بج

 :البدث مفاجُذ

 اإلاىخج الٟٗل اإلاؿخىنٟيت، الٗضويل الُبيت، الخىاصر الجماعي، الخٗىيٌ الخجاعر، الخإمحن اإلاضهيت، اإلاؿاوليت

 .الًاعة الىا٢ٗت للمؿاوليت،
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The Legal Consequences Emerged from Restrictions on Insurance Policy 

System Concerning Civil Liability 

 

ABSTRACT:  

This study shows the necessity of covering legal claims against the insured by the insurance 

company in the insurance policy whereby the insured is obliged to pay money for a person who 

is in some way afflicted by him/her. The aim is not to identify the responsible person but to find 

a suitable solution makes this person capable to mend the damage that affect the afflicted. Most 

of institutional laws as in French Law and Law No; 4 in 2016 of UAE oblige medical institutions 

to make civil liability insurance policy so that the afflicted person can be amended with suitable 

amount of money. It is not easy to pay a compensation for the afflicted because insurance 

companies do not pay money unless the afflicted proves the civil liability of the insured; 

moreover, the insurance company pays the least amount of money that is identified in the 

contract. The insurance company also does not pay money for the afflicted if the insured has not 

paid the fee or renewed the contract.  

    Consequently many legislative institutions make legislations concerning public civil 

liability system to ensure the right of the afflicted. For example, the French Law has an effective 

role in distinguishing civil liability of the insured and the legal obligation of the insurer. Unlike 

UAE’s Law, the French Law has made a great progress in amending the damage through 

accelerating compensation’s procedure.  

 

 ملذمت

 اإلاضهيت اإلاؿاوليت لىحىب آزغؤؾاؾا لصخو يغعا بسُإاعج٨به واإلادؿبب اإلاسُئ الصخو مجاػاة ٞلؿٟت اٖخبرث    

ل بالبٗيض، ليـ و٢ذ مىظ بضؤجدخٛحر الٟلؿٟت َظٍ ؤن بال ، (ج٣هحريت ٧اهخإم ٣ٖضيت)
ً
 الثىعة ْهىعل ٖضيضة،ؤَمها لٗىامل جبٗا

 وألاصواث والضواثيت الٛظاثيت اإلاىخىحاث واهدكاع ال٨بري، اإلاكاعي٘ في اإلادغ٦ت وال٣ىيل آلاالث واهدكاع ؤوعبا في الهىاٖيت
، لها يخٗغى الاوؿان ي٨ً لم مساَغ لتزايض ؤصي طل٪ ٧ل ٢بل، مً مٗغوٞه ج٨ً لم التي وألاحهؼة

ً
 بضث ألاعباح ؤن و٦ما ؾاب٣ا

اصة ؾببا ٧اهذ ألاوكُت َظٍ ؾببتها ألايغاعالتي ٞةن اإلاكاعي٘، َظٍ ألصخاب َاثلت  اإلاضهيت اإلاؿاوليت مٟهىم في الىٓغ إٖل

. (والخ٣هحريت ال٣ٗضيت) بك٣حها

ل يٗض ولم     
ً
 بحن الؿببيت الٗال٢ت وبزباث ،الخاظئت أو آلازمت ؤلاسادة عن بالبدث اإلاخًغعل بلؼام م٣ىٗا

 ل٣يام الىخيض الٗىهغ ِبّٗضٍ الًغعل ٖىهغ بىاءٖلى الخٗىيٌ وحىب هدى ال٣ٟهيت الضعاؾاث الخُإوالًغع؛ٞاججهذ
 مً ببخضؤث والتي الخبٗت، جدمل إلاٟهىم ؤٖاصَا مً ٞمجهم ؤؾاؾآلعائهم، ًٖ البدث في ال٣ٟهاء يعجؼ ولم اإلاضهيت، اإلاؿاوليت

ل الصخو ؤٖخباع
ً
ل ؤ٧اهذ ؾىاء ؤٞٗاله مساَغ ًٖ مؿاوال

َ
 الى باالؾدىاص الىٓغيت َظٍ ولخيخهي زاَئت ٚحر ؤو زاَئت ؤٞٗاال

ل يٗغ لم اإلاٟهىم ٞهظا اإلاساَغ، يخدمل ألاعباح يجني ٞمً بالٛغم، الٛىم ٢اٖضة
ً
ل ؾىاءؤ٧ان للؿلى٥ اَخماما

ً
ل ؾلى٧ا

ً
 ال، ؤو زاَئا

لى  ومً ٨ٖؿه، بزباث بم٩اهيت م٘ الٞترايه طَبذ وبن الخُإ مٟهىم ج٣ضؽ ػالذ ما هٓغيت ؤجذ الؿلى٥ َظا مً ال٨ٗـ ٖو
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ل ٞةن الؿاب٣حن، اإلاٟهىمحن بحن الخىإػ َظا بحن
ً
ل مبضؤ

ً
ل و٧ان هجمه ؾُ٘ حضيضا

ً
ى بال للترخيب مدال  الجماعي، الخٗىيٌ مبضؤ َو

ل ؤنبذ ؤن ما والظر
ً
ل مبضؤ

ً
 مضي هى٢كذ الؿببيت،ختى الٗال٢ت بزباث في اإلاخًغعل ؤعجؼ الخ٨ىىلىجي الخُىعل ؤن بذجت م٣بىال

. اإلاخًغعيً حمي٘ ؤو الًغعل ٧اٞت حُٛيت هدى جىحه في الخعىٍض بم٩اهيت

 حضيض هٓام زال٫ مً الخٗىيٌ بلى الدكغيٗاث بٌٗ جىحهذ للًغعل الصخو ٞحها يخٗغى التي اإلاجاالث ول٨ثرة    
ل ،الجماعي الخٗىيٌ يؿمى ضَّ ُٖ ل و

ً
ل جدىال

ً
ل مً ؤزغيل بٗباعة ؤو الجماٖيت بلى الٟغصيت مً الخٗىيٌ إلاٟهىم حضيضا

ً
 ٖلى ٖضَالتزاما

 .اإلاجخم٘ ٖلى للمخًغعل خ٤ بلى الًغعل مغج٨ب ٖاج٤

: الذساظت ظبابأ

 لل٣اهىنل و٧ان ٖضيضة، مجاالث في ج٣ىيجها زال٫ مً الدكغيٗاث بٌٗ مً للخٗىيًاؾخجابت، الجماٖيت ألاهٓمت ؤْهغث
ل ،الٟغوس ي

ً
ا في صوعا ا بمضي مغجبُت مسخلٟت ؤوكُت في بْهاَع  نٗىباث مً يسلىا لم ألامغ ل٨ً الًغع، خضور في جإزحَر

: ب جمثلذ

م عن الخعىٍض خذود -1  :الجماعُت ألانؽمت ظٍش

 صٞ٘ ٖلى اإلاؿاو٫ الصخو ٢ضعة ٖضم خالت في ؤو مٗحن شخو ٖلى اإلاؿاوليت جد٤٣ ٖضم خالت في طل٪ ي٩ىنل ٞهل

. ألامغيً بحن ٞكخان الًغع، لجبر اإلا٣ضع الخٗىيٌ

 : الجماعي الخعىٍض ضنذوق  بئنشاء اإلالتزمت الجهت -2
ل ليـ ٞاألمغ

ً
، ؾهال

ً
ل الخٗىيٌ، لهىضو١ل اإلامىلحن ألاشخام َم ومً الجهتاإلاؿاولت، جدضيض خيث مً مُل٣ا  َو

اإلاؿاو٫؟ الصخو يٓهغ ؤن صونل الًغعل ٞحها يخد٤٣ خالت ٧ل ٧اٞت،وفي اإلاجاالث ألايغاعفي ًٖ الخٗىيٌ ؾي٩ىنل  

: البدث إشيالُت

ل الخٗىيٌ هٓام الٟغوس ي اإلاكٕغ اجب٘ ل٣ض
ً
٣ا  البىاء نغح ًٖ ليسغج اإلاغوع خىاصر في الاحخماعي الخًامً ل٣ىاٖض ٞو

ليإحي ألامغ و٦غعل اإلاضهيت؛ اإلاؿاوليت ألع٧ان الخ٣ليضر
ً
بت2002 آطاع 4 ب٣اهىنل الصخت مجا٫ في ؤزٍغ مغاعا  اإلاكا٧ل ٖلى بالغص ،ٞٚغ

ل الُبيت والخىاصر الٗالحيت الهضٝ ًٖ الخٗىيٌ اٖخبر ٣ٞض ،(1) ( L’aléa thérapeutique ) الٗالحيت الهضٝ ؤزاعتها التي
ً
 ابخ٩اعا

٘ التي الضٖاويل ػزم مً الخسٟي٠ ؤحل مً وطل٪ ٢اهىهيسام، هٓام بىي٘  الهلر َغي٤ ٞاجسظ اإلاضهيت، اإلادا٦م ؤمام جٞغ

 -يم٨ً والظر والخٗىيٌ، للمهالخت ؤلا٢ليمي اإلاجلـ زال٫ مً وطل٪ للمد٨مت، اللجىء بضونل الخٗىيٌ بحغاءاث لدؿغي٘
ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ بلى اللجىء في للمخًغعل الخ٤ يُٗي ؤن  -الكغوٍ بخىاٞغ  َل َىا اإلاثاع والدؿائ٫ل الَى

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ  جسٟي٫٠ ؤحى ؤهه ؤم (ج٣هحريت ؤم ٣ٖضيت) الٟغصيت اإلاؿاوليت مٟهىم إللٛاء ؾعىر الَى
 لضولت جداصرؤلا الُبيت اإلاؿاوليت ٢اهىنل قمىليت مضي ما زم اإلاضهيت؟ اإلاؿاوليت يلغي ؤن صونل الصخت منهي ٖلى اإلاؿاوليت

 الٗالحيت؟ والهضٝ الُبيت الخىاصر ًٖ بالخٗىيٌ 2016 لؿىت 04 ع٢م ؤلاماعاث
                                                           

مل يأت تشريع قانوف حوؿ تعويض الصدؼ العالجية،إال بعد دراسات كمقًتحات امتدت ألكثر من عقد من الزمن غري ادلتوقعة أثناء العالج كادلفاجآت يقصد هبا -( )
: نظر التقريرم. السيناتور يف الربدلاف الفرنسي مع خنبة من ادلختصيني يف رلاؿ الصحة العامة Hurietكأىم دراسة قدمت، أتت من قبل األستاذ 

Huriet C. et autres ,Proposition de loi n° 277 relative à l’indemnisation de l’aléa médical et à la 

responsabilité médicale , rapport fait au nom de commission des affaires sociales la 19 avril 

2001.https://www.senat.fr/rap/l00-277/l00-2770.html 
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: آلاجيحن اإلابدثحن زال٫ مً مىا٢كخه هداو٫ل ما َظا   

ٌ  اإلابدث   الضشس  حبر في الخأميو و عاء للمذًن اإلاالُت الزمت بيو الذابش الخعىٍض: ألاو

اإلاُلب ألاو٫ الخإمحن ال يىٟي مؿاوليت مدضر الًغع  

بغوػ ؤهٓمت الخٗىيٌ الجماعي لجبر ألايغاع :لاإلاُلب الثاوي

ض : اإلابدث الثاني الخىادر العبُت خاسج نعاق اإلاعؤولُت الفشدًت لجبر الضشس حعٍى

ض على أظاط الخضامن الىظني    اإلاعلب ألاٌو نعاق جعبُم الخعٍى  

ض على أظاط الخضامن الىظني : اإلاعلب الثاني   إحشاءاث الخعٍى  

 

ٌ  اإلابدث  ألاو

 الضشس  حبر في الخأميو و عاء للمذًن اإلاالُت الزمت بيو الذابش الخعىٍض

ل اإلاضهيت اإلاؿاوليت مً الخإمحن اٖخباع ٨ٞغة َىيلت، وإلاضة ؾاصث
ً
ل ؤمغا

ً
ّضل الٗام، للىٓام مسالٟا َٗ ل طل٪ ب

ً
 بالىْيٟت بزالال

ل بط اإلاضهيت، للمؿاوليت ال٣ٗابيت ا ؤنَّ َغ  وبظل٪ اإلااليت طمخه مً الخٗىيٌ بضٞ٘ الًغعل مدضر مٗا٢بت بىحىب مخمثل حَى

٘ هي بهما بالخإمحن اإلاؿاوليت َظٍ حُٛيت وؤن لىخضٍ؛ زُئه هخاثج يخدمل . (1)الًغعل مدضر ٖاج٤ ًٖ للٗبء ٞع

 هٓام ٞٓهغ ألايغاع؛ حُٛيت ًٖ الًغعل في اإلادؿبب و٢هىعل اإلاخًغعيً ؤٖضاص اػصياص بؿبب ؤهدؿغ الغؤر َظا ل٨ً
بت اإلاضهيت اإلاؿاوليت ؤؾاؽ ٖلى الخإمحن بت مً ؤ٦ثر اإلاؿاوليت َظٍ حُٛيت في ٚع  الًغع، ؤنابه ٖمً الٗبء جسٟي٠ في الٚغ

ٍّل ُبغعل الظر ألامغ ض َٗ  خا٫ في جغجٟ٘ الخي٣ض الخإمحن ؤ٢ؿاٍ بضٞ٘ ملتزم ٞهى اإلاؿاولت؛ هي ػالذ ما له للمامً اإلااليت الظمت ؤن ِب

. اإلاضهيت مؿاوليخه لًمان جإمحن قغ٦ت يجض ال ٢ض ؤو ألازُاء ج٨غاع

ٌ  اإلاعلب   الضشس  مدذر معؤولُت ًنفي ال الخأميو: ألاو

 زال٫ يغعل مً يدضر ما يًمً ؤهه ألانل بل خضوص؛ صونل له اإلاامً مؿاوليت يًمً ال الخإمحن ٣ٖض ؤن ،اإلاا٦ض مً
 بى٢ذ ٞالٗبرة لظا مٗيىت، مضة بٗض بال جٓهغ ال ٢ض ألايغاع وألن الخ٣هحريت، اإلاؿاوليت في الًغعل و٢ٕى ٖىض ؤو ال٣ٗض جىٟيظ

. للًغعل اإلاؿبب الٟٗل و٢ٕى

ٌ  الفشع   الناش ئ لاللتزام  عاء الخأميو علذ: ألاو

. للغبذ ؾٗيه اإلاامً ٚايت ٧اهذ بل زحريت حمٗيت بهىعة اإلاٟهىم َظا يٓهغ لم الخإمحن مٟهىم جُىعل مغاخل ٧ل زال٫

 
َال
  ٌعذ ال الخأميو مفهىم: أوال

ً
  خذًثا

ً
 نعبُا

ل 
ّ
ٝغ ل ٧ان مٟهىمه ؤن بال الخًاعاث ؤ٢ضم مىظ الخإمحن ُٖ

ً
 وخا٫ البدغ في الخجاعيت البًاٖت ٖلى الخإمحن في مىدؿغا

 ٖام في ٖكغ الغاب٘ لىيـ مً ب٣غاع ؾمذ الٟغوؿيت، الثىعة ٣ٞبل الخإمحن، جُىعل زم الُغي٤، ٢ُإ ٢بل مً للجهب حٗغيها
                                                           

(1)
-Lydia Morlet ,L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé de  l’indemnisation, 

thèse en droit prive 2003, p. 2 et s. 

Cite as: www.jha.ac/articles/a132.pdf 
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 جيكإ بضؤث زم الخغي٤، يض جإمحن قغ٦ت (1786 ) ٖام ماثت بٗض وكإث زم ال٨بريل ال٩ىاعر يض جإمحن قغ٧اث بةوكاء 1686
 يدىامى الخإمحن قغ٧اث ْهىعل بضؤ زم مل٩ي، مغؾىم بضونل قغ٦ت بةوكاء يؿمذ لم ألاخىا٫ ٧ل وفي الخياة، ٖلى الخإمحن ثقغ٧ا

. (1)جضعيجيا

ان ل الخإمحن قغ٧اث وكىء قهض البضء ٟٞي الٟغوؿيت؛ الثىعة بٗض ألامغ حٛحر ما وؾٖغ
ً
ا ان الظر الجمىص مً هٖى  ما ؾٖغ

ل. الخغي٤ يض قغ٦ت بةوكاء للؿماح وطا٥ 1816 الٗام في ج٨ؿغ
ً
 ٖلى للخإمحن قغ٦ت وكإث 1818 الٗام في طل٪، ٖلى ومثاال

 مخىاي٘ بمؿخىيل بضؤث التي (2)(AXA) قغ٦ت مثل آلان بلى ٢اثمت ػالذ ما قغ٧اث مجها جإمحن قغ٧اث ْهىعل ٞبضؤ الخياة،
ان ل٨جها اإلاساَغ ؤهىإ بٌٗ لخُٛيت  مثل الخإمحن قغ٧اث ب٣يت ٦دا٫ ؤزغيل مساَغ ٖلى بالخإمحن جخىؾ٘ بضؤث ما ؾٖغ

.  (3)نىعَا بمسخل٠ اإلاضهيت واإلاؿاوليت اإلااقيت ٢ُٗان ومىث الؿغ٢ت ٖلى الخإمحن

 ًٖ بالخٗىيٌ الخام 1898 ؤبغيل 9 ٢اهىنل نضع وآلاالث، اإلا٩اثً اؾخٗما٫ اػصياص بؿبب وطل٪ الٗمل خىاصر ول٨ثرة
 يض الخإمحن قغ٧اث بخإؾيـ الدكغي٘ َظا ٞؿمذ الٗمل، عب مؿاوليت ل٣يام بزباتها مً اإلاخًغعل جلؼم ال التي الٗمل خىاصر

 الظر 1930 ٖام في يىليى 13 ٢اهىنل نضع زم. الخإمحن قغ٧اث ٖلى الضولت ع٢ابت م٘ الٗاملحن ٧اٞت قملذ التي الٗمل خىاصر

ل الخإمحن حٗل الظر 1957 ٖام ٞبرايغ 27 ٢اهىنل بهضوعل ألامغ ليخُىعل الؿياعاث، خىاصر ٖلى الخإمحن عزو
ً
 ٖلى بلؼاميا

 زُإ بؿبب الىاا يْل للًغعل ُٚاء اهه ٖلى الخإمحن ٣ٖض إلاٟهىم ألاؾاؽ الهىعة ب٣يذ ألاخىا٫ ٧ل في ل٨ً. اإلاغوع خىاصر

. (4)الًغعل مدضر مؿاوليت جد٤٣ ٖضم ٖىض الخإمحن بضٞ٘ ملؼمت ٚحر الخإمحن قغ٦ت ٞةن وبظل٪ له، اإلاامً

   اإلاذنُت اإلاعؤولُت على الخأميو: زانُا

ل الٗام، لخلٟه ؤو للمخًغعل الخ٣ي٣ت الخمايت ٞةن للًغع، اإلاؿبب الٟٗل و٢ٕى ٖىض
ً
 بخ٣ييم جخمثل اليكاٍ، ٧ان ؤيا

. الخٗىيٌ صٞ٘ ي٨ٟل مالي ُٚاء ووحىص ٢ًاجي، خ٨م ؤو وصيت حؿىيت زال٫ مً طل٪ جم ؾىاءًل الًغع،

ل اإلاضهيت اإلاؿاوليت مً الخإمحن يٗض لم ولظا 
ً
ل ؤمغا

ً
 ون٠ يكملهم الظيً الٗاملىنل يؿببه ما ختى ليكمل امخض بل هاصعا

. ألاقياء ًٖ اإلاؿاوليت ؤو جابٗت ؤٖما٫ ًٖ اإلاخبٕى مؿاوليت جد٤٣ ٖىض الخاب٘،

 بالخعىٍض له للمؤمن اإلاخضشس  معالبت حغعي الخأميو ششهت -1

 ٖليه اإلاامً اإلاكغوٕ حجم م٘ مخىاؾبت مٗايحر جدب٘ وبهما جهايت ال إلاا ألايغاع حُٛي ال للغبذ الؿاٖيت الخإمحن ٞكغ٦ت 

. اإلا٣ضمت ألا٢ؿاٍ م٘ واإلاخىاؾب له اإلاامً م٘ ٖليه اإلاخ٤ٟ الؿ٠٣ خضوص وفي

                                                           
(1)

-Jean-Pierre AUDINOT, Jacques GARNIER, Universalis, « ASSURANCE - Histoire et droit de 

l'assurance » , Encyclopédie Universalis 

:http://www.universalis.fr/encyclopedie/assurance-histoire-et-droit-de-l-assurance/ 
( )-AXA  2نظر ادلوقع االلكًتكينمالذم يبني األصل التارخيي لشركة التأمني 

http://www.infinance.fr/articles/entreprise/societe-cotee-en-bourse/article-axa-presentation-et-histoire-

469.htm 

Pouilloux D., Mémoires d’assurances, p. 14 et s 
.https://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2011-02/extraitmemoiresassurances.pdf 

(3)-Lenoir R., La notion d'accident du travail: un enjeu de luttes,Actes de la recherche en sciences sociales, 

1980 Volume 32 Numéro 1 p. 77 et s. 
(4)

-Ewvald F., Formation de la notion d’accident du travail , Sociologie du travail, 198I, p. 3 et s. 

http://www.index-assurance.fr/compagnies/generalistes/axa/467/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/assurance-histoire-et-droit-de-l-assurance/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/assurance-histoire-et-droit-de-l-assurance/
http://www.persee.fr/collection/arss
http://www.persee.fr/issue/arss_0335-5322_1980_num_32_1?sectionId=arss_0335-5322_1980_num_32_1_2081
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 له اإلاامً بحن مؿب٣ا ٖليه اإلاخ٤ٟ اإلاالي الؿ٠٣ مً ؤ٦ثر اإلاخًغعل ٢بل مً به اإلاُالب الخٗىيٌ مبلٜ ٧ان ٞةن لظا
ىضَا طل٪، ٚحر ٖلى اجٟا١ خهل بالبن الٟاع١ل حٗىى ال الخإمحن قغ٦ت ٞةن الخإمحن وقغ٦ت  بالغحٕى الخ٤ لها ي٩ىنل ٖو

. اإلااليت طمخه مً الٟاع١ل بضٞ٘ ملؼم له اإلاامً بن خيث للمخًغعل صٞٗخه بن له اإلاامً ٖلى بالٟاع١ل

 طل٪ م٣ابل ويضٞ٘ مؿاوليخه ٖلى يامً له ٞاإلاامً وبهتهاءًل ابخضاءًل ب٣ىة، خايغة ػالذ ما آلازمت ؤلاعاصة ٞةن وبظل٪
لؼم ال للغبذ، الؿاٖيت الخإمحن وقغ٦ت الخإمحن، ؤ٢ؿاٍ

ُ
 مؿاوليت جد٤٣ وا٢ٗت ؤن ؤر بالضٞ٘، له اإلاامً التزم بن بال بالضٞ٘ ج

ليه بالخٗىيٌ، له للمامً اإلاخًغعل مُالبت جبٗها ؤن بال ج٨ٟي ال له اإلاامً م بالخٗىيٌ اإلاخًغعل مُالبت ٖضم ٞةن ٖو  ٚع
خه ليه عحٕى ٖلى ؤمىذ ٞهي له، للمامً اإلابلٜ بةُٖاء الخإمحن قغ٦ت يلؼم ال اإلاؿاو٫ َى له اإلاامً بإن مٗٞغ  ا٧ان ؾىاء الٛحٖر

. (1)٢ًاثيت ؤو وصيت بُغي٣ت الغحٕى

 للمعؤولُت اإلادللت ألاضشاس حغعي الخأميو ششهت  -2

 التزام م٘ للمخًغع، الخإمحن مبلٜ صٞ٘ بٗض له اإلاامً بلى الغحٕى مً الخإمحن قغ٦ت مى٘ َى الخإمحن، في الٗام اإلابضؤ

 .ال٣ٗض مضة ؤزىاء الًغعل ؾببذ ؤٞٗا٫ بؿبب ال٣ٗض بٗض الىاقئت وألايغاع الخإمحن ٣ٖض زال٫ جدضر التي باأليغاع الكغ٦ت

 الخٗىيٌ بمبلٜ والخىؾ٘ جخد٤٣، ؤن اإلام٨ً مً والتي اإلاؿخ٣بل في جدضر ؤن يم٨ً التي ألايغاع بلى جىبهىا ٞال٣ٟهاء

. (2)الجضيضة للخٗىيًاث م٩اهت بةُٖاء

 يُٛحها التي ال٩اعزت ؤن ٞالثابذ اإلاضهيت؛ اإلاؿاوليت مً الخإمحن مبلٜ يُٛحها التي ال٩اعزت مٟهىم بيان ٖلى يٗخمض وألامغ
 اإلاخًغعل بمُالبت جمثلذ ال٩اعزت ٞةن الخ٣ليضر ال٣ٟه وفي اه٣ًاثه، ختى هٟاطٍ مىظ ال٣ٗض ؾغيان زال٫ ج٣٘ ؤن يجب الخإمحن

 جخد٤٣ ؤن صونل ال٩اعزت جخد٤٣ ٣ٞض اإلاؿاو٫ صيً يًمً بل اإلاًغوع خ٤ يًمً ال اإلاامً ؤن اٖخباع ٖلى بالخٗىيٌ
لى له، اإلاامً مؿاوليت  بالخٗىيٌ، اإلاخًغعل يُالب لم بن ال٩اعزت، جد٤٣ صونل له اإلاامً مؿاوليت ج٣ىم ٢ض ال٨ٗـ ٖو

 ؾغيان ؤزىاء و٢ٗذ خىاصر ًٖ ٧اهذ لى ختى ال٣ٗض ؾغيان زال٫ جخم التي اإلاُالبت بال يًمً ال اإلاامً ان طل٪ ٖلى ويترجب

.  ال٣ٗض ؾغيان بٗض ما جدضر التي اإلاُالباث ًٖ الخٗىيٌ يًمً ال اإلاامً ؤن خحن في ال٣ٗض

 ٖلى الخإمحن ي٨ي٠ وبظل٪ ال٣ٗض ؾغيان ؤزىاء ج٣٘ التي الًاعة بالىا٢ٗت مخمثلت ال٩اعزت اٖخبر ،الخضيث الاججاٍ ل٨ً
ل اإلاامً بظل٪ ويب٣ى الًاعة، الىا٢ٗت خضور لخٓت مً جخدضص ٞال٩اعزت ولظا اإلاخًغع، لخٗىيٌ يمان اهه اٖخباع

ً
 يامىا

ل ال٣ٗض، ؾغيان ألازحرزال٫ مً و٢٘ لٟٗل عاحٗه اإلاؿاوليت َظٍ صامذ ما له اإلاامً إلاؿاوليت
ً
 اإلاخًغعل مُالبت جاعيش ٧ان ؤيا

. (3)ال٣ٗض ؾغيان به٣ًاء بٗض إلاا اإلاُالبت ٧اهذ لى ختى ؤر بالخٗىيٌ،

 الضاسة والىاكعت للمعؤولُت اإلانخج الفعل بيو الخلغ عذم -3

ل خضر ولى بالخٗىيٌ، يُالب ؤن مىه يغعل يهبه لم صواءًل جىاو٫ل إلاً يد٤ ال وبظل٪
ً
 ٞخاعيش الضواء هٟـ مً لٛحٍر يغعا

 َظا ؤَميت وجٓهغ. الخإمحن مبلٜ بضٞ٘ اإلاامً التزام -زم ومً -له اإلاامً إلاؿاوليت ألامثل الخاعيش َى (الًاعة الىا٢ٗت) خهىلها

                                                           
(1)

-Laroche H., Les concours de responsabilité civiles, Thèse de droit, Université François - Rabelais de 

Tours, 2014 , p. 446 et s. 
النهضة العربية، القاىرة،  ، داراالجتماعيزلمد نصر الدين منصور، ضماف تعويض ادلضركرين، بني قواعد ادلسؤكلية الفردية كاعتبارات التضامن نظر دراسة للدكتور م-( )

 .كما بعدىا 188: ، ص2001، 1ط
(3)

-Laroche H., op. cit, 448 et s. 
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 خضزذ و٢اج٘ بلى جغح٘ ألايغاعالتي يُٛي مجهم ٩ٞل له، اإلاامً مؿاوليت حُٛيه ٖلى مامً مً ؤ٦ثر حٗا٢ب خالت في الخدضيض
 واخضة مغة ج٣٘ التي الى٢اج٘ لخل٪ باليؿبت مك٩لت يثحر ال الًاعة الىا٢ٗت جاعيش جدضيض بإن ال٣ى٫ل ويم٨ً ٣ٖضٍ ؾغيان زال٫
ظا الؼمً مً مضة خضوثها يؿخٛغ١ل التي اإلاخ٨غعة الى٢اج٘ خالت في ؤلاق٩ا٫ ول٨ً  لل٣اض ي جدضيضَا ؤمغ ؾُيتر٥ بالخإ٦يض َو

ل ليـ ال٣ًاجي ٞالخ٨م الازخهام؛ طورل بالخبراء باالؾخٗاهت
ً
 و٢ذ مً يخد٤٣ والظر له ٧اق٠ بهما بالخٗىيٌ للخ٤ ميكإ

. الًغعل جد٤٣

 نىعل مً حضيضة نىعة لخبحن ٢ىاهحن في الٟغوس ي اإلاكٕغ وجغحمها الٟغوؿيت اإلادا٦م في ػمً مىظ يخٛحر بضا ألامغ ل٨ً
 وبال الًغع، مدضر ٖلى بالغحٕى بٗضَا يؿمذ ولم الٗمل لغب آلازمت ؤلاعاصة مدل الخإمحن ٞيه خل الظر ؤلالؼامي الخإمحن

. الٗمل خىاصر ًٖ ألايغاع بخٗىيٌ جمثلذ نىعٍ ؤَم ٞةن ق٪

  اإلاذنُت اإلاعؤولُت ضمن العمل خىادر حعىٍض: الثاني الفشع

 الخ٣بت جل٪ جدمله ما ب٩ل الٗكغيً ال٣غنل وبضاياث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غنل جهاياث في الخٗىيٌ مً الهىعة َظٍ ؤجذ    

. والاحخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت ألانٗضة مسخل٠ ٖلى او٩ٗاؾاث مً

 
ً
 العمل سب خعأ دوو  للضشس  باللُاط ًلذس الخعىٍض:أوال

 الخىاػنل إلعحإ مداولت الٗمل خىاصر حٗىيٌ ٢اهىنل ٩ٞان الٗما٫ َب٣اث وهي اإلاجخم٘ مً ٦بحرة بٟئت اعجبُذ ٣ٞض   
 ع٦ً وج٣ىيت اإلاؿاوليت ؤع٧ان جغجيب بٖاصة زال٫ مً بال يخد٤٣ لً الظر ألامغ الٗمل، وؤعباب ال٩اصخت الٟئت جل٪ بحن الٗاص٫

ل ال٣اهىنل ٞىلض الخُإ ع٦ً خؿاب ٖلى الًغعل
ً
ل اإلاساَغ جدمل ٨ٞغة مخبييا

ً
 ٖليه ؾهل وبظل٪. الٗمل عب إلاؿاوليت ؤؾاؾا

ضالت باإلا٣ابل ؤهه بال الخُإ بزباث هاخيت مً الخٗىيٌ  ؤن اإلاكٕغ خا٫ ولؿان اإلاخد٤٣ الًغعل م٘ اإلاخىاؾب الخٗىيٌ ناصٖع

. (1) (الجؼافي الخٗىيٌ )بـ واإلاؿمى الخٗىيٌ مدضوصيت ي٣ابله ؤلازباث حؿهيل

 
ً
بلي الخعىٍض: زانُا   العمل لشب آلازمت ؤلاسادة ًُ

 ٢يام في اعج٨ؼ ؤهه باٖخباع خيجها الٗمل ؤعباب زكيه اليه ؤلاقاعة ؾب٣ذ الظر ٞغوؿا في 1898 ؤبغيل 9 ٢اهىنل ؤحى    
 الجؼافي، بالخٗىيٌ اإلاخًغعل الٗامل ٢بل مً الخُإ بزباث نٗىبت بحن اإلاىاػهت ٖمليت ؤٖاص ؤهه بال ،الًغعل ع٦ً ٖلى اإلاؿاوليت

ه  إلزباث الغحٕى مً الٗامل بمى٘ زالله مً الٗمل ؤعباب اؾخٟاص بل اإلاضهيت، اإلاؿاوليت هُا١ مً يسغج لم طل٪ ٧ل في ول٨ىَّ
. (2)للًغعل الخ٣ي٣ي الخٗىيٌ ٖلى للخهى٫ل الٗمل عب زُإ

ل اإلاؿاوليت، ؤع٧ان ًٖ الخضيث ع٦ؼ ال٣اهىنل ٞهظا   
ً
 .(3)الٗامل يهيب يغعل ٧ل ًٖ الٗمل لغب آلازمت ؤلاعاصة مٟتريا

 

 

                                                           
نظر حبث معمق للدكتور عدناف سرحاف، تطوير نظاـ التعويض عن مذلذا القانوف  كجهتاليت  االنتقاداتحوؿ جودة التعويض الذم يقدمة رب العمل للعامل، كأىم -( )

 .2007لسنة  31الًتقيع كاحللوؿ اجلذرية، رللة الشريعة كالقانوف، العدد إصابات العمل بني 
نظر دراسة معقمة للدكتور عدناف سرحاف، ضمانات العامل يف التعويض عن إصابات العمل يف القانوف اإلمارات محوؿ أىم االنتقادات اليت كجهت ذلذا القانوف -( )

 .كما بعدىا 9: ، ص2014دد الرابع يف ديسمرب من عاـ ألكادديي العامنشور يف رللة الباحث للدراسات 
(3)

-Tunc A , La responsabilté civile ,2
ème

 congrès internationale de morale médicale , O.N.M.paris, 

1966,ordre nationale des médecins,T I ,p. 41-46. 
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 ألاضشاس لجبر الجماعي الخعىٍض أنؽمت بشوص: الثاني اإلاعلب

ل الخُإ لٗىهغ الىٓغ صونل اإلاخًغعل حٗىيٌ ًٖ الخضيث ي٨ً لم 
ً
، ؤمغا

ً
 ٖام ومىظ هاصي Tunc الٟغوس ي ٞال٣ٟيه خضيثا

 صٖىاجه ل٨ً(1)الؿحر خىاصر ًٖ الىاحمت ألايغاع وبنالح الُبيت الخىاصر ًٖ الىاحمت ألايغاع حٗىيٌ يغوعة بلى ،1966
ل ٖكغيً بٗض بال ناٚيت آطاها جل٤ لم جل٪؛

ً
 الدكضص نىعة ًٖ زاعحت ٚحر بإزغيل ؤو بهىعة Tunc َغوخاث بضؤث وبن. (2)ٖاما

ل طل٪ وبضا. اإلاضهيت اإلاؿاوليت في
ً
 ألهه وطل٪. اإلاضهيت اإلاؿاوليت ؾياج يمً ل٨ً بالخٗىيٌ الخىؾ٘ ًٖ جدضر خحن وااخا

 بدىٓيم اليكاَاث بٌٗ بخاَت ٖلى ٖؼم ٖىضما الٟغوس ي، اإلاكٕغ ؤن بال ؾياحها، زاعج الخغوج يخسيل لم يبضو ٦ما

م ال٣اهىنل وقغاح ال٣ٟهاء حٗل ،(3)زام  باالؾخٟهام الخانت ألاهٓمت َظٍ مً الٟغوس ي اإلاكٕغ مى٠٢ جدليل بهضص َو
.  للخٗىيٌ؟ زام هٓام ؤم للمؿاوليت زام هٓام هي ٞهل ال٣اهىهيت، َبيٗتها خى٫ل

ٌ  الفشع  اإلاذنُت اإلاعؤولُت من ٌعف لم الجماعي الخعىٍض: ألاو

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ مٟهىم بغػل  يمً اإلاغوع خىاصر حٗىيٌ ٢اهىنل قٕغ ٖىضما ٞغوؿا في مغة ألو٫ل الَى
يت ه٣له خيجها اٖخبر الظر ال٣اهىنل َظا ل٨ً ،اإلاضهيت اإلاؿاوليت ت ٦ك٠ الخٗىيٌ مجا٫ في هٖى ل وبؿٖغ

ً
 ليتآب مغجبُا ؤمغا

 زال٫ مً بالخٗىيٌ اإلالؼم الًغع، في اإلادؿبب ًٖ البدث ب٣ي بط اإلاضهيت، اإلاؿاوليت ٞل٪ في يضوعل ْل الظر الخٗىيٌ
ض و٢ض الخإمحن؛ يت ه٣لت و٢تها، اإلاغوع خىاصر حٗىيٌ ٢اهىنل ُٖ  ؾيما ال للمخًغع، اإلامىىخت الخٗىيٌ حىصة خيث مً هٖى

َٗلل ٖىضما
ٌف
. الًغعل إلاؿبب الغحٕى بم٩اهيت ًٖ الىٓغ بهٝغ للمخًغعل بالخٗىيٌ الًمان ٞ

 
ً
 اإلاذنُت اإلاعؤولُت ضمن اإلاشوس خىادر حعىٍض: أوال

 الؿياعة مال٪ ع٢ابت جدذ ليـ شخو ٢بل مً الًغعل و٢ٕى خالت في الخل َى ٞما اإلاٗالم، واار ألامغ يبضو ال ٢ض
،
ً
 ؾاع١ل الؿياعة يؿغ١ل ؤن ؤو ،(ألاب) اإلاال٪ ٖلم صونل مال٨ها ابً ٢بل مً بةطن شخو لخاصر اإلاؿببه الؿياعة ي٣ىص ٦إن مثال

ؤمامه لصخو بداصر ويدؿبب . (4)الخٗىيٌ ًٖ ألاؾاس ي اإلاؿاو٫ ٞمً مغَّ

 بلى اؾدىاصا الًغع، مدضر ٖلى يى٢ٗها مً وبحن للؿياعة اإلاال٪ ٖلى اإلاؿاوليت يى٢٘ مً بحن الخجاطب َظا ؤن ق٪ وبال

ل الؿحر خىاصر ًٖ الخٗىيٌ هٓام خؿمها ٢ض واإلادؿبب، اإلاباقغ ٨ٞغة
ً
٣ا  هدى ٞاججه. ٞغوؿا في 1985 ٖام يىليى 5 ل٣اهىنل ٞو

. ؤ٦ثر مالثم بإؾلىب الخٗىيٌ بحغاءاث وحؿغي٘ الؿحر خىاصر ًٖ اإلاخًغعل حٗىيٌ

 (Loi Badinter)  بلانىو  اإلاعمى 1985 ًىلُى 5 بلانىو  الخعىٍض نؽام خطىضُت  -1

ل ال٣اهىنل َظا ي٨خى٠
ً
ا  اإلاضوي ال٣اهىنل قغاح مً الٗضيض يغيل ال٣اهىهيت؛بط َبيٗخه خى٫ل ؾيما ال الخ٣ٗيض مً هٖى

م للخٗىيٌ هٓام بهه بل اإلاضهيت، للمؿاوليت زام هٓام بة٢امت يخٗل٤ ال ؤهه الٟغوس ي،  اإلاٟاَيم يؿدبٗض ال ؤهه مً بالٚغ
ل عؤحهم بدؿب يب٣ى ؤهه بال اإلاضهيت، اإلاؿاوليت في اإلاىحىصة

ً
لمؿخ٤ هٓاما

ً
 ج٣ىم والتي ألايغاع انالح في الٗامت ال٣ىاٖض ًٖ ال

                                                           
(1)

-Laude A., Mathieu B., Tabuteau D., Droit de la santé, Thémis droit PUF., 3 édition, p.434et s 
: ينظر ، كحوادث الطريانللمزيد من التفصيل( L’énergie nucléaire )بنظاـ خاص للمسؤكلية، فمنها التعويض عن األضرار النامجة عن الطاقة النوكية -( )

Roland H., Starck B., Boyer L., Obligations, contrat , 4 éd 1993, litec , p. 634 -635., Laude A., Mathieu 

B., Tabuteau D., Droit de la santé, Thémis droit PUF., 3 édition, p.434 et s. 
(3)

-Laroche H., op. cit, 457 et s. 
(4)

-Groutel H., Indemnisation sans égard à la responsabilité et interprétation de la loi du 5 juillet 1985: la 

longue marche, Les Cahiers de droit, vol. 39, n°2-3, 1998, p. 400-401. 

https://www.erudit.org/revue/cd/1998/v39/n2-3/043498ar.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Badinter
https://www.erudit.org/revue/cd/1998/v39/n2-3/043498ar.pdf
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ل ،(الًغعل بخضار في اتهامه مضي) ؤر الًغعل بةخضار الاقترا٥ ؤؾاؽ ٖلى
ً
 ال٣اَغة وال٣ىة اإلاخًغعل وزُإ الًغعل مٟهىم ٞمثال

ٗل ل م٣غعة ج٩ىنل الٛحر ٞو
ً
٣ا ل ٚغيبا ال٣اهىنل َظا ي٩ىنل ال وبظل٪ الٗامت؛ لل٣ىاٖض ٞو

ً
. (1)اإلاضهيت اإلاؿاوليت ًٖ جماما

  1985 ًىلُى 5 بلانىو  الخعىٍض بنؽام الدشذد -2

ظٍ الؿحر خىاصر هُا١ في ؤلالؼامي الخإمحن زال٫ مً ألايغاع حٗىيٌ ي٨ٟل الظر الاحخماعي الخًامً هٓام وي٘  هي َو
ل ي٩ىنل الؿاث٤ ل٨ً للمخًغع، الخ٣ي٣ت الًماهت

ً
ٟاء، بإؾباب مؿاوليخه يضٞ٘ ؤن الهٗب ومً بالخٗىيٌ ملؼما  وبظل٪ ؤلٖا

 اإلاؿاوليت ٢يام بلى جاصر والتي بالًغعل الاقترا٥ اإلاخًمىت الٗال٢ت مؿخىيل ٞٗلى. واؾ٘ بك٩ل الخٗىيٌ اإلاخًغعل ؾيًمً

ل ،1985 ٖام مً يىليى 5 ٢اهىنل ٞةن ضَّ ل الؿاث٤ َٖ
ً
  مشهبخه ج٩ىنل ٖىضما الضخيت بخٗىيٌ ملؼما

ً
 الى ؤصي الظر الخادر في ظببا

م الًغعل خضور . اإلابضؤ خيث مً زابخت ج٩ىنل ال ٢ض والًغعل اإلاغ٦بت بحن ما اإلاباقغة الؿببيت ٖال٢ت ؤن ٚع

 ،( objet de droit)الخ٤ مىيٕى بلى ،حؿدىض1985 ٖام يىليى 5 ٢اهىنل بدؿب الًغعل بةخضار الاقترا٥ ٖال٢ت ٞمٟهىم
 اإلاغ٦بت في (اٖخياصر ٚحر ٖىهغ)ؤر اٖخياصر ٚحر وي٘ ؤر يخُلب لم ال٣اهىنل ٞهظا الخاصر، ؾببذ التي اإلاغ٦بت َى والظر

 مً ألامغ َظا ومى٘ الٛحر ٞٗل َى الًغعل ؤنل ٧ان بطا ما خالت ًٖ يٟٛل لم ٞهى الًغع، ؾببذ ب٩ىجها بال يٟترى ولم

ل اجساطٍ
ً
ظا اإلاؿاوليت، مً لئلٖٟاء ؾبيال  ال٣ىة حٗخبر ؤن يم٨ً ال بإهه ججؿض 1985 ٖام مً يىليى 5 ٢اهىنل مً الدكضص َو

.  (2)حضا يي٣ت خاالث في بال لئلٖٟاء ؾببا اإلاخًغعل زُإ وال الٛحر ٞٗل وال ال٣اَغة

  ولِغ ضماو ششط الخىسط: زانُا
ً
 للمعؤولُت ششظا

 آزغ بمٗنى ؤر بالًغع، للمدؿبب الىٓغ صونل الخاصر في الخىعٍ مٗياع اٖخماص في وااخا 1985 يىليى 5 ٢اهىنل ٧ان ل٣ض
 الخضزل ؤحى ولى للًغع، اإلاؿبب بالخاصر مخىعَت اإلاغ٦بت ج٩ىنل ؤن بمجغص الؿياعة مال٪ مً بالخٗىيٌ للمُالبت ي٨ٟى ؤهه

 وهي بها، يهُضم صعاحت لؿاث٤ الًغعل خضور في ما بك٩ل جىعَذ بن الًمان مً يٟٗحها ال اإلاغ٦بت و٢ٝى ٞدالت الؿلبي،

. (3)وا٢ٟت

 للمؿاوليت زام هٓام ًٖ الخضيث مً ال٣اهىوي للمى٤ُ ؤ٢غب للخٗىيٌ هٓام ًٖ الخضيث ؤن هجض ج٣ضم ومما
 الخٗىيٌ ًٖ الخضيث يخ٣بلىا ؤن بإع٧اجها، اإلاضهيت اإلاؿاوليت ًٖ الخضيث ؤلٟىا الظيً لل٣ٟهاء يم٨ً ٦ي٠ ل٨ً اإلاضهيت،

ى الخٗىيٌ ٢ياؽ إلاٗياع ط٦غ بضونل ل الؿببيت؟ والٗال٢ت والًغعل الخُإ جد٤٣ َو  ج٨ميلي َىا الخٗىيٌ هٓام يٗض َو

. آلاحي الٟٕغ في هبيىه ما َظا مؿخ٣ل؟ هٓام ؤم اإلاضهيت للمؿاوليت

 

 

                                                           
: نظرممسؤكلية الشخص زلدث الضرر كمدل تطبيق نظاـ ادلسؤكلية ادلدنية كالزامة بالتعويض  ألبعادكسع أ حوؿ فهم-( )

 Chartier Y., Accidents de la circulation, Rec. Dalloz, N° spécial hors série, 1986, n° 145,151. 
( )-Groutel H., op. cit., p. 415-416. 
بشأف ادلسؤكلية الطبية يف دكلة اإلمارات كالذم أقر بوجود جلاف ادلسؤكلية الطبية اليت تكوف سلتصة بتحديد  2016لسنة  4رقم بالرغم من صدكر القانوف االربادم -( )

ضرار النامجة منو تعفي مهين الصحة من ادلسؤكلية عن األ 17اخلطأ الطيب ادلوجب للمسؤكلية الطبية، اإل أنو مل يأت على ذكر التعويض خارج نطاؽ اخلطأ الطيب، فادلادة 
لغالب أف يتحمل من أصابو الضرر عن السبب اخلارجي كاألضرار غري ادلتوقعة غري النامجة عن اخلطأ الطيب، كلكن ىذا القانوف مل يبني من يتحمل التعويض يف ىذه احلالة كا

 .عواقب الضرر دكف أف يعوض
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  اإلاذنُت اإلاعؤولُت نؽام خاسج للخعىٍض خاص نؽام إنشاء: الثاني الفشع

 ٨ٞغة يٗاعيىنل ٧اهىا نرالظ ؤولئ٪ ختى ال٣ٟهاء بضا اإلاغوع، خىاصر حٗىيٌ في 1985 ٖام مً يىليى 5 ٢اهىنل نضوعل بٗض

. الًغعل وحبر اإلاخًغعل حٗىيٌ ؤَميت ًٖ يخدضزىنل الًغع، إلادضر آلازمت ؤلاعاصة هُا١ زاعج الخٗىيٌ

ل الثالزت بإع٧اجها اإلاضهيت اإلاؿاوليت ؾياج مً الخغوج ٞإنبذ 
ً
، ؤمغا

ً
ا  ؤو ٢ىؾحن ٢اب ال٣ٟهاء مً البٌٗ وؤنبذ مإلٞى

اة، قهاصة اإلاضهيت اإلاؿاوليت مىذ ًٖ الخضيث مً ؤصوى  صونل للمخًغعل حٗىيٌ لخ٣غيغ ٖجها الخٛاٞل بم٩اهيت بلى صاٖحن ٞو
 بخمىيل يلؼم الظر خى٫ل الدؿائ٫ل ؤنبذ الخغوج لهظا ال٣اهىوي الخ٨يي٠ ًٖ الخضيث وبض٫ الًغع، مدضر ًٖ البدث

. الجماعي بالخٗىيٌ الخام الهىضو١ل

ل َغخىا صعاؾدىا، في ط٦غهاَا التي ألاؾباب ٟٞي
ً
 شخو ٖلى اإلاؿاوليت جد٤٣ ٖضم خالت في الخلى٫ل ؤًٞل ًٖ حؿائال

. يدكابهان ال ألامغان ؤن بط الًغع، لجبر اإلا٣ضع الخٗىيٌ صٞ٘ ًٖ اإلاؿاو٫ الصخو ٢ضعة ٖضم خالت في ؤو مٗحن

ل يبضو ٣ٞض
ً
ت يم٨ىىا ال ٖىضما الًمان نىضو١ل مً الخٗىيٌ يخم ؤن مى٣ُيا  يؼصاص ألامغ ل٨ً الًغعل مدضر مٗٞغ

ل
ً
ت خالت في ح٣ٗيضا  الالؼامي الخإمحن زال٫ مً بالخٗىيٌ يلؼم باألنل والظر الخٗىيٌ، ج٣ضيم يم٨ىه ال ل٨ً اإلاظهب مٗٞغ

ل ي٩ىنل والظر
ً
ل ملؼما

ً
ؤو ي٨ً لم لى الخل ما ل٨ً به، ٢اهىها

ً
 ٞةن 1985 يىليى 5 ٢اهىنل ٞبمىحب الخإمحن، ٣ٖض اهخهى مامىا

. بالخٗىيٌ يلتزم الًمان نىضو١ل

 هٓام وليـ حٗىيٌ هٓام َى اإلاغوع، خىاصر حٗىيٌ ٢اهىنل في اإلاٗخمض هٓاما٫ بن: آلاجيت الىديجت بلى هسلو وبظل٪    
 ُيٗض وبظل٪ الخٗىيٌ، ليتآ بدىٓيم اوكٛل بل اإلاؿاوليت ؤع٧ان حٗضيل ًٖ بالخضيث ييكٛل ٞلم اإلاضهيت، للمؿاوليت جىٓيم

ى الٟغوس ي اإلاكٕغ بلهام مهضع الىٓام َظا  ٖلى ٞي٣خهغ الٗالحيت، والهضٝ الُبيت الخىاصر اخايا حٗىيٌ بهضص َو
 ؤو زانت ماؾؿه ؤو زحريت حمٗيت مً اإلا٣ضمت اإلااليت اإلاؿاٖضاث بمٟهىم له ٖال٢ت ال لظا الُبي؛ الخاصر مً اإلاخًغعل

ل مٗيىت، حهت به جلتزم ؤن ييبغي ولظا الخًامً، عوح ٨ٞغة يجؿض الجماعي ٞالخٗىيٌ ٖامت،
ً
 ؤو وػاعة ٧ل طل٪ ٖلى مثاال

 ويٗلمىنل بالضٞ٘ ملؼمحن ؾي٩ىهىنل اإلاهىيحن ؤن طل٪ ٖلى او٩ٗاؽ ؤَم ٞةن وبظل٪ اإلاهىيحن ٖلى بالخإمحن جلتزم صخيت ماؾؿت
ىضما الصخيت اإلااؾؿت ؤو الُبيب زُإ ٟٞي يضٞٗىجها، التي ألامىا٫ ؾخظَب ؤيً باء ب٣يت ٞةن اإلاٗخاص الخإمحن يخم ٖو  ال ألَا

ل هٟؿه يجض ٢ض ؤ٦ثر ألزُاء اإلاغج٨ب الُبيب ٞةن الخالت َظٍ في ؤما باألمغ يٗلمىنل
ً
 ألن بالخُإ، الى٢ٕى ٖضم في باالحتهاص ملؼما

ل ًٞيدت؛ٞثمت طل٪ في وليـ. اعج٨ب ؤو ٞٗل بما صعايت ٖلى ؾي٩ىهىنل اإلاهىت في ػمالءٍ  ججىبها يم٨ً ال التي ألازُاء مً هىِٕ

ىهت بهبٛت جدؿم ؤزُاء ج٣ابلها . (1)اإلاخد٤٣ الٟٗلي الخُغ م٘ ييسجم طل٪ و٧ل حٛخٟغ ال التي الٖغ

ل ي٩ىنل واإلاامً مجها َاثل ال ه٣ٟاث يضٞ٘ له اإلاامً ألن للما٫؛ جبظيغ ٞيه الظر الخجاعرل الخإمحن ٨ٖـ ٞٗلى
ً
ل صوما

ً
 خغيها

ني الخًامً بوكاء ٞإزغ ٦كغ٦ت، الؿى١ل في الب٣اء ٖلى ل ؤ٦ثر مهىت ٧ل ؤَل يجٗل ؤن الَى
ً
ل ؾيٗلمىنل ٦ما وصعايت خغنا

ً
 مؿب٣ا

 م٨ٟى٫ل ؤمغ الٗامت الصخت ألن الُب مجا٫ في ؤَميت له الخًامً مً الىٕى َظا ؤن ق٪ وبال ؾضي، جظَب لً ألامىا٫ ؤن
بيٗت ؾيما ال الجماعي الخٗىيٌ م٘ اوسجاما ؤ٦ثر ي٩ىنل الُبي الٗمل وكاٍ ؤن ٦ما للجمي٘، بالضؾخىعل  الؿامي الهضٝ َو

                                                           
كحرمتو فال ديكن القوؿ شياء اليت دبلكها فإصالح األضرار الطبية ينسجم مع طبيعة اجلسد األف يف فاألضرار الطبية ليست مثل غريىا من األضرار اليت تصيب اإلنسا-( )

صالح من خالؿ ىذا ادلنطلق نكوف قد إلفإف كاف عدـ التدخل يف ا ىأخرلفلدم مهمان  ف عالجها ليي أمران أفقده على سبيل ادلثاؿ كلى أللمتضرر من تدخل عالجي 
 .كاألشياء ادلالية االخرل زلل التأمنيساكينا بني اجلسد 
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ل الخُحرة ألامغاى هٕى ه٣و ؤو ٖضصَم ه٣و ٧لما الظيً اإلاغض ى ٖالج في الغاٚب ضَّ ل ألامغ ُٖ
ً
 ؤن ٦ما الٗامت، للمهلخت بيجابيا

. (1)اإلاغيٌ ٖلى والخغم ؤ٦ثر حتهاصالا في الصخت إلانهي خاٞؼ طل٪

ل     
ً
 ًٞلىا والظر الٟغوس ي الصخت ٢اهىنل بمىحب الُبيت الخىاصر حٗىيٌ آليت ٖلى وٗغج ؤن ٖليىا ج٣ضم، إلاا وبجماما

:  آالحي اإلابدث في بياهه

 

 الثاني اإلابدث

 الضشس  لجبر الفشدًت اإلاعؤولُت نعاق خاسج العبُت الخىادر حعىٍض 

بخه الُبيت الخىاصر في الٟغوس ي اإلاكٕغ اجبٗها التي الخٗىيٌ آليت ٨ٖؿذ  يغعل خهى٫ل ٖىض ؤوؾ٘ يمان جد٣ي٤ في ٚع
ما٫ جىٟيظ مً ل مىٟهلخحن حهخحن مً وطل٪ الُبيت ألٖا

ً
 ٞحها ؤمً التي الخإمحن وقغ٦ت الُبيب حهت ٞمً للخٗىيٌ؛ جماما

ني والخًامً مؿاوليخه، جد٤٣ ٖىض ألازحر . ؤزغيل حهت مً الُبيب مؿاوليت جد٤٣ ٖضم ٖىض الَى

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ هُا١ ؤن بال  الٗاصر الُبي اليكاٍ هُا١ في اإلاخًغعيً لخٗىيٌ باألنل ؤحى الَى
 الاؾخٟاصة َظٍ خضوص بيان مىا يخُلب مما الىٓام َظا مً الاؾخٟاصة خيث مً للمخًغعل امخياػا الٟغوس ي اإلاكٕغ ٞجٗله

 .آلاجيحن اإلاُلبحن زال٫ مً طل٪ وهبحن الخٗىيٌ، ٖلى للخهى٫ل بها، ال٣يام يلؼم التي وؤلاحغاءاث

 

ٌ  اإلاعلب الىظني الخضامن أظاط على الخعىٍض جعبُم نعاق: ألاو  

 ألانل ؤن ٖلى ؤ٦ض ؤن ٞبٗض الُبيت، اإلاؿاوليت ٢ىاٖض جضٖيم بلى 2002 ماعؽ 4 ٢اهىنل زال٫ مً الٟغوس ي اإلاكٕغ ؾعى
 ٖلى للخهى٫ل ٦بحرة ٞغنت للمخًغعل ؤُٖى الظر بالك٩ل بالىديجت بااللتزام جىؾ٘. الخُإ وحىص الُبيت اإلاؿاوليت جد٤٣ في

. (2)مٗيىت خاالث في الًغعل الى اإلاؿدىضة الُبيت اإلاؿاوليت هٓام ٞإبغػل جهيبه، التي ألايغاع ًٖ الخٗىيٌ

 الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ بىٓام ؤحى ٞةهه الصخيت، واإلااؾؿاث الصخت منهي خؿاب ٖلى طل٪ ي٩ىنل ال ول٩ي

ني  اإلاغا٤ٞ ؤو اإلااؾؿاث ؤو الصخت منهي مؿاوليت ج٩ىنل ال ٖىضما ؤهه، ٖلى الصخت ٢اهىنل مً L-1142-1.II اإلااصة ٞىهذ الَى
 ألامغاى ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ؤو الُبيت الخىاصر خالت ًٖ مخد٣٣ت اإلااصة َظٍ مً ألاولى ال٣ٟغة في اإلاظ٧ىعة الصخيت

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الًغعل بةنالح ـ مىجه ٖىض الٗام ولخلٟه ـ الخ٤ للمخًغعل ٞةن الُبي، اإلايكإ طاث . (3)الَى

 الٗاصر؟ الُبي اليكاٍ في طل٪ جُبي٤ يخم ٦ي٠ ول٨ً 

                                                           
(1)-Hocquet-Berg S.,Commentaire des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de 

Cassation le 29 juin 1999 en matière d'infection nosocomiale, Gaz. Pal, 5-6 avril 2000, P. 624 . 
 .بقياـ اخلطأ باألصل إالف مسؤكلية ىذه ادلؤسسات ال تتحقق أتبني الفقرة األكىل -( )
منهم ستة ديثلوف ادلرضى كمستخدمي النظاـ الصحي كطبيبني ديارسوف نشاطهم ادلهين بشكل حر من بينهم طبيب يعني بعد  يتكوف ىذا االي من عشرين عضوان -( )
كؿ مؤسسة صحية عامة كمسؤكلني دلؤسسات صحية خاصة كشلثلني عن اذليئة الوطنية للتعويض عن ؤكميليها كمتمرس معني بنفي الطريقة إالنقابة اليت ينتمي  رأمخذ أ

شخاص لديهم الكفاءة يف تقيم األضراراجلسدية كيتم تعيني ىؤالء االعضاء دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد كيتم تراس كأربعةأاحلوادث الطبية كشلثلني عن شركات التأمني 
 .من قانوف الصحة الفرنسي R1142-6كادلادة  R1142-5ادلادة  :أنظر. ادارم أك مدين قاضٍض االي بواسطة 
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ٌ  الفشع  الصخت منهي على اإلاعؤولُت بخخفُف س بت ًأث لم الىظني الخضامن أظاط على الخعىٍض:ألاو

بت 2002 ماعؽ 4 ٢اهىنل ؤحى ل٣ض  لم والتي ،( L’aléa thérapeutique ) الٗالحيت الهضٝ ؤزاعتها التي اإلاكا٧ل ٖلى بالغص ٚع

ل بال الٟغوس ي الضولت مجلـ يدمل
ً
ل خال

ً
ل طل٪ ٞٗض. اإلاك٩لت لهظٍ حؼثيا

ً
ل بىي٘ ابخ٩اعا ٣اهىهيسامٍم  ؤحل مً اٖخمض الظروهٓامٍم

٘ التي الضٖاويل ٦ثرة مً الخسٟي٠  للمد٨مت، اللجىء بضونل الخٗىيٌ بحغاءاث لدؿغي٘ الهلر َغي٤ ٞاجسظ اإلادا٦م ؤمام جٞغ

 اللجىء مً للمخًغعل الخ٤ يُٗي ؤن الكغوٍ بخىاٞغ يم٨ً الظر ،(1)والخٗىيٌ للمهالخت ؤلا٢ليمي اإلاجلـ زال٫ مً وطل٪

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى للخٗىيٌ . (2)الَى

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ جىٟيظ هُا١ ؤن بال  الىاحمت باأليغاع يخٗل٤ ٟٞيما خضوص؛ بال يخم ؤن يم٨ً ال الَى
 ٧التي الُبي اإلايكإ طاث الٗضويل ؤو ،ٌ(ًٖ ٚغيبت ج٩ىنل التي الٗىايت ؤٖما٫ زال٫ ج٣٘ التي الخىاصر) ؤر الُبيت الخىاصر ًٖ

 جخٗل٤ ؤجها بال للمغيٌ الصخيت الخالت جُىعل يمً مخى٢ٗت ج٩ىنل ال التي اإلاؿدكٟى، في اإلا٨دؿبت الٗضويل ؤو الضواء يؿببها

. الٗىايت بإٖما٫

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ مً يؿخٟيض ول٩ي اإلاخًغعل ٞةن  غ ؤن يلؼم الَى -L اإلااصة ٖلحها ههذ قغوٍ زالزت جخٞى
1142-1.II ًالصخت ٢اهىنل م  :

ما٫ مباقغة الًغعل يٗؼا ؤن  ل ٖاصيت ٚحر الًغعل هخاثج ج٩ىنل ؤن وبكٍغ الٗىايت ؤو الدصخيو الى٢ايتؤو أٖل
ً
 ٖلى ٢ياؾا

 الجهت مً ب٣غاع ج٣يم بالخُىعةالتي ألايغاع َظٍ جخه٠ ؤن وبكٍغ لها اإلاخى٢٘ والخُىعل للصخو الصخيت الخالت
 وألازظ للمخًغع، واإلاهىيت الخانت الخياة في الًغعل جإزحر ومضي الٗمل ٖلى ال٣ضعة اإلاخًغعل ل٣ٟضان بال٣ياؽ اإلاسخهت،
.  الٗمل ًٖ الى٢خيت العجؼ مضة ؤو اإلاؿخمغة العجؼ وؿبت بالخؿاب

ىضَا ني، الخًامً زال٫ مً ؾيٗىى اإلاخًغعل ٞةن ٖو  ؤو الصخيت واإلااؾؿاث الصخت منهي يكاع٥ ؤن وبضونل الَى

 زال٫ مً يخم الخٗىيٌ ٞةن الكغوٍ، َظٍ ٞحها جخىاٞغ ال التي ألايغاع ؤما الخٗىيٌ، بهظا (الخإمحن قغ٧اث) مامىحهم ختى

. اإلاضهيت للمؿاوليت الٗامت ال٣ىاٖض

ل الخٗىيٌ َظا ي٩ىنل ؤن يم٨ً ال الؿبب لهظا 
ً
 بثالزت بحمالها يم٨ىىا مٗيىه؛ خاالث زال٫ مً بالًغوعة يخم بهما مُل٣ا

: وهي خاالث

 الخىاصر ًٖ الصخت منهي ؤو الصخيت اإلااؾؿت ٖلى اٞترايه ختى ؤو زُإ ؤر بزباث يم٨ً ال ٖىضما :ألاولى الخالت
 اإلادضصة اليؿبت ونلذ مؿخمغ عجؼ مً يٗاوي اإلاخًغعل وب٩ىنل الُبي، اإلايكإ طاث الٗضويل ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ؤو الُبيت

 ؤر يٗىى؛ألن ؤن يم٨ً ال اليؿبت َظٍ ٞضونل ،%24 ب اليؿبت َظٍ زبدذ التي الٟغوس ي الصخت ٢اهىنل مً D1142-1,1er باإلااصة
.  (3)بزباجه يم٨ً ال الًغعل ؤنل يٗض زُإ

                                                           
انوف ؽمن  11ػ2حيث بينت درجة اخلطور كحددت ذلك من خالؿ جدكؿ لتقييم نسب العجز بشكل مفصل بينو ادللحق  et1- 1142- D 2انظر ادلادة -( )

 . الفرنسي الصحة
  .من قانوف الصحة العامة الفرنسي L-1142-1.IIنظر ادلادة م-( )
 .من قانوف الصحة العامة الفرنسي L-1142 -1-1,1نظر ادلادةم-( )
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ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ ٞحها يخم التي وهي الثانُت، الخالت  زُإ بلى حٗؼا التي اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ٞهي الَى

 مً ؤ٢ل اليؿبت ٧اهذ بن ؤما اإلاىث، ؤو ،%25 الـ وؿبت يٟى١ل مؿخمغ عجؼ الى وؤصجةما الصخت إلانهي وليـ الصخيت اإلااؾؿت
٣ا اإلاٟترى ؤو اإلاثبذ الخُإ ؤؾاؽ ٖلى يٗىى اإلاخًغعل ٞةن% 25 .  (1)الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

    ،
ً
ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ ٞةن وأخيرا  الٓغوٝ خالت في الخضزل ًٖ الىاحمت ألايغاع ًٖ يخم الَى

٤ ؤو الصخيت واإلااؾؿاث الصخت إلانهي الاؾدثاثيت  ؤو والدصخيو الى٢ايت بإٖما٫ اإلاخٗل٤ وكاَهم هُا١ وزاعج اإلاٞغ

.  (2)الٗىايت

ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى ٞالخٗىيٌ  الخُىعة طاث ألايغاع بدالت مؿاٖض بإؾلىب بال يخضزل ؤن يم٨ً ال الَى

خياصيت الٗىايت احغاءاث زال٫ جٓهغ التي الٛغيبت اإلاساَغ وبدالت الخانت .  (3)الٖا

ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ ؤن هالخٔ ؤن ج٣ضم ما زال٫ مً يم٨ىىا :باإلاىضىع سأًنا      يدهل ؤن يم٨ً الَى
 الظر الخُإ بدالت يخٗل٤ ٟٞيما مٗحن، هُا١ يمً ل٨ً الصخيت اإلااؾؿت ؤو الصخت منهي مً زُإ وحىص خالت في ختى

 الصخت منهي مؿاوليت ؤن ٞاألنل الُبي، اإلايكإ طاث الٗضويل ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ؤو للًغعل اإلاؿبب الخاصر ؤنل ي٩ىنل

ل الظر ،2002 ٖام ؤ٦خىبغ 30 ٢اهىنل ل٨ً مخد٣٣ت، ج٩ىنل الصخيت اإلااؾؿاث ؤو
ُ
 بهىعة الخإمحن قغ٧اث يِٛ جدذ ؤصز

ل وؤيٟى اؾخثىاثيت
ً
ا . ال٣اهىنل ههىم ٖلى الخ٣ٗيض مً هٖى

% 25 اإلاؿخمغ العجؼ وؿبت ٞحها جٟى١ل التي اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ًٖ الىاحمت ألايغاع ؤن مبيىا ،L-1142-1-1 اإلااصة ٞظ٦غ 

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى يٗىى بإن الخ٤ للمخًغعل ٞةن اإلاىث، ؤو . الَى

م  ٤ ؤو اإلااؾؿت ججاٍ زابخه ج٩ىنل ألازُاء َظٍ ؤن مً بالٚغ  والدصخيو الى٢ايت ؤٖما٫ ٞحها يىٟظ التي الهخي اإلاٞغ

لى والٗىايت،  بال% 25 ًٖ العجؼ وؿبت ٢لذ بن اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ًٖ مخد٣٣ت جب٣ى مؿاوليتها ٞةن طل٪ مً ال٨ٗـ ٖو

. (4)الاحىبي الؿبب بزباث جم بطا

 الصخت منهي مخخلف على الىظني الخضامن أظاط على الخعىٍض بنعاق الخىظع: الثاني الفشع  

ما٫ هُا١ جىؾ٘ ما٫ جىٟيظ ًٖ الىاحم الًغعل مجاالث جىؾ٘ بلى بالًغوعة ياصر الُبيت ألٖا  مجا٫ وألن الُبيت، ألٖا

ما٫ ا ؤنبذ الُبيت ألٖا
ً
ل ؤ٧اهذ ؾىاء لها خهغ ال ؤهماَ

ً
ل ؤو ألامغاى مً ٧الٗالج: بالٗىايت مخٗل٣ت

ً
 مثل: بالى٢ايت مخٗل٣ت

 ٞةن الٟغوس ي، الصخت ٢اهىنل يمً مغزهت َبيت بإبدار ختى ؤو ججميليت بٗلمياث مغجبُت ؤو ألامغاى يض الل٣اخاث
 طاث الٗضويل ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ؤو الُبيت الخىصار ًٖ هاحمت ج٩ىنل ؤن اإلادخمل مً ج٣ضم ما ٧ل ًٖ الىاحمت ألايغاع

 اإلاجلـ الى باللجىء الخ٤ للمخًغعل ٞةن مؿاوليخه، ٖضم بزباث ٖلى الباخث-الُبيب ٢ضعة خالت وفي ٞةهه لظا الُبي، اإلايكإ

                                                           
. من قانوف الصحة العامة الفرنسي L-1142 -1-1، 2نظر ادلادةم-( )

(2)
-Mémeteau G., La nouvelle responsabilité médicale, loi du 4mars 2002 relative aux droits du malade et 

à la qualité du systeme de santé , Journal de médecine légale droit médical, 2002, Vol .45 n°6, p. 214. 
(3)

-Radé C., La réforme de la responsabilité médicale après la loi du 4mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du systeme de santé, in responsabilité civile et assurances, éd, du juris–classeur, 

mai 2002, p.9.. 
(4)

-Hocquet-Berg S ,op. cit. , p. 624 et s. 
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ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ مً لالؾخٟاصة ؾٗيا والخٗىيٌ للمهالخت الا٢ليمي  الىَىيت الهيئت زال٫ مً الَى

.  للخٗىيٌ

ل التي البكغرل ال٩اثً ٖلى اإلاىٟظة ألابدار مجا٫ في ٞمثال  يغوعة ٞم٘ الٟغوس ي، الصخت ٢اهىنل ٢بل مً بها ُعِزوَّ
 بيؿبت خضصث التي ٖلحها اإلاىهىم الخُىعة لضعحت بالخًٕى الخٗىيٌ َظا مً لالؾخٟاصة اإلاخًغعل التزام ٖضم ٖلى الخإ٦يض

 ؤؾاؽ ٖلى بالخٗىيٌ واإلاُالبت البدث جىٟيظ في اإلاخًغع، ؤر الخ٤، له ٞةن طل٪، مً ؤ٢ل العجؼ وؿبت ٧اهذ لى ٞدتى% 25

ني، الخًامً ظا الَى  ما خالت في جىار لم باإلا٣ابل ؤجها بال الٟغوس ي، الٗامت الصخت ٢اهىنل مً L-1121 -10 اإلااصة بييخه ما َو
 بييذ التي ،L-1142-1-1 اإلااصة مً يؿخٟيض ؤن للباخث يد٤ ٞهل اإلاؿخىنٟيت الٗضويل بؿبب% 25 ًٖ العجؼ وؿبت ػاصث اطا

 اإلاخًغعل بخٗىيٌ يُالب ؤن ؤحل مً الخٓىا ٦ما الخإمحن قغ٧اث يِٛ جدذ الٟغوس ي اإلاكٕغ ٖلحها هو اؾخثىاثيت خالت

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الُبي البدث جىٟيظ مً م الَى . اإلاىث؟ خهل ؤو% 25 ًٖ ػاصث العجؼ وؿبت الن زُإ؛ وحىص ٚع

 ألن البكغر، ال٩اثً ٖلى الُبيت البدىر جىٟيظ ٖلى يُب٤ ؤن يم٨ً بياجهال لىا ؾب٤ الظر الاؾخثىاء َظا بن الخ٣ي٣يت في
ل ٧ان الٟغوس ي الصخت ٢اهىنل مً L-1142 -3 اإلااصة هو

ً
 ؤؾاؽ ٖلى الُبيت الخىاصر بةنالح اإلاخٗل٤ الخىٓيم ؤن في نغيدا

ني الخًامً ل مخد٣٣ت مؿاوليخهُل ج٩ىنل ٖىضما الباخث ٖلى جىٟيظٍ يم٨ً ال الَى
ً
٣ا  الصخت ٢اهىنل مً L-1121 -10للماصة ٞو

. بالبدث ال٣اثم إلاؿاوليت الخإمحن ٣ٖض ٞحها يُٛي والتي اإلاٟترى، الخُإ ؤؾاؽ ٖلى الٟغوس ي،

 يًُغ بل بالبدث؛ ال٣اثم م٣اياة الُبي البدث جىٟيظ مً للمخًغعل يم٨ً ال ٖىضما حض٫، مدل ؾيب٣ى طل٪ ل٨ً
 زال٫ مً جخم بالبدث ال٣اثم ٚحر مً للمخضزلحن اإلاخًغعل م٣اياة ٞؤلن الُبي، للبدث آلازغيً اإلاىٟظيً ؤخض إلا٣اياة

 خيجها له ؾيد٤ آلانل في اإلاخًغعل ٞةن ،2002 ؤطاع 4 بال٣اهىنل مكمىلت ج٩ىنل التي الُبيت، للمؿاوليت الٗامت ال٣ىاٖض

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ مً الاؾخٟاصة .  (1)ٖليه الٗاصر الُبي اليكاٍ جىٟيظ مً باإلاخًغعل ؤؾىة الَى

 مباقغة الًغعل يٗؼا ؤن في الٟغوس ي الصخت ٢اهىنل مً II-1- 1142-L اإلااصة جدضيض َى طل٪ يٗي٤ ما ؤن اٖخ٣اصها في ل٨ً
ما٫ ل طل٪ ؾي٩ىنل ولظا الُبي، البدث جىٟيظ يكمل ال الىو ٞهظا الٗىايت ؤو الدصخيو ؤو الى٢ايت أٖل

ً
 للؿلُت مدال

. الًغوعيت ٚحر الخجميل ٖملياث ٖلى يىُب٤ ؤن يم٨ً ج٣ضم ما و٧ل (2)خيجها لل٣اض ي الخ٣ضيغيت

،
ً
ه وؤزحرا ل ي٩ىنل ٞةهَّ

ً
 التي ؤلاحغاءاث يدب٘ ؤن الًغعل مدضر مؿاوليت ٖضم ٞيه يدبحن َبي خاصر مً اإلاخًغعل ٖلى لؼاما

. الٟغوس ي الصخت ٢اهىنل مً 2002 ماعؽ 4 ٢اهىنل خضصَا

 

  الىظني الخضامن أظاط على الخعىٍض إحشاءاث: الثاني اإلاعلب

 بك٩ل الُبي اإلايكإ طاث الٗضويل ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل ؤو الُبيت الخىاصر مً اإلاخًغعل حٗىيٌ يخم ؤن يم٨ً ال
 في مسخو زبحر ازخياع يلؼم الظر والخٗىيٌ، للمهالخت ؤلا٢ليمي للمجلـ يلجإ ؤن اإلاخًغعل ٖلى يجب بهما جل٣اجي،

م جم الظيً الخبراء بحن مً الُبيت الخىاصر ني اإلاجلـ ٢بل مً ازخياَع . (3)الُبيت للخىاصر الَى

                                                           
(1)

-Harichaux M.,Commentaire de normes, à propose de la loi du 4 mars 2002, RD Sanit. Soc.,2002, n° 4, p. 673. 
-Rكما بعدىا كادلواد  R-1124-24كادلواد  L-1142 -12كادلادة  L-1142 -11نظر ادلادةم.قِه ىذا االي ككيفية شلارستة الختصاص كسع لًتكيبةألفهم -( )

 .من قانوف الصحة العامةكما بعدىا  1124-29-1
  .من قانوف الصحة العامة L-1142-4نظر ادلادة م-( )
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 ؤؾاؽ ٖلى بالخٗىيٌ الخ٤ للمخًغعل ؤن يبحن الظر الخبراء ج٣غيغ زال٫ مً ؾخدضص بالخٗىيٌ اإلا٩لٟت الجهت وجدضيض
ني الخًامً  الخإمحن زال٫ مً الخٗىيٌ ي٩ىنل زم ومً مخد٤٣ الصخت منهي زُإ ألن اؾخد٣ا٢ه ٖضم ال٨ٗـ ؤو الَى

. الصخت بمنهي الخام

ل ويبضوا 
ً
ل ؤمغا

ً
 الخاحت صونل اإلاظ٧ىعل للمجلـ باللجىء الخ٤ له بإن الُبي، اليكاٍ مً اإلاخًغعل بٖالم يخم ؤن يغوعيا

الم؟، بهظا اإلا٩ل٠ ًٖ الدؿائ٫ل يثاع مما. اإلاسخهت للمد٨مت للجىء  ٖلى للخهى٫ل جىٟيظَا الالػم الخُىاث هي وما ؤلٖا

ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ حن زال٫ مً بياهه هداو٫ل ما َظا الخٗىيٌ؟، َظا خضوص هي ما زم الَى  :      آلاجيحن الٟٖغ

ٌ  الفشع  العبُت الخىادر عن والخعىٍض للمطالخت ؤلاكلُمي للمجلغ اإلاخضشس  لجىء وحىب: ألاو

الم يغوعة الٟغوؿيٗلى اإلاكٕغ ؤ٦ض ل٣ض        ؤيغاع اخيت هٟؿه يٗخبر ؤو اخيت شخو ل٩ل اإلاجلـ، لهظا باللجىء ؤلٖا
الم وي٩ىنل ـ الٗىايت ؤو الدصخيو زال٫ ؤو و٢اجي ٖمل جىٟيظ ؤزىاء ؤنابخه  ويخم ماث ٢ض اإلاخًغعل ٧ان بن الٗام لخلٟه ؤلٖا
٤ ؤو الصخيت اإلااؾؿت ؤو الصخت منهي زال٫ مً ٖالمؤلا يخم ؤن ويجب ـ ال٣اهىوي إلامثله الًغوعة ٖىض الخبليٜ  جم الظر اإلاٞغ

الم َظا في ويبحن. ٖليه الؿاب٤ اليكاٍ جىٟيظ به الم َظا يؿلم ؤن ويجب وخالخه، الًغعل ؤؾباب ؤلٖا  الٗال٢ت لهاخب ؤلٖا
، 15 ؤ٢هاَا مضة زال٫

ً
الم بهظا الهغيذ َلبت يىم مً ؤو الًغعل ا٦دكاٝ و٢ذ مً جبضؤبما يىما  ٖىض له اإلام٨ً ومً ؤلٖا

ىضَا (1)ٌازخياع بدؿب يؿاٖضٍ آزغ شخو ؤو الُبيب خًىعل يُلب ؤن بةٖالمه اإلاخٗل٤ الخىاع  بلى ؾيلجإ اإلاخًغعل ٞةن ٖو
ل يترؤؾه الظر والخٗىيٌ، للمهالخت ؤلا٢ليمي اإلاجلـ .  (2)بصاعرل ؤو مضوي ٢اىٍم

 الُبيت بالخىاصر اإلاخٗل٣ت الخهىماث في الهلر زال٫ مً اإلاخًغعيً ٖلى ألامغ حؿهيل في جخمثل اإلاجلـ، َظا ومهمت
٤ مؿخسضمي بحن ما جيكإ التي ألازغيل الخهىماث و٦ظل٪ الُبي، اإلايكإ طاث والٗضويل اإلاؿخىنٟيت والٗضويل  ومنهي اإلاٞغ
٤ الصخيت واإلااؾؿاث الصخت  الجزإ وخل الهلر احغاء في اإلاجلـ َظا ٞازخهام الصخيت، اإلاىاص مىخج ؤو الهخي واإلاٞغ

 ؤو الدصخيو ؤو الى٢اجي اليكاٍ الى يٗؼا لًغعل اخيت ؤهه ي٣ضع شخو ٧ل اليه يلجإ ؤن يم٨ً اإلاجلـ ٞهظا ،(3)حضا واؾ٘
ىضَا بالخياع ٞهى اإلاجلـ، َظا الى يلجإ ؤن يم٨ىه الًغعل مدضر إلا٣اياة اإلاسخو ال٣اض ي بلى يلجإ ؤن ٣ٞبل الٗىايت،  ٞةن ٖو

٘ اإلاخٗل٣ت الخ٣اصم مضة ل بالهلر البذ ختى جى٣ُ٘ ؾٝى الضٖىيل بٞغ
ً
٣ا . (4)ٖليه مىهىم َى إلاا ٞو

ل الجزإ خل ٖلى ال٣ضعة يمل٪ ال اإلاجلـ َظا ؤن بال
ً
غاٝ بحن وصيا ىضَا ،(5)بمىا٣ٞتهم بال ألَا  في يىجر ؤن اإلام٨ً مً ٖو

غاٝ بحن الهلر جد٣ي٤ ل هجاخه ي٩ىنل ؤن ؤو ٧املت بهىعة ألَا
ً
ي٤ الى يخىنل بإن حؼثيا  اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل بٌٗ ٖلى بيجهم الخٞى

                                                           
 .من قانوف الصحة العامة  R -1142 -12اىل ادلادة  R -1142 -5كادلادة  L-1142 -5نظر ادلادة م-( )

(2)Mémeteau G., Cours de droit médical, 3e éd., Les Etudes hospitalières, 2006, p. 480-481. ; Jean P. et 

Herzog V., Commission de conciliation et droit des patients, Berger-Levrault, 2001. 
من  أدبركر عشر سنوات تبتد ف مدة التقادـ تنتهيأ، حيث من قانوف الصحة العامة  L-1126-7من قانوف الصحة العامة، كانظر ادلادة  L-1142 -7نظر ادلادةم-( )

 .من القانوف ادلدين الفرنسي 1-2270حلظة ظهور الضرر أك تفاقمو كما ىو مقرر يف ادلادة 
الشكول على ادلستشفى أك الطبيب كعند عدـ ثبوت مسؤكلية ىؤالء فإف  ىل ااكمة ادلختصة رافعان إبالبدء  أف يلجألعماؿ الطبية ألف على ادلتضرر من اأصل ألا-( )

ف يقـو بادلصاحلة الودية كىذا األمر أجل أ من اإلقليميف ذلك ال دينع من اللجوء للمجلي أ إالىل ادلطالبة بالتعويض على أساس التضامن الوطين، إللمتضرر احلق باللجوء 
جراءات إفضل من اللجوء للقضاء دبا يتضمن من طوؿ أفادلصاحلة الودية مع ادلتضرر قد تكوف  قتللطبيب أك للمستشفى ال سيما يف حالة ثبوت مسؤكيل سيكوف مفيدان 

 .كقتو  كإضاعةبسمعتو  ضراراإلاااكمة كعدـ سرية اجللسات شلا يسبب 
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -22ظر ادلادةين-( )
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ل ي٣ضم ٞٗىضَا ؤزغيل مؿاثل صونل بالجزإ
ً
ل ملٟا

ً
 التي الى٣اٍ ويٓهغون الٗال٢ت، ؤصخاب ٢بل ومً اإلاجلـ عثيـ ٢بل مً مى٢ٗا

ىض ٖلحها الاجٟا١ جم . (1)ٖلحها الاجٟا١ يخم لم التي الى٣اٍ الا٢خًاء ٖو

ل الجزإ خل ًٖ يخسلى ؤن للمجلـ يم٨ً ٦ما
ً
٤ بمؿخسضمي اإلاغجبِ اإلاجلـ لهالر وصيا  الخضماث وحىصة الهخي اإلاٞغ

 بمىا٣ٞت بال طل٪ يخم وال ،(3)اإلا٣اَٗت مجلـ بلى اإلال٠ يديل ؤن ؤو (2)صخيت ماؾؿت ٧ل في مىحىصا ي٩ىنل والظر الٗامت
غاٝ ل يىيب ؤن للمجلـ ٞيم٨ً باإلال٠ ؤلاخخٟاّ جم ؤن ؤما ألَا

ً
غاٝ بحن الىصيت اإلاهالخت مهمت لخىلي ؤًٖاثه مً ًٖىا  ألَا

غاٝ بحن اإلاهالخت بحغاء مهمت بليه جى٧ل اإلاجلـ زاعج شخو بلى اإلال٠ يديل ؤن يم٨ً ٦ما . (4)ألَا

ل وي٩ىنل  
ً
 خى٫ل عؤيه بةعؾا٫ اإلاجلـ َظا ي٣ىم ؤن والخٗىيٌ للمهالخت الا٢ليمي للمجلـ اإلاخًغعل لجىء ٖىض مٟغويا

بيٗت وؤؾباب ْغوٝ  .(5)اإلاُب٤ اإلاؿاوليت هٓام و٦ظل٪ ألايغاع وحجم َو

 بزٟا١ يدهل ٖىضما اإلاسخو ال٣اض ي ؤمام الازخهام يخم ؤن مً يمى٘ وال ؤقهغ، ؾخت زال٫ الغؤر َظا يٗض ؤن ويجب

ل الجزإ خل في
ً
.  (6)وصيا

ىضما  اإلايكإ طاث الٗضويل ؤو اإلاؿخىنٟيت الٗضويل بؿبب ليؿذ اجها بال الُبيت الخىاصر بؿبب اجذ ألايغاع ان يدبحن ٖو

ل يٗحن اإلاجلـ ٞةن الُبي،
ً
. بالخٗىيٌ اإلالتزم َى ومً اإلاؿاو٫ الصخو َى مً ؾيدضص الخبحر وج٣غيغ عؤيه، بٖضاص ٢بل زبحرا

 جدمل ال ألايغاع ؤن الخبحر ج٣غيغ زال٫ ومً اإلاجلـ ا٦دكاٝ خالت في ٞاهه الٗاصر، الُبي اليكاٍ هُا١ في وألانل 

 ؤخضر مً وبحن بيىه الهلر بحغاء بةم٩اهيت الخ٤ له بإن (اإلاضعي)اإلاخًغعل ويٗلم ازخهانه ٖضم يٗلً ٞةهه الخُىعة، ون٠

ىضَا الًغعل . جُب٤ التي هي الٗامت ال٣ىاٖض ٞةن ٖو

لى   ؤو الصخت منهي ؤو الصخيت اإلااؾؿت بلى حٗؼا ألايغاع بإن الخبحر، ج٣غيغ زال٫ مً اإلاجلـ ي٣ضع ٖىضما ال٨ٗـ، ٖو
ل مبلٛا اإلاخًغعل ٖلى حٗغى بإن ملؼمت الؿاب٣ت الجهاث ٖىضَا امىذ التي الخإمحن قغ٦ت ٞةن للضواء، اإلاىخج

ً
 إلنالح ي٨ٟي مٗيىا

.  (7)لغؤيه اإلاجلـ ببضاء ٖلى جاليت ؤقهغ ؤعبٗت مضة وزال٫ ٧املت بهىعة الًغعل

                                                           
جل احلصوؿ على التعويض أنظر أف يسلكها من أبسبب نشاط ادلؤسسة كإعالمو بالطرؽ اليت ديكن  كمهمة ىذا االي ىي مساعدة كتوجية من يعترب نفسو متضرران -( )

 .من قانوف الصحة العامة L-1112ػ  3ادلادة 
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -21نظر ادلادةم-( )

(3)-Mémeteau G. ,La nouvelle responsabilité médicale, loi du 4mars 2002 relative aux droits du malade et 

à la qualité du systeme de santé , op.cit. p. 217 . 
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -8نظر ادلادةم-( )

(5)- Cadeau E. et Mémeteau G., Les avis des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation , 

La Revue générale de droit médical, 2004, n° 13 , p. 331.  
الذين  كفعضاء اخلمسة كالعشرألللحوادث الطبية كالذين من بينهم امن اخلرباء ادلذكورين بالقائمة الوطنية ادلعدة من قبل االي الوطين  ان ف خيتار خبريأديكن للمجلي -( )

نظر مالطيب كالعدكل ادلستوصفية نفقات ىذا اخلبري  ادلنشأهنم من قبل كزيرم العدؿ كالصحة كتتحمل اذليئة الوطنية للتعويض عن احلوادث الطبية كالعدكل ذات ميتم تعي
 .نوف الصحة العامةمن قا L-1142 -12اىل ادلادة  L-1142 -9ادلادة

7- Viney G., La clause dite de réclamation de la victime en assurance de responsabilité , J.C.P., 1994, I, 

3378 ; Lambert-Faivre Y., La durée de la garantie dans les assurances de responsabilité, fondement et 
portée des clauses réclamation de la victime, D., 1992, chr., 14 
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ل حٗغى بإن ةملؼم ليؿذ الخإمحن قغ٦ت ؤن وبالخإ٦يض
ً
 وبحن بيجها اإلاؿب٤ الاجٟا١ خضصٍ الظر اإلاالي الؿ٠٣ ًٖ يؼيض مبلٛا

.  (1)قهغ زال٫ جضٞٗه بإن ملؼمت الخإمحن قغ٦ت ٞةن الٗغى لهظا اإلاخًغعل ٢بل ما ٞةطا الخإمحن، ٣ٖض ببغام ٖىض له اإلاامً

 يىم مً ؾىت ؤ٢هاَا مضة زال٫ يٗىى ؤن يجب اإلاخًغعل ٞةن الؿاب٣ت، بالهىعة ؤلاحغاءاث جخم ٖىضما ألاخىا٫ ٧ل وفي

.  اإلاسخو لل٣اض ي اللجىء بلى الخاحت صونل الًغعل ا٦دكاٝ

ل حٗؼا ال ألايغاع بإن ي٣ضع الظر -للمامً يم٨ً بالؤهه
ً
 الصخو يض الخلى٫ل صٖىيل ي٣يم ؤن الخ٤ -له للمامً مُل٣ا

 الُبيت الخىاصر ًٖ للخٗىيٌ الىَىيت الهيئت ٖلى الضٖىيل ي٣يم ؤن للمامً ويم٨ً بل الًغع، مدضر ؤهه يٗخبر الظر
 ٖلى باألنل حٗىى ؤن يجب ألايغاع َظٍ مثل ؤن ٢ضع بن (ONIAM ) اإلاؿخىنٟيت والٗضويل الُبي اإلايكإ طاث والٗضويل

ني، الخًامً ؤؾاؽ .  (2)ٞحها مخىاٞغة الخٗىيٌ َظا قغوٍ ألن الَى

ه بالخٗىيٌ، التزامها ٖلى الخإمحن قغ٦ت وباٖتراى
ّ
 مً يدبحن ؤن ؤو للمخًغعل ٖغى بخ٣ضيم ٢يامها ٖضم اإلاخى٢٘ مً ٞةه

 في ما٦ض ٚحر ٞاألمغ خهلذ، التي ألايغاع ًٖ اإلاؿاوليت ج٣٘ مً ٖلى وبض٢ت جدضيض بم٩اهيت ٖضم اإلاخبٗت ؤلاحغاءاث زال٫
 ما الخإمحن ٣ٖض ؤن ؤر الًغعل إلنالح ال٩امل اإلابلٜ يُٛي ال للخإمحن اإلاالي الؿ٠٣ ؤن يدبحن ؤن ؤو اإلاؿاو٫ الصخو جدضيض

. ٧املت بهىعة ألايغاع َظٍ يُٛي ال له واإلاامً الخإمحن قغ٦ت بحن

 في اإلاامً بض٫ جدل ؾٝى ،(ONIAM ) الُبيت الخىاصر ًٖ للخٗىيٌ الىَىيت الهيئت ٞةن ألاخىا٫، َظٍ ٧ل في ٞةهه
ىضَا للمخًغع، ٖغى ج٣ضيم  اإلاؿاو٫ الصخو يض خ٣ى٢ه في اإلاخًغعل مدل الخٗىيٌ َظا بٗض ؾخدل الهيئت َظٍ ٞةن ٖو

ىض . (3)اهتهذ ٢ض الخإمحن ٣ٖض هٟاط مضة ٧اهذ بالبن اإلاؿاو٫ الصخو ٞحها امً التي الخإمحن قغ٦ت يض ختى الا٢خًاء ٖو

 بإن اإلاامً مؿاوليت جد٤٣ له جبحن بن الظر (4) (اإلاضوي ؤو الاصاعرل ) اإلاسخو لل٣اض ي ٖىضَا الٟهل ال٨الم وؾي٩ىنل

٤ ؤو الصخيت اإلااؾؿت ؤو اإلانهي ) ؤر  -له اإلاامً ٖلى ؤو ٖليه يد٨م  ٣ٖض ؤن ؤو مؿاوليتهم ٖلى ؤمىىا ٢ض ي٨ً لم اطا ( اإلاٞغ
%. 15 وػياصة للمخًغعل صٞٗخه الظر اإلابلٜ الىَىيت للهيئت يٗيض بإن اهخهى ٢ض الخإمحن

 ال اإلاؿاو٫ الصخو ؤو اإلاامً ٞةن اإلاخًغع، يؿخد٣ه الظر اإلابلٜ ٖلى ،ONIAM والـ اإلاخًغعل بحن الاجٟا١ خالت وفي
تراى يم٨ىه ل اإلاسخو ال٣اض ي ؤمام باالزخهام الخ٤ باإلا٣ابل لهم بالؤن ؤلاجٟا١، َظا ٖلى الٖا

ً
 ؤو الاصاعرل ال٣اض ي ٧ان ؤيا

تراى يم٨ً الخإمحن مبلٜ ؤو اإلاؿاوليت جدضيض ؤن ألانل ألن اإلاضوي، ل ل٨ً ٖليه، الٖا
ً
 اإلاضٕٞى اإلابلٜ ٞةن ال٣اض ي ٢غاع ٧ان ؤيا

ل يٗض للمخًغعل ONIAM ا٫ ٢بل مً
ً
ل خ٣ا

ً
.  (5)بوؿاهيت اٖخباعاث مً آث وطل٪ اؾترحاٖه يم٨ً ال م٨دؿبا

                                                           
 :ينظر من القانوف ادلدين الفرنسي 2044ف يتم من خالؿ ادلادة أكقبوؿ التسوية هبذا الشكل ديكن -( )

Dorsner-Dolivet A., La responsabilité du médecin, Pratique du droit, economica, 2006, p. 243 et s. 
ف للمتضرر من إخطأ ك ألمف تدخل كطرؼ بالدعول كتثبت عدـ ارتكاب ادلؤمن لو أف ينطبق ىذا األمر على كافة األنشطة الطبية ، فشركة التأمني ديكنها أكديكن -( )

 .ف شركط ىذا التعويض متوافرةألف يعوض على أساس التضامن الوطين ،كذلك أالعمل الطيب احلق ب
3-Lambert-Faivre Y., La responsabilité médicale: la loi du 30 décembre modifiant la loi du 4 mars 2002, D., 
2003, chr. 361.  

 .يكوف االختصاص للقاضي ادلدين إف رفعت الدعول على مؤسسو صحية خاصة ، كالقاضي اإلدارم إف رفعت على مؤسسة صحية عامة-(4)
5-Mémeteau G., Cours de droit médical, op. cit., p. 533-534. 
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ٌ بن للمخًغعل يم٨ً ٦ما ل الخإمحن قغ٦ت ٢بل مً له اإلا٣ضم الٗغى ٞع
ً
 ؤمام الضٖىيل ي٣يم ؤن ٦ٟايخه ٖضم مٗخ٣ضا

ل ٚحر خ٣ا الٗغى َظا ؤن له جبحن بن الظر اإلاسخو، ال٣اض ي ٍٝم  اإلابلٜ الىَىيت للهيئت يٗيض بإن (1)اإلاامً ٖلى ؾيد٨م ٞاهه ٧ا
 .(2)ٖليه الاجٟا١ جم التي والٟىاثض بالخٗىيًاث اإلاؿاؽ بضونل% 15 وػياصة للمخًغعل صٞٗخه الظر

 العبُت الخىادر عن بالخعىٍض الىظنُت الهُئت التزام خذود: الثاني الفشع  

ىضما ل٨ً      ل عؤيه الا٢ليمي اإلاجلـ يٗض ٖو
ً
 الهيئت الىَني،ٞةن الخًامً ؤؾاؽ ٖلى يخم ؤن يجب الخٗىيٌ ان ٞيه مبيىا

 Office national d’indeminsation des accidents médicaux , affections iatrogènes et )الُبيت الخىاصر ًٖ للخٗىيٌ الىَىيت

infections nosocomiales) (3)، (4)للمخًغعل يضٞ٘ ؤن يجب الظر اإلابلٜ بخدضيض وجلتزم الخٗىيٌ باحغاءاث بال٣يام جلتزم. 

 بال ألايغاع ًٖ مؿاوال يٗخبر الظر الصخو يض الىَىيت الهيئت ٢بل مً ج٣ام ان يدخمل الخلى٫ل صٖىيل ٞةن طل٪ وم٘

ني الخًامً يخم ٖىضما الهيئت ٢بل مً جماعؽ ؤن يم٨ً ال الضٖىيل َظٍ ان ل الَى
ً
٣ا  بإن جبحن بالبطا L-1142-1-1(5) للماصة ٞو

ت الخىٓيماث في الخ٣هحر ؾيما ال اإلاؿاوليت يد٤٣ زابذ زُإ بلى يٗؼا ؤن يم٨ً الًغعل ؤنل  اإلااؾؿت بها جلتزم التي اإلاىيٖى
 ججضٍ مً يض الهيئت مً الخلى٫ل صٖىيل ج٣ام ان يم٨ً ٣ِٞ الٟغييت َظٍ في ٞةهه اإلاؿخىنٟيت، الٗضويل يض الصخيت
 اجساط في اإلااؾؿت ج٣هحر زبذ ٢ض ألهه مدل له ي٩ىنل ال الٟٗل َظا ًٖ اإلاؿاوليت اٞتراى ٞةن ٞٗىضَا بظل٪ م٣هغا

.  (6)اإلاؿخىنٟيت الٗضويل خهى٫ل إلاى٘ الاحغاءاث

ل ألازحرة َظٍ ج٣ضم ال ٖىضما الهيئت يض ٢ًاثيت صٖىيل ي٣يم ؤن الٗام لخلٟه ؤو للمخًغعل باإلا٣ابل، ويم٨ً
ً
 ٖغيا

 له اإلا٣ضم الٗغى ي٣بل ال ٖىضما الضٖىيل ب٢امت له يم٨ً و٦ظل٪ ؤقهغ، ؤعبٗت زال٫ يغعل مً ؤنابه ٖما للخٗىيٌ للمخًغعل
 ٖلى الضٖىيل ي٣يم زانت صخيت ماؾؿت في ٞاإلاخًغعل ال٣ًاجي، الازخهام بدؿب يخم لل٣ًاء واللجىء الهيئت، ٢بل مً

م ٖلى اإلاضوي، ال٣اض ي ؤمام الهيئت  ٖضم ٞةن ألاخىا٫ ٧ل وفي الٗامت، اإلااؾؿاث مً اصاعيت ماؾؿت هي اإلاجلـ ؤن مً الٚغ
ل الجزإ خل بلى الخىنل

ً
غاٝ لجىء يٗني وصيا  اإلاسخو لل٣ًاء اللجىء خ٤ مً اإلاخًغعل خغمان يم٨ً ال خيث ال٣ًاء بلى ألَا

ل الضٖىيل في
ً
٣ا  في ويم٨ىه بالًغع، بةنابخه الؿبب ؤجها ي٣ضع التي اإلااؾؿت ؤو الصخت منهي يض للمؿاوليت الٗامت لل٣ىاٖض ٞو

 بط الىَىيت الهيئت ؤو واإلاجلـ ال٣اض ي مً ٧ل يٗلم ؤن بكٍغ والخٗىيٌ، للهلر ؤلا٢ليمي اإلاجلـ بلى يلجا ؤن هٟؿه الى٢ذ

٘ ٢ض هٟؿه بالى٢ذ وؤهه بالخضزل اإلاجلـ يُالب اإلاخًغعل بإن ؤلا٢ليمي اإلاجلـ عؤر بلحها ونل  وجبضو ،(7)ال٣ًاثيت الضٖىيل ٞع
ل الىَىيت الهيئت بٖالم ؤَميت وجبضو

ً
 يبحن ؤن ؤو الخإمحن مبلٜ ؤصاء في اإلا٣هغ اإلاامً مدل جدل ؤن اإلادخمل مً ألجها يغوعيا

                                                           
 فإهناالوقاية كالتشخيص كالعناية  بأعماؿف الدكلة عندما سبارس النشاط ادلتعلق أب خرية منها من قانوف الصحة العامةأليف الفقرة ا L-1142 -14كدت ادلادة ألقد -( )

 . نفي االلتزامات اليت زبضع ذلا شركات التأمني باألحواؿ اليت مت لنا عرضهاؿزبضع 
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -14ػ  9نظر ادلادة م-( )
عضاء األمقًتح كزير الصحة كما يتم اختيار نائب عنو من بني  قتعني كيأخذعنددلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة  تسميتوتتكوف اذليئة من رئيي تتم -( )

 .R-1142 -43كادلادة  R-1142 - 42نظر ادلادة مضاء يعينهم كزير الصحة عأديثلوف الدكلة كتسعة  حد عشر عضوان أعضاء ألكيكوف من بني ا
كيتم سبويلها من خالؿ ادلخصصات اليت تدفع من قبل منظمات التأمني للمرضى حيث يتم الفرنسي، دارية موضوعة ربت سلطة كزير الصحة إىذه اذليئة مؤسسة  دتع-( )

. الفرنسي من قانوف الصحة العامة L-1142 -22نظر ادلادةميد ادلبلغ كل عاـ من خالؿ قانوف سبويل الضماف الصحي أنظر ادلادة دتح
5-Vialla F. et Jonquet N., La perversion de la solidarité nationale et déresponsabilisation des acteurs de 
santé. , Recueil Le Dalloz - n°43/7096, 5 décembre 2002, p.3211-3213.  

 .خريةألالفقرة اL-1142-17 نظر ادلادةم-( )
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -19كادلادة  L-1142 -7نظر ادلادة م-( )
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ني، الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ يؿخد٤ اإلاخًغعل ؤن لل٣اض ي ل الضٖىيل هٓغ ٖىض هٟؿه لل٣اض ي يم٨ً ٦ما الَى
ً
٣ا  ٞو

ني الخًامً ؤؾاؽ ٖلى الخٗىيٌ يؿخد٤ اإلاخًغعل ؤن ي٣ضع ؤن الُبيت للمؿاوليت الٗامت لل٣ىاٖض  يؿخضعي ٞٗىضَا الَى

ل جضزل ؤن يم٨ً التي الىَىيت الهيئت
ً
 الصخيت اإلااؾؿت ؤو اإلاامً بلى الغحٕى يم٨ىه ال والظر (ٖليه مضعى) بالضٖىيل زهما

 .(1)زُإَم ؤزبدذ بن بال

 الخاجمت

الخٗىيٌ ضَّ ل اإلاضهيت اإلاؿاوليت هُا١ في ُٖ
ً
 ؤو ال٣ٗض في الثاوي الُٝغ يغج٨به بسُإ يىن٠ ؾلى٥ م٘ يبضؤ للمخًغعللخ٣ا

غ الخٗىيٌ، يىحب يغعل ٖىه زُإييخج ٩ٞل شخو، يغج٨به ياع بٟٗل  ٧ان ما الى الخا٫ بٖاصة َى اإلاضهيت اإلاؿاوليت وحَى

 .الًغعل خضور ٢بل ٖليه

 اإلاضهيت اإلاؿاوليت مً الخإمحن بلى الًغع؛لجإ لجبر ٧اٞيت ج٩ىنل ال ٢ض للًغعل اإلاؿبب الخُإ إلاغج٨ب اإلااليت ؤلام٩اهيت وألن
 جلؼم لً الخإمحن قغ٦ت ٞةن زُإ يغج٨ب لم ؤهه يثبذ ؤن اؾخُإ اطا الظر له، مؿاوليتاإلاامً حُٛي جإمحن قغ٧اث لضي
 ؤن يم٨ً بمالألاوكُت مسخل٠ في الجماعي الخٗىيٌ مٟهىم بلى الٟغوس ي اإلاكٕغ لجإ لظا للمخًغع، الخإمحن مبلٜ بضٞ٘

 َظا ح٣ٗض بؿبب الٟغوؿيت اإلاؿدكٟياث في ٦بحر بك٩ل مخىاجغة ؤنبدذ التي الُبيت، الخىاصر بؿبب الخٗىيٌ مً هالخٓه
 في الؿغي٘ بال٨ك٠ جبضؤ ٢ض الصخت، منهي مً ٦بحر ٖضص ٖلى مغوٍع يخُلب ٢ض للمغيٌ بؿيُت ٖىايت بحغاء وألن اليكاٍ،
 والاهخٓاع ؤقٗت وؤزظ اإلاؿدكٟى مسخبراث في َبيت جدليالث بحغاء طل٪ ويخسلل اإلاسخو للُبيب اإلاغيٌ جدىيل زم الُىاعتل

 جدضيض ؾيجٗل طل٪ ٧ل. للمؿدكٟى مجيئه ٢بل به مهاب ٚحر مغى ٖضويل له جى٣ل ٢ض مغض ى م٘ اإلاؿدكٟى في ؤما٦ً في
ل الًغعل ًٖ اإلاباقغ اإلاؿاو٫ مً

ً
ل مؿخديل قبه ؤمغا

ً
 جإمحن بةحغاء الصخت منهي ٧اٞت الٟغوس ي اإلاكٕغ ؤلؼم ؤن وبٗض لظا. ؤخياها

 بل واعص، ؤمغ اإلاؿاو٫ جدضيض ٖضم بم٩اهيت الُبيت؛ألن الخىاصر ًٖ الخٗىيٌ ٢اهىنل قٕغ ٞةهه الُبيت مؿاوليتهم ٖلى
ل ؾعى الخٗىيٌ ولدؿهيل

ً
 خاحت صونل بالخٗىيٌ خ٣ت بمضي َبي خاصر مً اإلاخًغعل بةٖالم مسخو مجلـ لدك٨يل ؤوال

ب لم بن ال٣ًاء بلى للجىء اإلاخًغعل . الخٗىيٌ بحغاءاث وؾهل بل بظل٪، يٚغ

يت اهخ٣الت ال٣اهىنل َظا ي٩ىنل وبظل٪  مؿاوليت مً الخسٟي٠ يغص لم الٟغوس ي اٟٚالها،ٞاإلاكٕغ يم٨ً ال الخٗىيٌ في هٖى
ل اإلاخًغعل لصخو هٓغ بل الصخت، منهي

ً
 ؤن ألانل حٗل لظا الًغع، مدضر زال٫ مً طل٪ يخم ؤن صونل الًغعل حبر مداوال

 .الٗالجي الٗمل في جضزل ممً ؤخض زُإ بزباث ٖلى ال٣ضعة ٖضم لخٓت مً الجماعي الخٗىيٌ يبضؤ

 جإمحن وحىب ٖلى الخإ٦يض ؤٖاص والظر الُبيت، اإلاؿاوليت بكإن 2016 لؿىت 4 ع٢م الاجداصر ال٣اهىنل نضوعل وبٗض
 لخالت ط٦غٍمل ٖلى يإث لم ؤهه بال مٗخمضة، جإمحن قغ٦ت لضي الُبيت ألازُاء يض اإلاضهيت اإلاؿاوليت ٖلى الصخيت اإلايكإة

 زال٫ مً ؤهه لىا يبضوا ٦ما بل نغيدت، بهىعة والخانت الٗامت الصخيت اإلاؿدكٟياث في جدهل ٢ض التي الُبيت الخىاصر

ٟاء ٖلى 2 ال٣ٟغة في ههذ والتي ال٣اهىنل َظا مً 17 اإلااصة  بؿبب للمغيٌ يدضر الظر الًغعل ًٖ الُبيت اإلاؿاوليت مً ؤلٖا
ٟاء و٦ظل٪ زاعجي  الخُإ ًٖ الىاحمت ٚحر الُبيت اإلاماعؾت مجا٫ في اإلاخى٢ٗت ٚحر ألايغاع ًٖ الُبيت اإلاؿاوليت مً ؤلٖا

 َظا هُا١ في جضزل ؤن يم٨ً الٗالحيت والهضٝ الُبيت الخىاصر ؤن ٞالٛالب اإلااصة، طاث مً 4 ال٣ٟغة في واإلاظ٧ىعة الُبي
ل ؾياصر مما الىو ِٙ : آلاحي في جخمثل الخىنياث ٞةن لظا حكغيعي لٓهىعٞغا

                                                           
 .من قانوف الصحة العامة L-1142 -21نظر ادلادة م-( )
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ً
ل يٗض ٞلم الًغع، بمدضر الاَخمام مً ؤ٦ثر باإلاخًغعل الاَخمام وحىب :أوال

ً
 ؤن يجب ألاولىيت بل الخُإ ًٖ البدث مهما

ل الًغع، لجبر حُٗى
ً
 حٗىص زم الصخيت، اإلااؾؿاث جمثل مسخهت َيئت َغي٤ ًٖ اإلاخًغعل يٗىى ؤن وحب ألاخىا٫ ٧اهذ ٞإيا

اء م٘ بالخلى٫ل الًغعل مدضر ٖلى طل٪ بٗض .  الٞى

 
ً
ل جإمحن وحىص ٖضم خالت في الصخت إلانهي الُبيت اإلاؿاوليت يُٛي الهيئت َظٍ ٖليه حكٝغ نىضو١ل بوكاء: زانُا ٍٝم  ؤو ٧ا

 ؤن بال مىٟغص، بك٩ل اإلاضهيت مؿاوليتها ًٖ صخيت ماؾؿت ٧ل جامً ؤن مً يمى٘ ال وؤن الُبيت، اإلاؿاوليت جد٤٣ ٖضم
ضوعل ؤن اإلام٨ً مً ٞاهه ب٣ائها خالت وفي الهىضو١ل َظا في جدٟٔ التي ألامىا٫

ُ
 في جهٝغ ألا٢ل ٖلى ؤو يليه الظر للٗام ج

.  بةوكاثه ؾاَمذ التي الصخيت باإلااؾؿاث زانت ؤزغيل مجاالث

ل
ً
 مً ُيٗٝغ لم َبيتلؤيغاع ًٖ الىاحمت ألايغاع حُٛيت ألحل الهىضو١ل َظا في ججم٘ التي ألامىا٫ جسهيو ؤولىيت: زالثا

ُٛى ؤن يم٨ً ال َبيت ؤزُاء بؿبب ؤو الٗالحيت والهضٝ الُبيت ٧الخىاصر اعج٨بها
ُ
ل ألر الخإمحن قغ٧اث زال٫ مً ح  ؾببٍم

 مبلٜ صٞ٘ ًٖ الخإمحن قغ٦ت جإزغ خالت في ٖاحل بك٩ل الًغعل ججبر حٗىيًاث مؿخعجل وبك٩ل للمخًغعل جضٞ٘ ؤن ؤو ٧ان

. الخإمحن

 بكإن 2016 لؿىت 4 ع٢م ال٣اهىنل مً 18 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الُبيت اإلاؿاوليت لجىت بزخهام جىؾي٘: عابٗا
 جسخو ؤن يم٨ً الخُإ، َظا حؿامت مضي وبيان ٖضمه مً َبي زُإ و٢ٕى ببيان مسخهت اجها ٨ٞما الُبيت، اإلاؿاوليت

 الجزإ خل و٢ذ ُيسخهغ وبظل٪ الُبي، الخُإ بؿبب للمخًغعل بضٞٗه الخإمحن قغ٦ت جلتزم الظر اإلاىاؾب الخٗىيٌ بخ٣ضيغ

ظا لل٣ًاء، للجىء الخاحت صونل . ٖجها ٚنى في َى ٢ًاثيت صٖىيل في للىلىج اإلاخًغعل خاحت صونل الخٗىيٌ بحغاءاث ؾُيؿٕغ َو

 

 واإلاشاحع اإلاطادس كابمت

: العشبُت اإلاطادس -أوال

 :اللانىنُت الىخب. 1
واٖخباعاث الخًامً مدمض ههغ الضيً مىهىع، يمان حٗىيٌ اإلاًغوعيً، بحن ٢ىاٖض اإلاؿاوليت الٟغصيت ل-

.ل2001، 1الاحخماعي، صاع الجهًت الٗغبيت، ال٣اَغة، ٍ

: البدىر واإلالاالث. 2

ٖضهان ؾغخان، جُىيغ هٓام الخٗىيٌ ًٖ بناباث الٗمل بحن التر٢ي٘ والخلى٫ الجظعيت، مجلت الكغيٗت  -

 .2007لؿىت ل31وال٣اهىن، الٗضص 

ٖضهان ؾغخان، يماهاث الٗامل في الخٗىيٌ ًٖ بناباث الٗمل في ال٣اهىن ؤلاماعاث ميكىع في مجلت الباخث ل -

 .2014للضعاؾاث ألا٧اصيمي الٗضص الغاب٘ في صيؿمبر مً ٖام 

: اإلاطادس الفشنعُت -زانُا
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droits des malades et à la qualité du systeme de santé, in responsabilité civile et assurances, éd, 

du juris – classeur, mai 2002. 
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اث و الىاحباث ل.م  2016 الجضابشي لعامفي  ؼل الخعذًل الذظخىسي  الخلىق و الخٍش
فاظمُت  لُلت ظلعاني. د

  (الجضابش) بلعباط بعُذي لُابغ الجُاللي حامعت العُاظُت العلىم و الخلىق  بيلُت ب مداضشة أظخارة

 

 

 

: ملذمت

 الخ٨م هٓام جىٓم التي الضؾخىعيت ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض جخًمً التي  الضؾخىعيت الىزي٣ت َى:"  ؤهه  ٖلى الضؾخىعل يٗٝغ        

 و.بيجهم الٗال٢ت و الازخهام و   الدك٨يلت خيث مً.ٞحها ال٣ًاثيت و  الدكغيٗيت و الخىٟيظيت الثالر ،الؿلُاث الضولت في
  1". ؤلاٞغاص    وخغياث خ٣ى١ل

يت ؤزغيل و م٨خىبت صؾاجحر بلى الخضويً خيث مً  الضو٫ل الضؾاجحر وجدىٕى     و حامضة صؾاجحر بلى الخٗضيل خيث ومً. ٖٞغ
ظا الى٢ذ هٟـ في الجامضة و اإلا٨خىبت الضؾاجحر مً الجؼاثغرل الضؾخىعل ويٗض. 2 مغهت ؤزغيل  بةحغاءاث يٗض٫ ؤهه يٗني ،َو

 3.  الضولت في الضؾخىعل ٖلحها ،يىو ٖاصيت ال٣ىاهحن حٗضيل ًٖ جسخل٠

لجضزل و.  5الجمهىعيت عثيـ مً بمباصعة حاء ٞهى ،4 م 2016 لٗام  الجؼاثغرل الضؾخىعر الخٗضيل ًٖ خضيثىا وخى٫ل         

 الُغي٣ت  هٟـ هي و.  الكٗبي الاؾخٟخاء ٖلى ٖغيه صونل و 7البرإلاان مهاص٢ت و 6. مٗلل عؤر َغي٤ ًٖ الضؾخىعر اإلاجلـ

تها التي  ،ؤر10  م  2008 لٗام زم 9 م 2002لؿىت  الضؾخىعر الخٗضيل مً بضايت. 8م1996 ؾىت لضؾخىعل ألازغيل الخٗضيالث ٖٞغ

                                                           
1
 .260.م ص  1966عبد الحمٌد متولً ،القانون الدستوري و األنظمة السٌاسٌة ،دار المعارف ،القاهرة ،  

2
 .و مابعدها  85.م ،ص 2003حسنً بودٌار ،الوجٌز فً القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،عنابة ، 

3
 . 82.م ،ص 2014مولود دٌدان ،  مباحث فً القانون الدستوري و النظم السٌاسٌة ،دار بلقٌس للنشر ،  

 . م   0 مارس   ،الصادرة في    م ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  العدد رقم    0 مارس   المؤرخ في   0/  الصادر بالقانون رقم    
5
م فً األسلوب الذي سٌتبع فً إعداد مشروع التعدٌل الدستوري القادم  و ذلك بتبنٌه ألسلوب اللجنة   2011 ماي 2حٌث فصل مجلس الوزراء  فً  

ذات االختصاص  التً سٌقوم رئٌس الجمهورٌة بتعٌٌنها  وسٌرفع إلٌها اقتراحات األحزاب و الشخصٌات الوطنٌة ثم طرح المشروع على المجلس 
م أوكلت لها مهملة إعداد   2013ٌن رئٌس الجمهورٌة  بونفلٌقة  هذه اللجنة بقٌادة كردون عزوز فً افرٌل وقد ع .الدستوري ثم بقٌة اإلجراءات

وع مشروع التعدٌل ثم تم بدء المشاورات بقٌادة  السٌد بن  صالح  ثم السٌد احمد اوٌحً  تم أعلن رئٌس الجمهورٌة بعد ذلك عن مسوردة المشر
 .التمهٌدي للتعدٌل الدستوري 

6
المتعلق بمشروع القانون  المتضمن التعدٌل الدستوري ،جرٌدة  2016/ 28/01م د  المؤرخ فً /رت د 01/16رأي المجلس الدستوري  رقم   

7   .م  2016فٌفري  3المؤرخة فً  06الرسمٌة للجهورٌة الجزائرٌة ،العدد رقم 
جرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة العدد .لبرلمان المنعقد بغرفتٌه المتضمن استدعاء ا 2016ٌناٌر  30المؤرخ فً  16/46مرسوم رئاسً رقم   

م  2016مارس 7تم أصدره رئٌس الجمهورٌة فً  .على هذا المشروع  7/02/2016م ،ثم صادق البرلمان فً  2016فٌفري  3المؤرخة  6رقم 
 .م  السابق الذكر  3/2016/ 6،المؤرخ فً 01/16بمقتضى القانون رقم .

8
 8المؤرخة  76م ، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  العدد رقم 1996دٌسمبر  7المؤرخ  فً  96/438م الرئاسً  رقم المرسو  

 .م  1996دٌسمبر
9
خة المؤر 25م  المتضمن التعدٌل الدستوري الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  العدد رقم    2002افرٌل  10المؤرخ فً   02/03القانون رقم   

 .م  2002افرٌل  14فً 
10

 63م م  المتضمن التعدٌل الدستوري الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  العدد رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ فً   08/19القانون رقم   

. م  2008نوفمبر  16المؤرخة 
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 جغ٢يت و الثىعة عمىػل بدمايت  مغجبِ ؤولها ؤَضاٝ، زالزت لخ٨غؽ ؤصزلذ َظٍ الخٗضيالث.  الكٗبي الاؾخٟخاء ٖلى الٗغى صونل
 الؿلُت ٖلى مىهب الثالث  الهضٝ ٧ان خحن ،في الؿياؾيت اإلاغؤة خ٣ى١ل بتر٢يت مخٗل٤ وزاهحها جضعيؿه، و الخاعيش ٦خابت

 الخىٟيظيت الؿلُت جىٓيم في الىٓغ بٖاصة م٘  عثاؾيت ٖهضة مً أل٦ثر الترشر مً الجمهىعيت عثيـ جم٨حن خيث مً الخىٟيظيت

 1.  الضازل مً

 ٦غؾخه ما َظا و اإلاغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل جغ٢يت ٖلى اإلاىهب الثاوي الهضٝ ،َى  َظٍ البدثيت وع٢خىا م٘ يخىا٤ٞ وما          

 اإلاجالـ في  جمثيلها خّٓى بخىؾي٘ للمغؤة الؿياؾيت الخ٣ى١ل جغ٢يت ٖلى الضولت حٗمل:"  ٖلى ههذ  التي م٨غعل 31 اإلااصة
. اإلاىخسبت

ظا". اإلااصة َظٍ جُبي٤ ٦يٟياث الًٗىرل ال٣اهىنل يدضص     ها التي لئلنالخاث حٗؼيؼ  بلى َى ما َو  مىظ الجؼاثغيت الضولت حٗٞغ

  الضولت بعاصة ٖلى جإ٦يضا و       اإلاىاَىحن بحن  اإلاؿاواة إلابضؤ وججؿيضا. الؿياؾيت خ٣ى٢ها مماعؾت مً اإلاغؤة وجم٨حن. م 1999
ها بمًاٖٟت طل٪ ،و 2الضوليت اللتزاماتها جىٟيظا  اإلاغؤة خ٣ى١ل جغ٢يت  ٖلى الٗمل في  الجؼاثغيت  اإلاجالـ في الىيابت في خْٓى
   الىَىيت اإلاإؾاة و  اإلاؿلخت الثىعة في مؿاَمتها و  بخضخياتها واٖتراٞا  اإلاجخم٘ في الخ٣ي٣يت  م٩اهتها ي٨ٗـ بك٩ل  اإلاىخسبت

  اإلاغؤة جمثيل خّٓى جىؾي٘ ل٨يٟياث اإلادضص  م 12/01/2012 في اإلااعر 12/03 ع٢م الًٗىرل ال٣اهىنل نضع طل٪ ٖلى جإ٦يضا و. 
 الاهخساباث بمىاؾبت  الخىٟيظ خحز ال٣اهىنل َظا وصزل.  3طل٪ بها يخد٤٣ التي آلالياث ي٘ و بديث. اإلاىخسبت اإلاجالـ في

  هٓام بًٟل  اإلاىخسبت الهيئاث   صازل اليؿىرل الٗىهغ خهت باعجٟإ ؾمذ ما َى و  م 2012  لٗام اإلادليت و الدكغيٗيت

  4.   مغخلي ايجابي جميحز بمثابت  يٗخبر الظر و  ؤلاحباعرل الخهو

 ٖام في ٞٗال  خضر ما َى و زالثت مغة  الجؼاثغرل الضؾخىعل حٗضيل جم ،بل الخض َظا ٖىض الجمهىعيت عثيـ مباصعة ج٠٣ لم      

 الخعذًل ؼل  في  اإلاخغير و  الثابذ ىى ما ،الطذد ىزا في ًعشح الزي ؤلاشياٌ و.   ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة باإلحغاءاث 5م 2016

اث و الخلىق  بمجاالث اإلاخعللت و  ألاخير الذظخىسي . ؟ والىاحباث الخٍش

 مً  م 2016 ؾىت في اإلاٗض٫  الجؼاثغرل  الضؾخىعل إلاىاص  جدليليت صعاؾت بحغاء مً ،البض  ال٣اهىوي ؤلاق٩ا٫ َظا ًٖ لئلحابت         
لى.    الىاحباث ٦ظا و  الخغياث و بالخ٣ى١ل اإلاخٗل٣ت و اإلاىيىعي حاهبها  زال٫ مً طل٪ جىييذ ؾىداو٫ل  ألاؾاؽ َظا ٖو

ٌ  اإلابدث زال٫ مً ،ؾيخُغ١ل مبدثحن اث:  بلى ألاو   الثاني    اإلابدث وفي.الذظخىسي الخعذًل ؼل في الخلىق  و الخٍش

 . الذظخىسي  الخعذًل ؼل في الىاحباث:

ٌ  اإلابدث اث:    ألاو . الذظخىسي الخعذًل ؼل في الخلىق  و الخٍش

 ٖلى مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بُغي٤ لها  مؿخد٣ا ي٩ىنل ؤو ٢يمت له جثبخذ لصخو  ال٣اهىنل بها  يٗتٝر ؾلُت:" َى الخ٤      

 ؤما.  1"  الخ٤ هٕى ؤو ٖجها اإلاٗبر  الاحخماٖيت الٗال٢ت هٕى بدؿب َبيٗتها و مضاَا يخدضص ، الٛحر مىاحهت في الامخياػ ؾبيل
                                                           

1
ح الدستوري الشامل   دراسة إلجراءات التعدٌل القادم  و التعدٌالت الدستورٌة فً الجزائر  من التعدٌل الجزئً إلى اإلصال»،انظر عمار عباس   

 . 108-96.ص ص.  2014،الصادر  فً جوان  12،األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة  و اإلنسانٌة  ،  العدد«مضمونه  
2
دولة الجزائرٌة بتحفظ  بمقتضى المرسوم م  و التً انضمت إلٌها ال  1976من ذلك مثال اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز  ضد المرأة  لسنة  

 .      م  1996ٌناٌر  22المؤرخ فً  96/51الرئاسً  رقم 

   
3
 .م    14/01/2012صدر هذا القانون بالجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة   العدد األول،   

4
  .101.للمزٌد انظر عمار عباس ،المرجع السابق ،ص 
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 ٢ض الخ٣ى١ل َظٍ.  لىحهحن  واخضة ٖملت الخغيت و   الخ٤  ،بطن" ال٣ىاهحن به حؿمذ  ا يء ؤر  ٞٗل في الخ٤:"   ٞهي  الخغيت

 ٞى١ل الضؾخىعل ؤن:"   ؤن ٖلى 12 ال٣ٟغة في  جىو هجضَا الضؾخىعل  صيباحت بلى بالغحٕى و.   حماٖيت ج٩ىنل ٢ض و ٞغصيت ج٩ىنل
ى الجمي٘  الجؼاثغرل الضؾخىعر الخٗضيل وؾ٘ ل٣ض  و...." .الٟغصيت الخغياث و الخ٣ى١ل يًمً الظر  ألاؾاس ي ال٣اهىنل ،َو

 خهت بظل٪  اإلاجا٫ َظا ها٫ و  ال٣اهىنل و الخ٤ صولت  جضٖيم بَاع في َظا و  الخغياث و الخ٣ى١ل مجا٫ في م  2016 لؿىت
 و الخ٣ى١ل:   ألاو٫ل ،اإلاُلب مُلبحن زال٫ مً  طل٪ ٖلى الى٢ٝى ؾىداو٫ل الى٣ُت َظٍ زال٫ ومً.  2الخٗضيل َظا مً ألاؾض

.  الجماٖيت الخغياث و الخ٣ى١ل: الثاوي واإلاُلب. الٟغصيت الخغياث

ٌ  اإلاعلب اث و الخلىق :  ألاو .  الفشدًت الخٍش

 ؤو ز٣اٞيت ؤو احخماٖيت الخ٣ى١ل َظٍ ٧اهذ ؾىاء  الٟغصيت الخغياث و الخ٣ى١ل ٦ٟالت  ٖلى الضؾخىعر الخٗضيل ؤ٦ض ل٣ض    

ا التي الخ٣ى١ل َظٍ مً ا٢خهاصيت :   مايلي 3الخٗضيل ؤ٢َغ

:  الاحخماعُت بالخلىق  اإلاخعللت الخعذًالث-أ

 في ٧له َظا و  اإلاسخلٟت اإلاجخم٘ ٞئاث جسو ػوايا ٖضة زال٫ مً الاحخماعي بالجاهب ألازحر الضؾخىعر الخٗضيل اَخم ل٣ض      
:  طل٪ ،مً الُب٣اث بحن الٟىاع١ل ٧ل بخجاوػل  اإلاٗاملت في اإلاؿاواة مبضؤ و  الاحخماٖيت الٗضالت مبضؤ ، اخترام بَاع

 4 الظ٦غ الؿاب٣ت م٨غعل 31 باإلااصة اإلاخٗل٤ و  م 2008  ٖام في الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤوعصٍ الظر الخٗضيل بلى  ٞةياٞت: اإلاشأة خلىق  -
 ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢يت ؤ٦ضجه الظر  الايجابي للخميحز ٦مٓهغ -اإلاىخسبت اإلاجالـ في ال٩ىجا هٓام  -ؤلاحباعرل الخهو وهٓام. 

 الضولت  حٗمل:"  ٖلى جهذ  36 اإلااصة وهي حضيضة ماصة 2016 الخٗضيل في الضؾخىعر اإلاكٕغ اؾخدضر ،  الخميحز ؤق٩ا٫ حمي٘

 الهيئاث في اإلاؿاوليت مىانب  في اإلاغؤة جغ٢يت  الضولت حصج٘ و.  الدكٛيل ؾى١ل في الغحا٫ و  اليؿاء بحن الخىان٠ جغ٢يت ٖلى
 ٖمل ب٢غاع زال٫ مً الكٛل في اإلاؿاواة مبضؤ حٗؼيؼ بلى تهضٝ اإلااصة َظ5ٍ" .اإلااؾؿاث مؿخىيل ٖلى و الٗمىميت ؤلاصاعاث و

 مً  يٗؼػل ما َظا و  باإلاغؤة اإلاخٗل٣ت الضؾخىعيت الىهىم لب٣يت ٦خ٨ملت حٗض و اإلاؿاولياث جىلي في اإلاغؤة جغ٢يت  ٖلى الضولت

.   اإلاسخلٟت الخياة  مجاالث في  الٟٗليت مكاع٦تها  يضٖم و خ٣ى٢ها

 ٖضم بؿبب ٞالُٟل 6. الضوليت بلتزاماتها جىٟيظ مجا٫ في الضولت حهىص إلاىانلت:    اإلاعاكيو و اإلاعنيو و  ألاظفاٌ خلىق   -

ايت و و٢اثيت بحغاءاث بلى يدخاج  ال٣ٗلي و البضوي هضجه خضاء و الدكٛيل ٞيه ٦ثر ػمً في زانت.  زانت ٖع  َظٍ ٖلى الٖا
 َى  ٞالٗى٠.  يضٍ الٗى٠ ٢م٘  و  الدكٛيل مى٘ زال٫ مً  طل٪ مجابهت بلى الضولت حؿعى ولظا  قتى بُغ١ل الٗمغيت الٟئت

                                                                                                                                                                                           
.17.،ص 2011عبد المجٌد زعالنً ،المدخل لدراسة القانون النظرٌة العامة للحق ،دار الهومة ،الجزائر ، 
1
   
2
 .73إلى    المادة      32من المادة :الحقوق و الحرٌات  هً فً الفصل  الرابع  من الباب األول من الدستور الجزائري   فً  المواد  

3
ٌظل الشعب الجزائري  متمسكا بخٌاراته من اجل الحد من الفوارق االجتماعٌة  و القضاء  :"م  2016لدستور المعدل من دٌباجة ا 14بداٌة من الفقرة  

 . "على أوجه التفاوت  الجهوي ،وٌعمل على بناء اقتصاد  منتج و تنافسً  فً إطار التنمٌة المستدامة  و الحفاظ على البٌئة
4
 . 35رقم المادة  2016أصبحت بمقتضى تعدٌل عام   

5
كل المواطنٌن سواسٌة أمام   :"التً تنص   32بداٌة من المادة .نالحظ وجود  عدة مواد من الدستور   قد كرست المساواة بٌن الرجل و المرأة   

.  القانون 
 34ثم المادة .    "أو اجتماعً وال ٌمكن أن ٌتذرع بأي تمٌٌز ٌعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس  أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصً  

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنٌن  و المواطنات فً الحقوق والحرٌات بإزالة العقبات التً تعوق تفتح شخصٌة اإلنسان و :"التً تنص 
 . "تحول دون مشاركة الجمٌع الفعلٌة  فً الحٌاة السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة 

6
لألمم  سٌما االتفاقٌة  الشارعة  و هً اتفاقٌة حقوق الطفل  التً اعتمدت و عرضت للتوقٌع و التصدٌق و االنضمام  بموجب قرار الجمعٌة العامةال  

فت عر.م  26/01/1990م  ، صادقت علٌها الجزائر فً  1990سبتمبر2م  ،تارٌخ بدء النفاذ فً  1989نوفمبر  20المؤرخ فً  25/44المتحدة  رقم 
ألغراض هذه االتفاقٌة ،ٌعنً الطفل كل إنسان لم ٌتجاور الثامنة عشرة ، ما لم  ٌبلغ  سن الرشد قبل ذلك بموجب :"المادة األولً منها الطفل بقولها   

و الثانً  ببٌع األطفال . م األول بمنع  إشراك األطفال فً النزاعات المسلحة 2000و البروتوكولٌن االختٌارٌٌن  فً ماي ". القانون المنطبق  علٌه 
 .م   المتعلق بإجراء تقدٌم  البالغات  2011وبغاء األطفال واستغالل األطفال فً المواد اإلباحٌة  و البروتوكول االختٌاري الثالث  دٌسمبر 
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 مصخىب َى و  مٗىىيا ؤو ماصيا آلازغيً مىاحهت يخًمً و  لٟٓي ٚحر ؤو  لٟٓي ؾىاء  َضٝ هدى  مىحه ٖمضر ؾلى٥

. ٚغيؼرل ؤؾاؽ لها و تهضيضيت بخٗبحراث

ٟا٫ يض الٗى٠ يجؿض و   ٟا٫ بَما٫ مٓاَغ ؤبغػل ؤخض ألَا  الٗىامل و الؿاثضة الث٣اٞت ٖلى بىاءا جدضيضٍ يخمو ،ألَا

ٟا٫ بدمايت الضولت  جلؼم ٦ما.  الجيس ي ؤو الىٟس ي ؤو البضوي باإليظاء َظا ي٩ىنل ٢ض و  للمجخم٘  الؿياؾيت و الا٢خهاصيت  ألَا

 الٗمىمي بالخٗليم الالخدا١ للُٟل يد٤ و.  الاحخماٖيت الٗضالت مبضؤ بلى يؿدىض  ٧له َظا و. اإلاجخم٘ و ؤؾغة بلى بياٞت

ٟا٫ الضولت  ج٨ٟل ٦ما.  اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى اإلاجاوي  الخ٨ٟل و خمايت الخٗضيل جًمً ٦ما. اليؿب مجهىلي  ؤو  ٖجهم اإلاخسلى ألَا
. 1 ٦غيمت ٖيل خياة مً وجم٨يجهم  اإلاٗا٢حن   و اإلاؿىحن لؤلشخام ألاؾغة و الضولت مً

 ٢ىة هي بط   وزاعحها،  الضولت صازل الاػصَاع و الخىميت لخد٤٣ اإلاغج٨ؼاث ؤَم مً الكباب قغيدت حٗض: الشباب  خلىق -
  الضؾخىعر اإلاكٕغ ؤ٦ض ل٣ض و.  اإلاخُىعة الضو٫ل ع٦ب مؿايغة  بلى حهضٝ مجخم٘، ؤر صازل ألازغيل ال٣ىيل بلى جًاٝ بكغيت

 صيباحت ٖليت ههذ بما ،بضايت ؤهىاٖها بمسخل٠ الخىميت جد٣ي٤ في صوعل مً لها إلاا ، مغة ألو٫ل و  الٟئت َظٍ ؤَميت ٖلى

ني الالتزام  نلب في الكباب بن:"     ٖكغ الخامؿت ٣ٞغتها في 2016 في اإلاٗض٫ الضؾخىعل ٘ الَى             الا٢خهاصيت الخدضياث بٞغ
 37 اإلااصة  حاءث ٦ما"  .  الالتزام َظا مً ألاؾاس ي اإلاؿخٟيض ال٣اصمت ألاحيا٫  حاهب بلى ،ويٓل الث٣اٞيت و الاحخماٖيت و

ً بىاء في خيت ٢ىة الكباب:"  ٖلى ههذ ،خيث الضيباحت ؤ٢غجه إلاا جضٖيما .  الَى

حر ٖلى الضولت حؿهغ        ٖلى  الضؾخىعر اإلااؾـ هو ٦ما".  َا٢اجه جٟٗيل و  ٢ضعاجه بدىميت ال٨ٟيلت الكغوٍ ٧ل جٞى

لى بمجلـ  حؿمى اؾدكاعيت َيئت اؾخدضار  مً و  2.  الكباب ٞئت يسو ما ب٩ل مخٗل٣ت بازخهاناث ج٣ىم للكباب ألٖا
٘ ٖلى  الجؼاثغيت الضولت ٖؼم جإ٦ض طل٪ زال٫  الخدغيغ زىعة حيل ٢ضمه بما  ؤؾىة  الٟئت َظٍ لٟاثضة اإلاسخلٟت الخدضياث ٞع

ً ؾبيل في حؿام جضخياث مً  بظله وما    اإلاجيضة  لهظٍ الث٣ت و اإلاؿاوليت مً بمؼيض اإلاؿاعاث إلاىانلت جدٟحزا و   الَى

.   الٟئت

    الخمايت  في الٗامل خ٤ بلى بياٞت ال٣اهىنل يًمً و الٗمل في اإلاىاًَ خ٤ ٖلى الجؼاثغيت الضؾاجحر جىو: العماٌ خلىق  -
 .  الكٛل مىانب اؾخدضار و  الخمهحن جغ٢يت و الاحخماعي الًمان في الٗامل خ٤  في يخمثل آزغ خ٤  الىٓاٞت و ألامً و

  الخ٣ى١ل مً  البيئت في الخ٤ باٖخباع.  الخٗضيل َظا في ؾليمت بيئت في الخ٤ الضؾخىعر اإلااؾـ جضاع٥ ل٣ض: البِئت  في الخم-
     بحن الخ٩اج٠ و الخأػعل ح٨ٗـ التي  الخًامىيت بالخ٣ى١ل ٖليه انُلر ما ؤو  ؤلاوؿان خ٣ى١ل مً الثالث الجيل جًمجها التي

 و  ؾليمت بيئت في اإلاىاًَ الخ٤ ٖلى  ،  جىو التي 68 اإلااصة الجضيضة ماصجه زال٫ مً الجؼاثغرل الخٗضيل ؤ٦ض ٦ما.   3  الضو٫ل
 يٗخبران البيئت وخمايت الُبيٗيت مىاعص ٖلى الخٟاّ  ؤن ،بط لخمايتها اإلاٗىىيت و الُبيٗيت ألاشخام واحباث ٖلحها الخٟاّ

.  اإلاؿخضامت للخىميت ألاؾاؾيت الكغوٍ مً

                                                           
1
 .من الدستور المعدل  72انظر المادة   

2
. س أعلى للشباب ،وهو هٌئة استشارٌة توضع لدى رئٌس الجمهورٌةٌحدث مجل   :"و تشكٌله طبٌعته على هذه المجلس 200حٌث تنص المادة  

نصت على اختصاص  201أما المادة ".ٌضم المجلس ممثلٌن عن الشباب وممثلٌن عن الحكومة و عن المؤسسات العمومٌة  المكلفة بشؤون الشباب    
ماعً ٌقدم المجلس األعلى للشباب أراء و توصٌات حول المسائل المتعلقة  بحاجات  الشباب و ازدهاره فً المحال االقتصادي  و االجت:" هذا المجلس 

. و الثقافً و الرٌاضً 
 ." كما ٌساهم المجلس فً ترقٌة  القٌم الوطنٌة  و الضمٌر الوطنً  و الحس المدنً  و التضامن االجتماعً  فً أوساط الشباب      

  2013،جوان  2بن عط هللا  بن علٌة ،الحماٌة الدولٌة  للحق فً البٌئة ،مجلة جٌل  حقوق اإلنسان،العدد  

   
3
على الموقع . 59،ص 2013،جوان  2،مجلة جٌل  حقوق اإلنسان،العدد  «الحماٌة الدولٌة  للحق فً البٌئة»انظر بن عط هللا  بن علٌة ،   

 /jilrc-magazines.com:االلكترونً 
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 للماصة َب٣ا الؿ٨ً ٖلى  اإلادغومت الٟئاث خهى٫ل حؿهيل ٖلى حٗمل و  اإلاؿا٦ً اهجاػ ٖلى الضولت حصج٘ :العىن في الخم-
.  67 اإلااصة وهي  اإلاؿخدضزت

اث و الخلىق -ب  لخغيت بياٞت طل٪ مً  الا٢خهاصيت الخ٣ى١ل مً بجملت الضؾخىعر الخٗضيل اٖتٝر ل٣ض: الاكخطادًت الخٍش
خباع بٖاصة  و الاؾدثماع خغيت الخجاعة .  الؿى١ل الًبِ ٢اهىنل صؾترة  و اإلاؿتهل٨حن خ٣ى١ل يمان   زال٫ مً للمؿتهل٪ الٖا

ما٫ مىار جدؿحن ٖلى الضولت حٗمل خيث.   الخجاعة و الاؾدثماع  خغيت مماعؾت بَاع وفي  اػصَاع ٖلى حصجي٘ و  ألٖا
.  الجزحهت ٚحر اإلاىاٞؿت و    الاخخ٩اع يمى٘ ال٣اهىنل بن  بلى باإلياٞت. الىَىيت الا٢خهاصيت  للخىميت زضمت جميحز صونل اإلااؾؿاث

. 43 اإلااصة ٖليه   ماههذ م٘ جماقيا

اث و الخلىق  -ج :  العلمُت و الثلافُت و الذًنُت الخٍش

 ؤهىاٖها بمسخل٠ الصخاٞت خغيت طل٪ في بما الخٗبحر وخغيت   و  ال٣اهىنل بَاع في الضيييت الكٗاثغ  مماعؾت ٦دغيت       
الميت الكب٩اث ٖلى و  البهغيت و والؿمٗيت اإلا٨خىبت  الغصٖيت  الغ٢ابت ؤق٩ا٫ مً ق٩ل بإر م٣يضة ٚحر ؤنبدذ بل    ؤلٖا
 ل٣ٗىبت الصخاٞت  حىدت بزًإ ٖضم و خغياتهم و الٛحر ب٨غامت للمؿاؽ الخغيت َظٍ  اؾخٛال٫ ٖضم قغيُت اإلاؿب٣ت

 وج٨غيؿا  ؤهه ٦ما. 51 اإلااصة اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫ل في الخ٤ َى و حضيض خ٤ بلى بياٞت. طل٪ مً ألا٦ثر بل 1للخغيت ؾالبت
.  45  اإلااصة بليه ؤقاعث   ما َى و للمىاًَ الث٣اٞت في الخ٤ َى حضيضا  خ٣ا  الضؾخىعر اإلاكٕغ  ؤ٢غ  الث٣افي الترار لخمايت

  الٗلمي البدث جغ٢يت ٖلى الضولت حٗمل اإلاال٠ وخ٣ى١ل  الٗلمي و الٟني و ال٨ٟغرل الابخ٩اع خغيت يمان مجا٫ في ؤهه ٦ما

 2.  لؤلمت اإلاؿخضامت للخىميت زضمت  وجثميىه

 ؤمام اإلاؿاواة  مبضؤ له ٦خُبي٤ ال٣اهىنل ؤمام اإلاؿاواة إلابضؤ  الؾيما الضوليت اللتزاماث ج٨غيؿا: عادلت مداهمت في الخم -
   الخ٣ى١ل ٖلى يٗخضر مً ٧ل حٗا٢ب و ال٣اهىنل اخترام ج٨ٟل  الخغياث و للخ٣ى١ل خاميت ال٣ًاثيت الجهاث ؤن باٖخباع ال٣ًاء

 يىو ال التي ألاما٦ً في الخبـ ؤو الدجؼ مى٘ و٦ظل٪  اإلاىهٟت اإلادا٦مت يمان  ٖلى الضؾخىعر الخٗضيل هو ، الخغياث و

 الاجها٫ في بد٣ه  اإلاى٢ٝى  الصخو بباٙل وبلؼاميت  ٢اهىها  اإلا٣غعة ٚحر  ألاما٦ً في الخبـ ؤو الدجؼ مى٘ و.  ال٣اهىنل ٖلحها
 3.  لل٣هغ الُبي الٟدو بلؼاميت  حاهب بلى بٗاثلخه

 الخغياث و الخ٣ى١ل َظٍ لخمايت  حضيضة آليت ،ؤؾـ والخغياث الخ٣ى١ل َظٍ ٖلى الضؾخىعر اإلااؾـ  هو   بلى باإلياٞت      

ني اإلاجلـ   هي ـ ت يًُل٘ و ، الجمهىعيت عثيـ  لضي يىي٘ اؾدكاعيت َيئت َى و  ؤلاوؿان لخ٣ى١ل الَى   مً بمجمٖى

 . 4ؤلاوؿان خغياث و خ٣ى١ل بَاع في الازخهاناث

                                                           
1
 .من الدستور  50انظر المادة   

 .من الدستور الجزائري  الفقرة األخٌرة  44انظر المادة   2
3
 .61 -56من  انظر المواد  

4
  . ػبِٓ اٌذعزٛس   ٠ٚٛػغ ٌذٜ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ،"  اٌّغٍظ " طٍت إٌض    ٠ذػٝ فٟ   ٌحمٛق اإلٔغبْ،   ٠إعظ ِغٍظ ٚؽٕٟ ״:ػٍٝ  198رٕض اٌّبدح   

ِغبي    ٚاإلٔزاس اٌّجىش ٚاٌزم١١ُ ف٠ٟزٌٛٝ اٌّغٍظ ِّٙخ اٌّشالجخ ״:ِب٠ٍٟ   رٕض ػٍٝ  199أِب اٌّبدح  ״  . ٠زّزغ اٌّغٍظ ثبالعزمال١ٌخ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ

  . احزشاَ حمٛق اإلٔغبْ

  ٠ٚمَٛ ثىً ئعشاء ِٕبعت فٟ   ئٌٝ ػٍّٗ،   ٠ؼب٠ٕٙب أٚ رُجٍّغ   وً حبالد أزٙبن حمٛق اإلٔغبْ اٌزٟ   دْٚ اٌّغبط ثظالح١بد اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ،   ٠ذسط اٌّغٍظ،

  . ػٍٝ اٌغٙبد اٌمؼبئ١خ اٌّخزظخ   ٚئرا الزؼٝ األِش،   داس٠خ اٌّؼ١ٕخ،٠ٚؼشع ٔزبئظ رحم١مبرٗ ػٍٝ اٌغٍطبد اإل  . ٘زا اٌشأْ 

  . آساء ٚالزشاحبد ٚرٛط١بد رزؼٍك ثزشل١خ حمٛق اإلٔغبْ ٚحّب٠زٙب   ٠جذٞ   وّب . ٚاإلػالَ ٚاالرظبي ٌزشل١خ حمٛق اإلٔغبْاٌزحغ١ظ ٠جبدس اٌّغٍظ ثأػّبي 

  . ٠ٕٚششٖ أ٠ؼب   ٚئٌٝ اٌٛص٠ش األٚي،   ٚئٌٝ اٌجشٌّبْ،   عّٙٛس٠خ،٠شفؼٗ ئٌٝ سئ١ظ اي   اٌّغٍظ رمش٠شا ع٠ٕٛب   ٠ؼذّ 

  . ٠حذد اٌمبْٔٛ رشى١ٍخ اٌّغٍظ ٚو١ف١بد رؼ١١ٓ أػؼبئٗ ٚاٌمٛاػذ اٌّزؼٍمخ ثزٕظ١ّٗ ٚع١شٖ
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اث و الخلىق : الثاني اإلاعلب   .  الجماعُت الخٍش

  الؿياؾيت ألاخؼاب  خ٣ى١ل و  الٛحر ٦غامت واخترام ال٣اهىنل بَاع في الؿلمي الخٓاَغ لخ٤ اإلاىًمت و  اإلاٗضلت اإلاىاص بن         
 الاحخمإ و الجمٗياث بوكاء  الًٗىيت  ال٣ىاهحن بلى  ألاخؼاب  والتزاماث الجمٗياث  بوكاء قغوٍ  جدضيض بخالت و اإلاٗخمضة

 اإلاضهيت  الخ٣ى١ل ج٣ييض ٖضم و الاهخساباث وهٓام   اإلاىخسبت الهيئاث مؿخىيل ٖلى الدؿاَميت الضيم٣غاَيت و  الخجم٘ و

 : مايلي  زال٫ مً طل٪ ويٓهغ.  ال٣ًاثيت الؿلُت مً مبرع ٢غاع بمىحب بال للمىاًَ والؿياؾيت

 :البرإلاانُت اإلاعاسضت خلىق -أ

 الٟهل  مً 114 اإلااصة هي و البرإلااهيت  اإلاٗاعيت خ٣ى١ل ٦غؾذ حضيضة ماصة الجؼاثغرل الضؾخىعر  اإلااؾـ اؾخدضر ل٣ض      
  للمٗاعيت جمىذ التي الخٗضيالث َظٍ. الؿلُاث بدىٓيم اإلاٗىىنل الثاوي  الباب مً  الدكغيٗيت بالؿلُت اإلاٗىىنل الثاوي

 َظٍ بلى وبالغحٕى.  الجؼاثغ في الخؼبيت الضيم٣غاَيت حٗؼيؼ و الؿياؾيت للخياة صٞ٘ بُٖاء اخل مً صؾخىعيا مغ٦ؼا الؿياؾيت
   الغؤر خغيت  الخ٣ى١ل َظٍ مً  الؿياؾيت الخياة في و  البرإلااهيت ألاقٛا٫ في الٟٗليت اإلاكاع٦ت ٖلى الخإ٦يض بٛيت وطل٪  اإلااصة

اهاث مً الاؾخٟاصة الاحخمإ و   الخٗبحر و .  الضؾخىعر اإلاجلـ ،بزُاع البرإلاان في للمىخسبحن  اإلامىىخت اإلااليت ؤلٖا

: العُاظُت ألاخضاب خلىق  -ب

  ؤو صيني ؤؾاؽ ٖلى الؿياؾيت ألاخؼاب جإؾيـ يجىػل وال.  مًمىنل و  به مٗتٝر الؿياؾيت ألاخؼاب بوكاء خ٤         

.    1   ًٖىرل ٢اهىنل   ؤزغيل وواحباث التزاماث يدضص.  حهىرل ؤو  منهي ؤو حيس ي ؤو  ٖغقي ؤو لٛىرل

 و الخٗبحر و الغؤر  خغيت هي الخ٣ى١ل َظٍ. 53 اإلااصة هي و   مؿخدضزت  ماصة  خضصتها بد٣ى١ل  حؿخٟيض الؿياؾيت ألاخؼاب       
الم وؾاثل في ػمني خحز  الاحخمإ،لؤلخؼاب ني اإلاؿخىيل ٖلى جمثيلها م٘ يدىاؾب الٗمىميت ؤلٖا  ٖىض ٖمىمي جمىيل، الَى

ني و اإلادلي الهٗيضيً ٖلى الؿلُت مماعؾت ، ال٣اهىنل يدضصٍ ٦ما البرإلاان في بخمثيلها يغجبِ  الا٢خًاء  زال٫ مً  الَى

.  الخ٨م َظا جُبي٤ ٦يٟيت ال٣اهىنل يدضص  ٦ما. الضؾخىعل ؤخ٩ام بَاع وفي الضيم٣غاَي الخضاو٫ل

اث -ج   :  أخشي  حماعُت خٍش

 الخ٣ى١ل مً حضيض ،خ٤  الخجم٘ وخغيت الجمٗياث بوكاء خغيت مً ٧ان إلاا بياٞت الضؾخىعر اإلااؾـ ٦ٟل ل٣ض     
 ههذ إلاا َب٣ا َظا و ال٣اهىنل بَاع في للمىاًَ الؿلمي الخٓاَغ  في خ٤ َى و  الؿاب٣ت الضؾاجحر ٖليه جىو لم  الجماٖيت

.  49 الجضيضة اإلااصة ٖليه

.   الذظخىسي الخعذًل ؼل في الىاحباث: الثاني اإلابدث

  ألاو٫ل الباب مً  الخامـ الٟهل في  الىاحباث جىاو٫ل  الضؾخىعر اإلااؾـ  ؤن هجض الضؾخىعر، الخٗضيل بلى بالغحٕى              
 للبٌٗ ؤياٝ و  هي ٦ما البٌٗ ٖلى اب٣ي بهما و    الىاحباث  يسو ٞيما  حضيضة مىاص يدىاو٫ل لم  الٗامت باإلاباصت  اإلاٗىىنل

ٌ  اإلاعلب، مُلبحن فيلالخٗضيالث َظٍ مٗالجت ؾىداو٫ل 2.ألازغ  الثاني إلاعلبوا  .هىُاو الذولت اججاو في الفشد واحباث:ألاو

.   الغير اججاو في  الفشد واحباث:

 
                                                           

.م  2016من التعدٌل الدستوري لسنة  52انظر المادة  
1
  

 
2
 .ر الجزائري من الدستو  83إلى المادة    74المادة  :انظر المواد من  
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ٌ  اإلاعلب  .هىُاو الذولت  اججاو الفشد واحباث : ألاو

 بحن ألامً يؿىص ختى ؾياؾيت ٦ٓاَغة الضولت ؤن ،طل٪ ؾياؾيت يغوعة ،بل ٣ِٞ احخماٖيت يغوعة ليـ ال٣اهىنل      
 ؤق٩ا٫ حمي٘ يد٨م ما ال٣ىاهحن مً حؿً ؤن وحب  اإلاد٩ىم و الخا٦م بحن الٗال٢ت جىٓم ختى و  ؾلُتها جماعؽ وختى ؤٞغاصَا

ا و الٗال٢اث َظٍ :  الهضص َظا في الضؾخىعيت الىاحباث ومً.  ٚحَر

 : اللانىو  بجهل الاعخزاس حىاص عذم واحب - أ

خظاع حىاػ ٖضم مبضؤ يٗخبر        في الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلااؾـ ٦ٟلها صؾخىعيا اإلا٨غؾت اإلاباصت ؤَم مً:  ال٣اهىنل بجهل الٖا

ظا  الضؾاجحر ٧اٞت .  ال٣اهىنل بجهل يٗظع ال״:  74 اإلااصة مثال ؤ٦ضجه ما َو

٣ا.  م 1996 صؾخىعل مً 60 اإلااصة هٟـ وهي .״الجمهىعّيت و٢ىاهحن الّضؾخىعل يدترم ؤن شخو ٧ّلل ٖلى يجب   بطا اإلابضؤ لهظا ٞو
 بإخ٩امها ،اإلاكمىلحن بها اإلاساَبحن خ٤ في حؿغرل ٞةجها ال٣اهىنل اإلاهاصع مً عؾميتها مؿخمضة للىحىص ٢اهىهيت ٢اٖضة ْهغث
 ال٣اهىنل جُبي٤  ببؿاَت يٗني اإلاجا٫ َظا ٞخذ ألن و  بال٣اهىنل الٗلم بٗضم الاخخجاج يجىػل ٞال يٗلمىا لم ؤو بها ٖلمىا ،ؾىاء

 ال٣اهىهيت ال٣اٖضة جُبي٤ جى٠٢ ٞةن طل٪ ٖلى وبىاء   ال٣اهىنل ؤمام ألاٞغاص اإلاؿاواة بمبضؤ يسل ما َى و  ؤزغيل صونل ٞئت ٖلى
 ٢ىإ جدذ ال٣اهىنل لخ٨م الخًٕى و ؤلاٞالث يؿغ و بؿهىلت ويم٨جهم لؤلٞغاص ٦ثحرة ؤبىابا يٟخذ ؤن قإهه مً الٗلم مؿإلت ٖلى

 ؤخض طل٪ هديجت ال٣اهىنل وي٣ٟض  الاؾخ٣غاع ٖضم  اإلاجخم٘ يٗٝغ و  الٟىض ى حٗم بظل٪ و  ال٣اهىهيت بال٣اٖضة الجهل مبرع و

اثٟه ؤَم  صونل مُل٣ت بهٟت  اإلابضؤ جُبي٤ يم٨ً ال ؤهه بال.  الاحخماعي الاؾخ٣غاع بٗث و الٗام الىٓام خٟٔ و ؤَضاٞه و ْو

 1.  ال٣اَغة ٧ال٣ىة مثال اؾخثىاء ؤر ٖليه جغص ؤن

 مً 75  اإلااصة جىو:  العامت واإلالىُت  الذولت سمىص   وخماًت ظُادتها و البالد اظخلالٌ على الخفاػ واحب - ب

 وؾالمت وؾياصتها البالص اؾخ٣ال٫ ويهىنل يدمي ؤن مىاًَ ٧ّلل ٖلى يجب  ״:  مايلي ٖلى م 2016 لٗام الضؾخىعر  الخٗضيل
ني جغابها   . الّضولت عمىػل وحمي٘ قٗبها ووخضة   الَى

لى للٗضّو، والىالء والّخجّؿـ الخياهت ٖلى نغامت ب٩ّلل ال٣اهىنل يٗا٢ب بت الجغاثم حمي٘ ٖو
َ
 هٟـ وهي  ״. الّضولت ؤمً يّضل اإلاغج٨

 في وواحبه   الكٗب وخضة خمايت  في اإلاىاًَ بقغا٥و.  شعبها ووخذة ٖباعة بياٞت باؾخثىاء م 1996 صؾخىعل مً 61 اإلااصة

ت مهالر ٖلى الخٟاّ اها بها اإلاؿاؽ ٖضم و الىَىيت اإلاجمٖى ظا.   الجؼاثغرل للكٗب الىَىيت للغوح لٗٞغ  اإلااصة ؤ٦ضجه ما َو
ت ججاٍ واحباجه بةزالم ياّصر ؤن مىاًَ ٧ّلل  ٖلى״: ب٣ىلها  76 ىّيت اإلاجمٖى  .الَى

ً بػاء اإلاىاًَ التزام  .صاثمان م٣ّضؾان واحبان ٖىه، الّضٞإ في اإلاكاع٦ت وبحباعّيت الَى
ىعة، عمىػل اخترام الّضولت جًمً

ّ
هضاء، وؤعواح الث

ّ
  . واإلاجاَضيً طوحهم، و٦غامت الك

 ״  . الىاقئت لؤلحيا٫ وحٗليمه الخاعيش ٦خابت جغ٢يت ٖلى ٦ظل٪ وحٗمل

 ״: ب٣ىلها 80 اإلااصة بلى اؾدىاصا الٗامت اإلال٨يت خمايت واحب ا٢غ ،بل الخض َظا ٖىض الضؾخىعر اإلااؾـ ي٠٣ ولم       

ت ومهالر الٗاّمت، اإلال٨ّيت يدمي ؤن مىاًَ ٧ّلل ٖلى يجب  ىّيت، اإلاجمٖى .   م 1996 صؾخىعل مً 66  اإلااصة طاتها وهي   . ״....الَى

  

                                                           
1
النظرٌة العامة للقانون و تطبٌقاتها فً التشرٌع الجزائري ،جسور للنشر  و  –انظر فً هذا الشأن عمار بوضٌاف ، المدخل إلى العلوم القانونٌة    

 186.م ،ص 2007، الجزائر ،3التوزٌع ،ط 
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 :للًغيبت الخًٕى واحب  -ج

ا بالًغيبت الضؾخىعر اإلااؾـ اَخم          اء  باٖخباَع باء في الجؼاثغرل اإلاىاًَ ومكاع٦ت  ألامىا٫ لجلب ٖو .  الٗامت ألٖا

 جهاثيت بهٟت بلحها صٞٗه ٖلى ألاشخام اإلادليت الٗمىميت الهيئاث ؤو الضولت ججبر ه٣ضر مبلٜ:" ؤجها ٖلى حٗٝغ الًغيبت و

  مٗيىت ؤَضاٝ جد٣ي٤ بلى  حهضٝ  ٞغيها ٞةن".    ٖامت مىاٞ٘ جد٣ي٤ مً لخم٨يجها مٗيىت،وبهما بسضمت اهخٟاٖه م٣ابل ليـ
ا الخمىيلي الٛغى م٣ضمتها في يإحي غاى بلى باإلياٞت  الٗمىميت لئلعاصاث  َاما مهضعا باٖخباَع  و الاحخماٖيت و الؿياؾيت ألٚا

 ج٣غيغ بهضص َى و مغاٖاتها اإلاكٕغ ٖلى يخٗحن التي ال٣ىاٖض و ألاؾـ جل٪ هي و مباصت ٖلى الًغيبت  وج٣ىم.  الا٢خهاصيت

ي٤ بلى اإلاباصت َظٍ ،وتهضٝ الضولت في الًغيبي الىٓام   الٗضالت مبضؤ  اإلاباصت َظٍ مً.  الٗمىميت الخؼيىت و اإلامى٫ل بحن الخٞى
ى اإلاؿاواة ومبضؤ.  الًغيبت بلى ألامىا٫ و ألاٞغاص حمي٘  زًٕى بها وي٣هض  الٗمىميت: َما مبضؤيً مً يخًمىه بما  يغوعة َو

 ؤصاء واحب ٖلى ألازحر، حٗضيله في الجؼاثغرل  الضؾخىعر اإلااؾـ ؤ٦ض.  1 الًغيبت ٞغى ٖىض للم٩ل٠ اإلااليت اإلا٣ضعة مغاٖاة
  مٗا٢بت بة٢غاع ألامىا٫، عئوؽ تهغيب و الجباجي التهغب و  الًغيبت  ؤمام اإلاؿاواة بمبضؤ   ؤلازال٫ في  الخدايل ٖلى و الًغيبت
 خاالث حمي٘ بػالت ي٣خط ي الكٗب وخضة ٖلى الخٟاّ ؤن وطل٪.  اإلابضؤ َظا ٖلى الخدايل بلى يغمي ٞٗل ٧ل ٖلى  ال٣اهىنل
  جمىيل في اإلاكاع٦ت بىاحب و الًغيبت ؤصاء في اإلاؿاواة بمبضؤ ؤلازال٫ ؤن اٖخباع و  الىاحباث و الخ٣ى١ل مماعؾت في الخميحز

 الخ٩اٞل و  الخًامً بمبضؤ اإلاؿاؽ و  الٟىاع١ل بػالت في الٗمىميت الؿلُت ٖمل ج٣ليو قإهه مً الٗمىميت الخ٩الي٠

.  2الاحخماعي

.  الغير مىاحهت في الفشد واحباث:   الثاني اإلاعلب

:  الغير خلىق  اخترام واحب - أ

 خـّغّياجه، حـمي٘ واخض ٧ّلل يماعؽ״: ب٣ىلها    الٛحر خ٣ى١ل  اخترام  ٖلى  77 اإلااصة  ث ؤ٦ض الخانت، اإلال٨يت خمايت بلى  باإلياٞت 
، في الـدـ٤ّل اخـخـغام الؾـّيــما الـّضؾخىع، في لـلٛـيـغ بها اإلاٗتَرٝ الخ٣ى١ل اخترام بَاع في ٝغ

ّ
 وخمايت الخاّنت، الخياة وؾتر الـك

بيبت ألاؾغة
ّ

ٟىلت والك
ّ
ت مغجبِ  الخانت الخياة اخترام في ٞالخ٤  اإلااصة َظٍ مً اهُال٢ا  .3 والُ :  الخ٣ى١ل مً بمجمٖى

 ؤن ٖليه ل٨ً و  يىا٣ٞه ال ؤؾلىبا ٖليه يٟغى ؤو قاوهه في يخضزل  ؤن  ألخض  يجىػل ال بديث  الخياة همِ ازخياع في الخ٤ 
خضاء ٖضم واحب مً الاحخماٖيت الخياة جٟغيه بما خ٣ه مماعؾت في يخ٣يض  طل٪ في ٞيما  وخ٣ى٢هم  الٛحر خغياث ٖلى الٖا

ه ٖلى ٞللمٗخضي ، قٝغ قامل ؤص١ بخٗبحر ؤو ؾمٗت و  ٦غامت و اٖخباع شخو ل٩ل ؤن ٦ما..  الؿغيت في الخ٤  في الخ٤  قٞغ

                                                           
1
 .  131.م ،ص 1997احمد زهٌر شامٌة و خالد الخطٌب ،المالٌة العامة ،دار الزهرة للنشر و التوزٌع ،دمشق ، 

2
  . كّل المواطنٌن متساوون فً أداء الّضرٌبة  ״:تنص .  2016ي الدستور التعدٌل  من 78المادة   

ٌّة، حسب قدرته  ٌّةوٌجب على كّل واحد أن ٌشارك فً تموٌل الّتكالٌف العموم  .الّضرٌب
ٌّة ضرٌبة إالّ بمقتضى القانون  .ال ٌجوز أن ُتحَدث أ

ٌّة ضرٌبة، أو جباٌة، أو رسم، أو أّي حّق كٌفما كان نوعه ، أ ًّ   . وال ٌجوز أن ُتحَدث بأثر رجع
بمصالح المجموعة الوطنٌة وٌقمعه  ٌعتبر مساسا   أداء الضرٌبة   المساواة بٌن المواطنٌن واألشخاص المعنوٌٌن فً   ٌهدف إلى التحاٌل فً   كل عمل
  . القانون

كّل  .״:م التً نصت على  1996من دستور  64هذه المادة  هً التً عدلت المادة  ״وتهرٌب رؤوس األموال   ٌعاقب القانون على التهرب الجبائً
  . المواطنٌن متساوون فً أداء الّضرٌبة

ٌّةوٌجب على كّل واحد أن ٌشارك فً تموٌل الّتكالٌف ا ٌّة، حسب قدرته الّضرٌب  .لعموم
ٌّة ضرٌبة إالّ بمقتضى القانون  .ال ٌجوز أن ُتحَدث أ

ٌّة ضرٌبة، أو جباٌة، أو رسم، أو أّي حّق كٌفما كان نوعه ، أ ًّ  ״ . وال ٌجوز أن ُتحَدث بأثر رجع

م  1996من دستور  63هً نفس المادة  
3
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خضاء بى٠٢ اإلاُالبت  بلى ٖمىما الدكغيٗاث جلجا  اإلاضهيت الخمايت ًٖ ًٞال و  نغعل مً لخ٤ ٖما بالخٗىيٌ و ٖليه الٖا

.  ال٣ٗابيت حكغيٗاتها في  بالكٝغ اإلااؾت ألاٞٗا٫ بٌٗ ججغيم

ت الخماًت  واحب -ب  : ألاظٍش

 الخ٩اٞل جد٣ي٤ و  ألاؾغيت الغوابِ ٖلى  اإلاداٞٓت بَاع ٞةن اإلاجخم٘ لبىاء ألاؾاؾيت الخليت هي ألاؾغة ٧اهذ بطا           
 ويإحي ألاؾغة بىٓام اَخمذ التي اإلا٣اعهت الىيٗيت الدكغيٗاث ٚغاع ٖلى الجؼاثغيت ال٣ىاهحن  ٦غؾتها ٢ض ؤَياٞه بحن  الاحخماعي

 بتربيت  آلاباء  ٦ظل٪ الضؾخىعر اإلااؾـ  بلؼام  واإلاجخم٘،و الضولت بدمايت جدٓى ألاؾغة ؤن ؤ٦ض  الظر الضؾخىعل م٣ضمتها في

ايت و مؿاٖضة يمان في ألابىاء واحب و. ألابىاء يض ٧له  َظا و  آباءَم ٖع  اإلاخابٗاث َاثلت جدذ  ألاؾغيت الٗال٢اث لخَى
. 1ال٣ًاثيت

 ال٣ٗىباث ٢اهىنل ؤما ، ألاؾغة وبىاء لخىٓيم ٢ىاٖض اإلاضوي وال٣اهىنل اإلاضهيت الخالت و٢اهىنل ألاؾغة ٢اهىنل مً ٧ل يًمً ٦ما     
 الخ٣ى١ل َظٍ ٖلى يخٗضي مً ٧ل ومٗا٢بت ؤٞغاصَا خ٣ى١ل ٧اٞت اخترام وجًمً ألاؾغة خمايت ج٨ٟل التي ال٣ىاٖض جًمً ٣ٞض

   . واحباث مً يلؼمه بما يسل ؤو

: ألاحنبي على الاعخذاء عذم واحب-ج

 و الجؼاثغ بلى ألاحاهب صزى٫ل بكغوٍ اإلاخٗل٤ م 2008 حىان 25 في اإلااعر 08/11  ع٢م ال٣اهىنل  مً 3 اإلااصة بلى بالغحٕى     

ذ  2ٞحها، جى٣لهم و بها ب٢امتهم  ال الظر ؤو الجؼاثغيت الجيؿيت ٚحر حيؿيت يدمل ٞغص ،٧ل ؤحىبيا يٗخبر  ״: بإهه ألاحىبي ٖٞغ

 وهي  م 1996 صؾخىعل مً  باألحىبي اإلاخٗل٤ اإلاىاص ٖلى م 2016 لٗام الضؾخىعر الخٗضيل خاٞٔ  ل٣ض و. ״  حيؿيت ؤيت ا يدمل
خضاء ومى٘  ماليت و شخهيت  بد٣ى١ل ألاحىبي يخمخ٘ بط 69 و    68 و 67: اإلاىاص  و لصخهه الخمايت َظٍ  جخ٣غعل ،بط ٖلحها الٖا

ظا  لل٣اهىنل َب٣ا ؤمال٦ه راب ٞى١ل وحىصٍ ي٩ىنل ؤحىبّي، ٧ّلل يخمّخ٘ ״: ب٣ىلها 81 اإلااصة ؤ٦ضجه ما  َو
ّ
نيّل الت  بدمايت ٢اهىهّيا، الَى

م ال  ״: ب٣ىلها 82    اإلااصة ؤياٞذ  ٦ما  .3״ لل٣اهىنل َب٣ا وؤمال٦ه شخهه
ّ
راب زاعج ؤخض ُيؿل

ّ
نيّل الت ل الَى

ّ
 ٢اهىنل ٖلى بىاء بال

 ٧ان بطا  الدؿليم او الُغص مً الؿياس ي   الالجئ الجؼاثغرل الضؾخىعل خمى  طل٪ مً   ألا٦ثر بل  .4״ له وجُبي٣ا اإلاجغمحن حؿليم
ظا  اللجىء بد٤ ٢اهىها يخمخ٘  ؾياس ي الجئ يُغص ؤو يؿلم ؤن ألاخىا٫ مً خا٫ بإر يم٨ً ال״: ب٣ىلها 83 للماصة اؾدىاصا َو

 5.״ اللجىء بد٤ ٢اهىها يخمخ٘

:  خاجمت

ني اإلاجخم٘ في الىاحباث و الخ٣ى١ل بحن  الخ٩امل ،بن ؤزحرا        اإلاجخم٘ ؤؾاؽ هي  ألاحيا٫ بحن الىاحباث و الخ٣ى١ل و الَى

حها حكغيعي َاب٘ طاث ال٣اهىهيت الىهىم  جهضع ألن هإمل لظا.  اإلاخًامً    م٣ٗىلت ٢اهىهيت مهلت في  الٗاصر و  الًٗىرل بىٖى
ت جب٣ى ،ٞةجها ٞحها الخىؾ٘ جم مهما  الخغياث و الخ٣ى١ل ؤن ٦ما.  الىاحباث و الخ٣ى١ل َظٍ ٧ل لخٟٗيل  ٚياب في  اإلادخىيل ٞاٚع

.  لخمايتها يماهاث

                                                           
1
تحت طائلة  المتابعات،ٌلزم األولٌاء بضمان تربٌة أبناءهم و على األبناء واجب القٌام  باإلحسان إلى  :"من الدستور التً تنص  79ما أكدته المادة  

ٌجازى  القانون اآلباء على القٌام  بواجب تربٌة أبنائهم  و رعاٌتهم كما  ״:م على ماٌلً  1996من دستور  65،إذ نصت المادة ".إبائهم و مساعدتهم 
 .بواجب اإلحسان  إلى آباءهم و مساعدتهم  ٌجازى األبناء على القٌام

2
 .م  2/07/2008المؤرخة فً  36جرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة  رقم  

3
 م  1996من دستور  67نفس  المادة   

4
 .م  1996من دستور  68نفس المادة   

5
 .م  1996من دستور   69نفس المادة   
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بت بن و          الخغياث و الخ٣ى١ل حٗؼيؼ زال٫ مً ال٣اهىنل و الخ٤ صولت لخد٣ي٤ ال٣ىيت  الجؼاثغرل الضؾخىعر اإلااؾـ ٚع
ظا الضؾخىعر اإلاجلـ بزُاع صاثغة جىؾي٘ بلى صٞٗه  والىاحباث  خ٣ى١ل خمايت بلى الجؼاثغيت الضولت جإ٦يض ٖلى صليل َو
 اإلاجلـ بزُاع  خ٤   ب٢غاع زال٫ مً ،وطل٪  صيم٣غاَيا هٓاما ي٨غؽ صؾخىعل ٖلى  ال٣اثمت صولخه في اإلاىاًَ  وواحباث

غاٝ اخض يضعى  ٖىضما  الضولت، مجلـ  ؤو  الٗليا اإلاد٨مت مً  بخالت ٖلى بىاءا الضؾخىعر  حهت ؤمام اإلادا٦مت في ألَا

 ٢اهىنل و.  الضؾخىعل يخًمجها التي الخغياث و  الخ٣ى١ل  يىته٪ الجزإ مأ٫  ٖليه يخى٠٢ الظر   الدكغيعي الخ٨م ؤن  ٢ًاثيت
 الغ٢ابت مهمتها ؾياؾيت ٦هيئت الضؾخىعر اإلاجلـ ٖلى ؤب٣ى الضؾخىعر اإلااؾـ ؤن هالخٔ و.  اإلاؿإلت َظٍ يبحن الًٗىرل

 ٦ٛحرة الضؾخىعيت ٧اإلاد٨مت ٢ًاثيت َيئاث َغي٤ ًٖ ال٣ىاهحن صؾخىعيت ٖلى  بالغ٢ابت يإزظ لم و.  1ال٣ىاهحن صؾخىعيت ٖلى
  الضؾخىعر اإلاجلـ ججغبت ٖلى خٟاّ  وطل٪.  2 ٢ًاثيت َيئت بلى ؾياؾيت َيئت مً الخٛيحر َظا اهخهجذ التي الضو٫ل مً

.   ال٣ىاهحن الضؾخىعيت ٖلى الغ٢ابت مجا٫ في وزبراجه

ه ٧ان مهما   الضؾخىعر الخٗضيل ؤن ؤزحرا ه٣ى٫ل         ؤو الهىاب بلى مٗغى  بكغرل  مجهىص مجغص ٞهى٦بحر  ؤوبؿيِ  هٖى
.  الؼمً ٖليه مغ مهما الخٗضيل و للخٛيحر مٗغى َى بهما و ػمان و م٩ان ل٩ل نالخا ي٩ىنل ال صؾخىعل وؤر. الخُإ

  

                                                           
.خالل تنظٌم و العمل و  الجهات المكلفة بإخطاره انظر تعدٌالت المتعلقة بالمجلس الدستوري من

1
  

2
دراسة -القضاء الدستوري بالمغرب  »م الذي  تبنى المحكمة الدستورٌة ،للمزٌد انظر ،عبد الحق بلفقٌه، 2011كدستور المملكة المغربٌة  لسنة     

و  المنصوري  عبد هللا ، ضوابط  . 60-15. م ، ص ص 2016،  -دار البٌضاء-مجلة  مسالك  فً الفكر و السٌاسة و االقتصاد ، المغرب « -مقارنة
م ، ص  2016، -دار البٌضاء -الرقابة على دستورٌة القوانٌن  فً الفقه الدستوري المقارن ، مجلة  مسالك  فً الفكر و السٌاسة و االقتصاد ، المغرب 

 . 112 -101.ص
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 للعُادة الذابم الذولي الجناةي اللضاء جدذي
. بجاًت ميرة، الشخماو عبذ حامعت العُاظُت، والعلىم الخلىق  ولُت  ظشا نـــــــــي بىصٍـــــــــذالباخث 

 

 

 

 ملخظ

 حجج ع٦ؼث ومٗاعى؛ مىانغ بحن قضيضا، اؾخ٣ُابا (CPI)ـ الضوليت الجىاثيت اإلاد٨مت خى٫ل ال٣اهىوي الى٣اف قهض
ا بّيىما الضو٫، لؿياصة اإلاد٨مت تهضيض ٖلى اإلاٗغيحن،  صوليت؛ حىاثيت ٖضالت إلعؾاء َىيل لىًا٫ جخىيجا اإلاىانغون اٖخبَر

 بخجىيبها ؤصاءَا لخدؿحن والؿعي لها لالهًمام اإلاخىحؿت، الضو٫ل وصٖىا اإلاُلىب؛ الغصٕ وجد٤٣ ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث جداعب
غاٝ الضو٫ل حمٗيت صازل الىًا٫ زال٫ مً الؿياؾيت، اإلاؼال٤  ؤصاة اإلاد٨مت لخ٩ىنل واإلادلي، الضولي اإلاضوي، واإلاجخم٘ ألَا

 عؤؾها ٖلى الٗغبيت، الضو٫ل زانت الثالث، الٗالم صو٫ل هي باالهتها٧اث ج٨خىرل التي ٞالضو٫ل الضوليت؛ الجىاثيت الٗضالت لخد٣ي٤

 ٦بريل صو٫ل ٖملذ جسل٠، مً بزغاحها في وحؿاَم بها جيخه٠ لها، ؤ٦يضة مهلخت (CPI)الـ ٞىحىص وؾىعيا؛ والٗغا١ ٞلؿُحن

. اؾخضامخه ٖلى

 

 

Résumé 

La naissance de la cour pénal international (CPI) a digéré un débat juridique intense; l'ensemble 

des arguments contres, s’appuient sur sa menace à la souveraineté des États, tandis que d’autres 

la considèrent un couronnement d’une longue lutte pour l’instauration d’une justice criminelle 

internationale efficace; appelant les États méfiants à y adhérer et à améliorer son fonctionnement 

on luttant dans l'Assemblée des États parties et avec la société civile, internationale et locale, 

pour qu’elle soit un instrument fiable de la justice pénale internationale; car les victimes des 

violations  graves sont les États du tiers monde, et en particulier les États arabes, et en premier 

lieu la Palestine, l'Iraq et la Syrie; l'existence de la (CPI) est un intérêt vital, accorde réparation, 

et contribue au développement. 

 

 اإلاخخطشاث

  اإلااصة. = م

(CPI) = الضوليت الجىاثيت اإلاد٨مت  
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 ملذمت

ذ  وقهض ،(CPI)الـ بوكاء زال٫ مً الجىاثيت الٗضالت ٖىإلات زانت وازخلٟذ، ال٣اهىهيت الٗىإلات خى٫ل آلاعاء جىٖى
 مىاؾبا يغاٍ ما الدجج مً ٞغي٤ ٧ل ؾا١ خيث واإلاٗاعيحن؛ لها اإلاىانغيً بحن قضيضا اؾخ٣ُابا خىلها ال٣اهىوي الى٣اف

ها، ٖلى الدجج، مجمل صاعث و٢ض. وج٣ىيخه مى٢ٟه لضٖم . الؿياصة مبضؤ خى٫ل جىٖى

 اإلاىانغيً حجج يىء ٖلى (أوال) اإلاٗاعيحن حجج ؾيىا٢ل خيث اإلاؿإلت؛ َظٍ خ٣ي٣ت جدغرل اإلا٣ا٫ َظا في هداو٫ل

 وال٣اهىوي الؿياس ي بحن ٞالٟهل َظا، بهٗىبت اإلاؿب٤ ب٢غاعها م٘ ؾياؾيا، اإلاىيٕى حٗىيم ًٖ اإلاؿخُإ ٢ضع بٗيضا ،(زانُا)
. (زالثا) الصخيذ اإلاى٠٢ جدضيض بلى ونىال اليؿحر، باألمغ ليـ اإلاىيٕى َظا مثل في

 الجنابُت العذالت لعىإلات الشافضيو حجج/أوال

 لٗضم ٦مبرع اليىم ج٣ضم ،(CPI)للـ الغاٌٞ مى٢ٟهم لخبريغ الدجج مً حملت الجىاثيت، للٗىإلات اإلاىاًَىنل ٢ضم

: في الدجج َظٍ جخمثل. ٖلحها الخهضي٤ بحغاءاث بجمام ٖلى ؤزغيل وبحجام عوما مٗاَضة الضو٫ل بٌٗ اهًمام

 جهضع خيث ٣ِٞ، ل٣ًائها الضولت ب٢ليم ؾا٦ىت زًٕى ي٣خط ي ؛1ؾياصيا مٓهغا الضولي الٗٝغ في ال٣ًاء، -1

 ؤن ٦ما ،2الكٗب اؾم بٛحر ؤخ٩امها جهضع ،(CPI)والـ واؾخ٣الله، ؾياصجه ًٖ لخٗبر الكٗب، باؾم ٞحها ال٣ًاثيت ألاخ٩ام
ا صولت، ؤيت ؤعاض ي ٖلى بها، جسخو التي الجغاثم، في الىٓغ نالخيت الٗام للمضعي عوما هٓام بُٖاء  ؤو اإلايثا١ في ٧اهذ َٞغ

، ٚحر  .3الؿياصة َظٍ مً مٗيبا اهخ٣انا يٗض الخاالث، بٌٗ في َٝغ

 حؿليم مٗاَضاث َىا٥ ؤن ٦ما ٖليه، لل٣ًاء ؾيؿعى بل الٗالمي، الازخهام مبضؤ يسال٠ اإلاد٨مت َظٍ بوكاء -2
 لها ومبرع بالخغوب مغجبِ وحىصَا ؤن ٦ما ،(CPI)الـ مً الجضويل ٞما ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث بمداعبت ٦ٟيلت الضو٫، بحن ٢اثمت

 .الؿلم ػمً

ل الضولي الىا٢٘ في الٗضالت -3
ً
 َلب مً وجم٨يىه ؤلاخالت، ؾلُت ألامً إلاجلـ (CPI)الـ هٓام وبُٖاء للؿياؾت، طعاٖا

 حىاثيت مدا٦م بوكاء مً مىٗه بذجت ،4الُلب َظا ججضيض بم٩اهيت م٘ ،قهغا 12 إلاضة اإلادا٦مت بعحاء ؤو الخد٣ي٤ جإحيل

 عوما بميثا١ و٦إوي. 1الىٟاط خّحز (CPI)الـ صزى٫ل بٗض ختى مجها الٗضيض ؤوكإ ٣ٞض صخيدا، ي٨ً لم طل٪ ل٨ً ،زانت ؤو ما٢خت

                                                           
1 Etienne Goethals, « L’émergence du droit humanitaire et du droit pénal international », Internalisation du droit, 

internalisation de la justice, 3
ème

 congrès des COURS JUDICIAIRES SUPRÊMES FRANCOPHONES, 21-23 

juin 2010, Ottawa, Canada, p.115-116. 
2

: ػٍٝ ِزبػ ،"ِفَٙٛ اٌؼذاٌخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ"أٔطٛاْ أٔطٛاْ عؼذ،  

http://www.lebanese-forces.com/2011/04/15/137571/    (25/02/2016-13:11) 
3

، و١ٍخ األكاديمية للبحث القانوني المجلة، "دساعخ حٛي اٌّغبئً اٌحبئٍخ دْٚ أؼّبَ اٌذٚي اٌؼشث١خ ئٌٝ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ"ػجذ اٌغالَ دحّبٟٔ،  

. 61. ، ص2012-02. اٌحمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ ػجذ اٌشحّبْ ١ِشح، ثغب٠خ، ع

، ثّٕبعجخ ػ١ٍّبد األُِ (16).أْ ِغٍظ األِٓ ٌغأ ِشح ٚاحذح فمؾ خالي اٌغٕٛاد اٌّبػ١خ، ئٌٝ ِّبسعخ حمٗ فٟ ئسعبء اٌزحم١ك ثّٛعت َ ٠زوش  

ٌُ ٠زُ رغذ٠ذ اٌطٍت  2004؛ غ١ش أٔٗ فٟ (2002)1422ثزغذ٠ذ ؽٍجٗ اٌزٞ رؼّٕٗ لشاسٖ  2003ٚاٌٙشعه، ٚلبَ ِغٍظ األِٓ فٟ اٌّزحذح فٟ اٌجٛعٕخ 

ملتقى حول المحكمة ، "اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚػاللزٙب ثّغٍظ األِٓ"ِحّذ ٘بشُ ِبلٛسا، : أٔظش. ثغجت ِؼبسػخ ئحذٜ اٌذٚي دائّخ اٌؼؼ٠ٛخ

. 45. ، أوبد١ّ٠خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ؽشاثٍظ، ١ٌج١ب، ص(2007عبٔفٟ  11-10)، فٟ اٌفزشح ِٓ واآلفاق -الواقع -الطموح: لدائمةالجنائية الدولية ا
4
ملتقى حول المحكمة الجنائية الدولية ، "اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ػٕبطش ٌٍزح١ًٍ فٟ االخزظبص إٌٛػٟ ِٚغأٌخ اٌغ١بدح"، ِحّذ وّبي سصاق ثبسح  

. 15. ِشعغ عبثك، ص، واآلفاق -الواقع -الطموح: الدائمة

حبٌز١ٓ ال رٛعذ ث١ّٕٙب فٛاسق ِٓ ح١ش ةػٍٝ رٌه  ِذ١ٌٍٓفٟ االٔزمبَ اٌغ١بعٟ ِٓ اٌذٚي،  ءِغٍظ وبْ ٠غزؼًّ اٌمؼبايِٓ اٌّزبثؼ١ٓ أْ  ػذداػزجش   

شبسْٚ ِزُٙ ثبسرىبة عشائُ حشة ٚعشائُ ػذ ١ٍِٚٛع١ف١زش  أطجبق اٌّؼب١٠ش اإلٔغب١ٔخ، فىً ِٓ اٌشئ١ظ ا١ٌٛغغالفٟ اٌغبثكٚاٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ 

الئحخ االرٙبَ ػذ ١ٍِٛع١ف١زش ثبسرىبة  22/05/1999اإلٔغب١ٔخ؛ ح١ش اطذس اٌّذػٟ اٌؼبَ ٌّحىّخ عشائُ اٌحشة اٌخبطخ ث١ٛغغالف١ب اٌغبثمخ ثزبس٠خ 

أٌفب ِٓ أٌجبْ وٛعٛفٛ ٚػٓ ِمزً اٌّئبد، فٟ ح١ٓ  740ْ ئثؼبد وٛعٛفٛ؛ ح١ش ػذرٗ ِغإٚالً عفٟ عشائُ ػذ اإلٔغب١ٔخ ٚأزٙبوبد ٌمٛا١ٔٓ اٌحشة 

http://www.lebanese-forces.com/2011/04/15/137571/
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 ٖمليا يٗني مدضوصة ٚحر إلاغاث الخإحيل ججضيض ؾلُت ؤن خيث ألامً؛ إلاجلـ وؤُٖاٍ الضو٫ل ٖلى الخهاهاث هٓام خّغم ٢ض
 مً وحٗا٢ب حكاء مً جدهً ؾياؾت، لهيئت مدايضة حىاثيت ٢ًاثيت َيئت جبٗيت يا٦ض ما اإلاد٨مت، ٖمل ٖلى ٞيخى مماعؾت

. حكاء

ل جاصر ؾٝى اإلاجلـ بخالت ؤن ٦ما
ً
ني ال٣ًاء ؾلب بلى جل٣اثيا  حهت ومً الجغيمت، هٓغ في ألانيل ازخهانه الَى

حر ؤَغاٞا الضو٫ل حمي٘ ٖلى حؿغرل اإلاجلـ بخالت ٞةن ؤزغيل  وطا٥ َظا مً وألازُغ ،2للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ؤَغاٝ ٚو

. 3الؿياؾت مخاَاث في بةصزالها اإلاد٨مت ٖمل حُٗيل َى

 الضو٫ل يض الضوليت الهيمىت ٢ىيل بيض ،الؿياس ي والًِٛ للبُل ؤصاة بال اإلاد٨مت مً يجٗل لً َظا ٧ل بن

ل جىٓغ، لم التي (CPI)الـ سجل َظا يا٦ض. 4وألازحرة ألاولى ومهمتها اإلاد٨مت ٖمل مىيٕى ؾخ٩ىنل التي اإلاؿخًٟٗت،
ّ
 ال٣ًايا بال

ًذ ؤؾاؾا، ؤلاٞغي٣يت بالضو٫ل اإلاخٗل٣ت  2003 الٗغا١ خغب آزاع" اخمت بوؿاهيت مأس ي ؾببذ ٦بحرة حغاثم ًٖ الُٝغ ٚو

ا ب٣ي طل٪ م٘ ،"وبلحر بىف ب٣ياصة َى  اَخمام ًٖ يٗبر قٗاعا ج٩ىنل ؤن لها ؤعيض ٞاإلاد٨مت ؛5اإلاد٨مت ؾلُان ًٖ بٗيضا م٣تٞر
ا مً ؤ٦ثر بالٗضالت، الضولي اإلاجخم٘ بت ًٖ حٗبحَر . 6الخ٣ي٣ت ًٖ وال٨ك٠ الٗضالت بعؾاء في الهاص٢ت الٚغ

ىعل ٢ًيت ق٩لذ . (CPI)الـ حؿييـ في ألامً مجلـ به يُل٘ الظر الضوعل خ٣ي٣ت ًٖ ٖمليا صليال صاٞع

م -4 ني لل٣ًاء ألاولىيت بُٖاء ٖلى عوما ميثا١ جإ٦يض ٚع  ٞيه ؤزغيل ؤخ٩اما ٞةن ال٣ًاجي، الخ٨ميل مبضؤ باٖخماص الَى
 ٖلى اإلادا٦مت حىاػ ٖضم بمبضؤ الخانت ،(20).م ؤن مجها الضو٫، ٞى١ل ٖليا ؾلُت اإلاد٨مت مً وحٗلذ ألاولىيت َظٍ ؤلٛذ

 ٞغى وبهما الضوليت، الجغاثم بسهىم الىَىيت، اإلادا٦م ًٖ الهاصعة لؤلخ٩ام مُل٣ت حجيت ي٣غعل لم مغجحن، طاتها الجغيمت
 الىَىيت ال٣ًاثيت الىالياث يغا٢ب ٢ًاجي حهاػ هي وبهما ال٣ًاثيت، للىالياث م٨ملت ليؿذ اإلاد٨مت ٞةن بهظا ع٢ابت، ٖلحها

، ٚحر الضولت ؤن ٦ما. به جسخو ٞيما  هٓام مً الخاؾ٘ للباب جسً٘ ؾٝى اإلاد٨مت، م٘ حٗاوجها ؤٖلىذ والتي الُٝغ
غاٝ الضو٫ل وحمٗيت ألامً مجلـ بخضزل ج٣ط ي التي (7و 87/5) اإلااصة زانت اإلاد٨مت،  لُلب امخثالها ٖضم خالت في ألَا

. 7اإلاد٨مت م٘ الخٗاونل

                                                                                                                                                                                           
َشىٍخ فٟ . شخض 600لزً ٔحٛ  أ٠ٓ، (1982)ٚعٙذ ئٌٝ شبسْٚ رّٙخ اسرىبة ِزثحخ طجشا ٚشبر١ال  ُّ ٘زٖ االرٙبِبد األخ١شح أزٙذ ئ١ٌٙب ٌغٕخ وب٘بٔب، اٌ

ففٟ ح١ٓ ا٘زُ اٌّغّغ اٌذٌٟٚ وض١شاً ثؼشٚسح رغ١ٍُ ١ٍِٛع١فز١ش . ػٓ اٌّزثحخ ا، ِغإٚال شخظٟ٘بأػمبة اٌّزثحخ ٚػذد اٌٍغٕخ شبسْٚ، ٚص٠ش اٌذفبع ٚلذ

إلسغبِٙب ػٍٝ رٌه؛ ح١ش ػٍك االرحبد األٚسثٟ ِٚٓ خٍفٗ اٌٛال٠بد اٌّزحذ األِش٠ى١خ  ائٌٝ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ ٚدفغ ثىً عٙٛدٖ ٔحٛ اٌؼغؾ ػٍٝ ٠ٛغغالفٟ

؛ أٞ لجً 28/06/2001ثزغ١ٍُ سئ١غٙب اٌغبثك ثزبس٠خ ٠ٛغغالف١ب َ ٚقيؽبد ا١ٌٛغغالف١خ ِغ اٌّحىّخ؛ ػٍٝ ِذٜ رؼبْٚ اٌغً ٠ٙبرمذ٠ُ اٌّغبػذاد اٌّب١ٌخ ئي

ٚغغ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ اٌطشف ػٓ . ١ٍِبس دٚالس ئٌٝ ٠ٛغغالف١ب وّىبفأحةلش ِغبػذاد أ٠َٛ ٚاحذ ِٓ أؼمبد ِإرّش اٌذٚي اٌّبٔحخ فٟ ثشٚوغً، اٌزٞ 

ملتقى ، "ٌّحخ ػٓ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رؼ١ك ػٍّٙب"حال ٔؼ١ّٟ، : أٔظش. إٌذاءاد اٌّزىشسح ثزمذ٠ُ اإلس٘بثٟ شبسْٚ ٌٍّغبءٌخ اٌمب١ٔٛٔخ

.  10. ص ، ِشعغ عبثك، حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
1
ملتقى حول المحكمة الجنائية الدولية ، "ِظبدسح ٌٍغ١بدح أَ حّب٠خ ٌٍغ١بدح ؟اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ اإلسادح ٚاٌغجش٠خ "ػجذ اٌغالَ اٌط١ف،   

. 12. ، ص ِشعغ عبثك، الدائمة
2
. 10. ، صِشعغ عبثك ،لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةملتقى حول ا، "ِٛلف اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ"ِحّذ ػض٠ض شىشٞ،   

3
، و١ٍخ اٌحمٛق ٚاٌؼٍَٛ المجلة األكاديمية للبحث القانوني، "اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚع١بدح اٌذٚي"ٔغ١ت ثٓ ػٕش ػ٠ٕٛبد ٚخبٌذ ثٓ ػجذ هللا اٌشبفٟ،   

. 64. ، ص2014-02. اٌغ١بع١خ، عبِؼخ ػجذ اٌشحّبْ ١ِشح، ثغب٠خ، ع
 - عبد الحسٌن شعبان، اإلنسان هو األصل مدخل للقانون الدولً : أنظر. نفس الحجة تذرعت بها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لعدم االنضمام للمحكمة

 .140. ، ص2002اإلنسانً وحقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، 
4
، "أَ ِٓ أعً اٌحشة؟ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌغّٙٛس٠خ ٠ٛغغالف١ب اٌغبثمخ وغبثمخ ٌٍّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌحب١ٌخاٌؼذاٌخ ِٓ أعً اٌغٍُ "، دا٠بٔب عٛٔغزْٛ  

. 9. ، صِشعغ عبثك ،واآلفاق -الواقع -الطموح: ملتقى حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
5
 James MOUANGUE KOBILA, L’AFRIQUE ET LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES PÉNALES, Centre 

Thucydide, Université Panthéon-Assas (Paris II), France, 2012, p. 55. 
6
. 7. دا٠بٔب عٛٔغزْٛ، ِشعغ عبثك، ص  
7

. 6-5. ػجذ اٌغالَ اٌط١ف، ِشعغ عبثك، ص 
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 مٗخ٣ضة الٟٗى، وهٓام اإلاؿاولحن خهاهاث ؤؾاؾيخحن، مؿإلخحن في الضو٫، بٌٗ صؾاجحر م٘ عوما ميثا١ حٗاعى -5

 بياٞت ،1اإلاؿاولحن و٦باع واإلالى٥ الغئؾاء بدهاهاث (CPI)الـ حٗتٝر ال خيث والىخيض؛ ألا٦يض الؿالم َغي٤ الٗضالت ؤن
 جدهً بىهىم الضو٫ل بٌٗ صؾاجحر جدٟل بيىما ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث لخ٨غيـ ٢اهىهيخحن بىابخحن ٞحهما وجغيل الٟٗى، المخياػ

 اإلاد٩ىم مً يكاء مً ٖلى الٟٗى بمىذ امخياػا جمىدهم طل٪ ٖلى ػياصة ٢ًاثيت، مخابٗت ؤو مؿاءلت ؤيت يض واإلالى٥ الغئؾاء

ني ال٣ًاء مً ٖلحهم . 2الَى

 هٓم مً الخاعحت للضو٫ل باليؿبت الىَىيت، اإلاجخمٗيت اإلاهالخت ؾياؾاث بَاع في حضا مهمت ٢اهىهيت وؾيلت الٟٗى بن
ب قمىليت  الخميحز مًٗلت م٘ الخٗامل ازخاعث التي ؛3مثال بٞغي٣يا حىىب في خضر ٦ما صيم٣غاَي؛ لىٓام الخإؾيـ وجٚغ

 و٢ض الىَىيت؛ والىخضة الؿالم َغي٤ َى الٟٗى ؤن مٗخ٣ضة ،4اإلادا٦م زال٫ مً وليـ والٟٗى الخ٣ي٣ت لجان ٖبر الٗىهغرل

م الٟٗى، لىٓام عوما ميثا١ جدغيم بن. ألاَليت خغب ججىب البالص اؾخُاٖذ خيث طل٪؛ هجاح الخجغبت بييذ  يٗض حضواٍ، ٚع
. الىَىيت الؿياصة بم٣خًياث مؿاؾا

 أو للمدىمت" ؤهه ٖلى (4/2).م ههذ خيث للضو٫؛ ال٣ىمي باألمً مؿاؾا يك٩ل ٢ض (CPI)الـ ميثا١ مىاص بٌٗ -6
 بمىحب ولها، ظشف، دولت أًت إكلُم في ألاظاس ي، النؽام ىزا في علُه اإلانطىص الندى على وظلعاتها، وؼابفها جماسط

 الضولت ب٢ليم في الخد٣ي٤ بحغاء الٗام للمضعى ويجىػل ".الذولت جلً إكلُم في جماسظها أو أخشي، دولت أًت مع خاص اجفاق
٣ا ٖجها ٖىىة ، الضولت ج٣ىم ؤن (59).م ٢غعث ٦ما ،5الخمهيضيت الضاثغة مً باإلطن ؤو الخاؾ٘، للباب ٞو  َلبا جخل٣ى التي الُٝغ

ى اإلاُلىب، ٖلى ٞىعا بال٣بٌ وؤلاخًاع، بالًبِ َلبا ؤو الاخخياَي بال٣بٌ  ٣ٞغتها وؤياٞذ ،(89/1).م ٖليه ؤ٦ضث ما َو
 ٢غعث ٦ما ؤزغي، صولت بىاؾُت اإلاد٨مت بلى حؿليمهم ليخم ب٢ليمها ٖبر ٖلحهم اإلا٣بىى بى٣ل الؿماح الضولت ٖلى ؤن الثالثت

 بطا ألازحرة، َظٍ ؾلُاث خًىعل صونل ،6َٝغ صولت ؤيت ب٢ليم ٞى١ل اإلاؿاٖضة َلب مباقغة يىٟظ ؤن الٗام للمضعي (99/4).م

. الُلب لخىٟيظ يغوعيا طل٪ ٧ان

 الجنابُت العذالت لعىإلات اإلاؤٍذ حجج/زانُا

: ٧اآلحي لها، الغاًٞحن ؤؾاهيض ٖلى الجىاثيت الٗضالت لٗىإلات اإلاايضيً عص

 حؼء ًٖ الخىاػ٫ل الضو٫ل اعجًذ خيث اليىم؛ ٖالم في وحىص لها يٗض لم اإلاُل٣ت، الؿياصة ؤن بد٣ي٣ت الخظ٦حر ٖليىا -1
برث الضوليت، ألاؾغة لدك٨يل الٗاإلايت، الؿياصة لهالر ؾياصتها مً ا ٖو ذ خيىما الخ٣ي٣ت َظٍ ًٖ صؾاجحَر  بؿمى اٖتٞر

. الىَىيت ٢ىاهيجها ٖلى الضولي ال٣اهىنل

                                                           
1
ثظٛسح ِزغب٠ٚخ دْٚ ر١١ّض ثغجت اٌظفخ ٠طجك إٌظبَ األعبعٟ ػٍٝ ع١ّغ األشخبص  -1: " ِٓ ٔظبَ سِٚب األعبعٟ رٕض ػٍٝ (27)اٌّبدح   

ٚثٛعٗ خبص، فبٌظفخ اٌشع١ّخ ٌٍشخض، عٛاء وبْ سئ١غب ٌذٌٚخ أٚ حىِٛخ أٚ ػؼٛا فٟ حىِٛخ أٚ ثشٌّبْ أٚ ِّضال ِٕزخجب أٚ ِٛظفب حى١ِٛب، . اٌشع١ّخ

. شىً فٟ حذ رارٙب، عججب ٌزخف١ف اٌؼمٛثخال رؼف١ٗ ثأٞ حبي ِٓ األحٛاي ِٓ اٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ثّٛعت ٘زا إٌظبَ األعبعٟ، وّب أٔٙب ال د

دْٚ ال رحٛي اٌحظبٔبد أٚ اٌمٛاػذ اإلعشائ١خ اٌخبطخ اٌزٟ لذ رشرجؾ ثبٌظفخ اٌشع١ّخ ٌٍشخض، عٛاء وبٔذ فٟ ئؽبس اٌمبْٔٛ اٌٛؽٕٟ أٚ اٌذٌٟٚ،  -2

." ِّبسعخ اٌّحىّخ اخزظبطٙب ػٍٝ ٘زا اٌشخض
2
. 61. ػجذ اٌغالَ دحّبٟٔ، ِشعغ عبثك، ص  

3
. 15. ِحّذ وّبي سصاق ثبسح، ِشعغ عبثك، ص  

4
. 1. ، صِشعغ عبثكدا٠بٔب عٛٔغزْٛ،   

5
 .ِٓ ٔظبَ سِٚب (د/57/3).َ - 

6
-6. ، ص، ِشعغ عبثكملتقى حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، "اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّحىّخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّحبوُ اٌٛؽ١ٕخ"حّذٞ سعت ػط١خ،   

7 .
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 ليؿذ (CPI)الـ ٞةن وبالخالي ٞحها، الاهسغاٍ َىاٖيت الضو٫ل اعجًذ صوليت، مٗاَضة زال٫ مً (CPI)الـ ولضث ل٣ض
غاٝ، للضو٫ل ال٣اهىوي الىٓام مً حؼء هي بل صوليت، ٞى١ل مد٨مت ني ال٣ًاء ًٖ بضيال وليؿذ ألَا  الؿياصة؛ جمـ وال الَى

٤ حٗمل خيث غاٝ للضو٫ل الىَىيت ال٣ىاهحن م٘ ألاخىا٫ مً خا٫ بإر جدىا٢ٌ ال التي ٖلحها، اإلاخ٤ٟ ال٣ىاهحن ٞو . ألَا

 ألن ٦بحرة، مٛالُت ٞيه ٢ى٫ل بالخغب، مغجبِ ٖملها ؤن بذجت ،(CPI)الـ بلى بداحت ليـ الٗالم بإن ال٣ى٫ل بن -2
 اللخحن ال٣ؿغرل والازخٟاء الخٗظيب ٞجغيمتي والؿلم، الخغب خالتي في جغج٨ب ؤن يم٨ً اإلاد٨مت بها جسخو التي الجغاثم

. ٣ِٞ الخغب بدالت جغجبُان ال ،1اإلاد٨مت بهما جسخو

 الغصٕ يد٤٣ وؤلا٢ليمي، الىىعي ٞازخهانها، الٗام؛ الضولي الىٓام لخٟٔ مهمت ؤصاة يك٩ل ، (CPI)الـ وحىص بن

خباع حٗيض ؤجها ٦ما. 2الٗام  اإلاا٢خت الضوليت اإلادا٦م اهته٨خه الظر الخ٤ َظا ،الُبيعي ال٣اض ي بلى اللجىء في الخ٤ إلابضؤ الٖا
. 3والخانت

ىعل في الىي٘ ؤخا٫ إلاا ألامً مجلـ بن -3  (41 و 39 و 24/1) اإلاىاص ٖلى اٖخمض ،4(1593) ال٣غاع بمىحب (CPI)الـ بلى صاٞع

ل بالخٗاونل للؿىصان ال٣غاع بلؼام بسهىم ؤما. اإلاخدضة ألامم ميثا١ مً م ؛(CPI)الـ م٘ ال٩املٍم ا ليـ ؤهه ٚع  هٓامها في َٞغ
 جىحب مىه، (25/1) ٞاإلااصة ؤًٖائها؛ ؤخض الؿىصان يٗض التي اإلاخدضة، ألامم ميثا١ ٖلى ؤيًا اٖخمض اإلاجلـ ٞةن ألاؾاس ي،

ًاء ٖلى . وجىٟيظَا ألامً مجلـ ٢غاعاث ٢بى٫ل ألٖا

 ألن الضٖىي، ب٣بى٫ل اإلاد٨مت يلؼم لم ٞهى وبالخالي ،(ق٩ىيل ج٣ضيم ؤر) بخالت لٟٔ اؾخسضم اإلاجلـ ؤن يالخٔ
ٌ ؤن بةم٩اجها اإلاد٨مت  مً ازخهانها ًٖ يسغج الك٩ىيل مىيٕى ؤن جبحن بطا اإلاجلـ، مً ؤلاخالت جمذ ولى الضٖىيل جٞغ

 الىٓغ وبٌٛ الجغيمت، اعج٩اب م٩ان ًٖ الىٓغ بٌٛ ج٣بلها ؤن الخ٤ ولها. ألاشخام ؤو اإلا٩ان ؤو الؼمان ؤو اإلاىيٕى خيث
. 5الخالت ؤخا٫ الظر َى اإلاجلـ ؤن َاإلاا مغج٨بها، حيؿيت ًٖ

 وباآلليت مسخهت، حهت مً لهضوعٍ هٓغا ال٣اهىهيت؛ الىاخيت مً م٣بى٫ل ألامً مجلـ ٢غاع ؤن ال٣ى٫ل يم٨ىىا ج٣ضم مما

. اإلا٣غعة

                                                           
1
 .من مٌثاق روما (و، ط/7/1). ٌمكن مطالعة م  


دح وشفذ ثؼغ اٌّشاوض اٌحمٛل١خ اٌّظش٠خ ػٓ حبالد ػذ٠ذح ٌالخزفبء اٌمغشٞ فٟ ِظش، ثؼذ االٔمالة ػٍٝ أٚي سئ١ظ ِذٟٔ ِٕزخت د٠ّمشاؽ١ب، ثشٙب  

؛ ح١ش رذي ثذا٠خ اٌؼبَ اٌحبٌٟ فٟ اٌمب٘شح" سٚع١ٕٟ ٚعٌٟٛ"ٚلذ رظبػذ اٌحذ٠ش ػٓ ٘زٖ اٌظب٘شح ػمت ِمزً اٌطبٌت اإل٠طبٌٟ . ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذ١ٌٚخ

اٌزٟ  ،وزثذ اٌشٚا٠خ اٌّظش٠خ ائ٠طبٌٟ. اٌٛلبئغ ػٍٝ أْ اٌطبٌت لذ خطفزٗ لٜٛ األِٓ ٚػزثزٗ حزٝ اٌّٛد، صُ أٌمٟ ثٗ فٟ ػٍٝ ئحذٜ اٌطشق فٟ اٌمب٘شح

ٚلذ ٔششد عش٠ذح ئ٠طب١ٌخ حبالد ِٛصمخ . وبْ ٔز١غخ اٌزؼز٠ت اٌشذ٠ذ اٌطت اٌششػٟ اإل٠طبٌٟ أوذ أْ اٌّٛد ئالّ أْلبٌذ أْ اٌطبٌت رؼشع ٌحبدس ع١ش؛ 

 :أٔظش. حبٌخ 396، ثٍغ ػذد ػٓ عشائُ االخزفبء اٌمغشٞ فٟ ِظش

http://www.corriere.it/reportages/esteri/2016/regeni-scomparsi-egitto/   (05/04/2016-11 :25) 
2
. ، ص2011شٕجٟ فإاد، اٌؼذاٌخ اٌغٕبئ١خ ٚحمٛق اإلٔغبْ فٟ ئعشاءاد اٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌمؼبئ١خ، أؽشٚحخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌحمٛق، عبِؼخ ٚ٘شاْ،   

205-206. 
   القاضً الطبٌعً كل قضاء ٌنشأ وٌحدد اختصاصه بقانون، فً وقت سابق على نشوء الدعوى وفق معاٌٌر موضوعٌة مجردة وبصفة دائمة، ومشكل

العزل، من قضاة مهنٌٌن ٌتوافر لهم العلم بالقانون والدراٌة بأحكامه، وتتحقق فٌهم الشروط والضمانات القانونٌة، وخاصة االستقالل المحصن ضد 
 ٌطبق القانون العادي على إجراءات وموضوع الدعوى، وتكفل أمامه كافة حقوق الدفاع وضماناته الكاملة، كما ٌوفر الطعن فً أحكامه بالطرقو

 .127-126. المرجع نفسه، ص: أنظر. المقررة قانونا
3
 .21. المرجع نفسه، ص  

4
  Résolution (1593), disponible sur (09/08/2016-10 :56):  

http://iccforum.com/media/background/darfur/2005-03-31_UN_Security_Council_Resolution_1593_(French).pdf   
5
 .66. محمد هاشم ماقورا، مرجع سابق، ص  

http://www.corriere.it/reportages/esteri/2016/regeni-scomparsi-egitto/
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ني ال٣ًاء الزخهام م٨مال (CPI)الـ ازخهام حاء الؿياصة، إلا٣خًياث مغاٖاة -4  صونل ٖليه، يؿمى وال الَى
 الضٖاويل هٓغ في ألانيل الازخهام ناخبت هي الىَىيت ٞاإلادا٦م ال٣ٗىبت؛ مً وؤلاٞالث الخهاهاث ج٣ليل بهضٝ ؤلازال٫
 الازخهام مبضؤ ٖلى ي٣ىم (CPI)الـ ٞازخهام به، اإلا٣ط ي الش يء ل٣ىة خاثؼا خ٨مها وي٩ىنل الضوليت، بالجغاثم الخانت
غ ٦أليت ال٣ًاجي، الخ٨ميل مبضؤ اٖخماص جم خيث الجىاجي؛ الازخهام ٖاإلايت هٓغيت ؤؾاؽ ٖلى وليـ ؤلا٢ليمي، الجىاجي  جٞى

.  الٗاصلت اإلادا٦مت يماهاث ؤَم بخضي ؛"مغجحن الجغيمت طاث ٖلى الصخو مٗا٢بت ٖضم"

 بحغاء بلى ياصر ٢ض الظر ال٣ًيت، مل٠ ٞخذ بٖاصة بحغاء وبحن اإلادا٦مت ج٨غاع خٓغ بحن الخميحز يجب ؤهه ٚحر
 اإلاتهم بصاهت بلى ؤصث زُحرة، بحغاثيت مسالٟاث ا٦دكاٝ ؤو حضيضة ؤصلت ٦ٓهىعل مؿخجضة، ْغوٝ ٖلى بىاء حضيضة مدا٦مت

ظا جبرثخه، ؤو  نىعيت، مدا٦مت مجغص حٗلتها ٖيىب، قابتها الىَىيت اإلادا٦مت ؤن زبذ بطا ،(CPI)الـ به ج٣ىم ٢ض الظر َى َو

 ال الجغم، بىٟـ مغجحن الصخو مدا٦مت ٖضم ٖلى وجإ٦يضا آلازغ، الجاهب ٖلى. ؾياؾيت ألؾباب ؤلاصاهت ؤو الخبرثت بلى تهضٝ

. الىَىيت اإلادا٦م ؤمام هٟؿها التهم ٖلى بٗض، ٞيما يدا٦مىا، ؤن ،(CPI)الـ خا٦متهم الظيً لؤلشخام باليؿبت يجىػل

 خ٣ي٣يت، إلادا٦ماث يماهاث جمثل يىابِ ويٗذ وبهما الىَىيت، اإلادا٦م ازخهام جهاصع لم (CPI)الـ ؤن يدبحن 
ظا ال٣ٗاب، مً لئلٞالث بىابت الىَىيت اإلادا٦ماث مً ججٗل وال الٗاصلت، اإلادا٦مت مٗايحر جغاعي  لىٓام يدمض ا يء عؤيىا في َو

. عوما

 ال٣اهىنل ٞاٖليت مً الخض في مباقغا ؾببا الضوليت، الجغاثم مغج٨بي الٗؿ٨غيحن، وال٣اصة الغئؾاء خهاهت ٧اهذ -5
ان خيث الضولي؛  ويؿخد٣ىنل بالخهاهت يخمخٗىنل ٢ىميحن ؤبُا٫ بلى اإلاؿاءلت، ًٖ خضيث ٧ل م٘ َاالء، يخدى٫ل ما ؾٖغ

ً خغاؽ الكٗب خماة ٞهم الٟٗى، . 1الَى

اث٠ ألصاء ٦ًماهت حٗلذ ٢ض الخهاهت ٧اهذ بطا  ؤن طل٪ ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث حٗني ال ٞةجها ،2واؾخ٣ال٫ بدغيت الْى

 زانت الخهاهت، َظٍ بؾ٣اٍ بلى الضولي اإلاجخم٘ عؤيىا، في صٞٗذ، التي هي عوما، هٓام مً (05).م في اإلادضصة الجغاثم زُىعة

. صو٫ل حغاثم مٗٓمها في وؤجها

 الضؾخىعيت الخمايت هُا١ في الىٓغ بٖاصة وحىب بلى بدثه، زالنت في" الياؽ نام" الباخث طَب الاججاٍ هٟـ في
 التي الخاالث يمً الضوليت الجغاثم اعج٩اب بةصعاج الضولي، ال٣اهىنل مخُلباث م٘ مىاءمتها بٛغى الضو٫؛ لغئؾاء اإلا٣غعة
 ؤولىيت ٖلى الخإ٦يض م٘ باعج٩ابها، اإلاتهم للغثيـ الضؾخىعيت الخهاهاث ًٖ الخىاػ٫ل وبحغاءاث َغ١ل وجدضيض مخابٗتهم، جىحب

. 3الىَىيت اإلادا٦م

خضاص لٗضم عوما، هٓام ب٢غاع حاء ٘ باججاٍ ٦سُىة ،4الغؾميت بالهٟت الٖا  ؤو الضوليت الجغاثم مغج٨بي ًٖ الخهاهت ٞع
 الجىىص يغج٨بها التي الجغاثم ًٖ حىاثيا، الٗؿ٨غرل ال٣اثض بمؿاءلت ٢ط ى خيث مخابٗتهم؛ يم٨ً ختى ٞحها؛ اإلادؿببحن

                                                           
1
ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ اٌحبط ِحّذ عّظبس، ِغإ١ٌٚخ اٌشؤعبء ٚاٌمبدح أِبَ اٌمؼبء اٌذٌٟٚ اٌغٕبئٟ، أؽشٚحخ دوزٛساٖ، لغُ اٌحمٛق، و١ٍخ اٌحمٛق   

 .أ. ، ص2015ٌخؼش، ثبرٕخ، 
2
، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، عبِؼخ اإلِبساد مجلة الشريعة والقانون، "اٌحظبٔبد اٌذثٍِٛبع١خ ث١ٓ اإلعالَ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، دساعخ ِمبسٔخ"ػبسف خ١ًٍ أثٛ ػ١ذ،   

. 432. ، ص35. اٌؼشث١خ اٌّزحذح، ع
3
لرئٌس الدولة فً القانون الدولً وفً القانون الدستوري، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلٌة الحقوق والعلوم صام الٌاس، المركز الجزائً   

 .256. ، ص2013السٌاسٌة، جامعة ملود معمري، تٌزي وزو، 
4
 :"من المٌثاق على (27).نصت م  

 اٌشع١ّخ اٌظفخ فاْ خبص، ٚثٛعٗ. اٌشع١ّخ اٌظفخ ثغجت ر١١ّض أٞ دْٚ ِزغب٠ٚخ ثظٛسح األشخبص ع١ّغ ػٍٝ األعبعٟ إٌظبَ ٘زا ٠طجك .1

 ِٓ األحٛاي ِٓ حبي ثأٞ رؼف١ٗ ال حى١ِٛب، ِٛظفب أٚ ِٕزخجب ِّضال أٚ ثشٌّبْ أٚ حىِٛخ فٟ ػؼٛا أٚ حىِٛخ أٚ ٌذٌٚخ سئ١غب وبْ عٛاء ٌٍشخض،

 .اٌؼمٛثخ ٌزخف١ف عججب رارٙب، حذ فٟ رشىً، ال أٔٙب وّب األعبعٟ، إٌظبَ ٘زا ثّٛعت اٌغٕبئ١خ اٌّغإ١ٌٚخ
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 ال٣اثض بإٖما٫ ٞٗال ال٣اثم الصخو ؤو الٗؿ٨غرل لل٣اثض الجىاثيت باإلاؿاوليت (28/1).م ؤ٢غث ٣ٞض لؿلُخه؛ الخايٗىنل
 ؤو الٟٗليخحن وؾيُغجه إلمغجه جسً٘ ٢ىاث حاهب مً اإلاغج٨بت اإلاد٨مت، ازخهام في جضزل التي الجغاثم ًٖ الٗؿ٨غر،

 َظٍ ٖلى ؾيُغجه الصخو ؤو الٗؿ٨غرل ال٣اثض مماعؾت لٗضم هديجت الخالت، خؿب الٟٗليخحن، وؾيُغجه لؿلُخه جسً٘
 مً ؤوامغ جل٣ى ٢ض الصخو طل٪ ٧ىنل ما شخو م٣اياة في اإلاد٨مت بازخهام ٦ظل٪ يسل وال ؾليمت، مماعؾت ال٣ىاث
ل حٗض بإٖما٫ لل٣يام عثيؿه

ً
٘ ال خيث الضولي؛ ال٣اهىنل ل٣ىاٖض اهتها٧ا  بكإن الصخو ًٖ الجىاثيت اإلاؿاوليت طل٪ يٞغ

. 1بها ٢ام التي اإلاسالٟاث

ل ؤحغم بطا اإلاؿاوليت، مً متهم ؤر ي٠ٗ ال ؤهه ألاؾاس ي الىٓام بحن ٦ما
ً
ل عثيـ، ؤو خ٩ىمت ألمغ امخثاال

ً
     ٧ان ٖؿ٨غيا

، ؤو
ً
ل مضهيا

ّ
: هي الخهغ، وحه ٖلى خاالث زالر في بال

. اإلاٗني الغثيـ ؤو الخ٩ىمت ؤوامغ بةَاٖت ٢اهىوي التزام الصخو ٖلى ٧ان بطا -

 .مكغوٕ ٚحر ألامغ بإن ٖلم ٖلى الصخو ي٨ً لم بطا -

 .2ْاَغة ألامغ مكغوٖيت ٖض ج٨ً لم بطا -

 مً إلٞالث ٢اهىهيا بابا ٞٗال حك٩ل ؾياصيا، مٓهغا ٞحها وجغيل الضؾاجحر، بٌٗ بها جدكبث التي الٟٗى مؿإلت ؤن ٦ما

. قٗىبها قاون جضبحر في للضؾخىعل ٦بحر اَخماما حٗحر ال اؾدبضاصيت، هٓم ْل في زانت ال٣ٗاب،

 ؤلاوؿان لخ٣ى١ل الجؿيمت والاهتها٧اث الضولي ال٣اهىنل يكملها التي الجغاثم ًٖ الٟٗى ٢غاعاث ٖلى الضولي الخٓغ ي٣ىم

٣اب الجغاثم َظٍ في جد٤٣ ؤن في الضو٫ل واحب ٖلى ت في الضخايا خ٤ ٖلى و٦ظل٪ مغج٨بحها، ٖو  .الًغعل وحبر الخ٣ي٣ت مٗٞغ
 الخغب وحغاثم ؤلاوؿاهيت يض والجغاثم الجماٖيت ؤلاباصة الضولي، ال٣اهىنل يكملها التي الجغاثم ًٖ الٟٗى ٢غاعاث حٗخبر لظا

ملياث ال٣ؿغرل والازخٟاء والخٗظيب ضام ٖو  لخ٣ى١ل الجؿيمت الاهتها٧اث ًٖ الٟٗى ٢غاعاث ؤن ٖلى ػياصة ال٣اهىن، زاعج ؤلٖا
ل حك٩ل الخغب وحغاثم ؤلاوؿان

ً
 تهيئت مجها الٛغى ي٩ىنل ٖىضما ختى للمٗاَضاث، الضولي وال٣اهىنل الٗغفي الضولي لل٣اهىنل زغ٢ا

 .3الىَىيت اإلاهالخت لدؿهيل اإلاىاجيت الٓغوٝ

غاٝ الضو٫ل التزام بجالء ؤلاوؿان خ٣ى١ل مٗاَضاث ؤواخذ  مغج٨بحها، وم٣اياة الجغاثم في جد٣ي٤ بحغاء بًمان ألَا

ت وفي الاهخهاٝ في الضخايا خ٤ بًمان و٦ظل٪  الاجٟا٢يت الاجٟا٢ياث، َظٍ وحكمل. الجبر ؾبل والخماؽ الخ٣ي٣ت مٗٞغ

                                                                                                                                                                                           
 دْٚ اٌذٌٟٚ، أٚ اٌٛؽٕٟ اٌمبْٔٛ ئؽبس فٟ وبٔذ عٛاء ٌٍشخض، اٌشع١ّخ ثبٌظفخ رشرجؾ لذ اٌزٟ اٌخبطخ اإلعشائ١خ اٌمٛاػذ أٚ اٌحظبٔبد رحٛي ال .2

 ".اٌشخض ٘زا ػٍٝ اخزظبطٙب اٌّحىّخ ِّبسعخ

ِٓ  (98).اٌّبدح فٟ ئسعبء اٌؼذاٌخ اٌغٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ، ئٌٝ ٚعٛد رٕبلغ ث١ٕٙب ٚث١ٓ َعذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌّخزظ١ٓ لذ أشبسٚا، ثؼذ اٌضٕبء اٌىج١ش ػٍٝ أ١ّ٘خ ٘زٖ 

خشٚعب ِٓ ٘زا اٌزٕبلغ اٌزٞ شبة ا١ٌّضبق، . ٚٔغفزٙب ِٓ األعبط، ثأْ أػبدد االػزجبس ٌٍحظبٔخ (27).ا١ٌّضبق؛ ح١ش ٠شْٚ أْ ٘زٖ األخ١شح لذ ٔبلؼذ َ

ر١ٓ فٟ ٔض ٚاحذ، ٠ٍضَ اٌذٌٚخ ثشفغ اٌحظبٔخ ػٓ اٌشؤعبء ٚاٌمبدح ٚرغ١ٍُّٙ، ث١ّٕب ئرا ٚعذ ٘إالء ػٍٝ الزشػ ثؼؼُٙ، ٚٔحٓ ٔغبٔذُ٘ فٟ رٌه، دِظ اٌّبد

ٔظذ . (187. ِحّذ عّظبس، ِشعغ عبثك، ص). أسع دٌٚخ أعٕج١خ فأٗ ع١ظً ِزّزؼب ثبٌحظبٔخ، ئٌٝ غب٠خ ئثذاء ٘زٖ األخ١شح اعزؼذاد٘ب ٌٍزؼبْٚ

 :ػٍٝ (98).َ

 اٌمبْٔٛ ثّٛعت اٌزضاِبرٙب ِغ ٠زٕبفٝ ٔحٛ ػٍٝ رزظشف أْ اٌطٍت ئ١ٌٙب اٌّٛعٗ اٌذٌٚخ ِٓ ٠مزؼٟ ِغبػذح أٚ رمذ٠ُ ؽٍت رٛعٗ أْ ٌٍّحىّخ ٠غٛص ال -1

 رٍه رؼبْٚ ػٍٝ أٚال رحظً أْ اٌّحىّخ رغزطغ ٌُ ِب صبٌضخ، ٌذٌٚخ ربثؼخ ِّزٍىبد أٚ ٌشخض اٌذثٍِٛبع١خ اٌحظبٔخ أٚ اٌذٌٚخ ثحظبٔبد ٠زؼٍك ف١ّب اٌذٌٟٚ

 .اٌحظبٔخ ػٓ اٌزٕبصي أعً ِٓ اٌضبٌضخ اٌذٌٚخ

 د١ٌٚخ ارفبلبد ثّٛعت اٌزضاِبرٙب ِغ ٠زفك ٔحٛ ال ػٍٝ رزظشف أْ اٌطٍت ئ١ٌٙب اٌّّٛعٗ اٌذٌٚخ ِٓ ٠زطٍت رمذ٠ُ ؽٍت رٛعٗ أْ ٌٍّحىّخ ٠غٛص ال -2

اٌّشِعٍخ  اٌذٌٚخ رؼبْٚ ػٍٝ أٚال رحظً أْ اٌّحىّخ ثٛعغ ٠ىٓ ٌُ ِب اٌّحىّخ، ئٌٝ اٌذٌٚخ ٌزٍه شخض ربثغ ٌزمذ٠ُ وششؽ اٌّشِعٍخ اٌذٌٚخ ِٛافمخ رمزؼٟ

 ".اٌزمذ٠ُ ػٍٝ ِٛافمزٙب إلػطبء
1
 .17-16. حال إٌؼ١ّٟ، ِشعغ عبثك، ص  

2
 .ِٓ ١ِضبق سِٚب (33/1)اٌّبدح   

3
 .7. ، ص2012، 1. خرق لاللتزامات الدولٌة، لندن، ط: منظمة العفو الدولٌة، قانون الحصانة من المالحقة القانونٌة والقضائٌة الٌمنً  
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حٍر الخٗظيب إلاىاًَت الضوليت بوؿاهيت ؤو ال٣اؾيت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
ّ

 7/1 و 4/2 و 4/1) اإلاىاص اإلاهيىت، ؤو الال

 ؤلاباصة حغيمت مى٘ واجٟا٢يت ؛(4 و 3 ) اإلااصجحن ال٣ؿغر، الازخٟاء مً ألاشخام حمي٘ لخمايت الضوليت والاجٟا٢يت ؛( 14و
. 1(6 و 5 و 4 و1 ) اإلاىاص ٖلحها، واإلاٗا٢بت الجماٖيت

 بطا جد٣ي٤ ٞخذ ًٖ الامخىإ نالخيت الٗام اإلاضعي بُٖاء زال٫ مً الٟٗى، مؿإلت ٖالج عوما هٓام ؤن البٌٗ يغيل

 ؤن يجب اإلاى٤ُ وبىٟـ ،٢2اهىوي مىه ؤ٦ثر ؾياس ي َاب٘ طا للخ٣ييم، َامكا (ج/53).م مىدخه خيث الٗضالت؛ يسضم ال بإهه عؤي
 اإلاضعي إل٢ىإ الؿعي ؾىيل الضو٫ل مً جخُلب ال وا٢ٗيت، عئيت َظٍ ؤن هغيل. 3الخد٣ي٤ إلي٣اٝ ألامً مجلـ جضزل بلى يىٓغ
 مضعي لؿلُاث هىٓغ ؤن ٞٗليىا ،اإلاالثمت الٗام اإلاضعي ؾلُاث مً ألن واإلاهالخت، للٗضالت زضمت الٟٗى مىذ بًغوعة الٗام

 اإلاهالخاث لخد٣ي٤ الٟٗى يغوعة يسو ٞيما ؤما ،4الضوليت للٗضالت زضمت اؾخ٣الليخه؛ وجضٖم ج٣ىيه ؤجها ٖلى (CPI)الـ ٖام
ل ي٩ىنل لً ألازحر َظٍ هجاح ؤن هغيل ٞةهىا اإلاجخمٗيت،

ّ
ت ٖبر بال  في بال طل٪ يخد٤٣ ولً اإلاخًغعيً، واهخهاٝ الخ٣ي٣ت مٗٞغ

.  الاهخ٣اليت للٗضالت هٓام بَاع

 ًٖ الٟٗى خٓغ حاهب بلى الجؼاثيت، اإلاؿاوليت مىاو٘ مً ٦ماو٘ بالخهاهت، (CPI)الـ اٖخضاص ٖضم ؤن وٗخ٣ض بهىا
ت؛ الٗىا٠َ ًٖ بٗيضا وج٣ضيغ، باخترام بليه يىٓغ ؤن يجب بها، جسخو التي الجغاثم  ٢ض الضولي، الخضاٞ٘ بَاع ٟٞي اإلاٛلَى

ظٍ ال٣ًاء، اؾخٛال٫ بلى الضو٫ل بٌٗ جلجإ  مؿخ٣ل صوليت حىاجي ٢ًاء وحىص ؤَميت ًٖ ؤٖييىا حٗمي ال ؤن يجب الخ٣ي٣ت َو
اٖل،  ٖبر ال٣ًاء، َظا خمايت ب٨يٟيت الاقخٛا٫ يغوعة بلى جدٟؼها ؤن يجب بل مخسل٠، وآزغ مخمضن ٖالم بحن يٟغ١ل ال ٞو
يب ٦ك٠  ٧ل ج٣ضيم ٖلى بالٗمل الؿياس ي الاؾخٛال٫ ًٖ ببٗاصٍ ؤَميت ٖلى والخإ٦يض صوليا، بها والخىضيض الؿياؾيت ألااٖل
ىيت خمالث بَاع في الٗهغ، َظا مجغمي ؤ٦بر وبىف بلحر زانت للٗضالت، ٧ان ؤيا مجغم  اإلاجخم٘ مىٓماث جخىالَا وصوليت َو

 لالؾخ٣غاع الىخيض ؾبيلها الٗضالت؛ إلعؾاء اإلا٣هىعة الكٗىب بيض خ٣ي٣يت، ٞغنت الضولي الجىاجي ال٣ًاء في هغيل ألهىا اإلاضوي،
. والخىميت

 ٢ىاهيجها جإَيل ؾياصتها ٖلى الٛيىعة الضو٫ل ٞٗلى صوليت، حىاثيت ٖضالت نغح بعؾاء ؤحل مً صخيدت زُىة ألهه 

ني ٢ًاء ٖبر ،(CPI)الـ بها جسخو التي الخُحرة الجغاثم م٣ترفي مدا٦مت في مؿاوليتها وجدمل  في ألن وهؼيه؛ مؿخ٣ل منهي َو
 مىاَىحن له، الجمي٘ زًٕى وحىب حٗني ال٣اهىنل ؾياصة ألن الضازلي والخاعجي؛ الضازلي بمٓهغحها للؿياصة ج٣ىّيت طل٪

. ج٨ميليت واليتها ماصامذ ،(CPI)الـ جضزل ٖلى الُغي٤ ؾي٣ُ٘ ألهه والخاعجي وخ٩اما،

٣ا الىَىيت، للمدا٦م ألاولىيت عوما ميثا١ ؤُٖى -6  وبالخالي الىَىيت، ال٣ًاثيت وألاهٓمت (CPI)الـ بحن الخ٩امل إلابضؤ ٞو

خباع في ويٗىا بطا زانت ،5الضوليت الجغيمت بىٓغ (CPI)الـ ٢يام الضو٫ل جخٟاصي  ألاؾاس ي الىٓام في وعصث التي الجغاثم ؤن الٖا
 ؤلاباصة حغيمت مثل الضولي، ال٣اهىنل مً حؼءًل مثلذ صوليا؛ مٗغوٞت هاخيت مً ٞهي الجضيضة، بالجغاثم ليؿذ للمد٨مت
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 ألاعب٘ حىي٠  اجٟا٢ياث  مً مإزىطة  الخغب  حغاثم ؤن ٦ما ،(1948) الجماٖيت ؤلاباصة اجٟا٢يت مً ؤزظث التي الجماٖيت

ٗذ التي ،(1949)
ّ
 ٞان ؤزغي، هاخيت مً ٖغفي، صولي ٢اهىنل بمثابت ؤلاوؿاهيت يض الجغاثم ؤيًا وحٗض الضو٫، ٧ل ٖلحها و٢

ا جسخو التي الجغاثم . الضو٫ل مً ل٨ثحر الىَىيت ال٣ىاهحن بمىحب ؤيًا مجغمت (CPI)الـ بىَٓغ

ليه، ًاء الضو٫ل َب٣ذ بطا ٖو  ٖالوة صوع، ؤر (CPI)الـ ي٩ىنل ولً الظعاج٘، وَسَخبذ ألابىاب َؾضث الىَىيت، ٢ىاهيجها ألٖا
ل ٖليه يىا٤ٞ ؤن بض ال اإلادا٦مت ؤو الخد٣ي٤ بضء الٗام مضٖحها ٢غاع ٞان طل٪ ٖلى

ً
ت ٢ًاة ؤٚلبيت ؤوال  ؤهه ٦ما الخمهيضيت، الٛٞغ

حر ٦ٟيلت باإلاٗلىماث، زانت يماهاث ٖلى (72).م في هو ٢ض ألاؾاس ي الىٓام ؤن ٦ما لالؾخئىاٝ، ٢ابل  خ٣ي٣يت خمايت بخٞى

.  ال٣ىمي ؤمجها جمـ ؤجها الضو٫ل جغيل التي اإلاٗلىماث ًٖ ال٨ك٠ حىاػ ٖضم الًماهاث؛ َظٍ عؤؽ ٖلى للضو٫، ال٣ىمي لؤلمً

 اإلاهغيت للجمٗيت الٗاقغ اإلااجمغ ؤن وحضها خيث مب٨غا؛ اإلاؿإلت لهظٍ الٗغبي ٖاإلاىا في الجهاث بٌٗ جىبهذ ل٣ض 

 الالػمت الدكغيٗيت الخٗضيالث بةٖضاص حٗنى لجان بدك٨يل ؤلاؾغإ بـإَميت ؤوص ى ٢ض 2001 بال٣اَغة اإلاى٣ٗض الجىاجي لل٣اهىنل
 ؤن يغوعة وبحن الخهضي٤ َظا اهخٓاع بحن ماو٘ ؤو حٗاعى يىحض بط مجها، الاهتهاء ٖلى اإلاٗاَضة ٖلى الخهضي٤ ؤمغ حٗلي٤ صونل

ني الجىاجي الدكغي٘ يخًمً . 1الضوليت الجىاثيت للمد٨مت ألاؾاس ي الىٓام في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم طاث الَى

  الذولُت الجنابُت اإلادىمت من الصخُذ اإلاىكف/زالثا

 ال واَيت الدجج ٧ل وؤن للضو٫، الىَىيت الؿياصة تهضص ال الجىاثيت الٗضالت ٖىإلات ؤن ؾب٤، ما زال٫ مً لىا، اجضر 
 لخؿاباث اعجإث، التي الضو٫، بٌٗ مىا٠٢ لخبريغ ؾي٣ذ مسخل٣ت، ؤ٢ىا٫ مجملها في ٞهي ال٣اهىهيت، الخ٣اث٤ ؤمام جهمض

. عوما إلايثا١ الاهًمام ًٖ ؤلاحجام مدًت، ؾياؾيت

 جخىعٕ ال ال٨بريل الضو٫ل وؤن الضو٫، بحن ٦بحرا جىاٞؿا يكهض ٖالم في وٗيل ؤهىا هضع٥ وهدً الخ٣ي٣ت، َظٍ ه٣غعل بهىا

غى مهالخها لخد٣ي٤ وال٣ًاثيت، الث٣اٞيت الؿياؾيت، الا٢خهاصيت، ألاصواث، ٧ل اؾخٗما٫ ًٖ . َيمىتها ٞو

 ْهىعل وؤن ،(CPI)الـ ميالص ٢بل ؤخؿً ٧اهذ الًٗيٟت الضو٫ل َظٍ ويٗيتل َل: اإلا٣ام َظا في يُغح الظر الؿاا٫ بن
 والاحخماٖيت الا٢خهاصيت: الهٗض قتى ٖلى جضَىعا ح٨ٗـ ؾيئت، البضايت مً ويٗيتها ؤن ؤم م٩اهتها؟ َضص اإلاد٨مت

 لً اإلاد٨مت ٚياب في وؤجها اإلاد٨مت؟ ْهىعل ٢بل الهيمىت جماعؽ لم ال٨بري، الضو٫ل َل اإلا٣ابل وفي والؿياؾيت؟ والخ٣ى٢يت
 عوما، ميثا١ في الُٝغ ٚحر الضولت ألامغي٨يت، اإلاخدضة ٞالىالياث الًٗيٟت؟ الضو٫ل ٖلى َيمىتها ٞغى مً ؤبضا جخم٨ً

 للماصة نغيدت مسالٟت في ،(CPI)الـ بلى ؤمغي٨يحن مىاَىحن حؿليم جمى٘ اجٟا٢ياث َٝغ صولت 100 خىالي م٘ جى٢٘ ؤن اؾخُاٖذ
.    َاالء يخدضر َيمىت ؤر ًٞٗ ،2اإلايثا١ َظا مً (86)

 يمـ الظر بن. مدله ٚحر في ٖغا٥ َى الىَىيت، الؿياصة م٘ حٗاعيها ومضي (CPI)الـ خى٫ل الضاثغ الٗغا٥ ؤن هغي، بهىا
غ خ٣ي٣ت  و٦ؿاءَا َٗامها حؿخجضر حٗلها الظر الثالث؛ الٗالم صو٫ل حٗيكه الظر الخسل٠ َى وحهضصَا، الؿياصة حَى

م خ٩امها، يخدضر ؾياصة ؤّيت ًٞٗ وصواءَا،  جسلٟها، ويؿخضيمىنل زغواتها يبضصونل جهاع، ليل قٗىبهم ٦غامت ٖلى يضوؾىنل َو

. ٖغوقهم ٖلى خٟاْا

لى وؾالخه، صواءٍ يهى٘ وال ٚظاءٍ ييخج ال إلاً ؾياصة ال ؤن ي٣حن ٖلى بهىا  يمتن ؤن الهيمىت مىاحهت خ٣ي٣ت يغيض مً ٖو

. وخغياتها خ٣ى٢ها مً وجم٨يجها الكٗىب، م٘ الخهالر ٖبر الضازليت؛ حبهخه

                                                           
1
. 8-7. حّذٞ سعت ػط١خ، ِشعغ عبثك، ص  

2
 James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p. 28. 
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 الخغب مجغم ٖلى ألازحر الخ٨م وما ٚيابها، مً زّحر الٗاصلت، مً قيئا جد٤٣ (CPI)الـ وحىص ٞةن طل٪، ٖلى ػياصة

ان" الهغبي  بد٤ حغاثمه ٖلى ٖاما ٖكغيً مً ؤ٦ثر مغوع بٗض ٖاما، ؤعبٗىنل بالسجً البىؾىت، حؼاع ،"٧اعاػيدل عاصٞو

.  ٣ٖاب بٛحر اإلاجغم َظا لٓل (CPI)الـ ٞلىال طل٪، ٖلى صليل بال ،واإلاؿلمحن ال٨غواث

 ل٨جها اإلاد٨مت، بوكاء في ؾاَمذ التي الٗغبيت الضوليت مجمل ومجها لؿياصتها، تهضيضا اإلاد٨مت في جغيل التي الضو٫ل ٖلى
 له، جىًم ؤن ألاّٞيض ٞمً مجضيت، ٚحر الؿياؾت َظٍ ؤن حٗلم ؤن ميثا٢ها، بلى الاهًمام ؤو اإلاهاص٢ت ًٖ ؤحجمذ ألازحر في

غاٝ، الضو٫ل حمٗيت صازل الىًا٫ زال٫ مً الؿياس ي، الاؾخٛال٫ مؼال٤ وججىيبها اإلاد٨مت ؤصاء لخدؿحن حؿعى وؤن  ٞمً ألَا
 الضو٫ل وؤن زانت الٗالم، في والؿالم الٗض٫ جيكغ التي الضوليت، الجىاثيت الٗضالت لخد٣ي٤ ؤصاة اإلاد٨مت يجٗل ؤن َظا قإن
لى الٗغبيت الضو٫ل زانت الثالث، الٗالم صو٫ل هي الضولي لل٣اهىنل الخُحرة والاهتها٧اث اإلآالم ٞحها جىدكغ التي  عؤؾها ٖو

ا؛ وؾىعيا والٗغا١ ٞلؿُحن حَر  مً بزغاحها في وحؿاَم بها جيخه٠ اإلاؿخًٟٗت، للكٗىب ؤ٦يضة مهلخت (CPI)الـ ٞىحىص ٚو
. اؾخضامخه ٖلى ال٨بريل الضو٫ل ٖملذ جسل٠،

 

 خاجمت

: آلاجيت والا٢تراخاث الىخاثج بلى اإلا٣ا٫ جهايت في هخىنل

: النخابج/أوال

 .للضو٫ل الىَىيت للؿياصة تهضيضا حك٩ل ال (CPI)الـ -1
 جغاعي خ٣ي٣يت، مدا٦ماث بحغاء جًمً يىابِ ويٗذ وبهما الىَىيت، اإلادا٦م ازخهام جهاصع لم (CPI)الـ -2

. ال٣ٗاب مً لئلٞالث بىابت مجها ججٗل وال الٗاصلت، اإلادا٦مت مٗايحر

 إلٞالث ٢اهىهيا بابا ٞٗال حك٩ل ؤن  يم٨ً ؾياصيا، مٓهغا ٞحها وجغيل الضؾاجحر، بٌٗ بها جدكبث التي الٟٗى مؿإلت -3
. قٗىبها قاون جضبحر في للضؾخىعل ٦بحر اَخماما حٗحر ال التي الاؾدبضاصيت، الىٓم في زانت ال٣ٗاب، مً

 الاكتراخاث/زانُا

 ؤن باإلا٣ابل ٞيجب ألاٞغاص، إلا٣اياة مسهها الضولي ال٣ًاء ٧ان بطا ألهه ؛(CPI)الـ بلى اللجىء ؤَليت الٟغص جسىيل -1

. إلاهالخهم خمايت ؤمامه ؤلاصٖاء في الخ٤ لهم ي٨ـىنل
. ٣ِٞ بمغجحن الخد٣ي٤ و٠٢ ججضيض ألامً مجلـ َلب مغاث ٖضص بخ٣ييض اإلاد٨مت، ميثا١ مً (16).م حٗضيل -2

 والاحتهاص للمد٨مت الاهًمام الٗغبيت، الضوليت مجمل ومجها لؿياصتها، تهضيضا اإلاد٨مت في جغيل التي الضو٫ل ٖلى -3
غاٝ، الضو٫ل حمٗيت صازل الىًا٫ زال٫ مً الؿياس ي، الاؾخٛال٫ بخجىيبها ؤصائها لخدؿحن  (CPI)الـ ٞىحىص ألَا

. اؾخضام جسل٠ مً بزغاحها في وحؿاَم لها جيخه٠ لكٗىبها، ؤ٦يضة مهلخت

 مً له إلاا ،(CPI)الـ بلى" بلحر-بىف" الٗهغ َظا مجغمي حلب ٖلى الٗمل بلى واإلادلي الضولي اإلاضوي اإلاجخم٘ هضٖى -4
. ٖجها الخدحز قبهاث وصٞ٘ اإلاد٨مت، مهضا٢يت حٗٓيم في ٦بحر ؤزغ

                                                           

 . 24/03/2016طذس اٌحىُ األخ١ش ػ١ٍٗ فٟ  .رُّٙخ 11، ٚاعٗ خالٌٙب 2009ثذأد ِحبوّخ وبساد٠زش اٌّؼشٚف عٕخ   

http://www.arageek.com/2016/03/28/trial-details-of-radovan-karadzic.html   (05/04/2016-11 :20) 

http://www.arageek.com/2016/03/28/trial-details-of-radovan-karadzic.html
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 واإلاشاحع اإلاطادس
 العشبُت باللغت واإلاشاحع اإلاطادس/أوال

 الذولُت اإلاعاىذاث/أ

. ألاؾاس ي عوما ميثا١ -1

 الىخب/ب
 .2014ؤخمض قىقي بييىب، الٗضالت الاهخ٣اليت بخىوـ، ؤ٧اصيميت الٗضالت الاهخ٣اليت، جىوـ،  -1

ؤلاوؿان َى ألانل مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى١ ؤلاوؿان، مغ٦ؼ ال٣اَغة ٖبض الخؿحن قٗبان،  -2

 .2002لضعاؾاث خ٣ى١ ؤلاوؿان، ال٣اَغة، 

زغ١ لاللتزاماث الضوليت، :لمىٓمت الٟٗى الضوليت، ٢اهىن الخهاهت مً اإلاالخ٣ت ال٣اهىهيت وال٣ًاثيت اليمني -3

ل.2012، 1.للىضن، ٍ

 ألاوادًمُت ألاظشوخاث/ج
ٞااص، الٗضالت الجىاثيت وخ٣ى١ ؤلاوؿان في بحغاءاث الخمايت الضوليت ال٣ًاثيت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ٧ليت قىبي  -1

غان،   .2011الخ٣ى١، حامٗت َو

نام الياؽ، اإلاغ٦ؼ الجؼاجي لغثيـ الضولت في ال٣اهىن الضولي وفي ال٣اهىن الضؾخىعر، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ٢ؿم  -2

 .2013ة، حامٗت ملىص مٗمغر، جحزر وػو، الخ٣ى١، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم الؿياس ي

مدمض ؾمهاع، مؿاوليت الغئؾاء وال٣اصة ؤمام ال٣ًاء الضولي الجىاجي، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧ليت  -3

 .2015الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، 

 العلمُت اإلالاالث/د
عت ، "الخهاهاث الضبلىماؾيت بحن ؤلاؾالم وال٣اهىن الضولي، صعاؾت م٣اعهت"ٖاٝع زليل ؤبى ٖيض،  -1 مجلت الشَش

 .35.ل، ٧ليت ال٣اهىن، حامٗت ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة، ٕواللانىو 

، "صعاؾت خى٫ اإلاؿاثل الخاثلت صون اهًمام الضو٫ الٗغبيت بلى اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت"ٖبض الؿالم صخماوي،  -2

-02.ل، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت، حامٗت ٖبض الغخمان محرة، بجايت، ٕاإلاجلت ألاوادًمُت للبدث اللانىني

2012. 

اإلاجلت ألاوادًمُت ، "إلاد٨مت الجىاثيت الضوليت وؾياصة الضو٫لا"هجيب بً ٖجر ٖىيىاث وزالض بً ٖبض هللا الكافي،  -3

 .2014-02.ل، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت، حامٗت ٖبض الغخمان محرة، بجايت، ٕللبدث اللانىني

 العلمُت اإلالخلُاث/ه
الجنابُت ملخلى خٌى اإلادىمت ، "إلادت ًٖ اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت وال٣ٗباث التي حٗي٤ ٖملها"خال وٗيمي،  -1

 .، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، ليبيا(2007حاهٟي ل11-10)، في الٟترة مً الذولُت الذابمت

ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت ، "الٗال٢ت بحن اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت واإلادا٦م الىَىيت"خمضر عحب ُٖيت،  -2

 .ة الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، ليبيا، ؤ٧اصيمي(2007حاهٟي ل11-10)، في الٟترة مً الذولُت الذابمت

ؿالٞيا "صاياها حىوؿخىن،  -3 الٗضالت مً ؤحل الؿلم ؤم مً ؤحل الخغب؟ اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت لجمهىعيت يٚى

 -العمىح: ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت الذولُت الذابمت، "الؿاب٣ت ٦ؿاب٣ت للمد٨مت الجىاثيت الخاليت

 .، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، ليبيا(2007حاهٟي ل11-10)ل، في الٟترة مًوآلافاق -الىاكع
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، "مهاصعة للؿياصة ؤم خمايت للؿياصة ؟اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت بحن ؤلاعاصة والجبريت "ٖبض الؿالم الُي٠،  -4

ث ، ؤ٧اصيميت الضعاؾا(2007حاهٟي ل11-10)، في الٟترة مً ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت الذولُت الذابمت

 .الٗليا، َغابلـ، ليبيا

ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت ، "مى٠٢ الضو٫ الٗغبيت مً اإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت"مدمض ٖؼيؼ ق٨غر،  -5

 .، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، ليبيا(2007حاهٟي ل11-10)في الٟترة مً الذولُت الذابمت، 

، "ٖىانغ للخدليل في الازخهام الىىعي ومؿإلت الؿياصةاإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت "مدمض ٦ما٫ عػا١ باعة،  -6

حاهٟي ل11-10)، في الٟترة مً وآلافاق -الىاكع -العمىح: ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت الذولُت الذابمت

 .، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، َغابلـ، ليبيا(2007

ال٢تها بمجلـ ألام"مدمض َاقم ما٢ىعا،  -7 ملخلى خٌى اإلادىمت الجنابُت ، "ناإلاد٨مت الجىاثيت الضوليت ٖو

، ؤ٧اصيميت الضعاؾاث الٗليا، (2007حاهٟي ل11-10)، في الٟترة مً وآلافاق -الىاكع -العمىح: الذولُت الذابمت

 .َغابلـ، ليبيا

مىاكع شبىُت /و

:ل، مخاح ٖلى"مٟهىم الٗضالت الجىاثيت الضوليت"ؤهُىان ؤهُىان ؾٗض،  -

http://www.lebanese-forces.com/2011/04/15/137571/ 
 الفشنعُت باللغت واإلاشاحع اإلاطادس/زانُا

A/Résolution 

Résolution (1593), disponible sur :  

http://iccforum.com/media/background/darfur/2005-03-

31_UN_Security_Council_Resolution_1593_(French).pdf   

B/livres 

1- Etienne Goethals, « L’émergence du droit humanitaire et du droit pénal international », 

Internalisation du droit, internalisation de la justice, 3
ème

 congrès des COURS 

JUDICIAIRES SUPRÊMES FRANCOPHONES, 21-23 juin 2010, Ottawa, Canada. 

2- James MOUANGUE KOBILA, L’AFRIQUE ET LES JURIDICTIONS 

INTERNATIONALES PÉNALES, Centre Thucydide, Université Panthéon-Assas (Paris 

II), France, 2012. 

C/Cites d’internet 

- Luc Côté, «Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », 

Disponible sur : 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_861_cote_fre.pdf 

- http://www.corriere.it/reportages/esteri/2016/regeni-scomparsi-egitto/ 

- http://www.arageek.com/2016/03/28/trial-details-of-radovan-karadzic.html 

  

http://www.lebanese-forces.com/2011/04/15/137571/
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc_861_cote_fre.pdf
http://www.corriere.it/reportages/esteri/2016/regeni-scomparsi-egitto/
http://www.arageek.com/2016/03/28/trial-details-of-radovan-karadzic.html
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ت للشظالت  اإلانؽمت الىكابُت اللىاعذ    الجضابش في ؤلاشهاٍس
 بلعباط بعُذي الُابغ حُاللي حامعت العُاظُت، والعلىم الخلىق  ولُت الباخثت ظميرة بلُذي 

 

 

 

 :اإلالخظ

 لل٣ىاٖض ؤلاقهاعيت الّغؾالت واخترام الظاحي، بالخىٓيم الّخجاعيت ؤلاقهاعاث في للمؿتهل٪ الى٢اثّيت ال٣اهىهيت الخمايت جخمثل    
ى الًٗي٠، للُٝغ الخمايت لخد٣ي٤ اإلاٗلً خغيت ج٣ييض بلى حؿعى التي الٗامت باإلاباصت الالتزام بلى بياٞت ال٣اهىهّيت  َو
 اإلاجخم٘ و٢يم الٗامت وآلاصاب الٗام، والّىٓام الءملخذ ألازحرة َظٍ ويبِ ،ؤلاقهاعيت الغؾالت لخل٪ اإلاخل٣ي اإلاؿتهل٪

 .الجؼاثغرل

ت اليلماث ُّ   ؤلاقهاعيت اإلاٗلً،الغؾالت الخجاعيت،اإلاؿتهل٪، ؤلاقهاعاث :اإلافخاخ

 

Résumé 

La protection juridique préventive des consommateurs dans les publicités commerciales, consiste 

en  l'autorégulation et le respect des règles juridiques du  message publicitaire. 

Egalement  l'engagement vis-à-vis des principes généraux qui tendent à restreindre la liberté de 

l'utilisateur afin de parvenir à une protection de la partie faible qui n’est autre  que le 

consommateur, auquel le message publicitaire est  destiné. 

Ajuster  le message commercial pour répondre a l'ordre public, la moralité et les valeurs de la 

société algérienne. 

 

 اإلالذمت

هاليت الىؾاثل ؤخض مً الّخجاعرل ؤلاقهاع يّٗضل
ّ
 يغوعّيت وؾيلت ؤنبذ خيث ٖهغها، في مهّمت م٩اهت ا٦دؿب الظر الاج

. اليىمّيت بالخياة العجباَه هٓغا الٗهغ ؾمت ٞهى بقهاع بضونل مخُّىعل مجخم٘ وحىص جهّىعل يم٨ً ٞال اإلاجاالث، حمي٘ جخُلبها

ىعة م٘ ؤلاقهاع ْهىعل جؼامً ول٣ض
ّ
 ػياصة في الهىاعي الخُىعل ؤؾهم ٣ٞض الثاهّيت، الٗاإلايت الخغب بٗض الهىاّٖيت الث

ها اإلاىخىحاث ظا وجىٖى  مؿخٗيىت وبنضاعاتها، مىخىحاتها لخٗغي٠ وؾيلت ًٖ بالبدث الاجهاليت اإلااؾؿاث ببٌٗ صٞ٘ ما ،َو

. والىٟؿيت الخؿيت الىؾاثل باؾخٗما٫ وب٢ىاٖه اإلاؿتهل٪ حظب مً جم٨جها حٗا٢ضيت ٦خ٣ىيت حماَحريت اجها٫ بٗمليت
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 مداؾجها بةْهاع والخضماث، اإلاىخىحاث خى٫ل بمٗلىماث اإلاؿتهل٪ بٖالم ٚايتها بزباعيت ٖملّيت َى بطن ٞاإلقهاع

ل ماصّرل ٖىهغ ٖىهغيً، ٖلى ؤلاقهاع ويٗخمض. 1وي٣خىحها اإلاؿتهل٪ ٖلحها لي٣بل
ّ
 الّخٗبحر ؤصواث مً ؤصاة اؾخسضام في ويخمث

 الّغؾاثل زال٫ مً الى٣الت والهىاج٠ ٧اإلهترهذ الخضيثت والىؾاثل ،2...والخلٟؼيىنل وؤلاطاٖت والغؾىم واإلاله٣اث ٧الّصخ٠
ظا الغبذ، جد٣ي٤ َى مىه والهضٝ اإلاٗىىرل ٞهى الثاوي الٗىهغ ؤما ؤلال٨ترووي، والبريض ال٣هحرة  الّخجاعرل ؤلاقهاع يمّحز ما َو

ا..ال٣اهىهيت و الاحخماٖيت مجها، الؿياؾيت ألازغيل ؤلاقهاعاث ًٖ الضعاؾت َظٍ مىيٕى حَر . ٚو

ى حهت مً اإلاؿتهل٪ الاؾتهال٦يت،  الٗمليت َغفي بحن يخم وكاٍ الّخجاعرل وؤلاقهاع  واإلاخل٣ّي للمىخىج اإلا٣خني َو
ى ؤزغي، حهت مً واإلاٗلً ؤلاقهاعيت للّغؾالت ل ؤر اإلاىخىج ناخب َو

ّ
 للّغؾالت اإلاهضع ختى ؤو اإلادتٝر اإلانهي ؤو اإلاخضز

ل باٖخباٍع اإلاؿتهل٪ ٖلى ألاًٞلّيت بٗىهغ يخمّخ٘ اإلاٗلً ألن الّخ٩اٞا، بٗضم الٗال٢ت َظٍ وجمخاػ ؤلاقهاعيت،
ً
لى ٖاإلاا  صعايت ٖو

ل ٧ان ولهظا الخبرة، ٣ٞليل اإلاؿتهل٪ ؤّما بمىخىحه، واؾٗت
ً
غاٝ الّخىاػنل بٖاصة مداولت لؼاما . الٗال٢ت أَل

ظا غ ما َو
ّ
 جًليل في الى٢ٕى مً وج٣يه اإلاؿتهل٪ جدمي ؤزال٢يت ومباصت ٢اهىهيت ٢ىاٖض وي٘ بديث اإلاكّغٕ ٞيه ٨ٞ

الم َغي٤ ًٖ اإلاٗلً و٦ظب ظا اإلاٗلً، والتزام للمؿتهل٪ خ٤ّل َى الظر ؤلٖا ل َو
ً
 بؿبب وؾالمخه خياجه، حهّضص الظر للخُغ صعءا

. الّخجاعرل إلقهاٍع مُاب٣ت ٚحر زضماث ؤو ؾل٘ جل٣ّي

ل باٖخباعها ٦بحرة ؤَميت للمىيٕى
ً
 الّخجاعيت ؤلاقهاعاث وؤن زانت وجضاّٖياجه، باإلقهاع مٗىيحن مؿتهل٨حن حميٗا

ت، وبإؾاليب م٩ان، ٧ل في اليىم ؤنبدذ ظا مخىٖى . مىه حاهب بزاعة ؤخاو٫ل حٗلني ما َو

، بهظا اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَيم يبِ في ي٨مً ال الّضعاؾت َظٍ مً ٞالهضٝ ر اإلاىيٕى
ّ
 ؾاب٣ت، صعاؾاث مدّلل ٧ان والظ

ظا مكغوٕ، ٚحر الخجاعرل لئلقهاع الؿلبي ألازغ مً للمؿتهل٪ اإلا٣غعة الى٢اثيت الخمايت في ي٨مً الهضٝ وبهما  حٗلني ما َو

: آلاجيت ؤلاق٩اليت ؤَغح

 ماهاث هي ما ًّ  مكغوٖت؟ ٚحر الخجاعيت ؤلاقهاعاث مً اإلاؿتهل٪ جإمحن قإجها مً التي الى٢اثّيت ال

مت ال٣ىاٖض ؤَم ٖىض للى٢ٝى الخدليلي الىنّٟيل اإلاىهج ألازحرة َظٍ ٖلى لئلحابت واٖخمضث
ّ
 الجؼاثغ، في لئلقهاع اإلاىٓ

غخذ ت بىي٘ اإلاىيٕى َظا َو
ّ
 :يلي ٦ما ٧اهذ زُ

ٌ  اإلاعلب ت للّشظالت اإلانؽمت اللىاعذ:ألاو  بىاظعتها اإلاشهش الىظابل خعب ؤلاشهاٍس

ت بالشظالت اإلاخعللت اإلابادا: الثاني اإلاعلب  .ؤلاشهاٍس

ٌ  اإلاعلب ت للشظالت اإلانؽمت اللىاعذ:ألاو  بىاظعتها اإلاشهش الىظابل خعب ؤلاشهاٍس

 للغؾالت اإلاخل٣ّي اإلاؿتهل٪ خمايت قإجها مً ٢اهىهيت ٢ىاٖض وي٘ ٖلى الّضو٫ل حكغيٗاث و٦باقي الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ٖمل
 زانت ؤمىاله، وختى وؾالمخه خياجه وتهضص جمـ ٢ض والتي الخجاعيت، ؤلاقهاعاث حغاء مً جلخ٤ ٢ض التي ألايغاع مً ؤلاقهاعيت

. ألاؾاؾيت بداحاجه اجٟا٢ها لٗضم الاؾتهال٥ مً اإلاغحىة الىخاثج جد٤٣ لم بطا

                                                           
، منشورات احلليب احلقوقية، بريكت، الطبعة ؿ، اجلزء األك(كنيةدراسة قاف)بتوؿ صراكة عبادم، التضليل اإلعالين التجارم كأثره على ادلستهلك  - 1

 .24ص ،2011
 .166ص ،2006، ، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، طبعة (دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي)زلمد بودايل، محاية ادلستهلك يف القانوف ادلقارف  - 2
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 يجب ٧ان الجؼاثغ في ؤلاقهاعيت للغؾالت اإلاىٓمت ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض جدضيض بلى الىنى٫ل ؤحل مً ؤهه ؤلاقاعة ويجب

. باإلقهاع زام ٢اهىوي هو وحىص لٗضم وطل٪ الجؼاثغيت ال٣اهىهيت باإلاىٓىمت الهلت طاث ال٣ىاهحن مسخل٠ في البدث

ظا ذ بل الجؼاثغ، في مىحىصة ج٨ً لم ؤلاقهاع ٨ٞغة ؤن يٗني ال َو  و٧اهذ الٟغوس ي، الاؾخٗماع ٞترة مىظ ٖٞغ

 الّؿياؾت ٖلى ؾيُغث والتي'' َاٞاؽ'' و٧الت عؤؾها ٖلى الخاّنت ال٨بريل الى٧االث َٝغ مً مؿحرة الّخجاعيت ؤلاقهاعاث

الهيت  لئلقهاع اإلاىٓم 301-63 ع٢م اإلاغؾىم نضع ،1962 الاؾخ٣ال٫ وبٗض ول٨ً ،1إلاىخىحاتها ؾى٢ا وحٗلتها الجؼاثغ، في ؤلٖا

 الخ٩ىمت بها ٢امذ التي الكغ٧اث جإميم ٖملياث بَاع وفي الٟغوؿّيت، بال٣ىاهحن الٗمل بلٛاء ٖلى هّول الظر 2الخجاعرل
ىيت و٧الت لخجٗلها اإلااممت الكغ٧اث بحن مً'' َاٞاؽ'' قغ٦ت ٧اهذ الجؼاثغيت،  ع٢م ألامغ بمىحب (ANEP) وؤلاقهاع لليكغ َو

. 2834-86 ع٢م اإلاغؾىم بمىحب طل٪ بٗض وؤلاقهاع لليكغ الىَىيت الى٧الت جىٓيم بٖاصة وجم ،67-2793

ظا الّؿى١، ا٢خهاص هٓام الجؼاثغ جبّني ٚايت بلى ؤلاقهاع جىٓيم مجا٫ في ال٣اهىهيت الّىهىم وجىالذ  صٞ٘ ما َو
غوٝ جخالءم حكغيّٗيت مىٓىمت وي٘ بلى الجؼاثغرل باإلاكّغٕ

ّ
هغ الجضيضة، الا٢خهاصيت والٓ  مكغوٕ ج٣ضيم زال٫ مً طل٪ ْو

 زال٫ مً وؾيخٗغى 1990و 1988 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل َما جمهيضيان مكغوٖان ؾب٣ه و٢ض ،1999 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل

 للغؾالت الخّىٓيميت ال٣ىاٖض لخبييه وطل٪ ألامت، مجلـ َٝغ مً ججميضٍ مً بالّغٚم 1999 ٢اهىنل مكغوٕ بلى صعاؾدىا
كاَاث مماعؾت جىٓيم ٖىىان جدذ الثاوي الباب بمىحب ؤلاقهاعيت

ّ
. ؤلاقهاعّيت الي

لى  ولى لخىٓيمه ؾبل بيجاص مً الّؿلُاث يمى٘ ال َظا ؤن بال ؤلاقهاع، مؿإلت في ٢اهىوّيل ٞغاٙ وحىص مً الّغٚم ٖو

 ولى لئلقهاع، ؤقاعث التي ال٣اهىهيت الّىهىم مً الٗضيض في طل٪ ويٓهغ ،5''يىابِ له ججاعيا وكاَا باٖخباٍع'' حؼجّي، بك٩ل
 الجىصة بغ٢ابت اإلاخٗل٤ 90/39 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم بيجها مً ؤزغي، ب٣ُاٖاث زاّنت ٢ىاهحن في هجضَا مباقغ، ٚحر بك٩ل

ذ ٕ التي 2 اإلااصة في 6الٛل و٢م٘  ؤؾاهيض بىاؾُت زضمت ؤو الٗغوى ؤو الضٖاياث ؤو الا٢تراخاث حمي٘'' : يلي ٦ما ؤلاقهاع ٞع

. ''بهغيت ؾمٗيت ؤو بهغيت

                                                           
، مذكرة ماجستري، قانوف األعماؿ، كلية (1999على ضوء ادلشركع قانوف اإلشهار لسنة )التجارية قندكزم خدجية، محاية ادلستهلك من اإلشهارات  - 1

 .16، ص 2001 -2000احلقوؽ كالعلـو اإلدارية، بن عكنوف، اجلزائر، السنة اجلامعية 
 23ادلؤرخة يف  59عدد . ر.ج ،ر التجارمادلنظم لإلشهاـ، 1963أكت  14ىػ ادلوافق لػ 1383ربيع األكؿ  23ادلؤرخ يف  301-63ادلرسـو رقم  - 2

         3،ص 1963أكت 
ـ ادلتضمن إحداث شركة كطنية تسمى بالوكالة الوطنية للنشر 1967سبتمرب  20ىػ ادلوافق لػ 1378رمضاف  19دلؤرخ يف 279 -67رقم  األمر - 3

 5،ص1968لسنة  2عدد . ر.كاإلشهار، ج
 49عدد . ر.جإعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر كاإلشهار ، 1986ديسمرب  2ىػ ادلوافق لػ 1407ربيع األكؿ  30ادلؤرخ يف 283 -86ادلرسـو رقم  - 4

 5،ص1986لسنة 
، مذكرة ماجستري، كلية El Watanاخلرب، الشركؽ  -زلمد شيحات، العالقة بني التمويل اإلشهارم كاألداء الصحفي يف الصحف اليومية الوطنية - 5

. 92، ص 2011 -2010العلـو السياسية كاإلعالـ، قسم اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
لسنة  05عدد . ر.ج ،ادلتعلق برقابة اجلودة كقمع الغش ،1990يناير  30ىػ ادلوافق لػ 1410رجب  3ادلؤرخ يف  90/39ادلرسـو التنفيذم رقم  - 6

           6،ص1990
        \ 
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ه ٞغ ه ٖلى'': 3 ماصجه في ،1الّخجاعيت باإلاماعؾاث اإلاخٗل٤ 04/02 ع٢م ال٣اهىنل ؤيًا ٖو
ّ
 مباقغة بهٟت حهضٝ بٖالن ٧ل ؤه

ها٫ وؾاثل ؤو اإلا٩ان ٧ان مهما الخضماث ؤو الّؿل٘ بي٘ جغويج بلى مباقغة ٚحر ؤو
ّ
ذ ؤيًا ؤزغيل وههىم'' اإلاؿخٗملت الاج  ٖٞغ

ا، ؤلاقهاع وؾاثل ط٦غ الجؼاثغّرل اإلاكّغٕ ؤن الؿاب٣حن الّخٗغيٟحن زال٫ مً مالخٓخه يم٨ً وما. 2ؤلاقهاع ظا وخهَغ  زُإ َو
ها٫ وؾيلت ألر اإلاجا٫ بٟخذ َظا صّدر ٣ٞض الثاوي الّخٗغي٠ في ؤما الىؾاثل، َظٍ خهغ يم٨ً ال الخُّىعل ٞم٘ ٞيه و٢٘

ّ
 لالج

. ؤلاقهاع حؿخٗمل

 الفشع  ٌ شوط: ألاو
ّ

ت للشظالت اإلانؽمت العامت الش  .ؤلاشهاٍس

 ٞىجض الٗمليت، َظٍ في ٖلحها اإلاٗخمض الىؾاثل ازخالٝ مً بالّغٚم ؤلاقهاع ٖملّيت في اإلاكتر٥ الٗامل  اإلاؿتهل٪ يٗخبر

ل
ً
ث، الجغاثض،''  مثال

ّ
غ٢اث، واإلاخّٗضصة اإلاسخلٟت بمدُاجه والّخلٟؼيىنل الّغاصيى ؤحهؼة اإلاجال

ّ
لى الُ  وؾاثل في البياهاث، واحهت ٖو

ل اإلاؿتهل٪ لخمايت الىؾاثل لهظٍ ٢اهىهّيت قغوٍ وي٘ وحب ولهظا. 3''الىاؽ ؤلبؿت في وختى الّى٣ل
ُ
 ٖغى ٢بل اؾدبا٢يا

المّيت الّغؾالت لى٣ل اإلاؿخسضمت الىاؾُت َظٍ وألَمّيت ؤلاقهاعيت، الّغؾالت  لىػيغ زّىلذ ،4الجمهىعل بلى اإلاٗلً مً ؤلٖا
الم وؾاثل يبِ الاجها٫ بِ، َيئاث م٘ بالّخيؿي٤ ؤلاهترهذ ٖبر الّخلٟؼة و وؤلاطاٖاث ٧الّصخ٠ ؤلال٨تروهيت ؤلٖا ًّ ظا ال  َو

. 5مىه الثاهيت ال٣ٟغة 2 ماصجه في 216-11 ع٢م الّخىٟيظر اإلاغؾىم في

 الّصخاٞت وجىػي٘ آلاعاء وؾبر قغوَها ويبِ ؤلاقهاعيت، اليكاَاث إلاماعؾت عزو مىذ نالخّياث الاجها٫ ولىػيغ
ظا اإلا٨خىبت، . الظ٦غ الؿاب٣ت اإلااّصة مً الخامؿت ال٣ٟغة في يٓهغ ما َو

 اإلاغ٦ؼيت ؤلاصاعة جىٓيم اإلاخًمً 217-11 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم نضع اإلاجا٫ َظا في الاجها٫ وػيغ مهام ولخٟٗيل

يت اإلاضيغيت: بيجها مً الهيا٧ل مً الٗضيض الاجها٫ وػاعة في اإلاغ٦ؼيت ؤلاصاعة وحكمل ،6الاجها٫ لىػاعة  ؤلاقهاع ليكاَاث الٟٖغ
 اإلا٨خىبت الصخاٞت في وؤلاقهاع البهغرل الؿمعي باإلقهاع اإلاخٗل٣ت اإلاُٗياث وجدليل بجم٘، واإلا٩لٟت الاجها٫ في والاؾدكاعة

 .وؤلال٨تروهيت الىع٢يت بضٖاثمها الىَىيت

ل ؤلاقهاع جىٓيم مؿالت في ال٣اهىوي الٟغاٙ مً وبالّغٚم
ّ

 مخٟغ٢ت ٢اهىهيت ههىم وبمىحب الجؼاثغر، اإلاكٕغ ؤن بال
ا ٢بل ؤلاقهاعيت الغؾالت جىٓيم زال٫ مً الخجاعيت، ؤلاقهاعاث مً اإلاؿتهل٪ خمايت ج٨ٟل يماهاث لىي٘ ؾعى  بنضاَع

                                                           
لسنة  41عدد . ر.ج ،ادلتعلق بادلمارسات التجارية، 2004يونيو  23ىػ ادلوافق لػ 1425مجادل األكؿ  5ادلؤرخ يف  04/02القانوف رقم  - 1

 9،ص2004
. ر.ج ،السمعي البصرم، ادلتعلق بالنشاط 2014فرباير  24ىػ ادلوافق لػ 1435ربيع الثاين   24، ادلؤرخ يف  04-14من القانوف رقم  24ؼ 7ادلادة  - 2

اإلشهار ىو أم شكل بتصميم أك برسالة صوتية أك مسعية بصرية تبث مقابل أجرة أك تعويض سواء من اجل ترقية تقدمي سلع أك '': ، كاليت تنص أف16عدد 
 .''خدمات يف إطار نشاط ذبارم أك صناعي أك حريف أك مهنة حرة أك من أجل ضماف ترقية ذبارية دلؤسسة

 .166بودايل، ادلرجع السابق، ص زلمد  - 3
، ص 2011،منشورات احلليب احلقوقية، بريكت، (دراسة ربليلية شاملة)القاضي أنطواف الناشف، اإلعالنات كالعالمات التجارية بني القانوف كاالجتهاد،  - 4

46. 
لسنة  33عدد . ر.جحيدد صالحيات كزير االتصاؿ، ، 2011يونيو  12ىػ ادلوافق لػ 1432رجب  10ادلؤرخ يف  216-11ادلرسـو التنفيذم رقم  - 5

 11،ص2011
عدد . ر.ج ،ادلتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية لوزارة االتصاؿ، 2011يونيو  12ادلوافق لػ  1432رجب  10ادلؤرخ يف   217-11ادلرسـو التنفيذم رقم  - 6

 11،ص2011لسنة  33
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 ؤلاقهاعّيت الىؾيلت هٕى خؿب زاّنت ؤزغيل ويىابِ اإلاسخلٟت، ؤلال٨تروهيت الىؾاثل لجمي٘ مىخضة ٢اهىهيت مٗايحر بٟغى

. اإلاؿخٗملت

ليه ا الىاحب الٗامت الكغوٍ ؤّوال ؾىٗغى ٖو  بالىؾاثل الخانت الكغوٍ وبٗضَا ؤلاقهاعيت، الغؾالت في جىاَٞغ

. الثاوي الٟٕغ في ؤلاقهاعّيت الغؾالت بىاؾُتها اإلاؿخٗمل

غوٍ َظٍ هي ما بضايت
ّ

 الٗامت؟ الك

ٌ  الفشع شوط: ألاو
ّ

ت الشظالت في جىفشىا الىاحب العامت الش . ؤلاشهاٍس

ىابِ مً لجملت جسً٘ ؤهىاٖها بمسخل٠ ؤلاقهاعيت الىؾاثل بن ًّ  بنضاع ٢بل واخترامها مغاٖاتها، يجب التي ال

ا جًمً بمىحبها والتي ؤلاقهاعيت، الغؾالت : ٧اآلحي وهي لئلقهاع اإلاخل٣ي للمؿتهل٪ والى٢اثيت اإلاؿب٣ت الخاميت مً هٖى

: 1عنه اإلاعلن بالص يء اإلاخعللت الّضىابغ:أوال

 ل ٌّ ل ؤلاقهاع مدل ي٩ىنل ؤن يجب الخضمت، ؤو الّؿلٗت َبيٗت ًٖ الّىٓغ بٛ
ً
. مكغوٖا

 ل ؤلاقهاعيت الغؾالت مدال ي٩ىنل ؤن يجب
ً
، ؤر الٗيىب مً زاليا

ً
ظا ؾليما  مكغوٕ مً 05 اإلااصة ٖليه هّهذ ما َو

. 1999 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل

: 2باإلاعلن اإلاخعللت الضىابغ:زانُا

 ؤلاقهاع في اؾمه بةْهاع يلتزم ؤن اإلاٗلً ٖلى يجب ،1999 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ مً 22 اإلااصة بمىحب 
. الّخجاعرل

 ل ي٩ىنل ؤن
ً
، ٖغيه ما ي٩ىنل ؤن ٞيجب والخضماث، للمىخجاث ٖغيه في حاصا

ً
غا  ال ؾلٗت ٖلى ؤلاقهاع يجىػل ٞال مخٞى

غ
ّ
، الٗغى ي٩ىنل ؤن ؤو مثال، ٦بحرة ب٨مّياث جخٞى

ً
 اإلاخل٣حن اإلاؿتهل٨حن بُلباث ألازحرة َظٍ جٟي ؤن يجب بل مدضوصا

. ؤلاقهاعيت للّغؾالت

 ظا ألازحرة، َظٍ جه٠ صخيدت بياهاث وي٘ بىاؾُت وطل٪ الخضمت، ؤو اإلاىخج بمدخىياث الّهاص١ الّخهغيذ  ما َو

الن ي٩ىنل ؤن يجب'' : يلي ٦ما 1999 لؿىت ؤلاقهاع مكغوٕ مً 18 اإلااصة يغوعجه ٖلى هّهذ  ناص٢ا الّخجاعرل ؤلٖا
. ''الىحٍى حمي٘ مً للخ٣ي٣ت ومُاب٣ا

ت بالشظالت اإلاخعللت الّضىابغ: زالثا  واآلحي وهي:  راتها خذ في ؤلاشهاٍس

 اإلاجهى٫ل باإلقهاع يازظ وال ويمى٘ ؤلاقهاعرل الّؿىض ٧ان مهما ؤلاقهاعيت الّغؾالت َىيت جدضيض .

 بك٩ل الخضمت ؤو باإلاىخج الخانت البياهاث بظ٦غ اإلاٗلً يلتزم ؤلاقهاعيت، الّغؾالت في الىاعصة البياهاث صّخت 
 الّخٗغي٠ ٞٗليه الخضمت، ؤو اإلاىخىج ال٢خىاء لجظبه اإلاؿتهل٪ وؾلى٥ هٟـ ٖلى الخإزحر َضٞه ٧ان ولى ختى صخيذ

الم ملتزم ٞهى وحضيت، بهض١ باإلاىخىج ظا ال٣اهىنل يٟغيه الظر باإٖل  09/03 ع٢م ال٣اهىنل مً 17 اإلااصة في يٓهغ َو

                                                           
، دكف طبعة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، (دراسة تأصيلية لإلشهار التجارم)ت كاخلدمات بوراس زلمد، النظاـ القانوف لإلشهار عن ادلنتجا - 1

2014. 
 .65بوراس زلمد، ادلرجع السابق، ص  - 2
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 1989 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ مً 3 ال٣ٟغة 5 اإلااصة في ؤيًا ويٓهغ ،1الٛل و٢م٘ اإلاؿتهل٪ بدمايت اإلاخٗل٤

غوٍ صٞتر مً 38 واإلااصة ،''...والهض١ وألاماهت لآلصاب ألاؾاؾّيت ال٣ىاٖض بلى بياٞت'' : يلي ٦ما
ّ

 الخام الك
  والليا٢ت الهض١ إلا٣خًياث مُاب٣ا ؤلاقهاعيت البالٚاث مدخىيل ي٩ىنل ؤن ييبغي'': ؤهه ٖلى جىّول والتي 2بالخلٟؼيىنل

. 3باإلطاٖاث الخانت الكغوٍ صٞتر مً 37 اإلااصة هو وج٣ابلها ،''ألاشخام واخترام

ل ي٩ىنل ؤن يم٨ىه ال ؤلاقهاع ٞةّنل طل٪ وم٘
ً
 ٖلى بال يغ٦ؼ ال اإلاٗلً ألّنل الخ٣ي٣ت، ٧ل ي٣ى٫ل ال ألهه مُل٣ت بهٟت ناص٢ا

٨ظا, بقهاٍع في والخضمت الؿل٘ مؼايا . ؤلاقهاعيت الّغؾالت جل٣يه ٖىض والخظع بالُٟىت التزوص اإلاؿتهل٪ ٖلى يب٣ى َو

ٛت ٞاؾخٗما٫ اإلاؿتهل٨حن، حمي٘ ليٟهمها بؿيُت لٛت ٖلى اإلاٗلً يٗخمض ؤن يجب ؤلاقهاع لٛت_
ّ
 باإلياٞت الٗغبيت الل

ل ل٩ىجها
َ
 05-91 ع٢م ال٣اهىنل ٖلحها هو ،2016 لؿىت الجؼاثغرل الّضؾخىعل مً 3 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الىَىيت الّغمىػل مً عمؼا

 اإلااصة ألخ٩ام مسال٠ ٧ل مٗا٢بت ٖلى ال٣اهىنل هٟـ مً 31 اإلااصة وجىّول ،194 اإلااصة في الٗغبيت اللٛت اؾخٗما٫ بخٗميم اإلاخٗل٤

ل اإلاظ٧ىعة 19
ً
. ؾاب٣ا

ه بقهاع ٧ل'' : ؤن ٖلى ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ مً 10 اإلااصة ؤيًا هّهذ لظل٪ باإلياٞت
ّ
 -الّؿمٗيت الىؾاثل جبث

ٛت ي٩ىنل ؤن يجب الجؼاثغ، في البهغيت
ّ
 يؿمذ واؾخثىاء ؤنليت ٧لٛت الٗغبيت اللٛت اؾخسضام اإلاىاص َظٍ ٧ل وجلؼم.''الٗغبيت بالل

غوعة ٖىض ؤحىبيت لٛت باؾخسضام ًّ . للخاعج مىحهت والخلٟؼيىهيت ؤلاطاٖيت ال٣ىىاث ٧اهذ بطا زانت ال

: الخاليت الخاالث في وطل٪, الّخجاعيت ؤلاقهاعاث بٌٗ في مؿب٤ جغزيو ٖلى الخهى٫ل

ت الّشظالت مدل _ : ؤلاشهاٍس

رزيو يكتٍر
ّ
ظا والُبيت الّهيضالهيت ٧اإلاىاص مٗيىت إلاىاص باليؿبت الخجاعيت ؤلاقهاعاث لٗغى اإلاؿب٤ الت  ؤلؼم َو

الم اإلاخٗل٤ 286-92 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 06 اإلااصة هو بمىحب الجؼاثغرل اإلاكٕغ  اإلاىاص خى٫ل والٗلمي الُّبي باإٖل
 لجىت عؤر ؤزظ بٗض الٗمىميت الّصخت وػيغ ٢بل مً الترزيو َظا ويهضع ،5البكغرل الُّبل في الاؾخٗما٫ طاث الّهيضالهيت

الم مغا٢بت رزيو َظا ٖلى بالخهى٫ل الغاٚب ٖلى ٞما الهيضالهيت، اإلاىاص خى٫ل والٗلمي الُبي ؤلٖا
ّ
 ًٖ مكغوٕ بخ٣ضيم الت

. الؿاب٣ت اإلاٗىيت للجهاث الّخىحه بال ؤلاقهاعيت، الغؾالت

                                                           
لسنة  15عدد . ر.ج،شادلتعلق حبماية ادلستهلك كقمع الغ، 2009فرباير  25ادلوافق لػ  1430صفر  29ادلؤرخ يف  09/03القانوف رقم  - 1

 9،ص2009
يتضمن منح امتياز عن األمالؾ الوطنية كالصالحيات كاألعماؿ  1991أفريل  20ادلوافق لػ  1411شواؿ  5ادلؤرخ يف  101-91ادلرسـو التنفيذم رقم  - 2

 13ص1991لسنة  19عدد . ر.ادلرتبطة باخلدمة العمومية للتلفزيوف إىل ادلؤسسة العمومية للتلفزيوف، ج
يتضمن منح امتياز عن األمالؾ الوطنية كالصالحيات كاألعماؿ  1991أفريل  20ادلوافق لػ  1411شواؿ  3ادلؤرخ يف  103-91 ادلرسـو التنفيذم رقم - 3

 13ص1991لسنة  19عدد . ر.ادلرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إىل ادلؤسسة العمومية لإلذاعات ادلسموعة، ج
 05-91، من القانوف ''عربية كديكن استثناء استعماؿ لغات أجنبية إىل جانب اللغة العربية عند الضركرةيتم اإلشهار جبميع أنواع باللغة اؿ'': 19ادلادة  - 4

 9،ص1991لسنة  03عدد . ر.ج ادلتعلق بتعميم استعماؿ اللغة العربيةيناير،  16ادلوافق لػ  1411مجادل الثانية  30ادلؤرخ يف 
 13،ص1992لسنة  53عدد . ر.، ج1992جويلية  6ادلوافق لػ  1413زلـر  5ادلؤرخ يف  286-92ادلرسـو التنفيذم رقم  - 5
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ظا  ٖلحها اإلاهاص١ اإلاىخجاث ٖلى م٣هىعل الهيضالهّيت اإلاىاص بقهاع وبن ال٣اهىن، هٟـ مً 10 اإلااصة هو ٧ان ما َو

ظا البكغرل للُّبل اإلاؿخٗملت الهيضالهيت للمىاص الىَىيت الى٧الت ٢بل مً  اإلاخٗل٤ ال٣اهىنل مً 25 اإلااصة ٖليه هّهذ ما َو
. 1وجغ٢يتها بالصخت

 ؤزً٘ التي 53 اإلااصة هو ؤلؼم خيث الى٣ُت، َظٍ في واخضة بماصة ا٦خٟذ ٣ٞض ،1999 لؿىت ؤلاقهاع مكغوٕ ًٖ ؤما
لت، الؿلُاث جمىدها جإقحرة بلى الهيضالهيت باإلاىاص الخام ؤلاقهاع ٞحها  15-06 ع٢م الخىٟيظر للمغؾىم باليؿبت ؤما اإلاَا

 خالت في والبي٘ الترويجي والبي٘ بالخسٟيٌ ٧البي٘ البيٕى مً ؤهىإ للمماعؾت قغوٍ وي٘ ٣ٞض ،2006 يىهيى 18 في اإلااعر
. 2الُغوص ٞخذ بىاؾُت الخجاعيت اإلادالث زاعج البي٘ الخٗامل مساػنل ٖىض والبي٘ اإلاسؼوهاث جهٟيت

ظا مؿب٤، جغزيو ٖلى الا٢خهاصر الٗىنل خهى٫ل البيٕى مً ألاهىإ َظٍ في اإلاكّغٕ ؤلؼم ٣ٞض  هّول في يٓهغ ما َو

 .الخىٟيظر اإلاغؾىم هٟـ مً 16 ،12 ،8 ،6 اإلااصة

ظ جىملت أحنبُت لغت اظخعماٌ خالت في_
ّ
: ؤلاشهاسي  للن

 ٧لماث مثل الٗغبي الىو ج٨ملت ج٩ىنل ؤن قغيُت ول٨ً ؤحىبيت لٛت باؾخٗما٫ اإلاكّغٕ ؾمذ ٦ي٠ ؾب٤ ٞيما ط٦غها
ظا مؿب٤، جغزيو ٖلى اإلاٗلً الخهى٫ل الجؼاثغرل اإلاكٕغ اقتٍر الخالت َظٍ في وؤيًا الٗغبيت، باللٛت مغاصٞا لها يىحض ال  َو

. بظل٪ اإلا٩لٟت للجهت جدضيض صونل مً الظ٦غ الّؿال٠ 05-91 ع٢م ال٣اهىنل مً 19 اإلااصة هو في

ت اإلاعابلاث  من معيو بنىع مخعللت ششوط_ : ؤلاشهاٍس

ؼ التي اإلاؿاب٣اث ٦خل٪ ّٟ  و٢يم بهضايا بةٚغاثه وطل٪ الخضماث، مً والاؾخٟاصة اإلاىخىحاث، قغاء ٖلى الجمهىعل جد

ظا مٗغوى، َى إلاا با٢خىاثه ٖلحها يدهل ماليت . 3ب٨ثرة ؤلا٢با٫ يجٗل ما َو

ل ًّ ا، وحب قغوٍ لها ؤيًا اإلاؿاب٣اث َظٍ ول٨ َغ
ّ
ىىاهه، اإلاىٓم ٧اؾم جٞى  للمؿاب٣ت، اإلاسههت الّؼمىيت الٟترة ٖو

غى . 4ٞحها الّهضٞت جضزل ٖضم ٖلى جخى٠٢ اإلاؿاب٣ت مكغوٖيت ؤن الٗلم م٘ الٟاثؼيً، ازخياع ويكتٍر و٢يمتها، الجىاثؼ ٖو
 ولليكاٍ جل٪، ؤو الٗالمت َظٍ إلقهاع الترويجيت الىؾاثل الؾخٗما٫ قغوٍ له ٦ظل٪ الؿياعاث بدؿىي٤ الخام وؤلاقهاع

ظا ،5اإلاىاًَ وؾالمت الُغ٢اث بإمً ٦بحر صزل اإلاجا٫ َظا في ؤلاقهاعرل  ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 29 اإلااصة هّول ٧ان ما َو
 بازخالٝ باإلقهاع ي٣ىم ؤن الى٦يل ٖلى جمى٘ والتي ،6الؿياعاث حؿىي٤ وكاٍ مماعؾت و٦يٟياث لكغوٍ اإلادّضص 08-390

اث حصجي٘ قإجها مً والتي ؤهىاٖه،  ؤلاقهاع ٖلى يصج٘ وبال٨ٗـ الُغ١، مؿخٗملي ؤمً لًمان وطل٪ الخُحرة، الّخهٞغ

. والى٢ايت الّخدؿيـ بلى حهضٝ الظر

                                                           
، 2008يوليو  20ىػ ادلوافق لػ 1429رجب  17ادلتعلق حبماية الصحة كترقيتها ادلؤرخ يف  85/05يعدؿ كيتمم القانوف رقم  08/13القانوف رقم  - 1

 9،ص2008لسنة  03عدد . ر.ج ،ماؿ يف الطب البشرمادلتعلق باإلعالـ الطيب كالعلمي حوؿ ادلواد الصيدالنية ذات االستع
 .165ص ،2008بلعركسي أمحد التيجاين كيوسفي أمحد، التشريع كالتنظيم ادلتعلقاف حبماية ادلستهلك، اجلزء األكؿ، ، دار ىومة، اجلزائر،  - 2
 .45، ص 2004 -2003جلزائر، السنة اجلامعية دعاس كماؿ، حق ادلؤلف كاإلشهار، شهادة ماجستري، كلية احلقوؽ كالعلـو القانونية، ا - 3
 .222زلمد بودايل، ادلرجع السابق، ص  - 4
 .298بوراس زلمد، ادلرجع السابق، ص  - 5
اادد لشركط ككيفيات شلارسة نشاط تسويق ، 2008ديسمرب  12ادلوافق لػ  1429ذك القعدة  24دلؤرخ يف ا 390-08دلرسـو التنفيذم رقم ا - 6

 14،ص2008لسنة  78عدد . ر.ج، السيارات
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ت الىظُلت خطىضُت خعب لإلشهاس اإلانؽمت الششوط: الثاني الفشع . ؤلاشهاٍس

 بىٕى مغجبُت اإلاغة َظٍ ول٨ً اخترامها، يجب ؤزغيل قغوٍ ؤيًا َىا٥ ؤلاقهاع، ل٨يٟيت الٗامت للكغوٍ باإلياٞت
 الجؼاثغرل اإلاكّغٕ هٓمها لظا بها، جىٟغص التي وممحزاتها زهاثهها وؾيلت ٞل٩ّلل ؤلاقهاعيت، الّغؾالت ه٣ل في ٖلحها اإلاٗخمض الىؾيلت

: ٧اآلحي وهي مخّٟغ٢ت ٢اهىهيت ههىم بمىحب صاثما ول٨ً

: اإلالشوءة الىظابل في لإلشهاس اللانىنُت الّضىابغ:أوال

كغياث حمي٘ اإلا٣غوءة الىؾاثل مٟهىم في صزل
ّ
 اإلاخٗل٤ 05-12 ع٢م الًٗىرل ال٣اهىنل مً 06 واإلااّصة الّضوعيت الي

الم  نىٟحن، بلى ونىٟها مىخٓمت ٞتراث في جهضع والتي ؤهىاٖها ب٩ل واإلاجالث ٧الصخ٠ ٞهي يدضصَا بخٗغي٠ حاء 1باإٖل
كغياث

ّ
 ألخضار و٢اج٘ خى٫ل زبرا جدىاو٫ل وكغيت'' ٧ل بإجها ال٣اهىنل هٟـ مً 7 اإلااصة خضصتها والتي الٗام لئلٖالم الضوعيت الي

ىيت  جدىاو٫ل حؿميتها خؿب وهي اإلاخسههت الضوعياث ٞيكمل الثاوي الهى٠ ؤما ،''للجمهىعل مىحهت وج٩ىنل وصوليت، َو
ظا الجمهىع، مً مٗيىت لٟئاث وجىحه زانت مىايي٘ . ال٣اهىنل هٟـ مً 08 اإلااّصة ٖلحها ههذ ما َو

 ويٗذ التي 40 ماصجه في طل٪ ويٓهغ الخانت، ؤو الٗامت ؾىاءًل الّضوعياث لهظٍ ألاَمّيت ال٣اهىنل َظا ؤُٖى و٢ض
 له اإلاسىلت مهامه مً والظر واإلااليت، ال٣اهىهيت باالؾخ٣الليت يخمخ٘ والظر اإلا٨خىبت، الّصخاٞت لًبِ له حهاػا الّؿلُت

. ومًمىهه َضٞه إلاغا٢بت ؤلاقهاع م٣اييـ اخترام ٖلى الّؿهغ

 الجؼاثغرل اإلاكّغٕ هّول ولهظا الخضمت، َظٍ مؿتهل٪ ؤو لل٣اعتل واإلاٗلىمت الخبر ه٣ل في ٦بحر صوعل بإهىاٖها للّصخ٠

الم ٢اهىنل مً 28 اإلااصة بمىحب  اإلاؿاخت مً (1/3) الثلث ًٖ جؼيض ال والتي لئلقهاع اإلاسههت اإلاؿاخت مً الخّضل بلى ؤلٖا
كغيت، ؤلاحماليت

ّ
ظا للي ل ؤلاقهاع ٧ان ولى ختى َو

ً
 وألن اإلاهضا٢يت، الصخ٠ َظٍ ي٣ٟض جًليل في اإلاؿتهل٪ ي٣٘ ال ختى مكغوٖا

. ؤهىاٖها بمسخل٠ ألازباع ٖلى اإلاؿتهل٪ خهى٫ل ألازحرة َظٍ مً الهضٝ

ت الىظابل في لإلشهاس اللانىنُت الّضىابغ: زانُا ُّ : واإلاشبُت العمع

ها الخلٟؼيىن، ؤو الغاصيى َغي٤ ًٖ جخم التي ؤلاقهاعاث مً ٧ل ؤلاقهاعاث َظٍ ٞئت في يضزل ٞغ  الخىٟيظر اإلاغؾىم ٖو

كاٍ اإلاخٗل٤ 04-14 ع٢م
ّ
 ٧اهذ مهما للجمهىع، ج٣ضم جلٟؼيت ؤو بطاٖيت زضماث نىعة في اجها٫ ؤجها ٖلى البهغرل الؿمعي بالي

. 2بثها وؾيلت

 :الشادًى -أ 

خه و٢ض بطاٖيت زضمت ي٣ّضم ؤر الؿمٗيت لؤلحهؼة الّغاصيى ييخمي  اإلاظ٧ىعل الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 10 ال٣ٟغة 7 اإلااصة ٖٞغ
 َظٍ حكمل ؤن ويم٨ً مباقغة، الجمهىعل ٖمىم ليؿخ٣بلها مّٗضة بعؾاالتها ج٩ىنل عاصيىيت اجهاالث زضمت'' ؤهه ٖلى ؤٖالٍ

. ''ؤلاعؾا٫ مً ؤزغيل ؤهىاٖا ؤو جلٟؼيت ؤو نىجيت بعؾاالث الخضمت

                                                           
 5،ص2012لسنة  02عدد . ر.ج ،ادلتعلق باإلعالـ ،2012يناير  12ادلوافق لػ  1433صفر  18ادلؤرخ يف  05-12القانوف العضوم رقم  - 1
 ادلتعلق بالنشاط السمعي البصرم، 2014فرباير  24ادلوافق لػ  1435ربيع الثاين  24ادلؤرخ يف  04-14من ادلرسـو التنفيذم رقم  2الفقرة  7ادلادة  - 2
 14،ص2014لسنة  16عدد . ر.ج
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ت الًىابِ جٓهغ  في الّغاصيى َغي٤ ًٖ جبث التي ؤلاقهاعيت ،بالّغؾاثل والخانت الجؼاثغرل اإلاكٕغ َٝغ مً اإلاىيٖى

 مً حملت زال٫ مً وطل٪ ؤلاطاٖت، في باإلقهاع مخٗل٣ت قغوٍ وي٘ والظر الظ٦غ، الؿاب٤ 103-91 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم
: ٧اآلحي هي والتي الكغوٍ، صٞتر مً الغاب٘ الٟهل في الىاعصة الالتزاماث

 ظا ألاشخام، واخترام الهض١، مؿخلؼماث ؤلاقهاعيت الغؾالت مدخىيل يُاب٤ ؤن وحىب . 37 اإلااصة ٖليه ههذ ما َو

 الجيس ي، ؤو الٗىهغرل الّخميحز وؤق٩ا٫ ؤهىإ ٧ل مً ؤلاقهاعّيت الّغؾالت زلّىل يغوعة ٖلى ههذ ٣ٞض 38 اإلااصة ؤما 
. الٗى٠ ومكاَض

 ٟا٫ زاّنت الجمهىعل ؤلاقهاع اؾخٛال٫ ٖضم وحىب ط٦غث 40 اإلااّصة ل واإلاغا٣َحن، ألَا
ً
 يمى٘ الظر 41 اإلااصة هو وؤزحرا

ل ومدٓىعل مكغوٕ ٚحر بقهاع ٧ل
ً
 .حكغيٗيا

ا يٗيٟت الغاصيى وؾيلت جب٣ى َظا وم٘ ا ؤلاقهاع، مجا٫ في ما هٖى   اللٟٓي الىن٠ ٖلى حٗخمض باٖخباَع

ظا الخضمت، ؤو للؿلٗت . 1الجمهىعل ب٢ىإ ٖلى يازغ ما َو

ىو  -ب  : الخلفٍض

ل الىؾاثل ؤَم ٞهى ؤ٦بر، وبيجابيت ٦بحرة ؤَميت للخلٟؼيىنل
ً
ظا الجماَحر، مً ب٢باال  مً اإلاٗغويت اإلاىاص يجٗل ما َو

 للجمهىعل يُٗي لظل٪ وهديجت ،(الهىث) والؿم٘ (الهىعة) البهغ زانيخحن، بحن  يجم٘ ٞهى للمكاَضة، ٖغيت ؤ٦ثر زالله

. 2ٖليه والخإزحر إل٢ىاٖه ياصر مما الخضمت، ؤو للؿلٗت ال٩املت الّهىعة

ٝغ  ٧ل'' : بإجها ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعل 14/04 ع٢م اإلاغؾىم مً 3 ال٣ٟغة 7 اإلااصة في الخلٟؼيىوي البث زضمت الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ٖو
 بغهامجها وي٩ىنل مىه، ٞئت ؤو الجمهىعل ٖمىم َٝغ مً واخض آن في جلخ٣ِ بل٨تروهيت بىاؾُت للجمهىعل مىحهت اجها٫ زضمت

ل الغثيس ي
ً
. ''وؤنىاث نىعل ٖلى الخهو مً مخابٗت ؾلؿلت مً م٩ىها

ظا الخلٟؼيىهيت، لئلقهاعاث مىٓمت ب٣ىاٖض الجؼاثغرل اإلاكٕغ يبُها ٣ٞض للخلٟؼيىنل باليؿبت هٟؿه والش يء  في َو
 للكغوٍ مُاب٣ت قغوٍ َىا٥ ؤن مالخٓخه يم٨ً وما الظ٦غ، الّؿال٠ 101-91 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً الخامـ الٟهل

ضم واإلاهضا٢يت، الّهض١ بالتزام واإلاخٗل٣ت ،41 -40 -39 -38 اإلاىاص في واإلاظ٧ىعة ؤلاطاٖيت باإلقهاعاث اإلاخٗل٣ت الؿاب٣ت  ٖو

ٟا٫، اؾخٛال٫ ، اإلادٓىعة والخضماث اإلاىخىحاث بقهاع وخٓغ ألَا
ً
 هٟـ مً 46 اإلااصة ههذ طل٪ بلى وباإلياٞت ٢اهىهيا

 مً ؾاٖت ٧ل ًٖ ص٢اث٤ 4 يخجاوػل ال والظر ؤلاقهاعرل البث و٢ذ جدضيض ٖلى ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعل 101-91 ع٢م لخىٟيظرا اإلاغؾىم

ل
ّ

، اإلاٗض٫ في البث
ً
 اخترام وحىص ٖلى هو والظر الظ٦غ، الؿال٠ 04-14 ع٢م الخىٟيظر اإلاغؾىم مً 48 اإلااصة هو وؤيًا ؾىىيا

لت بقهاعيت ؤو بٖالميت مدخىياث بث ًٖ الامخىإ وؤيًا باإلقهاع، اإلاخٗل٣ت والخىٓيميت ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض
ّ
. مًل

: ؤلالىتروني ؤلاشهاس -ج 

ل الّؿغي٘ الخ٨ىىلىجي للخُّىعل ٧ان
ً
ل ؤزغا

ً
 باإلقهاع يؿّمى ما ْهغ ٣ٞض مخُىعة، خضيثت بىؾاثل ؤلاقهاع جُىعل ٖلى ٦بحرا

 الغؾاثل َغي٤ ًٖ ؤلال٨ترووي البريض في ؤو ،(SMS) ال٣هحرة الغؾاثل زال٫ مً اإلادمى٫ل الخلٟىنل ؤو ؤلاهترهذ َغي٤ ًٖ

                                                           
 .158بوراس زلمد، ادلرجع السابق، ص  - 1
قوؽ اإلخوة مرمي زعًت، اإلعالف يف التلفزيوف اجلزائرم، ربليل مضموف إعالنات القناة الوطنية، مذكرة ماجستري يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، كلية احل - 2

 .62، ص 2008 -2007ة اجلامعية منتورم، قسنطينة، السن
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ا صٖاثيت عؾاثل وهي (Impox) ؤلال٨تروهيت م٪ مسخلٟت، مىا٢٘ جهضَع  مٟخىخت ؾى٢ا حٗخبر ٞاإلهترهذ جيخٓغ٥، بجاثؼة وجَى
ظا ونىعة، نىجا بٖالهه حسجيل بال الّخاحغ ٖلى ٞما ؤلايجاع، والكغاء، للبي٘  َظٍ بم٣اعهت للمؿتهل٪ الٟغنت يُٗي ما َو

ىض ،1اإلاجز٫ل بلى الخىنيل زضمت ؤيًا وله بٖالن بلى بٖالن مً الخضماث ؤو الؿل٘  باألمغ بالغؾالت الخام اإلاغب٘ بٚال٢ه ٖو

close 2ؤلاقهاع َظا بٗىصة يخٟاحإ .

ى (Email) ؤلال٨ترووي والبريض (les sites) ؤلال٨تروهيت اإلاىا٢٘ ٞهىا٥ ؤلال٨تروهيت، ؤلاقهاعاث ؤق٩ا٫ وجدىّىٕ  عؾالت َو
ىا٥ بقهاعاث، جخًمً ؤن ويم٨ً لالجهاالث ٖامت قب٨ت ٖبر بعؾالها يخم غيِ ؤيًا َو

ّ
الوي، الك ى ؤلٖا  نٛحر مؿخُيل َو

 يؿخُي٘ وال اإلاى٢٘، مؿخسضم يُلبه ؤن صونل جل٣اجّيل بك٩ل ويٓهغ الهٟدت، ؤٖلى ويخىاحض اإلاى٢٘ بهٟدت باإلا٣اعهت الدجم

و الٛالب في
ّ
. ؤلاقهاعاث مً ٚؼول ؤمام هٟؿه اإلاؿتهل٪ ٞيجض إللٛاثه، ؤي٣ىهت وحىص لٗضم مىه الخسل

 ألاوعوبيت الدكغيٗاث خظو يدظو ولم -ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع  –ؤلاقهاع مً الىّىٕ َظا ٖلى اإلاكّغٕ يىّول لم الخ٣ي٣ت وفي
. 3اإلاٗلىماث مجخم٘ لخضماث ٢اهىهيت حىاهب وجً٘ ؤلال٨تروهيت، الّخجاعة جدمي التي

 ،1999 ؾىت واإلاىانالث البريض وػاعة ٖىه لىذ‘ؤ الظر GSM بىٓام الّى٣ا٫ الهاج٠ وؾيلت َىا٥ ؤلاهترهذ حاهب بلى
ى . 4الالؾل٨يت الجؼاثغيت لالجهاالث اهُال٢ت بمثابت َو

ام'' حاػرل'' الخجاعرل باؾمها الى٣ا٫ الهاج٠ قب٨ت لىي٘ ؤوعاؾ٩ىم إلاجم٘ ألاولى الغزهت مىدذ 2001 ؤوث وفي  ٖو

 بمىحب ؤيًا لها زىلذ ٦ما والى٣ا٫، الثابذ للهاج٠ وكاَاتها لخىٓيم عزهت مً الجؼاثغ اجهاالث قغ٦ت اؾخٟاصث 2002
 مىبيليـ بوكاء جم 2003 ؤوث وفي والالؾل٨يت، الؿل٨يت للمىانالث الٗامت الخضمت بخ٣ضيم 5الىػاعرل ال٣غاع مً 03 اإلااصة

 حٗٝغ والتي 6هجمت الخجاعرل باؾمه لالجهاالث الىَىيت إلاجم٘ الثالثت الغزهت مىدذ 2003 صيؿمبر في وبٗضَا الى٣ا٫ للهاج٠
،'' ؤوعيضو'' بـ

ً
الر بحن ما ال٣ىيت اإلاىاٞؿت وؤمام خاليا

ّ
ل هٟؿه الجؼاثغرل اإلاكٕغ وحض ماؾؿاث الث

ً
 َظا في ؤلاقهاع لًبِ مًُغا

ظا اإلاجا٫،  ،7والالؾل٨يت الؿل٨يت واإلاىانالث بالبريض اإلاخٗل٣ت الٗامت لل٣ىاٖض اإلادضص 2000/03 ع٢م ال٣اهىنل بةنضاٍع َو
بِ لؿلُت مهاما وؤُٖذ ًّ  ؤنضعث وبهظا اإلاجا٫، َظا في ومكغوٖت ٞٗليت مىاٞؿت وحىص ٖلى للّؿهغ  واإلاىانالث للبريض ال
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 الّى٣ا٫ الهاج٠ إلاخٗاملي ؤلاقهاعيت الٗغوى ٖلى اإلاُب٣ت وألاخ٩ام الكغوٍ يدضص 12/01/2011 في اإلااعر 02 ٢غاع الؿلُت َظٍ

 .GSM1 هٕى مً

، 30 ؤلاقهاع ٞيه بما الترويجي الٗغى مضة يخجاوػل ال ٞهى GSM عي٤ ٍ ًٖ ؤلاقهاع قغوٍ ًٖ ؤما
ً
 ؤن يم٨ً وال يىما

، 45 ًٖ اإلاىخىج لىٟـ بقهاعيً بحن الٟانلت اإلاضة ج٣ل
ً
 ويلتزم يىما، 15 ًٖ اإلاضة ج٣ل ٞال للمىخىححن باالزخالٝ ؤما يىما

. 2جًليلهم بٗضم الالتزام م٘ ػباثجهم اججاٍ وصختها اإلاٗلىمت بهض١ اإلاخٗاملىنل

 جد٣ي٣ا جًبُه ٢اهىهيت ٢ىاٖض لىي٘ اإلاكٕغ ٞيه ؾعى عؾاثله ؤهىإ بازخالٝ ؤلاقهاع ٞةن ج٣ضم ما ٖلى وبىاء
 والاهدكاع الا٢خهاصيحن، اإلاخٗاملحن بحن ما ال٨بحرة اإلاىاٞؿت ؤمام ول٨ً ؤلاقهاعيت، للغؾالت اإلاخل٣ي اإلاؿتهل٪ وو٢ايت لخمايت
 اإلاباصت مً حملت اخترام اإلاٗلً ٖلى يجب بل لىخضَا، ٧اٞيت ٚحر جب٣ى ال٣ىاٖض َظٍ وػمان م٩ان ٧ل في لئلقهاع الىاؾ٘

ظا وألاصبيت، ألازال٢يت  :يلي ٞيما ؾىٗغيه ما َو

ت بالشظالت اإلاخعللت اإلابادا: الثاني اإلاعلب . ؤلاشهاٍس

الهيت اإلااصة ناخب َى اإلاٗلً باٖخباع  الالتزام ٞٗليه الجمهىع، ؤو للمخل٣ي بيهالها اإلاغاص ؤلاقهاعيت الغؾالت ؤو ؤلٖا
ل وألامحن، الهاص١ بالخهغيذ الالتزام ٖليه ي٣٘ ؤر اإلاىخىج؛ في و٦بحرة نٛحرة ب٩ل ألازحر َظا بةٖالم

ً
 اإلاباصت طل٪ في مدترما

 الاهًباٍ مً هٕى إليجاص حهضٝ'' اإلاهىت ؤزال٢ياث'' ٖىىان جدذ ؤلاقهاع مجا٫ في الضوليت ال٣ىاٖض مضوهت في الىاعصة الٗامت

. ألازال٢يت ال٣يم واخترام الٗامت آلاصاب مغاٖاة زال٫ مً وطل٪ ،3الخجاعة بإزال٢ياث والاعجٟإ الظاحي

ظا ؤلاقهاعيت؟ الغؾالت اإلاٗلً بنضاع ٖىض اخترامها الىاحب الٗامت آلاصاب َظٍ هي ما بضايت  :يلي ٞيما ؾىٗغيه ما َو

ت الشظالت اخترام: أوال . العامت لآلداب ؤلاشهاٍس

 للىٓام الخل٣ي الجاهب وجمثل اإلاجخم٘، ٦يان لخٟٔ تهضٝ التي ألازال٢يت ألاؾـ جل٪ بال هي ما الٗامت آلاصاب
ت بال َى ما الٗام الىٓام ألن مىه، يخجؼؤ ال حؼء ٞهي الٗام، ٣اٞيت، والؿياؾيت، الاحخماٖيت ألاؾاؾيت اإلاباصت مً مجمٖى

ّ
 الث

يضة الٗال٢ت وألن اإلاجخم٘، ٖلحها ي٣ىم التي الا٢خهاصيت،  ٖلى ٞيجب للثاوي، يخىحه ألاو٫ل ألن واإلاجخم٘ ؤلاقهاع بحن ما َو
خباع ألازظ ؤلاقهاعيت، الغؾالت َغي٤ ًٖ وزضماث ؾل٘ مً مىخىحاجه ٖغى خحن الالتزام اإلاٗلً غيت ألاؾـ بااٖل  الجَى
ل الجمهىعل لضي لختر٥ اإلاخسل٣ت اإلاهظبت ؤلاقهاعيت الّغؾالت ازخياع ؤر مجخم٘، ل٩ل ألاصبيت وال٣يم

ً
ل اهُباٖا

ً
، ؤصبيا

ً
 وبهظا خميضا

 اؾخٗما٫ بضونل الكغاء ٢غاع اجساط ٖلى اإلاخل٣ي بمؿاٖضة بقهاٍع ٖغى ٞله اإلاؿتهل٪ خ٣ى١ل بضايت ٖىض اإلاٗلً خغّيت جخى٠٢

ل
ً
ه بقهاعا

ّ
، والالمباالة الٗى٠ ٖلى يدث

ً
ظا مثال  مً 45 اإلااصة ٞخىو ،٢4اهىهيت مىاص ٖضة جإ٦يضٍ مً وجؼيض ٖليه جىّول ما َو

 الٗام بالىٓام مسل َى ما ٧ل الخجاعيت بقهاعاجه في اإلاٗلً ججىب يغوعة ٖلى 1988 ؾىت ٫ ؤلاقهاع ل٣اهىنل الخمهيضر اإلاكغوٕ
 ٧ل ٖلى ويدٓغ الٗى٠ ٞييبظ ،1992 لؿىت ؤلاقهاع ل٣اهىنل الخمهيضر اإلاكغوٕ مً 2 ال٣ٟغة 48 واإلااصة الٗى٠، ٖلى ويدث

. الش يء هٟـ ٖلى جىّول ؤيًا 51 واإلااّصة ؤلاقهاعيت، عؾالخه في الٗامت وآلاصاب باألزال١ يسل ؤن مٗلً
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 واإلاكاَض الٗى٠ مى٘ ٖلى الىو مىاصٍ زال٫ مً ييـ لم 1999 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ وؤزحرا

ل ي٩ىنل ال ؤن... الخهىم ٖلى ؤلاقهاع في يكتٍر'' ؤن ٖلى جىو التي 2 ٣ٞغة 5 اإلااصة ،وؤَمها1الٗىيٟت
ً
 ،''الٗامت باآلصاب مسال

ل بقهاع ٧ل يمى٘'' ٖلى جىو ؤيًا مىه 35 اإلااصة وهو
ً
. ''الٗام ألامً ؤو الٗام للىٓام مسالٟا

 والتي ،39و 38 اإلااصجحن زال٫ مً الالؤصبيت ؤلاقهاعاث مً الىٕى َظا بالخلٟؼيىنل الخام الكغوٍ صٞتر ؤيًا ويمى٘
ت، باإلطاٖت الخام الكغوٍ صٞتر مً 38و 37 اإلااصجحن ج٣ابلها ظا اإلاؿمٖى  وألازال١ آلاصاب باخترام اإلاخٗل٣ت اإلاباصت بدهغ َو

: يلي ٞيما الٗام والىٓام

 ٘ؤلاقهاعيت الغؾالت في لآلصاب ومسل لؤلزال١ مسال٠ َى ما مى .

 والٗاإلايت الىَىيت لل٣يم ؤلاقهاع اخترام .

 ظا ابخظا٫، ٧ل مً ؤلاقهاع زلى  1999 لؿىت ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ مً 3 ال٣ٟغة 34 اإلااصة ؤيًا ٖليه ههذ ما َو
. ''ابخظا٫ ٧ل مً الخلى.... الخهىم ٖلى ؤلاقهاع في يكتٍر''

 ت ؤو ٖىيٟت مكاَض بلى اللجىء ٖضم  يصج٘ ؤو الخجاعيت ؤلاقهاعاث في ٖجها اإلاكهغ اإلاىاص ٞاٖليت جإ٦يض ٢هض اإلاجاٞػ
ظا ،2''الخغاٞاث ؤو الكٗىطة ذ ما ؤيًا َو

ّ
. الظ٦غ الؿاب٤ اإلاكغوٕ مً 36 اإلااصة ٖليه صل

 ؤلاقهاعيت الّغؾالت جضٖى ؤو بهم ؤيغاعا جلخ٤ نىعل ؤو مكاَض ؤيت وال٣هغ لؤلَٟا٫ اإلاىحه ؤلاقهاع يخًمً  ؤال يجب 
ت . للمجاٞػ

 ل ٖضم
ّ

. 3بإق٩اله الجيس ي ؤو الٗىهغرل الخميحز ٖلى الخث

 4وؾمٗتها ب٨غامتها يمـ جلميذ ؤر اإلاغؤة نىعة اؾخٗما٫ في ؤلاقهاع يخًمً ؤال .

 يت للٗال٢اث للترويج ؤلاقهاع اؾخٗما٫ ًٖ الابخٗاص  وبإن للمجخم٘، والضيييت ألازال٢يت ال٣يم م٘ جدىافى والتي الالقٖغ
ظا الٗامت، باآلصاب جسّلل وبقاعاث جلميذ ؤلاقهاعاث َظٍ جخًمً ال  ٢اهىنل مكغوٕ مً 39 اإلااصة ٖليه ههذ ما َو

ل 1999 ؤلاقهاع
ً
. ؤيًا

اث َظٍ مثل عصٕ ٖلى هو ال٣ٗىباث ٢اهىنل ختى بل وخؿب، َظا وليـ  ٞحها بما الٗامت لآلصاب اإلاٗاصيت الخهٞغ

 20000 مً وبٛغامت ؾيخحن بلى قهغيً مً بالخبـ يٗا٢ب'': 5.ج.ٕ.١ مً م٨غعل 333 اإلااصة هو بمىحب بالخياء اإلاسل ؤلاقهاع

 الخىػي٘ في قٕغ ؤو ػعٕ ؤو... للجمهىعل الٗغى في قٕغ ؤو ٖغى ؤو مٗغى ؤ٢ام ؤو له٤ ؤو ؤحغ ؤو وػٕ مً ٧ل صج 100000 بلى
غاٞيت نىعل ؤو ػيديت لىخاث ؤو بٖالن ؤو عؾم ؤو مدغعل ؤو مُبٕى ٧ل . ''بالخياء مسّلل ا يء ؤر ؤهخج ؤو الهىعة ؤنل ؤو ٞىجٚى

 عؾالت ٧ل وخغم الٗامت باآلصاب يمـ ما ٧ل ط٦غ اإلاىيٕى ألَميت وهٓغا اإلاكٕغ ؤن اإلااصة َظٍ زال٫ مً يالخٔ وما

 اإلاجا٫ ليتر٥'' للخياء اإلاسل'' ٖباعة بظل٪ وط٦غ اإلاغج٨ب، ٧الٟٗل الكغوٕ وحٗل ألازحرة، َظٍ يمـ ما ٖلى جدخىرل بقهاعّيت
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ظا الخ٣ضيغيت بؿلُخه لل٣اض ي  ووحىب الٗامت لآلصاب وباإلياٞت. ومكيىت مهظبت ٚحر ؤلاقهاعاث مً اإلاؿتهل٪ لخمايت ٧له َو

. ألازال٢يت بال٣يم الالتزام ؤيًا ٞٗليه اإلاٗلً ٢بل مً اخترامها

ت الشظالت اخترام: زانُا . ألاخالكُت لللُم ؤلاشهاٍس

ت ؤجها ٖلى ال٣يم حٗٝغ  في جخُىعل والتي بيجهم، ٞيما اإلاؿتهل٨حن ٖال٢اث جد٨م التي الاحخماٖيت اإلاخّٛحراث مً مجمٖى
ا  والتي والاحخماّٖيت، ألازال٢يت ٢يمىا ًٖ الخٗبحر في ؤؾاس ي صوعل لئلقهاع ٞةن ولظل٪ بليه، وهٓغتهم باإلقهاع ٖال٢تهم بَاَع
 اإلاجخمٗاث مً ال٨ثحر ٞحها جخ٤ٟ التي ال٣يم َظٍ ًٖ البدث ٖلى اإلاٗلً ويٗمل يؿعى ولهظا ألزغي، حماٖت مً جسخل٠

لى ألازال٢يت، ٢يمه في ألازغيل اإلاجخمٗاث ًٖ الجؼاثغّرل اإلاجخم٘ ويسخل٠ ليٗٝغ ؤلاقهاعيت، عؾالخه في ليجؿضَا  َظا ٖو

 هٟـ بلى الجؼاثغ، في للبث واإلاٗض اإلاؿخىعص ؤلاقهاع يسً٘'': ؤهه ٖلى الظ٦غ الؿاب٤ اإلاكغوٕ مً 58 اإلااصة هّهذ ألاؾاؽ

ني التراب في واإلابث اإلاٗض باإلقهاع اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام . ''الَى

ني، وؤلاقهاع اإلاؿخىعص ؤلاقهاع بحن الجؼاثغرل اإلاكٕغ يدؿاويل اإلااصة َظٍ وفي  ؤلاقهاعيت ألاخ٩ام لىٟـ ويسًٗه الَى
ه

ّ
ني ؤلاقهاع به يلتزم ما ب٩ل يلتزم ٞهى لظا الجؼاثغ، في ويبث مٗض أله  الّخًليل مً اإلاؿتهل٪ خمايت قإجها مً التزاماث مً الَى

 زضف ٧ل مً 1ؤزال٢ه وختى اإلااصيت، ومهالخه بالصخت جمـ ٢ض والتي ٖجها اإلاٗلً والخضماث الّؿل٘ ٖلى ؤلاقهاع في

. 2لؤلٞغاص الؿياؾيت ؤو الٟلؿٟيت ؤو الّضيييت لل٣ىاٖاث

ل وؿبيت هي ألازال٢يت لل٣يم ؤلاقهاعيت الّغؾالت اخترام مؿإلت بن
ً
 مً وختى آلزغ، مجخم٘ مً ألازحرة َظٍ لخٛحر هٓغا

٨ظا ألزغي، ٞترة ى ٢ض ؤلاقهاعاث ؤن هجض َو
ّ
 والاهٟخاح الٗىإلات ْل في ال٣يىص مً وجخدّغعل الجٛغاٞيت، الخضوص جخسُ

 ٞمهمت ؤلاؾالمي، الجؼاثغرل واإلاجخم٘ لخدىاؾب ؤلاقهاعيت الغؾالت يبِ ٖلى يازغ ٢ض َظا ؤن هجض ٢ض وبهظا الا٢خهاصر،

. الخالت َظٍ في نٗىبت جؼيض الغ٢ابت

 الظاحي الخىٓيم في جخمثل الخجاعيت ؤلاقهاعاث في للمؿتهل٪ الى٢اثيت ال٣اهىهيت الخمايت ٞةن ج٣ضم ما ٖلى وبىاء
 لخد٣ي٤ اإلاٗلً خغيت ج٣ييض بلى حؿعى التي الٗامت باإلاباصت الالتزام بلى بياٞت ال٣اهىهيت، لل٣ىاٖض ؤلاقهاعيت الغؾالت واخترام
ى الًٗي٠، للُٝغ الخمايت  الٗام والّىٓام لخخالءم ألازحرة َظٍ ويبِ ؤلاقهاعيت، الغؾالت لخل٪ اإلاخل٣ي اإلاؿتهل٪ َو
 .الجؼاثغرل اإلاجخم٘ و٢يم الٗامت وآلاصاب

: الخاجمت

ل يبرػ الظر الّخ٨ىىلىجي بالخُّىعل اعجباَها هديجت ومؿخمغ ؾغي٘ جُىعل في الّخجاعيت ؤلاقهاعاث بن
ً
 ابخ٩اعاث يىميا

 ٞهم بلٙى لدؿهيل ؤلاقهاعرل اإلاجا٫ في وب٢دامها اؾخٗمالها، بلى يؿٗىنل الظيً الا٢خهاصيحن اإلاخٗاملحن يدبٗها خضيثت وؤؾاليب
ا صونل مىخجاتهم ا٢خىاء ٖلى لخثه اإلاؿتهل٪ ؾلى٥ ٖلى والخإزحر إلاىخجاتهم، الّؿغي٘ الترويج في اإلاخمثل  اإلاىخىحاث جل٪ مً ٚحَر
 الخضوص ؤلاقهاعاث جل٪ لخجخاح ألاؾىا١ مً ٢ضع ؤ٦بر ٚؼول ٖلى اإلاٗلىحن ؤيًا الابخ٩اعاث َظٍ حؿاٖض ٦ما ٖجها، اإلاٗلً

 الهاثل ال٨م َظا ؤمام الخمايت مً ب٣ضع اإلاؿتهل٪ بخاَت ؤحل مً الضو٫ل ٧ل حهىص جًاٞغ يؿخضعي الظر ألامغ الجٛغاٞيت،

. اإلاجا٫ َظا في اإلاؿخٗملت الجضيضة الخ٨ىىلىحيت وألاؾاليب الّخجاعيت، ؤلاقهاعاث مً
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 :ًلي هما هي الاظخنخاحاث من بمجمىعت ألاخير في وخشحذ

 اإلاخسههحن، ٢بل مً مضعوؾت ّٞىيت ومهاعاث ٖلميت، ٢ىاٖض ٖلى حٗخمض بظاتها ٢اثمت مىٓىمت ؤنبذ الّخجاعرل ؤلاقهاع 
ل الهىة ػاص ما ٞهظا

ً
ٝغ خمايت يغوعة حؿخلؼم والتي ؤلاقهاعيت، الٗمليت َغفي بحن احؿاٖا

ّ
. الٗال٢ت َظٍ في الًٗي٠ الُ

 الٗام وآلاصاب الٗام بالىٓام اإلادترمت اإلاباصت جٟٗيل يغوعة ٖلى الٗمل .

 للمؿتهل٪ ونىلها ٢بل ؤلاقهاعيت الغؾالت ؤو اإلااصة ٖلى الّغ٢ابت جٟٗيل ٖلى الٗمل .

: نؽشي  وحهت من الخىضُاث بعض وىزو

 يخٗل٤ ٞيما زانت الخٗضيالث، بٌٗ بياٞت م٘ 1999 ؤلاقهاع ٢اهىنل مكغوٕ ًٖ ؤلاٞغاج بًغوعة هىاقض ٘  بٞغ

. اإلاكغوٕ َظا إلادخىيل ومسالٟخه بزالله، خالت في اإلاٗلً ٖلى اإلاٟغويت اإلااليت الٛغامت ٢يمت

 الخجاعرل لئلقهاع الّؿغي٘ والّخُىعل جخجاوب، مغهت ٢اهىهيت ههىم ؤلاقهاع ٢اهىنل يخًمً ؤن يجب .

 وصوعَا ؤلاقهاعيت، الٗمليت وبٗض ٢بل الغ٢ابي صوعَا جٟٗيل ؤحل مً للجمٗياث اإلايضاهيت واإلاؿاٖضة ألاَميت بُٖاء 
ىرل . للمؿتهل٪ الخٖى

 الغ٢ابت ؾلُت لها جسى٫ل والتي ؤلاقهاعر، اإلاجا٫ في ٖاليت مهاعاث طاث بَاعاث ج٩ىيً م٘ مخسّههت م٩اجب بوكاء 
ا ٢بل ؤلاقهاعيت للغؾالت ال٣بليت . ؤلاقهاعيت الىؾاثل ٧اٞت في بثها ؤو وكَغ

 خالت وفي الّخصخيخي، ؤلاقهاع ب٣ٗىبت ؤلاقهاع ٢اهىنل جم٨حن ٌ  اللجىء صونل ؤلاقهاع بي٣اٝ يجب طل٪ اإلاٗلً ٞع
 .لل٣ًاء
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 .2014َبٗت، صاع الجامٗت الجضيضة، ؤلاؾ٨ىضعيت، 

 -صاع ال٨خاب الخضيث، (صعاؾت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن الٟغوس ي)مدمض بىصالي، خمايت اإلاؿتهل٪ في ال٣اهىن اإلا٣اعن ل ،

 ل.ل2006الجؼاثغ،

 -ووي لئلٖالهاث الخجاعيت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ، ، صاع الجامٗت الجضيضة، قغي٠ مدمض ٚىام، الخىٓيم ال٣انل

 .2008ؤلاؾ٨ىضعيت،
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 -ٖبض الٟخاح بيىمي حجاػر، خمايت اإلاؿتهل٪ ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ، صون َبٗت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، مهغ، صون ل

 .جاعيش

 -ل2013ؤلاؾ٨ىضعيت، صون َبٗت،وٗيمت ٖلىاف، الٗالماث في مجا٫ اإلاىاٞؿت، صاع الجامٗت الجضيضة، ل.

 سظابل الذهخىساو: 

 -الهاث وصوعَا في زل٤ ؤصاء حؿىي٣ي ٞٗا٫، صعاؾت ميضاهيت في ماؾؿاث الاجها٫ ل بً ؾاٖض ٞاَىت، ؤلٖا

لىم الدؿيحر، (ؤوعيضول-ححزرلل-مىبيليـ)الجؼاثغيت  ، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧ليت الٗلىم الا٢خهاصيت والخجاعيت ٖو

 .ل2015ل-2014مٗيت ؾيضر بلٗباؽ، الؿىت الجا

 سظابل اإلااحعخير :

 -صٖاؽ ٦ما٫، خ٤ اإلاال٠ وؤلاقهاع، قهاصة ماحؿخحر، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم ال٣اهىهيت، الجؼاثغ، الؿىت ل

 .2004ل-2003الجامٗيت 

 _ (1999ٖلى يىء اإلاكغوٕ ٢اهىن ؤلاقهاع لؿىت )٢ىضوػر زضيجت، خمايت اإلاؿتهل٪ مً ؤلاقهاعاث الخجاعيت ،

ما٫، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاصاعيت، بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، الؿىت الجامٗيت مظ٦غة ماحؿذ ل-2000يغ، ٢اهىن ألٖا

.ل2001

 -ىيتل الخبر، ل-مدمض قيداث، الٗال٢ت بحن الخمىيل ؤلاقهاعر وألاصاء الصخٟي في الصخ٠ اليىميت الَى

الم، ٢ؿم ؤلاEl Watanالكغو١  ٖالم والاجها٫، حامٗت ، مظ٦غة ماحؿخحر، ٧ليت الٗلىم الؿياؾيت وؤلٖا

.ل2011ل-2010الجؼاثغ، الؿىت الجامٗيت 

 -ىيت، مظ٦غة ماحؿخحر في ٖلىم ل الن في الخلٟؼيىن الجؼاثغر، جدليل مًمىن بٖالهاث ال٣ىاة الَى تر، ؤلٖا مغيم ٖػ

الم والاجها٫، ٧ليت الخ٣ى١ ؤلازىة مىخىعر، ٢ؿىُيىت، الؿىت الجامٗيت   .2008ل-2007ؤلٖا

  اللانىنُتاإلاشاحع :

 -ىيت 1967ؾبخمبر ل20َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1378عمًان ل19إلااعر في 279ل-67ألامغ ع٢م ل م اإلاخًمً بخضار قغ٦ت َو

ىيت لليكغ وؤلاقهاع، ج .ل1968لؿىت ل2ٖضص .لع.حؿمى بالى٧الت الَى

 _ ٫ اللٛت اإلاخٗل٤ بخٗميم اؾخٗمايىايغ، ل16اإلاىا٤ٞ لـ ل1411حماصي الثاهيت ل30اإلااعر في ل05-91ال٣اهىن

.ل1991لؿىت ل03ٖضص .لع.جلالٗغبيت

 - ل4اإلااعر في لاإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبريض واإلاىانالث الؿل٨يت والالؾل٨يتل2000/03ال٣اهىن ع٢م

 .2000لؿىت ل48ٖضص .لع.، ج2000ؤوث ل5اإلاىا٤ٞ لـ ل1421حماصي ألاولى 

 -اإلاخٗل٤ باإلاماعؾاث ، 2004يىهيى ل23اإلاىا٤ٞ لـ َـ 1425حماصي ألاو٫ ل5اإلااعر في ل04/02ال٣اهىن ع٢م ل
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 -عحب ل17اإلاخٗل٤ بدمايت الصخت وجغ٢يتها اإلااعر في ل85/05يٗض٫ ويخمم ال٣اهىن ع٢م ل08/13ال٣اهىن ع٢م ل

الم الُبي والٗلمي خى٫ اإلاىاص الهيضال، 2008يىليى ل20َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1429 هيت طاث الاؾخٗما٫ في اإلاخٗل٤ باإٖل

 .2008لؿىت ل03ٖضص .لع.جلالُب البكغر،

 -اإلاخٗل٤ بدمايت اإلاؿتهل٪ و٢م٘ ، 2009ٞبرايغ ل25اإلاىا٤ٞ لـ ل1430نٟغ ل29اإلااعر في ل09/03ال٣اهىن ع٢م ل

.ل2009لؿىت ل15ٖضص .لع.،جالٛل

 -ل156-66يٗض٫ ويخمم ألامغ ع٢م ل2014ٞبرايغ ل04اإلاىا٤ٞ لـ ل1435عبي٘ ألاو٫ ل04اإلااعر في ل14/01ال٣اهىن ع٢م ل

 .اإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباثل1966يىهيى ل08اإلاىا٤ٞ لـ ل1386نٟغ ل13اإلااعر في 

 -اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي 2014ٞبرايغ ل24َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1435عبي٘ الثاوي لل24، اإلااعر في ل04-14ال٣اهىن ع٢م ل ،

.ل2014لؿىتل16ٖضص .لع.البهغر، ج

 -الم،ل،2012يىايغ ل12اإلاىا٤ٞ لـ ل1433نٟغ ل18اإلااعر في ل05-12لال٣اهىن الًٗىر ع٢مل ٖضص .لع.جلاإلاخٗل٤ باإٖل

 .2012لؿىت ل02

 -لاإلاىٓم لئلقهاع الخجاعر،م، 1963ؤوث ل14َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1383عبي٘ ألاو٫ ل23اإلااعر في ل301-63اإلاغؾىم ع٢م ل

.ل1963ؤوث ل23اإلااعزت في ل59ٖضص .لع.ج

 -بٖاصة جىٓيم الى٧الت ، 1986صيؿمبر ل2َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1407عبي٘ ألاو٫ ل30اإلااعر في 283ل-86اإلاغؾىم ع٢م ل

ىيت لليكغ وؤلاقهاع  .ل1986لؿىت ل49ٖضص .لع.جالَى

 -اإلاخٗل٤ بغ٢ابت الجىصة ل،1990يىايغ ل30َـ اإلاىا٤ٞ لـ 1410عحب ل3اإلااعر في ل90/39اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

 .1990لؿىت ل05ٖضص .لع.جلو٢م٘ الٛل،

 -يخًمً مىذ امخياػ ًٖ ل1991ؤٞغيل ل20اإلاىا٤ٞ لـ ل1411قىا٫ ل5اإلااعر في ل101-91اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

ما٫ اإلاغجبُت بالخضمت الٗمىميت للخلٟؼيىن بلى اإلااؾؿت الٗمىميت  ىيت والهالخياث وألٖا ألامال٥ الَى

 .1991لؿىت ل19ٖضص .لع.للخلٟؼيىن، ج

 -يخًمً مىذ امخياػ ًٖ ل1991ؤٞغيل ل20اإلاىا٤ٞ لـ ل1411قىا٫ ل3إلااعر في ال103-91اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

ما٫ اإلاغجبُت بالبث ؤلاطاعي الؿمعي بلى اإلااؾؿت الٗمىميت لئلطاٖاث  ىيت والهالخياث وألٖا ألامال٥ الَى

ت، ج  .1991لؿىت ل19ٖضص .لع.اإلاؿمٖى

 -لؿىت ل53ٖضص .لع.، ج1992حىيليت ل6ـ اإلاىا٤ٞ ٫ل1413مدغم ل5اإلااعر في ل286-92اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

1992. 

 -اإلادضص لكغوٍ ، 2008صيؿمبر ل12اإلاىا٤ٞ لـ ل1429طو ال٣ٗضة ل24إلااعر في ال390-08إلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ال

 .2008لؿىت ل78ٖضص .لع.جو٦يٟياث مماعؾت وكاٍ حؿىي٤ الؿياعاث، 

 -يدضص نالخياث وػيغ 2011يىهيى ل٤ٞ12 لـ َـ اإلاىا1432عحب ل10اإلااعر في ل216-11اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل ،

 .2011لؿىت ل33ٖضص .لع.الاجها٫، ج
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 -اإلاخًمً جىٓيم ؤلاصاعة ، 2011يىهيى ل12اإلاىا٤ٞ لـ ل1432عحب ل10اإلااعر في لل217-11اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

.ل2011لؿىت ل33ٖضص .لع.جلاإلاغ٦ؼيت لىػاعة الاجها٫،

 -اإلاخٗل٤ باليكاٍ ، 2014ٞبرايغ ل24اإلاىا٤ٞ لـ ل1435عبي٘ الثاوي ل24اإلااعر في ل04-14اإلاغؾىم الخىٟيظر ع٢م ل

 .2014لؿىت ل16ٖضص .لع.جلالؿمعي البهغرل

 -اإلاخًمً اإلاىا٣ٞت ٖلى مىذ ج٣ضيم ل2015ٞبرايغ ل8اإلاىا٤ٞ لـ ل1437عبي٘ الثاوي ل18اإلاغؾىم الخىٟيضر اإلااعر في ل

.ل2015لؿىت ل08ٖضص .لع.ة للمىانالث لكغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ قغ٦ت طاث ؤؾهم، جالخضمت الٗام

 اإلاىاكع ؤلالىترونُت: 

  ل12/01/2011-02اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لؿلُت الًبِ للبريض واإلاىانالث الؿل٨يت والالؾل٨يت اإلال٠ ع٢م

www.arpt.dz.arإل ٖليه يىم ل  .17:00الؿاٖت ل23/06/2016جم الَا
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خذود فعالُت الخىم بئعادة الخاٌ إلى ما وانذ علُه كبل خذور الضشس البُئي 
. الجضابش -معــخغانم –بـــــن كـــــشدي أمــــُـــن، ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت  بجامعت عبذ الخمُذ بن بــادٌغ  . أ

 

 

 

:   اإلالخظ -

ه الخلىر يدضر ٖىضما    
ّ
غعل بلخا١ ٖلى ي٣خهغ ال ٞةه ًّ  ٖىانغ يهيب ٢ض وبهما لهم، اإلاملى٦ت ألامىا٫ ؤو باألشخام ال

ىاء ماء مً طاتها الُبيٗيت البيئت  ٖلى ي٣٘ ٞةهه اإلالىر مؿاوليت زبذ ٞةطا ، ؤلاي٩ىلىحيت البيئت ؤهٓمت حهضم ٦ما وجغبت َو
 ٖليه ٧اهذ ما بلى الخل بٖاصة زانت وبهٟت الٗيني بالخٗىيٌ يخد٤٣ والظر الخلىر هديجت و٢ٗذ التي ألايغاع بنالح ٖاج٣ه

. جٟا٢مه ؤو جؼايضٍ صونل يدى٫ل ؤو البيئي الًغعل بػالت بلى ياصر ٞهى الخلىر ؤيغاع ًٖ للّخٗىيٌ َغي٣ت ؤًٞل يٗض والظر
 خييئظ وي٩ىنل ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م وبحن بيىه جدى٫ل التي ال٣ٗباث مً بالٗضيض ال٣اض ي يهاصٝ ٢ض ول٨ً

. الّى٣ضر بالخٗىيٌ ال٣ًاء بلى مًُّغا

: اإلافخاخُت اليلماث -

  والهٗىباث ال٣ٗباث -ال٣اض ي ؾلُت  -الخٗىيٌ  -البيئي الًغعل -البيئت

 

Summary :  

When contamination occurs, it is not limited to damage to persons or property owned by them 

but may affect the natural environment itself the elements of water, air, soil and destroys the 

environment and ecological systems. If it is proven for contaminator responsibility, it falls upon 

himself to repair the damage that occurred as a result of pollution, which is achieved in-kind 

compensation. In particular re-course to what it was, which is the best way to compensate for 

pollution damage. It leads to the removal of environmental damage or impede the growing, or 

aggravation. But the judge may encounters many obstacles to judge of return to what it was then 

so he becomes obliged to judge cash compensation.  
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: ملذمت 

غعل حبر ٧ان بطا      ًّ غعل ٞةن اإلاؿخ٣بل في ج٣ليله ؤو الخلىر خضور بمى٘ ؤو اإلاا٫ مً مبلٜ بضٞ٘ يخم لئلوؿان باليؿبت ال ًّ  ال
 ٞهظا ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة بال يهلخه ال اإلاملى٦ت ٚحر ؤو اإلاملى٦ت الُبيٗيت والٗىانغ باإلاىاعص ؤو بالبيئت يلخ٤ الظر

غي٤
ّ
 جٟا٢م إلاى٘ اإلاىاؾبت ؤلانالخيت ؤلاحغاءاث واجساط الًغعل بػالت يخًمً ٞهى البيئيت ألايغاع م٘ يخالءم للخٗىيٌ الُ

 في ٖليه ٧اهذ ما بلى الخالت حٗىص بديث الخلىر ومٗالجت الًغعل بػالت اإلاًغوع للصخو ؤو للبيئت باليؿبت ٞاألَم ألايغاع

.  ٧اهذ ما بلى ألامىعل يٗيض لً والخٗىيٌ ألانل

 في بغػث التي وألاػماث ال٩ىاعر بٗض زانت بالبيئت اإلاتزايض الاَخمام في  ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة مىيٕى ؤَميت وجبرػ   
لى لئلوؿان باليؿبت الخياة ٖلى مباقغ بك٩ل جازغ والتي ألازحرة ال٣ٗىص  وجثحر ، الُبيٗيت للٗىانغ باليؿبت ألاعى ٖو

 ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة هٓام َى ٞما:  الخاليت الدؿائالث ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م لٟٗاليت ال٣اهىهيت اإلاٗالجت
 الىٓام؟ َظا ٞحها يُب٤ ال التي الخاالث هي وما ؟ ٖليه

ٌ  اإلابدث   ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة مٟهىم:ألاو

ٌ  اإلاعلب  ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة حٗغي٠ :ألاو

 حبر ٧ان ٞةطا الخلىر بؿبب اإلاهابت البيئت بنالح وؾيلت ٞهى الًغعل لخ٣ه الظر البيئي للىؾِ مىاؾبا هٓاما يٗخبر     
غعل ٞةن اإلاا٫ مً مبلٜ بضٞ٘ يخم لئلوؿان باليؿبت الًغعل ًّ ا ؤخض ؤو بالبيئت يلخ٤ الظر ال  ال اإلاملى٦ت ٚحر ؤو اإلاملى٦ت ٖىانَغ

غعل خضور ٢بل ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة ٞأليت 1، ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة بال يهلخه ًّ  مخمحزة نىعة حٗض البيئي ال
ى اإلاكغوٕ ٚحر الٗمل ًٖ الىاحم الًغعل بنالح زاللها مً يخم التي الًغعل مً  ًٖ اإلاضهيت اإلاؿاوليت في َاما صوعا ياصر َو

ل التي اإلاكغوٕ ٚحر الٗمل آزاع بػالت بلى يؿعى ٞهى ، البيئيت ألايغاع ـّ  الٗمل ؤزاع جغ٥ ٖضم ج٣خط ي البيئت ٞؿالمت 2البيئت جم
 مً لخ٣ه ٖما اإلاًغوع بٗضَا يٗىى ؤن ٖلى اإلالىزت و الًاعة الترا٦ميت آلازاع مً مؼيضا لخدضر بالبيئت الًاع اإلاكغوٕ ٚحر

. 3الًغعل َظا في يدؿّبب الظر الٟٗل و٢ٕى ٢بل ٢اثما ٧ان الظر الىي٘ بٖاصة ٞهى. يغعل

 الالتزاماث بمىحب ؤصخابها بلى الخ٣ى١ل وعص اإلاكغوٕ ٚحر لٗمله اإلاؿاو٫ بةي٣اٝ ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة وجخم
 ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة هٓام يؿخمض ومىه مؿاوليخه، ٢يام لها زغ٢ه ًٖ ييخج والتي الخُبي٤ الىاحبت ال٣اهىهيت والىهىم

 الخالهت ؤلاي٩ىلىحيت ألايغاع مجا٫ في زانت للمؿخ٣بل باليؿبت الًغعل بػالت ؤو و٠٢ يغوعة مً وحىصٍ ؤَميت ٖليه

 4مجها ٢غيبت ويٗيت بلى ؤو ألانليت ويٗيتها بلى البيئي للخضَىعل حٗغيذ التي للٗىانغ الُبيٗيت الخالت وبٖاصة

 لهظا وجإ٦يضا الىيٗيت، وال٣ىاهحن الّضوليت الاجٟا٢ياث مً الٗضيض في ٖليه ٧ان ما بلى الىٓام َظا ٖلى الّخىهيو جم ول٣ض     

 ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة"  بإن ؤوص ى ٢ض البيئيت ألاوكُت مجا٫ في ألاوعوبيت بالخىححهاث الخام ألازًغ ال٨خاب ٞةن

 2004 ؤٞغيل 21 في ألاوعبي اإلاجلـ في  الهاصعة ألاوعوبيت الخٗليمت وؤيًا 5" مالثمت ألا٦ثر الىخيض الٗالج يمثل ٖيني ٦خٗىيٌ

                                                           
 107،ص 2011اجلديدة ،مصر،سنة عطا سعاد زلمد حواس، جزاء ادلسؤكلية عن أضرار التلوث البيئي،دار اجلامعة  - 1
 146،ص2016عباد قادة، ادلسؤكلية ادلدنية عن األضرار البيئية،دار اجلامعة اجلديدة،مصر،سنة - 2
 431،ص2014أنور مجعة علي الطويل، دعول ادلسؤكلية ادلدنية عن األضرار البيئية،دار الفكر كالقانوف، مصر،سنة - 3
 62،ادلغرب،ص113-112، منشورات االة ادلغربية لإلدارة االية كالتنمية،العدد  2013يف رلاؿ الضرر البيئي، سنة  الدين رحايل،التعويض العيين نور - 4
 147مرجع سابق،ص عباد قادة، - 5
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 نىعة في الخٗىيٌ بيجها ومً البيئيت ألايغاع حٗىيٌ وبم٩اهياث ؤؾاليب بلى ؤقاعث خيث البيئيت ألايغاع حٗىيٌ خى٫ل

. مم٨ىا الٗيني الخٗىيٌ ٧ان متى (بم٣ابل الخٗىيٌ ) اإلاالي الخٗىيٌ واؾدبٗاص ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة

غعل بػالت ٞضوعٍ      ًّ  للٗىصة مداولت ٞهى ، جماما الًغعل حبر بلى ياصر ألهه للخٗىيٌ الُغ١ل ؤًٞل ٞهى ي٨ً لم و٦إهه جماما ال
 ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م مً ٞالهضٝ ٖيىا، الخ٤ عص ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ٞهي ٢بل مً ٢اثما ٧ان الظر الىي٘ بلى

 خالت في ؤو للبيئت اإلالىزت الٟٗا٫ نضوعل ٢بل ٖلحها ٧ان التي الخالت في الخلىر ؤنابه الظر اإلا٩ان وي٘ َى ٖيني ٦خٗىيٌ

ى 1ؤلام٩ان ب٣ضع مجها ٢غيبت  الخلىر مً بدىٓيٟه الخلىر ؤنابه الظر البيئي الىؾِ وجغميم بنالح َى ألاو٫ل ق٩لحن يخسظ َو
 جل٪ مدل الخيت ال٩اثىاث ؤو الُيىعل مً ؤهىإ بيجاص ؤو الّخلىر بؿبب َل٨ذ التي ألاشجاع مً بضال ؤزغيل ؤشجاع ػعاٖت ؤو

 ٧ان ما بلى الخا٫ بةٖاصة ألامغ ويك٩ل 2الخُغ حهضصَا التي لؤلما٦ً مٗيكيت قغوٍ جيكيِ بٖاصة َى والثاوي ؤه٣ٟذ التي
 في وزانت بصاعيت ؤو حىاثيت ج٩ىنل ٢ض التي ألانليت ال٣ٗىبت بجاهب اإلاؿاو٫ بها يلتزم ج٨ميليت ٣ٖىبت ألاخىا٫ ؤٚلب في ٖليه

 اإلاخٗل٣ت الىهىم مسالٟت خالت في اإلا٣غعة الجىاثيت ال٣ٗىباث ٖلى ٞٗالوة 3ؤلاصاعرل الًبِ ٢ىاٖض إلخضي مسالٟخه خالت
 بها ويلتزم ال٣اض ي يى٢ٗها ج٨ميليت ؤو جبٗيت ٣ٖىباث َىا٥ ؤنليت ٣ٗ٦ىبت الجىاجي ال٣اض ي لها يد٨م والتي البيئت بدمايت

 ألاشخام ٖلى جُب٤  حؼاثيت ٣ٗ٦ىبت الخانت ال٣ٗىباث ٢ىاهحن في ٖليه هو ٢ض الجؼاثغرل اإلاكّغٕ هجض ٞمثال 4اإلاؿاو٫
 يجىػل جغزيو ٖلى الخهى٫ل صونل اإلايكئت اؾخٛال٫ بإن 03/105 ال٣اهىنل م102/3ً اإلااصة هو في وطل٪ الخلىر ًٖ اإلاؿاولحن

 ٖضم بديث ال٣اهىنل هٟـ مً 105 اإلااصة جًمىخه ما و٦ظل٪ مدضص احل في ألانليت خالتها بلى ألاما٦ً بةعحإ ألامغ للمد٨مت
ظاع لخضابحر الامخثا٫  جى٠٢ بٗض ألانليت خالتها بلى م٩اجها ؤو ميكإة بٖاصة ؤو الخغاؾت جضابحر الجساط اإلادضص ألاحل في ؤلٖا
 .بها اليكاٍ

 ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة لخُبي٤ اإلاٗخمضة آلالياث :الثاني اإلاعلب

خه الخٗىيٌ ؤق٩ا٫ مً ٦ك٩ل آلالياث َظٍ ٖلى لىحاهى اجٟا٢يت هّهذ ل٣ض       ٧ل"  بإهه الاجٟا٢يت َظٍ مً 8/2 اإلااصة ٞٗٞغ
 بوكاء ٢هضَا ي٩ىنل التي الىؾاثل و٦ظل٪ اإلاًغوعة البيئيت اإلا٩ىهاث بنالح ؤو تهيئت بٖاصة مجها الٛغى ي٩ىنل م٣ٗىلت وؾيلت

 ًٖ الىٓغ بٌٛ الىؾيلت بم٣ٗىليت الٗبرة ومىه 6للبيئت اإلا٩ىهت للٗىانغ ومم٨ىا م٣ٗىال طل٪ ٧ان بطا الخٗاص٫ مً خالت
.  الىديجت

اصة تهضٝ التي الىؾاثل وحٗىيٌ البيئت ٖلى الخٟاّ َضٝ م٘ وجماقيا       خضور ٢بل ٖلحها ٧اهذ التي الخالت بلى البيئت إٖل

"  ٖلى ههذ ٢ض الخُغة البًاج٘ ه٣ل ؤزىاء جيخج التي ألايغاع ًٖ اإلاضهيت باإلاؿاوليت اإلاخٗل٣ت ألاوعوبيت الاجٟا٢يت هجض الّخلىر
اصة اجساطَا جم التي اإلا٣ٗىلت الىؾاثل ٢يمت خؿب جدضص البيئيت ألايغاع بهٟت بها يد٨م التي الخٗىيًاث  ما بلى الخا٫ إٖل

 ومىاؾبت م٣ٗىلت ج٩ىنل ؤن ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة بحغاءاث في ٞيكتٍر 7الًغعل لخ٣ه الظر للم٩ان باليؿبت ٖليه ٧اهذ

                                                           
 30،ص2004سعيد سيد قند يل، آليات تعويض األضرار البيئية،دار  اجلامعة اجلديدة،مصر سنة  - 1
 115،ص مرجع سابق عطا سعاد زلمد حواس، - 2
 28،ص مرجع سابق سعيد سيد قنديل، - 3
 108،ص  مرجع سابق عطا سعاد زلمد حواس، - 4
 43، اجلريدة الرمسية العدد 20/07/2003ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة ، الصادر بتاريخ  03/10قانوف رقم  - 5
 .150،ص مرجع سابق عباد قادة، - 6
نة،اجلزائر،بدكف سنة، يوسف،ادلسؤكلية الدكلية بدكف ضرر ، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ،كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة قسنطيمعلم  - 7
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 في اجساطَا ؾيخم ؤو جم التي واإلاىاؾبت اإلا٣ٗىلت ؤلاحغاءاث ؤو الىؾاثل بال يٗىى ؤو يإمغ ؤن لل٣اض ي يم٨ً ٞال ومىاؾبت

 ال٣ًاء ؤن الّهضص َظا في هجض و 1الّخلىر َظا خضور ٢بل ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ وبٖاصة الخانل الخلىر بػالت ؾبيل
اصة لخىاؾب اإلا٣ٗىليت قٍغ َب٤ ٢ض الٟغوس ي  بخضي بخضمحر جخٗل٤ والتي 1980 ٖام في zeo coltroni ال٣ًيت ج٩الي٠ م٘ ؤلٖا

 بةٖاصة اإلا٣ط ي الخٗىيٌ مبلٜ ؤن اإلاد٨مت ٣ٞغعث الىا٢الث، بخضي مً بترو٫ حؿغب بؿبب porto rico قاَئ ٖلى الٛاباث
اصة اإلا٣ٗىلت الخ٩لٟت م٘ يدىاؾب ؤن يجب اإلاخًغعة الٛابت ؤشجاع بلى الخا٫  يٗخض ال و بالؼيذ الخلىر خضور ٢بل الخا٫ إٖل

 اؾخٗاصة وؾاثل بلى اللجىء ٖضم وحىب بلى 2000 لٗام ألابيٌ ٦خاب ؤقاع و٢ض ٞحها اإلابالٜ الخ٩الي٠ بلى اإلاهغوٞاث بخل٪
حر الخض ًٖ الؼاثضة الخا٫  2الؼاثضة الخ٩الي٠ وججىب الًغعل إلػالت اإلا٣ٗىلت الخ٩لٟت وازخياع الًغعل م٘ اإلاخىاؾب ٚو

 ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م مىاو٘:الثاني اإلابدث

م     ٖلى جُغؤ نٗىباث َىا٥ ؤن بال البيئيت ألايغاع إلنالح حضيضا ؤؾلىبا باٖخباٍع الىٓام َظا ي٨دؿحها التي ألاَميت ٚع
ى ال٣اض ي  خ٨مه جىٟيظ اؾخدالت طل٪ ياصر مما البيئي الًغعل خهى٫ل ٢بل ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م بهضص َو

 وألازغيل ماصيت اؾخدالت  في الاؾخدالت َظٍ جخمثل ومىه الى٣ضر الّخٗىيٌ بلى اللجىء بال الخالت َظٍ في ؤمامه ي٩ىنل وال

:  ماليت اؾخدالت

ٌ  اإلاعلب  اإلااصيت الاؾخدالت :ألاو

 ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة يم٨ً ال بديث ، اإلاخًغعة للٗىانغ ألانليت الىيٗيت اؾترصاص يؿخديل ألاخيان بٌٗ في    
اة خالت في ٦ما ؤمىاله، ؤو ممخل٩اجه جضمغ التي ؤو ؤلاوؿان جلخ٤ التي الجؿضيت ألايغاع في زهىنا ا٢ت ؤو الٞى  هديجت ؤلٖا
هاب ايُغاب ؤو للخلىر حٗغيه هديجت الصخو جهيب التي الّغثت ؤمغاى بؿبب ؤو ؾامت ٚاػاث اؾخيكا١  هديجت ألٖا
ىا٥ ، ه٣ضا حٗىيًها يخم الجؿضيت ألايغاع َظٍ ومىه 3الكضيضة الًىياء  ٖىهغ َضم ؤو ػوا٫ بلى جاصر ؤيغاع ؤيًا َو

 الٟحزياثيت الخهاثو حٛيحر ؤو هباجيت، ؤو خيىاهيت ٞهيلت آزغ ٖلى ال٣ًاء ٦دالت اؾترصاصٍ يم٨ً ال جهاثيت بهىعة َبيعي

 الخغاث٤ بؿبب الٛاباث ؤهىإ مً الٗضيض اه٣غاى و٦ظل٪ 4 ؾامت ؤو زُغة بمىاص جلىر ؤو بقٗاٖاث بٟٗل َبيعي لىؾِ

 ال٩اعزت طل٪ ٖلى مثا٫ وزحر 5الاؾخ٣غاع بلى و َظا ويٗه بلى ألانلي الىباث ٖىصة نٗىبت بلى طل٪ ياصر مما البيئي والخلىر
ىان مً ٖكغاث بل٣اء بلى ؤصث التي الخليج خغب بؿبب خضزذ الظر البتروليت  ؤ٦ثر وجضمحر الخليج مياٍ في البترو٫ مً ألَا

ىا٥. ٧له الخليج حى في ؾمىمها اهبٗار طل٪ بلى ؤصي مما ال٩ىيذ، ؤعى ٖلى بتروليت بئر  زمؿماثت مً  ج٩ىنل ؤيغاع  َو

 الخاالث َظٍ مثل ٟٞي ، اإلاىا٤َ ؤو اإلاىا٢٘ بٌٗ  اؾخٗاصة ٖضم بلى جاصر والتي بػالتها ؤو إلجهائها الؿبيل مً وليـ مؿخمغة
.  مُل٣ت ماصيت اؾخدالت ال٣ى٫ل صر بن الخاالث َظٍ في ج٩ىنل و الخا٫ بٖاصة بحغاءاث جُبي٤ يم٨ً ال
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  اإلااليت الاؾخدالت :الثاني اإلاعلب

 ؤو ٦بحرة البيئيت ألايغاع ج٩ىنل ٖىضما زهىنا ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫ بٖاصة جىاحه التي اإلاالّيت الّهٗىباث بٌٗ َىا٥    

٤ مما م٩لٟت و بآَت ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة وؾاثل ألاخيان بٌٗ في ٞخ٩ىنل. واؾ٘ هُا١ ٖلى ممخضة  ٧اَل يَغ
له ال وي٘ في ي٩ىنل ؤر ٦بحرة ماليت زؿاثغ له ويؿّبب الًغعل في اإلادؿبب  ٧الخ٨م ٖليه، ٧اهذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة لل٣يام يَا

 ؤ٢ى٫ل الخالت َظٍ ٞمثل ، ٦بحرة ألاعى ٧اهذ بطا زانت ٖاليت ج٩لٟت بلى جدخاج ومىه الخلىر ٢بل خالتها بلى ألاعاض ي بةٖاصة
 بٖاصة ٖمليت ج٩لٟت جؼيض ؤن يجب ٞال للٗضالت َب٣ا و الّى٣ضر بالخٗىيٌ الًغعل في اإلادؿبب ٖلى  بالخ٨م ال٣اض ي ي٨خٟي
 ؤر الخلىر، َظا خضور ٢بل خالخه بلى وبٖاصجه ٖىه الخلىر بػالت اإلاُلىب للم٩ان الٟٗليت ال٣يمت ًٖ ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫

 مً يٟٗى ال الى٢ذ هٟـ في و له حؿيمت و ٞاصخت زؿاعة بخضار قإجها ومً ٖلحها ي٣ضع ال ؤٖباء اإلاؿاو٫ ه٩ل٠ ال

. ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة لخمىيل ؤزغيل َغي٣ت ًٖ البدث يؿخىحب الظر ألامغ. ٞحها حؿبب التي ألايغاع ًٖ مؿاوليخه

: خاجمت    

 للمؿخ٣بل باليؿبت الًغعل بػالت ؤو و٠٢ يغوعة مً وحىصٍ ؤَميت ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة هٓام يؿخمّضل ج٣ضم إلاا جبٗا   
 بلى جىنلىا ومىه مجها ٢غيبت ويٗيت ألاولى ألانليت ويٗيتها بلى البيئي للّخضَىعل حٗغيذ التي للٗىانغ الُبيٗيت الخالت وبٖاصة

 :الخاليت الخىنياث و الىخاثج

 -النخابج:  
 م  يؿحرا ليـ ألازحر َظا ؤن بال ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ وبٖاصة الًغعل بنالح هي البيئيت لؤليغاع باليؿبت ألاولىيت ٚع

 . الّهٗىباث مً ب٨ثحر يهُضم و صاثما      
 ىر ؤن

ّ
 ٦ىذ ما بلى اإلاى٣ُت وبٖاصة آزاٍع ٧اٞت إلنالح َىيلت ػمىيت ٞترة بلى خاحت في ٖىه الىاحم الًغعل و البيئي الخل

 يخد٤٣ ال ؤر ألاولى؛ خالتها بلى مجها اإلاهابت الٗىانغ ؤو البيئت حٗىص ختى الؼمً مً و٢خا يدخاج ٞهى الؿاب٤ في ٖليه

.  بالىِٟ جلىزذ التي البدغ مياٍ ٦خىٓي٠ الخا٫ في
 اإلاى٣ُت وجى٣يت الىي٘ ؤلانالح جم مهما ألهه جضاع٦ها يهٗب مما اهدكاعيت َبيٗت طاث ألايغاع مً الٗضيض َىا٥ 

 بةجالٝ ألامغ حٗل٤ بطا زهىنا ؤيًا مؿخديال وي٩ىنل الّؿاب٤، في ٖليه ٧اهذ ما بلى بعحاٖها يم٨ً ٞال اإلاخًغعة
 للخجضيض ٢ابلت ٚحر بيئيت مىاعص

 ٖلى ال٣ًاء ؤو ٢لٗها جم شجغة اؾخٗاصة يخم ٨ٞي٠ ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م يخيؿغ ال خاالث َىا٥ 
.  خيىاهيت ٞهيلت آزغ
 ألايغاع في اإلادؿبب ٧اَل بز٣ا٫ بلى ياصر مما بآَت ه٣ٟاث ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة يخُلب الخاالث بٌٗ في 

 اإلاهغوٞت ألامىا٫ ب٣يمت ٢يمخه ج٣ضع ال ٢ض م٩ان ًٖ جلىر بػالت ؤحل مً َاثلت ؤمىا٫ بهٟا١ يجىػل ال ومىه البيئيت

.  الخلىر إلػالت
 ني الا٢خهاص و اإلايكأث ألصخاب باليؿبت ٖضالت جد٤٣ ٧اهذ وبن ال٣ٗالهيت الّهبٛت بن  جد٤٣ ال ؤجها بال الَى

 ألهه ال٩اعزيت ؤو ال٨بريل البيئيت ألايغاع في ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة جُبي٤ بم٩اهيت لٗضم للبيئت؛ ٞٗالت خمايت

لب يم٨ً ال .  بمٟغصَا ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة ج٩الي٠ جخدمل ؤن اإلالىزت اإلااّؾؿاث أٚل
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 ال٣اض ي يجٗل بديث الخاالث مً ٦ثحر في به الخ٨م ٖليه يؿخديل ومىه لل٣اض ي باليؿبت نٗب ؤؾلىب يٗخبر 
 الُبيٗت و البيئي الًغعل بها يدؿم التي والجؿامت الاهدكاعيت الُبيٗت بلى بالىٓغ زهىنا ٦بحرة نٗىباث ؤمام

 وؤلانالح للخجضيض ٢ابليتها ومضي البيئيت للمىاعص ٢ابليتها ومضي البيئيت للمىاعص الخانت
 بةٖاصة يد٨م بإن ملؼما ليـ ٞهى لل٣اض ي باليؿبت ازخياعيا يب٣ى ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة ٞةن الىي٘ ٧ان ؤيا 

. مم٨ىا ٧ان بطا به ي٣ط ي ؤن ٖليه يخٗحن ل٨ً البيئي الًغعل و٢ٕى ٢بل ٖليه ٧ان ما بلى الخا٫

 الخىضُاث :
 ؤن اإلالىزت للميكإة يم٨ً والظر البؿيِ الّخضَىعل خاالث ٖلى ٣ِٞ م٣هىعة ٖليه ٧اهذ ما بلى الخا٫ بٖاصة حٗل 

 ال٨بريل البيئيت ألايغاع في الخإمحن هٓام في الخا٫ َى ٦ما الخا٫ بٖاصة لخمىيل م٨ملت بضاثل بيجاص و ه٣ٟاتها جخدمل
اصة ال٣ًاء َغي٤ ًٖ الخلىر إلا٩اٞدت زانت نىاصي٤ بصزا٫ ؤر ، ال٩اعزيت ؤو  ومىه ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ إٖل

.  الخإمحن َغي٤ ًٖ الخا٫ بٖاصة ؤٖباء ج٣اؾم
 إلاخابٗت البيئت مجا٫ في ومخسّههحن الخبراء مؿاٖضة بلى ٦ىذ ما بلى الخا٫ بةٖاصة الخ٨م ؤزىاء ال٣اض ي خاحت 

. البيئيت ألايغاع
 ال ؤن يجب ؤر البؿيِ الخلىر َظا إلاثل اإلاىاؾبت البؿيُت والىؾاثل بحغاءاث اجساط يجب البؿيِ الّخلىر خالت في 

 ج٩الي٠ ججاوػل خالت وفي الّخلىر بػالت اإلاُلىب للم٩ان الٟٗليت ال٣يمت ٖليه ٦ىذ ما بلى الخا٫ بٖاصة ج٩لٟت جؼيض

 .٦خٗىيٌ ال٣يمخحن بإ٢ل يد٨م ال٣اض ي ٞةن ألازحر َظا خضور ٢بل الّخلىر ؤنابها التي ألامىا٫ ٢يمت الخلىر بػالت

 

: اإلاشاحع كابمت -

:  الىخب -1

 .ل2004ؾٗيض الؿيض ٢ىضيل، آلياث حٗىيٌ ألايغاع البيئيت،صاع  الجامٗت الجضيضة،مهغ ؾىت ل-

.ل2011اإلاؿاوليت ًٖ ؤيغاع الخلىر البيئي،صاع الجامٗت الجضيضة ،مهغ،ؾىت لُٖا ؾٗاص مدمض خىاؽ، حؼاءل-

.ل2011خميضة حميلت، الىٓام ال٣اهىوي للًغع البيئي وآلياث حٗىيًه،صاع الخلضوهيت، الجؼاثغ ؾىت ل-

.ل2014مهغ،ؾىتؤهىع حمٗت ٖلي الُىيل، صٖىي اإلاؿاوليت اإلاضهيت ًٖ ألايغاع البيئيت،صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن، ل-

ل.2016ٖباص ٢اصة، اإلاؿاوليت اإلاضهيت ًٖ ألايغاع البيئيت،صاع الجامٗت الجضيضة،مهغ،ؾىتل-

: اإلالاالث -2

ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبيت لئلصاعة اإلادليت 2013هىع الضيً عخالي،الخٗىيٌ الٗيني في مجا٫ الًغع البيئي، ؾىت  ل-

ل،اإلاٛغب113-112والخىميت،الٗضص 

: إلازهشاثالشظابل وا -3

ما٧،٫ليت ل- ٢لىف الُيب،مؿاوليت اإلااؾؿت ًٖ الًغع البيئي، عؾالت م٣ضمت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٢اهىن ألٖا

غان،الجؼاثغ، .لل2014/2015الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت،حامٗت َو
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الٗام،٧ليت الخ٣ى١ مٗلم يىؾ٠،اإلاؿاوليت الضوليت بضون يغع ، ؤَغوخت م٣ضمت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن ل-

.لوالٗلىم الؿياؾيت،حامٗت ٢ؿىُيىت، الجؼاثغ،بضون ؾىت 

: اللىانيو -4

، الجغيضة الغؾميت ل20/07/2003اإلاخٗل٤ بدمايت البيئت في بَاع الخىميت اإلاؿخضامت ، الهاصع بخاعيش ل٢03/10اهىن ع٢م ل-

ل.43الٗضص
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ً في الاظالع على الىزابم والذفاجش خضامن  خم الشٍش
ّ
في ششهت ال

في مدمذ . مدامي وباخث دهخىساو ولُت الخلىق والعلىم الّعُاظُت حامعت معخغانم  شٍش

       

 

 

 

: اإلالذمت

، في يخمثل ٞغصيا خ٣ا الخًامً قغ٦ت في للكغي٪ ال٣اهىنل مىذ           إل  الخ٨م الخ٤، َظا اؾخٗما٫ ٖىض له يؿمذ الظر ؤلَا

.         1الكغ٦ت ويٗيت ٖلى

إل خ٤          
ّ
ان، 2الجؼاثغرل ال٣ٟه خؿب الَا ى الّؿىىيت، الٗامت الجمٗيت او٣ٗاص مً يىما ٖكغ زمؿت ٢بل ي٩ىنل هٖى  ما َو

إل يؿّمى
ّ
غ٦ت مضيغ يلؼم الخ٤ َظا ومثل. اإلاؿب٤ بااَل

ّ
 الكغ٧اء باقي بلى اإلا٣ترخت وال٣غاعاث اإلاؿدىضاث بٌٗ بةعؾا٫ الك

ى الّؿىت، في مغجحن الكغ٦ت خياة َيلت ومؿخمغة صاثمت بهٟت ي٩ىنل و. ٖلحها لالَإل إل ٖليه يُل٤ ما َو  والظر الضاثم، بااَل
إل مً اإلاضيغيً ٚحر للكغ٧اء يؿمذ ت وزي٣ت ٧ل ٖلى الَا . مجها مؿخلمت ؤو الكغ٦ت في مىيٖى

إل خ٤ الجؼاثغرل اإلاكّغٕ هٓم           ظا ،3الخجاعرل ال٣اهىنل مً 558 ،557 للماّصجحن َب٣ا الَا  ال٣اهىنل في الٗام للمبضؤ جُبي٣ا َو
غ٦ت ووزاث٤ صٞاجغ ٖلى بإهٟؿهم يُلٗىا ؤن لهم يجىػل ول٨ً ؤلاصاعة، مً اإلاضيغيً ٚحر الكغ٧اء يمى٘: "يىّول الظر اإلاضوي

ّ
 الك

إل مً الكغي٪ يمى٘ ؤن شخو ألر يجىػل ال"  َىا ومً ،4"طل٪ يسال٠ اجٟا١ ٧ل باَال وي٣٘ . 5"الكغ٦ت وزاث٤ ٖلى الَا

                                                           
1
 B. Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, 2009, n° 339, p. 182. 

2
 Concernant l’information préalable et l’information ponctuelle de l’associé en nom, v., M. Salah, Les 

sociétés commerciales, t. 1, les règles communes, La société en nom collectif, la société en commandite simple, Coll. 
Dr. aff, éd. EDIK, 2005, n°s 472 et 473, p. 277. 

المتضمن القانون  9 -  المعّدل والمتّمم لألمر رقم   99 ديسمبر  9المؤرخ في    - 9األمر رقم من  8  والمادة     المادة    
 . . ، ص  ، عدد  99 ديسمبر    . ر. التجاري، ج

   9  سبتمبر   المؤرخ في  8  -  المعدل والمتمم لألمر رقم  988 ماي   المؤرخ في    -88م ـانون رقـالقمن  0  المادة    
 .   . ،  ص8 ، عدد 988 ماي   . ر. ، جالمتضمن القانون المدني

 .   . ، ص 00 ، جامعة وىران، في قانون األعمال ، مذكرة ماجستيرحقوق المساىمين في شركة المساىمة حميدة،. ن   
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غ٧اء بها يخمخ٘ التي الخ٣ى١ل مً حؼثيت الّضعاؾت مىيٕى يدىاو٫ل          
ّ

 في الكغي٪ بد٤ يخٗل٤ والظر الّخًامً، قغ٦ت في الك
إل  الخًامً قغ٦ت في الكغي٪ ٖلحها يُل٘ التي والضٞاجغ الىزاث٤ هي ٞما الخًامً، قغ٦ت في والضٞاجغ الىزاث٤ ٖلى ؤلَا

؟ في لخ٣ه مماعؾخه بمىاؾبت إل . ؤلَا

إل في خ٣ه الكغي٪ يماعؽ َل:يلي ٦ما هي والتي حؿائالث ٖضة ؤلاق٩ا٫ َظا يُغح           الؿىىيت الجمٗيت بَاع في الَا
غي٪ خ٤ بدمايت حؿمذ بحغاءاث الجؼاثغرل اإلاكٕغ خضص َل زاعحها؟ ؤم للكغ٦ت

ّ
إل في الك  في والّضٞاجغ الىزاث٤ ٖلى الَا

. اخترامها؟ ٖضم ًٖ اإلاترجبت الجؼاءاث هي ما الكغ٦ت؟

إل ألاو٫ل اإلابدث يدىاو٫ل مبدثحن، بلى البدث مىيٕى ج٣ؿيم الباخث عؤي ؤلاق٩الياث ًٖ لئلحابت           للكغي٪ اإلاؿب٤ ؤلَا
إل الثاوي اإلابدث يدىاو٫ل بيىما ،الؿىىيت الجمٗيت ٣ٖض ٢بل الخًامً قغ٦ت في  وحؼاء الخًامً قغ٦ت لكغ٧اء الضاثم ؤلَا

إل خ٤ مماعؾت مً جم٨يجهم ٖضم .   ؤلَا

ٌ  اإلابدث ً اإلاعبم ؤلاظالع :ألاو ت الجمعُت علذ كبل الخضامن ششهت في للشٍش  العنٍى

ظا ٖلم، ٖلى مؿإلت بإر ٢غاٍع يؿخمض ؤن قغي٪ ٧ل ٖلى يجب            الخ٣ي٣يت بالىيٗيت ببالٚه جم بطا بال يخد٤٣ّ ال َو

ظا واؾ٘، اَإل بد٤ يخمخٗىنل الّخًامً قغ٦ت ٞكغ٧اء. 1للكغ٦ت  ٖلى وبالّخًامً اإلادضوصة ٚحر اإلاؿاوليت ًٖ ٦م٣ابل َو

بيعي ٞمً لظا. الكغ٦ت صيىنل
ّ
إل الكغ٦ت، ؤٖما٫ بؿحر جامت صعايت ٖلى ي٩ىهىا ؤن الُ غ٦ت وصٞاجغ وزاث٤ ٖلى والَا

ّ
 يمىذ الك

ػمت اإلاٗلىماث ؤزظ في جخمثل ممحزة ٚايت جإمحن ؤحل مً بمٟغصٍ قغي٪ ل٩ل
ّ
.   الال

ٌ  اإلاعلب  الخضامن ششهت لششواء الّذابم الاظالع خّم  مضمىو : ألاو

إل خ٤ حٗغي٠ يم٨ً           غي٪ اإلاؿب٤ الَا
ّ

ه ٖلى ،2الجؼاثغرل ال٣ٟه خؿب للك
ّ
 او٣ٗاص بمىاؾبت اإلاغجبِ الخ٤ طل٪: "ؤه

". زانت ٖمليت ؤو ل٣غاع ؾاب٣ا ي٩ىنل ؤر ٖاصيت، ٚحر ؤو ٖاصيت ؤ٧اهذ ؾىاء الجمٗياث

ت زال٫ مً 3اإلاىا٣ٞت بحغاء مً لخم٨يجهم الالػمت الٗىانغ مضيغيً، الٛحر الكغ٧اء بلى ٖمىما اإلاضيغون يىّحه            اإلاٗٞغ
 مً جبضؤ ؤقهغ الّؿخت ًٚىنل في جى٣ٗض التي الؿىىيت الٗامت الجمٗيت احخمإ بمىاؾبت زانت للمؿبباث، اإلاؿب٣ت والّضعايت

لى. 4اإلااليت الؿىت ٢ٟل جاعيش  ٦ما ،5الغثيؿيت اإلاداؾبيت واإلاؿدىضاث والضٞاجغ اإلا٣ترخت ال٣غاعاث بةعؾا٫ اإلاضيغيً يلتزم َظا ٖو
 بخ٣غيغ ٖاصة حؿّمى اإلااليت الؿىت ٖملياث ًٖ الّىاججت بال٣غاعاث ألامغ ويخٗل٤. اإلاضيغيً ٚحر الكغ٧اء بلى ،6الٟغوس ي اإلاكّغٕ ٖىض

 اإلا٣ترخت، ال٣غاعاث وهو ،(الىخاثج وخؿاب اإلاحزاهيت) الّؿىىيت الخؿاباث الٗام، الاؾخٛال٫ خؿاب الجغص، الدؿيحر، بخ٣غيغ

ظا . 7الؿىىيت الٗامت الجمٗيت او٣ٗاص حؿب٤ التي يىما ٖكغة زمؿت ؤحل في َو

                                                           
1
  M- A. Mouthieu, L'intérêt social en droit des sociétés, L'harmattan, Paris, 2000, n° 336, p. 214: "il faut que 

l'associé puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, donc qu'il soit informé de la situation actuelle de 

la société". 
 
 .   . ، صالمذكرة السابقة حميدة،. ن  

 
تتعمق بإجراء الجرد، حساب االستغالل، وحساب الخسائر  تتمثل الموافقة في المصادقة عمى القرارات المقترحة والوثائق المحاسبية الرئيسية التي  

 . واألرباح، والميزانية، وىذا بمناسبة انعقاد الجمعية العامة السنوية
 
 .ج. ت. الفقرة األولى ق    المادة   
 
 .ج. ت. ق  الفقرة     المادة   

6
 Art L. 123- 12 C. com. fr. 

 
 .ج. ت. ق  الفقرة     المادة   
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ت اإلا٣ترخت، ال٣غاعاث وههىم اإلاؿدىضاث ٖلى الكغ٧اء بَإل خ٤            الجمٗيت الو٣ٗاص والؿاب٣ت ،1اإلاضيغيً مً اإلاىيٖى

 ؤمغ لئلَإل اإلاضيغ الكغي٪ مماعؾت ٖضم الجؼاثغرل ال٣ٟه وخؿب. 2مضيغيً الكغ٧اء حمي٘ ٧ان بطا يماعؽ ال الؿىىيت، الٗامت
م الكغ٦ت، حؿيحر مً ٧امل بك٩ل مىخٟٗحن ٞاإلاضيغيً ،3َبيعي  مؿب٣ا لهم مىذ الظر الغ٢ابت، لخ٤ّل ٢اهىها مدخاححن ٚحر َو

. 4اإلاضيغ لهٟت خملهم بمىاؾبت

ت النعلاد والعابلت الخضامن ششهت ششواء عليها ًعلع التي الىزابم :الثاني اإلاعلب ُّ ت العامت الجمع  العنٍى

 اإلااصة في بلحها اإلاكاع اإلاؿدىضاث بةعؾا٫ اإلاضيغيً بلؼام ٖىض 5"الخىحيه" ال٣اهىوي اإلاهُلر الجؼاثغر، اإلاكّغٕ اؾخٗمل          
ه ٚحر. الكغ٧اء بلى اإلا٣ترخت ال٣غاعاث هّول و٦ظا الخجاعر، ال٣اهىنل مً ألاولى ال٣ٟغة 557

ّ
 اإلاؿدىضاث، جىحيه َغي٣ت يبّحن لم ؤه

 اإلاىهىم اإلاؿدىضاث بعؾا٫ بم٩اهيت يمى٘ لم ٦ما. ال٣ًاجّيل اإلادًغ َغي٤ ًٖ ؤو مًمىت، بغؾالت البريض َغي٤ ًٖ ؾىاء
 يب٣ى ؤمغ الكغ٧اء باقي بلى بالكغ٦ت الخانت واإلاؿدىضاث للىزاث٤ اإلاضيغ بعؾا٫ ٨ٞيٟيت. 6الاهترهذ َغي٤ ًٖ ٢اهىها ٖلحها

.  للكغ٦ت ألاؾاس ي ال٣اهىنل في ٖليه ومىهىم الكغ٧اء باجٟا١ جدضيضٍ

ضم جىٓيم ًٖ الكغ٧اء امخىإ           ػمت ال٨يٟيت ٖلى اجٟا٢هم ٖو
ّ
 للكغ٧اء، مٗيىت لىزاث٤ اإلاضيغ إلعؾا٫ بجباٖها والىاحب الال

م ؤ٦ثر ؤو اإلاضيغ مهمت مً جدضيضٍ ؤمغ يجٗل ى. ؤلاصاعة ؤٖما٫ ًٖ مؿئىلحن باٖخباَع  مً الجؼاثغرل اإلاكٕغ ٖليه هو ما َو

غ٧اء، بحن الٗال٢اث في للمضيغ يجىػل: "ب٣ىلها الخجاعرل ال٣اهىنل مً 544 اإلااصة زال٫
ّ

ىض الك  ال٣اهىنل في ؾلُاجه جدضيض ٖضم ٖو

".  الكغ٦ت لهالر ؤلاصاعة ؤٖما٫ ب٩اٞت ي٣ىم ؤن ألاؾاس ي،

 بخٗغي٠ وال٣يام الخجاعر، ال٣اهىنل مً ألاولى ال٣ٟغة 557 اإلااصة في بلحها اإلاكاع اإلاؿدىضاث حٗيحن وحب اإلاىُل٤ َظا مً          

 :يلي ٦ما صٞتر، ؤو وزي٣ت ٧ل

ٌ  الفشع ً جبلُغ خم: ألاو ٍش
ّ

 الجشد لذفتر الش

 ٖىانغ مسخل٠ لىن٠ حضو٫ل)  ماليت، ؾىت ٧ل جهايت ٖىض ال٣اثمت والخهىم ألانى٫ل ٖىانغ مسخل٠ الجغص صٞتر يثحر          
ى. 7(بالكغ٦ت الخانت والخهىم ألانى٫ل  يجب: "ب٣ىلها 8الخجاعرل ال٣اهىنل مً 10 اإلااصة في الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ٖليه هّول ما َو

                                                           
 
 .ج. ت. ق  ،  الفقرتين     المادة   
 
 .ج. ت. ق  الفقرة     المادة   

3
  M. Salah, op. cit., n° 4  , p. 27 : "il est normal d'écarter ce droit à l'information préalable lorsque tous les 

associés en nom sont gérants". 
4
  D. Gibirila, Société en nom collectif, Jouriscl. Soc., paris, Dalloz, 2008, n° 201, p. 27. 

- Art R. 221-7 de la Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 sur la modification du livre VII du Code de commerce, éd. 

litec, 2005, p. 1706. 
5
 .ج. ت. ق    المادة   
 
 .   . ، صالمذكرة السابقةحميدة، . ن  

7
  M. Salah, op. cit., n° 157, p. 112. 

 .   . ، ص000 ، دار المعرفة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة. ع بخصوص نموذج لجدول عن دفتر الجرد، راجع، -
8
. المتضمن القانون التجاري، ج 9 -  المعّدل والمتّمم لألمر رقم   99 ديسمبر  9المؤرخ في     - 9رقم ج، المعدلة باألمر . ت. ق 0 المادة   
 .   عدد،  99 ديسمبر    . ر
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 وخؿاب اإلاحزاهيت بٖضاص ب٣هض خؿاباجه ٧اٞت ي٣ٟل وؤن م٣اولخه وزهىم ألنى٫ل لٗىانغ حغصا ؾىىيا يجغرل ؤن ؤيًا ٖليه

. 1"الجغص صٞتر في الىخاثج وخؿاب اإلاحزاهيت َظٍ طل٪ بٗض وجيسخ. الىخاثج

 نٟت له مٗىىّرل ؤو َبيعي شخو ٧ل يمؿ٨ها التي ؤلالؼاميت الىزاث٤ مً اليىمّيت، صٞتر حاهب بلى الجغص صٞتر يٗخبر          

 اإلاحزاهيت لخ٣ييم الخؿاباث ٧ل و٢ٟل والخهىم، باألنى٫ل اإلاخٗل٣ت الٗىانغ إلاسخل٠ حغص بةحغاء الكغ٦ت جلتزم لظا. 2الخاحغ

غ٦ت هديجت حُٗي التي وألاعباح الخؿاثغ وخؿاب
ّ

 م٘ صاثما جتزامً ؤن يجب ال والتي ؾاب٣ت،" خؿابيت ماليت ؾىت" ؤحل مً الك

غوعرل مً ٞليـ ،4"الجغص صٞتر في الىخاثج وخؿاب اإلاحزاهيت َظٍ طل٪ بٗض جيسخ"  ؤن ٖلى اإلاكٕغ هّول ٦ما. 3اإلاضهيت الؿىت ًّ  ال
غوعرل ًّ ه" 6الجؼاثغرل ال٣ٟه اٖخبر و٢ض. 5الىخاثج وخؿاب اإلاحزاهيت بال الجغص صٞتر ٖلى وسخ ال

ّ
 صٞتر يبحن ؤن اإلاى٣ُي مً ؤه

". ماصيت ٚحر ؤو ماصيت زابخت، ؤو مى٣ىلت ؤ٧اهذ ؾىاء اإلااؾؿت ؤمىا٫ حمي٘ الجغص

 وبضونل ػمىيا الٗملياث يسجل ٦ما للهامل، ه٣ل وبضونل هٕى ؤر مً حٛيحر ؤر بضونل الجغص، صٞتر الكغ٦ت مضيغ يمؿ٪          

 ؤلؼم ول٣ض. 8ؾىىاث ٖكغ َليت الجغص صٞتر ويدخٟٔ ،7اإلاد٨مت ٢اض ي َٝغ مً ٖليه ويى٢٘ نٟداجه جغ٢م ٦ما. بياى جغ٥

غ٧اث الظ٦غ الؿال٠ اإلاالي اإلاداؾبي بىٓام اإلاخٗل٤ 11-07 ال٣اهىنل مً الثالثت اإلااصة بمىحب الجؼاثغرل اإلاكٕغ
ّ

 بمؿ٪ الك
. 9ويىميا ماليت ٦كٝى في صوما جمؿ٪ ؤن يجب التي ماليت ؾىت ٧ل جهايت في ماليت مداؾبت

                                                           
 
   - 9من األمر  0 ، راجع المادة (حساب األرباح والخسائر)محل عبارة  (حساب النتائج)، لقد استحدثت ىذه المادة عبارة ج. ت. ق 0 المادة   

عبارة ... 9  -  تحل في مجموع أحكام األمر رقم : "المتضمن القانون التجاري، السالف الذكر، التي نصت عمى أنو  99 ديسمبر  9المؤرخ في 
الكامل في القانون التجاري الجزائري، األعمال ، زراوي صالح. ، لتفاصيل أكثر، راجع، ف"(حساب الخسائر واألرباح-محل عبارة  -حساب النتائج)

 . 8 . ، ص99 ، رقم  00 نشر وتوزيع ابن خمدون،  لتاجر، الحرفي، األنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري،التجارية، ا

. ، ص  ، عدد   9 ماي  9. ر. المتضمن المخطط الوطني لممحاسبة، ج   9 أفريل  9 المؤرخ في    -  تجب المالحظة إلى أن األمر  -
،  . ، ص  ، عدد  00 نوفمبر    . ر. المتضمن النظام المحاسبي المالي، ج  00 نوفمبر    في المؤرخ    - 0ألغي بموجب القانون   0 

المتضمن النظام    - 0من القانون    بموجب المادة " حساب األرباح والخسائر"محل عبارة " حساب النتائج"وىذا األخير وردت فيو كذلك عبارة 
 .المحاسبي المالي، السابق الذكر

 
تمسك الكيانات : "المتضمن النظام المحاسبي المالي، السابق الذكر، التي تنص عمى أن   - 0من القانون  0 ج، والمادة . ت. ق 0 المادة   

 ".الخاضعة ليذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفتر جرد، مع مراعاة األحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة
 
 .ج. ت .الفقرة األولى ق 0 المادة   
 
 .ج. ت. ق  الفقرة  0 المادة   

5
 M. Juglart et B. Ippoliti par E. Pontavice et J. Dupichot, Droit commercial, actes de commerce et entreprise 

commerçants et fonds de commerce principes de comptabilité,  1ère volume, 3ème éd., Montchrestien, 1979, n° 143, 
p. 422.  

 
 . 8 . ، ص99 رقم ، المرجع السابقزراوي صالح، . ف  
 
 .ج. ت. ق   المادة   
8
 .ج. ت. ق   المادة   

9
المحاسبة المالية نظام لتنظيم المحاسبة المالية : "المتضمن النظام المحاسبي المالي، السابق الذكر، التي تنّص عمى أن   - 0من القانون   المادة   

بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفيا، وتقييميا، وتسجيميا، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتمكات الكيان، يسمح 
ل تعد الكيانات التي تدخل في مجا: "الفقرة األولى من نفس القانون التي تنص عمى أنو   ، والمادة "ونجاعتو، ووضعية خزينتو في نياية السنة المالية

 ".تطبيق ىذا القانون، الكشوف المالية سنويا عمى األقل
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غ٧اء الجغص صٞتر يديذ          
ّ

، للك إل غ٦ت ما ٖلى ؤلَا
ّ

 وبالخالي ،1الضاثىحن إلاىاحهت الالتزاماث مً ٖلحها وما الخ٣ى١، مً للك

ت م للكغ٦ت، الخ٣ي٣ت الىيٗيت مٗٞغ .  2الكغ٦ت وكاٍ حؿايغ التي والخ٣ٗيضاث الجغص، صٞتر حجم اخامت مً بالٚغ

ً جبلُغ خم:  الثاني الفشع  العام الاظخغالٌ لخعاب الشٍش

 ٖلى ويخدّهل. الكغ٧اء باقي بلى بةعؾالها اإلاضيغ يلتزم التي الهامت اإلاداؾبيت الىزاث٤ ؤخض الٗام الاؾخٛال٫ خؿاب يٗخبر          

 اإلامخل٩اث الّخ٩الي٠، خؿاب في يضونل خيث. 3اإلاىخىحاث وخؿاب الخ٩الي٠ خؿاب بحن الجم٘ زال٫ مً الخؿاب، َظا
غ٦ت، ٢بل مً اإلاؿتهل٨ت والخضماث

ّ
غ٦ت مماعؾت زال٫ مً جٓهغ التي الك

ّ
 مىاص اإلاؿتهل٨ت، ٧البًاج٘ اإلاٗخاص، ليكاَها الك

 اإلاىخىحاث، خؿاب في يضونل ٧ان خحن في. واإلااوهاث الاؾتهال٥ مسههاث الخضماث، والّغؾىم، الًغاثب مؿتهل٨ت، ولىاػم
 الؿىت زال٫ الٗاصر الاؾخٛال٫ زال٫ مً الكغ٦ت ٖلحها جخدهل التي الاؾخٛال٫، مىخجاث في واإلاخمثلت الكغ٦ت، بيغاصاث ٧ل

 الكغ٦ت ٖليه جخدهل والتي الاؾخٛال٫، زاعج مىخجاث ٖلى ؤيًا اإلاىخىحاث خؿاب يدخىرل ٦ما. جيخجها التي ٧اإلاىاص اإلااليت،

.  4مثال البًاج٘ ٦بي٘ والغثيس ي، الٗاصر وكاَها زاعج

ً جبلُغ خم: الثالث الفشع ت للخعاباث الشٍش  (النخابج وخعاب اإلايزانُت) العنٍى

 الؿىىيت الخؿاباث جبليٜ الاؾخٛال٫، وخؿاب الجغص صٞتر حاهب بلى الكغ٧اء بلى بخىحيه الّخًامً قغ٧اث مضيغول يلتزم          

ا، التي اإلاحزاهيت خؿاب في واإلاخمثلت  الىخاثج خؿاب يمؿ٪ ؤن بلؼاميت ٖلى اإلاكّغٕ هو ٦ما. 5الىخاثج خؿاب و٦ظا ويَٗى

ت لظا. ؾىىاث ٖكغ إلاضة اإلاحزاهيت وخؿاب  الكغ٧اء بلى اإلاضيغ يغؾلهما اللظان اإلاحزاهيت وخؿاب الىخاثج خؿاب ماَيت إلاٗٞغ

إل في خ٣هم مماعؾت مً لخم٨يجهم : ٧اآلحي خؿاب ٧ل جدليل الىاحب مً ي٩ىنل اإلاؿب٤، ؤلَا

ً جبلُغ خّم : أوال  اإلايزانُت لخعاب الشٍش

و اإلاحزاهيت ؤن بلى الخايغ الى٢ذ في الٗام، الخٗغي٠ يكحر          
ّ
ى الجغص، لضٞتر ملخ  و٢ذ في ٢ياؽ ؤو لخ٣ييم مىحؼ َو

ى والضيىن، للمىحىصاث مٗحن  ناص٢ا ملخها ج٩ىنل ؤن يجب اإلاحزاهيت ؤّنل ٦ما. 6مٗيىت لخٓت في اإلااؾؿت نىعة َو

. 7الجغص لضٞتر وانُىاٖيا

ل          
ّ
إل َام مدىعل الىا٢٘ في اإلاحزاهيت َظٍ جمث

ّ
 حمي٘ يٟهمه ختى واار الخ٤ َظا مثل ي٩ىنل ؤن يجب لهظا. الكغ٧اء إَل

غ٧اء
ّ

ُاء ص٢ي٣ت اإلاحزاهيت ج٩ىنل ؤن يجب ٦ما. للكغ٦ت اإلا٩ىهحن الك  ج٩ىنل ؤن يجب ٦ما. الىا٢٘ بلى يم٨ً ما ؤ٢غب نىعة إٖل

                                                           
 
 .88 . ، ص99 ، رقم المرجع السابقزراوي صالح، . ف  
 
 .   . ، صالمذكر السابقةحميدة، . ن  

 
،  00 ، الجزائر، ، المعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىمالمالية العامة ،المخطط الوطني لممحاسبةبوقفة، . بوختاش، ع. م  

 .   إلى   9. ص
 
 .نفس المرجع   
 
   .ج. ت. ق  ،  الفقرتين     المادة ج و. ت. ق  ،  الفقرتين     المادة   

6
 M. Salah, op. cit., n° 157, p. 112 : "le livre d’inventaire intéresse les divers de l’actif et du passif à la 

clôture de chaque exercice social…". 
7
 C. Heurteux, L'information des actionnaires et des épargnants, étude comparative, bibliothèque de droit 

commercial, t. 2, Sirey Paris, 1961, n° 257, p. 159: "le bilan doit être résumé fidèle et synthétique de 
l'inventaire". 
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 ال٣ليل ؤن بلى حليا يٓهغ .الٗمليت الىاخيت مً ؤهه بال. 1للكغ٦ت الخ٣ي٣يت للىيٗيت اإلاٟهلت الخالت لخ٨ٗـ ص٢ي٣ت اإلاحزاهيت

 ٖىانغ اإلاحزاهيت جه٠ بط. 2وم٣ٗضة ج٣ىيت هي اإلاحزاهيت َظٍ جدخىحها التي اإلاٗلىماث ألن اإلاحزاهيت، ٞهم لهم يم٨ً الكغ٧اء مً
ىانغ لؤلنى٫ل مسّههت ى. للخهىم مسههت ٖو  2008 حىيليت 26 في اإلااعر ال٣غاع مً 1. 220 اإلااصة ٖليه هّهذ ما َو

غيها اإلااليت ال٨كٝى ومدخىيل واإلاداؾبت الخ٣ييم ل٣ىاٖض اإلادضص ا و٢ىاٖض الخؿاباث مضوهت و٦ظا ٖو  ال ختى لظا ،3ؾحَر
حر يجب ؤلاصاعة، في قىاثب َىا٥ ج٩ىنل ض يجب ٦ما اإلاحزاهياث، وي٘ لٟهم للمضيغيً الًغوعيت الخؿابيت اإلاٗاٝع جٞى

ّ
 مً الخإ٦

ػمت الىزاث٤ وي٘
ّ
غ٧اء ؤيضر مخىاو٫ل في الال

ّ
.  4الك

 مدمض" ألاؾخاط يغيل خحن في. للمحزاهيت مٗحن ق٩ل بةُٖاء ملؼم ٚحر مبضثيا اإلاضيغ ؤن بلى 5الٟغوس ي ال٣ٟه مً حاهب يغيل          
 بيىما الكغ٦ت، ؤنى٫ل لخضويً الٗمىصيً ؤخض يسهو ٖمىصيً، مً م٩ّىنل حضو٫ل ق٩ل جدذ جمثل اإلاحزاهيت ؤن ٖلى 6"نالر

ما الكغ٦ت، زهىم لخضويً آلازغ الٗمىص يسهو ٣ا ؾىاء خض ٖلى َو  اإلاسهو الٗمىص يكمل. اإلاالي اإلاداؾبي للىٓام ٞو

 الًغيبت ؤنى٫ل اإلاسؼوهاث، اإلااليت، ألانى٫ل اإلاؿاَماث، الاَخال٧اث، الٗيييت، الخثبيخاث اإلاٗىىيت، الخثبيخاث: ٖلى لؤلنى٫ل
 ألامىا٫ زؼيىت ،(مؿب٣ا مثبخت ؤٖباء) اإلاثبخت ألازغيل وألانى٫ل آلازغيً واإلاضيىحن الّؼباثً ،(اإلااحلت الًغاثب جميحز م٘)

 ٖملياث ٢بل الخانت ألامىا٫ عئوؽ: ٖلى للخهىم اإلاسهو الٗمىص يكمل بيىما. الايجابيت الخؼيىت ومٗاصالث الايجابيت
 والىديجت والاخخياَاث، (الكغ٧اث خالت في) الهاصع اإلاا٫ عؤؽ جميحز م٘ ؤلا٢ٟا٫، جاعيش ٣ٖب اإلا٣ترخت ؤو اإلا٣غعة الخىػي٘

 زهىم آلازغون، والضاثىىنل اإلاىعصونل ٞاثضة، جخًمً التي الجاعيت ٚحر الخهىم ألازغي، والٗىانغ اإلااليت للؿىت الهاٞيت

 ألامىا٫ زؼيىت ،(مؿب٣ا مثبخت مىخىحاث) اإلامازلت وللخهىم لؤلٖباء الغانضاث ،(اإلااحلت الًغاثب جميحز م٘) الًغيبت
.   7الّؿلبيت الخؼيىت ومٗاصالث الؿلبيت

ًاء وبدًىعل مضازالجه، ؤخض في الٟغوؿيت، الخؿاباث جىخيض لجىت ؤًٖاء ؤخض لؿان ٖلى حاء ٣ٞض الٗمىم، ٖلى            ألٖا

 ؾىاء الخؿاباث، في خايغا الىيىح ي٩ىنل ؤن يجب: "ؤهه ٖلى 1947 ؾىت مً ؾبخمبر ٖكغ الثامً في اللجىت، لهظٍ اإلا٩ىهحن

 ؤن بط مٗيىت، لخٓت في الكغ٦ت ويٗيت جترحم اإلاحزاهيت ؤن ٦ما. 8"الخؿاباث مًمىنل ويىح ؤو ومدخىاَا، جغجيبها ويىح
ما٫ وويٗيت الؿى١، بمخابٗت حؿمذ ؤن قإجها مً هاجخت، محزاهياث وي٘ مً الا٢تراب ه بال. مدضصة ٞترة زال٫ ألٖا

ّ
 ييبغي ؤه

باث وبٌٗ اإلاحزاهيت، ٖغى في نغامت َىا٥ ٧اهذ بطا بال جد٣ي٣ها يم٨ً ال هاجخت، محزاهياث وي٘ ؤّنل بلى
ّ
 َغي٣ت في الث

.  9بوكائها

                                                           
1
  Ibid. 

2
  M- A. Mouthieu, op. cit., n° 337, p. 214. 

3
 . . ، ص9 ، عدد 009 مارس    . ر. ج  

4
  C. Heurteux, op. cit., n° 258, p. 159.  

5
  C. Heurteux, op. cit., n° 258, p. 159. 
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  M. Salah, op. cit., n° 160, p. 114: " le bilan se présente sous forme de tableau à deux colonnes, une 

colonne réservée aux postes de l'actif et une colonne réservée aux postes du passif, et toutes deux 
conformément au plan comptable national". 

7
المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد  008 يوليو    القرار المؤرخ في   . 0  المادة   

 .السالف الذكرسيرىا، 
8
  La commission de normalisation des comptabilités a été créé par un décret du 4 avril 1946, pour plus 

informations sur ce point v., C. Heurteux, op. cit., n° 258, p. 159. 
9
  C. Heurteux, op. cit., n° 258, p. 159. 
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ً جبلُغ خم: زانُا  النخابج لخعاب الشٍش

ه ٖلى الىخاثج خؿاب حٗغي٠ يم٨ً          
ّ
 ؾىت زال٫ والخ٩الي٠، ؤلايغاصاث بحن الٟغ١ل زال٫ مً ييخج الظر الخؿاب طل٪ ؤه

 بحن يجم٘ الىخاثج خؿاب" أو  2الجؼاثغرل ال٣ٟه مً حاهب يغيل ٦ما .1زؿاعة ؤو عبذ ي٩ىنل و٢ض الاؾخٛال٫، ٞترة زال٫ ؤو ماليت
غى". مخ٩املخحن الىزي٣خحن َاجحن ٞةن زم ومً وألاعباح، الخؿاثغ وخؿاب الٗام الاؾخٛال٫ خؿاب بحن  َى الىخاثج خؿاب ٚو

. 230 اإلااصة بمىحب الىخاثج خؿاب حٗغي٠ يم٨ً طل٪ ٖلى ػياصة. وألاعباح الخؿاثغ وخؿاب الٗام الاؾخٛال٫ لخؿاب جدليل

 واإلاىخىحاث لؤلٖباء ملخو بيان َى الىخاثج خؿاب: "ؤن ٖلى جىّول التي الظ٦غ الؿال٠ 2008 يىليى 26 في اإلااعر ال٣غاع مً 1
 الىديجت بالخميحز ويبرػ. السخب جاعيش ؤو الخدهيل جاعيش الخؿاب في يإزظ وال. اإلااليت الؿىت زال٫ ال٨يان مً اإلاىجؼة

".  الخؿاعة ؤو ال٨ؿب/الغبذ اإلااليت للؿىت الهاٞيت

غ التي وألاعباح، الخؿاثغ وخؿاب الٗام الاؾخٛال٫ خؿاب بضونل الىخاثج خؿاب ا٦خما٫ يؿخديل            ٢يمت مٗلىماث جٞى

 وفي. 3الجغص صٞتر حاهب بلى الخاحغ، نٟت له مٗىىرل ؤو شخو ٧ل يمؿ٨ه وألاعباح، الخؿاثغ وخؿاب. ألاخيان مً ٦ثحر في

 اإلاحزاهيت ويٗيت حٛحراث بلى يكحر الظر الخؿاب طل٪: "ؤهه ٖلى حٗغيٟه يم٨ً وألاعباح الخؿاثغ لخؿاب ٢اهىوي حٗغي٠ ٚياب
 بالبؿاَت وألاعباح الخؿاثغ خؿاب يمخاػ طل٪ ٖلى ػياصة. 4"الهاٞيت الخؿاثغ ؤو ألاعباح، نافي بما عنيضٍ يمثل بط الهاٞيت،

٦غ والجضيغ. اإلاخٗا٢بت الخؿاباث م٘ م٣اعهخه ٖىض بالبؿاَت
ّ
 بلى وألاعباح الخؿاثغ خؿاب بخ٣ضيم ملؼم اإلاضيغ، ؤن بالظ

 ؤق٩ا٫ بىٟـ اإلاحزاهيت، خؿاب في ٦ما يىما، ٖكغة بسمؿت ألازحر َظٍ او٣ٗاص ٢بل الكغ٧اء وبلى الؿىىيت الٗامت الجمٗيت

ى واخض، باؾخثىاء. حٛيحر ؤر وبضونل الؿاب٣ت، اإلااليت الؿىت .      حٛيحر ؤر ٖلى اإلاىا٣ٞت الٗامت الجمٗيت ٢غعث بطا ما َو

 ال٣ٟه مً حاهب ويغيل. مسخلٟت مهاصع مً زؿاثغ ؤو ؤعباخا مىٟهلت، ٖىاويً جدذ وألاعباح الخؿاثغ خؿاب ُيّٗبر             

 ألامغ وكاَها، ًٖ زاعحت وج٩ىنل الكغ٦ت بها ج٣ىم التي الٗملياث حمي٘ ٞيه يضونل وألاعباح الخؿاثغ خؿاب" ؤن 5الجؼاثغرل
". (للكغ٦ت الٗاصر الدؿيحر ًٖ اإلاد٣٣ت ٚحر الىخاثج) يخًمً بها زام خؿاب في جضويجها يخُلب الظر

: ٧6اآلحي وألاعباح الخؿاثغ خؿاب الخجاعيت، الكغ٧اث مٗٓم وفي الغاًَ، الى٢ذ في ببؿاَت، ي٣ضم          

 ًٖ الىاججت الٗاثضاث ألاخيان بٌٗ وفي اإلاالي، والضزل لالؾخٛال٫، ؤلاحمالي الغبذ ٖلى باألعباح، اإلاخٗل٤ الجؼء يكمل          
ؿُغ وفي. باإليجاع ؤو بالبي٘ ال٣ٗاعاث اؾخٛال٫

ّ
 ٞيكمل بالخؿاثغ، اإلاخٗل٤ الجؼء في ؤما. ألاعباح مسخل٠ بْهاع يخم ألازحر ال

 اإلاساَغ، ٢يمت لخٟٔ جسهو) واإلائىهاث باالؾتهال٧اث الخام الخسهيو و٦ظا الٗامت، للخ٩الي٠ ؤلاحمالي اإلابلٜ ٖلى

ىض غاثب صٞ٘ الا٢خًاء ٖو ًّ .  الخؿاثغ مسخل٠ بْهاع يخم ألازحر الّؿُغ وفي. (الكغ٦ت ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ التي ال

 اإلااليت ال٨كٝى ومدخىيل واإلاداؾبت الخ٣ييم ل٣ىاٖض اإلادّضص 2008 يىليى 26 في اإلااعر ال٣غاع خؿب الىخاثج خؿاب يمثل         
غيها ا و٢ىاٖض الخؿاباث مضّوهت و٦ظا ٖو  بيان ي٣ابلها التي الٗىانغ مً حملت يبحن ٦بحر حضو٫ل في الظ٦غ، الّؿال٠ ؾحَر

 .1اإلاسخلٟت للمبالٜ
                                                           

1
 M. Salah, op. cit., n° 161, p. 114.  

 .   . ، صالمذكرة السابقةحميدة، . ن   
3
  Art. L 123-13 C. com. fr.    

4
  C. Heurteux, op. cit., n° 272, p. 175: "on admet traditionnellement qu'il doit signaler les variations de la 

situation nette du bilan. Son solde représente soit le bénéfice net, soit la perte nette".   
 .   . ، صالمذكرة السابقةحميدة، . ن  

6
  C. Heurteux, op. cit., n° 277, p. 176. 
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ً جبلُغ خم: الشابع الفشع ش الشٍش   الدعُير لخلٍش

لى صٞتر ؤو وزي٣ت ؤر بةعؾا٫ اإلاضهيت الكغ٧اث في باإلصاعة لل٣اثمحن بلؼام ؤر مً الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل يسلى            الٗمىم ٖو

 به الخام الدؿيحر ج٣غيغ بةعؾا٫ اإلاضيغ الٟغوس ي اإلاضوي ال٣اهىنل مً 1856 اإلااصة ؤلؼمذ طل٪ وم٘. الكغ٧اء لباقي مداؾبت ؤر
غ٦ت ؤوكُت ًٖ قامل ج٣غيغ بُٖاء م٘ قهغا ٖكغة ازني ٧ل ألا٢ل ٖلى الكغ٧اء باقي بلى

ّ
 الؿىت ؤو الجاعيت الّؿىت زال٫ الك

. 2اإلاخى٢ٗت ؤو الىا٢ٗت والخؿاثغ اإلادخملت ؤو اإلاد٣٣ّت ألاعباح بيان م٘ الؿاب٣ت،

ؿيحر ج٣غيغ حجم يسخل٠         
ّ
 ي٩ىنل اإلاؿاَمت ٦كغ٧اث ألامىا٫ قغ٧اث ٟٞي. الكغ٦ت هٕى بازخالٝ الخجاعيت الكغ٧اث في الد

 بجها بال الخًامً ٦كغ٦ت ألاشخام قغ٧اث في ؤّما. الكغ٧اث َظٍ مثل مٗامالث لضخامت هٓغا الكمىليت ٦بحر الدؿيحر ج٣غيغ
ظا قمىليت ؤ٢ل حؿيحر بخ٣غيغ جخمحز . حجمها ونٛغ مٗامالتها لبؿاَت هٓغا َو

 بيان زال٫ مً الكغ٦ت، جُىعل لٟهم ٣ِٞ اإلااليت الُبيٗت طاث باإلااقغاث يخٗل٤ ال الدؿيحر ج٣غيغ بإن اإلاالخٓت ججب          

 اإلااليت الٛحر الُبيٗت طاث باإلااقغاث ختى الدؿيحر ج٣غيغ بخًمحن ألامغ يخٗضي وبهما. الىخاثج جل٪ مً ومىا٢ٟها الكغ٦ت هخاثج

 يكخمل و٦ما. الكغ٦ت ٖلحها جترب٘ التي وألاٞغاص بالبيئت ختى الدؿيحر ج٣غيغ باخخىاء ألامغ ويخٗل٤. الكغ٦ت بيكاٍ واإلاخٗل٣ت
ؿيحر ج٣غيغ

ّ
 ؤلاعقاصاث ٖلى يدخىرل ؤن يجب الخ٣غيغ ٞةن الكغ٦ت، جىاحهها ؤن يم٨ً التي الهامت والاخخماالث اإلاساَغ ٖلى الد
 زهىم بخ٣ييم ألامغ يخٗل٤ ٖىضما زانت الكغ٦ت ٢بل مً اإلااليت ألاصواث اؾخسضام ٦يٟيت بكغح جخٗل٤ التي والخلى٫ل

 بلى الدؿيحر ج٣غيغ يدخىحها التي البياهاث تهضٝ ٦ما. الخؿاعة ؤو الغبذ ببغاػ زال٫ مً اإلااليت ويٗيتها وبالّخالي الكغ٦ت، وؤنى٫ل
 التي الّه٣ٟاث ؤهىإ مً هٕى ب٩ل جديِ التي ؾياؾتها طل٪ في بما للكغ٦ت، اإلااليت اإلاساَغ بصاعة وؾياؾت ؤَضاٝ جدؿحن
.    3والى٣ض الؿيىلت ومساَغ الاثخمان ومساَغ الؿى١ل ؤؾٗاع إلاساَغ الكغ٦ت بخٗغى ألامغ يخٗل٤ ٖىضما زانت ججغحها،

ت وزي٣ت:" ؤهه ٖلى 4الٟغوس ي ال٣ٟه خؿب الدؿيحر ج٣غيغ يٗٝغ           بىيٗيت زانت الكغ٧اء حٗلم اإلاضيغيً، مً مىيٖى

 ٦ما". الؿاب٣ت اإلااليت الؿىت ٢ٟل جاعيش مً جُغؤ التي الهامت والى٢اج٘ للكغ٦ت، اإلاخى٢٘ للىمى مٗيىت، ماليت ؾىت زال٫ الكغ٦ت
 وكاَها، يبحن ٦ما الكغ٦ت، ٖلحها ج٩ىنل التي الىيٗيت يبحن ٦خابي، ج٣غيغ َى الدؿيحر ج٣غيغ ؤن" ٖلى 5الجؼاثغرل ال٣ٟه ٖٝغ

ظا جٟهيل، ؤ٦ثر ج٩ىنل ؤن يم٨ً خؿاباث لتر٦يب مهمت خاحت الخ٣غيغ َظا ويٗخبر". الؿاب٣ت اإلااليت بالؿىت ويخٗل٤  مً َو
الم اججاٍ اإلاهضا٢يت بٌٗ جإمحن في زانت، مهم الخ٣غيغ َظا يٗخبر ٦ما. الكغ٧اء حمي٘ يٟهمه ؤن ؤحل  ٖلى اإلاىهب ؤلٖا

 الدؿيحر ج٣غيغ" ؤن بلى 6الٟغوس ي اإلاكٕغ ؤقاع ٦ما. الؿاب٣ت اإلااليت الؿىت ٢ٟل مً ابخضاء جضزل التي اإلاخٛحرة، الخى٢ٗاث

                                                                                                                                                                                           
1

المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرىا السالف  008 يوليو    القرار المؤرخ في  
  .الذكر، الفصل السابع، نماذج الكشوف المالية

2
 Art 1856 de la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, J.O.R.F. du 5 

janvier 1978, p. 179. 
 
3
 M- E. Grosbois, Responsabilité civile et contrôle de la société, thèse doctorat, droit privé et sciences 

criminelles, Université de Caen Basse,  Normandie, 2012, pp. 62 et 63. 
4
  B. Dondero, op. cit., n° 342, p. 183: "le rapport de gestion est le document par lequel les dirigeants 

informent notamment les associés de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé, de son 
évolution prévisible, et de événements importants survenus depuis la  date de clôture de l'exercice". 
5
  M. Salah, op. cit., n° 162, p. 114: "le rapport écrit est relatif à la situation de la société et à son activité; il 

concerne l’exercice écoulé". 
6
Art L. 232-1 II C. com. fr.  
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 الّؿىت ٢ٟل جاعيش بحن و٢ٗذ التي الهامت ألاخضار اإلاغج٣ب، الكغ٦ت جُىعل الؿاب٣ت، الؿىت زال٫ الكغ٦ت بصاعة ويٗيت يه٠

". والخُىيغ البدث مجل في ؤوكُتها بيان م٘ اإلااليت، الؿىت بضايت وجاعيش اإلااليت

غيت، وزي٣ت ؤهه ٖلى الدؿيحر ج٣غيغ حٗغي٠ يم٨ً           الم الكغ٧اث مضيغول يًٗها حَى  اإلاخٛحرة، الكغ٦ت بىيٗيت الكغ٧اء إٖل

. الؿاب٣ت اإلااليت الؿىت ٢ٟل جاعيش مً ابخضاء

 ٖضم ؤو بالكغ٦ت الخانت الخؿاباث ٖلى باإلاىا٣ٞت زانت ال٣غاعاث، بٌٗ ؤزظ مً للكغ٧اء الخؿاباث ج٣غيغ يؿمذ          

ؿيحر ٞخ٣غيغ الخًامً، ٦كغ٦ت ألاشخام قغ٧اث في بؿاَت ؤ٦ثر الخ٣غيغ َظا ويٓهغ. ٖلحها اإلاىا٣ٞت
ّ
غيت، وزي٣ت َى الد  حَى

 اإلاضاوالث صخت حٗغيٌ ختى بل اإلاضيغيً، مؿاوليت لترجيب ٢ابال ي٩ىنل ؤزُاء، ٖلى اقخماله ؤو الخ٣غيغ، لهظا جام ٚياب وؤر

 مىيىعي جدليل ٖلى الدؿيحر، ج٣غيغ يدخىرل ؤن يجب لظا. 1الكغ٦ت إلاضيغ ج٣غيغ صونل ؤو زاَئ، ج٣غيغ ؤؾاؽ ٖلى اإلاإزىطة
ظا وقامل ما٫، ج٣ضيغ ؤحل مً َو  الّضيىنل ججاٍ ويٗيتها وزانت اإلااليت، ويٗيتها و٦ظا الكغ٦ت، خ٣٣تها التي والّىخاثج ألٖا

 اإلاديُت باإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت للمٗلىماث زانت مٟاجيذ، ماقغاث ٖمل ٦ظل٪ يجب الخدليل، ؤم٨ً وبطا. ٖاج٣ها ٖلى ج٣٘ التي
 و٦ظا الدؿيحر، ج٣غيغ في جىي٘ ؤن ؤيًا يجب قغي٪ ل٩ل اإلااليت اإلاكاع٦ت ًٖ الّىاحمت ٞاإلاٗلىماث وألاشخام، بالكغ٦ت

. 2قغ٦ت ٧ل في الى٦الء يكٛلها التي ووْاث٠ بالخّىالاث، اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث

ً جبلُغ خم: الخامغ الفشع  اإلالترخت اللشاساث لنظ الشٍش

غي٪          
ّ

إل في الخ٤ّل الخًامً قغ٦ت في للك ه ٖلى ألازحر َظا حٗغي٠ ويم٨ً. 3اإلا٣ترخت ال٣غاعاث هو ٖلى الَا
ّ
 اإلاكغوٕ ؤه

٘ والّىمى الكغ٦ت، وي٘ خى٫ل زُيا ج٣غيغا يخًمً والظر الكغ٦ت مضيغ يًٗه الظر
ّ
 ماليت ؾىت ٧ل جهايت ٖىض ،4لها اإلاخى٢

ًها ؤو ٖلحها اإلاىا٣ٞت بُٖاء ؤحل مً قغي٪ ٧ل ٖلحها يُل٘ ٢غاعاث ق٩ل ٖلى وج٩ىنل ؾاب٣ت، .          يٞغ

 التي اإلا٣ترخت ال٣غاعاث لىو الا٢خًاء، ٖىض الكغ٧اء بلى الخبليٜ ٦ظل٪، اإلاضيغ واحب مً ي٩ىنل ؤهه بلى اإلاالخٓت ججب         

 يبّحن الظر اإلااليت، الؿىت جهايت وفي ،6الكغ٦ت خى٫ل الٗام ج٣غيٍغ بىي٘ يلتزم الظر ألازحر َظا ،5الخؿاباث مداٞٔ يًٗها
ت للكغ٧اء يم٨ً ختى بلحها، جىنل التي الىخاثج و٦ظا وصختها، واهخٓامها الكغ٦ت، خؿاباث ٖلى اإلاهاص٢ت ٞيه  الىيٗيت مٗٞغ

ى الخام ج٣غيٍغ" يً٘ ٦ما. 7وخؿاباتها للكغ٦ت اإلاالّيت  الكغ٦ت بيكاٍ زام ٢غاع ؤو ٖمليت ٧ل يؿب٤ الظر الّخ٣غيغ َو
". مثال الاهٟها٫ و ؤلاصماج ٣٦غاع

                                                           
1
  B. Dondero, op. cit., n° 342, pp. 183, 184. 

2
  Ibid. 

 .ج. ت. ق  الفقرة     المادة   
سميم حداد، . القاضي ود. ، ترجمة مالشركات التجارية،   جرمان، الجزء األول، المجمد . ، مالمطول في القانون التجاريروبمو، . ريبير ور. ج   

 . 0 . ، ص 0  رقم  ،008 الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 
يعتبر تعيين محافظ الحسابات اختياري في شركات األشخاص، كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، إذ أن الشركاء في شركة األشخاص ليم   

محافظ الحسابات في  األىمية القانونية لممارسة مينةبوقرور، . س الحرية المطمقة في تعيين محافظ الحسابات من عدم ذلك، لتفاصيل أكثر راجع،
لعّل ىذا التخيير قائم عمى االعتبار الشخصي ليذا : "9 . ، ص008 ، إبن خمدون لمنشر والتوزيع،  مجمة المؤسسة والتجارة، عدد الشركات التجارية، 

المالية المنجزة في ىذه  النوع من الشركات فيي تتأسس بين أشخاص تربطيم عالقة القرابة في غالب األحيان، وبالخصوص عمى بساطة العمميات
  ".الشركات

 .   . ، صالمذكرة السابقةحميدة، . ن   
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م يّخسظوا بإن للكغ٧اء الّخ٣اعيغ َظٍ حؿمذ            الجمٗيت او٣ٗاص بمىاؾبت الخهىيذ يم٨جهم ال بط. جامت صعايت ٖلى ٢غاَع
 مضيغ مً ؾىاء اإلاٗضة ال٣غاعاث نالخيت خى٫ل الخ٨ٟحر بٗض باإلاؿبباث، مؿب٤ ٖلم ٖلى ٧اهىا بطا بال الؿىىيت، الٗامت

ظا وحض، بن الخؿاباث مداٞٔ مً ؤو الكغ٦ت، .  الؿىىيت الٗامت الجمٗيت او٣ٗاص مً يىما ٖكغ زمؿت إلاضة َو

إل: الثاوي اإلابدث إل خ٤ مماعؾت مً جم٨يجهم ٖضم وحؼاء الخًامً قغ٦ت لكغ٧اء الضاثم الَا   ؤلَا

ظا واؾ٘، بَإل بد٤ الخًامً قغ٦ت في الكغ٧اء يخمّخ٘            مدضوصة ٖحر بهٟت بالتزامهم طل٪، م٣ابل في لخمخٗهم َو

ما٫ بدالت وصعايت جام ٖلم ٖلى ي٩ىهىا ؤن يجب لظا. الكغ٦ت صيىنل ًٖ وبالخًامً  و٢ذ ؤر في لهم يم٨ً بديث الخجاعيت، ألٖا
، اإلاىق٪ الخُغ ٢ياؽ ما  بدؿيحر بالًغوعة ٖلم ٖلى اإلاضيغيً ألن ،1اإلاضيغيً ٚحر للكغ٧اء ٣ِٞ مهم الخ٤ َظا يٗخبر الى٢ٕى

.  الكغ٦ت

ٌ  اإلاعلب  الخضامن ششهت لششواء الذابم ؤلاظالع خم مضمىو  : ألاو

إل خ٤ الخًامً، قغ٦ت في للكغ٧اء الجؼاثغرل اإلاكٕغ مىذ            ؤن وللكغ٧اء صاثم، حاهب له الخ٤ َظا ،2الؿىت في مغجحن ؤلَا
 ٦ما. الخ٤ اجٟا١ بمىحب ؤو للكغ٦ت ألاؾاس ي الّىٓام في ٖليه ؤج٤ٟ ما وبدؿب ،3يسخاعوهه الظر الى٢ذ في الخ٤ َظا يماعؾىا

 ٖلى يُلٗىا ؤن ؤيًا، لهم ويد٤ّل. 4الكغ٦ت ؤٖما٫ خى٫ل مٗلىماث ٖلى الؿىت، في مغجحن اإلاضيغيً مً يُلبىا ؤن للكغ٧اء ٦ما
 في الكغ٧اء خ٤ احؿإ ج٨غيـ يخجلى خحن في ،5"واإلادايغ واإلاغاؾالث والٟىاجحر وال٣ٗىص والخؿاباث الخجاعة سجالث"

، إل ت الّضٞاجغ ؤو الىزاث٤ ل٩ّلل الكغ٦ت م٣غ في يٗايىىا بإن ال٣اهىنل لهم مىذ ٖىضما الَا . 6بليه اإلاغؾلت ؤو الكغ٦ت في اإلاىيٖى

غ٦ت، بم٣غ بإهٟؿهم يّخهلىا ؤن يجب الكغ٧اء ؤن ،7الجؼاثغرل اإلاكّغٕ بحن          
ّ

 الخ٤ َظا جى٦يل بم٩اهيت ٧ل يبُل مّما الك
إل ٞد٤ للٛحر، ؤو الكغ٦ت في لكغي٪ ؾىاء آلزغ، إل بظل٪ اإلاٗني بالكغي٪ لهي٤ شخص ي خ٤ّل َى الضاثم ؤلَا  ٞال. الَا

 وصٞاجغ وزاث٤ ؤزظ الكغ٧اء ٖلى ٞيمى٘. الكغ٦ت م٣ّغل في يماعؽ ؤن يجب الخ٤ َظا ؤن ٦ما م٩اهه، يإزظ ؤن ؤخض ألر يم٨ً
ا زاعج ألانليت الكغ٦ت  التي للىزاث٤ وسخ ؤو ٢اثمت له يغؾل بإن اإلاضيغيً بحباع في الخ٤ قغي٪ ألر ليـ ٦ما الغثيس ي، م٣َغ

ب إل في الكغ٧اء يٚغ ظا ٖلحها، الَا .    8جى٣لهم حٗي٤ نٗىباث وحىص بذجت َو

إل في لخ٣هم مماعؾتهم زال٫ مً الكغ٦ت، خى٫ل اإلاٗلىماث ؤزظ في الكغ٧اء خ٤ طل٪، م٣ابل في            يدبٗه الضاثم، ؤلَا

غي٪. 9وسخ ؤزظ في الخ٤
ّ

ه بال ،10الخ٤ َظا بمماعؾت اإلاسى٫ل وخضٍ ٞالك
ّ
 مماعؾتهم ٖىض ،11مٗخمض بسبحر الاؾخٗاهت يم٨ً ؤه

                                                           
 
 .ج. ت. ق 8  المادة    
 
 .ج. ت. الفقرة األولى ق 8  المادة    

3
  M- A. Mouthieu, op. cit., n° 335, p. 212. 

4
 Art L. 228-7 C. com. fr. 

 
 .ج. ت. الفقرة األولى ق 8  المادة   
 
 .ج. ت. الفقرة األولى ق 8  المادة    

- M. Salah, op. cit., n° 473, p. 277. 
 
 .ج. ت. ق 8  المادة   

8
  D. Gibirila, Société en nom collectif, op. cit., no 204, p. 28. 

  .ج. ت. ق  الفقرة  8  المادة   9
10

 F. Leumeunier, Société en nom collectif- sociétés en commandite simple- société en participation- création- 
gestion, Delmas, 2ème éd., 1999, no 516, p. 62. 
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 اإلاٗخمضيً، الخبراء بحن مً ال٣ىاثم مً اإلاٗخمض الخبحر ويسخاع. 1الخؿاباث مداٞٔ ؤو مداؾب بسبحر ؾىاء الخ٤، لهظا

غ٦ت م٣غ له الخاب٘ ب٢ليم لىٟـ ،2ال٣ًاثيت واإلادا٦م اإلاجالـ ٢بل مً واإلاٗضة
ّ

ه ٦ما. الك
ّ
 وحىب بلى اإلاالخٓت ججب ؤه

ظا ،"للكغي٪ اإلاٗخمض الخبحر جمثيل" ٖباعة وليـ ،"اإلاٗخمض بالخبحر الكغي٪ اؾخٗاهت ٖباعة" اؾخٗما٫  ب٨ٗـ الؿماح ألّنل َو
غي٪ اؾخٗما٫ زال٫ مً الكغي٪، لخ٤ّل شخهيت لٗىانغ مسالٟت ٖىه ييخج ألازحرجحن، الٗباعجحن

ّ
 صٞاجغ ٖلى اإلاىا٣ٞت لخ٤ الك

.  3الكغ٦ت ووزاث٤

غي٪ خ٤ يٗخبر          
ّ

إل في الك غ٦ت، في حضيض قغي٪ ل٩ل زانت. ؤؾاس ي الضاثم ؤلَا
ّ

ت مً يم٨ىه الظر الك  الىيٗيت مٗٞغ

ضم لخياتها، مٗيىت حىاهب ٖلى يخٗٝغ ؤن و٢ذ، ؤر في له يؿمذ ٦ما. الكغ٦ت ٖلحها التي الخ٣ي٣يت  لهظا الكغي٪ اؾخٗما٫ ٖو
ًه، ؤو الخ٤ غي٪. الكغ٦ت بمهلخت ؤلايغاع بلى ياصر ؤن قإهه مً ٞع

ّ
 في الكغ٦ت، م٣غ في اإلاٗلىماث، ؤزظ له يم٨ً ٞالك

 اؾخمغاع زُغ ٖلى جىُىرل وا٢ٗت ب٩ل اإلاضيغيً، ٖلى ٦خابيت ؤؾئلت بُغح الؿىت في مغجحن مضيغيً، الٛحر للكغ٧اء الى٢ذ هٟـ
ظا الكغ٦ت، مكغوٕ إل في الخ٤ ؤن مٗىاٍ َو  زال٫ مً الخاليت باإلصاعة ختى وبهما الكغ٦ت، بماض ي ٣ِٞ يخٗل٤ ال الضاثم الَا

ت الكغ٦ت وخؿاباث وزاث٤ ٖلى اإلاباقغة الاؾدكاعة . 4الجاعرل لليكاٍ مجها اإلاؿخلمت ؤو اإلاىيٖى

إل في الضاثم الخ٤ يؿمذ            ٖلى الغ٢ابت بؿِ مً الخجاعيت الكغ٧اث ؤهىإ مسخل٠ وفي مضيغيً، الٛحر للكغ٧اء ؤلَا

ما٫، ؤلاصاعة  التي الكغ٧اث بٌٗ في ٦ما الخ٤ لهم ألاشخام قغ٧اث ٞكغ٧اء. ماليت نٗىباث وحىص خالت في وزانت وألٖا
ظا الخإَب، بحغاء بصزا٫ مً مدضوصة، مساَغ ٖلى جىُىرل  وبهما اإلاٗلىماث، ٖلى الخهى٫ل مً ٣ِٞ ليـ يؿمذ ؤلاحغاء َو

 مىزى٢ت مٗلىماث لًمان عثيس ي ٖامل ؤلاصاعيت الخبرة حٗخبر بط ،5ؾغي٘ بك٩ل الكغ٦ت بوٗاف اجساط ٖلى اإلاضيغ بدصجي٘ ختى
. 6للكغ٧اء

 الخًامً؟ قغ٦ت مضيغرل ٖلى ال٨خابيت ألاؾئلت َغح في الكغي٪ بم٩اهيت مضي ما -

جىء بم٩اهيت الخًامً، قغ٦ت في للكغ٧اء ،7الجؼاثغرل اإلاكّغٕ مىذ          
ّ
 للمىا٣ٞت ٧ىؾيلت ال٨خابيت، الاؾدكاعاث َغح بلى الل

 في باإلاغاؾلت للخهىيذ وؾيلت" ؤجها ٖلى ال٨خابيت، الاؾدكاعاث حٗغي٠ ويم٨ً. الؿىىيت الجمٗيت زاعج ول٨ً ال٣غاعاث ٖلى

. 8"اإلا٣ضمت والا٢تراخاث ال٣غاعاث في عؤحهم إلبضاء الكغ٧اء، ٖلى اإلاضيغيً يُغخها والتي الٗامت، الجمٗيت ٣ٖض ٚياب
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إل وؾيلت ؤجها ٖلى ألازحرة، َظٍ حٗغي٠ يم٨ً خيث ال٨خابيت، ألاؾئلت ًٖ جسخل٠ اإلاٗنى بهظا ال٨خابيت والاؾدكاعاث  إَل

غي٪ بمىحبها يُغح والتي ؤلاصاعة، ؤٖما٫ ٖلى الكغي٪
ّ

. ٦1خابت باإلحابت ملؼمحن ي٩ىهىنل الظيً اإلاضيغيً، ٖلى ٦خابيت ؤؾئلت الك

 اإلاضيغيً، ٖلى ال٨خابيت لؤلؾئلت الكغي٪ َغح بم٩اهيت ٖلى نغاخت يىّول لم الجؼاثغر، اإلاكّغٕ ؤن بلى ؤلاقاعة ججب          

 ًٖ الخالت خؿب اإلاضيغيً ؤو اإلاضيغ ٖلى ال٨خابيت ألاؾئلت لُغح الكغ٧اء بم٩اهيت للكغي٪ مىذ الظر ،2الٟغوس ي للمكٕغ زالٞا

 اإلاضيغيً ٖلى ٦خابيت ؤؾئلت يُغخىا ؤن لهم يم٨ً ٞالكغ٧اء. 3الكغ٦ت مكغوٕ اؾخمغاع ٖلى الخُحرة الخ٣اث٤ حمي٘ ًٖ

 ججب ؤهه بال. 5واخض قهغ مهلت في ،٦4خابت ألاؾئلت جل٪ ٖلى بالغص ملؼمىنل واإلاضيغيً الكغ٦ت، حؿيحر خى٫ل الؿىت في مغجحن
ما٫ بجضو٫ل مغجبُا ي٩ىنل وؤن حٗؿٟيا ي٩ىنل ؤال يجب" ال٨خابيت، ألاؾئلت َغح لخ٤ الكغي٪ اؾخٗما٫ ؤن بلى اإلاالخٓت  ال ألٖا

 .6"ٚحر

 ؤلاظالع خم مماسظت من الششواء جمىيو عذم حضاء: الثاني اإلاعلب

 الؿىىيت الجمٗيت او٣ٗاص ٢بل وي٩ىنل مؿب٤ اَإل ٖلى يىُىرل الخًامً قغ٦ت في قغ٧اء اَإل ؤن بلى ال٣ى٫ل ؾب٤          
إل خ٤ يؿاٖض الؿىت، في مغجحن وي٩ىنل صاثم اَإل ٖلى و٦ظا ت مً  الكغ٧اء ؤلَا  يثىعل لظا للكغ٦ت، الخ٣ي٣يت الىيٗيت مٗٞغ

؟ في خ٣ه مماعؾت مً الكغي٪ جم٨حن ٖضم ًٖ اإلاترجب الجؼاء ما: الدؿائ٫ل إل  ؤلَا

إل في خ٣هم مماعؾت مً الخًامً قغ٦ت لكغ٧اء اإلاضيغ جم٨حن ٖضم حؼاء -  اإلاؿب٤ ؤلَا

ظا ،7الٗامت الجمٗيت مضاوالث بُالن ٖلى نغاخت الجؼاثغرل اإلاكٕغ هو           إل في الكغي٪ خ٤ اخترام ٖضم خالت في َو  ؤلَا
إل ظا. اإلاؿب٤ ؤلَا  اإلااصة في بلحها اإلاكاع اإلاؿدىضاث بةعؾا٫ الخًامً قغ٦ت مضيغرل ج٣هحر زال٫ مً ؤؾاؾه يجض البُالن َو

 الضٞاجغ بحن مً وزي٣ت ؤو صٞتر بعؾا٫ بٗضم بما الخ٣هحر َظا ويخد٤٣ّ. اإلا٣ترخت ال٣غاعاث هو و٦ظا ،8ألاولى ال٣ٟغة 557
 مً ؤ٦ثر بلى الجؼاثغرل اإلاكٕغ طَب و٢ض. ٢9اهىها ٖلحها اإلاىهىم والىزاث٤ الضٞاجغ لخل٪ بعؾا٫ ؤر وحىص ٖضم ؤو والىزاث٤،

ى طل٪  مً 557 اإلااصة في ٖليه مىهىم خ٨م ؤر يسال٠ الخ٤، اجٟا١ في ؤو للكغ٦ت، ألاؾاس ي الىٓام في قٍغ ؤر بُالن َو

. 10الجؼاثغرل الخجاعرل ال٣اهىنل
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 الاؾخعجالي، ال٣ًاء بلى الخًامً قغ٦ت في الكغي٪ لجىء بم٩اهيت بلى نغاخت، يىّول لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن يخضر          
ظا اإلاالي، ؤلا٦غاٍ َاثلت جدذ الخبليٜ بىاحب اإلاضيغيً يلؼم ؤمغ الؾخهضاع  اإلاىهىم والىزاث٤ بالضٞاجغ جبليٛه ٖضم ٖىض َو

ٌ ؤو حؼثيا، ؤو ٧ليا ال٣اهىنل في ٖلحها . 1اإلاؿاَمت قغ٦ت في ٦ما بًٗها، ؤو الىزاث٤ بخل٪ جبليٛه ٞع

غع، حٗىيٌ بم٩اهيت بلى اؾدىاصا الخاالث، ٧ل في ؤهه بلى اإلاالخٓت ججب           ًّ  ،2اإلاضوي ال٣اهىنل في الٗامت لل٣ىاٖض َب٣ا ال
 الًغعل بحن الؿببيت الٗال٢ت و٦ظا والخُإ الًغعل في واإلاخمثلت الثالزت الٗىانغ جىاٞغث متى ج٣ىم اإلاضهيت اإلاؿاوليت ٞةن

لى. 3والخُإ  بزاللهم هديجت الخٗىيٌ َظا يخدملىنل الظيً اإلاضيغيً، ٖاج٤ ٖلى وي٣٘ مم٨ً، ٞالخٗىيٌ ألاؾاؽ َظا ٖو
غ٧اء بلى ٢اهىها ٖلحها اإلاىهىم والىزاث٤ الضٞاجغ ٧ل بخىحيه

ّ
ًهم ؤو الخًامً قغ٦ت في الك  جد٤٣ ٞمتى. بلحهم جبليٛها ٞع

٘ ؤن للكغي٪ حاػ ،٢4اهىها ٖلحها اإلاىهىم اإلا٣ترخت ال٣غاعاث وهو اإلاؿدىضاث جبليٜ بىاحب اإلاضيغيً بزال٫  صٖىيل يٞغ

غعل ًٖ بالخٗىيٌ، ٞحها يُالب ٢ًاثيت ًّ إل في خ٣ه مماعؾت مً خغماهه حغاء مً لخ٣ه الظر ال  .اإلاؿب٤ ؤلَا

إل في خ٣ه مماعؾت مً الكغي٪ جم٨حن ٖضم حؼاء -  الضاثم الَا

 مؿخعجل، ٢ًاجي ؤمغ اؾخهضاع ؤحل مً ال٣ًاء بلى الكغي٪ لجىء بم٩اهيت بلى 5الٟغوس ي ال٣ٟه مً حاهب طَب          
إل في خ٣ه مماعؾت مً جم٨يىه بمىحبه يُلب ت وزي٣ت ٧ل ٖلى الكغ٦ت، م٣غ وفي الضاثم، ؤلَا  ؤو الكغ٦ت مً مىيٖى

 ؤن بال الاؾخعجالي، ال٣ًاء بلى الخًامً قغ٦ت قغي٪ لجىء بم٩اهيت يدبنى لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ بإن اإلاالخٓت م٘. 6مجها مؿخلمت
 ال٣اهىنل في الٗامت لؤلخ٩ام َب٣ا للمضيغيً، اإلاضهيت اإلاؿاوليت ل٣يام الخٗىيٌ لُلب ال٣ًاء بلى اللجىء الكغي٪ يمى٘ ال طل٪

إل لخ٣ه ألازحر َظا مماعؾت مً الكغي٪ اإلاضيغ مى٘ ٞمتى. 7اإلاضوي ت وزي٣ت ٧ل ٖلى باإَل  اإلاضيغ ٧ان الكغ٦ت، في مىيٖى
 .الخٗىيٌ بمىحبه يؿخلؼم للكغي٪ يغعا ؾبب ٢اهىوي لخُإ مغج٨ب

 :خاجمت

إل الكغي٪ خ٤ ؤن الضعاؾت، زال٫ مً الباخث بلحها جىنل التي الىخاثج            الخًامً قغ٦ت في والضٞاجغ الىزاث٤ ٖلى بااَل

 ل٣ىاٖض اإلاكٕغ ؤزًٗها قغ٦ت ٩ّٞلل. الكغ٦ت هٕى بدؿب جسخل٠ اإلاٗلىماث ؤن بط الكغ٦ت، لخياة اإلاسخلٟت اإلاغاخل ب٩ل يمخض

إل ٞد٤. الكغ٧اء خ٣ى١ل ٖلى خٟاْا ممحزة  ًٖ يسخل٠ 8الكغ٦ت في والّضٞاجغ الىزاث٤ ٖلى الّخًامً قغ٦ت في للكغي٪ الَا
إل خ٤  بحن ٞيما واإلاخ٣اعبت حضا ال٨بحرة الٗال٢ت زال٫ مً طل٪ اؾخيخاج ويم٨ً. مثال 9اإلاؿاَمت قغ٦ت في للمؿاَم الَا

                                                                                                                                                                                           
- M. Salah, op. cit., n° 472, p. 277: "il est évident que toute clause statutaire contraire à l'ensemble de ces 
dispositions doit être déclarée non écrite". 

 
 . 8 . ، صالمرجع السابقحميدة، . ج، ن. ت. ق  8 المادة    

 
كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو ويسبب ضرارا لمغير، يمزم من كان سببا في حدوثو : "ج التي تنّص عمى ما يمي. م. ق    المادة    

 ".بالتعويض
 
 . 8 . ، صالمذكرة السابقةحميدة، . ن   
 
 .ج. ت. ق  و  الفقرتين     المادة    

5
  M- A. Mouthieu, op. cit., n° 335, p. 213. 

6
  Ibid. 

 

 
 .ج. م. المعدلة ق    المادة   
8
 .ج. ت. ق 8  ،    المادتان   
9
 .ج. ت. ق  8 ، 80 ،    ، 0  المواد   
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ظٍ اإلاضيغيً، وبحن الخًامً قغ٦ت قغ٧اء  إلاماعؾت يي٤ بَاع لىي٘ خاحت ؤ٢ل الخًامً قغ٦ت قغ٧اء ججٗل الٗال٢ت َو

إل في خ٣هم . 1الَا

إل في الخ٤ يؿمذ           ت مً للكغ٧اء هٓغيا، الَا ما٫ ٖلحها التي الخالت مٗٞغ  ٦ما. للكغ٦ت الخ٣ي٣يىنل اإلاال٥ بهٟتهم ألٖا
ت زال٫ مً الكغ٦ت، َظٍ ؤصاء لخ٣ييم الٟغنت لهم يديذ ت و٦ظا ألازحرة، َظٍ خ٣٣تها التي الؿىىيت ألاعباح مٗٞغ  زغوتهم مٗٞغ

ه بال. للكغ٦ت الخ٣ي٣يت الىيٗيت صعاؾت زال٫ مً
ّ
غ٦ت يم٨ً ال الٗمليت الىاخيت مً ؤه

ّ
 وحظب ب٣ائها في جإمل ؤن للك

. 2الكٟاٞيت ؾياؾت مماعؾت زال٫ مً بالث٣ت جمخٗذ بطا بال مٗها، اإلاخٗا٢ضيً

 الىزاث٤ إلعؾا٫ ٧ىؾيلت اجساطَا يخم التي الُغي٣ت يبحن لم الجؼاثغرل اإلاكٕغ ؤن ال٣اهىهيت الىهىم اؾخ٣غاء مً يّخضر         
، في خ٣هم إلاماعؾت الكغ٧اء بلى والّضٞاجغ إل  باألؾئلت الكغ٧اء اؾخٗاهت زال٫ مً اإلاضيغيً مىاحهت بم٩اهيت يبحن لم ٦ما الَا

ا ال٨خابيت ت مباقغة وؾيلت باٖخباَع إل يجب التي الىزاث٤ مًمىنل ًٖ الاؾخٟؿاع و٦ظا الدؿيحر خالت إلاٗٞغ . ٖلحها الَا

غ التي الىؾاثل جىٓيم الجؼاثغرل اإلاكّغٕ ٖلى الباخث ي٣ترح            بعؾالها ٖىض الكغ٦ت وزاث٤ إلاًمىنل خمايت ؤخؿً ٖلى جخٞى
ا بالىنى٫ل ؤلاقٗاع م٘ بها مىص ى عؾالت بمىحب ولخ٨ً الكغ٧اء بلى  ٖلى الّىو م٘ ؤلاعؾا٫، وحىص بزباث وؾيلت باٖخباَع

 وزاث٤ مًمىنل مً وللخد٣ي٤ الكٟاٞيت إلابضؤ ج٣غيغ مً طل٪ في إلاا اإلاضيغيً ٖلى ال٨خابيت لؤلؾئلت الكغ٧اء َغح بم٩اهيت

.  الكغ٦ت

 

لكابمـت اإلاطـادس

: باللغت العشبُت أىم النطىص اللانىنُت

اإلاخًمً ل1975ؾبخمبر ل26اإلااعر في ل58ل-75اإلاٗض٫ واإلاخمم لؤلمغ ع٢م ل1988مار ل3اإلااعر في ل14-88ال٣ـاهىن ع٢ـم ل-

.ل541.ل،  م18، ٖضص 1988مار ل4.لع.لال٣اهىن اإلاضوي، ج

ل11.لع.لاإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعر، جل59-75اإلاّٗض٫ واإلاخّمم لؤلمغ ع٢م ل1996صيؿمبر ل9في اإلااعر ل27-96ألامـغ ع٢ـم ل-

.ل4.ل، م77، ٖضص 1996صيؿمبر 

: الفشنعُت باللغت اللانىنُت النطىص أىم

- Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, J.O.R.F. du 5 

janvier 1978, p. 179. 

-Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 sur la modification du livre VII du Code de commerce, éd. 

litec, 2005, p. 1706. 

 :العشبُت باللغت اإلاشاحع* 

.ل2003، صاع ناصع، لبىان، 11ابً مىٓىع، معجم لؿان الٗغب، الجؼء ل-

                                                           
1
  B. Dondero, op. cit., n° 339, p. 182 : "la situation de l’associé d’une société de personnes est différente. On 

peut supposer que cet associé est dans une relation de plus grande proximité avec les dirigeants, et qu’il 
est donc moins besoin de donner un cadre formalisé à l’exercice de son droit d’information". 
2
 M- A. Mouthieu, op. cit. , n° 344,  p. 212. 
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ٖلى قغ٦ت الخًامً، صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ماحؿخحر، ٧ليت الخ٣ى١، ، ٞهل الكغي٪ وؤزٍغ (.م)ٖبضٍ خاجم ؾٗيضل-

 .2010ألاعصن، 

، الهبت والكغ٦ت 1، ال٣ٗىص التي ج٣٘ ٖلى اإلال٨يت، اإلاجلض 5، الىؾيِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي، الجؼء (.ٕ)الؿجهىعرل-

.ل1998،لبحروث، لبىانلميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢يتلوالضزل الضاثم والهلر،

ؤهىإ زانت مً ل-قغ٧اث ألامىا٫ل-قغ٧اث ألاشخامل-الكغ٧اث الخجاعيت، ألاخ٩ام الٗامت في الكغ٧اثل،(.مٌ)٦ما٫ ٍل-

اث الجامٗيت، ؤلاؾ٨ىضعيت،  .ل2000الكغ٧اث، صاع اإلاُبٖى

ال٣ُإ الٗام ل-قغ٧اث ألامىا٫ل-قغ٧اث ألاشخامل-، الكغ٧اث الخجاعيت، ال٣ىاٖض الٗامت للكغ٧اث(.ؤ)مدمض مدغػلل-

.ل2000مغوٕ ٢اهىن الكغ٧اث اإلاىخض الجضيض، ال٣اَغة، ل-بلى ال٣ُإ الخاملوالىدى٫ل

ما٫، الُبٗت (.ؤ)وجاال ؾٗىص الكىال(.ؤ)نٟاء مدمىص الؿىيلميحنل- ، صاع واثل 1، الدكغيٗاث الخجاعيت وحكغيٗاث ألٖا

.ل2005لليكغ، 

ٞغوس ي، م٨خبت لبىان، ل-ٖغبي، م٘ مؿغص ٖغبيل-، ال٣امىؽ ال٣اهىوي الجضيض، ٞغوس ي(ر)، وقالال(.ؤ)، وػ٧ي بضورل(.ب)هجاعل-

ل.2009

.ل، الكغ٧اث الخجاعيت، صعاؾت جدليليت، صاع نٟاء للُباٖت واليكغ والخىػي٘، ٖمان، ألاعصن(.ؤ)ٖبض اللُي٠ ُٚاقتل-

: اإلازهشاث* 

ة والخجاعة، ٖضص ، ألاَليت ال٣اهىهيت إلاماعؾت مهىت مداٞٔ الخؿاباث في الكغ٧اث الخجاعيت، مجلت اإلااؾـ(.ؽ)بى٢غوعل-

ل.2008، ابً زلضون لليكغ والخىػي٘، 4

ما٫لخ٣ى١ اإلاؿاَمحن في قغ٦ت اإلاؿاَمت، مظ٦غة ماحؿخحر، (.ن)خميضةل- غان، في ٢اهىن ألٖا .ل2007، حامٗت َو

، 2، الاؾدكاعاث ال٨خابيت في الكغ٧اث الخجاعيت، مجلت اإلااؾؿت والخجاعة، ابً زلضون لليكغ والخىػي٘، ٖضص (.ٕ)ؾب٘ل-

.ل2006

: اإلاشاحع باللغت الفشنعُت*لل

- Salah (M.), Les sociétés commerciales, t. 1, les règles communes, La société en nom collectif, 

la société en commandite simple, Coll. Dr. aff, éd. EDIK, 2005. 

- Magnier (V.), Droit des sociétés, 4
ème

 éd., Dalloz, 2009 

- Guyon (Y.), Traité des contrats, Les sociétés, Paris, 3
ème

 éd., L.G.D.J, 2000. 

-  Dondero (B.), Droit des sociétés, Dalloz, 2009. 

- Gibirila (D.), Droit des sociétés, 3
ème

 éd., Ellipes, 2008. 

- Gibirila (D.), Nom collectif  (Société en), Jouriscl. Soc., paris, Dalloz, 2008. 

- Mouthieu (M-A.), L'intérêt social en droit des sociétés, L'Harmattan, Paris, 2005.     

- Leumeunier (F.), Société en nom collectif- sociétés en commandite simple- société en 

participation- création- gestion, Delmas, 2
ème

 éd., 1999. 

- Akam (A-A.), Les mutations juridiques dans le système ohada, L'Harmattan, 2009. 
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- Couret (A.) et Barbier (J-Q.), Droit commercial, 13
ème

 éd., Sirey, 1996. 

- F. Guiramand et A. Heraud, Droit des sociétés, manuel et applications, DCG. 2, Dunod 

- Guyon (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t. 1, 6
ème
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- A. Charveriat, A. Couret et B. Mercadal, Droit des affaires, sociétés commerciales, Dalloz, 

2003. 
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اث بدشا   اكل عن اإلاشخلت الخمهُذًت لخنفُز علذ نلل الخاٍو
ّ
معؤولُت الن

- جلمعاو -بيلُت الخلىق والعلىم العُاظُت بجامعت أبي بىش بللا ًذ    -باخثت دهخىساو  -بىس ظاٌ أمُنت 

 

 

 

:  ملخظ

اث قّتى بحن مً حضا مهمت م٩اهت البدغرل الّىا٢ل مؿاوليت جدخّلل كغي٘ مؿخىيل ٖلى البدغرل ال٣اهىنل مىيٖى
ّ
ني الد  الَى

اث مً جثحٍر إلاا هٓغا الّضولي الدكغي٘ ؤو  البًاج٘ ه٣ل ٖمليت جهاصٝ التي ال٣ٗباث ؤمام زاّنت ال٣ًاء ؤمام ٖضيضة مىاٖػ
 جدضيض في الّضوليت الاجٟا٢ياث ازخلٟذ خيث للمالخت، نالخت ج٩ىنل ؤن اإلاٟغوى مً الّؿٟيىت متن ٖلى اإلاى٣ىلت اإلادخىاة
٤ مؿخمغ التزام اٖخبرجه الظر عوجغصام ٢ىاٖض ٞحها بما الالتزام َظا َبيٗت

ّ
ل ؾاب٣ت ٦مغخلت الٗام بالىٓام مخٗل

ّ
غ حك٩  حَى

ا التي ال٣اهىهيت ؤلاق٩االث بلى باإلياٞت. البدغرل الى٣ل ٖمليت جىٟيظ  ٖلى يؿخىحب مما همُيت حٛلٟت ٧ىؾيلت الخاويت جثحَر
غ٧اث ٢بل مً ؤو الىا٢ل ٢بل مً اإلا٣ضمت جل٪ ٧اهذ ؾىاء للخٗبئت نالخيتها لًمان الىاحبت؛ الٗىايت بظ٫ البدغرل الّىا٢ل

ّ
 الك

 مً ناصعا زُإ حٗخبر ال التي الخاويت ٖيىب ًٖ الىاججت ألايغاع ًٖ مؿاوليخه ٢يام بلى اإلاُاٝ جهايت في ياصر مّما البدغيت
اخً ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ البًاٖت بخٛلي٠ الالتزام ٧ان وبن اإلاؿاوليت، مً يٟٗيه الٛحر

ّ
 وؾيلت الخاويت اٖخبرها بطا ٖام ٦إنل الك

. حٛلٟت

 

ت اليلماث ُّ : اإلافخاخ

 . الخاوياث وجإححر مل٨يت البًاٖت، ه٣ل وؤصاة حٛلٟت وؾيلت الخاويت، للمالخت، الؿٟيىت نالخيت اإلاؿاوليت، البدغر، الّىا٢ل 
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Résumé:  

La responsabilité du transporteur maritime occupe une place importante parmi les 

différents thèmes du droit maritime au niveau de la législation nationale ou internationale en 

raison des nombreux litiges soulevés devant les tribunaux à cause des obstacles qu'ils rencontrent 

transport de marchandises par des conteneurs d’une opération mobile à bord du navire ,qui est 

censé être en état de navigabilité Lorsque différents accords et avis pour déterminer la nature de 

cet engagement , y compris les Règles de Rotterdam, qui l'a examiné un engagement continu à 

l'ordre public liés à une étape antérieure former le noyau de la mise en œuvre du processus 

d'expédition. Outre les manigances juridiques soulevées par le conteneur comme un moyen en 

dessous atypique, ce qui exige une diligence raisonnable pour assurer l'aptitude à la mobilisation 

fournie par le transporteur ou par des sociétés maritimes, qui a finalement conduit à 

l'établissement de la responsabilité pour les dommages causés par des défauts du récipient, qui 

n’est pas considéré comme une faut par tiers exonérés par tous responsabilité.   Sauf au cas où le 

chargeur fait un emballage pour la marchandise surtout si on considérant le conteneur un moyen 

d’emballage. 

Les mots clés : le transporteur maritime, la responsabilité, état de navigabilité du navire, le 

conteneur, un moyen d’emballage et moyen de transport la marchandise, propriété et affrètement 

du conteneur. 

 

: ملذمت

 ٦ُغي٤ بالبدغ ٦بحر اَخمام ٞبرػ الؿّخيىاث بضايت مىظ واإلاخالخ٣ت الّؿغيٗت الخُّىعاث مً ؾلؿلت الى٣ل نىاٖت قهضث

 م٘ الخهىم وحه ٖلى البدغرل الّى٣ل ؤَميت واػصاصث. والبًاج٘ اإلاؿاٞغيً لى٣ل الٗالم ب٣إ مسخل٠ بحن لالجها٫ ؾغي٘
 بما ٖمال٢ت وها٢الث اخمت ؾًٟ نىاٖت بلى ؤّصي مّما البدغرل الاؾخٛال٫ ْغوٝ حّٛحر حغاء مً البدغيت اإلاالخت خغ٦ت جُّىعل

.  اؾخٛاللها ج٩الي٠ اعجٟإ ٖلى بالٜ ؤزغ مً لها

يت زضماث ْهغث ٦ما به ما م٘ بإصائها البدغرل الىا٢ل يلتزم ٖضيضة ٖٞغ
ّ
 ٧التزامه مّٗيىت ٢ىاٖض اخترام وحىب مً طل٪ يخُل

 لٗمليت البآَت ٧الّخ٩لٟت مكا٧ل مً البدغرل الى٣ل يثحٍر ما ؤمام زاّنت البًاٖت وحٛلي٠ للمالخت نالخت ؾٟيىت بخ٣ضيم
تي البًاج٘ حٛلي٠

ّ
 مساَغ مً خمايتها يًمً هدى ٖلى بمكخمالتها البدغرل الّى٣ل ٖمليت لىٟاط الخّخميت ألامىعل مً حٗخبر ال

بيٗت هٕى بازخالٝ يسخل٠ والظر البدغ، .  الّغخلت ومّضة البًاٖت َو

 ال ختى والخٟغيٜ، الصخً ٖملياث حؿخٛغ٢ه الظر الى٢ذ الزخهاع وؾيلت ٖلى الٗثىعل يغوعة بلى الخاحت ْهغث ولهظا
ل

ّ
 جىضعج همُيت خمىلت ٦إصاة الخاوياث اؾخسضام َى اإلاك٩لت َظٍ لخّلل ألاولى الكغاعة ٩ٞاهذ عخلتها، ًٖ الّؿٟيىت جخُٗ
 البًاج٘ بيها٫ في ٦بحرا صوعا جلٗب والتي الضوليت ال٣ياؾيت للمىانٟاث ومُاب٣ت للبًاج٘ ججميٗا الىخضاث ؤًٞل يمً

 الالخ٣ت وألايغاع الؿغ٢ت خىاصر جٟاصر في الىؾاثِ مخٗضص الضولي الى٣ل هٓام ٖليه ي٣ىم ٦إؾاؽ الباب بلى الباب مً
٤ وػياصة ج٩الي٠ وجسٟيٌ بالبًاج٘،

ّ
 بما اإلاىاوئ في الؿًٟ م٩ىر ػمً مً الخ٣ليل هديجت الّضو٫ل بحن البًاج٘ واوؿياب جضٞ

 الخاوياث، مً ٦بحر ٖضص ه٣ل في حؿاَم التي اإلادخىاة البًاج٘ ها٢الث ؾًٟ عخالث ٖضص اػصياص في ايجابي او٩ٗاؽ مً له

ه ٖلى الّؿيا١ َظا في ؤلاخهاثياث حكحر خيث
ّ
 حمي٘ في ه٣لذ خاويت مليىنل 60 خىالي 2002 ٖام اإلاى٣ىلت الخاوياث ٖضص يبلٜ ؤه
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 بحمالي ونل ٦ما الدجم ا٢خهاصياث لخد٣ي٤ 4000 بـــــــ الخمىالث طاث الخاوياث ؾًٟ همى مّٗض٫ ي٣ّضع ٦ما 1الٗالم، ؤهداء

   2.خاويت مليىنل 21,62 خىالي 2004 ٖام الؿًٟ جل٪ زضمت في حٗمل التي الخاوياث ٖضص

 البًاج٘ ه٣ل ل٣ٗض ال٣اهىوي الّىٓام ٖلى مغصوص لٓهىعَا ٧ان بط للخاويت ال٣اهىوي الّخ٨يي٠ خى٫ل ٦بحر حض٫ ؤزحر و٢ض
 َبيٗتها م٘ جخالءم ؤن ييبغي التي بدغيت ميكأث مً الىمُّيت الىؾاثل َظٍ اؾخسضام يخُلبه ٢ض ما بلى باإلياٞت اإلادخىاة،

ى ت لها اإلادّضصة اإلاىاٖيض في وونىلها اإلاصخىهت بالبًاج٘ يلخ٤ ٢ض الظر والخل٠ الهال٥ مً الّخ٣ليل بلى ياّصر ما َو  وبؿٖغ

  3.الخاوياث ها٢الث الّؿًٟ متن ٖلى اإلاى٣ىلت البًاج٘ ٖلى الخإمحن مبالٜ مً وجسٟيٌ ٞاث٣ت

ا للخاوياث البدغرل الّىا٢ل مل٨يت ؤّنل ٦ما  ٢بل مً ٖليه اإلاؿاوليت بل٣اء في بالٜ ؤزغ مسخهت قغ٧اث ٢بل مً واؾدئجاَع
تي ؤلاق٩الياث بلى باإلياٞت ال٣ًاء، ؾاخت ٖلى بق٩االث مً اإلابّرصة الخاوياث جُغخه ما ؤمام زانت الكاخً

ّ
ا ال  ٖال٢ت جثحَر

ه ٖلى ال٣اهىهيت َبيٗخه وج٨يي٠ بق٩االث مً الخاويت اؾدئجاع ب٣ٗض البدغرل الى٣ل ٣ٖض
ّ
 ٖلى ٢اثم ٣ٖض ؤو مؿخ٣ل ٣ٖض ؤه

 . الى٣ل ل٣ٗض جبعي ؤؾاؽ

ليه  اإلادخىاة للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ التي الالتزاماث هي ما :وهي ؤال الؿُذ ٖلى جُٟى التي ٞاإلق٩اليت ٖو
يما الى٣ل؟ ٣ٖض جىٟيظ ٖلى الؿاب٣ت اإلاغخلت زال٫  ؤو البدغرل الىا٢ل ٢بل مً الخاويت ومل٨يت اؾدئجاع بق٩اليت ج٨مً ٞو

 مؿاوليخه؟ هٓام ٖلى الالتزاماث بهظٍ الىا٢ل بزال٫ او٩ٗاؽ مضي وما الخاوياث؟ جإححر قغ٧اث

: مُلبحن بلى الضعاؾت مدل اإلاىيٕى ج٣ؿيم اعجإيىا الغثيؿيت ؤلاق٩االث َظٍ ًٖ ولئلحابت

ٌ  اإلاعلب ؾىسّهو بديث حن بلى واإلا٣ّؿم (الؿٟيىت نالخيت ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت) ًٖ للخضيث ألاو :  ٖٞغ

ٌ  الفشع  للمالخت الؿٟيىت نالخّيت مٟهىم : ألاّو

 للمالخت نالخت ؾٟيىت بةٖضاص ؤلازال٫ ًٖ اإلاترجبت اإلاؿاوليت  :الثاني الفشع

 آلازغ َى واإلا٣ّؿم (للخٗبئت الخاويت نالخيت ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت) ًٖ ٞيه ؾيخدضر الثاني اإلاعلب ؤّنل خحن في

حن بلى : ٖٞغ

ٌ  الفشع  البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٖلى للخٗبئت الهالخت الخاويت جإححر او٩ٗاؽ مضي : ألاو

 للخاويت البدغرل الىا٢ل واؾدئجاع مل٨يت بق٩اليت  :الثاني الفشع

  

                                                           
1
الدكرة  ،، خبصوص إعداد مشركع صك لقانوف نقل البضائع حبرا(ادلعين بقانوف النقل)جلنة األمم ادلتحدة للقانوف التجارم الدكيل، فريق العمل الثالث   

   A/CN.9/WG.III/WP. 2  11ص  ، ،2003أفريل  04مارس إىل  24احلادم عشر، نيويورؾ، 
مليوف حاكية ديلكها شركات ادلؤجرة للحاكيات  9,755ك  مليوف حاكية ديلكها الناقلوف البحريوف 11,865 إىلكتقسّضم تلك احلاكيات   2
 .196، ص 2008العربية للتنمية اإلدارية،  العادلية، ادلنظمة كاالندماجات التالتكتّض جهة انقل البحرم العريب يف مواؿعبد القادر الشني،  -
3
 .126، 119ص بدكف طبعة، ، 2006مصر،  ،اإلسكندريةزلمد غريب عبد العزيز، النظاـ القانوين للنقل البحرم كاحلاكيات، دار الفكر اجلامعي،   
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ٌ  اإلاعلب : العفُنت ضالخُت عن البدشي  الناكل معؤولُت: ألاّو

غ ؤّنل بما  ّٖضة البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ ؤهه ٖلى ٖليه اإلاّخ٤ٟ اإلايىاء بلى الخاوياث بيها٫ َى البدغرل الى٣ل ٣ٖض حَى
 الّؿٟيىت نالخيت مٟهىم جدضيض بلى َىا ؾيخُغ١ل لظا بليه، اإلاغؾل ؤو الكاخً ٢بل مؿاءلخه بها بزالله ٖلى يترجب التزاماث،

حٍر مضي ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت زّمل (ألاو٫ل الٟٕغ) .  (الثاوي الٟٕغ) البًاج٘ لى٣ل مالثمت ؤصاة جٞى

ٌ  الفشع  :للمالخت العفُنت ضالخُت مفهىم: ألاو

حر بًغوعة البدغرل الّىا٢ل التزام ٚغاع ٖلى  يجب همُّيت حٛلٟت  ٧ىؾيلت ألازغيل هي ٞالخاويت للمالخت نالخت ؾٟيىت جٞى
ب الظر باألمغ للخٗبئت نالخيتها يًمً ؤن الىا٢ل ٖلى

ّ
 الؿٟيىت حٗخبر ؤهه خيث اإلاى٣ىلت، البًاٖت لُبيٗت مالءمتها يخُل

م بط آلزغ ميىاء مً اإلادخىاة البًاٖت ه٣ل ٖبء يخدّمل البدغرل الىا٢ل وؤّنل زاّنت الى٣ل، ٣ٖض في ؤؾاس ي ٖىهغ
ّ
 في يخد٨

 التزاماث ؤولى َى الالتزام َظا ؤّنل وبما. الى٣ل ٖمليت جىٟيظ خؿً لًمان للمالخت نالخت ج٩ىنل ؤن يجب التي 1الؿٟيىت جى٣ّل
حر يغوعة الخالت َظٍ في يؿخضعي ألامغ ٞةّنل 2ج.ب.١ مً 770 اإلااصة لىو َب٣ا ال٣ٗض جىٟيظ لبضء الىا٢ل  مهيإة ؾٟيىت جٞى

ل الخاوياث الؾخ٣با٫ ٌّ ا الصخً وزاث٤ جًمحن يجىػل ؤهه ماصام بضيلت ؤو مٗيىت الؿٟيىت جل٪ ٧اهذ بطا ّٖما الّىٓغ بٛ  قَغ

ى ألاخىا٫ ٚالبيت وفي 3.ٖلحها اإلاّخ٤ٟ الّؿٟيىت مً بظال ؤزغيل ؾٟيىت ج٣ضيم البدغرل للىا٢ل يجحز
ّ
 اإلاخسههت الهيئاث بٌٗ جخىل

 البريُاهيت  Lloyds Registerقغ٦ت اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى الكإن َى ٦ما للمالخت الؿًٟ نالخيت جثبذ قهاصة بمىذ اإلاخسههت
ت الؿًٟ مىانٟاث جدضيض في الؿلُت لها جمىذ التي ألازحرة َظٍ 4.(Bureau Veritas) الٟغوؿيت ٞحرجاؽ وقغ٦ت

ّ
غوٍ و٧اٞ

ّ
 الك

بت
ّ
 زبىث مضي ٦خ٣غيغ قهاصاث واؾخسغاج الهالخيت صعحت وبُٖائها الؿًٟ جهيي٠ ٖملّيت وجخىلى للمالخت لهالخيتها اإلاخُل

 5.نالخيتها

 بم٩اهيت لًمان l’ordonnance de la marine بالبداعة اإلاخٗل٤ ألامغ في الٟغوس ي ال٣اهىنل في الالتزام لهظا ْهىعل ؤّو٫ل و٧ان

 م٣ّٗض للمالخت الؿٟيىت نالخيت مٟهىم طل٪ بٗض ليهبذ 6الٟترة جل٪ في اإلاخسّههت الؿًٟ ٚياب ؤمام للبدغ الؿٟيىت ع٧ىب

                                                           
1
، جامعة بن عكنوف، 1998، سنة 4كاالقتصادية كالسياسية، عدد بن عمار زلمد، اإلطار القانوين الستغالؿ السفينة، االة اجلزائرية للعلـو القانونية   

 .91اجلزائر، ص 
2
ادلؤرّضخ يف  98/05ادلعدؿ كادلتمم بالقانوف رقم  1977لسنة  29ر عدد .، ج23/10/1976مؤرخ يف  80-76األمر رقم من  770تنص ادلادة   

ادلتضمّضن القانوف  2010أكت  18لػ  46ر .ج 2010أكت  15ادلؤرخ يف  04-10ادلعدّضؿ كادلتمم بالقانوف رقم  1998لسنة  47ر عدد .، ج25/06/1998
  أنو يتعني على الناقل قبل بدء الرحلة السهر على العناية الالزمة بوضع سفينة صاحلة للمالحة كتزكيدىا بالتسليح كالتجهيز كالتموين" البحرم اجلزائرم
كىو ما تنص " .السفينة اليت ستوضع فيها البضائع كجعلها يف حالة جيّضدة الستقباذلا كنقلها كحفظها أقساـككذا تنظيف كترتيب ككضع مجيع بشكل مناسب 

أنو 1994 تفاقية حيز النفاذ يف عاـ كدخلت اال 1958 زلل ادلعاىدات األربعة يفلقانوف البحار اليت حلت من اتفاقية األمم ادلتحدة  94/3عليو ادلادة 
السفن اليت ترفع علمها ما يلـز من التدابري لتأمني سالمة السفن يف البحار خاصة فيما يتعلق ببناء السفن كمعداهتا كصالحيتها  إىلتتّضخذ كلّض دكلة بالنسبة 

 ...لإلحبار
3
. 223طبعة ثانية،  ص ، 2012مصطفى كماؿ طو، أساسيات القانوف البحرم، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف،   

4 Guy Lefebvre, « L'obligation de navigabilité et le transport maritime sous connaissement », Les 

Cahiers de droit, vol. 31, n° 1, 1990, p. 81-123, p 116.     
5
 .66زلمد غريب عبد العزيز، ادلرجع السابق، ص   

6
 Article 12, Titre III, Livre III, Ordonnance de la marine de 1861.   

http://www.marefa.org/index.php/1958
http://www.marefa.org/index.php/1994
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 جُىيغ ألحل َاثلت ؤمىا٫ مً البدغرل الى٣ل نىاٖت جدخاحه ما وم٘ وال٣اهىهيت، الخ٣ىيت اإلاجاالث قهضجه الظر الخُّىعل ب٣ضع
ل في الٗاإلايت الخُىعاث م٘ يخالءم بما الخجاعيت ؤؾاَيلها ًّ ٘ و٦ظا اإلاخ٣ّضمت الخ٨ىىلىحيا طاث الخضيثت الؿًٟ بىاء ٞ  ٦ٟاءة ٞع

 الجؼاثغرل اإلاكٕغ ّٖغٞها التي الؿٟيىت ٣ِٞ حكمل ال الهالخيت َظٍ ؤّنل ؤلاقاعة ججضع ٦ما 1الؿًٟ َظٍ الؾخ٣با٫ مىاهئها
ما 2ج.ب.١ مً 13 اإلااصة بم٣خط ى

ّ
ل بدغرل بُا٢م الاؾخٗاهت ٦ظل٪ ٖليه يجب وبه َّ  مغاخل ٧اٞت الهجاػ ومخسّهو و٠٦ء ما

.  البدغيت الغؾالت

 للمالخت الؿٟيىت نالخيت مٟهىم جدضيض ؤولى باب مً ألامغ يمىٗىا ال الؿٟيىت نالخيت َبيٗت الزخالٝ الخٗغى و٢بل
 في اإلا٣غعة بالغخلت وال٣يام البًاٖت بى٣ل لها يؿمذ الظر ألامغ والؿالمت والثباث اإلاخاهت قغوٍ ٞحها جخىاٞغ ؤن ييبغي الظر

ٝغ خيث 3مساَغ، مً له جخٗغى ٢ض ما مغاٖاة م٘ الٗاصيت الٓغوٝ ّٗ  الكهحر ٦خابه في الالتزام َظا Carver ؤلاهجلحزرل ال٣ٟيه ي

خياصيت الّغخلت مساَغ إلاىاحهت واإلاّٗضاث والهي٩ل الّخهميم خيث مً الؿٟيىت مالثمت بمضي' البدغ َغي٤ ًٖ الى٣ل'  بما الٖا

 الىزاث٣يت والهالخيت والبكغيت، اإلااصيت الهالخيت لدكمل. البدغيت الغخلت مساَغ إلاىاحهت ٦ٟا وعّبان َا٢م مً لضحها
: الىنى٫ل ميىاء في ؾليمت ٖلحها الخ٤ ناخب بلى اإلادخىاة البًاج٘ حؿليم لًمان الخجاعيت والهالخيت

:  اإلاادًت الّطالخُت -أ

يت بها ي٣هض والتي مغ هٖى  الؿٟيىت ما٦يىت مً ججهحزاتها بلى باإلياٞت عخلتها ومؿاع اإلاالخيت اإلاياٍ وهٕى الّؿٟيىت ٖو
ا ىابَغ  م٘ زانت الؿًٟ، وجهميم نىاٖت بسهىم بليه الخىّنل جّمل الظر الٗلم و٦ظا وعواٞٗها، الى٢ىص وزؼان وؤهابيبها ٖو

 للخاوياث، البدغرل الى٣ل ٖمليت إلحغاء زهيها مجهؼة ؾًٟ الىحىص في لخٓهغ الؿٟيىت ق٩ل حّٛحر خيث الخاوياث ْهىعل

 مّما  4.البًاٖت لُبيٗت جبٗا باإلاٗضاث وجؼويضَا نالخيتها مٗايىت الىا٢ل ٖلى يؿخىحب مما ج٩ىيجها مً حؼء حٗض التي
 ؤلاياٞيت واإلاٗايىت الّضوعّيت واإلاٗايىت الخجضيضيت واإلاٗايىت ألاوليت اإلاٗايىت بيجها مً مٗايىاث لٗضة الؿٟيىت بزًإ يؿخىحب

ى ضٍ ما َو
ّ
 مً ٖلحها مهاص١ الؿالمت بكهاصة للمالخت الؿٟيىت نالخيت بزباث يخم ؤهه ٖلى IMO  البدغيت الضوليت اإلاىٓمت جا٦

 5.اإلاٟىيت الجهت ٢بل

ت الّطالخُت -ب :  البشٍش

ي٠ ازخياع في الالػمت الٗىايت بظ٫ الىا٢ل ٖلى يجب  الٟىيت ال٨ٟاءة قغوٍ ٞحهم جخىاٞغ الُا٢م ؤٞغاص مً ٧افي ٖضص وجْى

 .للمالخت الّؿٟيىت نالخيت ٖضم يٗني ال الؿٟيىت َا٢م ٦ٟايت ٖضم ٧ان وبن
                                                           

1
العنابر كخاليا يتم من خالذلا تنزيل احلاكيات  سواء داخل كيقصد بسفن احلاكيات دبثابة سفن تصمم خصيصا إلجراء عملية نقل ىذه الوسائل النمطية  

ية رقم مثبت كمسجل يف من فتحة العنرب مباشرة اىل اخللية اليت تستند اىل أربع قضباف حديدية كاليت تعد جزء من بناء السفينة ديكن انزاذلا أك رفعها كلكل خل
.  ؿ تثبيت آليةفوؽ سطح السفينة شلا يستوجب كجود كسائ كإماخطة شحن كتستيف احلاكيات 

 .131، 13زلمد غريب عبد العزيز، ادلرجع السابق، ص    -
2
ثل على أهنا كل عمارة حبرية أك آلية عائمة تقـو بادلالحة البحرية، إما بوسيلتها اخلاصة أك إما عن طريق قطرىا بسفينة أخرل أك سلصصة مل"تعرؼ السفينة   

 البحرم اجلزائرمالقانوف من  13طبقا لنص ادلادة " ىذه ادلالحة

3
 .224مصطفى كماؿ طو، ادلرجع السابق، ص   
4

، سنة األكؿ عدداؿاللتزاـ الناقل البحرم بأعداد سفينة صاحلة للمالحة، رللة ااقق احلليب للعلـو القانونية كالسياسية، اكليد خالد عطية، اجلوانب القانونية  
 .277 إىل 262من ص  اخلامسة،

5
، 2007، األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري، مارس IMOء على أهم إصدارات المنظمة الدولٌة البحرٌة محمد بهً الدٌن، أضوا 

 .04ص 
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  :الىزابلُت الطالخُت -ج

حر يغوعة حٗني  ؤلابداع البدغرل للىا٢ل حؿمذ التي الغخلت الحخياػ يغوعيت بدغيت وبياهاث زغاثِ مً الالػمت الىزاث٤ جٞى

 جٟهيليت مٗلىماث زليت ٧ل حكمل بديث الٗامت للبًاج٘ باليؿبت الدؿدي٠ زغيُت حكبه التي البا٦يت ٦سغيُت  1بؿالم

ى 2.الخاويت ًٖ ٣ا 1982 لٗام البداع ل٣اهىنل اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت ؤيًا به جىاصر ما َو  ؤن ؾٟيىت ٧ل ٖلى بإهه 94/4 للماصة ٞو
... اإلاالخّيت واإلايكىعاث الخغاثِ جدمل

ت الطالخُت -د  : الخجاٍس

ا للخمىلت نالخت ؾٟيىت بٖضاص الىا٢ل ٖلى يجب ا الالػمت بالىؾاثل وججهحَز  البًاج٘ اؾخالم لٗمليت جدًحرا وجُهحَر

ى ٖليه اإلاخ٤ٟ اإلايىاء بلى وه٣لها ٖلحها اإلاخٗا٢ض  الخجاعيت الهالخيت زالٝ ٖلى 3الٗامت الخجاعيت بالهالخيت ٖليه يهُلر ما َو
 جل٪ مثل جخُلب ٖلحها اإلاخٗا٢ض اإلادخىاة البًاج٘ ٧اهذ بطا الالػمت بالىؾاثل وتهيئتها الؿٟيىت بٖضاص بها وٗني والظر الخانت

ب بَما٫ ؤّرل هديجت للمالخت نالخت ٚحر خالت في الؿٟيىت جهبذ ؤن في ياصر ٢ض الظر ألامغ الترجيباث
ّ
 4.طل٪ ًٖ مترج

: للمالخت ضالخت ظفُنت بئعذاد ؤلاخالٌ عن اإلاترجبت اإلاعؤولُت: الثاني الفشع

 بزال٫ هديجت ألايغاع و٢ٕى بن الكاخً ؤو البًاٖت ٖلى الخ٤ ناخب ٦ك٠ بطا للخاوياث البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جثىعل
 يغعل ٧ل ًٖ يؿإ٫ خيث ال٣يام، بميىاء ٖليه اؾخلمها الظر بالك٩ل اإلادخىاة البًاج٘ إليها٫ هديجت بخد٣ي٤ بالتزامه الىا٢ل
ه بزباث مً يخم٨ً لم ما الىديجت، جد٤٣ صونل يدى٫ل الظر

ّ
 به اؾخٗان مً ٧ّلل ٢بل مً ؤو ٢بله مً ال٩اٞيت الهمت بظ٫ ٢ض ؤه

ظر اإلاُل٤ الًمان إللٛاء بضيلت ٣٦اٖضة الالتزام َظا لخىٟيظ
ّ
ى البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى يل٣ى ال  اؾخٗاهت ؤّنل يٗني ما َو

رجب الالتزام لخىٟيظ آزغ بصخو الىا٢ل
ّ
و ٖىه ؾيت

ّ
 اإلاُل٤ الالتزام َظا ججّىب وبالخالي اإلاؿاولّيت مً البدغرل الىا٢ل جمل

ً بطا اإلاؿاوليت مً يٟٗى ٢ض ٧ان وان 5للمالخت نالخت الؿٟيىت لجٗل ال٩اٞيت الهمت ببظ٫
ّ
 يض ال ؤحىبي ؾبب بلى عصٍ مً جم٨

 ج٣ىم بديث زٟيا ٧ان ولى الؿٟيىت في ٖيب بلى يغح٘ الًغعل ؾبب ٧ان بطا طل٪ ًٖ للخضيث مجا٫ ال ؤهه ٚحر ٞيه، له
 وي٨ٟي الخا٫ بُبيٗت البدغرل الىا٢ل الى ييؿب ٞاهه الؿٟيىت ًٖ الًغعل هجم ٞةطا ال٣ٗضيت البدغرل الىا٢ل مؿاوليت

 و٧اهذ ا يء خغاؾت جىلى مً ٧ل ؤن  ٖلى جىو التي ج.م.١. مً 138 اإلااصة في الىاعصة 7الخغاؾت ب٣غيىت 6الخمؿ٪ بليه للمغؾل
ل الش يء طل٪ يدضزه الظر الًغعل ًٖ مؿاوال يٗخبر والغ٢ابت والدؿيحر الاؾخٗما٫ ؾلُت ٖليه له

ّ
 الًغعل خضور ؤزبذ بطا بال

 يٟٗى ٢ض بإهه اإلاٟهىم بهظا يض٫ مما. ال٣اَغة ال٣ىة ؤو الُاعثت الخالت ؤو الٛحر ٖمل ؤو اإلاًغوع ٦ٟٗل مخى٢٘ ٚحر بؿبب

                                                           
1
، سنة األكؿ عدداؿاللتزاـ الناقل البحرم بأعداد سفينة صاحلة للمالحة، رللة ااقق احلليب للعلـو القانونية كالسياسية، اكليد خالد عطية، اجلوانب القانونية   

 .277 إىل 262من ص  اخلامسة،
2
 .99ص  ،طبعة أكىل، 2009 مصر،أدين النحراكم، موانئ احلاكيات الدكلية، دار الفكر اجلامعي،   

3
 .233، بدكف طبعة، ص 2011عادؿ علي ادلقدادم، القانوف البحرم، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف،   

4
 .286، 285ادلرجع، ص نفي  ،كليد خالد عطية  

5
 .100طبعة ثانية، ص  ،أمحد زلمود حسين، النقل الدكيل البحرم للبضائع، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية  

6
 .233، ص 1983مصر،  ،ثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، رسالة دكتوراه، اإلسكندريةآالقادر حسني العطري، احلاكيات ك عبد  

7
" يكوف للحارس السيطرة الفعلية على الشيء كالتصرؼ فيو يف االستعماؿ كالتوجيو كالرقابة حلساب نفسويقصد باحلراسة أم أف "  

 219ص  طبعة ثانية،، 2004دار اذلدل، عني مليلة، اجلزائر،  ادلدين، اجلزء الثاين، زلمد صربم السعدم، شرح القانوف  -
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 في للمالخت الؿٟيىت نالخيت ٖضم ًٖ هاقئت بالبًاج٘ الالخ٣ت والخؿاثغ ألايغاع ٧اهذ بطا اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل

 1.ٖاج٣ه ٖلى ج٣٘ التي الخٗهضاث بجمي٘ ٢ام ؤهه ٖلى الضليل البدغرل الىا٢ل ٞحها ي٣ّضم التي الخالت

ىض ٢بل ال٩اٞيت الهمت ببظ٫ البدغرل الىا٢ل ؤلؼمذ بغو٦ؿل مٗاَضة ؤن ؤلاقاعة وججضع  ؾًٟ بجٗل البدغيت الغخلت ٖو

 ؤّنل طل٪ الخضيثت، الّؿًٟ ح٣ٗيض باعجٟإ ؾحرجٟ٘ الٗىايت وبظ٫ الهمت مؿخىيل ؤّنل مغاٖاة م٘ 2للمالخت نالخت الخاوياث
و البدغرل الىا٢ل يؿخُي٘ خيث الخ٣ليضيت، الؿًٟ بّبان ٖليه ٧ان بما ي٣اؽ ال الؿًٟ ججهحز في الىاحبت الٗىايت

ّ
 مً الخسل

 3.اإلادخىاة بالبًاٖت الالخ٤ والخل٠ الهال٥ ًٖ اإلاؿاوليت

غعل ؤّما  ًّ ل ٖىه يؿإ٫ ٞال الّغخلت زال٫ ي٣٘ الظر ال
ّ
 البدغرل الىا٢ل ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ٦ما آزغ، بالتزام ؤلازال٫ ًٖ هخج بطا بال

ه بزباث ٖبء
ّ
 مٗاَضة مً 4/1 اإلااصة لىّول َب٣ا الّغخلت بضء ٢بل للمالخت نالخت الؿٟيىت لجٗل الىاحبت الٗىايت بظ٫ ؤه

٦غ والجضيغ بغو٦ؿل،
ّ
خباع حضيغة ٨ٞغة الالتزام لهظا 03 اإلااصة جًمحن ؤن بالظ  مًمىهه جىؾي٘ في اإلادا٦م ؾلُت بخ٣ييض بااٖل

تي للخُّىعاث هٓغا
ّ
ً ٞدتى البًاٖت ٖلى الخ٤ ناخب ؤو الكاخً بسهىم ول٨ً 4الؿًٟ نىاٖت حكهضَا ال

ّ
 مً يخم٨

 الخ٣ي٣ي الّؿبب َى للمالخت الؿٟيىت نالخيت ٖضم ؤّنل بزباث ٖليه يجب ألايغاع، ًٖ بالخٗىيٌ اإلاُالبت في خ٣ّه مماعؾت

لى ؤلابداع بٗض الؿٟيىت ٣ٞضث بطا: اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى واار ٚحر الخؿاعة ؾبب ؤّنل للخضيث مىام ال اط الخؿاعة، في  ٖو
م  الؿٟيىت نالخيت ٖضم هديجت والًغعل الخؿاعة بإّنل ؾخٟغى ٞاإلاد٨مت ٣ٞضاجها، ٖىض س ّيء مىار َىا٥ ي٨ً لم ؤهه مً الٚغ

. لئلبداع

 للخمىلت نالخت الخاويت ؾٟيىت بجٗل ملؼم البدغرل الىا٢ل ؤن ٖلى هّهذ 5/1 ماصتها في َامبىعٙ اجٟا٢يت بلى وبالغحٕى
ه خيث البدغيت، الغخلت َىا٫

ّ
 لم ما ٖهضجه، في وحىصَا ؤزىاء اإلادخىاة البًاٖت يهيب الظر الخل٠ ؤو الهال٥ ًٖ يؿإ٫ ؤه

ه يثبذ
ّ
سظوا ٢ض وجابٍٗى َى ؤه

ّ
 ّٖضة مؿاَمت ٖىض ؤهه الظ٦غ م٘. وهخاثجه الخاصر و٢ٕى لخجّىب اإلا٣ٗىلت ؤلاحغاءاث حمي٘ اج

ل البدغرل الىا٢ل ٖلى وما مازغيً ؾببحن ؤمام ؾى٩ىنل الخغب، وخالت وال٣ضع ٧ال٣ًاء الًغعل خضور في ؤؾباب
ّ
 جدضيض بال

 اإلاىيٕى مد٨مت ٖلى يٟغى الظر ألامغ ؤر للمالخت، الؿٟيىت نالخيت ٖضم اإلاباقغ ؾببها ي٩ىنل التي الخؿاعة ًٖ مؿاوليخه

ر٦حز بالبدث ال٣يام
ّ
ا٫ الّؿبب ٖلى والت ّٗ  5.وزؿاثغ ؤيغاع مً اإلادخىاة البًاٖت ٖلى الخ٤ بهاخب ؤلخ٤ الظر الٟ

 اإلا٣ٗىلت الٗىايت بظله بةزباث ار الٗيىب، جل٪ بزباث البدغرل الىا٢ل ٖلى ٞيجب الؿٟيىت في الخٟيت الٗيىب بسهىم ؤما
 ؤلاخاَت ٖليه يخٗظع ٢ض ؤهه بال الٗيىب، مً وزلّىَا الؿٟيىت نالخيت مً للخد٤٣ّ البدغيت الغخلت ٢بل مغاٖاتها الىاحب

 جغ٦يب طاث ميكإة ؤّجها بما الخٟيت ٖيىبها ًٖ ٢اهىهّيا مؿاءلخه يم٨ً ال لظل٪ اليكإة خضيثت الخاويت الؿٟيىت ؤحؼاء ب٩اٞت
هاصاث اؾخٗاهخه مً الّغٚم ٖلى الخ٣ٗيض، بالٜ

ّ
 ٢ابلت بؿيُت ٢غيىت ج٣يم التي الٗاإلايت الخهيي٠ قغ٧اث ًٖ جهضع التي بالك

.  ال٨ٗـ إلزباث

                                                           
1
 ج.ب.من ؽ 802كىو ما تنص عليو ادلادة   

2
 64/70دبوجب ادلرسـو الرئاسي اجلزائر عليها  تصادؽيت اؿ 1924د ادلتعلقة بسندات الشحن الدكلية ادلتعلقة بتوحيد القواعمن ادلعاىدة  3/1ادلادة   

 .1964/ 29ر رقم .ج 02/03/1964ادلؤرخ يف 
3
، منشأة ادلعارؼ، مصر، (كأثره يف تنفيذ عقد النقل البحرم دراسة قانونية للنقل باحلاكيات)طريق احلاكيات بأسامة عبد العزيز، التنظيم القانوين للنقل   

 .238ص بدكف طبعة، ، 2004
4
. 234، 233عبد القادر حسني العطري، احلاكيات كأثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، ادلرجع السابق، ص   

5
 .314كليد خالد عطية، ادلرجع السابق، ص   
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ل يؿإ٫ ال البدغرل الىا٢ل ٞةن بالّخالي
ّ
 ال٨ك٠ يم٨ً والتي ججهحزاتها جل٠ ؤو الؿٟيىت ؤحؼاء ٣٦ضم الٓاَغة الٗيىب ًٖ بال

ا الصخً ؾىضاث جًمحن يخّمل ما ٦ثحرا ٖمليا ؤهه ٦ما 1اإلا٣ٗىلت الٗىايت ببظ٫ ٖجها  الؿٟيىت اؾدبضا٫ ؾلُت للىا٢ل يجحز قَغ
 ؤو٫ل ٖلى اإلادخىاة البًاٖت ه٣ل في الخ٤ للىا٢ل ُيسّى٫ل خيث اإلاالحي، الخِ هٟـ ٖلى الٗاملت اإلاال٨ت لكغ٦ت باليؿبت زانت

 2.الؿًٟ َظٍ مً جهل ؾٟيىت

حر البدغرل الىا٢ل التزام ويخٗل٤  خيث 3عوجغصام ٢ىاٖض ْل في الكاخً لهالر الٗام بالىٓام للمالخت نالخت ؾٟيىت بخٞى
ى مسالٟخه، ٖلى الاجٟا١ يجىػل ال  جهايتها، ختى ؤزىاءَا ويؿخمغ بضايتها في ويٓل البدغيت الغخلت بضء ٢بل يبضؤ مؿخمغ التزام َو

 ؤن مً بضال مؿخمغا، التزاما للمالخت نالخت ؾٟيىت بخ٣ضيم البدغرل الّىا٢ل التزام حٗل الضولي اإلاكّغٕ ؤّنل ٖلى يض٫ّل الظر ألامغ

٠ البدغيت للغخلت الؿاب٤ بالى٢ذ مدضصا الالتزام َظا ي٩ىنل
ّ
 4.بغو٦ؿل مٗاَضة في ٖليه الخا٫ َى مثلما بضايتها ٖىض ويخى٢

 خ٨ما 214 اإلااصة هّول بمىحب ؤوعص 1990 لٗام ع٢م البدغيت الخجاعة ٢اهىنل بنضاٍع ٖىض اإلاهغرل اإلاكٕغ ؤن ؤلاقاعة ججضعو

 لٗام حؼثيا ؤو ٧ليا البدغ َغي٤ ًٖ للبًاج٘ الضولي الى٣ل ب٣ٗىص اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢يت مً 14 اإلااصة خ٨م م٘ يخمازل
 ما ٖلى للمالخت الهالخيت ي٣هغ ٞلم ٖليه، اإلاخ٤ٟ الؿٟغ لخىٟيظ للمالخت نالخت الؿٟيىت بجٗل الىا٢ل يلؼم بديث 2008

ىض الؿٟغ ٢بل  . ٣ِٞ ٞيه البضء ٖو

ت جأحير انعياط مذي: الثاني اإلاعلب : البدشي  الناكل معؤولُت على للخعبئت الطالخت الخاٍو

ه الؿٟيىت نالخيت ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاءلت ٚغاع ٖلى
ّ
 لىٗالج البًاٖت لخٗبئت الخاويت نالخيت مضي ًٖ يؿإ٫ ٞاه

ا خالت في بق٩الياث مً الخاويت جُغخه ما ؤيًا  لل٣يام مخسههت قغ٧اث ٢بل مً ؤو البدغرل الىا٢ل ٢بل مً ؾىاء جإححَر
 بلى اإلاُلب ؾى٣ؿم الى٣ُخحن َاجحن ولضعاؾت للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت هٓام ٖلى طل٪ ًٖ اإلاترجب وألازغ اإلاهمت بهظٍ

حن  الثاوي الٟٕغ ؾىسهو خحن في (للخٗبئت الخاويت نالخيت ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت) بلى ألاو٫ل الٟٕغ في هخٗغى ٖٞغ

. (للخاويت البدغرل الىا٢ل واؾدئجاع مل٨يت) بق٩اليت ًٖ للخضيث

ٌ  الفشع ت ضالخُت عن البدشي  الناكل معؤولُت: ألاو : للخعبئت الخاٍو

 بل مخجها، ٖلى اإلاى٣ىلت اإلادخىاة البًاج٘ ؾالمت لًمان ي٨ٟي ال البدغيت للّغخلت الؿٟيىت نالخّيت بّنل ؤزغيل حهت ومً

 َبيٗت م٘ جُاب٣ها يؿخىحب مما الخمىلت الؾخ٣با٫ مىاؾبت خالت في ألازغيل هي آمىت حٛلٟت ٧ىؾيلت 5الخاويت ج٩ىنل ؤن يجب

                                                           
1
 219، 218ص بدكف طبعة، ، 2008، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبناف، (أشخاصها، عقد النقل البحرم السفينة،)كىيب األسرب، القانوف البحرم   

2
 .234، 233ص ، طبعة أكىل، 1999، مكتبة دار الثقافة، األردف، (دراسة مقارنة) عبد القادر حسني العطري، الوسيط يف شرح قانوف التجارة البحرية  

3
ل أف يطلق عليها اتفاقية األمم ادلتحدة لنقل البضائع بطريق البحر كليا اك جزئيا كاسم رمسي أقرتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة إال أهنا قد أكصت عل افّض   

االنضماـ لعضوية ىذه االتفاقية كأحدث اتفاقية للنقل البحرم غري أهنا مل تدخل حيز التنفيذ، كقد مت االحتفاؿ بفتح باب  بقواعد ركترداـ كتسمية غري رمسية
رؾ، فرنسا، اجلابوف، غانا، اليوناف، غينيا، ىولندا، االكونغو، الداًل: دبدينة ركترداـ حيث حضر حفل التوقيع شلثلوف عن الدكؿ التالية 23/09/2009ليـو 

 19/1/2011لتصادؽ عليها اسبانيا يف . نيا، الكامريكف، مدغشقرنيجرييا، النركيج، بولندا، السينيغاؿ، اسبانيا، سويسرا، الطوغو، الواليات ادلتحدة، أرمي
. دكلة على األقل ذلذه االتفاقية 20كالنصاب القانوين لدخوؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ ىو انضماـ  ككونغو 17/7/2012كتوغو يف 

4
  24، احلسنات كاالجيابيات القانونية، ص 2009ف عقود نقل البضائع الدكيل بالبحر كليا أك جزئيا لسنة أؽ ملش، اتفاقية األمم ادلتحدة بشفارك  

5
كفل من طرؼ الغرفة التجارية الدكلية الذم ت 1933للحاكية من بينها ادلكتب الدكيل للحاكيات ادلؤسي سنة  ريفاعدة تع إيرادلقد حاكؿ ادلشرع الدكيل   

كعاء أك إناء يتميز بالثبات مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع بشكل أك أكثر من أشكاؿ النقل دكف إعادة  أهناحاكية كفل بوضع التعريف األكؿ للت
حجمها الداخلي ال يقل تصميمها يسمح بتعبئتها كتفريغها بسهولة ك كما أف، كىي رلهزة بوسائل تسمح بشحنها يف أم كقت ،تعبئتها يف مرحلة كسيطية
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 خاويت صازل قاخىحن لّٗضة اإلاسههت البًاٖت 1لخٗبئت الخاويت بهالخيت الخالت َظٍ ون٠ ويم٨ً اإلاى٣ىلت، البًاٖت
 يؿخلؼم مما زُغة بًاج٘ ٞحها جى٣ل التي الخالت في اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى البًاج٘ ؾالمت لًمان ججؼثتها يخم ٢ض ٧ان وان واخضة
حر ٣ا واإلاساَغ ألايغاع مً البدغّيت البيئت خمايت بٛيت وطل٪ البًاج٘ َظٍ َبيٗت م٘ جخالءم خاوياث جٞى  به ج٣ط ي إلاا ٞو

. مجها 145 اإلااصة هو في البداع ٢اهىنل اجٟا٢يت

ت وازخباعاث ٞدىناث لّٗضة جسً٘ الؿٟيىت ؤّنل وبما لها وما البدغيت الّغخالث ؤٖباء جدّمل ٖلى ٢ضعتها مضي إلاٗٞغ
ّ
 مً يخسل

ا مً مخدّغ٥ ٖىبر ؤو الؿٟيىت مً حؼء الخاويت ؤّنل ال٣اثل بالّغؤر ؤزظها لى زاّنت حّىيت، ٖىامل  الؾخ٣با٫ مسّههت ٖىابَغ
حر يغوعة البدغرل الّىا٢ل ٖلى يؿخىحب مّما الخاوياث، ؤهىإ مسخل٠  وه٣لها البًاج٘ لخل٣ّي وآمىت مهّيإة خاوياث جٞى

 ٖلى يترجب مّما والدؿدي٠ والّهياهت البىاء قغوٍ بخىاٞغ عوجغصام اجٟا٢يت مً ج/14 للماصة َب٣ا ٖلحها وؤلاب٣اء ٖلحها والخٟاّ
 للمىانٟاث ٦مُاب٣تها ألايغاع، خهى٫ل في اإلادؿبب مؿاوليت و٢يام وزيمت هخاثج مً ٖلحها اإلاداٞٓت وؾىء ؤلاَما٫

 حمي٘ جخدّمل يجٗلها مّما الّهى٘ مخ٣ىت و٧ىجها ISO ال٣ياس ي للخىخيض الضوليت اإلاىٓمت بها حاءث التي الضوليت ال٣ياؾيت

ِٛ صعحاث ومسخل٠ الخغ٧اث ًّ .  الدؿدي٠ بٗمليت ال٣يام ٖىض الؿٟيىت لها جخٗغى التي ال

 مً طل٪ يخجاَلىنل الىا٢لحن مٗٓم ٧ان وان ؾيخحن ٧ل مّغة صوعّيت بهٟت بٟدهها الخاويت ؾالمت ٖلى الخغم ييبغي ٦ما

 ٖلى الى٢ٝى الٟدو بٗمليت ال٣يام ٖىض ٞيجب 2الٗيب يٓهغ ختى الخاوياث اؾخسضام في يؿخمّغون بط الٗمليت، الىاخيت
ض م٘ البًاج٘ ٖلى بالٜ ؤزغ لها ي٩ىنل ٢ض التي ألايغاع وحسجيل للخاويت، الخاعحّيت الخالت

ّ
 ز٣ىب ؤّرل مً الخاويت زلّىل مً الخإ٦

به الظر الخاويت صازل الخغاعة صعحت وزباث
ّ
 ٞؿاص بلى ياّصر ٢ض مخجّمض بساع ؤّرل مً الخاويت وزلّىل البًاٖت، َبيٗت جخُل

 ّٖما البدغر، الىا٢ل بمؿاوليت الهضص َظا في ال٣ًاء خ٨م خيث 3.وحه ؤ٦مل ٖلى الخاويت جىٓي٠ يؿخىحب مما البًاٖت
ل ٧اهذ التي اإلاجلٟىت ألاؾال٥ ؤناب

ّ
 في ز٣ب َغي٤ ًٖ اإلاُغ ماء صزى٫ل هديجت البدغرل للىا٢ل اإلاملى٦ت الخاويت خمىلت حك٩

 الٗىامل حّٛحر بؿبب" Sweat Damages" الّخٗغي٤ ًٖ الىاحمت ألايغاع هجض الخاويت نالخيت ٖضم ؤؾباب ومً 4الخاويت ؾ٠٣
                                                                                                                                                                                           

ادلتضمن ادلصادقة  12/01/1998للمؤرخ يف  03-98ـ الرئاسي رقم كادلادة الثامنة من ادلرفق األكؿ فقرة ج من ادلرس باإلضافة إىل نص 3قدـ  35.3عن 
صادرة جبنيف اؿ 1972االتفاقية الدكلية لسالمة احلاكيات لعاـ ك. 1990يونيو  26على االتفاقية الدكلية ادلتعلقة باإلدخاؿ ادلؤقت ادلربمة يف اسطنبوؿ بتاريخ 

على ادلوانئ كأهنا كحدة من معدات نقل البضائع صاحلة لالستخداـ ادلتكرر ذات متانة تكفي للمناكلة يف   عرفتهايف نص مادهتا الثانية  02/12/1978يف 
هتا أك مناكلتها بسرعة  حبيث لكي ذبرم رصرصكدكف عملية إعادة ربميل كسيطية كالسفن  مصممة خصيصا لنقل البضائع بوسيلة أك أكثر من كسائل النقل 

 150" مًتا مربعا على األقل  14ذات حجم تكوف فيو ادلساحة ااصورة باألركاف الشكلية اخلارجية األربعة إما ك تكوف مزكدة بتجهيزات ركنية ذلذا الغرض
 ،أك العبوات" ادلركبات"ال يشتمل تعريف احلاكية العربات ك ،اإذا كانت مزكدة بتجهيزات ركنية علي" قدما مربعا 75"أمتار مربعة على األقل  7أك " قدما مربعا

 ."إال أنو يضم احلاكية اامولة على ىياكل
1
من اتفاقية األمم ادلتحدة لعقود النقل الدكيل للبضائع عن طريق البحر كليا أك جزئيا احلاكية عبارة  1/6دلادة كىو ما يتطابق مع التعريف الذم جاءت بو ا  

الة، أك أم كحدة تعبئة مشاهبة تستخدـ يف ذبميع البضائعن أم نوع ـ ع، ف احلاكيات أك من الصّضهاريج أك ادلسطّضحات القابلة للتلف أك من احلاكيات البدّض
من اتفاقية  01/07ادلادة ك 1978من اتفاقية األمم ادلتحدة للنقل البحرم للبضائع عاـ  01/05كأم معدّضات ملحقة بوحدة التعبئة تلك كاليت تقابلها ادلادة 

 .إال أهنا مل تدخل بعد حيز النفاذ 24/05/1980 لػػػاألمم ادلتحدة بشأف النقل الدكيل متعدد الوسائط 
2  LCL مني النقل الذم يقـو بتعبئة داخل احلاكية حىت أك أـ اىل الوكيل بالعمولة للنقل سلّض لتالبضاعة رلموعة من الشاحنني  زبص ىي حاكية مشًتكة

  .تسلم الشاحن حاكية فارغة يف مكاف تعبئة البضاعة اذ يتوىل تعبئتها مث تسلم اىل الناقل أمىي حاكية مسلمة لشخص كاحد  FCLأما  .الناقليسلمها 
 .240، 235 ،96 عبد القادر حسني العطري، احلاكيات كآثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، ادلرجع السابق، ص -
3
 .145، 144، 129ابق، ص أدين النحراكم، ادلرجع الي  

4
 .239، 235 عبد القادر حسني العطري، احلاكيات كآثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، ادلرجع السابق، ص  
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 طل٪ لخجمي٘ زؼان بياٞت يخم ؤن ٖلى الجى في اإلاىحىص اإلااء بساع ٦خ٨ثي٠ البدغيت الغخلت ؤزىاء جدضر ٢ض التي الجىيت

 1.اإلاك٩لت َظٍ لخّلل البساع

ليه  الّؿاا٫ ؤّنل ٚحر ألاؾباب، َظٍ مً ؾبب ألّرل للبًاج٘ جل٠ ؤو َال٥ خضر ٧لما البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جى٣ٗض ٖو
 الخاويت ؤّنل والىا٢٘ زّٟيت؟ بٗيىب خاويت ج٣ضيم ًٖ الّىاحمت اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل بٖٟاء مضي َى هٟؿه يُغح الظر
ل نىاٖتها، في الّخ٣ٗيض مً صعحت بلى ونلذ وبن

ّ
 ألامغ الخضيثت، الخاوياث ها٢الث الؿًٟ ح٣ٗيض مؿخىيل بلى جهل لم ؤّجها بال

ساط يؿخضعي الظر
ّ
 جسٟى ٢ض التي الٗيىب ًٖ البدغرل الىا٢ل يؿإ٫ ال بديث للخمىلت، الخاويت لهالخيت الىاحبت الٗىايت اج

: ؤمغيً بحن همّحز ؤن ييبغي الخالت َظٍ وفي الَار ٢ىاٖض مً -ٕ-4/2 اإلااصة َب٣ا ٖمله ؤصاء في الخغيو الّغحل ٖلى

تي الخالت ٟٞي
ّ
اخً مً م٣ّضمت الخاويت ٞحها ج٩ىنل ال

ّ
و البدغرل الىا٢ل بةم٩ان ٞهىا الك

ّ
 بلى باالؾدىاص اإلاؿاوليت مً الخمل

 بها اإلاىحىص الٗيب ؤّنل ؤو الّغم َغي٣ت في ؤو الخاويت في ْاَغ ٚحر ٖيب ؤو الخٛلي٠، ٦ٟايت ٖضم ؤو للبًاٖت الظاحي الٗيب

. زُغة بلى البًاٖت يديل الظر

 بظل٪ 2البدغرل للىا٢ل ٖال٢ت وال بليه باإلاغؾل ٖال٢خه في الكاخً ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ ؤّجها الّخٛلي٠ ٖمليت في ألانل وؤّنل زاّنت

 ؤمغ الخٛلي٠ ل٩ىنل هٓغا 3حٛلي٠، صونل ؤو مٗيبا حٛليٟا مٛلٟت بًاٖت يهضع ؤن الكاخً حاهب مً ناصعا زُإ يٗخبر بديث
 ٖمليت زال٫ الجاعيت مىاولتها ؤو جدغي٨ها ٖمليت ؤزىاء وخمايتها البدغيت الغخلت زال٫ اإلادخىاة البًاج٘ خٟٔ لًمان يغوعرل
 يٗخبر ما ؤهه خيث الّغخلت ومضة اإلادخىاة البًاج٘ هٕى بدؿب يسخل٠ الخٛلي٠ ؤن بلى باإلياٞت والخٟغيٜ، والغم الصخً
 حٛلي٠، بلى جدخاج ال التي الؿياعاث ٦صخىت آزغ لىٕى باليؿبت ٦ظل٪ يٗخبر ال البًاٖت، مً مٗحن لىٕى باليؿبت ٧اٞيا حٛليٟا

 بخٛليٟها ٢ام ؤو البًاٖت حٛلي٠ اإلاغؾل ؤَمل ٞةطا 4لهكاقتها هٓغا مخ٣ً حٛلي٠ بلى جدخاج بًاج٘ هجض طل٪ م٣ابل وفي
 ؤو الخٛلي٠ ٦ٟايت ٖضم بزباجه بكٍغ اإلاؿاوليت مً للخاوياث البدغرل الىا٢ل بٖٟاء ؤؾباب مً ؾببا طل٪ ّٖضل مٗيبت، حٛلٟت

ال٢ت اهخٟاءٍ  5.الصخً ؾىض في ؤصعحها التي الخدٟٓاث َغي٤ ًٖ الًغعل وبحن بيىه الؿببيت ٖو

٣ا ٖضمه مً بالخٛلي٠ ليـ الٗبرة ؤن ٦ما  ؾىء ًٖ جدّضزذ التي -ن-4/2 اإلااصة بمىحب بغو٦ؿل مٗاَضة في حاء إلاا ٞو

٤ الكاخً بسُإ الٗبرة بهما اوٗضامه، صونل الخٛلي٠  ٢ض عوجغصام ٢ىاٖض ؤن خحن في 6.البًاج٘ لُبيٗت جبٗا بدالتها خالت ٧ل ٞو
 ؤر ؤو الكاخً حاهب مً بٟٚا٫ ؤو ٞٗل هديجت الخإزحر ؤو الخل٠ ؤو الهال٥ و٢٘ بطا اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل ؤٖٟذ ٢ض

 يمً يظ٦غ ؤن جخُلب َامبىعٙ ٢ىاٖض ؤن خحن في 34 و 33 اإلااصجحن بم٣خط ى ؤٞٗاله ًٖ مؿاوال الكاخً ي٩ىنل شخو

 7.للبًاٖت الٓاَغة الخالت الصخً ؾىض بياهاث

 صازل البًاٖت حٛلي٠ خ٨م جإزظ الخاوياث في البًاٖت حٗبئت ٞةن حٛلٟت وؾيلت الخاويت اٖخباع ٨ٞغة مً واهُال٢ا
ه الٟغوس ي ال٣ٟه مً حاهب يغيل خيث الخاويت

ّ
 البًاٖت ٞدو البدغرل الىا٢ل ٖلى يخٗظع ٢ض بالخاوياث الى٣ل مجا٫ في ؤه

                                                           
1
 .155أدين النحراكم، ادلرجع السابق، ص   

  332 صدار الثقافة، عماف، طبعة أكىل،  ،يط يف شرح قانوف التجارة البحريةالوس ،باسم ملحم/القادر حسني العطري  عبد  2
 194ص طبعة ثانية، ، 2002 ،اإلسكندريةالتفريغ يف النقل البحرم، منشأة ادلعارؼ، عقد الشحن ك ،كماؿ محدم  3
4
 186 ص، بدكف طبعة، 2011النقل البحرم يف ضوء القانوف كادلعاىدات الدكلية، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبناف،  ،كجدم حاطـو  

5
. 152 ص ،2009عقد نقل البضائع باحلاكيات، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، ، سوزاف علي حسن  

6
 187ص ع، ادلرج، نفي كجدم حاطـو  

7
  1978من معاىدة ىامبورج  لعاـ  -ب –15/1ك ادلادة  2008من اتفاقية ركترداـ  -ح  –17/3ادلادة   
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ض ما وطل٪ بض٢ت، اإلادخىاة
ّ
 لى٣لها جمهيضا خاويت في البًاٖت وي٘ مؿإلت ؤن ٢ًذ التي الٟغوؿيت الى٣ٌ مد٨مت بد٨م جإ٦

 بك٩ل البًاٖت وي٘ ًٖ الىاقئت ألايغاع ًٖ الكاخً مؿاوليت ٞخ٣ىم البًاٖت، بخٛلي٠ اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض جد٨مها بدغا

.  اإلاؿاوليت مً لخملهه ؾببا البدغرل للىا٢ل يد٤٣ مما الخٛلي٠ ؾىء ًٖ الىاججت ؤو مالثم ٚحر

 ألزغي، خاويت مً البًاٖت وه٣ل الخاوياث جبضيل خالت ٖلى الخٛلي٠ ؾىء ٨ٞغة الٟغوؿيت الّى٣ٌ مد٨مت َب٣ذ ٦ما
ًذ خيث ما ٖىه مؿاوال البدغرل الىا٢ل واٖخباع البًاٖت، بخٟغيٜ الخاوياث جبضيل حكبيه ٞع

ّ
٣ا اٖخبرجه وبه

ّ
 بخٛلي٠ مخٗل

اء وازخياع البًاٖت  الىا٢ل مً اإلا٣ضمت الخاويت الكاخً ٢بى٫ل خالت في ؤما الكاخً، ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ ٧التزام لها، مىاؾب ٖو
م ٢ض ألازحر َظا ٧ان ولى ختى الكاخً بسُإ البدغرل الىا٢ل جمؿ٪ بم٩اهيت جثاع ٞهىا جدٟٔ صونل

ّ
 خالت في الخاويت حؿل

 1.حّيضة

اخً الخاويت البدغرل الّىا٢ل ي٣ّضم التي الخالت في ؤّنل ٚحر
ّ

 ملؼم ؤهه بما نالخيتها، ٖضم ًٖ الىاحمت اإلاؿاوليت ٞيخدّمل للك
ظر الٛغى م٘ جدىاؾب خاويت بخ٣ضيم

ّ
ه الّىا٢ل ٢ى٫ل يضخًه ال الًمان َظا ؤّنل طل٪ ؤحله، مً اؾخإحغث ال

ّ
 ؤُٖى ؤه

ظر (البدغرل الىا٢ل) الى٣ل مخٗهض ؤّنل ٖلى الهضص َظا في ٢ط ي ٣ٞض 2الخاويت لٟدو ال٩اٞيت الٟغنت الكاخً
ّ
 ي٣ّضم ال

و ٞحها زّٟيل ٖيب ًٖ هاجج بالخاويت زلل بىحىص الّخمؿ٪ يم٨ىه ال للكاخً الخاويت
ّ
ظا اإلاؿاوليت مً للخسل  يخُاب٤ ما َو

جاٍ م٘
ّ
 الٗيب طل٪ ؤّنل يٗني ال بالخاويت زٟي ٖيب ا٦دكاٝ ؤّنل بط الؿٟيىت ملخ٣اث مً حٗخبر ال الخاويت ؤّنل ال٣اثل الاج

 3.طاتها خّضل في بالؿٟيىت مّخهل الخٟي

 مال٩ا البدغرل الىا٢ل ٧ان ؾىاء زُحرة، هخاثج للخمىلت الخاويت نالخّيت مضي الى الخّٗغى يغوعة ٖلى يترجب ٞةهه وبالخالي
اخً مً م٣ّضمت الخاويت ٧اهذ بطا خّتى ؤو لها، مؿخإحغا ؤو للخاويت

ّ
 مماعؾت ًٖ البدغرل الىا٢ل عجؼ بؿبب هٟؿه الك

 في الؿيا١ َظا في وج٣ّغعل. للخمىلت نالخيتها مً جى٣و التي الٗيىب بإخض مهابت ج٩ىنل خيث لها، ٢بىله في اإلاُلىبت الٗىايت
 الٗىايت مماعؾت في لٟكله بالكاخً لخ٣ذ التي وألايغاع الخؿاثغ ًٖ البدغرل الىا٢ل بمؿاوليت ألامغي٨يت ال٣ًايا بخضي

ضم الىاحبت الٗىايت ه٣و ألّنل طل٪ للخٗبئت، نالخت الخاويت لجٗل الّغخلت بضايت في الىاحبت  بمثابت الخاويت نالخيت ٖو

 4.بضازلها اإلادخىاة البًاج٘ ؤنابذ التي لؤليغاع اإلاباقغ الّؿبب

                                                           
1
 )Cass, com ,25 nov 2008, navire husky hunner , DMF 2009, P ,700,obs Yves TASSEL 

)Cass. Com.10 mars 2009, navire MV panther,DMF 2009,n° 7002 ,obs., Philippe DE 

LEBEQUE(  

اإلسكندرية،  لنقل البضائع دكليا عرب البحر، دار اجلامعة اجلديدة، 2008مسؤكليتو يف قواعد ركترداـ شريف زلمد غناـ، التزاـ الشاحن ك: مشار اليو لدل -
 103، 102 ،101ص ، مصر

2
 .238، 237، 236 ثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، ادلرجع السابق، صآاحلاكيات كعبد القادر حسني العطري،   

3
 Ca. Rouen du 12 mars 1998, Navire louis Maeidk, « le transporteur maritime de marchandises 

ne peut valablement se prévaloir du mauvais fonctionnement d’un conteneur réfrigéré qu’il a 

fourni au chargeur pour invoquer à son profit le vice caché exonératoire de l’article 4-2, p) de la 

convention de Bruxelles du 25 aout 1924 » : DMF 1998, p 1063 

كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، ألدياز، أحكاـ النقل الدكيل متعدد الوسائط، رسالة دكتوراه، جامعة تلمساف،  قماز ليلى: لدل إليومشار  -
 .172، ص 2013/2014

4
 238، 237، 236 آثرىا يف تنفيذ عقد النقل البحرم، ادلرجع السابق، صالقادر حسني العطري، احلاكيات ك عبد  
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تي اإلابّرصة الخاوياث نالخيت بسهىم باإلقاعة والجضيغ
ّ
ا يخّمل ما ٚالبا وال  اعجٟإ بؿبب قغائها مً بضال اؾدئجاَع

ا، ع بط بق٩اال جُغح ٞةّجها ؤؾٗاَع
ّ
٣ا مبّرصة خاويت ج٣ضيم ؤخياها البدغرل الّىا٢ل ٖلى يخٗظ  اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى الكاخً لُلباث ٞو

 له و٢ّضم اإلاغؾل حٗليماث زال٠ الظر البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ب٣يام الؿيا١ َظا في الٟغوؿيت الى٣ٌ مد٨مت ٢ًذ

م يم٨ً خاويت مً بضال زابخت، خغاعة بضعحت مبّرصة خاويت
ّ
اخً ؤٖلم بطا ما خالت في و٦ظل٪ 1خغاعتها صعحت في الخد٨

ّ
 م٣ّضم الك

ه يٗني َظا 2صعحاث 4 بلى 2 بحن ما الخغاعة صعحت يبِ ٖليه يخىّحب الظر البدغرل الّىا٢ل الخاويت
ّ
ب٘ لم بطا ؤه

ّ
 الىا٢ل يد

 مً هي الخمىلت ؤّنل ٖلمه خالت في زانت للخمىلت الخاويت نالخيت بًمان ؤلازال٫ بلى ياصر مّما الكاخً حٗليماث البدغرل

. ٧الٟىا٦ه الّخل٠ ؾغيٗت البًاج٘

 لخٗليماث مُاب٣ت ٧اهذ بطا ٞيما اإلادخىاة، البًاج٘ بغوصة ؤو خغاعة صعحت مً الخد٤٣ّ البدغرل الىا٢ل ٖلى يجب ٦ما
ل الصخً، وزي٣ت في جدٟٓاث بةصعاج ي٣ىم ؤن ٖليه ٞيجب مُاب٣تها، ٖضم الخٔ ٞةطا الكاخً،

ّ
ه ٞيه اٞترى وبال

ّ
م ؤه

ّ
 حؿل

 ٢ًيت وفي الضواحً، ه٣ل بمىاؾبت باعيـ اؾخئىاٝ مد٨مت به ٢ًذ ما وطل٪ اإلاىاؾبت، الخغاعة صعحت في اإلادخىاة البًاج٘

 لالؾخسضام نالخت خاويت ج٣ضيم ٞةن بالخالي 3.الخغاعة صعحت اعجٟإ بمىاؾبت جلٟذ التي مجّمضة بًاٖت ه٣ل بمىاؾبت ؤزغيل
 بدالت بليه اإلاغؾل بلى اإلادخىاة البًاج٘ بيها٫ في واإلاخمثلت اإلاغحّىة الىديجت جد٤٣ ٖلى يؿاٖض الكاخً حٗليماث باخترام

. ؾليمت

ت البدشي  الناكل واظدئجاس ملىُت إشيالُت: الثاني الفشع  :للخاٍو

 ٢بل مً عابدت نىاٖت مىيٕى حٗلها الظر ألامغ الٗاصيت الخٛلٟت ألق٩ا٫ مٛايغا ق٨ال جّخسظ التي الخاويت إلاحزة هٓغا
 5ألاخىا٫، ؤٚلب في إلاؿخسضمحها مل٪ صاثما ليؿذ الخاويت ؤّنل خيث 4اإلاجا٫، َظا في اإلاخسههت الخجاعيت الكغ٧اث مً الٗضيض

ظر ألامغ
ّ
 الخاوياث اؾدئجاع ل٣ٗض ال٣اهىهيت والُبيٗت الكغ٧اث َظٍ م٘ اإلاخٗا٢ض الصخو ًٖ البدث بق٩اليت يثحر ال

ال٢خه . البدغرل الى٣ل ب٣ٗض ٖو

ه ٖلى وبىاء
ّ
ل اإلادخمل مً ؤه

ّ
اخً يؿخمّغل ؤال

ّ
 وحجم وهٕى وػن ازخالٝ هديجت الخاويت هٟـ ٖبر ؤزغيل بًاج٘ بعؾا٫ في الك

بيٗت  بيٕى مً يبرمه ما جىٟيظ في خاوياث اؾخسضام ٖاصجه مً ٧اهذ ولى خّتى ٖليه يدّخم مّما ألزغي، عخلت مً البًاج٘ َو

                                                           
1
 .138، ص ادلرجع السابقسوزاف علي حسن،   

2
 « Par EX : pour une cargaison d’ail, pour la quelle le chargeur, qui avait d’ailleurs fourni le 

conteneur, avait précisé que le transporteur maritime devait régler la température de transport 

entre 2° et 4° degrés celsisus » (CA paris, 5
e
ch, sect. A, 13 déc.1995 : DMF 1996, p.923, obs-y. 

Nicolas) 
 - Cité par : PAULETTE VEAUX–FOURNERIE/DANIEL VEAUX, Transport par conteneur, 

JCI Transport, fax 975, §39, p.15. 
3
. 80 ص ،2009، دد الوسائط، دار اجلامعة اجلديدةالتنظيم القانوين دلسؤكلية متعهد النقل متعسوزاف على حسن،   

 23 ، ص2007اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  تطور قواعد قانوف النقل البحرم ربت تأثري استخداـ احلاكيات، دار اجلامعة زلمد السيد الفقي،  4
5
 « Le conteneur n’est pas toujours la propriété de celui qui utilisé »  

(V.CA Rouen.2
e
 ch .civ, 21 janv.1994 : juris-data n°1994-041043)  

-Cité par : paulette veaux-fournerie /Daniel veaux, op.cit, §41, p.16.  
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يت اإلاؿاخت يؿخّٛلل ال ٢ض ٦ما الخاويت، هٕى حٛيحر بدغيت
ّ
 وا٦دؿاب قغائها هديجت حّمت زؿاثغ له يؿّبب مّما للخاويت ال٩ل

  1.مل٨يتها

ل الخاوياث ؤّنل هجض ألاخىا٫ ٚالبيت وفي
ّ
 ؤو البدغرل الّىا٢ل ٧ان ؾىاء اإلااّحغ بم٣خًاٍ يلتزم ٧اجٟا١ 2ؤلايجاع ل٣ٗض مدال

غ٧اث بخضي
ّ

 ؤحغ وم٣ابل مدّضصة مّضة الكاخً اإلاؿخإحغ جهّغٝ جدذ الخاويت بىي٘ الخاوياث بخإححر اإلاخسّههت الك

.  مّٗحن

غ٧اث مً خاوياث قغاء ٖلى ٚالبا البدغرل الىا٢ل ي٣ضم ٦ما
ّ

 اإلاؿخسضمحن الكاخىحن جهّغٝ جدذ ليًٗها لها اإلاهّىٗت الك
ظر ألازحر َظا للبًاج٘، البدغرل الى٣ل ل٣ٗض جىٟيظا لها

ّ
 يسً٘ الظر مى٣ى٫ل ما٫ بيجاع بمثابت 3آزغ ٣ٖض ٖىه يخّٟغٕ ال

ل اإلاضوي ال٣اهىنل في اإلا٣ّغعة الٗاّمت لل٣ىاٖض
ّ
 اإلااّحغ البدغرل الّىا٢ل اخخٟاّ مً يّٛحر ال مى٣ى٫ل بةيجاع ال٣ٗض ون٠ ؤّنل بال

ها ٚايت بلى الّؿٟيىت متن ٖلى شخجها مىظ وخغاؾتها الخاوياث ٖلى الّؿيُغة  الّؿيُغة َظٍ جدى٫ل وال 4الىنى٫ل ميىاء بلٚى

  5.بالخاويت اإلاغؾل اإلاؿخإحغ اهخٟإ صونل باإلا٣ابل

 ٞحها يىحض ما ٧ّلل للمؿخإحغ يًمً الخاويت ماّحغ البدغرل ٞالىا٢ل الجؼاثغرل اإلاضوي ال٣اهىنل مً 488 اإلااصة لىو وجُبي٣ا
ه بال مدؿىؾا، ه٣ها الاؾخٗما٫ َظا مً جى٣و ؤو اؾخٗمالها صونل جدى٫ل ٖيىب مً

ّ
 بها ؤٖلم التي الٗيىب يًمً ال ؤه

.  الخٗا٢ض و٢ذ بها يٗلم ٧ان ؤو اإلاؿخإحغ

٣ا الخاويت ؤحغة بضٞ٘ اإلاؿخإحغ الكاخً يلتزم ٦ما ٟا١ جّمل إلاا ٞو
ّ
 اهتهاء ٖىض بغّصَا التزامه يغوعة ٖلى ٖالوة ٖليه الاج

٣ا جدّضص الخاوياث حؿٗحرة ؤّنل الٗلم م٘ 6ؤلايجاع  :خاالث زالر ٞو

 

                                                           
1
 .24 ، صالسابق ادلرجع زلمد السيد الفقي،  

للمستخدمني مقابل إجيار سنوم زلدد خالؿ مدة السنة كقد نوعني إما إجيار تشغيلي الذم يعتمد على فكرة إجيار ادلالك احلاكيات ينقسم ؿعقد اإلجيار   2
سنوات، فقد  10-8تزيد عن ىذه ادلدة، حني يتحمل ادلؤجر كافة ادلخاطر كالصيانة كالتأمني، أما اإلجيار التمويلي فهو عقد إجيار طويل األجل يًتاكح بني 

ا يستخدـ يف رلاؿ االتفاؽ عليها، بعد خصم نسبة اذلالؾ السنوية، كىذا النوع كثريا ـيصل إىل حد إعطاء ادلستأجر احلق يف امتالؾ احلاكية مقابل قيمة مت 
 .296 ،295 صادلرجع السابق، أدين النحراكم، موانئ احلاكيات الدكلية،  -     . النقل البحرم

3
 .24.زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص  

4 « la mise d’un conteneur à la disposition du chargeur est apparemment une location de 

meuble » (T.Com Manterre, 1
er

 mars 1996 et CA Versailles 12
e
 ch, sect.1, 14janvier 1999.DMF 

1999, p 933. Obs.ch.human) Le transporteur a conservé la maitrise et Lagarde des conteneurs 

placés sur son navire, depuis l’emplacement jusqu’au port de destination » (V par Ex : T.Com 

Manterre, 1
er

 mars 1996 et CA Versailles 12
e
 ch, sect.1, 14janvier 1999.DMF 1999, p 933. 

Obs.ch.human : juris-data n°1999-104337 et n°1999-040894) 

-  Cité par : paulette veaux-fournerie /Daniel veaux, op.Cit. §43, p.16, 17. 
5
م تغيري ينقص أث هبا أك دبلحقاهتا ديح أفأنو على ادلؤجر أف ديتنع عن كل تعرض حيوؿ دكف انتفاع ادلستأجر بالعني ادلؤجرة ك ال جيوز لو  كاجلدير بالذكر  

 30/09/1975مؤرخة يف  78ر عدد .،ج26/09/1975مؤرخ يف  58-75من األمر رقم  483/1تقضي بو نص ادلادة كفقا دلا  .من ىذا االنتفاع
 .ادلتضمن القانوف ادلدين اجلزائرم 13/05/2007ادلؤرّضخ يف  07/05كالقانوف رقم  20/06/2005ادلؤرخ يف  05/10ادلعدؿ كادلتمم بالقانوف 

6
حيث أنو يف ىذه احلالة ربسب أجرة النقل على أساس أف جيرم العمل على إدخاؿ أجرة احلاكية يف الثمن اإلمجايل للعملية اليت يقـو الناقل البحرم، "  

 .28زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص  -                                "الناقل ىو يف الوقت ذاتو مؤجر احلاكية
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اث -أ   :البدشي  الناكل من اإلالّذمت الخاٍو

يت الكغوٍ خؿب مدضصة ج٩ىنل البدغرل الىا٢ل ٢بل مً اإلا٣ّضمت الخاوياث ؤؾٗاع ؤّنل  الخٗبئت ٦مهاعي٠ اإلاىيٖى

ت واؾخالمها وويٗها الخاوياث جٟغيٜ ومهاعي٠ غ ومهاعي٠ ٞاٚع
ّ
. الخاوياث عصّل جإز

ت -ب   :الشاخن من اإلالذمت الخاٍو

خماص يخم يت اإلاجّهؼيً َٝغ ٢بل مً ٖلحها الٖا مت مً اإلاٟغويت اإلاىانٟاث لجمي٘ مؿخٞى
ّ
 ال٣ياس ي للخىخيض الضولّيت اإلاىٓ

(ISO)1 خماص مً وحؿخٟيض . 1972 لٗام الخاوياث ؾالمت اجٟا٢يت ٞغيخه الظر الٖا

اث -ج   :الخجمُع خاٍو

تي
ّ
ظر الٗبىعل و٦يل بلى وجّىحه ؤهىاٖها مسخل٠ مً البًاج٘ ٞحها ججّم٘ خيث زاّنت حٗغيٟاث لها وال

ّ
خىاث يجّؼؤ ال

ّ
 الص

م ؤن ٖلى بالخاوياث اإلاّٗبإة
ّ
  2.ٖلحها الخ٤ّل ناخب بلى مجها خّهت ٧ّلل يؿل

ه هجض ٖملّيا 
ّ
 ألحل مىا٢ٟها في اإلاىحىصة الخاوياث مً% 15 خىالي الى٣ل قغ٧اث جمل٪ لئليجاع البآَت للخ٩لٟت هٓغا ؤه

ا  في مؿاو٫ ؤنلي ٦مؿخإحغ البدغرل الىا٢ل ؤّنل ؤر 3الباًَ مً ؤلايجاع ؤخ٩ام َىا ٖلحها لخُّب٤ مسخّهت لكغ٧اث جإححَر

 ولى ختى الخاويت في جٓهغ التي الٗيىب حّغاء مً بالبًاٖت الالخ٣ت ألايغاع ٧ّلل ًٖ (الكاخً) الباًَ مً اإلاؿخإحغ مىاحهت
 خ٤ له الخالت َظٍ ٟٞي 5الكاخً للمؿخإحغ اإلاؿخد٤ الخٗىيٌ بضٞ٘ البدغرل الىا٢ل التزم وبطا 4زّٟيت الٗيىب جل٪ ٧اهذ

ه ٦ما.للخاويت اإلاهّىٗت الكغ٦ت ٖلى بالخٗىيٌ الّغحٕى
ّ
 هي الخاويت ٞةّنل البدغيت للمالخت مهّمت ؤصاة الّؿٟيىت ؤّنل ٖلى ٢ياؾا ؤه

ل الظ٦غ ؾب٤ ٦ما ألازغيل
ّ
 يغوعة الكاخً اعجإي بطا زانت البدغر، الى٣ل ٖمليت ٖليه جغج٨ؼ الظر ألاؾاس ي اإلادىعل حك٩

. اإلا٣هىص اإلايىاء بلى بيهالها يخىلى الظر البدغرل الىا٢ل ٢بل مً له ج٣ضيمها بٗض بًاٖخه جدىيت

٣ض الخاويت اؾدئجاع ٣ٖض بحن اإلاىحىصة الٗال٢ت بق٩اليت زاعث َىا ومً  مؿاوليت ٖلى ؤزغ لها ٧ان التي البدغرل الى٣ل ٖو
 ٖلى البدغرل الى٣ل ٣ٖض يماعؾه الظر الخإزحر مضي خى٫ل جباييذ الٟغوس ي ال٣ًاء ؤخ٩ام ؤّنل طل٪ للخاوياث، البدغرل الىا٢ل

 مً حاهب ٧ان وان. ألاّو٫ل لل٣ٗض جىٟيظا ببغامه يؿخلؼم الثاوي ال٣ٗض ؤّنل ٖلى ٖالوة ؤَغاٞهما وخضة ؤمام الخاويت بيجاع ٣ٖض

                                                           
1
 ISO : international standardisation organisation   

2
 GRID MONA, le paiement du fret, Mémoire Master II de droit maritime et de transport, 

2008/2009, p 16.    
3
  « En raison de cout de la location, en pratique, les compagnies de transport maritime 

qu’environ 15 y.  Au maximum des conteneurs de leur parc soient loués par elles à des 

entreprises spécialisés, on se trouve en présence sous location » (CA paris, 13 sept 1989 : BTL 

1990. 151)  cité par : paulette veaux-fournerie /Daniel veaux, op. Cit, §44, p.17. 
4
 .28زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص   

5 « Le transporteur doit garantir et indemniser le locataire expéditeur » (CA. Montpellier, 2
e
ch. 

A. 24 nov.1992 : BTL 1993.p.163) 

 - Cité par : paulette veaux-fournerie/Daniel veaux, op.cit, §43, p.17 
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جهذ الّغؤر
ّ
 1البدغرل الّى٣ل ٣ٖض ًٖ البدغرل الّىا٢ل مً اإلا٣ّضمت الخاويت بيجاع ٣ٖض اهٟها٫ ٖلى الخإ٦يض لضعحت ؤخ٩امه اج

ى ظر الخل َو
ّ
 2.مّٗحن بإحغ زام ٣ٖض مىيٕى الخاويت بيجاع ؤّنل ٖلى" P.Bonassies ال٣ٟيه" ياّيضٍ ال

تي للبًاٖت البدغرل الّى٣ل ٖمليت ؤّنل الٟغوؿيت اإلادا٦م بخضي ٢ًذ اإلاخ٣ّضمت الّىٓغ وحهت جدليل ؾبيل وفي
ّ
 جخّمل ال

ل ال ماّحغة بداويت
ّ
ب، ٣ٖض وال شخً ؾىض يجّؿضٍ واخض ه٣ل ٣ٖض حك٩

ّ
ي بل مغ٦

ّ
 عابُت ؤّرل صونل مىٟهلحن اجٟا٢حن حُٛ

 بىحىص يؿمذ ال الخاويت بيجاع وم٣ابل الّى٣ل ؤحغة بحن الخٟاوث ؤّنل ٦ما ٢3اهىوي اعجباٍ ؤو للخجؼثت ٢ابلت ٚحر بيجهما ججم٘
ه ألاّو٫ل ال٣ٗض وحىص يكتٍر ال الثاوي ال٣ٗض ؤّنل طل٪ حٗا٢ضيت وخضة

ّ
 في خاويت بيجاع يخّمل ال ٢ض الؿٟيىت ججهحز بدؿب أله

 مً ٞالٛايت مبرصة ٖىابغ ٖلى جدخىرل ال الؿٟيىت ٧اهذ لى ٞدّتى الى٣ل ٣ٖض ًٖ ؤحىبي شخو م٘ ال٣ٗض ببغام يخم ؤو ألاؾاؽ

ى ؤال مبرصة خاوياث اؾدئجاع وعاء  4.لخهاثهها جبٗا البًاج٘ ٖلى للخٟاّ الخجهحزاث بهظٍ الاهخٟإ َو

جاٍ ؤّما
ّ
٣ض للخاويت البدغرل اؾدئجاع ٣ٖض مً ٧ل بحن نلت بىحىص يغيل آلازغ الاج اب٘ للبًاٖت البدغرل الى٣ل ٖو  الّخبٗيت َو

ظر
ّ
 بٌٗ ؤّنل صعحت بلى ال٣اهىهيت، الّىاخيت مً ٞهمها يم٨ً ال مىيٗت ٧ىجها ونٟها خّضل بلى بالثاوي ألاّو٫ل ال٣ٗض يدمله ال

٣ت ال٣ىاٖض ؤّنل ٢ًذ اإلادا٦م
ّ
 الالخ٣ت ألايغاع ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ٖلى للخُبي٤ ٢ابلت البدغرل بالى٣ل اإلاخٗل

 ٢.5بله مً اإلا٣ضمت الخاويت بلى يغح٘ ٖيب بؿبب بالبًاٖت

 هُا١ الزخالٝ ٞىٓغا بالكاخً جغبُه التي الٗال٢ت بىٕى الخاويت م٣ّضم البدغرل الىا٢ل مؿاوليت جإزغ مجا٫ وبسهىم
 ال٣ًاء حاء الؿيا١ َظا وفي الى٣ل ٖمليت له جسً٘ الظر ال٣اهىوي الىٓام جدضيض يؿخىحب مّما آلزغ، هٓام مً اإلاؿاوليت

 بماء جبللذ الؿىضاث مدل البًاٖت وؤّنل ،"ؤبضيجان" في الصخً وزاث٤ خغعث ؤهه خيث البدغّيت الّضٖاويل بخضي في الٟغوس ي

 6."ؤبضيجان" بميىاء الخاوياث م٩ىر ؤزىاء الىخل

                                                           
1
 .29، 28زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص   

2
 «Le professeur P. Bonassies  trouve cette solution fondée du fait que la location de conteneur 

avait fait l’objet d’un contrat particulier d’un loyer spécifique» (CA de Versailles par sa décision 

du 5 mars 2002)  Cité par :Vola Marielle RAJONARISON, La conteneurisation dans les 

échanges maritimes internationaux, Master II droit maritime et de transport, Aix Marielle, 2005, 

P 66 
3 « La cour d’appel estime que l’opération de transport réalisée avec un conteneur loué par le 

transporteur ne constitue pas un seul contrat de transport matérialisé par le connaissement ni 

même un contrat complexe, des lors qu’elle recouvre deux conventions distinctes et autonomes, 

sans rapport d’indivisilité ni même d’interdépendance juridique »(CA Versailles 12
e
 ch, sect.1, 

14 /01/ 1999, navire St Georges :DMF 1999, p 933) p. veaux-fournerie /D.veaux, op.cit., §47, p 

18. 
4
 .31زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص   

5  «Par contre d’autres décisions accentuent le lien entre les deux contrats, en insistant sur le 

caractère accessoire de la location du conteneur au contrat du transport, ce caractère étant même 

parfois présenté comme juridiquement insurmontable (V. Par exp: CA Aix-en-Provence, 2
e
 ch, 

Civ. 21/06/1994, BTL 1995, p.340) « Il a été jugé que les règles régissant le transport maritime 

étaient applicables lorsqu’ils s’agissait de rechercher la responsabilité pour les avaries subis par 

un cargaison en raison d’un de faut d’étanchéité du conteneur » (CA Aix en Provence, 2
e
 ch, Civ. 

21/06/1994, Allianz France BTL 1995, p340)- p. veaux-fournerie /D. veaux, op.cit, §48, p 19. 
6
 )« la marchandise (du cacao) qui avait fait l’objet d’un connaissement émis a Abidjan avait subi 

subi une moille par de l’eau boueuse lors du séjour des conteneurs à quai le port d’Abidjan » CA 
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ب٣ا  البدغر، الى٣ل ٞترة زاعج الًغعل لى٢ٕى هٓغا بدغيا ها٢ال بهٟخه الخاويت م٣ّضم يؿإ٫ ال الضٖىيل َظٍ لى٢اج٘ َو
يما ٤ ٞو

ّ
 اإلاى٣ىلت البًاٖت خمايت الخاويت اؾخسضام وعاء مً الٛايت ٧اهذ بطا ؤهه اإلاد٨مت ٢ّغعث للخاويت ماّحغا ب٩ىهه يخٗل

باث يض الؿٟيىت متن ٖلى
ّ
ل الجى ج٣ل

ّ
 الخاويت م٣ّضم مؿاوليت بٗضم اإلاد٨مت ٢ًذ زم ومً لها ال٩امل الٗؼ٫ل جًمً ال ؤّجها بال

غعل ًٖ مؿاوال اٖخباٍع حاػ وبن شخجها ٢بل لها الخانل البًاج٘ بلل ًٖ ًّ   1.للخاويت ماّحغا بىنٟه الخانل ال

ه ألازغيل هي ٞغؾار اؾخئىاٝ مد٨مت اٖخبرث ٦ما
ّ
 يٗني ال طل٪ ؤّنل ٚحر الى٣ل ل٣ٗض جابٗا ؤلايجاع ٣ٖض اٖخبر ولى ختى ؤه

 يض الهاصع خ٨مها في اإلاد٨مت اؾدىضث خيث 2به الخام ال٣اهىوي هٓامه ٣ٞضاهه وبالخالي الثاوي بال٣ٗض ألاّو٫ل ال٣ٗض صمج

 .البدغرل الى٣ل ٣ٖض ًٖ الىاا ئ الخ٣اصم مؿدبٗضة اإلاى٣ىالث بةيجاع اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣ىاٖض ٖلى البدغرل الىا٢ل

 05/03/2002 في الكهحر الٟغوؿيت الى٣ٌ مد٨مت خ٨م نضوعل خحن بلى الخا٫ َظا ٖلى الٟغوؿيت اإلادا٦م مى٠٢ ّْلل و٢ض

ل
ّ
ه بال

ّ
٤ 420-66 ع٢م الٟغوس ي ال٣اهىنل مً 27 اإلااصة بمىحب ؤ٢ّغل خيث 3بجضيض يإحي لم ؤه

ّ
                   البدغرل والى٣ل ؤلايجاع ب٣ٗىص اإلاخٗل

 لم ما حؿليمها ٚايت بلى ٖاج٣ه ٖلى ؤزظَا مىظ البًاج٘ له جخٗغى يغعل ؤو زؿاعة ؤر ًٖ الىا٢ل بمؿاوليت 1966/ 18/06 لـــــ
 يض اإلا٣امت اإلاؿاوليت صٖىيل 32/1 اإلااصة ؤزًٗذ ٦ما ج.ب.١ مً 802 اإلااصة هّول ج٣ابلها والتي 4طل٪ ٨ٖـ الىا٢ل يثبذ

.  5ؾىت مضجه ٢هحر لخ٣اصم الىا٢ل

يت طاث ببًاج٘ مٗبإة مبرصجحن بداويخحن جخٗل٤ خ٨مها في اإلاُٗىنل الّضٖىيل ؤن طل٪  خغاعة صعحت في خٟٓها جخُلب هٖى

اٞغ" ميىاء في شخجها جم مٗيىت، " Degrad صحغاص" ميىاء بلى ه٣لها ألحل CGM Saint - Georger الؿٟيىت متن ٖلى" الٟغوس ي لَى

ل الخإمحن قغ٦ت ٖلى ٧ان ٞما جًّغعث، البًاج٘ َظٍ ؤّنل ٚحر CGM الجىىبيت البدغيت الٗامت الكغ٦ت بىاؾُت
ّ
 حٗىيٌ بال

ها طل٪ بٗض لخدّلل اإلاغؾلت الكغ٦ت
ّ
ه وخيث الخاوياث، م٣ّضم البدغرل الىا٢ل اججاٍ خ٣ى٢ها في مدل

ّ
 مً 1721 للماصة َب٣ا ؤه

 جل٠ ؤو ٖيىب ؤر ًٖ الىاقئت ألايغاع يمان الخاوياث ماّحغة بىنٟها الىا٢لت الكغ٦ت ٖلى يخىّحب الٟغوس ي اإلاضوي ال٣اهىنل

ه وخيث .ؤلايجاع ٣ٖض ببغام ٖىض الٗيىب بهظٍ ٖلم ٖلى ج٨ً لم ولى ختى ٖجها اإلاغؾلت الكغ٦ت وحٗىيٌ اإلااحغ بالش يء
ّ
 جبّحن ؤه

 بلى ه٣له جّمل البًاٖت مً حؼءا وؤّنل الخاويخحن في اإلاىحىص الُٗل ًٖ الكاخىت الكغ٦ت بةباٙل الىا٢لت الكغ٦ت ٢يام للمد٨مت

                                                                                                                                                                                           

Aix-en-Provence 09/12/1999,navire Jolly Rubino :DMF 2000, p.919, Obs Y. Tassel ; Juris-Data 

n° 1999-125598)  - Cité par : paulette veaux- fournerie /Daniel veaux, op.cit., §55, p. 21. 
1
 .40، 38زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص   

2
 « Qu’en admettant que le contrat de location soit l’accessoire du contrat de transport, cette 

situation ne peut conduire à assimiler le premier au second et à lui faire perdre son régime 

juridique propre »  (CA Versailles, 12
e
 ch, sect.1

re
, 14 janvier 1999, navire ST Georges, DMF 

1999, p 933. Obs.ch.human) -  paulette veaux-fournerie /Daniel veaux, op.cit., § 47, p 18. 
3
 Cass.Com, 5 mars 2002 navire ST George, Revue Scapel, 2002, p 54 

4 L’article 27 Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport 

maritimes- "Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise 

depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ou 

dommages proviennent…  
5  L’article 32/2 du Loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport 

maritimes "Toutes actions contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrivent 

par un an"   

تتقادـ كل دعول ضد الناقل بسبب الفقداف أك األضرار احلاصلة للبضائع ادلنقولة دبوجب كثيقة الشحن :" ج .ب.من ؽ 743/1 ةادلادنصّض تقابلها كاليت  -
". دبركر عاـ كاحد
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٠ َى ألايغاع ؾبب ؤّنل بط اإلابرصة، الٛٝغ
ّ
م بحن الٟترة في و٢ٗذ ألايغاع ؤن وبما الٗمل، ًٖ الّخبريض ؾلؿلت جى٢

ّ
 الدؿل

 الٟهل في ٖلحها اإلاىهىم والخضوص للكغوٍ َب٣ا بال ألازحرة َظٍ حؿإ٫ ٞال وبالخالي الىا٢لت الكغ٦ت بىاؾُت والدؿليم

٤ 420-66 ع٢م الٟغوس ي ال٣اهىنل مً الغاب٘
ّ
. 32 اإلااصة بلى 27 اإلااصة مً 1966/ 18/06 لـــــ البدغرل والى٣ل ؤلايجاع ب٣ٗىص اإلاخٗل

 بَاع في مؿاوليتهم وؤّنل زاّنت الخاوياث، ماّحغرل البدغيحن للىا٢لحن اإلاؼايا مً الٗضيض خ٤٣ّ الخ٨م َظا ؤّنل يالخٔ ٦ما
 ٖمليت وبحغاء ؾالمتها مً الخد٤٣ حهملىنل الظيً الكاخىحن يساَب ٦ما الٗامت، ال٣ىاٖض م٘ م٣اعهت ؤز٠ البدغرل ال٣اهىنل
خماصٍ هٓغا ؾيئت، خاويت ٞي٣ّضم ؾلبيت بُغي٣ت يخهّغٝ ٢ض للخاويت ٦مؿخإحغ البدغرل الىا٢ل ؤّنل اط ٢بىلها، ٢بل ٞدهها  اٖل

م الهال٥، جبٗت مً حؼء الكاخً بخدميل الخ٣هحر َظا يىاحه ال٣ًاء ؤّنل بال ألانلي، اإلااّحغ التزام ٖلى  بٞالث مً بالٚغ

 في 1924 بغو٦ؿل مٗاَضة في الخا٫ َى ٦ما البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ؤخ٩ام جُبي٤ هُا١ مً الصخً ٖلى الؿاب٣ت اإلاغخلت

ٟاء قغوٍ بصّخت ال٣ًاء ؤ٢ّغل ٣ٞض ٌ/1 ماصتها . جدٟٔ ؤر صونل الخاويت جل٪ الكاخً ٢بل َاإلاا اإلاؿاوليت مً ؤلٖا

ه ٚحر
ّ
م بحن الٟترة في و٢ٗذ ألايغاع ؤّنل صام ما ألانل في ؤه

ّ
٘ للكاخً ٞيجىػل الخاويت، وحؿليم حؿل  اإلاؿاوليت صٖىيل ٞع

 الخ٣اصم، مىاٖيض و٢هغ اإلاؿاوليت جدضيض ؤخ٩ام بحن الخضازل ولخٟاصر البدغر، ال٣اهىنل ٢ىاٖض ٖلى جإؾيؿا الىا٢ل يّضل
 الى٣ل ٞترة ؤزىاء ألايغاع ٦كٟذ ولى ختى الٗامت، ال٣ىاٖض بلى اؾدىاصا بالخٗىيٌ البدغرل الىا٢ل مُالبت الكاخً يؿخُي٘

. طاتها خّضل في البدغرل الى٣ل بٗمليت ألايغاع جل٪ اعجباٍ ٖضم ؤزبذ متى بٗضَا، ؤو البدغرل

 م٘ الخاوياث بيجاع ٣ٖض يبرم الظر َى البدغرل الىا٢ل ألاخىا٫ ٚالبيت ٟٞي الٛحر مً اإلا٣ضمت الخاويت بسهىم ؤما

 الىا٢ل ٞهىا 1للخاويت الؿيئت الخالت هديجت بالبًاٖت جلخ٤ ؤيغاع ؤّيت ًٖ لىخضَا لدؿإ٫ اإلاخسّههت الكغ٧اث بخضي
ٟاء قٍغ الصخً ؾىض في يضعج ؤن ٖلى ألايغاع، ًٖ اإلادخملت مؿاوليخه صعؤ بلى يؿعى ما ٦ثحرا البدغرل  بطا اإلاؿاوليت مً ؤلٖا

ل. الٛحر ٢بل مً له اإلا٣ضمت الخاويت حؿببه ٢ض ما هديجت ألايغاع خهلذ
ّ
 ج.ب.١ مً ؤ/811 و 802  اإلااصجحن باؾخ٣غاء ؤهه بال

 وماّصي باَال يٗخبر الخاويت في ٖيب بؿبب اإلاؿاوليت مً للخملو الصخً وزي٣ت في يضعحه الظر الكٍغ ٞاّنل 2لها، وجُبي٣ا
 ٖلى الًمان صٖىيل ؾىيل خييئظ يمل٪ ال الخاويت، ٖيىب ًٖ اإلاؿاوليت بليه اإلاغؾل مىاحهت في يخدمل ٧ىهه الىا٢ل ؤن طل٪

ض ٦ما للخاويت، اإلااحغة الكغ٦ت
ّ
ٌ ٖىضما الغؤر َظا ٖلى الٟغوس ي ال٣ًاء ؤ٦  يٟٗي الٛحر مً زُإ الخاويت ٖيب اٖخباع ٞع

ه بما البدغرل الى٣ل ٣ٖض هٟؿه َى الخاويت بيجاع ٣ٖض ؤّنل ٖلى بىاءا اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل
ّ
 يٗخبر الخالخحن ٧لخا في ؤه

 3.الصخو طاث َى اإلاخٗا٢ض

 

                                                           
1
 46 إىل 42زلمد السيد الفقي، ادلرجع السابق، ص من   

2
يف عقد النقل البحرم أك يف سند الشحن اك أية كثيقة أخرل مثبتة لعقد على أف كل شرط يرد "من اتفاقية ىامبورغ اليت تنص  23/1كاليت تقابلهما ادلادة   

من قواعد  79/1كذا ادلادة ك..." النقل البحرم يكوف سلالفا بشكل مباشر أك غري مباشر ألحكاـ ىذه االتفاقية يعترب باطال كالغيا يف حدكد سلالفتو ذلا
يستبعد كاجبات الناقل أك الطرؼ ادلنفذ : اقية يكوف أم بند يف عقد النقل باطال مىت كافعلى انو ما مل ينصّض على خالؼ ذلك يف ىذه االتف ركترداـ

يف ىذه االتفاقية أك ادلنصوص عليها يف ىذه االتفاقية أك حيد منها بصورة مباشرة أك غري مباشرة أك يستبعد مسؤكلية الناقل أك الطرؼ ادلنفذ ادلنصوص عليها 
 .18مباشرة أك حييل استحقاؽ التأمني على البضائع لصاحل الناقل اك لصاحل شخص مشار اليو يف ادلادة حيد منها بصورة مباشرة أك غري 

3
 «Le contrat de la fourniture est l’accessoire de contrat du transport maritime parce que dans les 

deux cas le contractant était le même personne » (CA Aix-en-Provence, 19 fév 1987, BTL 1988 

p.521-) CA Aix-en-Provence, 25/05/1988, Revue Scapel 1989 p.27)  

- cité par :TASSEL(y),nature juridique du contrat de fourniture d’un conteneur par le 

transporteur maritime au chargeur ,jurisprudence, DMF, n° 697, 2008, p.2. 
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 : خاجمت

ا آلاحي الىخاثج مً حملت اؾخسالم يم٨ىىا الضعاؾت مدل اإلاىيٕى زال٫ مً اليه الخٗغى ؾب٤ مما اهُال٢ا : ط٦َغ

 ٖاج٣ه ٖلى ج٣٘ ؤؾاس ي ٦ُٝغ البدغرل الىا٢ل الؾّيما البدغرل الى٣ل ٣ٖض ؤَغاٝ ٖلى بالٜ ؤزغ الخاويت الؾخسضام بن
ب مّما والخّٗهضاث، الالتزاماث مً حملت

ّ
خ٣ت ألايغاع ًٖ مؿاءلخه بها ؤلازال٫ ٖلى يترج

ّ
 نالخيت ٖضم هديجت بالبًاج٘ الال

 بياٞت البدغر، الى٣ل ٣ٖض بدىٟيظ الخهىم وحه ٖلى جخهل التي الخجاعيت الهالخيت الؾيما ؤهىاٖها بكتى البدغيت الٗماعة

 ؤصاء وؤّنل زانت. الخاوياث جإححر قغ٦ت ؤو الكاخً ٢بل مً م٣ّضمت ٧اهذ بطا ما خالت في طاتها، خّضل في الخاويت نالخيت بلى
حر في اإلاخمثل الالتزام َظا حر في ايجابي ؤزغ البدغيت الغخلت ؾالمت لًمان الىؾيلخحن َاجحن جٞى  ٦هضٝ ؾليمت بدغيت بيئت جٞى

. 1982 لٗام البداع ٢اهىنل اجٟا٢يت اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى ٞحها بما البدغرل اإلاجا٫ في الخانت الضوليت الاجٟا٢ّياث مٗٓم بليه جهبى

 مل٨يت مٗياع بلى بالىٓغ اإلاؿاوليت مً البدغرل الىا٢ل جملو مضي بمؿإلت يخٗل٤ ٞيما ي٣٘ الظر الازخالٝ ٖلى وبىاءا
خ٣ت الخؿاثغ ًٖ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ج٣ىم ؤهه ٖلى ال٣ى٫ل يم٨ىىا الخاويت،

ّ
ه بما اإلادخىاة بالبًاج٘ الال

ّ
 بخ٣ضيم ملؼم ؤه

 ٦خمؿ٨ه اإلاؿاوليت مً الىا٢ل ليٟٗى للكاخً مملى٦ت الخاويت ٧اهذ اطا ألامغ ٖليه َى إلاا زالٞا للخٗبئت نالخت خاويت
 ٖلحها للخٟاّ البًاٖت بخٛلي٠ الالتزام ٖاج٣ه ٖلى ي٣٘ الظر الُٝغ َى الكاخً ؤن ؤؾاؽ ٖلى بالخاويت زٟي ٖيب بىحىص
ظا  حهت ومً بضازلها، اإلادخىاة البًاج٘ وخٟٔ لًمان حٛلٟت وؾيلت ؤجها ٖلى الخاويت ٞحها ه٨ي٠ التي الخالت في زانت َو

 . مبّرصة خاويت ج٣ضيم وحىب ًٖ الكاخً حٗليماث مسالٟخه ًٖ البدغرل الىا٢ل يؿاء٫ ؤزغيل

ه ٦ما
ّ
 ٣ٖض ج٨يي٠ يخم اط البًاج٘، ه٣ل ل٣ٗض جىٟيظا البآَت ج٩لٟتها هديجت اؾدئجاع مىيٕى الخاويت ج٩ىنل ما ٚالبا ؤه
 ج٣ىم بديث خغاؾتها، ٖلى البدغرل الىا٢ل يؿيُغ والتي لئليجاع الٗامت لل٣ىاٖض يسً٘ مى٣ى٫ل ما٫ بةيجاع الخاويت اؾدئجاع

 مؿخإحغا ؤو للخاويت مال٪ بهٟخه ؾىاء بالخاويت جخهل التي الٗيىب هديجت بالبًاٖت الالخ٣ت ألايغاع ٧اٞت ًٖ مؿاوليخه
 مماعؾت له يد٤ ؤهه م٘ الباًَ، مً اإلاؿخإحغ الكاخً ٢بل مخسههت قغ٦ت م٘ اإلابرم ؤلايجاع ٣ٖض ٖلى بىاءا لها ؤنليا

 .٢بله مً الهاصع ؤلاَما٫ هديجت الهال٥ جبٗت الكاخً ؤخياها يخدّمل ٢ض ؤهه م٘ الكغ٦ت ٖلى الغحٕى صٖىيل

 اعجباٍ مضي بق٩اليت خى٫ل الٟغوؿيت ال٣ًاثيت ألاخ٩ام ازخلٟذ ٢ض ؤهه هجض الجؼاثغرل ال٣ًاجي الاحتهاص ٚياب وؤمام 
ع مىيٗت نلت طاث ٖال٢ت ؤّجها ٖلى جبعي ؤؾاؽ ٖلى البدغرل الى٣ل ب٣ٗض الخاويت اؾدئجاع ٣ٖض

ّ
 ؤمام زانت ٞهلهما يخٗظ

 اإلاى٣ى٫، إليجاع الٗامت لل٣ىاٖض البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ؤزًٗذ بط (البدغرل والىا٢ل الخاويت ماحغ) ال٣ٗض ؤَغاٝ وخضة
 خ٨م ٞيه بما به، زام ٢اهىوي هٓام ٨ٞالَما ال٣ٗضيً اهٟها٫ ٖلى يا٦ض ؤزغيل حهت مً وال٣ًاء ال٣ٟه بٌٗ ؤن خحن في

. البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ب٣يام ؤ٢ّغل رالظ 05/02/2002 في الٟغوؿيت الى٣ٌ مد٨مت

 البدغرل الّى٣ل ٣ٖض بحن جغبِ التي ال٣اهىهيت الٗال٢ت ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤهه ٖلى ؤيًا ال٣ى٫ل يم٨ىىا طل٪ ًٖ ًٞال 
٣ض للبًاج٘ ٢ل مؿاءلت جٟغى البدغرل ال٣اهىنل زهىنيت ٞان الخاوياث اؾدئجاع ٖو

ّ
 ل٣ىاٖضٍ َب٣ا اإلااحغ البدغرل الىا

. للبًاج٘ البدغرل الىا٢ل مؿاوليت ل٣يام الّؼمني الىُا١ جدضيض الؾّيما البدغرل الى٣ل هٓام إلاؼايا هٓغا ال٣اهىوي وهٓامه

 الّى٣ل ٣ٖض جىٓيم بمؿإلت الاَخمام مً اإلاؼيض هإمل بإهىا اإلاىيٕى بهظا اإلاخٗل٣ت الخىنياث ؤَم بلى ؤلاقاعة يم٨ىىا ؤزحرا
ىا الؾيما للخاوياث البدغرل  مؿاوليت بخدضيض اإلاخٗل٤ الجاهب بدىٓيم ٣ِٞ م٨خٟيا طل٪ ؤٟٚل الظر الجؼاثغرل البدغرل مكٖغ
 ٦يٟيت ٖلى واو٩ٗاؾها مؿخ٣لت وخضة ؤو َغصا ألازحرة َظا ٧اهذ بطا ٞيما  الخاويت صازل اإلاٗبإة البًاج٘ ًٖ البدغرل الىا٢ل
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ض اإلا٩ان في اإلادخىاة البًاج٘ بيها٫ في والخإزحر والخل٠ الهال٥ ًٖ للخٗىيٌ ألا٢ص ى الخض خؿاب  ألامغ اإلادضص، واإلاٖى

. ألازحرة آلاوهت في جٓهغ التي اإلاؿخجضاث م٘ يخماا ى بما ال٣اهىهيت ههىنه حٗضيل يؿخضعي الظر

 

:  واإلاطادس كابمت اإلاشاحع

: باللغت العشبُت: أوال

 :الىخب -أ

، ؤلاؾ٨ىضعيت، َبٗت ل- .لزاهيتؤخمض مدمىص خؿني، الى٣ل الضولي البدغر للبًاج٘، ميكإة اإلاٗاٝع

 .، َبٗت ؤولى2009ؤيمً الّىدغاور، مىاوئ الخاوياث الضوليت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ، ل-

وؤزٍغ في جىٟيظ ٣ٖض الى٣ل لؤؾامت ٖبض الٗؼيؼ، الخىٓيم ال٣اهىوي للى٣ل َغي٤ الخاوياث لضعاؾت ٢اهىهيت للى٣ل بالخاوياثل-

، مهغ، (البدغرل .ل2004، ميكإة اإلاٗاٝع

.ل2009ن ٖلي خؿً، ٣ٖض ه٣ل البًاج٘ بالخاوياث، صاع الجامٗت الجضيضة، مهغ، ؾىػال-

.ل2009ؾىػان ٖلي خؿً، الخىٓيم ال٣اهىوي إلاؿاوليت مخٗهض الى٣ل مخٗضص الىؾاثِ، صاع الجامٗت الجضيضة ، ل-

لبدغ، صاع الجامٗت لى٣ل البًاج٘ صوليا ٖبر ال2008قغي٠ مدمض ٚىام، التزام الكاخً ومؿاوليخه في ٢ىاٖض عوجغصام ل-

ل.الجضيضة، ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ

ٖبض ال٣اصع القحن، الى٣ل البدغر الٗغبي في مىاحهت الخ٨ّخالث والاهضماحاث الٗاإلايت، اإلاىٓمت الٗغبيت للخىميت ؤلاصاعيت، ل-

2008. 

، 1999ز٣اٞت، ألاعصن، ، م٨خبت صاع ا٫(صعاؾت م٣اعهت)ٖبض ال٣اصع خؿحن الُٗحر، الىؾيِ في قغح ٢اهىن الخجاعة البدغيت  -

.لَبٗت ؤولى

.لباؾم ملخم، الىؾيِ في قغح ٢اهىن الخجاعة البدغيت، صاع الث٣اٞت، ٖمان، َبٗت ؤولى/ٖبض ال٣اصع خؿحن الُٗحر ل-

.ل2011ٖاص٫ ٖلي اإلا٣ضاصر، ال٣اهىن البدغر، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػي٘، ٖمان، ل-

، ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ، ٦ما٫ خمضر، ٣ٖض الصخً والخٟغيٜ في الى٣ل ا٫ل- ل.، َبٗت زاهيت2002بدغر، ميكإة اإلاٗاٝع

مدمض الؿيض ال٣ٟي، جُىع ٢ىاٖض ٢اهىن الى٣ل البدغر جدذ جإزحر اؾخسضام الخاوياث، صاع الجامٗت الجضيضة، ل-

.ل2007ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ، 

 2006معي، ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ، مدمض ٚغيب ٖبض الٗؼيؼ، الىٓام ال٣اهىوي للى٣ل البدغر والخاوياث، صاع ال٨ٟغ الجال-

، َبٗت زاهيت 2004مدمض نبرر الؿٗضر، قغح ال٣اهىن اإلاضوي، الجؼء الثاوي، صاع الهضي، ٖحن مليلت، الجؼاثغ، - 

يب ألاؾبر، ال٣اهىن البدغر ل- .ل2008، اإلااؾؿت الخضيثت لل٨خاب، لبىان، (الؿٟيىت، ؤشخانها، ٣ٖض الى٣ل البدغرل)َو

، بضون 2011البدغر في يىء ال٣اهىن واإلاٗاَضاث الضوليت، اإلااؾؿت الخضيثت لل٨خاب، لبىان، وحضر خاَىم، الى٣ل ل-

لَبٗت
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: اإلالاالث -ب

اع ال٣اهىوي الؾخٛال٫ الؿٟيىت، اإلاجلت الجؼاثغيت للٗلىم ال٣اهىهيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت، ٖضص ل- بً ٖماع مدمض، ؤلَا

.ل، حامٗت بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ1998، ؾىت 4

، الخؿىاث 2009ٞاعو١ ملل، اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة بكان ٣ٖىص ه٣ل البًاج٘ الضولي بالبدغ ٧ليا ؤو حؼثيا لؿىت ل-

 .والايجابياث ال٣اهىهيت

، ألا٧اصيميت الٗغبيت للٗلىم والخ٨ىىلىحيا IMOمدمض بهي الضيً، ؤيىاء ٖلى ؤَم بنضاعاث اإلاىٓمت الضوليت البدغيت ل-

.ل2007والى٣ل البدغر، ماعؽ 

ٖضاص ؾٟيىت نالخت للمالخت، مجلت اإلاد٤٣ الخلبي اوليض زالض ُٖيت، الجىاهب ال٣اهىهيت اللتزام الىا٢ل البدغر بل-

.ل، ؾىت الخامؿت1للٗلىم ال٣اهىهيت والؿياؾيت، ٖضص 

 :سظابل حامعُت -ج

ا في جىٟيظ ٣ٖض الى٣ل البدغر، عؾالت ص٦خىعاٍ،-   1983ؤلاؾ٨ىضعيت، مهغ، لٖبض ال٣اصع خؿحن الُٗحر، الخاوياث وآزَغ

٢ماػ ليلى الّضياػ، ؤخ٩ام الى٣ل الضولي مخٗضص الىؾاثِ، عؾالت ص٦خىعاٍ ٟٞي ال٣اهىن الخام، حامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض ل-

ل2013/2014جلمؿان، ٧ليت الخ٣ى١ والٗلىم الؿياؾيت، 

: النطىص اللانىنُت -د

: اللىانيو واإلاشاظُم* 

اإلااّعر في ل98/05اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م ل1977لؿىت ل29ع ٖضص .، ج23/10/1976ماعر في ل80-76ألامغ ع٢م ل-

.لاإلاخًّمً ال٣اهىن البدغر الجؼاثغرلل1998لؿىت  47ع ٖضص .، ج25/06/1998

اإلااعر ل05/10اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ل30/09/1975ماعزت في ل78ع ٖضص .،ج26/09/1975ماعر في ل58-75ألامغ ع٢م ل-

.لاإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغرلل13/05/2007اإلااّعر في ل07/05وال٣اهىن ع٢م ل20/06/2005في 

ت*  ُّ : الاجفاكُاث الذول

اإلاهاص١ ٖلحها بمىحب اإلاغؾىم ل1924الضوليت الخانت بخىخيض بٌٗ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بؿىضاث الصخً اإلاٗاَضة ل-

.ل1964/ل29ع ع٢م .جل02/03/1964اإلااعر في ل64/70الغثاس ي 

-01اإلاهاص١ ٖلحها بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م ل02/12/1972الاجٟا٢يت الضوليت لؿالمت الخاوياث الهاصعة بجىي٠ في ل-

.لل24/01/1978لـــــ ل04ع ع٢م .، ج21/01/1978اإلااعر في ل78

-لٙعاإلاٗغوٞت ب٣ىاٖض َامبىل-1978ماعؽ ل31اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة للى٣ل الضولي للبًاج٘ اإلابرمت في ل-

.ل24/05/1980اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة بكإن الى٣ل الضولي مخٗضص الىؾاثِ للبًاج٘ لــــ ل-

.ل1982اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لٗام ل-
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ل98-03اإلاهاص١ ٖلحها بمىحب اإلاغؾىم ع٢م ل26/06/1990اإلاخٗل٤ باإلصزا٫ اإلاا٢ذ لــ ل1990اجٟا٢يت اؾُىبى٫ لٗام ل-

.ل17/01/1998لـــــ ل02ع ٖضص .، ج12/01/1998اإلااعر في 

ل2008-٢ىاٖض عوجغصام–اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة اإلاخٗل٣ت ب٣ٗىص ه٣ل البًاج٘ الضولي بالبدغ ٧ليا ؤو حؼثيا ل-

ش ، بسهىم بٖضاص (اإلاٗني ب٣اهىن الى٣ل)لجىت ألامم اإلاخدضة لل٣اهىن الخجاعر الضولي، ٞغي٤ الٗمل الثالث ل-: جلاٍس

.لللللللللللللللللل2003ؤٞغيل ل04ماعؽ بلى ل24ه٣ل البًاج٘ بدغا، الضوعة الخاصر ٖكغ، هيىيىع٥، لمكغوٕ ن٪ ل٣اهىنل

9A/CN.9/WG.III/WP. 2لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 :باللغت الفشنعُت: زانُا

Les articles : 

-ل Guy Lefebvre, « L'obligation de navigabilité et le transport maritime sous connaissement », Les Cahiers de 

droit, vol. 31, n° 1, 1990, p. 81-123. 

- PAULETTE VEAUX–FOURNERIE/DANIEL VEAUX, Transport par conteneur, JCI Transport, fax 975. 
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